
 

 

 

 

CSR - giving your business a competitive advantage 
 
CSR – Corporate Social Responsibility generally involves 

the commitment of companies to balance the interests of 

stakeholders so that they can contribute to sustainable 

development. CSR demands companies to manage 

Economic,   Environmental   and   Social   compliance   in 

their operation. 

Key CSR issues include environmental management, 
stakeholder engagement, labor standards, employee and 
community relations, social equity, responsible sourcing, 
human rights and governance.  
Through an effective CSR program, companies can: 

 

 Good reputation and brands 
 Efficient operations, reduce risks 
 Increase sales and consumer 
 Loyalty and ability to retain employees 
 Creating new business opportunities 
 Attracting investment and business partners, etc. 

Your company will become more innovative, productive 

and competitive. 
  

 
 

We are  a  co-operation  between  Gia  Tam 
Consulting and Trading Co., Ltd. and AM 
GRUPPEN which are based on 25 years of Danish 
experience of OHS, SA and Environment 
Consulting and Training. 
 
Our services are always designed to meet customer 
objectives. This may relate to international or local 
standards, a best practice advice, or it may be the 
company’s own Code of Conduct 
 
Whether you want consultancy, implementation or 
training, we will always be the right partner for your 
company. For further information, please kindly 
contact us as follows: 

Mr. Thomas Jakobsen 
Mobile: +84 903 75 75 65 
E-mail: thomas@g82asia.com 
Skype: jakobsenthomas 

GIA TAM CONSULTING AND TRADING CO., LTD. 
In co-operation with AM GRUPPEN 

Add: Room 3006, Building Sapphire 2, 92 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam 
Tel: +84 862899688        Webpage: www.g82asia.com 

HEALTHY STAFF- WEALTHY COMPANY 

mailto:thomas@g82asia.com


 

 

 

CSR  -  Công  cụ   mang  đến   lợi  thế   cạnh  tranh  
cho Doanh Nghiệp 

 
CSR – Hợp tác Trách nhiệm Xã hội, một cách tổng thể, 

là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát 

triển kinh tế  bền  vững  bằng  cách cân đối  quyền  lợi  

giữa  các cổ đông đóng góp vào doanh nghiệp. CSR yêu 

cầu doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về  Kinh tế, 

Môi trường và Xã hội trong quá trình hoạt động của mình. 
 
Những vấn đề CSR đặt ra bao gồm quản lý môi trường,  

sự liên  kết  giữa  những  người  có  liên  quan, tiêu  

chuẩn  lao động,  quan hệ  giữa  các nhân viên, quan hệ  

cộng đồng, tính công bằng xã hội, tinh thần trách nhiệm, 

nhân quyền và cách quản lý. 
 
Thông qua một chương trình CSR hiệu quả, công ty có thể 

đạt được: 

 Thương hiệu và danh tiếng tốt 
 Hoạt động hiệu quả, giảm thiểu rủi ro 
 Tăng doanh thu và khách hàng 
 Giữ chân những nhân viên năng lực và trung thành 
 Tạo dựng những cơ hội nghề nghiệp mới 
 Thu hút sự đầu tư và đối tác kinh doanh,… 

Doanh nghiệp sẽ trở nên hoàn thiện hơn, năng suất tốt 

hơn và khả năng cạnh tranh cao hơn. 
 
 

Chúng tôi là sự hợp tác giữa Công Ty TNHH Tư 

Vấn và Thương mại Gia Tâm và AM GRUPPEN - 

một công ty tư vấn hàng đầu Đan Mạch đã có 25 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và Huấn 

luyện về OHS, SA và Môi trường. 
 

Các dịch vụ  của  chúng tôi luôn được  thiết  lập  

nhằm hướng  đến  những khách hàng tiềm năng. 

Việc này có liên quan đến  những tiêu chuẩn quốc tế  

và tiêu chuẩn nước  sở tại, là một lời khuyên thiết 

thực nhất, cũng có thể trở thành “Bộ Quy tắc Đạo 

đức” cho công ty. 
 

Bất kỳ lúc nào Bạn cần dịch vụ tư vấn, triển khai thực 

tế hay huấn luyện, chúng tôi sẽ luôn là đối tác tin cậy 

của Bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 

với chúng tôi theo địa chỉ: 
Mr. Thomas Jakobsen 

Mobile: +84 903 75 75 65 

E-mail:  thomas@g82asia.com 

Skype: jakobsenthomas 

GIA TAM CONSULTING AND TRADING CO., LTD. 
In co-operation with AM GRUPPEN 

Add: Room 3006, Building Sapphire 2, 92 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam 
Tel: +84 862899688        Webpage: www.g82asia.com 
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Dear Customers, 
 

Gia Tam Consulting and Trading Co., Ltd is an European managed company 
providing unique solutions and services to individuals and companies who desire 
to minimize their domestic production costs as well as expand their capacity. Our 
team has a broad experience in different businesses both in Vietnam and 
Internationally. 

 
We  have  recently  launched  a  co-operation  with  AM  GRUPPEN,  a  major 
Danish advisory company within Occupational Health and Safety, Social 
Accountability and Environment. Denmark is one of the leading providers of 
sustainability know-how and AM GRUPPEN is a strong partner in this respect 
dating back to 1980. 

 

Our services 
 
We offer a wide range of CSR service including Consultancy and Training 
within Occupational Health and Safety (OHS), Environment Management 
Systems (EMS) and Social Accountability. 

 

Building on knowledge 
 
We  are  based  on  local  and  international  personnel  that  all  have  in-depths 
professional competences. 

 

Our values 
 

Keep things simple, commitment depends on clarity and on feasibility. 

Focus on action, involvement and a systematic approach. 
 

 

Enclosed, for your review, is a CSR brochure and a flyer listing the services we 
offer. Whenever you find them interesting please contact us for an initial meeting. 

 

 

Best Regards. 
 
 
 
 
 

•    Mr. Thomas Jakobsen 

•    Mobile: +84 903 75 75 65 

•    E-mail: thomas@g82asia.com 

•    Skype: jakobsenthomas 
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Dear Customers, 
 

Gia Tam Consulting and Trading Co., Ltd would like to thank you for your 
confidence in our ability to serve you. Our board has a wide range of experience 
in Wood working, Wood processing and furniture both in Vietnam and 
Internationally. We are a customer – based company with deeply committed that 
Quality products are delivered On-time after Social Responsibility production. 

 

We have recently launched a co-operation with AM GRUPPEN, a major Danish 
advisory company within Occupational Health and Safety, Social Accountability 
and Environment. Denmark is one of the leading providers of sustainability know- 
how and CRECEA is a strong partner in this respect dating back to 1980. 

 

In the past ten years, many companies have recognized incorporating socially 
responsible practices and policies have positive effects on returns. Pressure from 
consumers, supplier, communities, investor and others has also prompted 
companies to adopt or expand CSR efforts. 

 

In addition, the wood products sector operation are attracted more intensive 
attention from public than other industries. Forest certification and eco-labeling 
are two important concepts to ensure that wood is sourced from sustainable 
managed forests. But CSR can go further. In combination with sustainable forest 
management,  CSR  has  potential  to enable to foster  a better  state for  your 
company as a commitment to stakeholder and societies. 

 

As an expert in this sector, we understand the commonly issues in local wood 
production companies. CSR also cannot be a “one size fits all” approach. We 
can help you with a CSR program that suits your current conditions. Building on 
knowledge and a systematic approach, we undertake audits, consultancy and 
training in relation to working conditions. We strongly commit to benefit your 
company throughout an effective CSR programs. 

 

Enclosed, for your review, is a CSR brochure and a flyer listing the services we 
offer. Whenever you find them interesting please contact us for an initial meeting. 

 

Best Regards. 
 
 
 
 

•    Mr. Thomas Jakobsen 

•    Mobile: +84 903 75 75 65 

•    E-mail: thomas@g82asia.com 

•    Skype: jakobsenthomas 

GIA TAM CONSULTING AND TRADING CO., LTD. 
In co-operation with AM GRUPPEN 

Add: Room 3006, Building Sapphire 2, 92 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam 
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Quý khách hàng thân mến, 

 
Công ty TNHH Tư và Thương mại Gia Tâm là một công ty được  điều hành và quản lý 

bởi người Châu Âu, chúng tôi cung cấp những dịch vụ và giải pháp độc nhất cho Quý 

Doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu tối thiểu hóa chi phí sản xuất cũng như mở 

rộng quy mô.  

Chúng tôi là một tổ chức có kinh nghiệm kinh doanh cả ở Việt Nam và quốc tế. 

 
Chúng tôi đã và đang hợp tác với AM GRUPPEN, một công ty của Đan Mạch chuyên về 

lĩnh vực tư vấn An toàn Lao động và Sức khỏe Nghề nghiệp, Môi trường và Trách 

nhiệm Xã hội. Đan Mạch là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ bền 

vững và AM GRUPPEN là một đối tác mạnh trong lĩnh vực này kể từ năm 1980 trở lại đây. 

 
Dịch vụ 

 
Chúng tôi cung cấp một mảng rộng về  các dịch vụ CSR bao gồm Tư vấn và Huấn 

luyện trong  lĩnh  vực  An  toàn  Lao  động   và  Sức  khỏe  Nghề   nghiệp,  Hệ   thống  

Quản  lý Môi trường, Trách nhiệm Xã hội. 

 
Xây dựng tri thức 

 

Chúng tôi dựa trên nguồn nhân lực địa phương  và quốc tế, tất cả họ đều  có nền kiến 

thức vững chắc và sâu rộng. 

 
Những giá trị 

 
Giữ mọi thứ đơn giản, sự cam kết dựa trên uy tín và khả năng thực hiện. Tập trung vào 

hành động, giải pháp có hệ thống. 

 
Thông tin đính kèm được  thể hiện trong brochure và tờ bướm, trong đó được  liệt kê rõ 

những dịch vụ mà chúng tôi hân hạnh phục vụ. Bất cứ khi nào Bạn cần hãy liên hệ với 

chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. 

 
Chân thành cảm ơn và Trân trọng kính chào. 

 
Thông tin liên hệ: 

 
•   Mr. Thomas Jakobsen 

•   Mobile: +84 903 75 75 65 

•   E-mail:  thomas@g82asia.com 

•   Skype: jakobsenthomas
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Quý khách hàng thân mến, 

 
Gate To Asia xin gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng đã đặt  niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi 

có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Gỗ ở cả Việt Nam và trên thế giới. Chúng tôi xin cam kết 

sâu sắc với   Quý  khách  hàng  rằng   những   sản  phẩm   chất   lượng   của  chúng  tôi  sẽ   được   

giao  đến Quý khách hàng đúng thời hạn sau sản phẩm Trách nhiệm Xã hội. 

 
Chúng tôi đã và đang hợp tác với AM GRUPPEN, một công ty Đan Mạch chuyên về tư vấn trong 

lĩnh vực An toàn Lao động và Sức khỏe Nghề nghiệp, Môi trường và Trách nhiệm Xã hội. 

Đan Mạch là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ bền vững và AM GRUPPEN 

là một đối tác mạnh trong lĩnh vực này kể từ năm 1980 trở lại đây. 

 
Trong vòng 10 năm  qua, nhiều  doanh nghiệp  đã  nhận  thấy  rằng  sự  phối  hợp  về  chính sách 

và tính thực tiễn về  Trách nhiệm Xã hội mang lại hiệu quả  tích cực. Thực tế  cho thấy rằng, áp 

lực từ nhà  cung  cấp,   khách  hàng,  cộng   đồng,   nhà  đầu   tư   và  những   đối   tượng   khác  

làm  cho doanh nghiệp phải áp dụng và mở rộng hiệu quả của CSR. 

 
Thêm  vào  đó,  hoạt  động  sản  xuất  gỗ  tư  nhân  đang  được   thu  hút  bởi  cộng  đồng  hơn  

những ngành công nghiệp  khác. Các giấy  chứng  nhận  gỗ  và tem sinh thái là 2 yếu  tố  quan 

trọng giúp chứng  minh rằng  gỗ  dùng cho sản  xuất  được  lấy  từ  những  khu rừng  có sự  quản  

lý bền  vững. Không dừng lại ở đó, CSR có thể tiến xa hơn nữa. Trong sự kết hợp với việc quản lý 

bền vững rừng, CSR có tiềm năng đạt được  sự  chăm sóc tốt hơn cho Quý Doanh nghiệp như  

lời cam kết của các cổ đông với toàn xã hội. 

 
Là một chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng tôi hiểu những vấn đề thường gặp của các doanh 

nghiệp sản  xuất  gỗ  ở  địa  phương.  CSR không thể  là giải  pháp “một cho tất  cả”.  Chúng tôi 

có thể  giúp Doanh nghiệp có được  một chương  trình CSR phù hợp với điều  kiện hiện tại của 

mình. Xây dựng nền tảng tri thức và một giải pháp có hệ thống, chúng tôi cam kết hoàn tất các phần 

kiểm tra, tư vấn và huấn luyện có liên quan đến điều kiện làm việc. Chúng tôi hứa sẽ mang đến 

cho Quý Doanh nghiệp những lợi ích thật sự thông qua một chương trình CSR hiệu quả. 

 
Thông tin đính kèm được  thể  hiện  trong brochure và tờ  bướm,  ở  đó liệt kê rõ những  dịch  vụ 

mà chúng tôi hân hạnh phục vụ. Bất cứ  khi nào Bạn  cần hãy liên hệ  ngay với  chúng tôi theo 

địa  chỉ dưới đây. 

 
Chân thành cảm ơn và Trân trọng kính 
chào. 

 
Thông tin liên hệ: 

 
•   Mr. Thomas Jakobsen 

•   Mobile: +84 903 75 75 65 

•   E-mail:  thomas@g82asia.com 

•   Skype: jakobsenthomas 
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