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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của HAGL tập trung ghi lại những hoạt động quan
trọng của Tập đoàn liên quan đến các vấn đề phát triển bền vững trong năm 2015 thông
qua mô hình 6P: Productivity - Hiệu suất làm việc, People - Con người, Planet - Hành
tinh, môi trường, Partners - Đối tác, Portfolio - Nền tảng cốt lõi và Profit - Lợi nhuận. Để
từng bước đạt được mục tiêu này, HAGL chọn tập trung vào 4 chủ điểm trọng yếu:
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Báo cáo này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững GRI, phiên bản G4
của Tổ chức sáng kiến toàn cầu (Global Reporting Initiative).

Niên độ báo cáo: 01/01/2015 - 31/12/2015
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Mọi ý kiến đóng góp hoặc những câu hỏi liên quan đến báo cáo xin vui lòng liên hệ:
ÔNG NGUYỄN TẤN ANH
Chức vụ: Giám đốc Truyền thông
SĐT:
08 3866 9208
Địa chỉ: Tòa nhà HAGL, số 7/1 Thành Thái, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Email:
anh.nguyen@hagl.com.vn
Nội dung chi tiết về các hoạt động phát triển bền vững có thể xem thêm tại website HAGL: www.hagl.com.vn

PHÁT TRIỂN

KINH TẾ
Là một trong những Tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, HAGL luôn nỗ lực
trong các hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo ra những lợi ích tốt nhất cho
cán bộ công nhân viên, tạo ra giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư đồng thời góp phần
phát triển kinh tế đất nước.

TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
ĐỊA PHƯƠNG, ĐẤT NƯỚC VÀ KHU VỰC
Ngoài những giá trị đóng góp trực tiếp cho ngân sách địa
phương và nhà nước, việc Tập đoàn đầu tư phát triển các
dự án với quy mô lớn tại Tây Nguyên, Lào, Campuchia và
Myanmar đã tạo điều kiện và lực đẩy mạnh mẽ phát triển
kinh tế vùng dự án đầu tư thông qua việc tạo công ăn
việc làm cho hàng ngàn người dân. Bằng việc tiên phong
đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, HAGL đã
góp phần từng bước thay đổi tập quán sống bán sơ khai
sang lối sống công nghiệp, định canh định cư, góp phần
cải thiện đời sống, mang lại thu nhập cho người dân. Bên
cạnh đó, HAGL chủ động thực hiện các chương trình an
sinh xã hội tại địa phương như xây dựng cơ sở hạ tầng gồm
cầu đường, sân bay, bệnh viện, trường học, giếng nước,
khu tái định cư,…

chuyên gia trong nước và quốc tế. Người lao động được ký
hợp đồng làm việc với nhiều ưu đãi và được bố trí chỗ ở tại
khu tái định cư do công ty xây dựng.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ BẰNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC TIỄN
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NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU TIỀM NĂNG KHAI THÁC SẢN PHẨM
Trước khi quyết định đầu tư vào nông nghiệp tại Lào, Campuchia, HAGL
đã thực hiện nghiên cứu, phân tích thổ nhưỡng, nguồn nước và nuôi
trồng thử nghiệm. Từ đó có thể xác định chính xác điều kiện khí hậu,
thành phần dinh dưỡng của đất, nhu cầu nước và dinh dưỡng cho cây
trồng, vật nuôi. Giai đoạn này là tiền đề quan trọng giúp HAGL có thể
trồng thành công cây cao su, cọ dầu, mía đường và nuôi bò như hiện nay.
Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết thỏa thuận hỗ trợ phát triển
đàn bò sữa tại Hà Nam

TẠO GIÁ TRỊ CHO CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Năm 2015 kinh tế toàn cầu vẫn còn những bất ổn, chưa lấy
lại được đà tăng trưởng và quá trình phục hồi còn chậm, giá
cả hàng hóa biến động mạnh theo xu hướng giảm gây ảnh
hưởng lớn đến các nước xuất khẩu đặc biệt là những doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và HAGL cũng
không phải là ngoại lệ.

Việc sử dụng lao động địa phương có ý nghĩa quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của HAGL. Tại các
nông trường, nhà máy chế biến, dự án bất động sản… hàng
ngàn lao động địa phương được tuyển dụng, đào tạo bởi các

Xác định nông nghiệp là mũi nhọn chiến
lược, HAGL đã tiến hành đầu tư bài bản
và áp dụng nhiều phương thức hiện đại để
hướng tới sự bền vững cho Tập đoàn.

Với những thành công bước đầu trong hoạt động kinh
doanh tại 3 nước Lào, Campuchia và Myanmar, HAGL đã
nhận được tín nhiệm từ Chính phủ các nước, qua đó góp
phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, xúc tiến giao lưu
thương mại giữa các lân bang, thúc đẩy sự phát triển kinh
tế trong khu vực.

Với phương châm “Cân bằng lợi ích để gia tăng hiệu quả”,
HAGL luôn hoạt động với mục tiêu: Vì lợi ích phát triển bền
vững của doanh nghiệp và lợi ích lâu dài của các cổ đông,
nhà đầu tư.

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI VÙNG DỰ ÁN

Tuy nhiên, HAGL đã đưa ra những quyết sách, chiến
lược kinh doanh linh hoạt, kịp thời phù hợp với diễn
biến tình hình thị trường. Trong đó đẩy mạnh tái cấu
trúc, ưu tiên tập trung khai thác những thế mạnh
cốt lõi, đón đầu xu thế, chủ động tạo ra dòng tiền ổn
định bằng việc duy trì và phát triển các hoạt động
kinh doanh hiệu quả.

CHỌN GIỐNG TỐT VÀ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG
HAGL đề ra tiêu chí lựa chọn sản phẩm từ những nhà cung ứng uy tín
và có khả năng thích nghi với điều kiện nuôi trồng tại khu vực Tập đoàn
hoạt động. Điển hình như đàn bò của HAGL đều nhập 100% từ Úc, hay
như loại cỏ voi dùng làm thức ăn cho bò cũng là giống cỏ từ Thái Lan có
năng suất cũng như hàm lượng protein cao.

Đàn bò giống HAGL được nhập 100% từ Úc

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI TRỒNG KHÉP KÍN
Việc tổ chức nuôi trồng theo mô hình khép kín cho phép HAGL tận
dụng tối đa các sản phẩm, phụ phẩm từ những lĩnh vực Tập đoàn đang
khai thác, tối ưu hóa năng suất hoạt động đồng thời giảm thiểu lãng
phí, giảm chi phí sản xuất, tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm đầu ra
đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Thu hoạch cỏ

PHÁT TRIỂN

KINH TẾ

(tiếp theo)
XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
HAGL xác định việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào nông
nghiệp sẽ mang lại hiệu quả trong việc tăng năng suất, giải
phóng sức lao động và giảm giá thành sản phẩm.

Chu trình sản xuất nông nghiệp khép kín
HOÀNG ANH GIA LAI

Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel: �ảm bảo cung cấp nước,
dinh dưỡng cho cây, giúp cây trồng phát triển tốt ngay cả
trong mùa nắng; không lãng phí nguồn nước và phân bón;
tiết kiệm được công làm cỏ.

PHÂN CHUỒNG

MẬT RỈ, BÃ MÍA,
NGỌN MÍA

ĐƯỜNG
MÍA

CAO SU
THÔ

MÍA

Đối với ngành chăn nuôi, HAGL xây dựng hệ thống trang trại
theo tiêu chuẩn Úc, từ trồng cỏ, thu hoạch, đến nghiền trộn
và rải thức ăn, vệ sinh chuồng trại.
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

NƯỚC THẢI
(XỬ LÝ CHO
TƯỚI)

NHÀ MÁY MỦ CAO SU

CAO SU

Việc vận hành, quản lý quy trình nuôi trồng tại HAGL đòi hỏi
lực lượng lao động phải có trình độ chuyên môn cao. Do
vậy HAGL mời các chuyên gia giỏi từ Úc, Israel... vận hành,
chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật cho các cán bộ,
công nhân Việt Nam.
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BẮP HẠT
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BẮP HẠT

NHÀ MÁY SẤY

Khâu nghiền trộn cỏ, rải thức ăn hay vệ sinh chuồng trại đều được cơ giới hóa.

1.000
CON BÒ
là số bò trung bình mỗi công
nhân có thể chăm sóc nhờ
áp dụng máy móc hiện đại.

BÁNH BÃ
NHÂN CỌ

NHÀ MÁY DẦU CỌ

Chi phí đầu tư cho khoa học kỹ
thuật hiện đại chiếm tới 30% chi
phí đầu tư nông nghiệp.

Cơ giới hóa các khâu trong nuôi trồng, sản xuất: Để đạt
năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, giảm giá thành,
HAGL đầu tư đồng bộ trang thiết bị cơ giới, ứng dụng khoa
học kỹ thuật từ các khâu làm đất, rải ống, gieo hạt, bón
phân,… cho tới thu hoạch và chế biến.

NHIỆT
ĐIỆN

NHÀ MÁY ĐƯỜNG

30%

BẮP

THÂN CÂY

CỎ

ÁP DỤNG CÁC SÁNG KIẾN VÀ
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Với quy mô hoạt động trải rộng nhiều quốc gia và nhiều
lĩnh vực kinh doanh khác nhau; việc đảm bảo hiệu quả
quản trị, sử dụng hợp lý nguồn lực, kiểm soát quy trình sản
xuất kinh doanh luôn là yếu tố HAGL chú trọng. HAGL đã
triển khai áp dụng một số sáng kiến và quy chuẩn quản trị
quốc tế như hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
SAP ERP, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008...

Đại sứ Úc Hugh Borrowman đến thăm trang trại bò.

CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN

VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Nhân lực là nền tảng kiến thiết nên thành công của doanh nghiệp, là yếu tố đảm bảo nguồn
sáng tạo cũng như trực tiếp vận hành bộ máy hoạt động của tổ chức. Nhận thức được
nguyên lý này, HAGL đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chính sách nhân sự và môi trường
làm việc nhằm tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực của mình.

1. NGHIÊN CỨU VÀ LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN NHÂN LỰC
Trong quá trình hoạt động, HAGL luôn chủ động phân tích
nhu cầu về lực lượng lao động cần thiết với tiêu chí: Đúng
số lượng, đúng lúc, đúng người, đúng việc. Việc làm này
đã giúp HAGL đáp ứng các nhu cầu nhân sự, đảm bảo cho
doanh nghiệp không rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng
lao động, cũng như thừa người thiếu việc.
2. CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO
Tuyển dụng
HAGL tuyển dụng nhân sự dựa trên hình thức đánh giá
năng lực, kinh nghiệm, bằng cấp và kỹ năng phù hợp cho
từng vị trí. Chúng tôi trân trọng sự đa dạng và đề cao các
cơ hội công bằng, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay
quốc tịch. Các nhân viên nữ được tạo điều kiện làm việc,
phát triển năng lực và thăng chức như nam giới. HAGL
không tuyển dụng lao động trẻ em còn đang trong tuổi đi
học tại các vùng dự án.

HAGL khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên
có thể phát huy tối đa năng lực của mình trong công việc. Tập
đoàn thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện ở
tất cả các lĩnh vực để cải tiến chất lượng, nâng cao chuyên
môn và phát huy tiềm năng sẵn có ở mỗi cá nhân. Xác định
việc đầu tư và phát triển lâu dài tại nước bạn, Hoàng Anh
Gia Lai đã gửi cán bộ, sinh viên sang học tập tại các trường
Đại học Quốc gia Lào, Campuchia và Myanmar.
Hoạt động

Nội dung đào tạo

Đào tạo tập huấn
tay nghề cạo mủ
cao su định kỳ tại
Việt Nam, Lào,
Campuchia

Các khóa học mở thường xuyên trong
năm bắt đầu từ tháng 3 để bổ sung
lượng công nhân khai thác.

Đào tạo tập huấn
tại Bệnh viện ĐHYD
- HAGL

• Trong năm 2015, mở 14 lớp đào tạo
nâng cao chuyên môn tại bệnh viện cho
625 lượt người.
• Tổ chức 2 lớp tập huấn tính chuyên
nghiệp trong y khoa và kỹ năng giao
tiếp cho 165 người do giảng viên ĐHYD
Tp. Hồ Chí Minh phụ trách.

Đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên

20.814

Đào tạo trồng và
chăm sóc mía,
cọ dầu

3. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

cán bộ, công nhân viên
đang làm việc tại HAGL

24% nữ

76% nam

Được tổ chức định kỳ nhằm nâng cao tay
nghề cho các công nhân mới hoặc có tay
nghề yếu.

19% quản lý nữ

81% quản lý nam

Đoàn kết là giá trị cốt lõi của Tập đoàn. HAGL phát triển vững
mạnh từ ngày thành lập đến nay là nhờ vào tất cả các thành
viên luôn đoàn kết, thống nhất và chia sẻ cho nhau các giá
trị trong công việc, cùng đồng lòng hướng tới thành công
chung của tổ chức.
Lãnh đạo với nhân viên: Các lãnh đạo HAGL luôn quan
tâm, lắng nghe và trao đổi thông tin với nhân viên. Lãnh
đạo đóng vai trò như nhà tư vấn, truyền cảm hứng cho cấp
dưới theo một hướng đi nhất định, rõ ràng, gia tăng sự tin
cậy và trung thành đối với nhân viên. Nhân viên HAGL được
khuyến khích làm việc trực tiếp, đóng góp các ý tưởng mới,
đưa ra nhận xét cá nhân cho cấp trên.

Nhân viên với nhân viên: Mỗi nhân viên HAGL như một
mảnh ghép có bản sắc riêng tạo nên một Tập đoàn HAGL
vững mạnh và hòa hợp. Để tăng cường tính hợp tác và
tương trợ giữa các cán bộ công nhân viên, HAGL tổ chức
nhiều khóa teambuilding, triển khai các chương trình làm
việc theo nhóm nhằm vừa nâng cao hiệu quả công việc vừa
thắt chặt tinh thần cộng tác giữa các cá nhân.
Nhân viên với khách hàng: Mọi hoạt động của công ty và
nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu
cầu của khách hàng. Để làm được điều này, HAGL tổ chức
các khóa đào tạo về cách ứng xử chuyên nghiệp, thân thiện
nhằm hình thành phong cách làm việc bài bản, đáng tin cậy
trong mắt khách hàng và đối tác. Từ đó, tăng hiệu quả cho
những hoạt động giao dịch, đàm phán của HAGL.

513

TỶ
ĐỒNG

Tổng mức lương cho người
lao động của Tập đoàn

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
HAGL xây dựng môi trường làm việc thân thiện và bình đẳng,
góp phần tạo ra lực đẩy gia tăng năng suất. Tập đoàn đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, giúp cán bộ nhân viên
có được không gian làm việc thoải mái, tiện nghi để phát
huy tối đa tính sáng tạo, từ đó nâng cao hiệu suất lao động,
góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
An toàn lao động
Nhằm hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình sản xuất,
HAGL đã xây dựng một quy trình vận hành an toàn cho
người lao động theo quy chuẩn của các cơ quan chức năng,
tuân thủ đúng quy định về an toàn lao động ở các nước sở
tại Việt Nam, Lào, Campuchia, và Myanmar.
Tập đoàn ban hành nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi
trường, thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác thực hiện
tại các công trường, tổ chức các khóa huấn luyện phòng
chống tai nạn cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động
như quần áo, nón, giày, kính,… đầy đủ, kịp thời theo tính
chất công việc; đầu tư và cải tiến công nghệ trong sản xuất
nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên.
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Tập đoàn tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ 1 năm/1 lần;
kết hợp với Bệnh viện ĐHYD - HAGL hỗ trợ 50% chi phí
khám bệnh cho nhân viên và thanh toán 100% viện phí cho
các trường hợp bị tai nạn lao động.

Chính sách lương thưởng, phúc lợi
Để thúc đẩy tinh thần làm việc, phát huy khả năng sáng
tạo và sự nỗ lực của nhân viên, HAGL xây dựng chính sách
lương thưởng công bằng dựa trên các tiêu chí: năng lực,
hiệu quả công việc, mức độ đóng góp vào sự phát triển
chung của Tập đoàn.
Mọi chế độ phúc lợi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp đều được HAGL thực hiện theo quy định
hiện hành của luật lao động nước sở tại. Ngoài ra, người
lao động còn được hưởng các chế độ phúc lợi như thưởng
vào các ngày lễ lớn, tham gia các chuyến tham quan du
lịch, nghỉ mát định kỳ…
HAGL có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với người lao động
địa phương có năng lực thực sự và có đạo đức tốt đang
làm việc ở các thành phố lớn tự nguyện về làm việc tại
Tp. Pleiku và các vùng dự án. Tập đoàn hỗ trợ xe đưa đón,
cấp nhà ở ngay tại dự án nhằm giúp người lao động yên
tâm công tác.

CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN

VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

(tiếp theo)
Các cầu thủ CLB HAGL cùng những học viên Học viện
bóng đá Nutifood HAGL – Arsenal – JMG dến thăm Trung
tâm trẻ mồ côi và khuyết tật Tam Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Song hành với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, HAGL
luôn coi trọng trách nhiệm cộng đồng, chú trọng nâng
cao đời sống xã hội. Với sự chung tay của toàn thể nhân
viên, HAGL thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết
thực nhằm hỗ trợ cộng đồng bằng tinh thần tương thân
tương ái tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

ĐỜI SỐNG KINH TẾ
Với tôn chỉ Chung tay vì xã hội tốt đẹp hơn, những hoạt động tài trợ,
ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trong nước đã trở thành các hoạt
động quen thuộc của HAGL: thường xuyên ủng hộ các Quỹ người nghèo,
Hội người mù, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ chất độc màu da cam, quyên góp
cứu trợ người dân vùng bão lũ, tổ chức tặng quà tết cho các gia đình khó
khăn,... Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, cứu trợ không chỉ được
thực hiện bằng khoản trích phúc lợi của Tập đoàn mà còn bằng đóng góp
cá nhân của các cán bộ, nhân viên Tập đoàn. Học viện bóng đá HAGL Arsenal – JMG và CLB bóng đá HAGL thường xuyên tổ chức các chương
trình từ thiện tại Trung tâm bảo trợ trẻ em ở Gia Lai, Khánh Hòa, giúp đỡ
những người già neo đơn không nơi nương tựa,…

VIỆT NAM
Tiếp nối hiệu ứng lan tỏa từ các hoạt động tài trợ - từ thiện năm 2014, trong năm
2015, HAGL tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội đến những vùng
còn khó khăn, thiếu thốn, chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế,
giáo dục, thúc đẩy đời sống văn hóa tinh thần của người dân…

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
Hơn

5

HAGL đã nâng cấp sân vận động Pleiku có sức chứa hơn
10.000 người phục vụ cho hoạt động thể thao của tỉnh
và người dân, hỗ trợ người dân Huyện Phù Cát, Tỉnh
Bình Định làm đường, kéo điện phục vụ cho nhu cầu
sinh hoạt thiết yếu.

tỷ
đồng

HAGL làm công tác xã hội tại
Việt Nam năm 2015

400

VĂN HÓA, GIÁO DỤC

triệu
đồng

làm đường và kéo điện cho người
dân Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

863

triệu
đồng

trợ cấp, tặng quà, ủng hộ các
quỹ từ thiện tại Tỉnh Gia Lai

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, Tập đoàn chú trọng công
tác đầu tư văn hóa, giáo dục. Năm 2015, HAGL tài trợ kinh
phí xây dựng Tượng đài anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương
Trần Quốc Tuấn tại Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Đây sẽ là công
trình tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã
hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
HAGL đầu tư xây dựng trường Tiểu học Lê Anh Xuân, Quận 7,
Tp. Hồ Chí Minh với tổng kinh phí tài trợ 10 tỷ đồng; hàng
năm, Tập đoàn trích lợi nhuận để ủng hộ các Quỹ khuyến
học của Tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, năm vừa qua HAGL đã tặng bò giống cho các hộ dân nghèo,
góp phần chung tay xóa đói giảm nghèo tại Tỉnh Quảng Nam.
Y TẾ
Sau bốn năm hoạt động, với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao và được
đầu tư trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện ĐHYD - HAGL hiện đang làm
rất tốt nhiệm vụ cải thiện chất lượng y tế cho nhân dân các Tỉnh Tây
Nguyên. Năm 2015, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho 201.804 lượt
bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 12.000 lượt người, thực hiện gần 3.500
ca phẫu thuật trong đó 30% là phẫu thuật nội soi.
Ngoài việc phục vụ khám chữa bệnh tại chỗ, bệnh viện còn thường
xuyên thực hiện các hoạt động xã hội như: Tổ chức vui trung thu cho
các trẻ em tại bệnh viện, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, thực hiện
chương trình khám và cấp thuốc, mổ mắt miễn phí cho các đồng bào
vùng sâu vùng xa Tỉnh Gia Lai nói riêng và người dân nước bạn Lào và
Campuchia.
Trong tương lai, với mục tiêu xây dựng mô hình Trường - Viện hiện đại
đầu tiên tại Tây Nguyên, Bệnh viện sẽ được đầu tư xây dựng thêm 01
toà nhà 10 tầng, nâng quy mô bệnh viện lên 500 giường, tiếp tục đầu tư
trang thiết bị y khoa hiện đại và nâng cao hơn nữa tay nghề đội ngũ bác
sĩ với mong muốn đủ khả năng thực hiện những kỹ thuật y học tiên tiến
trong nước và quốc tế; phát triển điều kiện y tế cho nhân dân khu vực.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nghèo

Khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào
thiểu số tại Gia Lai

Bệnh viện
Đại Học Y Dược - HAGL

CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN

VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

(tiếp theo)

Đội tuyển U21 HAGL đăng quang tại U21 Quốc tế Báo Thanh Niên

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NÂNG CAO
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (tiếp theo)
VIỆT NAM
THỂ THAO
Vẫn với lối đá kỹ thuật đẹp mắt và cống hiến, Học viện bóng đá
HAGL – Asernal – JMG tiếp tục có những đóng góp đáng tự hào
cho nền Bóng đá Việt Nam khi vượt qua những đội bóng đẳng cấp
như Thái Lan, Myanmar và Hàn Quốc để đăng quang ngôi vô địch
giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên.

Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn, các
cầu thủ HAGL còn thường xuyên thể hiện trách nhiệm
xã hội của mình, khi tích cực tham gia các hoạt động
cộng đồng, chương trình từ thiện nhằm chia sẻ khó
khăn với những mảnh đời bất hạnh: Quyên góp cứu
trợ cho người dân vùng bão lũ, thăm và tặng quà cho
các trẻ em khuyết tật, mồ côi, các cụ già neo đơn tại
Trung tâm bảo trợ xã hội Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Gia
Lai, Tỉnh Khánh Hòa… Với hình ảnh đẹp có được trong
lòng người hâm mộ, đội HAGL lần thứ 2 được mời làm
đại diện hình ảnh cho UNFPA trong chiến dịch chống
nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em gái. Đây là một vinh
dự và cũng là trách nhiệm của các cầu thủ trẻ HAGL
trong việc truyền tải thông điệp bình đẳng giới đến
thế hệ trẻ Việt Nam.
Học viện bóng đá HAGL – Arsenal – JMG đã và đang tiếp
tục thực hiện sứ mệnh của mình trong công tác đào tạo
các thế hệ cầu thủ trẻ tài năng về chuyên môn và tầm
vóc về đạo đức, góp phần làm thay đổi tích cực cho nền
bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ CLB HAGL tiếp tục là đại diện hình ảnh cho
Chiến dịch chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái của UNFPA

CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN

VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

(tiếp theo)

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (tiếp theo)
CAMPUCHIA

LÀO

Năm 2015, Tập đoàn tiếp tục triển khai chương trình “Phát triển cộng đồng” mà lãnh đạo HAGL đã cam kết thực
hiện tại Campuchia, bằng những chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao mức sống cơ bản của đồng bào
xung quanh dự án.

Trao bò và tiền hỗ trợ các làng

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
Những hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng HAGL thực
hiện từ nhiều năm nay đã góp phần cải thiện điều
kiện sinh hoạt cho các cộng đồng như: làm đường,
xây cầu, kéo điện thắp sáng, xây giếng nước. Trong
những năm tới, HAGL sẽ tiếp tục thực hiện các hạng
mục đã cam kết.
Tập đoàn dự kiến xây dựng 3.000 ngôi nhà cấp cho
bà con ở và làm việc tại dự án với kinh phí 3.500 USD
mỗi căn. Nhà ở sẽ có đầy đủ điện, nước, nhà vệ sinh
và dịch vụ y tế hoàn chỉnh cho từng cụm dân cư.
HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC, TÀI CHÍNH
HAGL thực hiện định kỳ hàng năm việc hỗ trợ lương
thực cho các hộ dân nghèo, khó khăn. Trong chuyến
thăm vào mùa giáp hạt tháng 04/2015, công ty đã
gửi tặng tới 349 hộ nghèo mỗi hộ 50kg gạo và một
thùng mỳ tôm.
Bên cạnh đó, thông qua tổ chức CAO - trực thuộc Ngân
hàng Thế giới và sự hợp tác của các tổ chức phi Chính
phủ, HAGL đã tiến hành tặng mỗi làng quanh khu vực
dự án một con bò 400kg và tiền hỗ trợ thực hiện nghi
lễ cúng tế thần linh theo tập quán tín ngưỡng với kinh
phí 23.800 USD.

Tặng lương thực mùa giáp hạt

“

Trẻ em tại Attapeu, Lào đi học ở trường do HAGL xây dựng

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Có thêm phần hỗ trợ của công ty,
chúng tôi cảm thấy ấm lòng; bà con
cũng đỡ phải chạy lo từng bữa, phải
chịu cảnh đói như trước.
Anh So Khum
Cư dân địa phương tâm sự

Tập đoàn đã xây dựng một bệnh viện quy mô 200 giường,
xây 2.000 căn nhà cho công nhân, nhà làm việc tại các bản,
trường học cho trẻ em, xây nhiều cầu kiên cố và thực hiện
hàng trăm ki-lô-mét đường cấp phối giúp người dân đi lại
thuận tiện, kéo lưới điện cho dân cư trong vùng dự án.
Song hành với những dự án của mình, HAGL đã góp phần
giải quyết việc làm cho đồng bào địa phương và nhân dân
các vùng lân cận.
Với cam kết hỗ trợ Chính phủ Lào thi công xây dựng khu
trung tâm hành chính huyện mới tại Huyện Phu Vông, Tỉnh
Attapeu, đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành 20% khối lượng
công trình với tổng số tiền đã đầu tư là 3 triệu USD.
Tháng 05/2015, sân bay quốc tế Attapeu do HAGL hỗ trợ
Chính phủ Lào xây dựng đã khánh thành và đi vào hoạt
động, góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt kinh tế của Attapeu
và phục vụ đắc lực nhu cầu đi lại của người dân. Trước đó,
HAGL đã tài trợ cho Chính phủ Lào 19 triệu USD xây dựng
làng vận động viên SEA Games 25.

Hơn 1,1

triệu
USD

tài trợ làm đường và xây nhà làm
việc tại các bản thuộc Tỉnh Sekong
và Attapeu trong năm 2015

12.566

USD

khám chữa bệnh cho cán bộ,
công nhân viên người Lào
trong năm 2015

Y TẾ
Bên cạnh việc xây dựng bệnh viện tại Attapeu quy mô 200
giường nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ,
nâng cao điều kiện y tế cho người dân trong vùng; hàng
năm, HAGL còn tạo điều kiện đưa người dân, công nhân,
nhân viên và cán bộ người Lào về chăm sóc, khám chữa
bệnh miễn phí tại Bệnh viện ĐHYD - HAGL.
Ngoài ra, HAGL còn tích cực tham gia tài trợ, ủng hộ các bản,
làng, các huyện, tỉnh tổ chức đại hội, lễ tết, đóng góp xây
dựng các phong trào thể dục thể thao, hỗ trợ kinh phí cho
sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam,…

CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN

VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

BẢO VỆ
(tiếp theo)

MÔI TRƯỜNG

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
(tiếp theo)

MYANMAR
Với tổng mức đầu tư 440 triệu USD, HAGL Myanmar Center là
dự án có vốn đầu tư lớn nhất Yangon hiện nay, có ý nghĩa to
lớn góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của
Tp. Yangon nói riêng và Myanmar nói chung; củng cố và tăng
cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước. Dự kiến khi đi vào
hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.500
lao động địa phương và đóng góp ngân sách hàng năm cho
nước bạn hàng triệu USD.
Không chỉ đẩy mạnh việc kinh doanh, HAGL Myanmar luôn
nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương
trình cộng đồng. Vừa qua, HAGL Myanmar đã tổ chức
chuyến thăm đến hai Trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi và có
hoàn cảnh đặc biệt tại Tp. Yangon. Chuyến đi thực sự mang
nhiều ý nghĩa khi nhân viên công ty đã tổ chức khảo sát
trước mong muốn của các bé để từ đó gửi đến những món
quà theo đúng ước muốn.

“

Tôi muốn thể hiện sự trân trọng nhất với
HAGL vì sự đầu tư bền vững của các bạn
và nỗ lực hợp tác trong việc xây dựng
khách sạn và tòa nhà thương mại liên
quan theo tiêu chuẩn quốc tế và chúng
tôi rất mong được làm việc nhiều hơn
nữa với công ty các bạn.
Ông U Htay Aung Bộ trưởng Khách sạn, Du lịch Myanmar

Trong những năm tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt
động có ý nghĩa hơn nữa tại địa phương.

Tạo việc làm ổn định cho khoảng

2.500
lao động địa phương

Thăm và tặng quà cho các bé tại
Trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi và có
hoàn cảnh đặc biệt Tp. Yangon

Nhận thức thấu đáo vai trò của môi trường
đối với hoạt động sản xuất và hướng đến
mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi nỗ
lực triển khai các giải pháp sử dụng hiệu quả
các nguồn tài nguyên, tuân thủ các quy định
về bảo vệ môi sinh và khai thác tiềm năng
của nguồn năng lượng tái tạo đồng thời giảm
thiểu tác động xấu tới môi trường...

BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG

(tiếp theo)

GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
• Xây dựng quy trình sản xuất khép kín: Công ty tận dụng
tối đa các phụ phẩm như bã mía, rỉ mật đường, hạt, thân
bắp để dùng làm thức ăn chăn nuôi; sử dụng phân bò
bón cho cây trồng. Với quy trình hoạt động khép kín, các
nhà máy, trang trại của Tập đoàn hạn chế được chất thải
độc hại ra môi trường, bảo vệ nguồn đất và nguồn nước
quanh vùng dự án.
• Ứng dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt công nghệ
Israel: Hệ thống này tiết kiệm được 50 - 70% lượng
nước tưới, hạn chế tối đa dư lượng phân bón, giảm
thiểu mức độ tác động xấu đến đất đai và mạch nước
ngầm, cải tạo vi khí hậu nội khu, giúp giữ đất khỏi xói
mòn hay bạc màu…
KHAI THÁC HIỆU QUẢ NGUỒN TÀI NGUYÊN TÁI TẠO
• Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như bã mía, bã cọ dầu
tạo ra điện năng phục vụ cho toàn bộ vùng dự án. Hiện
nay nhà máy nhiệt điện chạy bằng bã mía tại Lào đã đi
vào vận hành có hiệu quả.

• Nỗ lực hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, chất thải:
Chất thải sau sản xuất đi qua hệ thống xử lý sẽ được tái
sử dụng, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ
nguồn nước và tiết kiệm chi phí.
TUÂN THỦ LUẬT PHÁP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
• Việc đầu tư kinh doanh của Tập đoàn phụ thuộc việc
tuân thủ các quy định và luật về môi trường do Chính
phủ Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar ban hành.
Đến nay HAGL đã nhận được các phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trường 17 dự án tại Việt Nam, 10
dự án tại Lào và 03 dự án tại Campuchia.
• HAGL thành lập bộ phận Môi trường có chức năng
tiến hành các biện pháp kiểm soát hoạt động sản xuất
tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường hiện tại và trong tương lai.

• Để đảm bảo quyền lợi dân sinh quanh dự án cũng
như thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp
khi đầu tư, HAGL thiết lập cơ chế phản ánh, khiếu nại
cho người dân quanh vùng để kịp thời tiếp nhận, xử
lý và khắc phục những ảnh hưởng liên quan tới môi
trường, xã hội xảy ra trong quá trình đầu tư.
• HAGL hợp tác với Bureau Veritas - Tổ chức quốc tế trong
lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và xác nhận thực hiện những
cam kết về phát triển và sản xuất kinh doanh bền vững
hướng đến xây dựng, bảo vệ các giá trị cộng đồng và
bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên.

• Trong quá trình khai hoang và trồng trọt, HAGL yêu cầu
các đối tác và các nhà thầu phụ cam kết tuân thủ các
mốc ranh giới dự án do Chính phủ nước sở tại giao,
không vi phạm ranh giới vùng đệm đối với các sông,
suối chính trong vùng dự án và các khu vực bảo tồn
động thực vật hoang dã đã được quy định.

Tiết kiệm

50 - 70 %

lượng nước tưới nhờ sử dụng
Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel

Khu bảo tồn thiên nhiên tại Attapeu, Lào

• Tháng 11/2015, HAGL chính thức ban hành Quy chế sử
dụng hóa chất đúng quy định của pháp luật, hạn chế
tối đa sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc hóa học nhằm giảm
thiểu tác động có hại lên nguồn đất, nước và sức khỏe
con người.

Công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel

• Năm 2014, HAGL đã triển khai hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001: 2008 cho dự án cọ dầu tại Campuchia.
Hệ thống này giúp Tập đoàn kiểm soát quy trình sản
xuất từ khâu đầu vào cho đến đầu ra một cách rõ ràng
và chính xác; từ đó bảo đảm tất cả các sản phẩm nông
nghiệp đưa ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chí
phù hợp với với luật bảo vệ môi trường. Trong tương
lai, HAGL từng bước hướng tới đạt chứng nhận Global
GAP về nông phẩm của mình, áp dụng các tiêu chuẩn
SA 8000, RSPO… vào nuôi trồng.

NÂNG CAO Ý THỨC CÁ NHÂN
HƯỚNG TỚI BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
Để thực hiện mục tiêu “Vì môi trường
xanh” HAGL chú trọng nâng cao ý thức cá
nhân của cán bộ - công nhân viên.
• Phát động phong trào tiết kiệm
sử dụng và in ấn tài liệu bằng giấy
hai mặt.
• Từng bước triển khai Báo cáo Phát
triển bền vững bằng bản mềm dành
cho thiết bị di động, hạn chế việc in ấn,
tránh lãng phí nguồn giấy.
• Triển khai Quy chế sử dụng chất hóa
học thống nhất cho tất cả công nhân
các công ty con ở cả 3 nước Việt Nam,
Lào và Campuchia nhằm đảm bảo
quy chế được thực hiện đồng bộ và
nghiêm ngặt.

HAGL kêu gọi cán bộ - công nhân
viên có ý thức bảo vệ môi trường
và chung tay góp phần tạo nên
sự phát triển bền vững từ những
việc làm thiết thực.

CÙNG NHAU

PHÁT TRIỂN

Dựa vào sự tin tưởng, chia sẻ và hợp tác cùng có lợi, duy
trì lợi ích lâu dài giữa các bên; tôn trọng tính minh bạch;
tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp, HAGL
chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển mối quan hệ bền
vững với các bên liên quan.
1. CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ

3. NHÂN VIÊN

5. CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh, cập nhật thông
tin thường xuyên nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy mối
quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư thành một khối
thống nhất vững chắc:

• HAGL khuyến khích nhân viên trao đổi trực tiếp với lãnh
đạo, tham gia đóng góp vào các hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tập đoàn.

Mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đều hướng đến
mục tiêu nâng cao đời sống cộng đồng địa phương bằng các
chương trình hỗ trợ tích cực như:

• Thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin cho nhân
viên qua intranet, email, điện thoại, các cuộc họp
trực tuyến.

• Ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực địa phương nhằm
tạo công ăn việc làm, giúp người dân có thu nhập ổn định.

• Chủ động công bố thông tin chuẩn xác, trung thực về
tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính
thông qua báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, thông
cáo báo chí, thông tin trên website công ty, website của
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và qua các
phương tiện truyền thông…
• Lãnh đạo Tập đoàn trao đổi, lắng nghe ý kiến cổ đông,
nhà đầu tư thông qua các buổi gặp trực tiếp, họp báo,
đại hội cổ đông.
• Thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế, tham
quan dự án của Tập đoàn tại Việt Nam, Lào, Campuchia,
Myanmar giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về
hoạt động của Tập đoàn.
• Đảm bảo các quyền lợi của nhà đầu tư.
2. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
Hiện nay, HAGL đang hợp tác với công ty NutiFood trong
việc tiêu thụ và sản xuất sữa tươi nguyên chất; ký hợp
đồng với Tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng điều
hành, khai thác kinh doanh khách sạn Melia Yangon;
hợp tác với CBRE quản lý và khai thác trung tâm thương
mại và văn phòng cho thuê Myanmar Center Plaza,… Với
sự hợp tác này, HAGL cùng với các đối tác tạo ra được
những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất để
cung ứng ra thị trường.

• Nâng cao tính đoàn kết của tập thể nhân viên bằng những
buổi giao lưu thân mật, sinh nhật, tiệc liên hoan, tổ chức
teambuilding…
4. CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG
Cơ quan truyền thông đóng vai trò là cầu nối giữa HAGL với
các bên hữu quan, giúp thông tin về các hoạt động của Tập
đoàn minh bạch, chuẩn xác đối với nhà đầu tư, khách hàng
và các đối tượng đại chúng có quan tâm.
• HAGL trao đổi và chia sẻ thông tin với cơ quan báo chí
trong các chương trình họp báo, các sự kiện HAGL tổ
chức và Hội nghị chuyên ngành trong lĩnh vực mà HAGL
đang hoạt động.
• Mời nhà báo đồng hành trong hầu hết các hoạt động
cộng đồng mà HAGL thực hiện.
• Phát hành thông cáo báo chí, bài trả lời phỏng vấn nhằm
cung cấp và cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến
Tập đoàn.

• Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vật
chất như xây nhà, làm đường, đào giếng, xây dựng
bệnh viện, trường học... nâng cao chất lượng
cuộc sống của người dân.
• Thực hiện các chương trình
từ thiện, khám chữa bệnh
miễn phí, hỗ trợ lương
thực… cho người nghèo.
• Phối hợp với các trường
học, bệnh viện, và các
trung tâm nhân đạo để
giúp đỡ, tạo cơ hội cho
các trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn.
6. NHÀ CUNG ỨNG

KHÁCH
HÀNG

CỔ ĐÔNG &
NHÀ ĐẦU TƯ

việc cung cấp bò giống và công nghệ chăm sóc bò từ các
đối tác tin cậy của Úc đã giúp cho dự án chăn nuôi HAGL
đạt hiệu quả đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực
đến môi trường.
Bò nhập khẩu từ Úc, đáp ứng được các tiêu chuẩn của Hệ
thống Đảm bảo Chất lượng Chuỗi cung ứng của nhà xuất
khẩu ESCAS do Chính phủ nước này quy định nhằm giám
sát động vật từ khi xuất khẩu cho đến khi vào các lò giết
mổ, đảm bảo được đối xử nhân đạo.
7. CHÍNH PHỦ, CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH
CHÍNH PHỦ,
NHÀ NƯỚC

HAGL là một trong những doanh
nghiệp được Chính phủ các
nước sở tại đánh giá cao vì
những đóng góp lớn đối với
sự nghiệp xây dựng và phát
triển đất nước, làm tốt đẹp
hơn mối quan hệ giữa các
quốc gia nơi HAGL hoạt
NHÀ
CUNG CẤP
động đầu tư với Việt Nam:
• Đầu tư phát triển kinh tế
địa phương, nâng cao
đời sống xã hội của
cộng đồng.

Nhà cung ứng là một
• Tham gia các Hội nghị,
CỘNG ĐỒNG
trong những nhân tố quan
NHÂN VIÊN
ĐỊA PHƯƠNG
Hội thảo do Chính Phủ, Bộ
trọng góp phần xây dựng
và Ban ngành Trung ương tổ
chuỗi giá trị vững mạnh của
chức để đóng góp ý kiến.
HAGL. Nắm giữ đầu vào của quy
CƠ QUAN
TRUYỀN THÔNG
trình sản xuất, các đối tác được
•
Tham gia hoạt động của các tổ
HAGL lựa chọn đang cung cấp kỹ
chức, hiệp hội: Hội doanh nghiệp
thuật, công nghệ, in ấn, giống cây trồng,
phát triển bền vững, Liên đoàn bóng
vật nuôi… đều là những nhà thầu uy tín
đá Việt Nam, Hội doanh nghiệp Việt
đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng và đảm bảo tuân
Nam đầu tư vào Myanmar, Tổng hội Nông nghiệp
thủ các nguyên tắc môi trường, cộng đồng. Điển hình như
Việt Nam…

