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Giá trị cốt lõi trong phương hướng kinh doanh của
HAGL là hướng đến sự phát triển bền vững, thể hiện
trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.
Năm 2013 đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành
và phát triển, HAGL tự hào với hệ thống quản trị công
ty minh bạch, hiệu quả và những nỗ lực đóng góp
cho cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, tái tạo
tài nguyên, đầu tư cho các công trình y tế, thể thao,…
góp phần xây dựng niềm tin về quá trình đồng hành
cùng cộng đồng của HAGL.

Hành trình
phát triển bền vững
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2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối
với Ban Tổng Giám đốc
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thực hiện
công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng
Giám đốc trong các công việc sau:
 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo cho Ban Tổng Giám
đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã
được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2012;
Và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật
và luật chứng khoán.

Ban Lãnh đạo HAGL trao đổi với các nhà đầu tư

Hoạt động của Hội đồng Quản trị
1. Các cuộc họp của HĐQT
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức
họp 10 lần:
 Lần 1: Ngày 12 tháng 1 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông
qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu”.

 Lần 6: Ngày 4 tháng 9 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông
qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng
văn bản về việc trả cổ tức 2012 bằng tiền và tái cấu
trúc các đơn vị trong Công ty thuộc ngành bất động
sản thông qua hình thức bán cổ phiếu”.

 Lần 2: Ngày 30 tháng 1 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Bổ sung
nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu”.

 Lần 7: Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông
qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình
hình tài chính, nợ vay, đầu tư của 6 tháng đầu năm
2013, và một số vấn đề khác”.

 Lần 3: Ngày 8 tháng 3 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung là “Thông
qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2012”.

 Lần 8: Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông
qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty đối với nguyện vọng của ông Trà Văn Hàn”.

 Lần 4: Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Xử lý cổ
phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết phát sinh
từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”.

 Lần 9: Ngày 13 tháng 12 năm 2013, Công ty tổ
chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung
“Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
tình hình tài chính, nợ vay đến 30/9/2013 và đầu tư
đến giữa tháng 12 năm 2013”.

 Lần 5: Ngày 24 tháng 6 năm 2013, Công ty tổ chức
cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Tái cấu
trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện và ngành bất
động sản”.

 Lần 10: Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Công ty tổ
chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Xử
lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết phát
sinh từ đợt chào bán cổ phiếu An Phú cho cổ đông
hiện hữu”.

 Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng
Giám đốc và các bộ phận có liên quan đã triển khai
triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp,
và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2013. Các bộ phận có liên quan đã chuẩn
bị các công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2013 diễn ra thành công tốt đẹp
và đúng pháp luật vào ngày 23/4/2013 tại Dinh
Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.
 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
và các bộ phận có liên quan tổ chức các sự kiện
lớn, đó là:
• Khánh thành Cụm công nghiệp mía đường
và Nhà máy chế biến mủ cao su Hoàng Anh
Attapeu tại Lào ngày 25/2/2013;
• Khởi công dự án Khu phức hợp Hoàng Anh
Gia Lai Myanmar Center tại Myanmar ngày
5/6/2013.
 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
và các bộ phận có liên quan thực hiện công tác tái
cấu trúc Tập đoàn bằng cách bán các dự án thủy
điện, dự án căn hộ hoặc bán cổ phần của các Công
ty con đang sở hữu các dự án căn hộ. Ban Tổng
Giám đốc đã lựa chọn các đối tác tiềm năng để
ký kết hợp đồng mua bán đem về dòng tiền và lợi
nhuận cho Tập đoàn, giảm nợ vay trên Báo cáo tài
chính hợp nhất. Nghiệp vụ tái cấu trúc ngành thủy
điện và gỗ, đá đã hoàn thành trước 30/9/2013.
Nghiệp vụ tái cấu trúc ngành bất động sản bằng
cách tách nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động
sản An Phú đã hoàn thành trước 31/12/2013.
 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
và các bộ phận có liên quan thực hiện thành công

đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu và số lượng 107.474.210 cổ phiếu đã
được niêm yết và giao dịch bổ sung. Ngày niêm
yết có hiệu lực là 25/6/2013 và ngày chính thức
giao dịch của số cổ phiếu này là 1/7/2013.
 Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng
Giám đốc và các bộ phận có liên quan hoàn thành
việc phát hành 950 trái phiếu doanh nghiệp với
tổng trị giá 950 tỷ đồng vào ngày 9/7/2013.
 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
và các bộ phận có liên quan hoàn thành đợt phát
hành riêng lẻ 73.309.434 cổ phần phổ thông để
chuyển đổi Trái phiếu quốc tế cho nhà đầu tư là
Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Cổ phiếu này
đã được niêm yết, ngày niêm yết có hiệu lực là
31/7/2013.
 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
và các bộ phận có liên quan thực hiện tốt các công
tác môi trường và xã hội đối với các dự án đang
thực hiện tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Cụ thể
như sau:
• Trong tháng 11 năm 2013 đã triển khai khám,
chữa bệnh và cấp thuốc cho người dân tất cả
18 cộng đồng trong vùng dự án Campuchia. Đã
khám và phát thuốc cho khoảng 1.872 người
tại huyện Koun Mum, Lumphat, Ou Chum và
Andong Meas tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Sàn
lọc ra khoảng 100 trường hợp bị mờ mắt đưa
về Việt Nam chữa trị. Ngoài việc phát thuốc và
khám chữa bệnh, HAGL cũng đã trao cho mỗi
hộ gia đình của tất cả các làng một phần quà
gồm: 50 kg gạo, 2 kg đường và 2 kg muối.
• Ngày 6/11/2013 Tổng Giám đốc đã tổ chức gặp
gỡ, thăm hỏi cộng đồng làng Kam, huyện Ou
Chum tỉnh Rattanakiri, Campuchia.
• Trong tháng 12/2013 đã hoàn thành chương
trình mổ mắt miễn phí cho đồng bào tỉnh
Rattanakiri, Campuchia.
 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc
và các bộ phận có liên quan hỗ trợ Công ty TNHH
Ernst & Young Việt Nam trong việc kiểm toán cuối
năm sao cho nhanh chóng, hiệu quả và đúng
pháp luật.
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Các hoạt động cập nhật kiến thức quản trị
1. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và cán bộ công bố thông tin đã
tham gia tập huấn và được cấp chứng chỉ “Quản trị Công ty”
TT

Họ tên

Chức vụ

Số chứng chỉ

Ngày cấp

1

Ông Nguyễn Văn Sự

Thành viên HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc

57QTCT245/Đ–TTNC

19/9/2013

2

Ông Đoàn Nguyên Thu

Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc

66QTCT245/Đ–TTNC

19/9/2013

3

Ông Nguyễn Văn Minh

Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc

45QTCT245/Đ–TTNC

19/9/2013

4

Ông Vũ Hữu Điền

Thành viên HĐQT

13QTCT245/Đ–TTNC

19/9/2013

5

Ông Võ Trường Sơn

Phó Tổng Giám đốc

63QTCT248/Đ–TTNC

19/9/2013

6

Ông Lâm Hoàng Hải

Thành viên Ban Kiểm soát

24QTCT248/Đ–TTNC

19/9/2013

7

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Thành viên Ban Kiểm soát

68QTCT248/Đ–TTNC

19/9/2013

8

Bà Hồ Thị Kim Chi

Thư ký HĐQT

07QTCT248/Đ–TTNC

19/9/2013

9

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Thư ký HĐQT

26QTCT248/Đ–TTNC

19/9/2013

2. Các khóa cập nhật kiến thức quản trị và các chương trình do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
 Ngày 13,14/11/2013 Hội đồng Quản trị đã cử các
cán bộ sau để tham gia chương trình “Hội thảo phát
triển bền vững” do UBCKNN và HOSE tổ chức tại
Tp. HCM, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của
doanh nghiệp niêm yết Việt Nam về các nguyên tắc
đầu tư có trách nhiệm, đồng thời hỗ trợ các doanh
nghiệp xây dựng Báo cáo phát triển bền vững:
1.	Ông Võ Trường Sơn – tham gia chương trình
dành cho ngành bất động sản
2.	Ông Nguyễn Tấn Anh – tham gia chương trình
dành cho ngành khác
3.	Ông Nguyễn Xuân Thắng – tham gia chương
trình dành cho ngành khác
4.	Ông Lâm Hoàng Hải – tham gia chương trình
dành cho ngành khác
 Ngày 5/8/2013 Hội đồng Quản trị đã cử ông Lâm
Hoàng Hải tham dự chương trình “Tập huấn sử
dụng hệ thống công bố thông tin (IDS)” của UBCKNN
tại Đà Nẵng.

 Ngày 20/5/2013 Hội đồng Quản trị đã cử ông
Võ Trường Sơn tham dự chương trình hội thảo
“Trách nhiệm của kiểm toán viên và đơn vị được kiểm
toán trong việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn
của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới” được tổ
chức tại Tp. Hồ Chí Minh, mục đích nhằm nâng cao
hơn nữa chất lượng của các Báo cáo tài chính được
kiểm toán.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và
người có liên quan
STT Tổ chức/ người thực Quan hệ với cổ đông
hiện giao dịch
nội bộ/cổ đông lớn

Nội dung
giao dịch

Thời gian
thực hiện

1 Bà Đoàn Thị
Nguyên Dung

Là người có liên quan với
ông Đoàn Nguyên Thu,
thành viên HĐQT kiêm Phó
Tổng Giám đốc

Bán cổ phiếu
HAG

54.300

27/2/2013 đến
25/3/2013

2 Ông Nguyễn Văn Sự

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Mua cổ phiếu
Giám đốc
HAG

100.000

22/5/2013 đến
17/6/2013

3 Ông Võ Trường Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Mua cổ phiếu
HAG

100.000

22/5/2013 đến
21/6/2013

4 Bà Đoàn Thị
Nguyên Nguyên

Là người có liên quan với
ông Đoàn Nguyên Thu,
thành viên HĐQT kiêm Phó
Tổng Giám đốc

Chuyển
nhượng
quyền mua cổ
phiếu HAG

22.900

5/8/2013

5 Bà Nguyễn Thị Thơm

Là người có liên quan với
ông Đoàn Nguyên Thu,
thành viên HĐQT kiêm Phó
Tổng Giám đốc

Chuyển
nhượng
quyền mua cổ
phiếu HAG

27.341

5/8/2013

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2013, Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định về
quản trị công ty niêm yết và các quy định pháp luật có liên quan.
Giao dịch cổ phiếu với cổ đông nội bộ: Trong năm 2013, không có thành viên Hội đồng Quản trị nào thực hiện
giao dịch trọng yếu với Công ty và các Công ty con.

 Ngày 30/3/2013 Hội đồng Quản trị đã cử ông
Võ Trường Sơn tham dự sự kiện “Invest ASEAN –
Vietnam 2013” do HOSE tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.
 Ngày 9/1/2013 Hội đồng Quản trị đã cử bà
Võ Thị Mỹ Hạnh tham dự “Hội nghị triển khai nhiệm
vụ phát triển TTCK năm 2013” do UBCKNN tổ chức
tại Hà Nội, nhằm đánh giá hoạt động thị trường
chứng khoán năm 2012 và xác định mục tiêu
nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2013
và những năm tiếp theo.
Trong năm 2013, các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị
đã không có bất kỳ hoạt động nào riêng biệt cụ thể.

Số lượng
(Cổ phiếu)

Nhà đầu tư tham quan nhà máy mía đường
Hoàng Anh Attapeu, Lào
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Báo cáo tài chính năm 2103 thể hiện đầy đủ, rõ ràng,
phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính và
kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Ban Kiểm soát
1. Hoạt động của Ban Kiểm soát
Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013 tập
trung vào giám sát tình hình hoạt động và tình hình
tài chính của HAGL, giám sát hoạt động của Hội đồng
Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát đã:
 Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản
trị với vai trò quan sát viên.
 Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ các
Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong công tác quản lý,
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và
cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của
các số liệu tài chính và phối hợp với kiểm toán viên
độc lập trong quá trình kiểm toán nhằm đánh giá
ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu.
 Kiểm soát việc lập kế hoạch kinh doanh, việc thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng lớn.
 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ
đông thường niên năm 2013 như việc chia cổ tức,
tình hình thực hiện dự án, đảm bảo công khai,
minh bạch.
 Qua kiểm tra tình hình hoạt động tại công ty mẹ, các
công ty con và chi nhánh, Ban Kiểm soát báo cáo và
kiến nghị kịp thời với Hội đồng Quản trị nhằm chấn
chỉnh và hoàn thiện các vấn đề còn thiếu sót.
2. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính

Việc tái cấu trúc Tập đoàn trong năm 2013 đã làm
cho doanh thu giảm đối với các lĩnh vực được bán
hoặc tách ra khỏi Tập đoàn.
 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 999 tỷ đồng,
tăng 190% so với năm 2012. Lợi nhuận tăng chủ
yếu là do đóng góp của ngành nông nghiệp với
tỷ suất lợi nhuận cao. Năm 2013 đánh dấu bước
chuyển mình rất lớn của ngành nông nghiệp, tỷ
trọng doanh thu của ngành là 38,9%, tăng mạnh so
với mức 1,1% của năm 2012.
 Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2013 là 29.813 tỷ
đồng, giảm 1.472 tỷ đồng so với 31/12/2012. Số dư
tiền của Tập đoàn luôn duy trì ở mức an toàn trong
những năm qua, tại thời điểm 31/12/2013 là 2.448
tỷ đồng, đảm bảo nhu cầu thanh khoản cho Tập
đoàn. Tuy nhiên, vốn lưu động vẫn ở mức cao, đặc
biệt là các khoản phải thu.
Trong năm 2013, HAGL đã chấp hành quy định của
Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát không
nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động sản xuất
và tài chính của Tập đoàn.
3. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban
Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành
 Hội đồng Quản trị có 7 thành viên. Trong năm đã
bầu bổ sung thêm 1 thành viên là ông Pornchai
Lueang–a–papong. Ông Lê Hùng xin từ nhiệm vì
lý do cá nhân.
 Ban Tổng Giám đốc còn 5 thành viên so với 6 thành
viên trong năm 2012. Ông Trà Văn Hàn xin từ nhiệm
chức vụ Phó Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2103
và đã thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính đã được
kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực
và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh
doanh của Tập đoàn.

 Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất
thường trong hoạt động của các thành viên Hội
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các
bộ phận quản lý của Tập đoàn.

 Doanh thu hợp nhất đạt 2.771 tỷ đồng, đạt 77% so
với kế hoạch đề ra và bằng 63% so với năm 2012.

 Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin
đúng quy định.

 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị, khiếu
nại nào của cổ đông về sai phạm của các thành
viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ
quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của
Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2013.
4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm
soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
 Trong năm 2013, Ban Kiểm soát được Hội đồng
Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện trong
việc tiếp cận đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính
của Tập đoàn.
 Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc
họp của Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến theo
chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
 Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện bố trí nhân sự
và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình Ban
Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Công ty
mẹ, các Công ty con hoặc chi nhánh.
 Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng
Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết
các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, giám sát
của Ban Kiểm soát.
5. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát
 Hoàn thiện các quy trình kiểm soát nội bộ để
không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát.
 Thành lập Bộ phận Pháp chế trực thuộc Công ty
mẹ, phụ trách toàn bộ vấn đề pháp lý và kiểm soát
rủi ro về pháp lý của HAGL. Đặc thù của HAGL là
đầu tư với nhiều dự án lớn ở các nước Việt Nam,
Lào, Campuchia và Myanmar nên HAGL cần phải
am hiểu luật pháp của những nước này.

 Có hướng giải quyết đối với một số tài sản không
còn sử dụng nhưng vẫn chưa thanh lý và vẫn phải
trích khấu hao.
 Các khoản phải thu vẫn ở mức cao, Ban Tổng Giám
đốc cần đưa ra giải pháp và lộ trình thu hồi các
khoản nợ này.
 Đồng bộ trách nhiệm pháp lý và điều hành tại các
đơn vị thành viên để tạo hiệu quả cao trong công
việc, đặc biệt là tại các khu vực dự án ở Lào và
Campuchia. Tránh tình trạng một số vị trí chỉ đảm
nhiệm chức danh pháp lý nhưng không trực tiếp
tham gia điều hành và ngược lại.
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hoạt động quản trị

công ty (tiếp theo)
Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGĐ,
Thư ký HĐQT và BKS

Quản trị rủi ro

Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT
ĐVT: VNĐ

STT Họ và Tên

1
2
3
4
5
6
7

Hội đồng Quản trị
Ông Đoàn Nguyên Đức
Ông Nguyễn Văn Sự

8

Ông Đoàn Nguyên Thu
Ông Nguyễn Văn Minh
Bà Võ Thị Huyền Lan
Ông Vũ Hữu Điền
Ông Pornchai Lueang–a–
papong
Ông Lê Hùng

1
2
3

Ban Tổng Giám đốc
Ông Võ Trường Sơn
Ông Lê Văn Rõ
Ông Trà Văn Hàn

1

Thư ký Hội đồng Quản trị
Bà Hồ Thị Kim Chi

2

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ

Lương, thưởng
và thù lao cho các
thành viên tham
gia điều hành
năm 2013

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT –
Tổng Giám Đốc
Thành viên HĐQT – Phó TGĐ
Thành viên HĐQT – Phó TGĐ
Thành viên HĐQT độc lập
Thành viên HĐQT độc lập
Thành viên HĐQT độc lập

4.182.204.215
3.136.653.161

Thành viên HĐQT

2.127.887.108

Phó TGĐ
Phó TGĐ
Phó TGĐ

2.091.102.108
1.408.079.475
1.703.742.108

Thù lao cho
các thành viên
không điều hành
năm 2013

Ghi chú

2.781.152.108
2.091.102.108
252.000.000
252.000.000
168.000.000
Từ nhiệm ngày
19/8/2013

Từ nhiệm ngày
30/9/2013

Thư ký HĐQT –
Kế toán trưởng
Thư ký HĐQT

1.082.643.948

Rủi ro tỶ giá

Bản chất:

Bản chất:

Với danh mục nhiều dự án đầu tư trong các lĩnh vực
bất động sản, khai khoáng, cao su, thủy điện, Tập đoàn
luôn cần một lượng tiền lớn để đầu tư và phát triển.
Trong một thời điểm nhất định, sự mất cân đối về dòng
tiền thu và chi sẽ gây ra rủi ro lớn đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh. Việc đầu tư, mua nguyên liệu có thể
bị dừng khi thiếu vốn; tiền lương và các khoản vay nếu
không được trả đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến uy tín và
hoạt động của Tập đoàn.

Trong những năm gần đây, tỷ giá đồng Việt Nam và
ngoại tệ (đặc biệt là USD) có sự biến động thất thường
gây ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của
nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn có quan hệ thanh toán
bằng ngoại tệ với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là
đối với các thương vụ nhập khẩu máy móc thiết bị sản
xuất, nguyên liệu, vật liệu xây dựng… Biến động tỷ
giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ sẽ có ảnh
hưởng lên cả doanh thu tài chính và chi phí tài chính
của Tập đoàn.

Tập đoàn luôn đề cao quản lý chặt chẽ dòng tiền và
xây dựng một cơ cấu vốn hợp lý giữa nguồn vốn đầu
tư dài hạn và ngắn hạn. Với các dự án có thời gian thu
hồi vốn dài, Tập đoàn đã chủ động được nguồn vốn
cần thiết thông qua các khoản vay dài hạn với ngân
hàng, phát hành trái phiếu và cổ phiếu tương ứng.

779.643.948
21.384.210.287

672.000.000

Thù lao và các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát
ĐVT: VNĐ

Chức vụ

Thù lao

1

Nguyễn Văn Tốn

Trưởng Ban Kiểm soát

991.056.500

2

Nguyễn Xuân Thắng

997.800.000

3

Lâm Hoàng Hải

Thành viên Ban Kiểm soát –
Trưởng phòng Kế hoạch
Thành viên Ban Kiểm soát –
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

Tổng cộng

Rủi ro tài chính

Biện pháp hạn chế rủi ro:

Tổng

STT Họ và Tên

Hoàng Anh Gia Lai hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trên nhiều
lãnh thổ khác nhau. Vì vậy, có những rủi ro tiềm tàng gắn liền
với đặc điểm của từng ngành, từng lãnh thổ và từng điều kiện
kinh tế. Tập đoàn xác định các loại rủi ro chính và thực hiện các
biện pháp quản lý rủi ro như sau:

660.800.000
2.649.656.500

Ghi chú
Từ nhiệm ngày
19/8/2013

Bên cạnh đó, nhờ vào các dự án căn hộ đã bán, Tập
đoàn có thể tiếp tục thu tiền để trang trải các khoản
chi phí hoạt động và thanh toán nợ ngắn hạn. Đặc thù
ngành bất động sản với các hợp đồng bán căn hộ hình
thành trong tương lai và thu tiền theo tiến độ xây dựng
giúp cho Tập đoàn chủ động trong hoạt động tài chính
của mình.

Biện pháp hạn chế rủi ro:
Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn bao gồm cả xuất
khẩu và nhập khẩu, do đó các biến động tăng hoặc
giảm của tỷ giá sẽ được bù trừ lẫn nhau làm giảm ảnh
hưởng lên lợi nhuận và dòng tiền. Bên cạnh đó, nguồn
thu từ xuất khẩu sẽ giúp Tập đoàn chủ động hơn trong
giao dịch nhập khẩu cần ngoại tệ.
Kế hoạch nhập khẩu và xuất khẩu liên quan đến đối tác
nước ngoài đều được Tập đoàn tính toán kỹ lưỡng về
thời gian thực hiện cũng như thời hạn thanh toán để
hạn chế rủi ro tỷ giá ở mức thấp nhất.
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hoạt động quản trị

công ty (tiếp theo)
Quản trị rủi ro

Rủi ro lãi suất

Biện pháp hạn chế rủi ro:

(tiếp theo)

Bản chất:

Trước khi quyết định đầu tư các dự án bất động sản,
Tập đoàn chú trọng nghiên cứu kỹ thị trường, chỉ quyết
định đầu tư những dự án thực sự có hiệu quả cao và
phục vụ các nhu cầu thực của khách hàng. Với lợi thế
tận dụng nguồn nguyên liệu từ các công ty thành viên
trong Tập đoàn, HAGL tổ chức xây dựng theo quy trình
khép kín nên có thể quản lý chi phí đầu vào ở mức
tốt nhất. Khi thị trường bất động sản có xu hướng xấu,
Tập đoàn có thể chủ động hạ giá bán căn hộ ở mức
cạnh tranh.

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn có nhu cầu vốn
lớn để đầu tư vào các dự án, đặc biệt là để xây dựng
các dự án căn hộ, trồng cao su, xây dựng nhà máy thủy
điện,… Một phần lớn nguồn vốn này được huy động
từ ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp
với lãi suất thả nổi. Nếu lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi
phí lãi vay và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tập đoàn.

Hoàng Anh Gia Lai chủ
động xây dựng cơ cấu nợ
và vốn chủ sở hữu phù
hợp với từng thời kỳ của
nền kinh tế và hoạt động
sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng rất nhạy
cảm đối với biến động lãi suất do khách hàng sẽ e ngại
vay vốn khi lãi suất cao. Giá trị của căn hộ thường lớn
nên nhiều người không thể mua căn hộ bằng toàn bộ
vốn tự có của mình mà phải cần đến nguồn tài trợ từ
ngân hàng.
Biện pháp hạn chế rủi ro:
Tập đoàn chủ động xây dựng cơ cấu nợ và vốn chủ sở
hữu phù hợp với từng thời kỳ của nền kinh tế và hoạt
động sản xuất kinh doanh. Nhờ mối quan hệ tốt với các
ngân hàng thương mại lớn, Tập đoàn có thể đạt được
những thỏa thuận vay vốn với chi phí hợp lý.
Bên cạnh việc huy động từ vốn vay và trái phiếu thường,
Tập đoàn còn thực hiện huy động vốn từ phát hành cổ
phiếu, trái phiếu chuyển đổi với lãi suất thấp từ nhà đầu
tư trong và ngoài nước, và tranh thủ tận dụng các khoản
ứng trước tiền từ khách hàng mua căn hộ. Chi phí vốn
của các khoản này thường ở mức thấp, được xác định
trước và không bị ảnh hưởng lớn bởi biến động lãi suất.

Rủi ro thị trường

Rủi ro tiến độ triển khai dự án
Bản chất:
Những dự án bất động sản thường có tiến độ triển
khai dài khoảng 3 đến 5 năm, bao gồm công đoạn giải
phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý dự án và thiết kế, xây
dựng. Các vướng mắc nảy sinh trong các khâu này có
thể ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai toàn dự án
làm chậm tốc độ quay vòng vốn và tác động tiêu cực
đến kế hoạch kinh doanh.

Ngoài ra, thị trường bất động sản cũng bị chi phối bởi
Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động
sản… Sự thay đổi của các văn bản pháp luật này có thể
ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường bất
động sản cũng như thời gian làm thủ tục và phương
thức huy động vốn đầu tư các dự án của Tập đoàn.
Biện pháp hạn chế rủi ro:
Tập đoàn xây dựng bộ phận pháp lý gồm các luật sư
có bằng cấp và giàu kinh nghiệm. Bộ phận này thường
xuyên cập nhật các thay đổi về luật pháp và các ảnh
hưởng pháp lý nếu có đối với hoạt động kinh doanh
của Tập đoàn để kịp thời tư vấn cho Hội đồng Quản trị
và Ban Tổng Giám đốc. Ngoài ra, bộ phận pháp lý còn
có trách nhiệm rà soát các văn bản hợp đồng trong
những giao dịch hàng ngày của Tập đoàn để hạn chế
các rủi ro pháp lý có liên quan.
Khi cần thiết, Tập đoàn có thể nhờ các đơn vị tư vấn
luật pháp chuyên nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ
thực hiện các giao dịch pháp lý phức tạp.

Các rủi ro phi hệ thống khác

Biện pháp hạn chế rủi ro:

Bản chất:

Với nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án và mối
quan hệ tốt với cơ quan chức năng có liên quan, Tập
đoàn luôn chủ động trong kế hoạch triển khai các dự
án bất động sản của mình. Bên cạnh đó, nhờ có nhiều
dự án được tiến hành gối đầu nhau, kế hoạch kinh
doanh và tốc độ quay vòng vốn của Tập đoàn không bị
phụ thuộc vào từng dự án riêng lẻ. Hầu hết các dự án
bất động sản nằm trong kế hoạch kinh doanh 5 năm
sắp tới đều đã giải phóng mặt bằng xong và sẵn sàng
để khởi công xây dựng.

Mỗi ngành nghề kinh doanh có thể gắn với một hay
nhiều rủi ro phi hệ thống khác như ngành bất động
sản có thể gắn với rủi ro cháy nổ, tai nạn trong quá
trình xây dựng; ngành sản xuất đồ gỗ rất nhạy cảm
với rủi ro cháy nổ; ngành cao su gắn với rủi ro thiên
tai; ngành thủy điện gắn với rủi ro hạn hán… Dù
muốn hay không thì các rủi ro này vẫn luôn tồn tại và
có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của Tập đoàn.

Bản chất:

Rủi ro pháp lý

Thị trường bất động sản có sự liên thông với thị trường
tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô. Do đó, những biến
động bất lợi của nền kinh tế có thể dẫn đến suy giảm
tính thanh khoản của thị trường bất động sản cũng
như ảnh hưởng tiêu cực đến giá bán của các dự án.
Ngoài ra, biến động giá thị trường của nguyên liệu đầu
vào cũng có tác động lớn đến tỷ suất lợi nhuận của
từng dự án. Điều này sẽ làm chậm tiến độ thu hồi vốn
của Tập đoàn và giảm doanh thu, lợi nhuận kỳ vọng từ
các dự án bất động sản.

Bản chất:
Là một doanh nghiệp đã niêm yết cổ phần, hoạt động
kinh doanh của Tập đoàn được chi phối chủ yếu bởi
Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về chứng
khoán, thị trường chứng khoán… Các văn bản luật và
hướng dẫn dưới luật hiện đang trong quá trình hoàn
thiện, sự thay đổi về pháp luật và các chính sách có thể
xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị,
kinh doanh của Tập đoàn.

Biện pháp hạn chế rủi ro:
Tập đoàn tiến hành đánh giá xác suất xảy ra rủi ro cho
từng ngành và mức thiệt hại phát sinh khi xảy ra rủi ro.
Đồng thời xác định loại hình dịch vụ bảo hiểm đang
có cho loại rủi ro đó và chi phí bảo hiểm. Trên cơ sở đó
quyết định tự bảo hiểm hay mua bảo hiểm phù hợp
cho từng loại rủi ro.
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hoạt động quản trị

công ty (tiếp theo)
Quan hệ nhà đầu tư
“Chúng tôi thật sự bất ngờ. Có đi và tận mắt
chứng kiến thì mới thấy và hiểu hết được
những gì HAGL đã và đang nỗ lực thực hiện
nơi đây. Chúng tôi đã có những trải nghiệm
thú vị trong những ngày qua”.

Ông Ngô Thanh Hải
Chủ tịch FPT Capital
Ông Ngô Thanh Hải (áo vest đen) tham quan các dự án tại Lào
của HAGL

Đại hội cổ đông thường niên 2013
Minh bạch, công khai và thường xuyên cập nhật
thông tin đến các cổ đông, nhà đầu tư luôn được Lãnh
đạo HAGL chú trọng. Hiện nay, công tác quan hệ nhà
đầu tư (IR) của HAGL được đẩy mạnh trên hai kênh
chính thức:
 Cung cấp thông tin 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, trên
website của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn,
website của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí
Minh (HOSE) và các kênh truyền thông khác.
 Lãnh đạo Tập đoàn trao đổi, lắng nghe ý kiến của
các cổ đông, nhà đầu tư thông qua các buổi gặp
gỡ trực tiếp, tham quan dự án, hội nghị các nhà
đầu tư, hội nghị qua điện thoại, roadshow nhằm
tạo giúp cho họ có cái nhìn toàn diện về Tập đoàn
từ đó có thể đưa ra quyết định đúng đắn và kịp
thời nhất.

Tổ chức các chuyến đi thực tế các dự án đầu tư của
Tập đoàn tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar
đã trở thành một hoạt động thường xuyên và có thể
nói là thế mạnh trong công tác IR của Tập đoàn. Trong
mỗi chuyến đi thăm các dự án, các nhà đầu tư được
“mắt thấy, tai nghe” những điều mới lạ và nhiều điều
thú vị, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng đó chính là sự đổi
thay từng ngày của các vùng dự án, sự phát triển và
sinh trưởng vượt bậc của những khu rừng cao su, mía
đường, cọ dầu và sắp tới đây là những cánh đồng
bắp bạt ngàn. Có những chuyến đi với sự tham gia
của hàng trăm thành viên đại diện cho các tổ chức
quỹ đầu tư, các cổ đông chiến lược, các nhà đầu tư
tiềm năng; có những chuyến tham quan dành cho
nhóm nhỏ các nhà đầu tư từ 5 đến 10 người… Bên
cạnh đó, Công ty tổ chức cho các nhà đầu tư kết hợp
tham quan với việc tham dự các sự kiện lớn như: Lễ
khánh thành Cụm công nghiệp mía đường, Nhà máy
chế biến mủ cao su tại Attapeu, Lễ khởi công dự án
Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center…

“HAGL khi đầu tư các dự án nông lâm nghiệp đều chấp
hành nghiêm quy định pháp luật của nước sở tại dưới sự
giám sát chặt chẽ của nhiều cơ quan chức năng. Từ khi
triển khai dự án đều tuân thủ đầy đủ mọi quy định, đảm
bảo tiến độ, không vi phạm pháp luật về đất đai, môi
trường. Ngược lại, nhiều vùng đất nghèo khó trước đây
đã được hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư của HAGL, đời
sống người dân được nâng cao về nhiều mặt”.

Bà Hà Thị Thanh Bình
Tổng Thư ký Hiệp Hội các doanh nghiệp Việt Nam

Ông Nguyễn Thế An
Giám đốc khối Dịch vụ
Ngân hàng Đầu tư,
CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Bà Hà Thị Thanh Bình đang trao đổi với bà con
nông dân Campuchia

“Là một nhà đầu tư và cũng là đơn vị tư vấn làm việc 5 năm với HAGL, tôi đã
có điều kiện theo sát Tập đoàn từ những ngày đầu tiên thực hiện chiến lược
đa dạng hóa ngành nghề, đầu tư nguồn lực của Tập đoàn vào các lĩnh vực
nông nghiệp tại Lào, cụ thể là trồng cao su, sản xuất mía đường và dầu cọ. Có
thể nói HAGL đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc biến Attapeu từ một
vùng nông thôn nghèo thành một khu vực có hạ tầng và điều kiện kinh tế
phát triển nhanh nhất tại Nam Lào. Những khu đất hoang sơ giờ đã phủ kín
các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao cùng cơ sở sản xuất và tạo ra hàng chục
ngàn công ăn việc làm cùng nhiều tiện ích công cộng cho địa phương, như
bệnh viện đa khoa, khách sạn HAGL… Mỗi năm sang thăm Attapeu là mỗi lần
tôi lại ngạc nhiên với sự phát triển của HAGL tại đây, và niềm tin vào sự tăng
trưởng bền vững của HAGL lại càng tăng cao. Mỗi chuyến đi kéo dài 3 – 5
ngày là dịp để các nhà đầu tư trò chuyện thân mật hơn với những nhân viên
HAGL hàng ngày làm việc tại đây, hiểu sâu hơn về hoạt động của các nông
trại, nhà máy và tiềm năng to lớn, ổn định mà khoản đầu tư của Tập đoàn vào
Lào sẽ mang lại trong tương lai không xa”.

8

Kinh doanh hiệu quả gắn với

phát triển bền vững

Kinh doanh hiệu quả
gắn với phát triển
bền vững
Trong quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo
HAGL luôn ý thức việc đầu tư có
trách nhiệm đối với môi trường,
cộng đồng xã hội và quản trị
(ESG) nhằm tạo thế phát triển
bền vững, củng cố niềm tin của
các cổ đông và các nhà đầu tư,
đồng thời coi trọng việc thực
hiện hiệu quả ESG như một
phần thiết yếu đối với sự thành
công của HAGL.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trao Huân chương công trạng Hạng Nhất cho
Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước Campuchia

CÁC CON SỐ NỔI BẬT

673 tỷ ĐỒNG
nộp ngân sách
nhà nước

10 triệu USD

21.403 người

là số cán bộ công nhân viên
đang công tác tại HAGL.

là số ngân sách HAGL quyết định đầu tư xây
dựng cho cộng đồng tại Campuchia trong
3 năm. Trong năm 2013 HAGL đã giải ngân
đầu tư cho cộng đồng 2,2 triệu USD

37,61triệu USD
là số tiền HAGL đã đầu tư cho
cộng đồng tại Việt Nam và
Lào cho đến thời điểm này

140 tỷ ĐỒNG

đầu tư cho hệ thống hoạch định nguồn lực doanh
nghiệp SAP ERP giúp Tập đoàn tích hợp mọi hoạt
động kinh doanh vào một hệ thống duy nhất,
nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản trị

Phát triển kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao mô hình
hợp tác công tư tại Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai

Mọi hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nói
chung luôn gắn liền và có những ảnh hưởng nhất định
trực tiếp hay gián tiếp đến các vấn đề về an sinh xã hội
và nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, song song với việc
tập trung vào tính hiệu quả trong kinh doanh, HAGL chú
trọng phát triển kinh tế địa phương nơi Tập đoàn có các
hoạt động kinh doanh thông qua các mục tiêu:
 Tạo giá trị cho cổ đông và phát triển kinh tế đất
nước: Nhằm tạo ra lợi nhuận, gia tăng giá trị cho cổ
đông, đồng thời đóng góp ngân sách cho địa phương
và trung ương, góp phần phát triển kinh tế quốc gia.
Là một Tập đoàn lớn có nhiều ưu thế về tiềm lực tài
chính và hệ thống quản lý, HAGL luôn có những định
hướng kinh doanh phù hợp và kịp thời cho từng giai
đoạn phát triển khác nhau. Từ năm 2013, Tập đoàn
đã tiến hành tái cấu trúc, tập trung chủ yếu vào hai
ngành chính là Nông nghiệp (cao su, mía đường, cọ
dầu, bắp) và bất động sản với mục đích tập trung
nguồn vốn và nhân lực cho lĩnh vực cần thiết nhất,
sinh lợi nhiều nhất, đồng thời giảm số dư nợ vay và
cải thiện các chỉ số tài chính của Tập đoàn.

 Tạo tiền đề phát triển kinh tế địa phương:
Việc đầu tư của Tập đoàn vào các vùng dự án tại
Tây Nguyên Việt Nam, Rattanakiri (Campuchia),
Attapeu (Lào) tạo ra nền tảng rất quan trọng để
phát triển kinh tế sở tại, thay đổi tập quán sống
du canh, du cư, săn bắn, hái lượm của người dân
thành một nếp sống công nghiệp, định canh, định
cư. Tập đoàn xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng thiết
yếu cho địa phương như bệnh viện, trường học,
khu tái định cư, giếng nước sạch, nhà sinh hoạt
cộng đồng… góp phần quan trọng vào tiến trình
phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng xung quanh
các vùng dự án.
 Tạo công ăn việc làm và sử dụng lao động
bản địa: Tại các dự án cao su, nông trường mía,
các nhà máy chế biến sản phẩm, dự án bất động
sản… hàng nghìn lao động tại chỗ được tuyển
dụng và đào tạo bởi các chuyên gia kỹ thuật của
Việt Nam và nước ngoài, điều này giúp người lao
động có thu nhập cao hơn và ổn định, các lao
động được ký hợp đồng, được bố trí chỗ ở trong
những khu nhà do HAGL xây dựng tại vùng dự án.
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phát triển bền vững (tiếp theo)
Đầu tư phát triển cộng đồng –
nâng cao đời sống xã hội
1. Mục tiêu của chương trình
 Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần người dân trong vùng dự án trong thời gian
ngắn nhất.
 Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư cho giáo dục và y tế,
xây dựng các phong trào thể dục thể thao theo các
chương trình cụ thể.
 Hội đồng Quản trị HAGL đã quyết định dành ngân
sách 10 triệu USD đầu tư xây dựng các chương trình
xã hội và môi trường tại Campuchia trong thời gian
từ tháng 6/2013 đến năm 2016.

2. Các chương trình cụ thể
TẠI CAMPUCHIA
Chương trình gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho
cộng đồng xung quanh dự án HAGL:
Trong năm 2013, Tổng Giám đốc HAGL đã trực tiếp đến
gặp gỡ, thăm hỏi và tìm hiểu 18 cộng đồng dân cư xung
quanh các dự án của HAGL tại Campuchia. Mục đích của
chuyến đi là để tìm hiểu thông tin phản hồi của người
dân về các dự án của HAGL. Tại các buổi tiếp xúc, Lãnh
đạo HAGL chân tình lắng nghe, đối thoại một cách
thẳng thắn, cởi mở với người dân về những vướng mắc
của việc đền bù giải tỏa đất đai, về công ăn việc làm…
Ngay tại buổi tiếp xúc, Lãnh đạo HAGL đã đưa ra quyết
định hỗ trợ kinh phí cho những hộ dân có giá đền bù
chưa thỏa đáng, đồng thời bố trí việc làm cho những
người còn thất nghiệp. Thông qua trao đổi, HAGL công
bố chương trình giúp đỡ cộng đồng tại Campuchia với
ngân sách khoảng 10 triệu USD làm đường giao thông,
nhà cộng đồng, giếng nước, trường học, khám chữa
bệnh… trong thời hạn 3 năm từ tháng 6/2013 đến 2016.
Nhân dịp này, HAGL đã tặng cho tất cả các gia đình, mỗi
hộ: 50 kg gạo, 2 kg đường và 2 kg muối với tổng giá trị
quà tặng tương đương với 52.000 USD, giúp người dân
khắc phục những khó khăn trước mắt.

Chương trình khám bệnh và phẫu thuật mắt
miễn phí cho người dân:
Trong năm qua, với sự tham gia nhiệt tình của các
Đảng viên, Đoàn viên Thanh niên, Đoàn viên Công
đoàn, thành viên các Công ty con của Tập đoàn cùng
với tập thể bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng từ 6 chuyên khoa
(Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng) thuộc Bệnh
viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai đã triển
khai chương trình khám bệnh và phát thuốc cho tất
cả 18 cộng đồng xung quanh dự án của HAGL tại
Campuchia. Tổng số người dân được khám và cấp
thuốc trên 50.000 lượt người, trong đó đã sàng lọc ra
100 trường hợp mờ mắt và một số trường hợp cần
phẫu thuật khác đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược –
Hoàng Anh Gia Lai tại Gia Lai điều trị. Tổng giá trị toàn
bộ của chương trình khám bệnh, phát thuốc và chi
phí phẫu thuật mắt, phẫu thuật khác cho người dân
khoảng hơn 70.000 USD do HAGL tài trợ 100%.
Chương trình giải quyết việc làm và xây dựng nhà
ở cho người dân:
Các dự án đầu tư của HAGL tại Campuchia đã giải quyết
được việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương
trong giai đoạn trồng mới và chăm sóc. Dự kiến khi đi
vào khai thác ổn định, các dự án của HAGL sẽ giải quyết
cho khoảng 8.000 lao động với mức thu nhập bình
quân từ 250 USD/người/tháng. Theo kế hoạch, trong
vòng 3 năm tới, HAGL cũng sẽ xây dựng khoảng 3.000
căn nhà để cấp cho người lao động (2 lao động được
cấp 1 căn nhà), mỗi căn nhà trị giá xây dựng 3.500 USD.
Chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng cho cộng đồng:
Chương trình đầu tư hạ tầng cho cộng đồng được thực
hiện từ năm 2013 đến năm 2016. Trước mắt, HAGL sẽ
thực hiện các hạng mục đã thống nhất với các cộng
đồng trong đợt Lãnh đạo HAGL gặp gỡ với người dân,
chủ yếu là các công trình thiết yếu cho cộng đồng
như làm đường, cầu, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường
học, giếng nước, nhà vệ sinh, và các gói tài trợ khác

Khám bệnh và cấp thuốc cho người dân tại Campuchia

Lãnh đạo HAGL gặp gỡ, thăm hỏi người dân quanh vùng dự án tại Campuchia

Học viện bóng đá Quốc gia Bati, Campuchia

Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai

với tổng giá trị hơn 3 triệu USD. Sau khi hoàn thành giai
đoạn I, HAGL sẽ tiếp tục thảo luận với cộng đồng để
xây dựng các hạng mục ở giai đoạn theo sau.

Kết quả chương trình cộng đồng đã thực hiện tại
Campuchia trong năm 2013
Lĩnh vực

HAGL tài trợ cho Liên đoàn Bóng đá Campuchia xây
dựng Học viện bóng đá quốc gia Bati tại tỉnh Takeo.
Tổng số tiền HAGL tài trợ cho công trình này là 4 triệu
USD được chia phân bổ thành nhiều gói bao gồm kinh
phí xây dựng học viện, chi phí mời Huấn luyện viên,
tuyển sinh, đào tạo cho các năm tiếp theo…
Tại buổi Lễ khánh thành Học viện bóng đá quốc gia Bati
ngày 18 tháng 6 năm 2013, sau khi trao Huân chương
Công trạng hạng nhất cho Chủ tịch HĐQT HAGL
Đoàn Nguyên Đức, Thủ tướng Campuchia Hun Sen
phát biểu: “Tôi đánh giá cao các hoạt động đầu tư của
các doanh nghiệp Việt Nam góp phần vào việc phát
triển kinh tế đất nước Campuchia, trong đó Tập đoàn
HAGL là nhà đầu tư nước ngoài rất có trách nhiệm, làm
ăn bài bản. Tập đoàn HAGL không chỉ tuân thủ pháp
luật, tôn trọng phong tục tập quán, bảo vệ môi trường,
tạo việc làm, góp phần vào ngân sách mà còn xây
nhiều công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế,
học viện bóng đá…”

Số tiền
(Triệu USD)

Tỷ trọng

Cơ sở hạ tầng
Nhà ở
Ủng hộ Quỹ
Y tế
Thể thao

0,18
0,30
0,15
0,07
1,50

8,3%
14,1%
7,0%
3,5%
67,1%

Tổng

2,20

100%

Cơ sở hạ tầng
8,3%
Thể thao
67,1%

Nhà ở
14,1%

tỷ trọng

Ủng hộ Quỹ
7,0%
Y tế
3,5%
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phát triển bền vững (tiếp theo)
Đầu tư phát triển cộng đồng –
nâng cao đời sống xã hội (tiếp theo)

Ông Somsavad Lengsavath

“Tôi rất vui mừng nhận thấy rằng các doanh nghiệp Việt Nam đã
thực hiện đúng các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng
và hai Chính phủ. Ngoài việc làm kinh doanh còn góp phần xây
trường, xây bệnh viện, cái này là hiếm có, cho nên Chính phủ Lào
đánh giá rất cao về các đóng góp và sự góp phần của các doanh
nghiệp Việt Nam. Ví dụ như một số công ty thì có thể coi là điển
hình tốt như HAGL. Họ đã xây nhà ở cho nhân dân không lấy tiền
hay là giúp xây bệnh viện, cầu, xây thị trấn mới chẳng hạn. Như thế
nó sẽ làm cho mối quan hệ giữa 2 nước ngày càng gắn bó như cuộc
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư này đấy. Cái ý này thể hiện tình
đoàn kết đặc biệt thật sự”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào
“Từ khi HAGL đầu tư vào tỉnh Attapeu, mỗi dự án của công ty đều
tạo ra một đột phá về giao thông, về việc đi lại, về công ăn việc làm
của người dân. Ở vùng đất này, sự thay đổi trong thời gian 2, 3 năm
gần đây là đáng ghi nhận. Trước thì chúng tôi nói đùa với nhau chữ
tiếng Lào “ắt”, ắt tức là đóng, “Ắttapeu” tức là đóng, nó đóng cửa đấy,
một mảnh đất bị đóng kín, bị khoanh lại không có lối thoát, bị cô
lập. Sau khi có đường thông qua quốc gia Việt Nam, nhiều doanh
nghiệp Việt Nam trong đó có HAGL đầu tư rất mạnh mẽ, Attapeu
không còn “ắt” nữa, nghĩa là Attapeu đã mở cửa”.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và
Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự Lễ khởi công Dự án HAGL tại Attapeu, Lào

TẠI LÀO

Lễ động thổ sân bay Attapeu, Lào

Lễ bàn giao bệnh viện 200 giường tại Attapeu, Lào
do HAGL tài trợ

HAGL đã triển khai chương trình phát triển cộng đồng tại tỉnh
Attapeu và tỉnh Sê Kông từ năm 2008. Đến nay, Tập đoàn đã
xây dựng hàng trăm kilômét đường nhựa, đường cấp phối và
đường điện, đang triển khai xây dựng hai sân bay quốc tế ở
tỉnh Attapeu và Hua Phan. Tính đến thời điểm hiện tại, HAGL đã
đóng góp hàng chục triệu USD xây dựng các công trình xã hội
gồm một bệnh viện đa khoa 200 giường, một trường tiểu học,
2.000 căn nhà cho địa phương, xây mới trung tâm hành chính
huyện Phu Vong, tỉnh Attapeu. Trước đó, Tập đoàn cũng đã tài
trợ cho Chính phủ Lào 19 triệu USD, trong đó 4 triệu USD không
hoàn lại và 15 triệu USD được phía Lào trả dần trong 3 năm
để xây dựng làng vận động viên SEA Games 25, nay đã được
chuyển đổi công năng thành làng ký túc xá sinh viên Đại học
Quốc gia Lào. Chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời
sống người dân bước đầu tại Lào cơ bản đã hoàn thành, định
hướng chương trình phát triển cộng đồng của HAGL tại Lào
trong giai đoạn tới là hướng đến phát triển bền vững trên cơ sở
đầu tư vào lĩnh vực y tế và giáo dục, giải quyết việc làm, nâng
cao thu nhập cho người dân.

Ông Khamphan Phommathath
Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Attapeu
Chương trình của Tập đoàn đã được Chính phủ Lào đánh
giá rất cao, đem lại lợi ích thực tế cho người dân, xóa đói
giảm nghèo, giúp cho tỉnh Attapeu ngày càng phát triển.
Lĩnh vực

Số tiền
(Triệu USD)

Cơ sở hạ tầng
34,2%

Tỷ trọng

Cơ sở hạ tầng

7,6

34,2%

Nhà ở

0,3

1,4%

Ủng hộ Quỹ

4,3

19,2%

Y tế

6,1

27,3%

Thể thao

4,0

17,9%

22,3

100%

Tổng

Thể thao
17,9%

tỷ trọng
Nhà ở
1,4%

Y tế
27,3%
Ủng hộ Quỹ
19,2%
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phát triển bền vững (tiếp theo)
Đầu tư phát triển cộng đồng –
nâng cao đời sống xã hội (tiếp theo)

TẠI VIỆT NAM
Đến nay chương trình cộng đồng, nâng cao đời sống
xã hội của HAGL tại Việt Nam đã thực hiện được
khoảng 15,31 triệu USD, chủ yếu tập trung vào việc
phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết nhu cầu việc làm
cho người lao động, chăm sóc y tế, giáo dục, cứu trợ
đồng bào lũ lụt, tham gia ủng hộ các Quỹ xóa đói giảm
nghèo và đáp ứng nhiều nhu cầu thiết thực khác… Ở
Gia Lai, HAGL đã đóng góp xây dựng nhiều công trình
văn hoá, xây dựng nâng cấp sân vận động Pleiku thành
một trung tâm sinh hoạt thể thao, giải trí hiện đại, tiện
nghi. Đặc biệt, HAGL đã đầu tư mới một bệnh viện đa
khoa 200 giường với sự hỗ trợ nhân lực và kỹ thuật của
Trường Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh với tổng giá trị
đầu tư trên 200 tỷ đồng.
Trong tháng 9/2013, HAGL cũng đã tiến hành khám
bệnh và phát thuốc miễn phí cho các cộng đồng dân
tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai. Chương trình đã khám
bệnh, sàng lọc và chữa trị cho 55 trường hợp mờ mắt
với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Dự kiến
trong năm 2014, HAGL sẽ thực hiện cho các cộng
đồng còn lại.
Với chiến lược đầu tư dài hạn, lứa cầu thủ đầu tiên của
Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG sau 7 năm đào
tạo đã trở thành lực lượng nòng cốt của đội tuyển
U19 quốc gia Việt Nam. Ngay lần đầu tiên xuất quân
đại diện cho tuyển quốc gia đi tranh tài, đội U19 Việt
Nam đã giành chiến công vang dội làm nức lòng
hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà
sau khi đoạt huy chương bạc giải Vô địch Đông Nam
Á, đứng đầu vòng loại bảng F Giải vô địch U19 Châu
Á trong đó có chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước đội
U19 Úc 5–1.

Lĩnh vực

Số tiền
(Triệu USD)

Tỷ trọng

Cơ sở hạ tầng

0,18

1,2%

Cứu trợ bão lũ

0,19

1,2%

Giáo dục

0,74

4,8%

Nhà ở

0,35

2,3%

Ủng hộ Quỹ

0,42

2,8%

12,00

78,4%

1,43

9,3%

15,31

100%

Y tế
Thể thao
Tổng

Cơ sở hạ tầng
1,2%
Thể thao
9,3%

Cứu trợ bão lũ
1,2%
Giáo dục
Nhà ở
4,8%
2,3%
Ủng hộ quỹ
2,8%

Khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo dân tộc Bana – Gia Lai Bệnh nhân bị đâm thủng tim được cứu sống tại bệnh viện Đại học
Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai

Cán bộ, công nhân viên HAGL thăm và tặng quà cho bệnh nhi
bệnh viện Nhi đồng 2 Tp. Hồ Chí Minh

Chương trình chữa trị mờ mắt cho bệnh nhân nghèo

Trao học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó học tập tại trường THPT
Bảo Lâm – Đà Lạt

Giờ học thể dục của các em học sinh tại Trường tiểu học Lê Anh Xuân –
Quận 7 do Tập đoàn HAGL xây tặng

tỷ trọng
Y tế
78,4%
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phát triển bền vững (tiếp theo)
Bảo vệ môi trường
Là doanh nghiệp hoạt động tập trung chủ yếu vào 2 lĩnh
vực chính là Nông nghiệp (cao su, mía đường, cọ dầu, bắp)
và bất động sản, HAGL tương tác trực tiếp với các tài nguyên
như đất, nước… nên Tập đoàn luôn nhận thức được tầm
quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống xanh và sạch,
duy trì trạng thái cân bằng sinh thái trong vùng dự án.
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên
 Trong quá trình khai hoang trồng cây công
nghiệp và cây nông nghiệp, HAGL yêu cầu các
đối tác, 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 các cơ sở pháp lý bao gồm:
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/hợp đồng
thuê hoặc sang nhượng và các giấy tờ kèm theo
• Bản đồ đã được phê duyệt với phác họa ranh
giới cụ thể
• Các quyền sử dụng chồng chéo
• Các văn bản pháp quy và bản đồ
• Ý kiến tư vấn các cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền
• Thông tin trao đổi với dân cư địa phương
 Các dự án mà HAGL đầu tư chủ yếu là các khu
rừng nghèo đã bị tàn phá hoặc không có khả
năng sinh trưởng tốt. Việc thay thế các khu rừng
nghèo này bằng cây cao su, mía đường, cọ dầu
có tác dụng phủ xanh đồi núi trọc và tái tạo môi
trường xanh, góp phần cải thiện đáng kể về môi
trường khí hậu, giữ được nguồn nước, chống xói
mòn.
 Chủ động khoanh một số vùng để bảo tồn động
vật hoang dã. Công ty TNHH Phát triển Nông
nghiệp Hoàng Anh Attapeu đã xây dựng khu bảo
tồn thiên nhiên có diện tích rộng gần 50 ha với
nhiều loại động vật như hươu, nai, heo rừng và
các loại chim…

 Các công ty con của HAGL không tham gia bất cứ
hoạt động nào trong việc khai thác và chế biến gỗ.
Gỗ là tài sản thuộc quyền sở hữu của Chính phủ Lào
và Campuchia, không thuộc chủ đầu tư dự án, việc
khai hoang để trồng cao su phải dựa trên sự cho
phép của Chính phủ nước sở tại.
Mặc dù vậy, trong năm qua, sau khi có ý kiến phản ảnh
của một tổ chức phi chính phủ về các dự án của HAGL
đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội
tại Lào và Campuchia, Ban Lãnh đạo Tập đoàn HAGL đã
nghiêm túc triển khai các chương trình hành động sau:

Giấy
Chứng
nhận
Bộ môi
Môitrường
trườngCampuchia
Campuchia
cho
HAGL
Giấy
Chứng
nhậnmôi
môitrường
trường của
của bộ
cho
dựdự
án án
HAGL

Giấy chứng nhận mô

 Chủ động ngừng khai hoang từ tháng 7/2013 đến
11/2013 tại tất cả các dự án cho đến khi hoàn tất đánh
giá việc tuân thủ theo chuẩn môi trường xã hội và làm
rõ các yêu cầu về pháp lý đối với đánh giá tác động
môi trường liên quan đến việc khai hoang.
 Tham vấn các chuyên viên môi trường xã hội về vấn
đề sử dụng đất và quy hoạch bảo tồn đối với Khu
bảo tồn và khu vực xung quanh; xác định những khu
vực ưu tiên hàng đầu để bảo tồn tại các khu đất được
nhượng quyền của HAGL trong khu vực; xem lại kế
hoạch khai hoang để bảo đảm những khu vực ưu
tiên không bị tác động cho đến khi đạt được thỏa
thuận ban đầu về kế hoạch quản lý bảo tồn nhằm
tạo các hành lang đa dạng sinh học và các khu vực
có giá trị bảo tồn cao.
 Thảo luận về chọn lựa các chứng nhận về quản
lý chất lượng, về trách nhiệm xã hội, quản lý môi
trường…
tiến nhận
hànhmôi
áp trường
dụng từng
bước
cácCampuchia cho dự án HAGL
Giấyvà
Chứng
của bộ
môi cho
trường
dự án của HAGL.

GiấyGiấy
Chứng
nhận
môi
Tàinguyên
nguyênnước
nước
Môi
trường
dựHAGL
án HAGL
chứng
nhận
môitrường
trườngcủa
của cơ
cơ quan
quan tài
vàvà
môi
trường
LàoLào
chocho
dự án
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phát triển bền vững (tiếp theo)
Bảo vệ môi trường (tiếp theo)
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để giảm thiểu tác động môi trường

(tiếp theo)

Hiện nay, HAGL đang gấp rút tập trung thực hiện lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong giai đoạn từ
năm 2014 đến năm 2016 theo các chứng nhận cụ thể cho từng loại cây trồng, đó là:

 ISO 9001: Hệ thống quản lý
chất lượng

 ISO 9001: Hệ thống
quản lý chất lượng

 ISO 9001: Hệ thống quản lý
chất lượng

 SA 8000: Hệ thống quản lý
trách nhiệm xã hội

 ISO 22000: Hệ thống
quản lý an toàn về
thực phẩm

 ISO 14001: Hệ thống quản lý
về môi trường

 ISO 14001: Hệ thống quản lý
về môi trường
 OHSAS: An toàn về sức khỏe
cho người lao động

 RSPO: Phát triển bền
vững cây cọ dầu

 PEFC: Quản lý bền vững cây
cao su

CAO SU

CỌ DẦU

 ISO 22000: Hệ thống quản lý
an toàn về thực phẩm

 Việc nghiên cứu và ứng dụng thành công hệ  Cụm công nghiệp mía đường Hoàng Anh
thống tưới nước nhỏ giọt Israel kết hợp với
Attapeu không chỉ sản xuất ra đường mà còn
việc bón phân đúng liều lượng, khoa học tại
tận dụng phụ phẩm và chất thải trong quá
các dự án cao su, mía đường, cọ dầu và bắp
trình sản xuất để tạo ra phân bón bón lại cho
đã mang lại lợi ích kinh tế cao, đồng thời giảm
cây, đồng thời sản xuất ra điện năng cung cấp
thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn
cho nhà máy và hoà vào lưới điện quốc gia.
nước và đất trồng. Đây là phương pháp tưới
Ngoài ra, HAGL còn tái sử dụng nguồn nước
nước đang được khuyến khích triển khai mở
thải từ nhà máy để tưới cho cây cao su. Việc
rộng trên phạm vi toàn cầu vì yêu cầu tiết
tạo ra chuỗi giá trị trong khu liên hợp mía
kiệm nước đang trở nên vô cùng cấp thiết
đường tạo ra hiệu quả sản xuất cao, tạo ra các
đối với nhiều khu vực.
sản phẩm có lợi cho môi trường.

Bơm nước từ sông
Hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel

 Global GAP: Hệ thống quản lý
thực hành nông nghiệp tốt
toàn cầu

MÍA ĐƯỜNG

Hồ chứa tại nông trường

Trộn phân bón theo tỷ lệ thích hợp vào hồ chứa
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cuộc sống, yên tâm công tác, đồng thời tương xứng
với những đóng góp của mình đối với Tập đoàn; Lãnh
đạo Tập đoàn tôn trọng và đối xử bình đẳng, không
phân biệt giới tính, vùng miền và nam nữ.

Quản trị Doanh nghiệp
HAGL luôn tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực quản
trị liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, đồng thời
cam kết minh bạch hóa các hoạt động của Tập đoàn.
Từ năm 2006, ngay khi bắt đầu tiến hành cổ phần hóa
doanh nghiệp, HAGL đã tách bạch vai trò Chủ tịch và
Tổng Giám đốc thành hai vị trí riêng biệt do hai người
đảm nhiệm. Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ hiện tại
gồm có 7 thành viên với sự tham gia của ba thành viên
không điều hành, gồm đại diện của hai tổ chức đầu
tư nước ngoài là Jaccar và Dragon Capital, đồng thời
bổ sung thêm một thành viên độc lập mới vào HĐQT
là Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành nông nghiệp
Pornchai Lueang–a–papong, quốc tịch Thái Lan theo
tinh thần Thông tư 121 về quản trị doanh nghiệp để
giúp có tiếng nói trung lập, bảo vệ các cổ đông nhỏ
và đảm bảo việc quản trị tại HAGL được thực hiện một
cách hiệu quả, công bằng.
Tập đoàn HAGL cũng đặc biệt chú trọng đến việc ứng
dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Trong hai năm
qua, HAGL đã ứng dụng thành công hệ thống hoạch
định nguồn lực doanh nghiệp SAP với giá trị đầu tư lên
đến 140 tỷ đồng. Hệ thống SAP ERP đã giúp Tập đoàn
tích hợp mọi hoạt động kinh doanh vào một hệ thống
duy nhất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản trị.
Điều này giúp cho việc tổng hợp các báo cáo kế toán
một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và kịp
thời các quy định về công bố thông tin.

Tập đoàn HAGL cũng đặc
biệt chú trọng đến việc ứng
dụng công nghệ thông tin
vào quản lý.

Ngoài lương, thưởng, phụ cấp, HAGL còn thực hiện các
chế độ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên như bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy
định của luật lao động.

1. Văn hóa doanh nghiệp
Trải qua 21 năm hình thành và phát triển, đoàn kết
đã tạo nên sức mạnh của Tập đoàn bởi HAGL hiểu rõ
con người là nhân tố quan trọng nhất góp phần quyết
định cho sự thành công và phát triển bền vững của Tập
đoàn. Slogan “Đoàn kết là sức mạnh” chính là nét văn
hóa doanh nghiệp độc đáo, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt
chiều dài vận hành của HAGL, được thể hiện rất sinh
động và cụ thể thông qua:
Tinh thần làm việc giữa Lãnh đạo với nhân viên:
Lãnh đạo HAGL và nhân viên thường xuyên trao đổi
thông tin công việc với nhau qua các buổi họp, các
buổi sinh hoạt thân thiện. 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. Ngược lại,
Lãnh đạo HAGL luôn biết lắng nghe, tận tình hướng
dẫn nhân viên trong công việc. Tất cả đều hướng đến
mục đích cuối cùng là thành công cho cả Tập đoàn.
Tinh thần làm việc giữa nhân viên với nhân viên:
Để tăng cường tinh thần hợp tác, hòa đồng giữa các
cán bộ công nhân viên, HAGL thường xuyên tổ chức
các khóa teambuilding, tổ chức làm việc theo nhóm
nhằm vừa nâng cao hiệu quả công việc vừa thắt chặt
tinh thần làm việc giữa các cá nhân.
Thái độ làm việc của nhân viên HAGL với đối tác,
khách hàng: HAGL tổ chức những khóa đào tạo về
cách làm việc 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.

2. Môi trường làm việc
Để tận dụng tối đa thế mạnh của nguồn nhân lực,
HAGL luôn chú trọng việc xây dựng chính sách nhân
sự và môi trường làm việc phù hợp nhằm tạo điều kiện
tốt nhất cho người lao động có thể phát huy khả năng
của mình.
An toàn lao động
 Trang bị cơ sở vật chất, công cụ và các thiết bị bảo
hộ lao động cho người làm việc tại các công trình
xây dựng, các nhà máy và nông trường.
 Có bộ phận y tế tại các công trình và nhà máy để
kịp thời sơ cứu, phòng ngừa tai nạn cho cán bộ và
người lao động tại nơi làm việc.
 Thường xuyên kiểm tra, giám sát và phổ biến công
tác an toàn lao động tại các công trình, nhà máy,
các nông trường.
Chăm sóc sức khỏe cho người lao động
 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công
nhân viên 1 lần/năm.
 Khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ công nhân
viên tại Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia
Lai: hỗ trợ 50% chi phí khám chữa bệnh cho nhân
viên, 100% chi phí cho những trường hợp khám
chữa do tai nạn lao động.
Chính sách lương thưởng, phúc lợi
Nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc cũng như phát huy
được tính sáng tạo và sự nỗ lực của nhân viên trong
công việc, HAGL đã xây dựng một chính sách lương
thưởng dựa theo các tiêu chí: năng lực, hiệu quả công
việc, mức độ đóng góp vào sự phát triển chung của
Tập đoàn, sự phù hợp với giá trị tạo ra của từng vị trí
công việc. Tập đoàn luôn đảm bảo mức thu nhập của
người lao động cao hơn mặt bằng chung so với các
dự án xung quanh nhằm giúp người lao động ổn định

HAGL cũng đặc biệt chú trọng đến việc tạo thuận lợi
trong công việc cho cán bộ nhân viên như hỗ trợ xe
đưa đón, hỗ trợ mua nhà giá ưu đãi đối với những
người lao động chưa có nhà ở có cống hiến và đóng
góp lâu năm, xây dựng các khu nhà ở cho công nhân,
lo chỗ ở cho các cán bộ nhân viên công tác xa nhà
không có điều kiện, xây dựng các khu nhà tập thể cho
cán bộ công nhân viên tại nông, công trường, cung
cấp các trang thiết bị cần thiết nhằm tạo điều kiện
thuận lợi nhất để phục vụ cho công việc.

3. Chính sách đào tạo
Hiện nay, khó khăn về nhân sự của HAGL chủ yếu là
sự thiếu hụt về lực lượng lao động có chuyên môn
cao phục vụ cho định hướng phát triển nhanh và bền
vững của Tập đoàn. Nguyên nhân của vấn đề này xuất
phát từ thực trạng chung của lực lượng lao động Việt
Nam và nhân công tại các vùng dự án còn nhiều hạn
chế về trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Nhận thức
được vấn đề trên, HAGL đã chủ động tìm kiếm những
đối tác có kinh nghiệm, uy tín trong việc tư vấn và
triển khai thực hiện các nghiệp vụ quan trọng, song
song đó, HAGL đã đưa đội ngũ cán bộ nguồn đi đào
tạo các chương trình nâng cao nghiệp vụ mang tính
thực tiễn cao. Gần đây nhất là Giải pháp quản lý tài
nguyên doanh nghiệp SAP ERP (Enterprise Resource
Planning), với cơ sở hạ tầng của IBM và tư vấn và triển
khai bởi CSC là minh chứng rõ nét nhất cho những
quyết định đầu tư về nhân sự cao cấp cho Tập đoàn.
Ngoài ra, HAGL còn khuyến khích nhân viên tự trau
dồi và nâng cao trình độ, tổ chức các khóa đào tạo nội
bộ ngắn hạn nhằm triển khai công nghệ, quy trình
làm việc mới, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thường
xuyên cử nhân viên tham gia các buổi hội thảo, các
khóa đào tạo huấn luyện do các tổ chức thực hiện.
Với định hướng đầu tư lâu dài ở các nước ngoài, HAGL
đã gửi hơn 100 cán bộ, nhân viên, sinh viên sang các
Trường Đại học Quốc gia Lào, Campuchia và Myanmar
học tiếng bản ngữ và chuyên môn sau khi ra trường
sẽ làm việc tại các dự án.
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Chuyên gia Công ty tư vấn Bureau Veritas Việt Nam (BV) phỏng vấn
người lao động tại Dự án Hoàng Anh Attapeu, Lào

Sự tuân thủ và áp dụng các
quy chuẩn, sáng kiến bên ngoài

HAGL là một trong số ít các Tập đoàn kinh tế lớn của
Việt Nam đã huy động thành công một lượng vốn
khá lớn từ thị trường vốn quốc tế và trong nước. Việc
sớm tiếp cận với các nhà đầu tư có yêu cầu nghiêm
ngặt về Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) đã nâng
cao nhận thức của HAGL về cách thức tiếp cận ESG.

Một trong những sáng kiến bên ngoài mà
HAGL đã áp dụng từ rất lâu là chuẩn mực về
môi trường và xã hội của IFC và Dragon Capital.
Trong quá trình nghiên cứu đầu tư và trong
suốt chặng đường đầu tư của Dragon Capital,
HAGL được đối tác yêu cầu cung cấp các tài
liệu, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã
hội của các dự án, cũng như văn bản phê duyệt
của các cơ quan nhà nước có liên quan để đối
tác đánh giá việc tuân thủ các quy định liên
quan về môi trường và xã hội của IFC. Ngoài
ra, HAGL còn tổ chức những chuyến đi thực tế
dự án cho nhà đầu tư để họ trực tiếp đánh giá
việc tuân thủ quy định của nước sở tại cũng
như tiêu chí quốc tế. Mới đây, để khẳng định
một lần nữa việc tuân thủ các quy định pháp
luật về những tác động của HAGL trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các
vùng dự án, HAGL cũng đã mời 2 tổ chức về
môi trường để đánh giá các tác động đến môi
trường cho các dự án của HAGL.

 Ngày 2/7/2013, HAGL đã ký hợp đồng với
Công ty tư vấn Bureau Veritas Việt Nam
(BV), một tổ chức chuyên cung cấp các
dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đa dạng bao
gồm kiểm định, kiểm tra, đánh giá, đăng
kiểm, chứng nhận trong lĩnh vực quản lý
chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường
và trách nhiệm xã hội – để thực hiện đánh
giá thí điểm cho 2 dự án của HAGL tại Lào
và Campuchia. Mục đích của việc làm này
là xác định khoảng cách thực tế của hiện
trạng dự án so với yêu cầu quản lý rừng
bền vững theo các tiêu chuẩn như SA
8000, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001…
là những hệ thống về quản lý chất lượng,
về trách nhiệm xã hội, môi trường, về sức
khỏe người lao động… cho dự án trồng
cây cao su tại tỉnh Attapeu, Lào và cho dự
án trồng cây cọ dầu tại Campuchia.

 Ngày 16/10/2013, HAGL và tổ chức BirdLife International, đối tác
bảo tồn thiên nhiên lớn nhất thế giới, hoạt động tại 121 quốc
gia đã chính thức ký hợp đồng hợp tác. Theo đó, tổ chức này
đã tiến hành điều tra xác định tính đa dạng sinh học trong và
xung quanh dự án của HAGL tại khu vực huyện Koun Mum, tỉnh
Rattanakiri, Campuchia, từ đó xây dựng một kế hoạch quản lý
đa dạng sinh học cho khu vực vùng dự án. Sau khi có kết quả
khảo sát dự kiến vào tháng 4/2014, BirdLife sẽ xây dựng một kế
hoạch quản lý đa dạng sinh học cho khu vực dự án. Kế hoạch
này bao gồm một lộ trình hành động để thực hiện những yêu
cầu đưa ra từ cuộc điều tra, và một chương trình giám sát với
các mốc thời gian và các chỉ số thực hiện cụ thể cho các ma trận
của môi trường sống và các thuộc tính đa dạng sinh học trong
bối cảnh dự án. Đặc biệt quan trọng là việc tiến hành khảo sát
đa dạng sinh học trong các khu rừng khộp rụng lá còn lại trong
phạm vi dự án và đề xuất các yêu cầu cho việc quản lý bền vững
phù hợp, bao gồm các hành lang rừng nhằm duy trì các giá trị
đa dạng sinh học vĩnh viễn trong khu vực.

