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Trồng và chế biến cao su
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) (Tập đoàn) là

doanh nghiệp Nhà nước, đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược
phát triển cây cao su ở Việt Nam.

Tổng diện tích cao su toàn Tập đoàn đến cuối năm 2016 là
413.523,27 ha, trải dài từ Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền
Trung đến miền Bắc, Lào và Campuchia.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện có 49 nhà máy, xí
nghiệp và xưởng chế biến mủ cao su với tổng công suất thiết kế
525.500 tấn/năm.

Sản phẩm cao su của Tập đoàn đa dạng về chủng loại, chất
lượng ngày càng được nâng cao, được khách hàng tin cậy. Sản
phẩm của Tập đoàn đã có mặt ở 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hình 1 - Công nhân Công ty CP Cao su Việt – Lào thu hoạch mủ cao su

Hình 2, 3 - Chế biến mủ cao su tại  Nhà máy An Lộc, Công ty TNHH MTV Tổng công

ty Cao su Đồng Nai



Bên cạnh việc phát triển cao su tại Lào và Campuchia, Tập đoàn còn
đầu tư các công trình an sinh xã hội tại đây như sau:

1. GIỚI THIỆU CHUNG

TT Hoạt động Campuchia Lào Tổng cộng

1 Lao động địa phương 7.419 người 3.688 người 11.107 người

2 Bệnh viện và  trạm y tế 18 4 22

3 Nhà ở cho công nhân 2.579 37 2.616

4 Trường học 12 1 13

5 Đường điện phục vụ
cho công ty 54,55 km 21,06 km 75,61 km

6
Hệ thống giao thông
đường bộ phục vụ cho
vùng dự án

904,75 km 329,5 km 1.234,25 km

7 Công trình tôn giáo 6 1 7

8 Nhà tình nghĩa 1 51 52

Hình 4 - Trường học được Công ty CP Cao su Mang Yang - Ratanakiri xây dựng tại huyện

Veun Sai, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia

Hình 5 - Nhà ở công nhân Công ty CP Cao su Đồng Nai Kratie

Hình 6 - Ngôi chùa do Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom xây dựng



Hình 7 - Tặng quà cho công nhân địa phương tại Công ty CP Cao su Mang Yang K
Hình 8, 9 - Khám và phát thuốc miễn phí tại Công ty CP Cao su Đồng Nai Kratie

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Ngoài việc phát triển các cơ sở an sinh xã hội, Tập đoàn Công nghiệp
Cao su Việt Nam thường tổ chức khám sức khoẻ miễn phí và tặng quà cho
người lao động ở Lào và Campuchia.
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TẠI CAMPUCHIA VÀ LÀO



Hiện nay, tổng diện tích cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt
Nam là hơn 110.000 ha (bao gồm Lào: 28.016 ha, Campuchia: 90.500 ha).
Bên cạnh phát triển cao su ở Lào và Campuchia, VRG còn đầu tư vào các cơ
sở an sinh xã hội như bệnh viện, trường học, đường điện, công trình tôn giáo,
nhà tình nghĩa.

Hình 10 - Vườn cây cao su tại Campuchia

Nhằm mục đích thực hiện chính sách phát triển bền vững, góp phần bảo
vệ môi trường và an sinh xã hội, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
cam kết:

+ Không sử dụng đất rừng chuyển đổi sang trồng cao su và tất cả diện
tích cao su của VRG đều có chứng nhận hợp pháp theo quy định.

+ Không khai thác bất hợp pháp.
+ Không kinh doanh lâm sản.
+ Không vi phạm nhân quyền và phát huy các giá trị bảo tồn trong các

hoạt động liên quan.
+ Không vi phạm các quy định trong công ước quốc tế về lao động trên

các địa bàn hoạt động.

2. CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA VÀ LÀO

2.1. Cam kết hướng đến phát triển bền vững



Thông qua các giải pháp liên quan (chính sách, quy trình v.v.), theo đó,
các hoạt động kinh doanh không phù hợp sẽ được loại bỏ và triển khai
các hoạt động có trách nhiệm xã hội.

Hình 11 - Trường học do Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom xây dựng

Từ năm 2015, VRG đã ngừng các chương trình phát triển cao su tại
nước ngoài và định hình quy mô diện tích vườn cây, đồng thời, các đơn vị
thành viên trong VRG cam kết không sử dụng đất rừng để mở rộng diện
tích trồng cao su. Bên cạnh đó, các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng
và công trình phúc lợi phục vụ cho cộng đồng dân cư quanh vùng dự án
được VRG quan tâm và dành một khoản ngân sách đáng kể để thực hiện.

Hình 12 - Trạm y tế do Công ty CP Cao su Mang Yang - Rattanakiri xây dựng

2.2. Triển khai các hoạt động có trách nhiệm xã hội



VRG luôn hướng tới phát triển bền vững, tạo mối liên kết chặt chẽ với
cộng đồng địa phương và luôn quan tâm đến đầu tư an sinh xã hội tại vùng
của dự án.

Hình 13 - Nhà ở công nhân và đường điện do Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong
Thom xây dựng

Hiện nay Tập đoàn tiếp tục có chính sách triển khai đầu tư an sinh xã
hội cho các vùng dự án để người dân gắn bó lâu dài cùng với công ty
trồng cao su.

Hình 14 - Ngôi chùa tại huyện Veun Sai, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia
được Công ty CP Cao su Mang Yang - Ratanakiri xây dựng

2.3. Đầu tư an sinh xã hội tại Campuchia và Lào



Trong ba năm từ 2014 - 2016, VRG đã thực hiện các đợt tham vấn
cộng đồng tại các dự án phát triển cao su tại Campuchia và Lào. Kết quả
tham vấn cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với người
dân trong vùng dự án là không lớn. VRG đang thực hiện những điều
chỉnh để giảm thiểu tác động tiêu cực trong việc sử dụng lao động là
người từ các địa phương khác đến làm việc tại dự án, vấn đề tuyển dụng
lao động vào làm việc tại vùng dự án và sự chênh lệch thu nhập của
người công nhân giữa các khu vực sản xuất v.v.

Hình 15 - Vườn cây cao su tại Campuchia

Qua quá trình tham vấn, VRG thấy rằng việc xây dựng kênh thông tin
mở, minh bạch giữa các đơn vị và cộng đồng dân cư quanh vùng dự án
cũng như công khai việc giải quyết các vướng mắc từ hai phía là cần
thiết đối với các dự án phát triển cao su của VRG tại Campuchia và Lào.
Chính vì vậy, ngày 16/7/2014, VRG đã ban hành “Quy chế tiếp nhận, xử
lý phản ánh, kiến nghị và cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức về
các vấn đề liên quan đến dự án phát triển cao su của VRG tại Campuchia
và Lào”.

Hình 16 - Đường liên lô cao su

2.4. Thực hiện những bước đi đáng tin cậy trong chính sách mới một
cách minh bạch đối với các bên liên quan



VRG luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, đặc
biệt là các tổ chức phi chính phủ, nhằm thực hiện việc giảm thiểu rủi ro về
xã hội và môi trường trong đầu tư trồng cao su tại Campuchia và Lào,
đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của người dân quanh vùng dự án nhằm hướng mới mục tiêu phát
triển bền vững.

2.5. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hình 17 - Hội nghị thường niên lần thứ 10 của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên

nhiên do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2017

Hình 18 - Lễ khánh thành Nhà máy chế biến Oyadav - Công ty CP Cao su Mang Yang -

Ratanakiri


