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PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CÓ THỂ
ÐÁP ỨNG ÐƯỢC NHỮNG NHU CẦU HIỆN TẠI MÀ
KHÔNG ẢNH HƯỞNG, TỔN HẠI ÐẾN KHẢ NĂNG ÐÁP
ỨNG NHU CẦU CỦA CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI. NÓI CÁCH
KHÁC, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ QUÁ TRÌNH CÓ SỰ
KẾT HỢP CHẶT CHẼ, HỢP LÝ VÀ HÀI HÒA GIỮA BA
MẶT CỦA PHÁT TRIỂN ÐÓ LÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ,
PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
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MẠNG LƯỚI NUÔI TRỒNG KHÉP KÍN
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
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Phát triển
kinh tế bền vững
KHAI THÁC TIỀM NĂNG ÐẤT ÐAI
HAGL Agrico là Công ty đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật
để khai thác tiềm năng đất đai của Lào và Campuchia. Ðiều này
giúp Công ty tận dụng được quỹ đất lớn và liền vùng, tối đa hóa
vận dụng máy móc và đa dạng loại cây trồng. Trước khi canh tác,
Công ty tiến hành khảo sát, phân tích dinh dưỡng trong đất và
trồng thử nghiệm cây trồng để từ đó chọn được quy trình chăm
sóc và bổ sung dinh dưỡng đúng theo nhu cầu của cây và đất.
01. Bể chứa nước tưới
02. Thu hoạch cỏ bằng máy
03. Hệ thống tưới nhỏ giọt cho
vườn ươm cọ dầu
04. Thu hoạch mía bằng máy
05. Hệ thống phối trộn thức ăn
cho đàn bò

Hệ thống tưới và bón phân theo công nghệ của Israel:
Công ty ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel – định
mức tưới chuẩn xác tới từng mililit – để tối ưu nguồn nước
sử dụng. Hệ thống bón phân qua đường ống tưới cũng
giúp Công ty tiết kiệm đáng kể nguồn lao động.

Mục tiêu của Công ty là tận dụng tối đa sản phẩm
và phụ phẩm có được từ các ngành nghề để giảm
thiểu lãng phí, giảm chi phí sản xuất, tạo thế cạnh
tranh cho sản phẩm đầu ra của Công ty. Cụ thể,
nguồn phụ phẩm của ngành trồng trọt như mật rỉ
đường và bã cọ dầu thu được sau quá trình chế biến
có thể tận dụng làm nguồn thức ăn dinh dưỡng cho
chăn nuôi. Và ngược lại, nguồn chất thải tại các
trang trại bò được tái sử dụng để cung cấp dinh
dưỡng cho cây trồng. Các phụ phẩm nông nghiệp
khác như bã mía, buồng quả cọ dầu, vỏ sọ và xơ sau
khi đã ép lấy dầu được tận thu để cung cấp cho nhà
máy nhiệt điện chạy bằng lò hơi và tua bin. Nguồn
điện từ đây có thể phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu
cho nông trường và cấp nước cho nhà máy.

Áp dụng cơ giới hóa: Nhờ quỹ đất liền vùng và bằng
phẳng, Công ty dễ dàng áp dụng máy móc cho tất cả các
khâu trong nông nghiệp từ gieo trồng, thu hoạch, bón
tưới tới chăm sóc. Cơ giới hóa không những giảm chi phí
nhân công mà còn chủ động hơn trong thời vụ trồng, thu
hoạch và vận chuyển. Ðây là thế mạnh để Công ty có thể
cạnh tranh được với các đơn vị cùng ngành.
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CHĂN NUÔI THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Bò thịt nuôi vỗ béo được Công ty nhập khẩu từ Úc,
sau khi Công ty cùng các đối tác giết mổ đã đáp ứng
tiêu chuẩn trong Hệ thống Ðảm bảo chất lượng
chuỗi cung ứng của nhà xuất khẩu do Chính phủ Úc
quy định (Exporter Supply Chain Assurance System,
gọi tắt là ESCAS). Ðây là hệ thống dùng để giám sát
động vật xuất khẩu của Australia tới các lò giết mổ
đảm bảo rằng động vật được đối xử nhân đạo.
Công ty đã thành lập phòng phân tích thức ăn
chăn nuôi để phân tích hàm lượng dinh dưỡng
của thức ăn, từ đó đưa ra các công thức ăn phù
hợp cho sự tăng trưởng của đàn bò.
Hàng tháng, các nhà xuất khẩu bò của Úc còn
tổ chức các các lớp tập huấn cho đội ngũ nhân
viên về chương trình quản lý trang trại hiệu
quả, thú y, dinh dưỡng...
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Phát triển kinh tế
gắn liền với phát triển
cộng đồng
“KHÔNG CHỈ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, HAGL AGRICO CÒN HƯỚNG
TỚI SỰ PHÁT TRIỂN TRIỂN VĂN HÓA VÀ HÒA NHẬP VÀO CỘNG
ÐỒNG ÐỊA PHƯƠNG”

PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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Ở ÐÂU CÓ ÐẦU TƯ, Ở ÐÓ CÓ
SỰ PHÁT TRIỂN.
Ðể mở rộng đầu tư ra nước ngoài,
doanh nghiệp cần phải chú trọng vào
an sinh xã hội và phát triển cộng đồng
khu vực. Ðây là điều kiện tiên quyết khi
được chính phủ nước bạn đồng ý cấp dự
án và cũng là mong muốn của HAGL
Agrico khi quyết định đầu tư tại Lào và
Campuchia. Sự phát triển của một
doanh nghiệp chỉ được công nhận khi
cuộc sống của cộng động khu vực đó
cũng được nâng cao.

01
02

03
04

01. Nụ cười của các em học sinh Lào
tại ngôi trường mới mới ở Attapeu
do HAGL Agrico xây dựng
02. Lao động địa phương làm việc tại
Trang trại của HAGL Agrico
03. Phát và tặng lương thực miễn phí
cho người dân nghèo địa phương
04. Khu nhà cho người lao động
địa phương tại dự án
05. Khám chữa bệnh miễn phí cho
đồng bào địa phương

Chính vì thế, từ những ngày đầu đặt chân
tới vùng đất Attapeu, Lào và Rattanakiri,
Campuchia Công ty đã đẩy mạnh công
tác xây dựng cầu đường, bệnh viện,
trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu
tái định cư,... cho người dân vùng dự án và
các khu vực khó khăn lân cận. Công ty ưu
tiên chọn lao động địa phương làm việc
tại các nông trường cao su, cọ dầu, mía và
trang trại chăn nuôi.

Hàng năm, Công ty kết hợp với Bệnh
viện Ðại học Y Dược HAGL tổ chức khám
chữa bệnh, phát thuốc và lương thực
miễn phí cho đồng bào địa phương.
Không chỉ phát triển kinh tế, HAGL
Agrico còn hướng tới sự phát triển văn
hóa và hòa nhập vào cộng đồng địa
phương. Hầu hết các giám đốc, giám sát
và nhân viên của Công ty tại vùng dự án
đều có thể giao tiếp tốt với người địa
phương. Vì ngôn ngữ chính là công cụ
nhanh nhất để có thể tìm hiểu và hội
nhập văn hóa trong khu vực.
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Hoạt động
bảo vệ
môi trường

Chính sách
đối với người
lao động

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
VỚI BIẾN ÐỔI KHÍ HẬU:
Hiện tượng El Nino kéo dài đã gây
thiệt hại rất nhiều cho các Công ty
nông nghiệp nói chung và HAGL
Agrico nói riêng. Vì thế, trong quá
trình canh tác và chăm sóc vườn
cây, Công ty luôn cố gắng tìm ra
những giải pháp tốt nhất để tối ưu
hóa nguồn nước sử dụng. Nhờ hệ
thống tưới nhỏ giọt Israel với định
mức tưới tới từng gốc cây giúp
HAGL Agrico tiết kiệm tới 40%
nước cung cấp cho dự án.

Chính sách lao động của HAGL
Agrico tuân theo quy định của
Pháp Luật. Ngoài tiền lương, Công
ty còn có các chính sách phụ cấp,
trợ cấp và các chế độ khuyến
khích hỗ trợ công tác của người lao
động, đặc biệt đối với người lao
động làm việc tại Lào và Campuchia. Công ty còn có chính sách
phân phối cổ phiếu thưởng đối với
cán bộ công nhân viên công tác
lâu năm và có đóng góp lớn cho
Công ty, gần đây nhất là đợt phát
hành cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ
công nhân viên vào tháng 6/2015
với hơn 15 triệu cổ phiếu.

Tái sử dụng nguồn nước thải: Hệ
thống xử lý thải của các nhà máy chế
biến cao su, cọ dầu và mía đường
đều được thiết kế để tận dụng được
nguồn nước thải phục vụ cho tưới
tiêu cũng như nhu cầu nội bộ.
KHÍ THẢI VÀ NƯỚC THẢI TỪ NHÀ
MÁY ÐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CỦA BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:
Các nhà máy chế biến của HAGL
Agrico đều được lắp đặt theo tiêu
chuẩn quốc tế dưới sự hướng dẫn của
các chuyên gia Thái Lan, Malaysia và
Úc. Hệ thống xử lý nước thải luôn là
ưu tiên hàng đầu trong quá trình hình
thành thiết kế. Khí thải và hệ thống
xử lý nước thải từ nhà máy đều theo
đúng định mức cho phép của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Chăm lo sức khỏe nhân viên bằng
việc hỗ trợ giảm chi phí điều trị tại
Bệnh viện Ðại học Y Dược – Hoàng
Anh Gia Lai, và xét miễn giảm đối
nhân viên đang công tác tại Lào và
Campuchia.
Bên cạnh đó, Công ty cũng có những
nội quy chặt chẽ về an toàn lao
động để đảm bảo môi trường làm
việc cho cán bộ công nhân viên.

Công ty thường xuyên tổ chức các
khóa huấn luyện phòng cháy chữa
cháy tại các đơn vị, hướng dẫn sử
dụng trang thiết bị an toàn lao
động tại nhà máy và các nông
trường. Các trường hợp vi phạm
nội quy đều bị xử lý nghiêm ngặt.
Ngoài ra, để có được lực lượng lao
động có chuyên môn cao trong lĩnh
vực nông nghiệp, Công ty đã chủ
động tìm kiếm những đối tác có
kinh nghiệm, uy tín trong việc tư
vấn và triển khai thực hiện các
phương pháp kỹ thuật, đồng thời
đưa cán bộ nhân viên đi tập huấn
để tiếp thu những công nghệ mới.
Công ty có hợp đồng tư vấn với các
Chuyên gia của Thái lan, Malaysia,
Israel, và Úc để tổ chức các khóa
đào tạo cho đội ngũ nhân viên định
kỳ hàng quý.

