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Thưa toàn thể các quý vị! 

Tôi rất vui vì được đại diện cho nhóm hợp tác của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm 

Con người và Thiên nhiên (PanNature) tham dự hội nghị quan trọng này; qua đây cùng Tập 

đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên nhìn lại những công việc mà 

chúng ta đã phối hợp thực hiện trong năm qua; đồng thời gợi mở một số hướng tiếp tục tăng 

cường hợp tác trong thời gian tới.  

Thưa các quý vị! 

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 19 tổ chức thành viên, hoạt động ở hơn 90 quốc gia trên 

toàn Thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn 

trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo; đấu tranh chống lại bất bình đẳng và bất công. Oxfam có 

mặt lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1955 với hoạt động cứu trợ nhân đạo, và cho đến nay 

là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) có các hoạt động hỗ trợ phát triển 

tích cực nhất tại Việt Nam. Đối tác của chúng tôi, PanNature là đơn vị khoa học công nghệ, 

trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc 

sống của cộng đồng địa phương và phát triển bền vững.  

Từ năm 2016, Oxfam đã cùng với PanNature và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và một số doanh nghiệp khác 

trong thực hiện dự án mang tên “Tăng cường trách nhiệm về môi trường và xã hội trong đầu 

tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài ở lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng Mekong”. Thông 

qua dự án này, chúng tôi muốn góp phần thúc đẩy mô hình kinh doanh bao trùm, có trách 

nhiệm với môi trường, cộng đồng và xã hội, hướng tới một Nền Kinh Tế Nhân Văn nơi lợi ích 

của các bên được hài hòa, phát triển bền vững và “không ai bị bỏ lại phía sau”.  Sau 4 năm 

triển khai hợp tác, trên cơ sở những nghiên cứu, đánh giá thực địa, hội thảo, thảo luận; các 

bên đã cùng nhau xây dựng, áp dụng thí điểm và bước đầu hoàn thiện tài liệu “Hướng dẫn 

tự nguyện về giảm thiểu rủi ro môi trường và xã hội cho các nhà đầu tư Việt Nam ra nước 

ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng Mê Kông”. Tài liệu hướng dẫn này đã được 

công bố chính thức vào tháng 1 năm 2019.  

Để tiếp nối kết quả đạt được, đầu năm 2019, Oxfam đã cùng với PanNature và Tập đoàn công 

nghiệp cao su Việt Nam ký kết “Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy Chương trình phát 

triển bền vững và đầu tư có trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam” với mục 

tiêu thúc đẩy ứng dụng Hướng dẫn tự nguyện trên thực tế và hỗ trợ Tập đoàn hiện thực hóa 

                                                           
1 Phát biểu đại diện Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về hợp tác 
thúc đẩy Chương trình phát triển bền vững và đầu tư có trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.  



Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2019 – 2024 của mình. Qua đó, từng bước tiếp cận 

quản lý rừng bền vững, cả về về khía cạnh môi trường, xã hội và cộng đồng. Thực hiện biên 

bản ghi nhớ này, trong năm 2019 chúng tôi đã phối hợp triển khai các hoạt động sau đây:  

• Thứ nhất: Oxfam đã mời nhóm chuyên gia quốc tế về phát triển kinh doanh bền vững 

cố vấn cho Tập đoàn về các công cụ và phương pháp tham vấn các bên liên quan trong 

quá trình thực hiện chiến lược PTBV của Tập đoàn. Hiện nay, chúng tôi đang cùng với 

các chuyên gia trong nước hỗ trợ Tập đoàn xây dựng Sổ tay Kết nối cộng đồng nhằm 

hướng dẫn cán bộ Tập đoàn và các công ty thành viên các bước cụ thể để làm việc với 

cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững. Như quý vị đã biết, bên cạnh những vấn 

đề về kỹ thuật và kinh doanh thì việc phối hợp với chính quyền và cộng đồng địa 

phương trong quá trình đầu tư của các doanh nghiệp là rất quan trọng. Chúng tôi hy 

vọng sổ tay Kết nối cộng đồng này sẽ góp phần giúp Tập đoàn và các đơn vị thành 

viên làm tốt công tác kết nối và hài hòa lợi ích với cộng đồng địa phương; qua đó góp 

phần phát triển bền vững của Tập đoàn và các đơn vị.  

• Thứ hai: Oxfam và PanNature bước đầu hỗ trợ việc xây dựng hợp tác bốn bên giữa 

Công ty cao su Krongbuk Ratanakiri với tổ chức bảo tồn và cộng đồng địa phương 

thúc đẩy bảo vệ rừng cộng đồng tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Chúng ta đều biết, do 

hệ thống pháp luật của các quốc gia và phong tục tập quán của người dân ở các địa 

phương là khác nhau; do đó, các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả các doanh 

nghiệp trực thuộc Tập đoàn gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp cận và triển 

khai các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại các nước bạn như Lào và 

Campuchia. Những kết quả ban đầu được triển khai tại Công ty cao su Krongbuk 

Ratankiri cho thấy mô hình hợp tác này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho doanh 

nghiệp và cộng đồng; qua đó nên được đẩy mạnh để áp dụng mở rộng cho các doanh 

nghiệp thành viên của Tập đoàn và các doanh nghiệp khác của Việt Nam đang đầu tư 

tại các nước láng giềng.  

• Cuối năm 2019, cùng với Tập đoàn và Hiệp hội cao su Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức 

thành công khóa tập huấn về tiếp cận chuỗi giá trị cao su bền vững dành cho các công 

ty cao su thành viên trên địa bàn Tây Nguyên và vùng lân cận tại Lào và Campuchia. 

Khóa tập huấn cũng có sự tham gia, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của đại diện Văn 

phòng chứng chỉ rừng Việt Nam và FSC tại Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, ở một góc 

độ nào đó, đây cũng chính là hoạt động góp phần vào tiến trình thực hiện quy chế 

phối hợp giữa Tổng cục lâm nghiệp và Tập đoàn công nghiệp cao su việt Nam về quản 

lý rừng bền vững và các chương trình chứng chỉ rừng có liên quan – chủ đề chính của 

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện ngày hôm nay.  

Trong quá trình hợp tác, chúng tôi ghi nhận sự nhiệt tình của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ 

của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và công ty thành viên. Chúng tôi cũng nhìn thấy 

những chuyển biến tích cực của các doanh nghiệp về mức độ quan tâm đến các vấn đề môi 

trường và xã hội tại địa bàn đầu tư cũng như thông qua việc tham gia Diễn đàn Cao su Thiên 

nhiên Bền vững toàn cầu. Mặc dù vậy, để những nỗ lực này mang tính dài lâu và đạt hiệu quả 

thực sự, chúng tôi cho rằng phía trước còn nhiều việc cần được đẩy mạnh. Xin liệt kê một vài 

đề xuất chính sau đây: 



• Thứ nhất, Tập đoàn nên thường xuyên cập nhật xu hướng và các hướng dẫn của khu 

vực và quốc tế về Kinh doanh trách nhiệm và Xây dựng chuỗi giá trị cao su thiên nhiên 

bền vững. Chúng tôi cho rằng đây là những xu hướng cốt lõi và mang tính sống còn 

của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong thời gian tới.  

• Thứ hai, Phát triển bền vững và Thực thi trách nhiệm về Môi tường và Xã hội cần 

được thể chế hóa một cách rõ ràng trong các chính sách nội bộ và kế hoạch hoạt động, 

kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên; nhằm đảm bảo 

có cơ chế và nguồn lực triển khai thực hiện. Chúng ta đều biết rằng, tất cả các chủ 

trương, chính sách, dù có tốt đẹp đến mấy nhưng nếu không có kế hoạch cụ thể và 

không được bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện thì vẫn sẽ không hiệu quả; thậm chí 

còn gây ra nhiều hệ lụy. Vì thế, chúng tôi khuyến nghị Tập đoàn ban hành chủ trương 

và yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể cho 

từng năm về kết nối cộng đồng, phát triển sinh kế và đảm bảo quyền tiếp cận tài 

nguyên của cộng đồng; đào tạo và tuyển dụng lao động tại chỗ; góp phần bảo tồn, 

phục hồi và làm giàu rừng.    

• Thứ ba, Tập đoàn chủ động chia sẻ thông tin với bên ngoài, đồng thời mạnh dạn đẩy 

mạnh các mô hình hợp tác đa bên trong phát triển cộng đồng và cải thiện an sinh cho 

người lao động, nhằm tận dụng các nguồn lực và chuyên môn trong xã hội phục vụ 

song song lợi ích của doanh nghiệp và của cộng đồng.  

Kính thưa các quý vị! 

Dự án “Tăng cường trách nhiệm về môi trường và xã hội trong đầu tư trực tiếp của Việt Nam 

ra nước ngoài ở lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng Mekong” sẽ kết thúc vào cuối tháng 

8/2020. Mong rằng chúng ta sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian còn lại để đảm bảo đạt 

kết quả tốt nhất. Ngoài ra, với những kết quả hợp tác tốt đẹp từ dự án này, chúng tôi đang 

nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính từ các nhà tài trợ để tiếp tục mở rộng các hoạt 

động trong thời gian tới. Nếu có các cơ hội, chúng tôi mong tiếp tục được hợp tác, đồng hành 

cùng với Tập đoàn; đồng thời mong nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tổng cục lâm nghiệp và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo kết quả tốt 

nhất.  

Xin kính chúc quý vị sức khỏe, thành công và xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị! 

 


