1

Phát triển
Bền vững

Chúng tôi luôn nhận thức phát triển bền vững
đóng một vai trò trung tâm trong các hoạt
động kinh doanh của Tập đoàn. Điều này
được cam kết bằng những nỗ lực không ngừng
bảo tồn các nguồn tài nguyên, hành động có
trách nhiệm đối với môi trường và đóng góp
vào việc cải thiện đời sống của người dân,
cộng đồng nơi Tập đoàn đầu tư thông qua các
chương trình hành động mang tính thiết thực:
Phát triển kinh tế, Đầu tư cộng đồng, Bảo vệ
môi trường và Cùng nhau phát triển.
Nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc của các cháu học sinh tại
ngôi trường mới Attapeu do HAGL xây dựng.
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SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Là một trong những Tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt
Nam, qua 21 năm hình thành và lớn mạnh, HAGL ngày
càng nhận thức rõ ràng vai trò của doanh nghiệp trong
bức tranh phát triển bền vững của cộng đồng xã hội
và môi trường. Do đó, những năm qua, trong chiến
lược kinh doanh của mình, HAGL luôn đặt ra
mục tiêu phát triển kinh tế song song với
việc thực hiện trách nhiệm đối với
PROFIT
cộng đồng, môi trường và xã hội.

Cùng nhau
phát triển

HIỆ
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lợi nhuận được trích cho
Quỹ Phúc lợi nhằm CHĂM SÓC
ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

nhân viên đang làm việc tại
HAGL

50-70

%

lượng nước tiết kiệm do sử dụng
hệ thống tưới nhỏ giọt Israel

People - Con người
Với triết lý Cùng nhau phát triển, HAGL hiểu
rằng mọi thành công có được của Tập đoàn
đều xuất phát từ sự tin tưởng, sẻ chia và hợp
tác cùng có lợi của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác,
khách hàng, nhân viên, cộng đồng địa phương,
cơ quan quản lý, truyền thông… Do đó, HAGL
luôn nỗ lực phấn đấu tạo ra lợi ích chung cho
mọi tổ chức, cá nhân đã cùng đồng hành với
HAGL trên con đường phát triển.

triệu đô

chương trình An sinh
xã hội tại Lào

24.111

%

PLANET
môi trường

PEOPLE
con người

Nằm trong lộ trình phát triển của giai đoạn 3 (từ 2013 trở đi) với mục tiêu hướng tới sự phát triển
bền vững, năm 2014 HAGL tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cấu trúc Tập đoàn và củng cố định
hướng hoạt động bền vững theo mục tiêu 6P:
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Đầu tư
cộng đồng
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Trong định hướng tăng
trưởng bền vững đó, HAGL
vận dụng yếu tố 6P để kiên
định thực hiện mục tiêu
của mình.

Phát triển
kinh tế

673

PARTNERS - Đối tác
tỷ đồng

nộp ngân sách Nhà nước
năm 2013

436.500

lượt người đã khám chữa bệnh
tại bệnh viện đHYD - HAGL

Để Gia tăng niềm tin & sự minh bạch, HAGL áp
dụng Mô hình hợp tác công tư (Public Private
Partnership) khi mở rộng kinh doanh sang các
nước láng giềng. Trong quá trình đầu tư, Tập
đoàn đã thực hiện các chương trình tài trợ văn
hóa mang tính quốc gia như SEA Games, lễ hội,
xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước bạn như
cầu đường, bệnh viện, trường học, kéo điện,
giếng nước, sân bay… Mô hình này đã và đang
đạt được thành công, góp phần củng cố mối
quan hệ về chính trị, kinh tế giữa Việt Nam và
các nước láng giềng cũng như các nước đang
phát triển trong khối ASEAN.

Planet - Môi trường
HAGL chọn hướng phát triển kinh doanh gắn liền với Tái
tạo nguồn tài nguyên bằng cách đầu tư lớn vào ngành
nông nghiệp công nghệ cao tại các khu rừng nghèo ở các
nước bạn được Chính phủ nước sở tại cấp nhằm phủ xanh
đồi núi trọc và tái tạo môi trường. Việc ứng dụng thành
công công nghệ tưới nước nhỏ giọt Israel giúp HAGL tiết
kiệm được nước, phân bón, góp phần giảm tác động xấu
đến đất và nguồn nước.

PRODUCTIVITY – Hiệu QUẢ kinh doanh
Quan niệm đầu tư thông minh, HAGL mạnh dạn đầu tư
nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông
nghiệp bên cạnh việc hoàn thiện phương thức quản trị
nhằm Tạo ra lợi thế cạnh tranh & nâng cao hiệu quả kinh
doanh. HAGL là doanh nghiệp tiên phong áp dụng công
nghệ tưới nước nhỏ giọt Israel, thực hiện cơ giới hóa toàn
bộ các khâu trong nuôi trồng sản xuất và áp dụng mô hình
khép kín nhằm tận dụng được tối đa tất cả các sản phẩm
của các lĩnh vực hoạt động. Với đội ngũ nhân viên chuyên
môn cao kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến,
HAGL đã đạt được những thành công rõ nét trong việc
nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng suất sản phẩm, tiết
kiệm chi phí và tạo ra cho mình lợi thế cạnh tranh lớn trên
thị trường.

PORTFOLIO - Vị thế
Năm 2013, HAGL tiến hành tái cấu trúc
Tập đoàn tập trung vào 2 ngành nông
nghiệp và bất động sản hướng tới mục
tiêu Tập trung vào năng lực cốt lõi. Đây
là hai ngành có tỷ suất sinh lợi cao, tạo ra
dòng tiền lớn giúp HAGL tăng trưởng ổn
định trong những năm tiếp theo.

PROFIT - lợi nhuận
Sau một năm thực hiện hiệu quả tái cấu
trúc, năm 2014, Tập đoàn tiếp tục thực
hiện kế hoạch đã đề ra theo định hướng
Tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông & Tập
đoàn. Năm 2014, HAGL bắt đầu gặt hái
được thành quả từ các ngành nghề chủ
đạo: ngành nông nghiệp đã bắt đầu cho
thu hoạch, dự án bất động sản trọng điểm
Myanmar cũng bước vào giai đoạn hoàn
thành. Qua đó thấy rõ, chiến lược phát
triển trong năm qua đã thực sự phát huy
được lợi thế, giúp HAGL tạo được bước
phát triển bền vững cho Tập đoàn và giá
trị bền vững cho cổ đông.
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Profit, Productivity, portfolio
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hành trình
phát triển bền vững 2014
Phát triển

Phát triển kinh tế thông qua Phương pháp Quản lý hiệu quả
và ứng dụng KHKT

kinh tế bền vững
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. Trong quá trình mở
rộng hoạt động đầu tư tại: Việt Nam, Lào, Campuchia,
Myanmar và Thái Lan; Hoàng Anh Gia Lai luôn đặt
mục tiêu kinh doanh hiệu quả gắn liền với phát triển
kinh tế địa phương và đất nước.

Nghiên cứu và tìm hiểu
tiềm năng khai thác

Người dân bản địa thu
gom phụ phẩm bã mía
để làm thức ăn gia súc

Tạo giá trị cho cổ đông và góp
phần phát triển kinh tế đất nước

Tạo tiền đề phát triển kinh tế
địa phương

Sử dụng lao động địa phương
tại các vùng dự án

Thông qua việc ưu tiên tập trung khai
thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi
để mở rộng hợp tác đầu tư, HAGL đặt mục
tiêu tạo ra lợi nhuận, mang đến những giá
trị gia tăng cho cổ đông, đóng góp ngân
sách cho địa phương và trung ương, góp
phần phát triển kinh tế đất nước. Theo
chiến lược phát triển của Tập đoàn, năm
2013, tiến hành tái cấu trúc, tập trung chủ
yếu vào hai ngành: nông nghiệp và bất
động sản với mục đích tập trung vốn và
nhân lực cho lĩnh vực cần thiết, giảm số
dư nợ, tăng tỷ suất sinh lợi, tạo mức tăng
trưởng ổn định, bền vững. Sau một năm
thực hiện, HAGL đã đạt được những bước
tiến vững chắc và bắt đầu bước vào giai
đoạn gặt hái thành công.

Các vùng dự án của HAGL đã tạo
công ăn việc làm cho số lượng lớn
người dân bản địa, góp phần cải
thiện đời sống người dân, tạo tiền
đề phát triển kinh tế địa phương.
HAGL cũng chủ động thực hiện các
chương trình an sinh xã hội tại vùng
dự án và các khu vực khó khăn tại
địa phương bằng việc xây dựng cơ
sở hạ tầng như cầu, đường, sân
bay, bệnh viện, trường học, khu tái
định cư, nhà sinh hoạt cộng đồng,
giếng nước sạch… nhằm đáp ứng
nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống
và tạo điều kiện cho kinh tế xung
quanh vùng dự án phát triển.

Vấn đề sử dụng lao động tại địa
phương có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội của HAGL. Tại các
nông trường, nhà máy chế biến sản
phẩm, dự án bất động sản… hàng
nghìn lao động địa phương được
tuyển dụng, đào tạo bởi các chuyên
gia trong nước và nước ngoài giúp
người lao động có thu nhập cao, ổn
định. Người lao động được ký hợp
đồng và bố trí chỗ ở tại những khu
tái định cư do HAGL xây dựng tại
vùng dự án.

Để có thể trồng thành công các loại
cây trên mảnh đất cằn cỗi với khí hậu
khô hạn khắc nghiệt như ở Lào và
Campuchia, HAGL tiến hành nghiên
cứu, phân tích tiềm năng khai thác thổ
nhưỡng và trồng thử nghiệm cây trồng.
Với giai đoạn này, HAGL có thể xác định
chính xác thành phần dinh dưỡng của
đất, từ đó đo được nhu cầu về nước và
chất dinh dưỡng cho từng loại cây theo
từng giai đoạn đồng thời phát hiện ra
nhược điểm trong quá trình nuôi trồng
để tìm cách khắc phục. Nhờ vậy, xác
định được phương pháp nâng cao năng
suất cây trồng.

Qua quá trình trồng thử, HAGL quyết định ươm cây cao su lâu hơn, đào hố
trồng sâu hơn và áp dụng công nghệ tối ưu vào tưới tiêu và chăm sóc.

Tổ chức mạng lưới nuôi trồng khép kín hiệu quả và
Chuẩn hóa Quy trình từ trồng trọt, chăn nuôi đến
sản xuất:
++ Việc tổ chức nuôi trồng theo mô hình
khép kín cho phép HAGL tận dụng tối
đa các sản phẩm tạo ra từ các lĩnh vực
Tập đoàn đang khai thác, tối ưu hóa
năng suất hoạt động, đồng thời giảm
thiểu sự lãng phí, giảm chi phí sản xuất,
tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm đầu
ra. Cụ thể, HAGL sử dụng phụ phẩm
của ngành trồng trọt như mật rỉ đường,
hạt, thân bắp, mía… làm thức ăn cho
chăn nuôi bò. Nguồn nước thải trong
nhà máy sản xuất cao su, mía đường…
sau khi xử lý được tái sử dụng để tưới
cho cây trồng. Đối với chất thải của bò,
HAGL tiến hành ủ vi sinh để làm phân
bón cho cây trồng.

++ Ngoài ra, nguồn phụ phẩm bã mía,
thân bắp, lá và bã cọ dầu sau sản
xuất được tận dụng để tạo ra điện
năng sử dụng cho toàn bộ vùng dự
án nông nghiệp và sản xuất của
Tập đoàn. Hiện nay nhà máy nhiệt
điện chạy bằng bã mía có công suất
30MW đã đi vào vận hành hòa vào
lưới điện quốc gia Lào. Nhà máy
nhiệt điện có công suất 10MW chạy
bằng phụ phẩm thừa của cây bắp
và cọ dầu đang được xây dựng tại
Campuchia sẽ đi vào vận hành vào
cuối năm nay nhằm tạo sự chủ động
và ổn định cho hoạt động sản xuất.

Áp dụng các sáng kiến
và tiêu chuẩn quản trị
quốc tế
Để nâng cao hiệu quả quản trị, HAGL
đã triển khai áp dụng các sáng kiến
và quy chuẩn bên ngoài để có thể
quản trị các hoạt động một cách
hiệu quả nhất. Điển hình là việc
triển khai hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001:2008 và hệ thống
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
SAP ERP. Việc áp dụng các sáng kiến
quản trị này giúp Tập đoàn quản lý
hoạt động của doanh nghiệp khoa
học và hiệu quả; sử dụng hợp lý các
nguồn lực; kiểm soát chặt chẽ các
công đoạn sản xuất, kinh doanh; cải
tiến quá trình thực hiện, nâng cao
chất lượng sản phẩm.

Phát triển
kinh tế bền vững

Ứng dụng công nghệ
kỹ thuật hiện đại

Đầu tư phát triển cộng đồng

nâng cao đời sống xã hội
Ý thức vai trò Doanh nghiệp là một bộ phận của xã hội, ngoài mục tiêu đảm bảo lợi
nhuận, HAGL luôn coi trọng trách nhiệm cộng đồng, góp phần phát triển xã hội. Nhiều
năm qua, các chương trình an sinh xã hội và tài trợ đã trở thành hoạt động thường
xuyên của HAGL. Năm 2014, cùng sự chung tay của tất cả các đơn vị trực thuộc và toàn
thể nhân viên, HAGL đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng với
tinh thần tương thân tương ái tại ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
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Yếu tố góp phần tạo ra thành công của
HAGL như hiện nay đó là việc mạnh
dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện
đại vào nông nghiệp, giải phóng sức
lao động cho nhân công.
++ Hệ thống tưới Israel: Việc ứng dụng
thành công hệ thống tưới nhỏ giọt của
Israel – công nghệ đang áp dụng trên
tất cả các mảng nông nghiệp giúp HAGL
giải quyết được bài toán về cách cung
cấp chính xác lượng nước và phân bón
tới từng gốc cây mà không tốn quá
nhiều nhân công trên vùng nguyên liệu
rộng lớn gần 100.000ha.
++ Cơ giới hóa tất cả các khâu trong Quy
trình nuôi trồng, sản xuất: Với định
hướng nông nghiệp là ngành mũi nhọn,
HAGL hiện trồng nhiều loại cây trồng
khác nhau trên vùng nguyên liệu rộng
lớn. Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao
nhất, HAGL đã sử dụng tối đa các loại
máy móc công nghệ hiện đại từ khâu
làm đất, rải ống tưới, gieo hạt, bón
phân… cho tới thu hoạch và chế biến.
Nhờ đó, Tập đoàn đã đạt thành công lớn
trong việc tăng năng suất, tiết kiệm thời
gian gối vụ, tận thu tối đa và giảm hao
hụt sản phẩm, giải phóng sức lao động
cho con người.

++ Chuyển đến từng gốc cây theo công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel

3

2

++ Hòa lẫn với phân hóa học

++ Các bể chứa nằm rải rác trên khắp vùng

1

Tăng hiệu quả kinh tế
++ Cung cấp chính xác lượng nước
và phân hóa học mỗi loại cây cần
trong 1 ngày, giúp tối ưu hóa lượng
nước và phân bón.
++ Tiết kiệm được công làm cỏ, thuốc
trừ cỏ, hạn chế sâu bệnh.
++ Cây phát triển tốt ngay cả trong
mùa khô, không bị rụng lá.

++ Trong mỗi vùng nguyên liệu, HAGL xây dựng các hệ thống
trạm bơm hút nước từ các con sông bao quanh

Hệ thống tưới
nhỏ giọt của Isarel

tại Việt Nam

Chương trình cộng đồng của HAGL tại
Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc
phát triển cơ sở hạ tầng, chăm sóc y
tế, giáo dục, tham gia ủng hộ các Quỹ
xóa đói giảm nghèo trong địa bàn
tỉnh và đáp ứng nhiều nhu cầu thiết
thực khác...
HAGL đã xây dựng nhiều công trình
văn hóa tại tỉnh Gia Lai, nâng cấp
sân vận động Pleiku thành trung tâm
sinh hoạt thể thao hiện đại phục vụ
cho nhu cầu của người dân. HAGL
cũng đặt mục tiêu góp phần xây
dựng sự nghiệp giáo dục và vun đắp
những mầm non cho nước nhà khi
đầu tư xây dựng trường Tiểu học Lê
Anh Xuân, Quận 7, TP. HCM với tổng
kinh phí tài trợ 10 tỷ đồng.
HAGL góp phần Chung tay vì xã hội
tốt đẹp hơn bằng việc tài trợ nhiều
chương trình: đóng góp Quỹ “Chung
tay góp sức khắc phục hậu quả bom
mìn”, chương trình “Mùa xuân biên giới” giúp các chiến
sĩ vùng biên vững tay bảo vệ Tổ quốc; ủng hộ cho các
Quỹ người nghèo, Quỹ khuyến học, phòng chống bão
lụt, Hội người mù tỉnh, trợ cấp gạo và tặng quà cho
các đồng bào nghèo tại các làng, huyện trên địa bàn
Tỉnh Gia Lai… Tập đoàn cũng thường xuyên phối hợp
Học viện bóng đá HAGL – Arsenal – JMG và CLB bóng
đá HAGL tổ chức các chương trình từ thiện tại TP. HCM:
Thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em khuyết tật Trung tâm
bảo trợ trẻ em Thị Nghè; tham gia chương trình “Ước
mơ của Thúy” do báo Tuổi Trẻ tổ chức nhằm giúp đỡ các
bệnh nhi ung thư Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, Bệnh
viện Nhi Đồng...

Từ trên xuống dưới:
 Cầu thủ U19 HAGL – Arsenal
– JMG vui đùa cùng các em
tại Trung tâm bảo trợ trẻ em
mồ côi, khuyết tật Thị Nghè
TP. HCM
 Các bác sĩ Bệnh viện ĐHYD –
HAGL đang khám chữa cho
bệnh nhân
 Trường tiểu học Lê Anh Xuân
quận 7
 Sân vận động Pleiku, Gia Lai

People, Partner
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Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Bệnh viện ĐHYD – HAGL

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu trong chuyến thăm Bệnh viện ĐHYD – HAGL:

Mô hình bệnh viện ĐHYD – HAGL là một sáng kiến hay. Có thể nói đây là mô hình hợp tác công tư về
công tác xã hội rất tốt, rất hiệu quả. Đây còn là sự phối hợp giữa một bên chất xám là Trường Đại học
Y TP. HCM và doanh nghiệp có tiềm lực mạnh HAGL. Hôm nay, tôi rất xúc động khi đến thăm anh cảnh
sát Hoàng gia Campuchia bị tai nạn đang điều trị tại bệnh viện được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc
rất nhiệt tình, chu đáo. Điều này thể hiện tình nghĩa xóm giềng giữa hai dân tộc đồng thời bệnh viện
đang làm tốt công tác đối ngoại toàn dân. Tôi mong rằng, bệnh viện sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện để
xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chú trọng mục tiêu Vì sức khỏe cộng
đồng, HAGL đã đầu tư xây mới Bệnh
viện Đại Học Y Dược – Hoàng Anh Gia
Lai với quy mô 200 giường với tổng
giá trị đầu tư trên 200 tỷ đồng. Được
trang bị các thiết bị y tế hiện đại cùng
đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và đầy
nhiệt huyết, chỉ tính riêng năm 2014,
Bệnh viện ĐHYD – HAGL đã thực hiện
được hơn 3.200 ca phẫu thuật trong
đó đã phẫu thuật thành công nhiều ca
khó đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao
như phẫu thuật thành công ca thủng
tim, ca nhiễm trùng vết thương thấu
bụng… Ngoài việc phục vụ công tác
khám chữa bệnh tại chỗ, Tập đoàn
HAGL thường xuyên kết hợp với Bệnh
viện thực hiện các hoạt động khám
chữa bệnh nhân đạo cho các đồng
bào vùng sâu vùng xa Tỉnh Gia Lai.
Năm 2014, Bệnh viện tổ chức chiến
dịch khám chữa nhân đạo và chăm sóc

sức khỏe cộng đồng “Chung sức hành
động, vì sức khỏe cộng đồng”. Kết quả
khám bệnh, cấp thuốc cho 906 người
với tổng kinh phí 120 triệu đồng.
Sau 3 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện
ĐHYD – HAGL đang dần hình thành một
bệnh viện đa khoa theo hướng áp dụng
các phương pháp y học hiện đại, các kỹ
thuật cao nhằm góp phần tích cực cải
thiện điều kiện y tế cho nhân dân tỉnh
nhà nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói
chung, cũng như các tỉnh của nước bạn
Campuchia, Lào. Việc ra đời của Bệnh
viện đã giúp người dân các tỉnh Tây
Nguyên tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi
phí đi lại, ăn ở khi phải di chuyển vào
khám chữa bệnh tại TP. HCM.

180.000
lượt

Là số lượt khám chữa bệnh tại
Bệnh viện ĐHYD – HAGL năm 2014

500

TRIỆU
ĐỒNG

Ủng hộ Quỹ “Chung tay góp sức
khắc phục hậu quả bom mìn”
HƠN

500
TRIỆU ĐỒNG
Trợ cấp, tặng quà và ủng hộ Quỹ
người nghèo, Hội người mù, Quỹ
khuyến học… tỉnh Gia Lai

Đóng góp văn hóa – thể thao
Kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng
10/2007, Học viện bóng đá HAGL – Arsenal
– JMG đã qua 4 đợt tuyển sinh tài năng
trẻ trên toàn quốc. “Không thành cầu thủ
chuyên nghiệp cũng thành người” là một
trong những mục tiêu huấn luyện các học
viên tại Học viện Bóng đá HAGL – Arsenal
– JMG. Các cầu thủ trẻ vừa rèn luyện bóng
đá vừa được đào tạo văn hóa, được học
tiếng Anh, tiếng Pháp. Các học viên khóa
1 sau khi tốt nghiệp lớp 12 đã tiếp tục
được Tập đoàn tạo điều kiện học Đại học
chính quy tại trường Đại học Sư Phạm
TDTT TP. HCM.
Trong năm 2014, đội tuyển U19 Việt Nam
nòng cốt đa phần là các cầu thủ thuộc
Học viện HAGL – Arsenal – JMG thi đấu
thành công tại một số giải đấu khu vực
và châu lục, đã nhận được sự quan tâm
lớn từ hàng triệu người hâm mộ. Ghi nhận
cho những tâm huyết, nỗ lực phát triển và
những đóng góp lớn cho nền bóng đá Việt
Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ
trẻ” – phần thưởng cao quý nhất của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho ông Đoàn
Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn HAGL,

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam
và HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam Graechen
Guillaume.
Học viện bóng đá HAGL – Arsenal – JMG
đã và đang tiếp tục đào tạo các thế hệ cầu
thủ trẻ tài năng cả về chuyên môn, đạo
đức lẫn tinh thần cống hiến góp phần vực
dậy niềm tin với người hâm mộ về một thế
hệ cầu thủ trẻ, về tương lai của nền bóng
đá Việt Nam. Tháng 11/2014 vừa qua, Quỹ
dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã chính
thức mời đội tuyển U19 HAGL làm đại diện
hình ảnh trong chiến dịch chống bạo hành
phụ nữ và trẻ em gái.
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Tại campuchia

Trong chiến lược đầu tư tại Campuchia,
HAGL luôn mong muốn đồng hành
cùng phát triển với cộng đồng người
dân quanh vùng dự án. Lãnh đạo Tập
đoàn đã cam kết triển khai chương trình
“Phát triển cộng đồng” tại Campuchia
được thực hiện từ 2013 – 2016 với tổng
ngân sách 10 triệu USD.
Thường xuyên triển khai các hoạt
động thăm hỏi, khám chữa bệnh
và tặng quà cho cộng đồng tại
Campuchia: Tiếp tục triển khai chương
trình “Phát triển cộng đồng” như đã
cam kết, năm 2014 HAGL hợp tác cùng
đơn vị thành viên là Bệnh viện ĐHYD –
HAGL tổ chức chương trình khám chữa
bệnh, phát thuốc và tặng quà định kỳ
cho 18 cộng đồng tại tỉnh Rattanakiri.
Trong các buổi gặp gỡ, ban lãnh đạo
HAGL đã lắng nghe và giải quyết những
vướng mắc, khó khăn của dân cư địa
phương gặp phải, đồng thời gửi những
phần quà tặng cho các hộ gia đình
nghèo thiếu ăn, người già độc thân tại
các cộng đồng. Tổng chi phí cho mỗi đợt
khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà
hơn 500 triệu đồng. Ngoài các đợt khám
bệnh và phát thuốc, HAGL còn tổ chức
định kỳ chương trình mổ mắt miễn phí
đến tận các vùng sâu vùng xa của nước
bạn, các bác sĩ đã sàng lọc ra những
trường hợp bị mờ mắt do đục thủy tinh
thể và các bệnh nặng khác đưa về Gia
Lai chữa trị miễn phí tại Bệnh viện ĐHYD
– HAGL.

Chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng
cho cộng đồng và giải quyết việc làm:
Nằm trong loạt chương trình “Phát
triển cộng đồng”, đến nay chương trình
này đã thực hiện được hơn 3 triệu USD,
bao gồm những hạng mục đã thống
nhất với người dân, chủ yếu là các công
trình thiết yếu như làm đường, cầu, nhà
sinh hoạt cộng đồng, kéo điện, giếng
nước, nhà vệ sinh, nhà ở trong vùng dự
án và các gói tài trợ khác. HAGL cũng
cam kết tài trợ cho LĐBĐ Campuchia
xây dựng Học viện bóng đá quốc gia
Bati tại tỉnh Takeo với tổng số tiền tài
trợ là 4 triệu USD.
Bên cạnh đó, các dự án đầu tư của
HAGL tại Campuchia đã giải quyết
được việc làm cho hàng ngàn lao động
địa phương. Dự kiến khi các vườn cây
cao su, cọ dầu đi vào khai thác ổn
định, các dự án của HAGL sẽ giải quyết
khoảng 8.000 việc làm. Theo kế hoạch,
trong vòng 3 năm tới, HAGL sẽ xây
dựng khoảng 3.000 căn nhà cấp cho
người lao động, mỗi căn nhà trị giá xây
dựng 3.500 USD.

Ông Chim So Khum – xã trưởng
xã Srae Angkong, huyện Koun Mum,
tỉnh Rattanakiri phát biểu:

Từ ngày bắt tay đầu tư vào địa
phương chúng tôi, HAGL đã giúp
ích rất nhiều cho người dân. HAGL
xem chúng tôi như người nhà, hỗ
trợ gạo kịp thời cho người dân
đang mùa thiếu ăn, khám chữa
bệnh cho người dân. Thay mặt cho
bà con dân làng, tôi gởi lời cảm ơn
đến lãnh đạo của HAGL đã luôn
quan tâm đến chúng tôi.

1.000

lượt người
Đã được khám, cấp thuốc trong đợt
khám tháng 5/2014

92/112
đồng bào

Đến năm 2014, HAGL đã mang lại ánh sáng
cho 92/112 đồng bào bị đục thủy tinh thể
tại các vùng xa và khó khăn

tại LÀO

Sân bay Attapeu do HAGL tài trợ và xây dựng đã bước
vào giai đoạn hoàn thiện.

Lễ kết nghĩa giữa các nông trường và
30 bản thuộc tỉnh Attapeu, Lào.

35

triệu đô

dành cho công tác an sinh
xã hội tại Lào

2.000
căn hộ

HAGL đã xây dựng cho
công nhân làm tại vùng dự
án Hoàng Anh Attapeu, Lào

20.000
LAO ĐỘNG bản địa

làm việc trong các dự án
của HAGL tại Lào

Tại Lào, HAGL đầu tư vào những tỉnh nghèo như Sekong, Attapeu và đã
tài trợ 35 triệu USD cho công tác an sinh xã hội tại các địa phương này.
Đó là xây dựng một bệnh viện 200 giường, xây 2.000 căn nhà, mỗi căn
có diện tích 70m2 cho công nhân; xây dựng hàng trăm ki-lô-mét đường
cấp phối đến các vùng dân cư. Doanh nghiệp cũng đã kéo hàng trăm
ki-lô-mét đường điện cho dân cư trong vùng dự án, xây dựng nhiều cầu
kiên cố giúp người dân đi lại thuận tiện. Với những dự án của mình,
HAGL đã góp phần giải quyết việc làm cho đồng bào hai tỉnh và các
vùng lân cận lên đến 20.000 người.
Hiện tại, HAGL đang hỗ trợ Chính phủ Lào triển khai xây dựng hai sân
bay quốc tế ở tỉnh Attapeu và Hua Phan, trong đó sân bay Attapeu đã
bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trước đó, HAGL 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 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 đầu tư vào lĩnh vực
y tế và giáo dục, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đầu tư phát triển cộng đồng
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Hoạt động

bảo vệ môi trường

DỰNG XÂY MỘT
CUỘC SỐNG
TỐT ĐẸP HƠN Ở
ATTAPEU, LÀO
Bản Hatxan, huyện Xaysetha, tỉnh
Attapeu, Lào trước đây có 1.553 người,
trong đó hơn 50% thiếu đói quanh
năm. Người dân sống tự cung, tự cấp,
săn bắt hái lượm, thu nhập thấp, đời
sống khó khăn. Cả huyện Xaysettha,
Phu Vông chưa có đường, điện.

Dân số bản

1.553 người

trong đó hơn 50%
thiếu đói quanh năm

Nông trường cao su HAGL hình thành, dần
dần tạo công ăn việc làm cho người dân địa
phương. Điện, đường, trường,
trạm cũng được đầu tư nhằm
phục vụ đời sống của người
dân được tốt hơn.

Các hộ gia đình được đưa về
sống tại các khu nhà tái định cư
với cuộc sống ổn định, có điện
nước, đường xá giao thông
thuận lợi do HAGL xây dựng.

Sức khỏe người dân được đảm bảo
khi được khám chữa bệnh tại bệnh
viện hiện đại, con cái họ được học
thêm con chữ ở trường.

Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Phương
thức sản xuất cũ và tập quán sinh hoạt lạc hậu
từng bước được thay đổi sang lao động công
nghiệp, sản xuất hàng hoá. Đặc biệt hơn, tương
lai thế hệ con cháu được đảm bảo.

Có thu nhập ổn định, đời sống
gia đình được cải thiện, thu
nhập bình quân của người dân
Attapeu đã vươn lên bằng mức
bình quân của cả nước, tăng
đến 195% so với trước.

GDP tăng

30-40% /năm
Attapeu từ một tỉnh
nghèo nhất Lào trở thành
địa phương có tốc độ
tăng trưởng nhanh nhất
cả nước với GDP của tỉnh
tăng vọt 30-40% mỗi năm một tốc độ tăng trưởng
chưa từng có trong lịch
sử của tỉnh này.

Phát triển môi trường bền vững đang trở thành
xu thế chung của toàn nhân loại. Những
chiến lược phát triển kinh doanh của Hoàng
Anh Gia Lai luôn đi đôi với việc bảo vệ môi
trường và bảo tồn các tài nguyên thiên
nhiên. Để đạt được mục tiêu này, Tập
đoàn tăng cường ứng dụng khoa học kỹ
thuật, công nghệ mới thân thiện với môi
trường vào quy trình nuôi trồng sản xuất
nhằm giảm thiểu chất phát thải gây hiệu
ứng nhà kính và bảo vệ môi sinh. HAGL
cam kết sử dụng, tiêu thụ năng lượng tiết
kiệm và có hiệu quả trong quá trình sản
xuất, tuân thủ các luật định về môi trường
đồng thời áp dụng các phương thức quản
lý tài nguyên đất, nước có hiệu quả nhằm
tiến tới mục tiêu “tăng trưởng xanh” trong
tương lai.

LƯỢNG NƯỚC
tiết kiệm TỪ

50 -70
%

%
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Hoạt động
bảo vệ môi trường
Giảm thiểu tác động đến môi trường bằng
việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại

Ứng xử với môi trường thông qua
các cam kết về tính pháp lý

Xác định nông nghiệp là ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, HAGL thực
hiện chiến lược Phát triển bền vững vì môi trường xanh bằng việc tiên
phong áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến vào nuôi trồng sản xuất,
nhằm tối ưu hóa kết quả lợi nhuận kinh doanh nhưng đảm bảo được tính
an toàn tránh tác động xấu đến môi trường:

Trong quá trình hoạt động, HAGL luôn nỗ lực thực
hiện các cam kết về bảo vệ môi trường quản lý tài
nguyên hướng tới mục tiêu phát triển bền vững:
thông qua việc tuân thủ luật pháp và áp dụng các quy
chuẩn, sáng kiến bên ngoài về bảo vệ môi trường.

 Chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện đất của từng vùng, tìm các
giải pháp tốt hạn chế tác động đến môi trường.

 Tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường của
nước sở tại, địa phương:

 Điều chỉnh thời gian sinh trưởng và gieo trồng để thích nghi với điều
kiện khí hậu thay đổi.
 Nâng cao hệ thống quản lý rủi ro và dự đoán nguy cơ do môi trường
thời tiết biến đổi.
 	Xây dựng quy trình sản xuất khép kín như cụm công nghiệp mía
đường Hoàng Anh Attapeu, HAGL đã cơ giới hóa toàn bộ từ khâu gieo
trồng đến lúc ra thành phẩm. Trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp
tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm làm thức ăn cho chăn nuôi bò, phân
bò bón cho cây trồng và sử dụng làm chất đốt sản xuất điện năng
cung cấp cho toàn bộ hoạt động của vùng dự án. Nước thải sau khi xử
lý được tái sử dụng tưới tiêu lại cho cây trồng góp phần hạn chế tác
động xấu đến môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, đất quanh
vùng dự án.

Áp dụng công nghệ tiên tiến vào nuôi
trồng, thu hoạch, chế biến... nhằm tối
ưu hóa lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo
được tính an toàn, tránh tác động xấu
đến môi trường sau sản xuất.

 	Hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel luôn là lựa
chọn hàng đầu trong khâu tưới tiêu của các dự
án nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai. Các vùng
nguyên liệu của HAGL có tổng diện tích gần
100.000 ha đều được trang bị mạng lưới đường
ống dẫn nước như mao mạch tới từng gốc cây.
Hệ thống này được điều khiển bằng máy tính,
tự động đóng mở van tưới khi độ ẩm của rễ cây
đạt tới mức nhất định. Qua đó tiết kiệm được
50 - 70% lượng nước so với các phương pháp
tưới truyền thống là tưới tràn và tưới béc phun,
hạn chế tối đa dư lượng phân bón, thuốc trừ
sâu ngấm vào trong đất, góp phần giảm thiểu
mức độ gây tác động xấu đến đất đai và mạch
nước ngầm. Ngoài ra, hình thức tưới nhỏ giọt
cũng không gây xói mòn, bạc màu, rửa trôi đất
do nước được cung cấp một cách liên tục với
mức tưới rất nhỏ dưới dạng từng giọt.

Hệ thống máy chế
biến phụ phẩm thành
thức ăn gia súc

++ Các công ty con của HAGL không tham gia vào
việc khai thác và chế biến gỗ, việc khai hoang
dựa trên sự cho phép của Chính phủ nước sở tại.
Trong quá trình khai hoang, HAGL yêu cầu các đối
tác, nhà thầu phụ cam kết tuân thủ các mốc ranh
dự áncủa
dobộChính
phủCampuchia
nước sở tại
không vi
Giấy Chứng nhận giới
môi trường
môi trường
cho giao,
dự án HAGL
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.
++ Chủ động khoanh một số vùng để bảo tồn động
vật hoang dã. Công ty 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…
++ Theo lộ trình đã đề ra, từ năm 2014 đến 2020,
HAGL từng bước tiến hành áp dụng các tiêu
chuẩn quốc tế như chứng chỉ ISO 9001, SA 8000,
ISO 14001, OHSAS, PEFC, ISO 22000, RSPO, Global
GAP... vào quy trình nuôi trồng và sản xuất các
loại cây trồng như cao su, cọ dầu, mía, bắp. Năm
2014, HAGL đã triển khai thành công hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 ở các dự án tại
Campuchia với sự tư vấn của công ty TNHH Tư vấn
quản lý LƯƠNG. Qua hệ thống này, Tập đoàn có
thể quản lý quy trình sản xuất từ khâu đầu vào
cho đến đầu ra một cách rõ ràng, chặt chẽ và
chính xác. Từ đó tất cả các sản phẩm nông nghiệp
của HAGL đưa ra thị trường đảm bảo đầy đủ các
tiêu chí phù hợp với luật tiêu dùng và môi trường.
Đây là một trong những yếu tố công ty tạo nên uy
tín và thương hiệu trong kinh doanh.
++ Với mục tiêu hướng tới một doanh nghiệp Xanh –
Sạch, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng
kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu
ô nhiễm, tuân thủ luật định là vấn đề luôn được
HAGL đặt ra trong triết lý kinh doanh của mình.
HAGL đã chủ động lập ra các đề án dài hạn về an
sinh – môi trường và triển khai tại các vùng dự án

Giấy chứng nhận môi trường
cơ quannhận
tài nguyên
nước
và môi của
trường Lào cho dự án HAGL
GiấycủaChứng
môi
trường

cơ quan Tài nguyên nước và Môi trường Lào cho dự án HAGL

mà công ty hoạt động dưới sự tư vấn, giám sát của các tổ chức quốc tế
về môi trường như BirdLife, Bureau Veritas,… các hiệp hội đầu tư, các
bộ ngành, cơ quan địa phương. Các hoạt động về môi trường của HAGL
được các bên tham gia đánh giá liên tục về việc thực hiện lẫn kết quả.
 Trong năm vừa qua HAGL đã gia nhập “HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÌ
SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM” nhằm phối hợp với các bộ ngành
chủ quản thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với những biến đổi
của môi trường, định hướng triển khai các hoạt động kinh doanh có
hiệu quả cả về kinh tế lẫn môi trường, xã hội.

Nâng cao ý thức cá nhân hướng tới bảo vệ
môi trường
HAGL nhận thức rằng, việc thực hiện mục tiêu
“Vì môi trường xanh” muốn thành công trước
hết phải xuất phát từ việc nâng cao ý thức cá
nhân của mỗi thành viên trong Tập đoàn.
 Phát động phong trào tiết kiệm sử dụng và in ấn tài liệu bằng
giấy hai mặt, qua đó mong muốn kêu gọi bản thân mỗi nhân viên
luôn ý thức bảo vệ môi trường và chung tay góp phần tạo nên sự
phát triển bền vững.
 Từng bước triển khai Báo cáo phát triển bền vững bằng phiên
bản dành cho thiết bị di động, nhằm hạn chế việc in ấn, tránh
lãng phí nguồn giấy.
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cùng nhau

phát triển
Có thể nói rằng triết lý “Cùng nhau phát triển” là một
trong những yếu tố quan trọng tạo dựng nên sự thành
công của Hoàng Anh Gia Lai trên hành trình hướng tới sự
phát triển bền vững.

Nhân viên
Với tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh”, HAGL tự hào về đội ngũ nhân viên
chuyên nghiệp với lòng trung thành và quyết tâm cao.
Trong suốt hơn 21 năm hoạt động, HAGL luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố
nền tảng kiến tạo nên thành công của Tập đoàn. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân
viên luôn được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và khả năng tiếp
cận các phương pháp, ứng dụng KHCN tiên tiến trên thế giới.

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

Cổ đông &
nhà đầu tư

Chính phủ, Nhà nước
Nhà
cung cấp

Khách hàng
Nhân viên

Các hoạt động này thường xuyên được tổ chức cho cán bộ công nhân viên
(CBCNV) để không ngừng phát huy năng lực, sáng kiến và tạo môi trường làm
việc chuyên nghiệp, thân thiện:

Cơ quan
truyền thông

Cộng đồng
địa phương

Sự gắn kết chặt chẽ với các bên liên quan cũng như những tương tác phản hồi
trong suốt hành trình phát triển của Tập đoàn đã giúp HAGL xác định rõ những
vấn đề mà các bên quan tâm mang tính trọng yếu để tạo cơ sở cho định hướng
phát triển bền vững của Tập đoàn.

Cổ đông & nhà đầu tư
HAGL luôn gắn kết với nhà đầu tư, minh
bạch hóa các hoạt động kinh doanh của
mình để thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh
nghiệp và nhà đầu tư tạo thành một khối
thống nhất và bền vững.
Việc mang lại các giá trị lợi nhuận gia tăng
(profit) và sử dụng đồng vốn một cách hiệu
quả (productivity) là một trong những tiêu
chí quan trọng trong định hướng 6P mà
HAGL đang nỗ lực cho hành trình phát triển
bền vững của Tập đoàn.

MỤC TIÊU

Đào tạo kỹ
năng, nâng
cao tay nghề
& chuyên
môn cho
người lao
động

HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đào tạo tập huấn tay nghề cạo mủ cao su và chăn nuôi tại
Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đào tạo thành công 5 khoá học tại các nông
trường Tha Teng, Phu Vông 2, Xaysettha 6-7,
Xaysettha 2 và Bản Hạt San với sự tham gia
của 168 công nhân vùng Attapeu, Lào.

Đào tạo tập huấn tại Bệnh viện ĐHYD – HAGL

Có 49 nhân viên được tham dự các lớp tập
huấn nâng cao kỹ năng, 4 bác sỹ đang học
CKI

Xây dựng các chương trình đào tạo, hướng dẫn kỹ năng và cập
nhật thông tin của HAGL trên các kênh thông tin khác nhau

Công tác đào tạo được thực hiện tại nơi làm
việc hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài
theo kế hoạch đào tạo của Tập đoàn được
lập từ đầu năm. Đây cũng là một trong những
thỏa thuận cam kết về nghĩa vụ và quyền lợi
của Tập đoàn trong quá trình học tập, khả
năng công tác và thời gian phục vụ Tập đoàn
sau khi học tập.

++ Thực hiện chế độ làm việc hợp lý theo tiêu chuẩn Nhà nước.

Theo ý kiến khách quan của nhiều CBCNV,
lòng trung thành và quyết tâm cao là những
tiêu chí chính xác nhất đánh giá về đội ngũ
nhân viên HAGL. Mức độ hài lòng và sự gắn
kết của nhân viên trong suốt hành trình phát
triển của Tập đoàn là minh chứng cụ thể nêu
bật sức mạnh nội lực của HAGL.

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của HAGL được thể hiện qua các nội dung sau:

MỤC TIÊU

HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

MINH BẠCH HÓA
THÔNG TIN

Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông 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 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.

Thông tin được cung cấp đến nhà đầu tư
công khai và cập nhật thường xuyên, liên tục.

CHIA SẺ
THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ

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,…
HAGL thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế “tai nghe
mắt thấy” để các nhà đầu tư đến các dự án của Tập đoàn tại
Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar

ĐẢM BẢO
VỀ QUYỀN LỢI
NHÀ ĐẦU TƯ

HAGL tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR) đồng thời,
đảm bảo về quyền bình đẳng giữa các cổ đông về thông tin,
quyền lợi,…

Các nhà đầu tư được tiếp cận thông tin một
cách đầy đủ và chính xác nhất.
Qua đó, nhà đầu tư nắm bắt thông tin và có
cái nhìn toàn diện về Tập đoàn để có thể đưa
ra quyết định đúng đắn và kịp thời.

HAGL đã tạo dựng được sự tin tưởng lâu dài
cho các cổ đông, chính niềm tin bền vững này
đã giúp HAGL vượt qua nhiều khó khăn trong
giai đoạn khủng hoảng những năm về trước.

++ Chú trọng huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trước
khi vào làm việc, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như
quần áo, nón, giày, kính… đầy đủ, kịp thời theo tính chất công
việc đòi hỏi.

Đảm bảo
quyền lợi
người lao
động & an
toàn lao
động

++ Ban hành nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường,
thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động tại
các công trường.
++ Trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2014, HAGL chính thức phê
duyệt quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên và
được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ phiếu đồng
thuận trên 93%.
++ Xây dựng chính sách lương thưởng công bằng dựa theo năng
lực, hiệu quả công việc, mức độ đóng góp cho Tập đoàn, phù
hợp với giá trị tạo ra của từng vị trí công việc.
++ Tạo thuận tiện trong công việc cho cán bộ nhân viên như hỗ
trợ xe đưa đón, xây dựng các khu nhà tập thể cho cán bộ công
nhân viên tại nông, công trường.

Partner, People
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cùng nhau
phát triển

Khách hàng & đối tác
Năm 2014 tiếp tục chặng đường tái
cấu trúc đã được định hình từ 2013.
Đây cũng là thời điểm quan trọng
HAGL tự tin khẳng định các hoạt
động kinh doanh bước vào giai đoạn
“Đơm hoa kết trái’’, chính thức thu
hoạch những thành quả đạt được
trong định hướng phát triển lâu dài
của Tập đoàn.

CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN BAN NGÀNH
Với sứ mệnh “không ngừng sáng tạo,
phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch
vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh”
nhằm mục tiêu tạo dựng những giá trị
mới cho khách hàng, HAGL tiếp tục tập
trung các hoạt động kinh doanh trong
ngành nông nghiệp với chu kỳ phát triển
khép kín, mở rộng sang ngành chăn nuôi
bò đầy tiềm năng và tận dụng tối đa lợi
thế của Tập đoàn.

Thoả thuận hợp tác đầu tư với 2
đối tác là Công ty Cổ phần thực
phẩm dinh dưỡng NutiFood
và Công ty TNHH Một Thành
Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản
VISSAN là bước tiến quan trọng
cho sự phát triển bền vững của
Tập đoàn, tạo dựng niềm tin cho
sự thành công của dự án.

Hướng đến việc phát triển kinh tế địa phương và cải thiện cuộc sống người dân,
HAGL là một trong những đơn vị thường xuyên được Chính phủ các nước sở tại
vinh danh về những đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

MỤC TIÊU

HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hoạt động
kinh doanh
hiệu quả gắn
liền với việc
phát triển
bền vững

Chú trọng đầu tư phát triển
kinh tế địa phương. Tài trợ xây
dựng cơ sở hạ tầng tạo tiền đề
phát triển kinh tế địa phương.

HAGL đã đầu tư xây dựng cơ sở
hạ tầng và phát triển kinh tế tại:
Tây Nguyên (Việt Nam), Attapeu
(Lào), Rattanakiri (Campuchia)
& Yangon (Myanmar); thành
công trong việc hỗ trợ sự phát
triển của cộng đồng tại các địa
phương này.

CỘNG ĐỒNG
Nhận thức rằng sự lớn mạnh của Doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của cộng đồng xã hội, vì thế song
hành với quá trình hoạt động kinh doanh, HAGL luôn đặc biệt chú trọng thực hiện các hoạt động hỗ trợ thiết thực
với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng:

MỤC TIÊU

HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Phát triển
kinh tế địa
phương

+	Ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực địa phương. Tạo
công ăn việc làm cho người dân bản địa.

HAGL đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và
phát triển kinh tế tại khu vực chính yếu: Tây
Nguyên (Việt Nam), Attapeu (Lào), Rattanakiri
(Campuchia) & Yangon (Myanmar); thành công
trong việc hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng
tại các địa phương này.

Cải thiện
cuộc sống
người dân địa
phương

Mở rộng các hoạt động đào tạo, các lớp hướng dẫn
nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho
nguồn lao động bản địa.

+ Các chương trình từ thiện, khám chữa bệnh, xây
dựng trường học,… giúp người dân ở các địa phương
nâng cao chất lượng đời sống hướng tới sự phát triển
toàn diện.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của
người lao động tại địa phương, giúp người dân
tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định.

Ông Somsavad Lengasavad
Phó thủ tướng Chính phủ Lào

Tôi rất vui mừng nhận
thấy rằng HAGL và các
doanh nghiệp Việt Nam
đã thực hiện đúng các
thỏa thuận giữa Lãnh đạo
cấp cao của hai Đảng và
hai Chính phủ…

NHÀ CUNG ỨNG
CƠ QUAN truyền thông
Các cơ quan báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động kinh
doanh của HAGL trong việc minh bạch thông tin với cổ đông và các bên liên quan.

MỤC TIÊU

HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Minh bạch
thông tin và
truyền thông
nâng cao
nhận thức
về các vấn đề
liên quan

+ Cung cấp thông cáo báo chí,
cập nhật tin tức, báo cáo tài
chính,… đến các cơ quan
truyền thông thông qua
nhiều kênh đa dạng: bản tin,
báo giấy, website, sự kiện,…

Toàn bộ các thông tin liên quan
đến HAGL đều được cập nhật
thường xuyên và phản ánh một
cách chân thực, khách quan.

+ Luôn đồng hành cùng cơ
quan truyền thông trong
bất kỳ sự kiện liên quan, đặc
biệt là tổ chức các chuyến đi
tham quan thực tế cho các
nhà báo để minh bạch thông
tin cổ đông và cộng đồng.

HAGL luôn phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan truyền thông
trong việc đề cao hoạt động
kinh doanh hiệu quả gắn liền với
phát triển bền vững, tăng cường
nhận thức về việc Doanh nghiệp
phát triển gắn liền với lợi ích
cộng đồng.

Xác định nhà cung cấp là một
trong những yếu tố quan trọng
trong chuỗi giá trị, HAGL hướng
đến xây dựng hệ thống nhà cung
ứng vững mạnh. Các đối tác HAGL
lựa chọn cung cấp kỹ thuật và hệ
thống tưới nhỏ giọt Israel, máy
móc thiết bị, giống cây trồng vật
nuôi, nhà in ấn các ấn phẩm… là
những nhà thầu uy tín đáp ứng
yêu cầu về chất lượng. Ngoài ra,
HAGL cũng cân nhắc đến khía
cạnh tác động ảnh hưởng đến xã
hội – môi trường của đối tác như
là tiêu chí quan trọng trong việc
đồng hành phát triển bền vững
để có thể tăng cường hiệu quả
kinh doanh cho Tập đoàn.

