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Báo Cáo Tổng Kết Trách Nhiệm Xã Hội (CSR 
Report) phản ánh cam kết của Amway Việt Nam 
trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển 
bền vững thành hành động cụ thể; ghi nhận 
những thành tựu mà Amway Việt Nam gặt hái 
được trong từng năm của chặng đường phát triển 
tại Việt Nam. Ngoài ra báo cáo này còn thể hiện 
những đóng góp của tập thể nhân viên và nhà 
phân phối của Amway Việt Nam trong những dự 
án thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng, qua đó thể 
hiện sự chung tay sẻ chia với cộng đồng, đồng 
thời cam kết phát triển bền vững và kinh doanh 
lâu dài tại Việt Nam.  Từ năm 2016 đến nay, Amway 
Việt Nam đều đặn xuất bản Báo Cáo Trách Nhiệm 
Xã Hội như một lời tri ân đến các đối tác phối hợp 
thực hiện, đội ngũ nhà phân phối và tập thể nhân 
viên đã đồng hành cùng Amway trong mỗi dự án 
hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những chương trình 
giúp đỡ trẻ em – đối tượng hưởng lợi chính cho 
những hoạt động trách nhiệm xã hội của Amway 
Việt Nam.
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Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ngày nay thường được hiểu 
là tham gia vào các chương trình trợ giúp các đối tượng xã hội như hỗ 
trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng 
bào lũ lụt và thiên tai...  Tại Amway, không chỉ được hiểu đơn thuần là 
tài trợ hay thực hiện các chương trình từ thiện, CSR bao gồm nhiều 
hoạt động từ quan hệ với người lao động, đóng góp thuế vào ngân sách 
chính phủ, thực hiện liêm chính trong kinh doanh, quy trình sản xuất 
hiện đại, đạt hai tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường… Những hoạt 
động có hệ thống này xuyên suốt trong các năm, tạo nên một nền tảng 
kinh doanh có trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển bền vững của 
nền kinh tế và đất nước Việt Nam. Ngoài những hoạt động kể trên, 
chúng tôi còn xây dựng hoạt động kinh doanh theo hướng giúp mọi 
người khai thác được tiềm năng của chính mình. Chúng tôi làm điều đó 
bằng cách giúp mọi người bắt đầu công việc kinh doanh riêng của họ, 
cũng như thông qua các sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc thiên 
nhiên giúp mọi người khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và là nền tảng cho gia 
đình, cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, Amway luôn coi việc thực hiện các 
hoạt động cộng đồng quan trọng như hoạt động kinh doanh. Trong đó, 

THÔNG ĐIỆP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH AMWAY VIỆT NAM
HUỲNH THIÊN TRIỀU

hỗ trợ trẻ em là một mục tiêu toàn cầu và kiên định của chúng tôi ở hơn 100 thị trường Amway đang hoạt 
động. Chúng tôi lựa chọn việc xây dựng một nền tảng tốt ngay từ đầu. Trẻ em dù sinh ra ở bất kỳ đâu cũng 
đều có quyền được chăm sóc dinh dưỡng và lớn lên khỏe mạnh. Một thế hệ trẻ em khỏe mạnh, phát triển sẽ 
tạo dựng nên những gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc và lớn hơn chính là một cộng đồng, một quốc gia phát 
triển, khỏe mạnh và năng động. Chúng tôi truyền thông điệp này để góp phần vào sự phát triển của thế hệ 
tương lai.
Năm 2018 đánh dấu một năm với nhiều cơ hội cũng như thách thức, thể hiện những nỗ lực của Amway trong 
việc thực thi tuân thủ pháp luật cũng như cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam. Amway Việt Nam xin gửi 
lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan nhà nước, các đơn vị báo chí, các đối tác từ thiện, nhân viên và nhà 
phân phối đã đồng hành cùng chúng tôi trong các hoạt động từ thiện trong năm 2018 vừa qua. 
Kể từ khi thành lập vào năm 1959, Tập đoàn Amway vẫn kiên định với triết lý kinh doanh “Giúp mọi người có 
cuộc sống tốt đẹp hơn”. Triết lý này là mục tiêu của chúng tôi trong kinh doanh nhằm tạo ra sự thay đổi tích 
cực trong cuộc sống của người dân trên khắp thế giới và ở mọi nơi chúng tôi có mặt. Trong năm 2019, với dấu 
mốc kỷ niệm 60 năm thành lập, chúng tôi khẳng định các giá trị kinh doanh bền vững và trách nhiệm xã hội 
sẽ tiếp tục là cam kết phát triển của công ty.
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Giám đốc Điều hành Amway Việt Nam

Huỳnh Thiên Triều
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• Giá trị cốt lõi
• Amway và hoạt động kinh doanh
• Amway với môi trường tự nhiên

TẬP ĐOÀN AMWAY



THÔNG TIN CHUNG VỀ AMWAY 
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Tập đoàn Amway được thành lập vào năm 1959 tại 
Ada, bang Michigan, Mỹ. Trong 60 năm qua, Amway 
đã phát triển từ một doanh nghiệp nhỏ ở Ada thành 
một tập đoàn toàn cầu có mặt tại hơn 100 quốc gia 
và vùng lãnh thổ. Chúng tôi sản xuất và kinh doanh 
đa dạng các sản phẩm chất lượng cao thuộc các 
dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ 
sung Nutrilite™; dòng sản phẩm chăm sóc da và 
làm đẹp Artistry™; dòng sản phẩm chăm sóc cá 
nhân gồm: Glister, Satinique, G&H; dòng sản phẩm 
chăm sóc gia dụng Amway Home; và dòng sản 
phẩm dinh dưỡng thể thao với hàng triệu người 
trên thế giới sử dụng mỗi ngày. 

Tại Amway, cam kết “Giúp mọi người xây dựng cuộc 
sống tốt đẹp hơn” không chỉ được áp dụng trong 
quá trình kinh doanh hay các hoạt động xã hội của 
doanh nghiệp, đây còn là một nguyên tắc khởi 
nghiệp quan trọng cho những nhà phân phối của 
Amway. Bên cạnh việc tạo dựng công việc kinh 
doanh độc lập, Amway đã truyền cảm hứng cho 
những người khởi nghiệp với một khái niệm khác 
biệt:  Mục đích sau cùng của hoạt động kinh doanh 
không đơn giản chỉ là để tạo dựng thành công cho 
bản thân, đó là một hoạt động xây dựng mối quan 
hệ với con người, môi trường và xã hội. Và sau 60 
năm, cam kết này của chúng tôi vẫn kiên định như 
những ngày đầu thành lập.  
Tập đoàn Amway hiện có hơn 16.000 nhân viên và 3 
triệu nhà phân phối trên toàn cầu với doanh số năm 
2018 đạt 8,8 tỷ USD.



• GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Gia Đình
Gia đình là nền tảng của 
cuộc sống và chúng ta đều 
là thành viên của đại gia 
đình Amway, chúng ta tôn 
trọng và cùng chăm sóc 
lẫn nhau để cùng đi tới 
thành công.

Tự Do
Ở Amway, tất cả chúng ta 
đều có quyền tự do thay 
đổi cuộc sống của chính 
mình bằng cách tạo dựng 
sự nghiệp riêng.

Tưởng Thưởng
Hạnh phúc là khi bạn thành 
công và đạt được những gì 

xứng đáng với công sức của 
mình. Amway luôn tưởng 

thưởng bạn khi bạn thành công 
và khi bạn giúp đỡ người khác 

đạt được thành công.

Hy Vọng
Ai cũng có quyền 

được mơ ước và hy 
vọng. Ở Amway chúng 

tôi luôn tiếp lửa, 
truyền cảm hứng để 
bạn hy vọng và luôn 

cố gắng đạt được ước 
mơ của chính mình.



Hơn 16.000 nhân viên

Hơn 3 triệu
lượt huấn luyện trực tuyến 

Hơn 800
bằng sáng chế được cấp

Hơn 60 ngôn ngữ

Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hơn 450 sản phẩm

Hơn 11 tỷ sản phẩm thực phẩm chức 
năng và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng 
Nutrilite được bán ra hàng năm

Hơn 194 triệu
sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
Artistry được bán ra hàng năm

Hơn 73 triệu sản phẩm chăm 
sóc nhà cửa được bán ra hàng năm

Hơn 2.400ha
trang trại hữu cơ tại Brazil và Mỹ

335 triệu USD đầu tư cho
nhà máy và trung tâm nghiên cứu
trên thế giới trong 7 năm qua
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• AMWAY VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



Amway tin tưởng rằng việc sử dụng và quản lý hiệu 
quả nguồn tài nguyên là cách hữu hiệu nhất thể hiện 
trách nhiệm của cả nền công nghiệp nói chung và đặc 
biệt là từng doanh nghiệp nói riêng đối với sự phát 
triển bền vững của nhân loại. 
 
Tại Amway, phát triển bền vững là hành trình chúng 
tôi theo đuổi để tạo ra những giá trị bền vững cho 
doanh nghiệp, hơn hết là tác động tích cực đối với 
môi trường, góp phần phát triển cộng đồng.
 
Năm 2018, tại thành phố Ada, bang Michigan, Mỹ, Tập 
đoàn Amway vinh dự nhận giải Safer Choice Partner 
of the Year 2017 (Đối Tác Chọn Lựa An Toàn 2017) do 
Tổ chức bảo vệ môi trường (Environment Protection 
Agency - EPA) trao tặng. Giải thưởng công nhận 
những thành tựu của Amway trong việc sáng chế 
công thức và sản xuất sản phẩm với thành phần an 
toàn khi sử dụng cho gia đình, công sở, cộng đồng và 
thân thiện với môi trường.

• AMWAY VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
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“Amway cam kết những sản phẩm chăm sóc gia dụng 
của Amway có hiệu quả cao, an toàn và luôn thân 
thiện với môi trường. Giải thưởng này là bằng chứng 
cho sự cam kết và cống hiến của đội ngũ nhà khoa 
học và nhân viên Tập Đoàn Amway. Chúng tôi rất vinh 
dự được EPA trao tặng giải thưởng này và mong muốn 
có cơ hội tác với tổ chức trong những dự án ý nghĩa 
khác.” Ông George Calvert – Phó Chủ Tịch Chuỗi 
Cung Ứng, Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm của 
Tập Đoàn Amway chia sẻ.
 
Song hành cùng những nỗ lực của tập đoàn Amway, 
Amway Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức 
của hàng chục ngàn nhân viên cùng nhà phân phối 
Amway trong việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 
nguồn nước - nguồn tài nguyên quý giá và có hạn của 
trái đất bằng việc tận dụng hơn 70% nước thải sản 
xuất, tái tạo để tưới cây, nuôi cá. Với những đóng góp 
nhỏ nhoi của mình, Amway Việt Nam đã luôn thực 
hiện nhất quán mục tiêu của Amway toàn cầu trong 
việc sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên quý 
giá nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, an toàn 
và hiệu quả, phục vụ cho chiến lược phát triển bền 
vững song hành cùng bảo vệ môi trường.
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• Chiến dịch Nutrilite Power of 5
• Các họat động từ thiện khác trong năm 2018
• Giải thưởng Rồng Vàng
• Giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững
• Giải thưởng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
• Giải thưởng Nhà tuyển dụng hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương
• Bằng khen của Bộ Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe
   cộng đồng trong giai đoạn 2008 – 2018
• Các đối tác nói về Amway Việt Nam
• Lời cảm ơn

AMWAY VIỆT NAM



Được thành lập vào năm 2008, là thành viên của Tập 
đoàn Amway (Tập đoàn Amway với doanh thu năm 
2018 đạt 8,8 tỷ USD, tọa lạc tại Ada, bang Michigan, 
Mỹ). Tại Việt Nam, Amway là công ty chuyên cung 
cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. 
Amway Việt Nam sản xuất và kinh doanh đa dạng 
các sản phẩm chất lượng cao thuộc các dòng thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ sung 
Nutrilite™, dòng sản phẩm chăm sóc da Artistry™, 
dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân gồm: Glister, 
Satinique và G&H và dòng sản phẩm chăm sóc gia 
dụng Amway Home.
 

THÔNG TIN VỀ AMWAY VIỆT NAM
Amway Việt Nam có nhà máy sản xuất ở Bình Dương. 
Nhà máy được trang bị máy móc và công nghệ hiện 
đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế và có dây chuyền sản 
xuất với nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập 
khẩu trực tiếp từ Mỹ. Ngoài ra, công ty cũng thành 
lập 12 chi nhánh và trung tâm phân phối trên khắp 
Việt Nam, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải 
Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Vinh, Đồng Nai, Cà Mau, 
Nha Trang và Bắc Giang và 3 trung tâm huấn luyện 
tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
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• CHIẾN DỊCH NUTRILITE POWER OF 5

Chính thức khởi động từ năm 2014, chiến dịch Nutri-
lite Power of 5 được Amway thiết kế nhằm nâng cao 
nhận thức toàn cầu về suy dinh dưỡng ở trẻ em, giải 
quyết nhu cầu thiết yếu về dinh dưỡng thích hợp 
trong suốt 5 năm đầu đời. Chương trình được Tập 
đoàn Amway thực hiện tại 15 quốc gia trên toàn thế 
giới như Brazil, Mexico, Nam Phi, Zambia, Trung Quốc, 
Indonesia... Với việc sản xuất và cung cấp hoàn toàn 
miễn phí gói vi chất dinh dưỡng được tăng cường 
dưỡng chất thực vật có tên gọi là Nutrilite Little Bits, 
chứa 15 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, chương 
trình đặt trọng tâm vào việc nâng cao dinh dưỡng cho 
trẻ em trên khắp thế giới với mục tiêu đến cuối năm 
2019 sẽ có 500.000 trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi 
được sử dụng sản phẩm này.
 
Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia trên thế giới được Tập 
đoàn Amway quan tâm triển khai chương trình Nutri-
lite Power of 5 trong nhiều năm liên tiếp. Từ năm 
2015-2018, với sự đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng 
Quốc gia (Bộ Y tế), Nutrilite Power of 5 đã hỗ trợ thành 
công 26.497 hộp đa vi chất Nutrilite Little Bits đến với 
6.773 trẻ em miền núi tại Bắc Giang, Lào Cai và Thanh 
Hóa.. 

Riêng trong năm 2018, 12.935 hộp Nutrilite Little Bits 
đã đến với 2.587 học sinh thiếu dinh dưỡng ở các 
trường mầm non Cẩm Giang, Cẩm Châu, Cẩm Quý, 
Cẩm Phú, Cẩm Bình, Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 
Thanh Hóa. Lễ khởi động Chiến dịch Nutrilite Power 
of 5 năm thứ 3 đã được tổ chức tại điểm Trường Mầm 
non Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa. 
Amway Việt Nam cũng đã kêu gọi sự chung tay của 
toàn xã hội, với mỗi sản phẩm Nutrilite All Plant 
Protein Powder, Nutrilite Salmon Omega – 3 và Nutri-
lite Double X được bán ra, Amway đã trích 10.000 
đồng đóng góp vào kinh phí của chương trình. 

Đánh dấu năm thứ 5 có mặt tại Việt Nam, Amway 
quyết định tiếp tục nhân rộng ý nghĩa của chương 
trình Nutrilite Power of 5 thông qua việc hợp tác cùng 
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế thực hiện Dự án 
“Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 
tuổi” trong thời gian 4 năm đến năm 2022. Bên cạnh 
các công tác tập huấn, giáo dục, nâng cao nhận thức 
về dinh dưỡng, dự án sẽ cung cấp miễn phí 1.024.344 
hộp sản phẩm Nutrilite Little Bits đến với 85.362 trẻ 
em suy dinh dưỡng tại hai tỉnh Hà Giang và Nghệ An 
trong giai đoạn 1 2019-2020.
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Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Bình Dương 
và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh về việc tổ chức 
“Ngày hội Trung thu và trao học bổng cho học sinh, sinh viên 
vượt khó, trẻ em khó khăn lần XVII năm 2018”, ngày 19/9/2018, 
Amway Việt Nam đã trao tặng 50 suất học bổng tương đương 
50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt 
khó vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập tại địa phương. 

TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN, HỌC SINH
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

• CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN KHÁC TRONG NĂM 2018
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Amway Việt Nam đã phối hợp với Đoàn Sở Công thương 
Tp. Đà Nẵng và Chi đoàn Công ty Quản lý vận hành điện 
chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thực hiện công trình thanh 
niên năm 2018 “Lắp đặt điện chiếu sáng tại thôn An Châu, 
xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang” với chiều dài 1.369 mét. 
Khoản tài trợ trị giá 50 triệu đồng của Amway Việt Nam đã 
góp phần giúp khoảng 5.000 hộ gia đình tại đây cải thiện 
sinh hoạt, nâng cao tình hình trật tự xã hội. Bên cạnh đó, 
công trình cũng giúp cho việc sản xuất, giao thương hàng 
hóa của bà con thuận tiện hơn. 

CHUNG TAY TÀI TRỢ LẮP ĐẶT ĐIỆN CHIẾU SÁNG 
TẠI ĐÀ NẴNG
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Ngày 14 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Amway Việt 
Nam lần thứ 4 vinh dự đón nhận Giải thưởng Rồng 
Vàng – với danh hiệu Sản Phẩm Chất Lượng Cao 
(High Quality Products) do Thời Báo Kinh Tế Việt 
Nam (Vietnam Economic Times) và Cục Đầu tư 
Nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng. 
 
Với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, Giải 
thưởng Rồng Vàng 2017-2018 là một trong những 
giải thưởng uy tín dành cho các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài có những đóng góp tích cực 
vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tham 
gia tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, 
lành mạnh, sử dụng công nghệ cao, cung cấp 
những sản phẩm thân thiện chất lượng cao cho 
người tiêu dùng, và có những hoạt động cộng 
đồng tích cực. Việc đón nhận Giải thưởng Rồng 
Vàng lần thứ 4 không chỉ là một trong những minh 
chứng cho cam kết phát triển bền vững của 
Amway Việt Nam, mà còn khẳng định sự tin yêu 
của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chất 
lượng cao, an toàn, và thân thiện với môi trường 
của Amway.

• GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG 2017-2018
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Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Amway Việt Nam vinh 
dự có mặt ở top 20 trong danh sách 100 Doanh 
nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2018. 
“Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững- CSI” là một 
trong những giải thưởng uy tín được tổ chức 
thường niên, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của 
khối doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền 
vững của đất nước cũng như cải thiện năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội 
nhập.
 
Để vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng này, Amway 
Việt Nam phải thỏa được 131 tiêu chí khắt khe trong 
Bộ chỉ số CSI 2018. Đây là thước đo uy tín, minh 
chứng cho những nỗ lực phát triển bền vững, 
nghiêm túc của Amway trong suốt một thập niên 
qua. Amway Việt Nam cũng là doanh nghiệp duy 
nhất trong ngành bán hàng đa cấp có mặt trong 
bảng xếp hạng này 3 năm liên tiếp 2016-2018. Điều 
đó là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng 
đắn của tập đoàn và hơn hết là những đóng góp 
không ngừng nghỉ cho cộng đồng. 
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• TOP 100 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2018 
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• GIẢI THƯỞNG
100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM
NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU KHU VỰC 
CHÂU Á -THÁI BÌNH DƯƠNG 2018
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Năm 2018, Amway Việt Nam đã tiếp tục có mặt trong danh sách 
100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe và Intage Việt 
Nam thực hiện. Danh sách này được thực hiện thông qua khảo 
sát uy tín với hơn 62.800 người lao động tham gia về Nơi làm 
việc tốt nhất Việt Nam, đo lường sức khỏe Thương hiệu nhà 
tuyển dụng của 674 doanh nghiệp, thuộc 25 ngành nghề.
 
Đồng thời, Amway cũng đã được xướng tên tại giải thưởng Nhà 
tuyển dụng hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018 
của Tổ chức Top Employers Institute (TEI). Để đạt được chứng 
nhận này, tổ chức phải có từ 4 công ty thành viên trong cùng 
khu vực thỏa mãn các tiêu chí như điều kiện lao động, đào tạo 
và phát triển nhân lực, phúc lợi và kết nối văn hóa... Amway Việt 
Nam đã xuất sắc nhận được chứng nhận danh giá “Nhà tuyển 
dụng hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2018” này 
cùng với Amway Thái Lan, Amway Hàn Quốc, Amway Trung 
Quốc, Amway Nhật Bản và Amway Indonesia.



• BẰNG KHEN CỦA BỘ Y TẾ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 – 2018
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binh & Xã hội tỉnh Thanh Hóa; hợp tác hoạt động xã 
hội từ thiện với báo Sức khỏe & Đời sống năm 
2014-2016; chương trình tài trợ Làng trẻ em SOS 
Việt Nam & nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi; Ngày tình 
nguyện vì cộng đồng; học bổng “Amway cùng em 
đến trường”; học bổng “Ngăn dòng bỏ học” phối 
hợp cùng Báo Tuổi Trẻ, chương trình “Thư viện cho 
em” và “Bếp ăn cho em” phối hợp cùng Báo Thanh 
Niên… Thông qua những chương trình ý nghĩa này, 
Amway hi vọng mang đến cho các em nguồn lực để 
sống, vươn lên, học tập và vui chơi.  

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Amway Việt Nam tự 
hào là một trong 14 đơn vị đón nhận Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc triển khai công tác giáo 
dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn 
từ năm 2008 – 2018. Bằng khen là sự ghi nhận 
những đóng góp tích cực của Amway trong chặng 
đường 10 năm vì sức khỏe người Việt.
Trong 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, 
Amway đã có những đóng góp đáng kể để chăm lo 
sức khỏe cộng đồng theo đúng với triết lý kinh 
doanh của doanh nghiệp có lịch sử 60 năm phát 
triển trên thế giới – Giúp mọi người có cuộc sống 
tốt đẹp hơn. Nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng phối hợp với các tổ chức uy tín, các cơ 
quan ban ngành đã được Amway triển khai từ 
những ngày đầu kinh doanh tại Việt Nam.Tiêu biểu 
trong đó có dự án “Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt, giai đoạn 2011-2013” kết hợp 
với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương 



CÁC ĐỐI TÁC NÓI VỀ AMWAY VIỆT NAM
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Bộ Y tế đánh giá cao sự giúp đỡ của Công ty TNHH Amway Việt Nam 
trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân Việt Nam 
nói chung và cho trẻ em dưới 5 tuổi nói riêng. Tôi cũng yêu cầu  Vụ 

Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em là đơn vị tiếp nhận dự án cần phối hợp chặt 
chẽ với Công ty TNHH Amway Việt Nam để triển khai dự án hiệu quả, 

đảm bảo tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đề ra,  góp phần cải 
thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là đẩy 
nhanh tốc độ giảm tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

“

”
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Tôi thấy Nutrilite Power of 5 là một chương trình có ý 
nghĩa và sẽ góp phần với các cơ quan y tế của Việt Nam 

giảm tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh 
dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi ở những vùng khó khăn, 
đặc biệt là các vùng núi phía Bắc, miền Trung và Tây 

Nguyên. Tôi hy vọng rằng Amway sẽ tiếp tục những cố 
gắng của mình, phối hợp cùng các cơ quan y tế của Việt 
Nam trong các hoạt động có ý nghĩa cho sức khỏe cộng 
đồng, như phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất 

ở trẻ dưới 5 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam

Cô Hoàng Thị Dược
 Giáo viên Trường Mầm non Giáp Sơn, tỉnh Thanh Hóa

“

”

Qua đợt thực hiện bổ sung gói vi chất này, các cháu có 
rất nhiều thay đổi tích cực. Mong rằng chương trình sẽ 

tiếp tục duy trì, để nhiều cháu được tiếp cận với sản 
phẩm Nutrilite Little Bits hơn. Từ đó, giúp các cháu khỏe 

mạnh, linh hoạt hơn.

“

”
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”
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Ông Nguyễn Hoàng Long
Tổng Biên Tập Báo Hà Nội Mới

Amway Việt Nam là một trong những đơn vị đối tác lâu 
năm của Báo Hà Nội Mới trong các hoạt động trách 

nhiệm xã hội. Từ năm 2015, công ty đã tài trợ các phần 
quà hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn Hà Nội trị 
giá 200 triệu đồng qua chương trình “Nhịp cầu Trái tim 

nhân ái” và trao 190 suất học bổng “Amway cùng em 
đến trường” trị giá 200 triệu đồng cho các học sinh 

ngoại thành có hoàn cảnh khó khăn. Việc Amway Việt 
Nam tham gia làm nhà tài trợ chính chuyên mục “Mỗi 
ngày một chuyện” lần thứ 5 và 6 trên báo Hà Nội Mới 
trong hai năm gần đây đã giúp nhân rộng những tấm 

gương người tốt, việc tốt, nâng cao ý thức văn minh đô 
thị trong cộng đồng. Đây cũng là một kênh tiếp cận thiết 

thực và hiệu quả đến với các bạn đọc và khách hàng

“

”Ông Nguyễn Quang Vinh 
Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền 

vững Việt Nam

Tôi đánh giá cao các hoạt động về phát triển bền vững 
doanh nghiệp của Amway trong những năm qua. Cụ thể 

là trong năm 2018 Amway đã được vinh danh là một 
trong số 100 doanh nghiệp bền vững nhất tại Việt nam - 

phần thưởng vinh dự cho những doanh nghiệp không 
chỉ kinh doanh tốt mà còn tạo ra những giá trị về xã hội 
và môi trường. Tôi hy vọng những ảnh hưởng tích cực 
của Amway sẽ lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng doanh 

nghiệp Việt Nam.
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Nhân dịp ra mắt “Báo cáo Trách nhiệm Xã hội 2018”, 
Amway Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các 
cơ quan nhà nước, đơn vị báo chí, các đối tác từ thiện, 
các nhà phân phối cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã 
đồng hành cùng Amway Việt Nam trong các hoạt động 
trách nhiệm xã hội vì cộng đồng trong năm 2018 vừa qua. 
Sự đồng hành của quý vị luôn là nguồn động viên quý giá 
giúp Amway Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hơn trong các 

hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng.
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Trụ sở chính của Amway tại Ada, bang Michigan, Mỹ



8

Thu hoạch nguyên liệu tại Trang trại hữu cơ El Petacal, Mexico
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