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AEON CO., LTD 

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2020 

Dự án AEON Joining Heart 

TẬP ĐOÀN AEON GỬI LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC ĐẾN CÁC QUỐC GIA CHÂU Á 
ĐÃ HỖ TRỢ NHẬT BẢN SAU THẢM HỌA ĐỘNG ĐẤT SÓNG THẦN VÙNG 

ĐÔNG BẮC NHẬT BẢN 

～ Lòng biết ơn và chia sẻ kiến thức gửi đến các bên đã chung tay trồng rừng bảo vệ cộng 

đồng địa phương～ 

  
Vào sáng ngày 01/11/2020, nhân dịp kỷ niệm “Ngày thế giới nhận thức về sóng thần 

05/11” của Liên hiệp quốc, Công ty TNHH AEON Việt Nam (gọi tắt là AEON Việt Nam) được 

sự ủy quyền từ Cơ quan Tái thiết Nhật Bản và Tập đoàn AEON, đã tổ chức sự kiện tại Trung 

tâm Mua sắm AEON – Tân Phú Celadon, nhằm gửi lời tri ân sâu sắc đến người dân Viêt 

Nam đã chung tay hỗ trợ người dân Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần vùng Đông 

Bắc nước này vào tháng 03 năm 2011. 

Sự kiện đã đón tiếp sự hiện diện của đại diện chính quyền địa phương, đại diện ban giám 

đốc AEON Việt Nam, ban quản lý trung tâm mua sắm AEON – Tân Phú Celadon, đồng thời 

thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và đặc biệt là các em nhỏ tại cộng đồng địa 

phương. 

 

Sự kiện tại Trung tâm mua sắm AEON – Tân Phú Celadon đã thu hút đông đảo khách 

hàng, đặc biệt là các em nhỏ tham gia 
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Đề án “Cộng đồng được những cánh rừng bảo vệ ~ Lòng biết ơn gửi đến mọi người” của 

Tập đoàn AEON đã được Cơ quan Tái thiết Nhật Bản lựa chọn là Dự án tái thiết trong 10 

năm sau thảm họa “động đất và sóng thần vùng Đông Bắc Nhật Bản”. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Sasamori Hiroaki – Phó Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho 

biết: “Ngay sau thảm họa kép động đất sóng thần vùng Đông Bắc vào năm 2011, Nhật Bản 

đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Việt Nam và nhiều quốc giá khác, trong đó bao gồm cả 

khách hàng của AEON tại những nơi AEON hiện diện như khu vực Đông Nam Á và Trung 

Quốc. Chính vì thế, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý khách hàng và mọi 

người tại nhiều nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đồng thời, nhân sự kiện 

này, AEON cũng muốn chia sẻ đến quý khách hàng và cộng đồng địa phương về vai trò và 

lợi ích của việc trồng rừng, giữ rừng giúp chống xói mòn đất, giảm nhẹ tác hại của thiên tai 

như lũ lụt, sóng thần. Tại Việt Nam, tính đến tháng 10/2020, AEON đã cùng các tình nguyện 

viên từ Nhật và người dân địa phương, trồng hơn 100,000 cây xanh tại nhiều tỉnh thành như 

Lăng Cô (Huế), rừng quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và các cây xanh được trồng xung quanh các 

Trung tâm mua sắm AEON trong chương trình Cánh rừng quê hương AEON. Chúng tôi đã 

và sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương thông qua 

hoạt động kinh doanh bán lẻ và các dự án trách nhiệm xã hội, hướng đến tương lai phát bền 

bền vững của xã hội.” 

 

Ông Sasamori Hiroaki – Phó Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại sự kiện ngày 

01/11 

Trận động đất trong thảm họa “động đất sóng thần vùng Đông Bắc Nhật Bản” đã gây ra 

cơn sóng thần đánh vào quốc giá này, dẫn đến Trung tâm mua sắm AEON Tagajo ở vùng 

ven biển bị ngập nước đến tận tầng 2 của tòa nhà. Tuy nhiên, những cây xanh được trồng 

trong chương trình “Cánh rừng quê hương AEON” đã trở thành những bức tường xanh, giúp 

giảm bớt sức mạnh của cơn sóng thần, từ đó người dân sống ở khu vực lân cận có thêm 

thời gian để sơ tán. Ngoài ra, khi thủy triều rút xuống, những cây xanh có rễ bám chặt vào 

lòng đất đã ngăn không cho nước cuốn trôi người dân hay đồ vật, giúp bảo vệ tài sản và tính 

mạng của người dân. 
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Một trong những hoạt động chính của đề án này là việc  giới thiệu những kiến thức, kinh 

nghiệm về vai trò của các cánh rừng quê hương AEON trong việc giảm nhẹ thiệt hại của 

sóng thần, đến các quốc gia Châu Á nơi Tập đoàn AEON phát triển và vận hành các Trung 

tâm Mua sắm. 

Nhằm mục tiêu trang bị cho các em nhỏ những kiến thức về vai trò, ý nghĩa của hoạt 

động trồng rừng và giữ rừng trong việc chống xói mòn đất và giảm nhẹ tác hại của thiên tai 

như lũ lụt, mưa bão, tại sự kiện, AEON Việt Nam đã mang đến cho các em nhỏ cơ hội thực 

hành trồng cây, từ đó giúp các em phát triển thêm các kỹ năng và trải nghiệm thực tế trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm “Ngày thế giới nhận thức về sóng thần 05 tháng 11” do Liên 

hiệp quốc đề ra, Tập đoàn AEON cũng triển khai các hoạt động trong dự án “Giới thiệu vai 

trò của các cánh rừng quê hương AEON trong việc giảm nhẹ thiệt hại của sóng thần”, đến 

khoảng 30 triệu khách hàng ghé thăm các Trung tâm Mua sắm của AEON tại 6 quốc gia 

Châu Á, bao gồm Việt Nam trong khoảng thời gian kể từ ngày 23 tháng 10. 

Dịp kỷ niệm 10 năm tái thiết sau thảm họa động đất sóng thần là cơ hội để Tập đoàn 

AEON bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các quốc gia Châu Á đã hỗ trợ và động viên đất nước 

Nhật Bản khi thảm họa xảy ra. 

【Nội dung của dự án】 

 Triển khai các hoạt động truyền thông như dán áp phích, chiếu video tại các Trung tâm 

mua sắm AEON ở Trung Quốc (bao gồm Đặc khu hành chính Hồng Kông), Indonesia, 

Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Camphuchia và đăng tải video lên trang web của công 

ty v.v. 

 Tổ chức sự kiện tại 3 Trung tâm mua sắm lớn ở Malaysia, Thái Lan và Việt Nam (Đảm 

bảo an toàn theo các biện pháp ứng phó với COVID-19) 

① Malaysia: tại Trung tâm mua sắm AEON Taman Maluri (Jalan Jejaka, Taman 
Maluri Cheras 55100, Kuala Lumpur) 
② Thái Lan: tại Siêu thị Maxvalu Laksi (78 đường Chaengwattana, Kwaeng 

Anusawari Khet Bangkhen, Băng Cốc 10220)  
③ Việt Nam: tại Trung tâm mua sắm AEON – Tân Phú Celadon (số 30 Bờ Bao 

Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) 
 

【Khái quát dự án】 

Giới thiệu về dự án “AEON Joining Heart” 

 Một năm sau khi xảy ra thảm họa “động đất sóng thần vùng Đông Bắc Nhật Bản”, AEON 

đã bắt đầu triển khai dự án “AEON Joining Heart” từ năm 2012, nhằm hướng đến mục 

tiêu phục hồi và tái thiết vùng bị thiên tai với sự đồng lòng và chung tay của cả ban lãnh 

đạo và nhân viên trong Tập đoàn.  

＜Mục tiêu của dự án＞ 
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1. Triển khai hoạt động “Trồng những cánh rừng AEON giúp phục hồi vùng quê hương 

Đông Bắc” nhằm tái sinh những cánh rừng ven biển đã biến mất sau thảm họa “động 

đất sóng thần vùng Đông Bắc Nhật Bản”; tiến hành trồng 300.000 cây xanh tập trung 

tại khu vực ven biển Đông Bắc Nhật Bản trong vòng 10 năm cho đến năm 2021. 

2. Tiếp tục hỗ trợ đưa các tình nguyện viên tới vùng thực địa 

3. Đặt mục tiêu sẽ có 300.000 nhân viên tham gia vào các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ 

phục hồi vùng thiên tai sau thảm họa trong vòng 10 năm. 

  Một trong những mục tiêu của Dự án “AEON Joining Heart” là trồng 300.000 cây xanh 

đã hoàn thành vào ngày 09 tháng 3 năm 2019, tại Lễ trồng cây được tổ chức ở quận 

Arahama, thành phố Sendai. 

  Ngoài ra, kể từ năm 2016, chúng tôi cũng triển khai chương trình “Chung tay xây dựng 

tương lai” nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề của địa phương. 

Chương trình “AEON chung tay xây dựng tương lai” được tổ chức theo hình thức các 

hoạt động giao lưu với địa phương, qua đó giúp chúng tôi có thể hiểu hơn và có những trải 

nghiệm thực tế về các vấn đề của địa phương, đồng thời triển khai hoạt động tình nguyện 

hỗ trợ cho mảng nông nghiệp nhằm mở rộng các kênh phân phối nông sản trong vùng. 

Thông tin tham khảo 

■ Hiệu quả làm giảm nhẹ tác động sóng thần của rừng 

Trồng cây gây rừng tại các khu vực ven biển có hiệu quả to lớn trong việc làm giảm nhẹ 

tác động của sóng thần. 

Ngoài ra, những cánh rừng phòng hộ ven biển có tác dụng chắn gió, chắn cát, đồng thời 

bảo vệ đất canh tác và các công trình xây dựng khỏi bị xâm nhập mặn. 

 

＜Hiệu quả làm giảm nhẹ tác động sóng thần của rừng＞ 

 

Khi sóng thần ập đến, cây trở thành 

những bức tường xanh, làm suy giảm lực 

tác động, giảm mực nước và tốc độ của 

sóng thần; từ đó giúp cho người dân có 

thêm thời gian sơ tán. 
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Khi thủy triều xuống, những cây xanh có 

rễ gắn chặt trong lòng đất ngăn không cho 

con người hay vật dụng bị cuốn trôi, giúp 

bảo vệ tài sản và tính mạng người dân. 

Biên tập nội dung: Giáo sư Fumihiko 

IMAMURA – Giám đốc Viện nghiên cứu 

quốc tế về khoa học thảm họa (IRIDeS) 

thuộc Đại học Tohoku 

■ Hoạt động trồng cây của AEON 

  Đối với Tập đoàn AEON, các chương trình trồng cây được coi là hoạt động thể hiện rõ 

rệt “Triết lý cơ bản của AEON” là “Theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho 

cộng đồng với việc lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi”. Chúng tôi triển khai 3 hoạt động trồng 

cây bao gồm:  

1. Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON”, trong đó AEON sẽ cùng với khách hàng 

trồng các loại cây xanh xung quanh khuôn viên trước khi khai trương Trung tâm mua 

sắm mới. 

2. Hoạt động trồng cây do Quỹ Môi trường AEON thực hiện nhằm mục đích tái tạo những 

cánh rừng đã bị tàn phá do thảm họa thiên nhiên hay do nạn chặt phá rừng trên khắp 

thế giới. 

3. Hoạt động “Trồng những cánh rừng AEON giúp phục hồi vùng quê hương Đông Bắc”.  

Kể từ năm 1991 đến nay, chúng tôi đã trồng được tổng cộng 12.121.718 cây xanh.  

■ Hoạt động trồng cây của Quỹ Môi trường AEON 

Cùng với sự hợp tác của chính quyền ở các quốc gia và khu vực, chúng tôi đã và đang 

tiến hành trồng cây nhằm mục đích tái tạo những cánh rừng đã bị tàn phá do thảm họa thiên 

nhiên hay do nạn chặt phá rừng trên khắp thế giới. 

Cho đến nay, chúng tôi đã triển khai các hoạt động trồng cây tại 11 quốc gia trên thế giới, 

trong đó có Nhật Bản. Ngoài ra, bên cạnh hoạt động trồng cây, chúng tôi cũng đang nỗ lực 

tham gia vào hoạt động “chăm sóc” và “phát huy” từ chính các cây xanh đó. Chúng tôi vẫn 

đang cùng với người dân địa phương tạo ra các khu vực Satoyama tại địa phương. 

Hoạt động trồng cây tại Việt Nam 

 Hoạt động trồng cây Lăng Cô, Huế 

Tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm ở miền Trung Việt 
Nam, là kinh đô cuối cùng của vương triều 
Nguyễn và là di sản thế giới đầu tiên của Việt 
Nam được công nhận. Khu vực Lăng Cô của 
Huế hiện đang được đẩy mạnh phát triển khu 
nghỉ dưỡng du lịch. 
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Tuy nhiên vào mùa mưa, nước sông dâng cao làm nhà dân bị ngập lụt và hư hại. Để khôi 
phục lại vẻ đẹp của vịnh biển khu vực này, chúng tôi đã triển khai hoạt động trồng cây 
trong 5 năm. Từ năm 2010 đến năm 2012, chúng tôi cùng với 1.400 tình nguyện viên từ 
Nhật Bản và Việt Nam đã trồng được tổng cộng 75.000 cây xanh. 

 Hoạt động trồng cây tại Ba Vì, Hà Nội 

Tại Vườn Quốc gia Ba Vì, ngoại ô Hà Nội, những cánh rừng đã bị tàn phá vì các nguyên 
nhân như do bom đạn trong chiến tranh hay do việc sử dụng gỗ làm nhà ở và đồ đạc 
trong quá trình tái thiết sau chiến tranh, và hoạt đông khai thác của các cư dân lân cận. 
Trong kế hoạch 3 năm từ 2014 đến 2016 nhằm khôi phục lại thiên nhiên phong phú cho 
vườn quốc gia đồng thời hỗ trợ việc giáo dục về bảo vệ môi trường cho học sinh và cư 
dân địa phương, chúng tôi cùng với 1.660 tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam, đã 
trồng được 15.000 cây xanh tại đây. 

 Hoạt động trồng cây anh đào tại Hà Nội 

Tại Công viên Hòa Bình, thành phố Hà Nội, trong 3 năm từ năm 2017 đến 2019, chúng 
tôi đã cùng với 670 tình nguyện viên từ Nhật Bản và Việt Nam, trồng tổng cộng 1.700 cây 
hoa anh đào. Các học sinh trung học Việt Nam và Nhật Bản cùng gia đình của dự án "Đại 
sứ thanh thiếu niên (Trao đổi học sinh trung học)" do Quỹ AEON 1% tổ chức, cũng tham 
gia vào dự án trồng cây năm 2017. 

Hoạt động trồng cây tại Paya Indah Wetlands, Malaysia vào các năm 2004, 2008 và 

2009: nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm mua sắm JAYA JUSCO (hiện nay là 

AEON Malaysia) vào năm 2004, chúng tôi đã trồng 30.000 cây xanh tại Khu bảo tồn thiên 

nhiên Wetlands đặt tại vùng ngoại ô Kuala Lumpur. Sau đó năm 2008, 2009 chúng tôi tiếp 

tục trồng cây tại khu vực đó với tổng số cây đã trồng được lên đến 54.800 cây xanh. 

 

Trồng cây tại Malaysia (Paya 
Indah Wetlands) năm 2004 

3 năm sau 

Trồng cây tại Malaysia (Paya 
Indah Wetlands) năm 2007 
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Hoạt động trồng cây “Cánh rừng cho loài đười ươi” tại Borneo, Malaysia năm 2004 và 

2008: chúng tôi đã cùng với các tình nguyện viên tại Nhật 

Bản và Malaysia tiến hành trồng 800 cây xanh nhằm tái 

tạo những cánh rừng tự nhiên đã bị tàn phá để trồng cọ 

hay bị chặt phá để lấy gỗ tại lưu vực sông Kinabatangan 

trên đảo Borneo nhằm bảo vệ động vật hoang dã như 

loài đười ươi... 

 

 

Hoạt động trồng cây tại Bidor, Malaysia giai đoạn 1 

vào năm 2014: tại Bidor thuộc tỉnh Perak, chúng tôi đã 

cùng với tổng cộng 1.000 tình nguyện viên tại Nhật Bản 

và Malaysia trồng được 8.000 cây xanh thuộc 30 loài sinh 

trưởng tự nhiên tại địa phương nhằm phục hồi hệ sinh 

thái và tạo ra những cánh rừng xanh tốt. 

 

 

Hoạt động trồng cây tại Indonesia (Trồng cây giai 

đoạn 1 tại Jakarta: Từ năm 2011 đến năm 2013) 

Kể từ khi thành lập Quỹ Môi trường vào năm 1990 đến 

nay, chúng tôi đã cùng các tình nguyện viên tiến hành 

trồng cây trên khắp thế giới. Tại Indonesia, trong vòng 3 

năm kể từ năm 2011, chúng tôi đã cùng với tổng cộng 

5.000 người tham gia trồng được 63.000 cây đước 

(mangrove). Hoạt động trồng cây này được thực hiện 

sau khi Tiến sĩ Erim Salim (nguyên Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Tổng thống Indonesia) 

giành được “Giải thưởng Đa dạng sinh học Midori” (giải thưởng quốc tế) nhân dịp kỷ niệm 

20 năm thành lập Quỹ Môi trường AEON. 

Trồng cây tại Bidor, 
Malaysia năm 2014 

Trồng cây tại Borneo, 
Malaysia năm 2004 


