Phát triển bền vững trở thành xu thế tất yếu của toàn cầu khi cả thế giới đang phải đối

Sử dụng phương pháp Phát triển Hệ thống thị trường (MSD), thông qua

mặt với các nguy cơ về mất cân bằng đa dạng sinh học & biến đổi khí hậu.

các nhân tố như các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSO), các nhà cung

Khai thác và thương mại các sản phẩm từ đa dạng sinh học một cách bền vững chính
là một chiến lược giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt và nâng cao lợi thế cạnh
tranh khi tham gia vào các thị trường cao cấp khó tính.

cấp dịch vụ tư nhân, các chuyên gia tư vấn, Dự án hướng tới những mục
tiêu sau:
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môi trường thuận lợi cho

các doanh nghiệp

coi tính bền vững là yếu tổ cân nhắc khi mua
hàng & ưu tiên nhập các sản phẩm đảm bảo
được các tiêu chuẩn bền vững

sẵn sàng thay đổi thói quen mua hàng
& trả giá cao hơn cho các thương hiệu
áp dụng các thực hành bền vững.

việc sản xuất kinh

theo hướng tuân thủ

doanh & tiêu dùng các

(International Trade Center, 2019)

(IBM Institute for Business Value, 2020)

các nguyên tắc
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Biotrade

Ngày càng nhiều doanh nghiệp chú trọng khai thác, sử dụng nguyên liệu tự nhiên bền vững
và đưa các nội dung về đa dạng sinh học vào báo cáo thường niên.

(Symrise - đối tác chiến lược toàn cầu về điều

(Tập đoàn thời trang H&M đang dẫn đầu
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thế giới về tìm nguồn cung hữu cơ, tái chế)
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VỀ BIOTRADE
Sáng kiến Biotrade được Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển
(UNCTAD) đưa ra vào năm 1996.
Biotrade chỉ các hoạt động thu hái, sản xuất và thương mại các hàng hóa
và dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học bản địa theo các tiêu chí
bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế.
Các sản phẩm Biotrade đang được sử dụng trong các ngành như thực phẩm,
mỹ phẩm, dược phẩm, thủ công mỹ nghệ, thời trang, du lịch. Đến năm
2020, BioTrade đã được triển khai tại hơn 60 nước trên toàn cầu.
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Tuân thủ các quy định
quốc gia & quốc tế
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Sử dụng bền vững
đa dạng sinh học
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Tôn trọng quyền của các
tác nhân tham gia vào các
chuỗi giá trị Biotrade
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Chia sẻ công bằng các
lợi ích có được từ khai
thác tài nguyên đa
dạng sinh học
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Minh bạch trong quyền
sử dụng đất, quyền khai
thác và sử dụng các tài
nguyên thiên nhiên và tài
nguyên tri thức

Bền vững kinh tế
- xã hội

Hệ thống sản
xuất tiêu chuẩn
quốc tế
Đảm bảo nguồn
cung bền vững
các nguyên liệu
tự nhiên
Các cơ hội tiếp
cận nguồn vốn

Bảo tồn đa dạng
sinh học
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QUẢN LÝ
NGUỒN LỰC

TIẾP CẬN
THỊ TRƯỜNG
& BÁN HÀNG
Nâng cao giá trị
thương hiệu
Nâng cao năng
lực cạnh tranh

NĂNG LỰC
NGÀNH
Các chính sách
thuận lợi hơn
cho hoạt động
kinh doanh

Cơ hội xuất khẩu

Khu vực Dự án

Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia

Thời gian thực hiện

Tháng 9/2020 đến tháng 8/2024

Nhà tài trợ

Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO)

Đơn vị triển khai

HELVETAS Việt Nam, Lào, Myanmar
Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED)

Mục tiêu tổng thể

Bảo tồn đa dạng sinh học thông qua thương mại
bền vững các sản phẩm từ đa dạng sinh học
có sự tham gia của các nhà xuất khẩu/ nhà sản
xuất địa phương vào các chuỗi giá trị toàn cầu
và nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực
nông thôn có sinh kế phụ thuộc vào các nguồn
tài nguyên đa dạng sinh học ở khu vực Mekong.

Tham gia mạng
lưới Biotrade
toàn cầu

MỘT SỐ CHỨNG NHẬN BỀN VỮNG QUỐC TẾ
liên quan tới BIOTRADE

Các sản phẩm an toàn
& tốt cho sức khỏe

Đảm bảo chất lượng
sản phẩm

Rainforest Alliance

UEBT

FAIRTRADE

EU Organic

USDA Organic

JAS

Tạo ra nhiều
lựa chọn sản phẩm

