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PHẦN MỞ ĐẦU
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Laguna Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và là sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu 
sở hữu ngôi nhà thứ hai tại miền Trung Việt Nam của Tập đoàn Banyan Tree. Laguna Lăng Cô 
rộng 280 héc-ta,  tọa lạc tại thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và nằm 
gần vịnh Lăng Cô. Khu nghỉ dưỡng bao gồm các khách sạn, khu dịch vụ Spa mang thương hiệu 
Banyan Tree và Angsana, sân gôn 18 lỗ do Ngài Nick Faldo thiết kế, các biệt thự riêng biệt và khu 
dân cư cao cấp, trung tâm hội nghị và hàng loạt các hoạt động giải trí cho khách hàng sẵn sàng 
phục vụ mọi lứa tuổi.

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi muốn xây dựng các thương hiệu được công nhận toàn cầu bằng việc tạo ra những trải 
nghiệm đặc biệt và truyền cảm hứng tới khách hàng, xây đắp lòng tự hào và sự thống nhất đối 
với nhân viên và gia tăng giá trị cho môi trường và con người tại địa phương nơi chúng tôi hoạt 
động, cũng như mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Tầm nhìn của chúng tôi

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, Laguna Lăng Cô được thành lập với giá trị cốt lõi 
hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững và mang lại những lợi ích lâu dài cho các bên liên quan 
và địa phương nơi chúng tôi hoạt động. Công ty luôn khuyến khích nhân viên, khách nghỉ dưỡng 
và các đối tác cân nhắc đầy đủ ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường và hướng đến những mục 
tiêu dài hạn khi đưa ra các quyết định kinh doanh. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tổng hợp 
và có sự tham gia của các bên liên quan để giảm thiểu các tác động cũng như bảo tồn và cải 
thiện các giá trị môi trường tự nhiên và con người cho các thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai. 

Trách nhiệm của chúng tôi

Với sự hỗ trợ chuyên môn của Quỹ Banyan Tree Toàn Cầu, chúng tôi thực hiện các hoạt động và 
dự án tập trung vào bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị tốt. Các dự án này được 
chia thành năm sáng kiến trách nhiệm cộng đồng như sau:

CSR 1 - Tiết kiệm năng lượng

CSR 2 - Cộng đồng xanh

CSR 3 - Chương trình Ươm mầm

CSR 4 - Chiến dịch làm sạch môi trường cùng cộng đồng

CSR 5 - Kết nối với khách



“Thương hiệu tốt”
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Là một phần của Tập đoàn Banyan 
Tree, để thực hiện sứ mệnh của mình, 
Laguna Lăng Cô đã xây dựng một 
khung “Vì Tốt” để lồng ghép các giá trị 
của mình. Tất cả các khía cạnh trong 
kinh doanh của chúng tôi cần đảm 
bảo có tác động tích cực đến các đối 
tác liên quan. Chính vì vậy khi khách 
hàng ủng hộ chúng tôi, họ cũng đang 
tạo ra những tác động tích cực cho 
cộng đồng và hệ sinh thái. Khung “Vì 
Tốt” bắt đầu từ việc thiết kế và xây 
dựng khu nghỉ dưỡng dựa trên quy 
tắc “Xây dựng bền vững”, tiếp theo 
đảm bảo thời gian khách nghỉ tại khu 
nghỉ dưỡng của chúng tôi thực sự 
tốt (“Nghỉ dưỡng Tốt” cùng với “Gặp 
gỡ Tốt” và “Ẩm thực Tốt”), ngoài ra, 
chúng tôi còn mở rộng chương trình 
đến chuỗi các Spa và cửa hàng lưu 
niệm trên toàn cầu (Trị liệu Tốt và Quà 
tặng tốt).
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Sân gôn Laguna Lăng Cô với cánh đồng trồng lúa do Ngài Nick Faldo thiết kế là một ví dụ điển hình về cách chúng tôi lồng 
ghép cách tiếp cận bền vững vào quá trình thiết kế và vận hành của mình. Trải dài trên diện tích 4 hecta, cánh đồng lúa 
này đã bị bỏ hoang hóa trong nhiều năm trước khi sân gôn của chúng tôi được xây dựng. Chúng tôi đã phục hồi lại cánh 
đồng này và chăm sóc nó bằng một “lực lượng” xanh đặc biệt chính là gia đình trâu nước, giúp ăn cỏ dại thay vì sử dụng 
máy móc và con người để làm cỏ trên cánh đồng. Cánh đồng lúa và trâu nước không chỉ là những biểu tượng rất đặc biệt 
riêng có của sân gôn Laguna Lăng Cô mà còn giúp chúng tôi thu hoạch khoảng 9 tấn gạo một năm để hỗ trợ những gia 
đình khó khăn và người già neo đơn sinh sống tại các xã lân cận nơi chúng tôi hoạt động.

“Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều phương thức khác nhau để tăng tính thẩm mỹ 
cho cánh đồng lúa sau các vụ thu hoạch vì nếu liên tục cắt cỏ để duy trì cánh 
đồng ruộng bậc thang sẽ tốn rất nhiều công lao động. Chúng tôi đã quyết định 
sử dụng trâu nước như là những cố máy cắt cỏ xanh, đồng thời giúp bảo vệ 
cảnh quan, hình ảnh của cánh đồng lúa truyền thống của Việt Nam”,
ông Adam Calver, Giám đốc Sân gôn Laguna Lăng Cô chia sẻ. 



PHÁT BIỂU CỦA CÁC LÃNH ĐẠO
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Bà Claire Chiang

Chủ Tịch
Quỹ Banyan Tree
Toàn Cầu

Ông Kwon Ping

Chủ Tịch
Hội Đồng Quản Trị

Tập đoàn Banyan Tree

“Phát triển bền vững không phải là từ thiện, marketing hay đánh lạc hướng 
người tiêu dùng về những tác động môi trường của doanh nghiệp mà là 
một phần không thể thiếu của hoạt động kinh doanh. Đó là một cách 
tư duy và là việc đúng đắn cần làm cho con người, hành tinh, sự thịnh 
vượng, hòa bình và hợp tác”

Bà Claire Chiang

"Phát triển bền vững sẽ luôn là giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh 
của chúng ta, nó cũng là đòi hỏi chính đáng của khách hàng, nhân viên, 
các đối tác kinh doanh và nhu cầu của chính bản thân chúng ta."

Ông Ho Kwon Ping



PHÁT BIỂU CỦA CÁC LÃNH ĐẠO

Khách sạn Banyan Tree và Angsana Lăng Cô đã nỗ lực giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường và hỗ trợ 
cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng và vận hành bền vững.

Những thành tựu đạt được trong năm 2019 đã được thực hiện nhờ vào sự chăm chỉ và cống hiến của tất cả 
các nhân viên, những người luôn mong muốn tìm ra những giải pháp đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và 
môi trường địa phương. Năm 2019, chúng tôi tự hào khi được nhận Chứng nhận Vàng Earthcheck, điều này 
đã giúp chúng tôi nâng cao vị thế là khu nghỉ dưỡng và công ty hàng đầu về bảo vệ môi trường và chú trọng 
phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khách sạn Banyan Tree Lăng Cô cũng vinh dự được Phòng 
Thương mại và Công Nghiệp Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam trao giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Cộng đồng 
của năm. Đây là một sự ghi nhận rất quý báu đối với chúng tôi.  

Các khách sạn của chúng tôi luôn tự hào khi tạo điều kiện cho khách tham gia các hoạt động cộng đồng một 
cách có ý nghĩa. Năm 2019, chúng tôi đã kêu gọi sự tham gia của khách nghỉ dưỡng vào các hoạt động cộng 
đồng thông qua các chương trình giảng dạy tiếng Anh, chương trình Ươm Mầm, thăm trẻ em và người già có 
hoàn cảnh khó khăn ở Lăng Cô. Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cả quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trên 
hành trình phát triển bền vững trong một năm qua. Khách sạn Banyan Tree và Angsana Lăng Cô sẽ tiếp tục nỗ 
lực giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường và hỗ trợ cộng đồng địa phương nơi chúng tôi đang hoạt động.

Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô thuôc Tập đoàn Banyan Tree được xây dựng dựa trên nguyên tắc phát 
triển bền vững ngay từ những ngày đầu tiên. Cùng với cộng đồng và chính quyền địa phương, chúng tôi tiếp 
tục cam kết giữ vững đạo đức kinh doanh, đóng góp phát triển kinh tế, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho người lao động, gia đình của họ cũng như cho cộng đồng người dân địa phương và toàn xã hội nói 
chung. Chúng tôi luôn nhắc nhở các cộng sự của mình rằng nếu bạn làm việc cho tập đoàn Banyan Tree, bạn 
cần thực hiện các hoạt động Trách nhiệm xã hội. Nếu không, bạn không phải là nhân viên của Banyan Tree.

Năm 2019, bên cạnh các hoạt động cộng đồng thường niên, Laguna Lăng Cô tự hào đã nỗ lực đóng góp lớn 
tới cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục địa phương thông qua dự án Xây dựng phòng học và thư viện cho Trường 
tiểu học Bình An hay sửa chữa nhà cho bà Huỳnh Thị Vàng - một người già neo đơn tại xã Lộc Hòa. Tôi hy vọng 
những thành công này sẽ đưa chúng tôi đến những thành công khác và hi vọng nhiều dự án sắp tới sẽ tạo ra 
những tác động tích cực đến cộng đồng địa phương và môi trường nơi chúng tôi đang hoạt động.

Brett Burton

Giám đốc khu vực Khách sạn
Banyan Tree & Angsana 

Lăng Cô, Việt Nam

Bảo vệ môi trường nơi chúng tôi hoạt động là nguyên tắc cốt lõi của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 
Tập đoàn Banyan Tree và điều này được thể hiện rõ trong tất cả những gì chúng tôi đang làm hiện nay. Sân 
Gôn Laguna Lăng Cô tin rằng Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) chỉ có thể đạt được khi chúng ta 
Quản lý Môi trường hiệu quả. 

Năm 2019 đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình trở thành Sân gôn hàng đầu trong ngành Du lịch Gôn 
Toàn cầu của chúng tôi và điều này được minh chứng qua những hành động cụ thể khi chúng tôi thay đổi tư 
duy và các tiêu chuẩn mới. Tư duy mới đã thúc đẩy nhiều sáng kiến trong quá trình vận hành hoạt động của 
chúng tôi và giúp nâng cao nhận thức ở tầm quốc tế. Câu chuyện “Sân Gôn xen kẽ trồng lúa”, tích hợp bảo 
tồn cánh đồng lúa cổ vào thiết kế sân gôn và cách chúng tôi cung cấp nguồn thực phẩm hữu cơ cho cộng 
đồng địa phương đã tạo ra ấn tượng mạnh và được liệt kê trong Danh sách Forbes năm 2019 cho những câu 
chuyện được trích dẫn nhiều nhất. Forbes đồng thời đưa sân gôn của chúng tôi vào danh sách “10 sân gôn 
thân thiện với môi trường nhất thế giới”. Chúng tôi cũng rất tự hào khi luôn nỗ lực để trở thành sân gôn thứ 3 
trên thế giới đạt được Chứng nhận Vàng từ EarthCheck.

Khi hợp tác với Hiệp hội Gôn chuyên nghiệp Việt Nam (VPGA) và Lexus để tổ chức giải gôn Lexus Challenge, 
chúng tôi đã lên ý tưởng, cam kết và tổ chức giải đấu này là giải thi đấu gôn chuyên nghiệp đầu tiên của Việt 
Nam “Nói không với đồ nhựa” trong suốt một tuần diễn ra sự kiện.

Toàn thể cán bộ nhân viên tại Laguna Lăng Cô đều tin tưởng rằng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn 
khi họ đang cần sự giúp đỡ nhất là một việc làm cần thiết và phần thưởng nằm trong chính hành động đó.

Adam Calver

Giám đốc Sân gôn
Laguna Lăng Cô, 

Việt Nam
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Gavin Herholdt

Tổng Giám đốc Điều hành
Laguna Lăng Cô 



NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NĂM 2019
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Đối tác của chúng tôi

2019 là một năm thành công đối với Laguna Lăng Cô khi đã hợp tác với hơn 20 tổ chức địa phương bao gồm chính quyền địa phương, trường học, các tổ 
chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội. Sự hợp tác mạnh mẽ này đã tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng và chất lượng môi trường địa phương.

Chính quyền địa phương Trường học Tổ chức Xã hội & tổ chức đoàn thể

● Uỷ ban Nhân dân huyện Phú Lộc
● Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Lộc
● Uỷ ban Nhân dân các xã Lộc Vĩnh, Lộc Bình, Lộc 
Thuỷ, Lộc Tiến
● Đồn Biên phòng cảng Chân Mây Lăng Cô

● Trường THPT Thừa Lưu
● Trường THPT Phú Lộc
● Trường THCS Lộc Vĩnh
● Trường THCS Lộc Trì
● Trường THCS Lộc Bình
● Trường THCS Lộc Thuỷ
● Trường Tiểu học Bình An

● Cơ sở Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt
● Tổ chức Hue Help
● Tổ chức Rồng Xanh (Blue Dragon)
● Hội Phụ nữ xã Lộc Thuỷ
● Hội người Khuyết tật xã Lộc Vĩnh, xã Lộc Thuỷ, xã Lộc Tiến và 
xã Lộc Bình
● Hội Chữ Thập đỏ xã Lộc Vĩnh, xã Lộc Thuỷ, xã Lộc Tiến và xã 
Lộc Bình

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Tổng số giờ dành cho 
hoạt động cộng đồng

1,354
Hoạt động

42

Nhân viên tham gia

3,851

Số khách tham gia

1,743

Cộng đồng địa 
phương tham dự

4,235 US$195,267
Tổng số tiền gây quỹ được & chi 

cho hoạt động cộng đồng



Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện

● Đào tạo dạy nghề và tuyển dụng 38 bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại khu nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành khóa học thuộc “Chương trình 

Ươm Mầm”. 

● Hỗ trợ 18 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 có điều kiện sống khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn qua “Chương trình Học bổng Người 

dẫn đường”. 

● Tổ chức 4 chiến dịch làm sạch môi trường và thu gom hơn 5.5 tấn rác.  

● Hướng dẫn và đào tạo hơn 171 học sinh về kỹ năng bơi an toàn.

● Tổ chức một cuộc thi trực tuyến về bảo vệ môi trường thông qua mạng Xã hội Facebook để khuyến khích lối sống xanh cho nhân viên và nhận được 

hơn 100 bài dự thi, thu hút hơn 5000 lượt thích và gắn thẻ khoảng 1.600 người. 

● Trao tặng hơn 8 tấn gạo cho 320 trẻ em khuyết tật, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam và hộ nghèo cũng như lắp đặt 6 máy nước nóng cho Bệnh 

viện Đa khoa Chân Mây và Cơ sở Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt. 

● Cải thiện trình độ tiếng Anh cho gần 500 học sinh địa phương thông qua các chương trình “Tiếng Anh thật vui” và “Cùng trò chuyện” .

● Xây dựng thêm hai phòng học và thư viện tại Trường Tiểu học Bình An. 

● Sửa chữa và xây dựng mới hai ngôi nhà cho người già neo đơn ở xã Lộc Vĩnh và xã Lộc Hòa. 

● Lắp đặt mô hình sân gôn mini tại trường THCS Lộc Vĩnh và hướng dẫn hơn 40 học sinh địa phương và giáo viên các kỹ năng chơi gôn cơ bản. 

● Tiết kiệm được 86.852 kL nước tương đương với 35 bể bơi có kích cỡ Olympic. 

● Giảm phát thải khí nhà kính tương đương 780 tấn CO2, tương đương với lượng phát thải của 262 ô tô hàng năm. 

● Kêu gọi tài trợ 16.000 ngàn đô-la Mỹ từ giải đấu Cobra Puma Charity Pro Am để tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong ba năm liên tiếp.

Những thành tựu đạt được

● Khách sạn Banyan Tree Lăng Cô tự hào nhận được giải thưởng CSR của AusCharm vào tháng 3 năm 2019. 

● Khách sạn Angsana Lăng Cô đã được bình chọn là Khu nghỉ dưỡng tốt thứ 2 ở châu Á, Khu nghỉ dưỡng tốt thứ 12 trên thế giới trong Giải thưởng do 

độc giả bình chọn lần thứ 32 của Condé Nast Traveller vào tháng 10 năm 2019. 

● Khách sạn Banyan Tree Lăng Cô đã được bình chọn là Khu nghỉ dưỡng tốt thứ 14 ở châu Á trong trong Giải thưởng do độc giả bình chọn lần thứ 32 

của Condé Nast Traveller vào tháng 10 năm 2019. 

● Sân Gôn Laguna Lăng Cô được bình chọn là Sân Gôn tốt nhất Việt Nam năm 2019 tại Giải thưởng sân Gôn tốt nhất Việt Nam vào tháng 10 năm 2019 

và một trong “10 sân gôn thân thiện nhất với môi trường” của trang Golfscape vào tháng 11 năm 2019. 

● Khách sạn Banyan Tree Lăng Cô, Khách sạn Angsana Lăng Cô, Sân gôn Laguna Lăng Cô và Trung tâm dịch vụ Laguna Lăng Cô đều đạt được Chứng 

nhận Vàng của tổ chức EarthCheck vào tháng 11 năm 2019.
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Sau 6 năm tham gia EarthCheck - đơn vị chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới về quản lý môi trường tư vấn phát triển du lịch và lữ hành bền vững, Laguna 
Lăng Cô tự hào nhận được Chứng nhận Vàng của EarthCheck vào năm 2019. Đây là một dấu mốc quan trọng ghi nhận sự cống hiến và nỗ lực không 
ngừng của lãnh đạo công ty và toàn thể nhân viên trong những năm qua nhằm đảm bảo các nguyên tắc bền vững được áp dụng xuyên suốt trong 
hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

CSR1 | TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

CHỨNG NHẬN VÀNG EARTHCHECK

GIẢM THIỂU SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN
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Theo tính toán của tổ chức EarthCheck, dựa theo cách tính số người trong năm cho thấy những cải thiện đáng kể của chúng tôi trong việc tiết kiệm năng 
lượng, nước cũng như giảm phát thải khí nhà kính. Điều này có thể thực hiện được nhờ áp dụng một số sáng kiến như yêu cầu nhân viên tăng cường tiết 
kiệm điện, thay đổi thời gian và thời lượng sử dụng các thiết bị điện, thay thế dần các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng, tăng cường tái chế thức ăn thừa 
và chất thải hữu cơ để sản xuất phân bón hữu cơ và làm thức ăn cho gia súc, gia cầm trong trang trại hữu cơ. Chúng tôi cũng thường xuyên bảo trì hệ 
thống cơ sở vật chất để tránh rò rỉ nước và nhiên liệu. Nhà máy xử lý nước thải tại chỗ của chúng tôi giúp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn và tái chế khoảng 
122.390 m3 nước để tưới cho cây cối trong khu nghỉ dưỡng.

Giám đốc điều hành Laguna Lăng Cô, ông Gavin Herholdt cho biết: “Cùng với cộng đồng và chính quyền địa phương, chúng tôi tiếp tục cam kết 
giữ vững đạo đức kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình của họ, 
cũng như cho cộng đồng người dân địa phương và toàn xã hội nói chung”.

Ông Stewart Moore, Giám đốc điều hành và Người Sáng lập Earthcheck đã khẳng định: “Laguna Việt Nam thực sự là một thành viên quan trọng 
trong nhóm các doanh nghiệp lữ hành tiên phong trên toàn cầu tạo nên sự khác biệt thông qua  thực hiện các hoạt  động có ý nghĩa hướng tới 
giải quyết những vấn đề rất thực tế mà hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt.”
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GIỜ
TRÁI ĐẤT

Giờ Trái đất là chiến dịch thường niên của Laguna Lăng Cô tập trung vào các vấn đề phát triển bền vững, truyền cảm hứng và kêu gọi tất cả các nhân 
viên và khách tham gia hành động vì vấn đề biến đổi khí hậu. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2019, chúng tôi đã phối hợp với Bộ phận Nhà hàng và Bộ phận 
Kỹ thuật để tổ chức Phố đêm với món ăn Việt do các em Seedlings tự tay chuẩn bị tại Bãi cỏ trung tâm hay Bữa tối trong ánh nến với thực đơn được viết 
tay và trang trí nến với hình ảnh Trái đất 60+.

Chiến dịch Giờ Trái đất đã thu hút được 137 khách và 60 nhân viên cùng tham gia, chúng tôi đã tiết kiệm được 136.176 kWh chỉ trong một giờ bằng cách 
tắt tất cả các thiết bị điện và đèn không cần thiết. Đó là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời và đáng khích lệ.
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Hàng tháng, chúng tôi tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo của công ty và các trưởng bộ phận để phân tích dữ liệu EarthCheck, đảm bảo thực hiện 
hiệu quả việc tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, trong năm nay, lần đầu tiên, chúng tôi đã tổ chức một khóa tập huấn về các quy định môi trường, trong 
đó tập trung vào việc quản lý chất thải cho 861 nhân viên (tương đương 80% nhân viên là người Việt Nam). Đây là cơ hội để nhân viên tìm hiểu về những 
Chương trình Phát triển Bền vững của tập đoàn Banyan Tree; xác định và cách thức xử lý các loại chất thải nguy hại, phương pháp thu gom thích hợp 
cũng như các yêu cầu pháp lý liên quan đến xử lý chất thải và số liệu EarthCheck.



Năm 2019, Laguna Lăng Cô đã phối hợp với Lexus tổ chức giải đấu “Thử Thách Lexus” - giải đấu gôn đầu tiên tại Việt Nam nói không với sản phẩm nhựa. 
Trong suốt giải đấu, chai nước bằng nhựa đã được thay thế bằng ly và cốc thủy tinh. Tất cả các điểm đánh dấu phát bóng và bóng đều được làm từ 
vật liệu thân thiện với môi trường.

Chúng tôi cũng tổ chức một đợt kiểm toán rác thải với sự tham gia 
của các Đại sứ Xanh đến từ các bộ phận khác nhau để tìm hiểu 
hiện trạng sử dụng và thải ra môi trường các sản phẩm nhựa dùng 
một lần của khu nghỉ dưỡng. Dựa trên kết quả kiểm toán, chúng tôi 
đã tổ chức một chuỗi các hoạt động để nâng cao nhận thức của 
nhân viên về vấn đề rác thải nhựa như tập huấn về tác động của 
các sản phẩm nhựa dùng một lần cho 861 nhân viên (tương đương 
80% nhân viên người Việt Nam) và một cuộc thi trực tuyến để nhân 
viên chia sẻ các thực hành xanh tại nơi làm việc cũng như ở nhà 
của mình. Cuộc thi đã thu hút hơn 100 bài đăng, 5000 lượt thích và 
được gắn thẻ khoảng 1.600 người trên Facebook.

CHIẾN DỊCH NÓI KHÔNG VỚI SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN
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CSR3 | CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM MẦM
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Chương trình Ươm Mầm là chương trình đào tạo nghề do Tập đoàn Banyan Tree khởi xướng và Laguna Lăng Cô thực hiện để đào tạo và cung cấp các 
cơ hội việc làm cho những thanh niên địa phương có hoàn cảnh khó khăn (từ 18 đến 24 tuổi), đồng thời tập huấn cho các em những kỹ năng cần thiết 
để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Nhà hàng - Khách sạn.

17 học viên khóa 8 và 21 học viên khóa 9 của chương trình đã lần lượt tốt nghiệp vào tháng 4 và tháng 10 năm 2019. Tất cả các học viên này đều có cơ 
hội nhận ở lại làm việc sau tốt nghiệp tại các bộ phận Nhà hàng, Bếp, Spa và Buồng phòng tại Laguna Lăng Cô. Như vậy, đến nay, chúng tôi đã tổ chức 
thành công 9 chương trình đào tạo dài hạn cho 104 học viên. Chúng tôi luôn tin rằng “Ươm trồng một hạt giống” có thể thay đổi cuộc đời cho những 
người kém may mắn, tạo cơ hội cho các em có tương lai tươi sáng hơn.

Ngoài các khóa đào tạo tiếng Anh và nghiệp vụ, các học viên cũng được tham gia tập huấn các kỹ năng mềm về nhiều chủ đề như làm việc theo nhóm, 
quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo, quản lý áp lực, v.v. Những khóa tập huấn này được tổ chức một tuần một lần với mong muốn các học viên có kỹ 
năng giao tiếp và những kỹ năng cần thiết để làm việc với các khách hàng và đồng nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Các em học viên đã 
có cơ hội thực hành kiến thức học được thông qua dự án “Phố đêm với món ăn Việt do các em Seedlings phục vụ khách nghĩ dưỡng hàng tuần với thực 
đơn món ăn Việt Nam chất lượng cao mà không cần người giám sát.



CSR3 | HỌC BỔNG NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

“Người Dẫn Đường” là một chương trình dài hạn của tập đoàn Banyan Tree dành cho 
trẻ em kém may mắn và có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 12-18, có cơ hội vươn 
tới một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua hỗ trợ học bổng và cố vấn tinh thần.

Quỹ Banyan Tree Toàn Cầu cam kết tăng số lượng em nhỏ được nhận học bổng thêm 
03 em mỗi năm. Vào cuối năm 2019, 15 em nhỏ kém may mắn đã nhận được học 
bổng từ công ty để trang trải học phí, đồng phục, sách giáo khoa và chi phí học thêm. 
Các em nhỏ trở thành những Người được cố vấn và sẽ nhận được học bổng cho tới 
khi học hết lớp 12. Bên cạnh đó, bộ phận Trách nhiệm Cộng đồng còn kêu gọi sự đóng 
góp từ nhân viên, khách lưu trú và các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ thêm ba em học 
sinh khác có thể tiếp cận với dịch vụ giáo dục tốt hơn. Sự hỗ trợ này đã giúp các em 
có học lực tốt không phải nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đưa các em tới 
tương lai tốt đẹp hơn.
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30 nhân viên Laguna Lăng Cô đã tình nguyện tham gia làm Người cố vấn cho các em học sinh. Hàng tháng, các nhân viên này thường xuyên liên lạc và 
thăm hỏi để có thông tin cập nhật về tình hình gia đình và kết quả học tập của các em ở trường. Các anh chị làm Người cố vấn đưa ra những lời khuyên 
và chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc giải quyết các khó khăn ở trường học và trong cuộc sống. Đây thực sự là những lời khuyên rất bổ ích cho các 
bạn trẻ đang trong độ tuổi dậy thì.

Nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa những Người được cố vấn, Người cố vấn và đại diện công ty, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động kết nối 
hàng quý thông qua các buổi dã ngoại trong và ngoài khu nghỉ dưỡng. Trong mỗi chuyến đi, ngoài việc được đi tham quan, các em còn học hỏi thêm 
nhiều kiến thức về lịch sử, văn hóa và lối sống của người dân địa phương. Điều này sẽ giúp các em nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.

Em Phan Thị Quỳnh Trang - một em nhỏ 16 tuổi được hưởng lợi từ chương trình đã chia sẻ: “Em đã nhận được rất nhiều điều từ chương trình Người 
dẫn đường, em đã tự tin và sáng tạo hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội; yêu thương và chia sẻ khi gặp khó khăn. Hơn nữa, em đã học 
được tác phong làm việc khoa học, tự tin vào bản thân và làm điều mình thích cũng như có cái nhìn lạc quan về tương lai. Em hy vọng các cô chú 
từ Laguna Lăng Cô sẽ mãi sát cánh bên em” 



CSR4 | CHIẾN DỊCH LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG CÙNG CỘNG ĐỒNG
Để góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan đến rác thải nhựa và tạo ra một môi trường sống trong sạch và an 
toàn, chúng tôi đã phối hợp với nhiều đối tác bao gồm chính quyền địa phương, Bộ đội biên phòng Cảng Chân Mây, Hội 
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các trường học tại địa phương tổ chức bốn chiến dịch làm sạch môi trường trong năm. Tổng 
cộng 5.556,5 kg rác đã được thu gom và 885 người đã tham gia các sự kiện. Không chỉ dừng lại ở thu gom rác, các chiến 
dịch này cũng bao gồm các hoạt động chia sẻ thông tin qua các bài trình bày, trao tặng túi đi chợ thân thiện môi trường 
và nâng cao nhận thức qua hoạt động “Đổi rác lấy quà” để khuyến khích người dân phân loại và thu gom rác tái chế. Các 
loại rác tái chế này đã được bán cho người thu gom và số tiền thu được đã được trao tặng cho Quỹ “Ngôi nhà xanh” của 
Bộ đội biên phòng Chân Mây để tổ chức các hoạt động thiện nguyện.
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CSR5 | KẾT NỐI VỚI KHÁCH
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Được khởi động vào năm 2014, chương trình “Tiếng Anh thật vui” mong muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của các em học sinh địa phương và mang 
đến cho các em niềm vui và đam mê học Tiếng Anh thông qua các trò chơi vui nhộn và những giờ học tương tác.

Hoạt động diễn ra ba buổi một tuần vào các ngày Thứ 2, Thứ 5 và Thứ 6. Mỗi lớp học có thời lượng 1,5 giờ. Tất cả các khách lưu trú và nhân viên nói tiếng 
Anh đều có thể tham gia chương trình, thăm quan các trường học, trò chuyện, chia sẻ kiến thức, trao đổi văn hóa và tham gia các trò chơi thú vị với các 
em học sinh. Các em học sinh rất thích thú khi tham gia chương trình này và đó là nỗ lực của chúng tôi hướng tới sự đổi mới trong hệ thống giáo dục.

Để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông trong độ tuổi từ 16 - 18, chương trình “Cùng trò chuyện” bằng tiếng Anh được 
các tình nguyện viên quốc tế và khách lưu trú tại khách sạn giảng dạy. Chương trình tạo ra môi trường thân thiện, tăng thêm sự tự tin cũng như truyền 
cảm hứng cho học sinh nói tiếng Anh khi các em thảo luận về các vấn đề đương thời. Cả học sinh và khách đều có cơ hội trao đổi kiến thức và văn hóa 
thông qua các cuộc gặp gỡ những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới. Hoạt động này được tổ chức ba lần mỗi tuần vào thứ Năm và thứ Sáu tại hai 
trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Mỗi lớp học kéo dài 1,5 giờ.

CHƯƠNG TRÌNH "TIẾNG ANH THẬT VUI"

CƯƠNG TRÌNH "CÙNG TRÒ CHUYỆN"

Hơn 120 tiết học
Thu hút được 168 khách & 114 nhân viên cùng tham gia

Hơn 300 học sinh được hưởng lợi ích từ chương trình

Hơn 90 tiết học
Thu hút hơn 31 khách và 19 nhân viên cùng tham gia
Hơn 180 học sinh được hưởng lợi ích từ chương trình



TRANG TRẠI HỮU CƠ
Laguna Lăng Cô xây dựng mô hình trang trại hữu cơ với diện tích rộng hơn 10.000 m2. Đây là nơi khách lưu trú tại khách sạn có thể tìm hiểu các phương 
pháp canh tác hữu cơ, cách nuôi giun quế làm phân bón, cách trồng các loại cây gia vị và rau củ quả thường sử dụng trong các món ăn của Việt Nam, 
đồng thời có những trải nghiệm sinh thái vui vẻ cùng gia đình. Họ không chỉ có cơ hội khám phá sự đa dạng của động thực vật mà đặc biệt còn có cơ 
hội hiểu thêm về mô hình vườn cây không ảnh hưởng xấu đến môi trường và cuộc sống của con người. Bên cạnh đó, con cái của họ cũng sẽ cơ hội chơi 
và trải nghiệm cho động vặt ăn, mang đến cho chúng những ký ức tuổi thơ khó quên. Hoạt động được tổ chức vào mỗi sáng thứ ba và thứ tư trong 1,5 
giờ. Vào năm 2019, đã có tổng cộng có 358 khách đến tham quan và trải nghiệm tại trang trại hữu cơ.
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Từ năm 2017, chương trình Gôn thủ nhí được tổ chức định kì 2 lần 1 tháng với mong muốn mang môn thể thao này đến gần với học sinh địa phương hơn, 
nuôi dưỡng tài năng trẻ cũng như phát triển thế chất và tinh thần cho các em thông qua việc luyện chơi gôn. Chương trình cũng mong muốn chia sẻ 
tới các em học sinh thông tin về các cơ hội việc làm trong ngành gôn, một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đặc biệt, trong 
tháng 3 năm 2019, các em học sinh tài năng của trường THCS Lộc Vĩnh đã có cơ hội được luyện tập và quan sát màn biểu diễn của Ngài Nick Faldo tại 
sân gôn Laguna Lăng Cô. Đây không đơn thuần chỉ là một giải đấu, mà còn là một cơ hội quý báu để các gôn thủ trẻ có thể hình dung được một giải 
đấu chuyên nghiệp được tổ chức như thế nào.

Tháng 10 là tháng nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú. Để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư vú, sân gôn Laguna Lăng Cô đã đề xuất hoạt động 
quyên góp gây quỹ, trong đó mỗi khách chơi gôn mua bất kỳ sản phẩm nào MÀU HỒNG từ cửa hàng Proshop sẽ đóng góp $2 vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân 
ung thư của địa phương. Nhiều lá cờ MÀU HỒNG cũng được trang trí dọc sân gôn trong tháng 10 năm 2019 để nâng cao nhận thức của mọi người về 
căn bệnh này. Chiến dịch đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều gôn thủ nữ cũng như nhân viên sân gôn Laguna Lăng Cô và đã quyên góp được 
gần $150 chỉ trong vài ngày tổ chức. Chúng tôi hy vọng nỗ lực nhỏ bé của mình có thể giúp đỡ những bệnh nhân nữ mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh 
ung thư vú và mang lại hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

Ngoài ra, sân gôn Laguna Lăng Cô cũng phối hợp với các giáo viên Trường THCS Lộc Vĩnh để lắp đặt mô hình sân gôn mini nhằm tạo sân chơi để các em 
học sinh tập luyện các kỹ năng chơi gôn đã được học từ Chương trình Gôn thủ nhí trong năm 2019.

CHƯƠNG TRÌNH GÔN THỦ NHÍ

NGÀY PHÒNG CHỐNG UNG THƯ VÚ

LAGUNA LĂNG CÔ SUSTAINABILITY JOURNEY 2019 | 19



CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

NHỮNG NỖ LỰC KHÁC

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2019, một cặp vợ chồng người Mỹ - ông bà Riccinni & Leszek Banham đã đến nghỉ dưỡng ở Laguna Lăng Cô 
trong 3 ngày và mong muốn tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 49 của mình bằng cách đóng góp cho cộng đồng địa phương. Bộ phận 
CSR đã thu xếp để họ đến thăm các trẻ em khuyết tật tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt và chuẩn bị một bữa ăn bổ dưỡng cho trẻ em 
ở tại trung tâm. Ngày sinh nhật của họ đã diễn ra thật tuyệt vời với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Ông bà Riccinni and Leszek đã dạy các 
em cách vẽ chuột Mickey, cùng nhau hát và ăn những món ăn được các đầu bếp của Laguna Lăng Cô chuẩn bị. Bà Riccinni đã bật 
khóc khi nhận hoa và món quà sinh nhật do các Sơ và các em khuyết tật chuẩn bị. Chuyến đi này chắc chắn là một kỷ niệm khó quên 
đối với cả hai vợ chồng ông bà Riccinni và các trẻ em tại trung tâm.

Từ năm 2015, Chương trình Chăm sóc người già neo đơn được tổ chức vào ngày 10 hàng tháng với mục đích mang lại hơi ấm tình thương 
cho những người già neo đơn ở địa phương. Nhân viên Laguna đã tổ chức những chuyến thăm hỏi thường xuyên, tặng các nhu yếu 
phẩm và dành thời gian trò chuyện với các mẹ. Cũng trong năm 2019, chúng tôi đã sửa nhà cho hai mẹ già ở xã Lộc Vĩnh và Lộc Hòa để 
họ có một điều kiện sống tốt hơn. Để làm được điều này, chúng tôi luôn có sự đóng góp và đồng hành của khách nghỉ dưỡng tại khách 
sạn, các gôn thủ và nhân viên công ty. Trong năm nay, hơn 139 nhân viên Laguna Lăng Cô đã tích cực tham gia hoạt động này và đặc 
biệt hơn, một nhân viên đã tặng một chiếc tủ lạnh cho một mẹ già.

BỮA ĂN CỘNG ĐỒNG
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DỰ ÁN CẢI THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG BÌNH AN

CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN
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Trường Tiểu học Bình An là trường tiểu học duy nhất của xã Lộc Vĩnh, một xã bãi ngang còn gặp nhiều khó khăn của Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Trường Tiểu học Bình An không có đủ cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy học cho học sinh theo chuẩn quốc gia, trường chỉ có 11 phòng học, chưa có thư 
viện trong khi có hơn 740 học sinh trong độ tuổi 6-11 và 42 giáo viên. Trước tình hình đó, nhiều học sinh được xếp học trong một lớp với sỹ số từ 35-41 em/lớp 
và thời gian học tập phải rút ngắn để hai lớp có thể học chung một phòng học trong ngày. Với mong muốn mang đến một môi trường giáo dục tốt hơn 
cho học sinh địa phương, Quỹ Banyan Tree Toàn cầu (BTGF) đã tài trợ 1,55 tỷ đồng (tương đương US$ 67.896) để xây dựng thêm hai lớp học có diện tích 
56m2 và một thư viện có diện tích 112m2 tại trường Tiểu học Bình An vào năm 2019. Thầy Trần Xuân Tú, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ tại buổi lễ 
Khánh thành công trình: “Sau 26 năm hoạt động, lần đầu tiên nhà trường có đủ phòng học cho tất cả các em học sinh và giấc mơ đã thành hiện thực”.

Huyện Phú Lộc là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt và trong những năm qua, đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em bị đuối nước trong 
khi bơi hay khi cố cứu bạn gặp nạn. Tuy nhiên, các trường tiểu học ở địa phương như Lộc Tiến, Lộc Thủy và Bình An không có bể bơi hoặc không có cơ sở 
vật chất để có thể dạy bơi cho học sinh. Với mong muốn giúp học sinh địa phương có thể nâng cao sức chống chịu trước thiên tai, chúng tôi đã hợp tác 
với Tổ chức Huế Help - một tổ chức phi chính phủ để đánh giá rủi ro và dạy các bài học bơi an toàn cho các em. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 10 tháng 
8, có hơn 171 học sinh địa phương đã được dạy các kỹ năng bơi lội cũng như cách ứng phó, cứu hộ trong các tình huống đuối nước từ các giáo viên giàu 
kinh nghiệm tại biển Bình An và tại hồ bơi của Laguna Lăng Cô.
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Hiến máu nhân đạo là một hoạt động thường niên của Laguna Lăng Cô để giúp đỡ các bệnh nhân có nhu cầu sử dụng máu. Vào ngày 06 tháng 06 năm 
2019, công ty kết hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Huế đã tổ chức hiến máu nhân đạo và có 105 nhân viên công ty tham gia hiến được 30.450 
ml máu. Trong số các nhân viên này, 72% đã từng hiến máu nhiều hơn hai lần và đặc biệt có một nhân viên thuộc Bộ phận Kỹ thuật đã có tám lần tham 
gia hiến máu liên tiếp trong các năm trước.

Với mong muốn chia sẻ yêu thương và quan tâm tới các trẻ em khuyết tật tại địa phương và trẻ em hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng từ chương 
trình “Người Dẫn đường”, nhân dịp Trung thu, sự kiện “Laguna, cùng em đón trăng rằm 2019” đã được tổ chức tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt vào 
ngày 10 tháng 09 năm 2019 và tại văn phòng Laguna Lăng Cô vào ngày 12/9/2019. Hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày 
thành lập tập đoàn Banyan Tree. Các trò chơi vui nhộn giữa các nhân viên Laguna Lăng Cô và các em nhỏ, mâm cỗ trung thu và các câu chuyện đã 
tạo ra một không khí Trung thu vui vẻ, ấm áp cho 63 nhân viên, 17 em nhỏ tham gia chương trình “Người Dẫn đường”, 65 trẻ em và 10 nữ tu sỹ của Cơ sở 
Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt.

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

TRUNG THU CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
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HỖ TRỢ GẠO

MÙA ĐÔNG ẤM ÁP

Sân gôn Laguna Lăng Cô được thiết kế bởi Ngài Nick Faldo, đây là sân gôn duy nhất tại Việt Nam có cánh đồng lúa. Lúa thu hoạch từ cánh đồng này 
giúp chúng tôi hỗ trợ hơn 8 tấn gạo trong tháng 03 và tháng 08 năm 2019 cho 320 trẻ em khuyết tật, nhiễm chất độc da cam, gia đình có hoản cảnh khó 
khăn và các em nhỏ được nhận học bổng “Người Dẫn đường” của công ty tại các xã Lộc Tiến, Lộc Thủy và Lộc Bình thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Hoạt động này cũng có sự góp sức của 89 cán bộ nhân viên sân gôn và nhiều bộ phận khác của khách sạn.

Mùa đông tại Huyện Phú Lộc khá lạnh và ẩm ướt nhưng 
các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây và 
các em nhỏ ở Cơ sở Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt không 
có máy nước nóng để sử dụng khi mùa đông đến. Họ 
thường phải đun nước sôi trong những chiếc ấm cũ kĩ, 
việc vệ sinh cá nhân trong điều kiện như vậy rất bất tiện. 
Với sự hỗ trợ của các gôn thủ tham gia các giải đấu 
tại sân gôn Laguna Lăng Cô trong năm 2018, sáu máy 
nóng lạnh đã được trao tặng và lắp đặt tại Bệnh viện 
Đa khoa Chân Mây và Cơ sở Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt 
từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6 năm 2019 để hỗ trợ các 
trẻ em khuyết tật, sản phụ và bệnh nhân có nước nóng 
sử dụng trong mùa đông.

Mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn khi khu nghỉ dưỡng 
Laguna Lăng Cô trao tặng một cây thông Noel được 
trang hoàng lộng lẫy cho các em, các nữ tu tại Cơ sở 
Bảo trợ Xã hội Nước Ngọt và dành tặng những món quá 
Tết ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa 
bàn huyện Phú Lộc.

Để chào mừng ngày Tết cổ truyền vào tháng giêng, 
chúng tôi đã hợp tác với Tổ chức phi Chính phủ Rồng 
Xanh (Blue Dragon) đưa hơn 100 học sinh kém may 
mắn trong độ tuổi từ 10-18 hiện đang sinh sống ở huyện 
Phú Lộc và Phú Vang đến khu nghỉ dưỡng của chúng 
tôi tham gia vào các trò chơi và hoạt động ngoài trời. 
Thông qua hoạt động này, các em được tìm hiểu những 
điều cơ bản về quyền trẻ em, các nền văn hóa khác 
nhau và kiến thức về bảo vệ môi trường. Sự kiện này đã 
ghi lại dấu ấn thành công và đã mang lại kỷ niệm đặc 
biệt về Tết cho các em.trong nhiều năm sau.

27 nhân viên đã cùng tham gia vào các sự kiện này và 
mang lại niềm vui cho 190 trẻ em và nhiều bệnh nhân 
khác tại Bệnh viện Chân Mây.



PHẢN HỒI TỪ KHÁCH
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ML01. Hongkong | 2/2019

Những nỗ lực của khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô để trở thành một doanh 
nghiệp có trách nhiệm với xã hội và môi trường đã được thể hiện một cách 
rõ nét thông qua các sáng kiến như Trang trại rau hữu cơ và Phố đêm với món 
ăn Việt do các em Seedlings phục vụ

Monique Y | 9/2019

WChúng tôi đã có một kỳ nghỉ thật đáng giá! Phòng của chúng 
tôi ở cạnh bãi biển nơi có thể ngắm bình minh mỗi sáng. Có rất 
nhiều thứ để chúng tôi trải nghiệm, từ khám phá trang trại hữu cơ 
cho đến tận hưởng rất nhiều môn thể thao dưới nước. Những đứa 
trẻ hoàn toàn thích nó. Điểm nổi bật hơn hết là bữa tiệc thịt nướng 
bên hồ bơi!

Ajglenn19, Melbourne, Úc | 10/2019

Khu nghỉ dưỡng này đã có những hành động thực sự thiết thực và 
thành công đối với môi trường và cộng đồng địa phương. Tất cả 
mọi hoạt động có ý tưởng hướng đến môi trường và để mọi thứ 
đều diễn ra theo hướng bền vững. Họ hợp tác với cộng đồng địa 
phương. Chúng tôi đã được giới thiệu đến các cơ sở địa phương 
nơi mà hỗ trợ trẻ em, người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn 
và chúng tôi có thể giúp đỡ và mong muốn làm một điều đó trong 
tương lai.

Riccinni | 5/9/2019

Hai vợ chồng tôi đã có 3 ngày kỉ niệm sinh nhật khó quên tại khách 
sạn Banyantree vào tháng 8 vừa rồi. Chúng tôi đã tìm đến một nơi 
có thể mang đến cho chúng tôi những điều như: 
 1. Có chuyến bay trực tiếp từ sân bay của chúng tôi
 2. Sang trọng và riêng tư 
 3. Hoạt động thể thao dưới nước
 4. Có cơ hội để hỗ trợ cho cộng đồng

Chúng tôi không thể tin được có thể thực hiện mọi thứ từ 
danh sách ấy cộng với nhiều thứ hơn nữa.

Khi tôi biết Banyan Tree Lăng Cô có các dự án hỗ trợ 
cộng đồng, tôi đã liên hệ với địa chỉ email được viết 

trên trang thông tin điện tử. Sau đó Trinh - nhân viên bộ 
phận CSR đã trả lời ngay lập tức. Tôi giải thích rằng 
tôi muốn làm lễ sinh nhật trong kỳ nghỉ sắp tới và hy 
vọng được tổ chức với các học sinh địa phương. 
Mặc dù thời gian lưu trú của chúng tôi không tương 
ứng với các hoạt động tổ chức ở trường, Trinh và bộ 
phận của cô ấy đã sắp xếp cho chúng tôi đến một 
chuyến thăm đến trường học đặc biệt do các nữ tu 
Công giáo điều hành.
Chúng tôi đã tặng bữa ăn trưa cho 25 học sinh. Đồ 
ăn đã được chuẩn bị bởi nhà bếp của khách sạn 
Banyan Tree và Angsana Lăng Cô. Chồng tôi đã có 
cơ hội dạy bọn trẻ cách vẽ chuột Mickey. Lúc đầu 
tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành người cho đi, 
nhưng những bài hát và điệu nhảy của trẻ em và nữ 

tu sỹ chuẩn bị đã làm chúng tôi thực sự bất ngờ. Họ thậm chí còn 
làm tôi ngạc nhiên với những bông hồng xinh đẹp và bài hát chúc 
mừng sinh nhật. Vợ chồng chúng tôi đang phải ở xa những đứa 
con của mình vì chúng tôi đang công tác ở Trung Quốc nên niềm 
vui mà họ dành cho chúng tôi là vô giá! Cảm ơn Trinh vì những bức 
thư cô ấy đã gửi cho tôi cũng như đi cùng chúng tôi đến trung tâm 
này. Xin chân thành cảm ơn các nhân viên CSR - Quang và Thủy khi 
cũng đồng hành cùng chúng tôi.

1982 Petrus, Vương quốc Anh | 22/2/2019

Đây thực sự là một nơi mà du khách nên tham quan, đặc biệt là cơ hội tham 
gia chương trình “Cùng trò chuyện bằng tiếng Anh”. Khi đó, mọi người sẽ 
được tham quan trường học địa phương để có những trải nghiệm cùng người 
Việt Nam và nó thực sự rất bổ ích.

Hoaily | 7/3/2019

“Tiếng Anh thật vui” là hoạt động ý nghĩa của Laguna Lăng Cô. Tôi đã thử 
sức mình với công việc dạy Tiếng Anh cho trẻ em. Đó là một trong 
những trải nghiệm đầu tiên tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Canquittravelling, Toronto, Canada | 24/3/2019

Chúng tôi cũng đã tham gia chương trình “Tiếng Anh thật vui” tại trường học 
và hỗ trợ dạy tiếng Anh cho học sinh từ 12 đến 13 tuổi. Vào ngày trước khi 
tham gia, chúng tôi đã đến một cửa hàng địa phương và mua bút và sách 
cho học sinh. Những đồ dùng ấy khá rẻ. Học sinh cần bút và sách vì nhiều 
em chỉ có một tờ giấy duy nhất để viết. Khi tham gia chương trình, hãy mang 
nhiều đồ cho bọn trẻ. Chúng sẽ rất vui vì điều đó.

658 Darae, Thành phố New York | 15/4/2019

Thật là một chuyến đi tuyệt vời. Tôi thực sự khuyên các bạn nên tham gia 
chuyến tour đến làng chài và tham gia dạy Tiếng Anh ở trường địa phương! 
Đó thực sự là một trải nghiệm vô giá với con của chúng tôi.

EunKyung K | 9/6/2019

Mặc dù thời tiết khá nóng, nhưng tôi và con trai đã có những ấn tượng tuyệt 
vời khi đến thăm trang trại hữu cơ. Tôi rất ấn tượng bởi tập đoàn Banyan Tree 
khi đã tìm kiếm những giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương.

Li2713, Hongkong | 26/11/2019

Chúng tôi cũng đã tham gia một số chương trình được tổ chức trong khuôn 
viên khu nghĩ dưỡng. Hằng - Hướng dẫn viên của chúng tôi đã rất niềm nở khi 
giới thiệu những quy tắc bền vững và chia sẻ những điều thú vị về trang trại 
hữu cơ. Chúng tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để đến gần hơn với thiên nhiên, 
đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cho trẻ nhỏ và gia đình. 

Footloosejasinski | Instagram

Chúng tôi may mắn đến thăm một trường học tại miền Trung để hỗ 
trợ dạy tiếng Anh cho trẻ em. Lớp học cho học sinh từ 12 tuổi này 
được hỗ trợ bởi khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô và khách nghỉ 
dưỡng sẽ có cơ hội tham gia lớp học cùng những trải nghiệm vui 
vẻ. Nếu bạn đến thăm khu nghỉ dưỡng, đừng bỏ lỡ cơ hội này - một 
ấn tượng khó quên!

Byron Bay, Úc | 10/3/2019

Cho đến nay, điểm nổi bật trong các hoạt động 
của chúng tôi trong tuần qua là có cơ hội tham 
gia một chương trình mang tên “Tiếng Anh 
thật vui”. Chương trình được bộ phận Trách 
nhiệm cộng đồng của tập đoàn Banyan Tree 
tổ chức. Thông qua sáng kiến này, chúng tôi 
đã tham quan một trường tiểu học và trung 
học ở địa phương và hỗ trợ trẻ em học tiếng 
Anh. Ngôi trường chúng tôi đến thăm nằm ở 
một ngôi làng rất nhỏ nơi không có máy tính, 
chỉ có bút, giấy và bảng đen. Tất cả chúng tôi 
đã có những phút giây tuyệt vời. Cảm ơn Ngọc 
từ Banyantree Lăng Cô đã truyền cho chúng tôi 
niềm đam mê như vậy. Chúc mừng tập đoàn 
Banyan Tree vì sự đầu tư của họ vào những nỗ lực này.
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Nguồn: https://golfscape.com/
blog/10-worlds-most-eco-friendly-
golf-courses/

Nguồn:https://sdl.thuathienhue.gov.
vn/?gd=4&cn=115&tc=14505

Nguồn: http://pargolf.
my/2019/12/11/vietnam-golf-coast-
clubs-reach-final-straw-with-plastics/

Nguồn:https://www.thesaigontimes.
vn/289649/-phat-trien-du-lich-co-
trach-nhiem-nhin-tu-cau-chuyen-
cua-banyan-tree-.html

Nguồn: https://nhipcaudautu.
vn/bat-dong-san/banyan-tree-
va-the-he-du-khach-co-trach-
nhiem-3329214/

Nguồn:https://www.
eglobaltravelmedia.com.au/
laguna-lang-co-awarded-
earthcheck-gold-certification/

Nguồn: https://nhipcaudautu.
vn/bat-dong-san/ve-laguna-
lang-co-tim-phong-cach-song-
xanh-3328821/

Nguồn: https://dantri.com.vn/bat-
dong-san/gia-tri-nhan-van-va-cam-
hung-song-tich-cuc-tai-laguna-lang-
co-20190725230014444.htm
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Nguồn: https://golfviet.vn/la-doi-
san-golf-laguna-lang-co-cho-thu-
hoach-30-tan-gao-moi-nam-d2776.
html

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/
kinh-doanh/bao-ton-thien-nhien-
khi-phat-trien-cac-khu-nghi-duong-
la-trong-diem-cua-tap-doan-
banyan-tree-42019251013101882.
htm

Nguồn: https://thebureauasia.
com/2019/10/02/golf-holiday-
banyan-tree-lang-co-vietnam-nick-
faldo/

Nguồn: https://golfviet.vn/san-golf-
tot-nhat-viet-nam-2019-dat-chung-
nhan-vang-earthcheck-cho-du-lich-
ben-vung-d3239.html

Nguồn: https://baothuathienhue.vn/
trao-hoc-bong-nguoi-dan-duong-
cho-hoc-sinh-kho-khan-a75193.html

Nguồn: http://cafef.vn/tu-trong-
lua-tren-san-laguna-den-noi-
khong-voi-san-pham-nhua-
dung-mot-lan-o-lexus-challen
ge-2019-20190911162650203.chn

Nguồn: https://www.golfnews.vn/
laguna-lang-co-invitational-2019-
ung-ho-phong-trao-chong-rac-thai-
nhua.html

Nguồn: https://earthcheck.org/
news/2019/december/laguna-
l%C4%83ng-c%C3%B4-awarded-
earthcheck-gold-certification/
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Bà Claire Chang - Chủ tịch Quỹ Banyan Tree toàn cầu đã nói: “Làm việc tốt phải được ưu tiên và trở thành quy tắc của doanh nghiệp”. Tại Laguna 
Lăng Cô, chúng tôi cam kết trở thành công ty dẫn đầu Việt Nam trong việc phát triển du lịch bền vững - đó là khát khao và cũng là giá trị cốt lõi của tập 
đoàn. Vào năm 2020, dựa trên kết quả của những năm trước, chúng tôi sẽ kết hợp làm việc với khách lưu trú, nhân viên, đối tác và các bên liên quan tại 
địa phương để gây quỹ và thực hiện các sáng kiến để bảo vệ môi trường đồng thời hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Trách nhiệm môi trường

Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp với các bên liên quan tại địa phương, đặc biệt là các trường học thông qua các chiến dịch làm sạch cộng 
đồng, chương trình “Tiếng Anh thật vui”, chương trình “Cùng trò chuyện” và cùng các hoạt động, sự kiện khác nhằm nâng cao nhận thức và hành vi của 
cộng đồng về việc vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn, tác động của đồ nhựa dùng một lần và bảo tồn đa dạng sinh học.

Để thúc đẩy nông nghiệp xanh ở Việt Nam, chúng tôi đang xem xét kế hoạch xây dựng trang trại hữu cơ bên ngoài khu nghỉ dưỡng và trong khu dân cư 
nhằm tạo ra một trung tâm học tập về nông nghiệp hữu cơ tại cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ khởi động dự án trồng cây xanh để tăng tỷ lệ che 
phủ cây xanh ở các khu vực địa phương, đồng thời mang lại thu nhập bền vững cho người dân địa phương cũng như giảm thải lượng carbon gây biến 
đổi khí hậu.

Trong khu nghỉ dưỡng, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các vật liệu thân thiện với môi trường để giảm dần đồ nhựa dùng một lần. Đặc biệt, chúng tôi sẽ lắp 
đặt một nhà máy đóng chai nước thuỷ tinh để cung cấp cho khách và các nhân viên nhằm thay thế các chai nước bằng nhựa. Các hoạt động nâng 
cao nhận thức cho khách và nhân viên về các vấn đề xã hội và môi trường sẽ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức như thi trực tuyến, chia sẻ của chuyên 
gia, các cuộc họp, các buổi đào tạo và tài liệu truyền thông.

Trách nhiệm xã hội

Với 11 xã trong 18 xã thuộc xã đặc biệt khó khăn, Huyện Phú Lộc, nơi chúng tôi đang hoạt động còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế -xã hội. Chất lượng 
và điều kiện sinh sống của người dân địa phương hiện là mối quan tâm lớn đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Laguna Lăng Cô nỗ lực cam kết 
giúp những hoàn cảnh không may mắn có một cuộc sống tốt hơn thông qua đầu tư vào giáo dục, đặc biệt cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho học sinh địa 
phương, chương trình học bổng Người dẫn đường và chương trình chăm sóc Người cao tuổi.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ tìm kiếm các nguồn tài chính bền vững cho chương trình “Ươm mầm” và các chương trình xã hội khác. Từ những bài học quý giá 
và kinh nghiệm trước đây của chúng tôi về quán cafe Seedling ở Hội An, chúng tôi đã thảo luận và lên kế hoạch mở một nhà hàng mới bên ngoài Khu 
nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô với mục đích cung cấp các khóa đào tạo dạy nghề cho những thanh niên địa phương, tạo thêm cơ hội việc làm cho họ 
và gây nguồn quỹ cho các hoạt động cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ tất cả nhân viên, khách và đối tác để thực hiện dự án 
này một cách thành công nhất.

Quản trị tốt

Chúng tôi sẽ tăng cường việc sử dụng dữ liệu EarthCheck trong hoạt động quản lý và đảm bảo những thực hành tốt trong vấn đề tiết kiệm tài nguyên, 
tiết kiệm năng lượng được áp dụng, nhân rộng và tài liệu hóa để chia sẻ rộng rãi.

Dựa trên kết quả áp dụng công cụ quản lý chuỗi cung ứng bền vững của EarthCheck, chúng tôi đã xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử cho các 
nhà cung cấp của Laguna Lăng Cô để tích cực tìm kiếm và phát triển mối quan hệ kinh doanh với các đối tác cùng chia sẻ và cam kết các giá trị bền 
vững. Chúng tôi đặt mục tiêu 80% nhà cung cấp sẽ tham gia ký kết bộ quy tắc ứng xử này vào cuối năm 2020.

Ông Gavin Herholdt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) đã khẳng định:
“Nếu bạn làm việc cho tập đoàn Banyan Tree, bạn cần thực hiện các hoạt động Trách nhiệm xã hội.

Nếu không, bạn không phải là nhân viên của Banyan Tree”

“Hãy là một phần nỗ lực bền bỉ không ngừng của Laguna Lăng Cô trong việc vun đắp các giá trị cộng đồng!”
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Sáng kiến của Tập đoàn Banyan Tree

Dự án riêng của Laguna Lăng Cô

Tháng Hoạt động Tần suất

1

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Cùng trò chuyện Thứ 5, 6 mỗi tuần
Tập huấn về phát triển bền vững TBC

2

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Cùng trò chuyện Thứ 5, 6 mỗi tuần
Kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Trực tuyến

3

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Kiểm toán Earth Check TBC
Tập huấn về giới và SKSS cho các 
em trong ct “Người dẫn đường” TBC

Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Cùng trò chuyện Thứ 5, 6 mỗi tuần
Chuyên gia chia sẻ về Giá trị đa 
dạng sinh học của huyện Phú Lộc TBC

Giờ Trái đất TBC

4

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Khởi động dự án Trồng cây xanh TBC
Chiến dịch làm sạch Môi trường 
Lần 1 - Ngày Trái đất TBC

Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Lễ tốt nghiệp ct "Cùng trò chuyện" TBC

5
Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Lễ tốt nghiệp ct "Tiếng Anh thật vui" TBC
Ngày Đa dạng sinh học Trực tuyến

6

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường"
Ngày quốc tế Thiếu nhi TBC

Chiến dịch làm sạch môi trường 
Lần 2 - Ngày môi trường thế giới TBC

Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng

Ngày Quốc tế Đại dương Trực tuyến

7

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" 
-  Lễ trao học bổng TBC

Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Chương trình Gôn thủ nhí TBC

8

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" - 
Ngoại khoá TBC

Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Chương trình Gôn thủ nhí TBC

9

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Chiến dịch làm sạch môi trường 
Lần 3 - Ngày du lịch thế giới TBC

Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Chương trình Gôn thủ nhí TBC
Trung thu cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn tại Trung tâm bảo 
trợ xã hội Nước Ngọt & các Người 
dẫn đường

TBC

10
Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Chương trình Gôn thủ nhí TBC

11

Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" - 
Ngoại khoá TBC

Chiến dịch làm sạch môi trường 
Lần 4 TBC

Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần

12
Nhập dữ liệu Earth Check Hàng tháng
Chương trình "Người dẫn đường" Hàng tháng
Chăm sóc người già Ngày 10 mỗi tháng
Tiếng Anh thật vui Thứ 2, 4, 6 mỗi tuần
Mùa đông ấm áp TBC



LAGUNA LĂNG CÔ SUSTAINABILITY JOURNEY 2019 | 29



SHARE,
LOVE,

CARE

Laguna Lăng Cô - Bộ phận Trách Nhiệm Cộng Đồng
Thôn Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

T: +84 (0) 234 3695 881  |  E-mail: CSR-Officer@lagunalangco.com
Facebook: https://www.facebook.com/lagunacsrlangco/

lagunalangco.com


