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NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC TIẾN MỘT BƯỚC VỮNG CHẮC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NẠN 

CHIẾM ĐOẠT ĐẤT KHI CHO RA CÁC HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CAO SU 
 

Theo tổ chức phi chính phủ Global Witness, các hướng dẫn mới của ngành cao su Trung Quốc có thể 

đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết nạn chiếm đoạt đất và phá rừng ở Mê Kông. Các 

hướng dẫn, được đưa ra ngày hôm nay tại hội nghị liên chính phủ ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 

là các hướng dẫn tiến bộ nhất trong việc giải quyết các rủi ro xã hội và môi trường đối với các công ty 

liên quan đến các đồn điền cao su quy mô lớn trên toàn thế giới.  

Ali Hines, thuộc nhóm Global Witness Land cho biết: "Các hướng dẫn ra đời vào một thời điểm rất quan 

trọng đối với ngành cao su. Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến nhiều công ty vô đạo đức hối hả ép buộc 

người dân rời khỏi mảnh đất của họ và phá huỷ các khu rừng nguyên sinh khi họ mở rộng hoạt động. 

Nhưng những nguy cơ này không nên là yếu tố làm ô uế cả ngành công nghiệp. Là một trong những 

người tiêu dùng và nhà sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu, ngành công nghiệp Trung Quốc có thể 

chứng minh được khả năng lãnh đạo thực sự trong việc nhận biết và giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng, 

bảo vệ rừng và quyền lợi của các cộng đồng bản địa như đã nêu trong các hướng dẫn mới.”  

Các Hướng dẫn của Trung Quốc về Phát triển Bền vững Cao su Thiên nhiên1 đã được Phòng Thương mại 

về Xuất nhập khẩu Kim loại, Khoáng sản và Hóa chất Trung Quốc (Chinese Chamber of Commerce of 

Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters hay CCCMC) đưa ra dưới sự giám sát của Bộ 

Thương mại.  

Các hướng dẫn đã được soạn thảo với sự hợp tác của các đối tác quốc tế và Trung Quốc, bao gồm cả 

Global Witness, sau một quá trình soạn thảo kéo dài trong 4 năm khi đã xin ý kiến từ cộng đồng. 

Hines cho biết thêm: "Các hướng dẫn phải được các công ty thông qua để có được tác động thực sự. 

Nếu không thực hiện các hướng dẫn này, các công ty có nguy cơ tụt hậu so với các tiêu chuẩn mạnh mẽ 

mới xuất hiện trong ngành." 

Các cuộc điều tra của Global Witness đã phơi bày những rủi ro đáng quan ngại về môi trường, xã hội và 

tài chính liên quan đến những nhu cầu không ngừng tăng cao trên toàn cầu đối với cao su thiên nhiên. 

Bản thuyết trình của các nhà sản xuất cao su lớn là Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam đã 

nhấn mạnh những hậu quả mà các công ty phải đối mặt khi họ không tiến hành kiểm tra thích đáng 

chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng các đồn điền được các chính phủ phân bổ phù hợp với pháp luật.  

Ngành cao su đã chứng kiến những đơn vị tiêu dùng cao su thiên nhiên chủ chốt đưa ra các chính sách 

tìm nguồn cung cao su bền vững trong hai năm qua, điều này đánh dấu một sự chuyển dịch lớn trong 

ngành công nghiệp còn thiếu sự kiểm soát pháp lý trên diện rộng. 2 Ngoài ra, các giám đốc điều hành của 

công ty hiện nay có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật pháp quốc tế trước những tội liên quan 

đến việc chiếm đoạt đất và hủy hoại môi trường, sau những phát triển của Toà án Hình sự Quốc tế. 3 

Global Witness đang khuyến khích các cộng đồng trên khắp Đông Nam Á theo dõi các hoạt động của 

công ty cao su và sử dụng các hướng dẫn CCCMC khi ký kết hợp đồng với các hãng. 

Hines cho biết: "Chúng ta cần phải biểu dương CCCMC vì những hướng dẫn của họ, đây là một bước đi 

quan trọng trong việc loại bỏ nạn chiếm đoạt đất và phá rừng từ các chuỗi cung ứng của công ty. Điều 

quan trọng hiện nay là các công ty cao su Trung Quốc thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn và truyền 

cảm hứng cho các công ty khác cùng làm theo như vậy. " 

/HẾT 

https://www.globalwitness.org/documents/19244/CCCMC_Guidance_for_sustainable_natural_rubber_2017_EN.pdf
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/public-consultation-announced-promising-chinese-industry-guidelines-rubber-companies/
https://www.globalwitness.org/documents/19242/Global_Witness_briefing_-_Chinese_guidelines_-_Oct_2017_EN.pdf
https://www.globalwitness.org/documents/19242/Global_Witness_briefing_-_Chinese_guidelines_-_Oct_2017_EN.pdf
http://www.globalwitness.org/rubberbarons


 

 

 
Để biết thêm thông tin và các bài phỏng vấn, vui lòng liên hệ: 
George Boden, Trưởng Nhóm Đất đai gboden@globalwitness.org  
 ĐT: +44 (0)207 492 5899, DĐ: +44 (0)7808 767 134   

 
Ali Hines, Nhóm Đất đai ahines@globalwitness.org  
ĐT: +44 (0) 207 492 5831, DĐ: +44 (0) 7738 712955 

 
 
LƯU Ý ĐỐI VỚI BIÊN TẬP VIÊN: 
 

1. Các yếu tố chính của hướng dẫn bao gồm: 

 Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng địa phương liên quan đến đất đai và các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Điều này bao gồm cả quyền được Tự do Chấp thuận 
Trước và có Hiểu biết của Cư dân Bản địa; 

 Thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội toàn diện để đảm bảo rằng các tác động 
có hại sẽ được giảm nhẹ; 

 Thông qua chính sách "Không có Phá rừng" để bảo vệ tính đa dạng sinh học và rừng nguyên 
sinh; 

 Thiết lập các cơ chế khiếu nại của cộng đồng và đảm bảo rằng các cộng đồng được đền bù 
đầy đủ cho việc mất tài nguyên. 

 
2. Hãng sản xuất lốp xe hàng đầu Michelin đã đưa ra Chính sách Tìm nguồn Cao su Thiên nhiên Bền 

vững mới vào năm 2015, cam kết rằng công ty sẽ không phá rừng và bảo vệ quyền sử dụng đất 
trong tất cả các hoạt động của mình. Công ty đặt mục tiêu lập bản đồ 100% nhà cung cấp của 
mình để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ của chuỗi cung ứng. Các công ty, bao 
gồm cả các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, nếu không làm theo các hướng dẫn mới, có nguy cơ 
mất cơ hội kinh doanh với các công ty quốc tế lớn. 

 
3. Một động thái gần đây của Kiểm sát viên Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) nhằm mở rộng phạm vi 

tập trung của tòa đã tạo ra bước chuyển dịch lớn trong công lý hình sự quốc tế; ở Campuchia, 
việc chiếm đoạt đất đã xảy ra một cách có quy mô và hệ thống đến mức mà ICC đang xem xét 
điều tra vụ việc như là một tội ác chống lại nhân loại. Các giám đốc điều hành của công ty hiện 
nay có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật pháp quốc tế về những tội ác liên quan đến 
việc chiếm đoạt đất và hủy hoại môi trường. Cao su là một trong những yếu tố tác động chính 
dẫn đến việc chiếm đoạt đất ở các quốc gia như Campuchia.   
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