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Hội thảo “Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu ngành nguyên liệu tự nhiên &
nông sản chế biến sau đại dịch Covid 19”

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED)
phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) và Chương trình Xúc tiến nhập
khẩu Thụy Sỹ (SIPPO) tổ chức Hội thảo “Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu ngành
nguyên liệu tự nhiên & nông sản chế biến sau đại dịch Covid 19”. Tham gia vào
hội thảo này, CRED kỳ vọng đóng góp thông tin về thị trường và yêu cầu của các nhà
nhập khẩu quốc tế, đưa ra được vai trò của các tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp
hội trong việc hỗ trợ ngành hàng, các xu hướng mới trong hoạt động xúc tiến thương
mại cũng như lắng nghe nhu cầu của doanh nghiệp và đề xuất các hỗ trợ cần thiết để
thích ứng trong thời kỳ hậu Covid.

Tại Hội thảo, ông Hoàng Minh Chiến- Phó Cục Trưởng Cục Xúc tiến Thương Mại nhấn
mạnh   vai trò các tổ chức xúc tiến thương mại và công nghệ thông tin trong hỗ trợ cho
doanh nghiệp ngành nguyên liệu tự nhiên và nông sản chế biến đồng thời cũng đẩy
mạnh sự hợp tác với nhau trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Bà Nguyễn Thị Liên-
Quản lý Dự án Thương mại sinh học vùng- Giai đoạn II (Dự án BioTrade SECO)
chia sẻ về dự án và các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp ngành nguyên liệu tự nhiên
với kỳ vọng dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực xuất khẩu và mở rộng thị trường
cho các doanh nghiệp Việt. Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo tồn
đa dạng sinh học thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững. Bên cạnh
đó, ông Tạ Minh Sơn- Đại điện của Liên minh Đạo đức Thương mại đa dạng sinh học
(UEBT) tại khu vực Đông Nam Á giới thiệu về xu hướng bền vững trong ngành nguyên
liệu tự nhiên đồng thời cập nhật tiêu chuẩn khai thác nguyên liệu bền vững UEBT, cơ
hội thị trường cho các sản phẩm có chứng nhận UEBT.

Chuyên gia quốc tế Tư vấn về Thương mại quốc tế và Phát triển kinh doanh là ông
Charles Mordet chia sẻ các thách thức và cơ hội cho các nước xuất khẩu hàng hóa vào
Châu Âu, vai trò của giao thương trực tuyến và tổ chức hỗ trợ với xúc tiến thương mại
hậu Covid. Bà Geertje Otten - Giám đốc điều hành kiêm Chuyên gia cao cấp về Tăng
trưởng Xanh Châu Á của Profound chia sẻ các cập nhật xu hướng thị trường và yêu
cầu cho ngành nguyên liệu tự nhiên trong bối cảnh hậu Covid. Các doanh nghiệp
ngành nguyên liệu tự nhiên và nông sản chế biến cũng nói lên các nhu cầu về việc
chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng như nghiên cứu dư lượng



kim loại trên cây quế hay nâng cao năng lực kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất
hỗ trợ từ dự án BioTrade SECO, đại diện UEBT và các tổ chức xúc tiến thương mại
trong và ngoài nước như Vietrade và SIPPO thời kỳ hậu Covid.

Tại Châu Âu hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm sử dụng các sản phẩm
xanh, thân thiện với môi trường và coi đó như một tiêu chuẩn cho các sản phẩm và
dịch vụ chất lượng cao. Người tiêu dùng tại thị trường này sẵn lòng trả giá cao hơn cho
những hàng hóa được gắn nhãn mác đạt tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Họ quan tâm
đến giá trị bền vững về kinh tế và môi trường, bao gồm truy xuất nguồn gốc và trách
nhiệm xã hội, yếu tố bảo vệ môi trường. Họ sẽ ưu tiên lựa chọn và sẵn sàng trả giá cao
hơn các sản phẩm được sản xuất thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng xanh
và đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) đang triển khai dự án Thương mại
sinh học vùng- Giai đoạn II đồng hành cùng tổ chức Helvetas Việt Nam với sự tài trợ
của Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO). Dự án BioTrade SECO   tiếp nối giai đoạn I
từ tháng 9 năm 2020, dự kiến kéo dài trong 4 năm với mục tiêu là bảo tồn đa dạng sinh
học thông qua thương mại bền vững các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên với sự
tham gia của các công ty xuất khẩu và các 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.

Thông tin chi tiết hơn, vui lòng liên hệ:
Bà Trần Hồng Giang- Cán bộ truyền thông CRED
Email: giang.tran@cred.org.vn
Điện thoại: 0912 694 868

VỀ CRED:

Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên
thực hiện các chương trình giảm nghèo và tăng cường sự tham gia của các nhóm yếu
thế gồm người nghèo, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số vào quá trình
phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế. CRED thực hiện các dự án phát triển và
cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến phát triển chuỗi giá trị nông – lâm sản, các
ngành hàng phi nông nghiệp như du lịch, thủ công mỹ nghệ bao gồm trồng, khai thác,
chế biến và xuất khẩu nông lâm sản theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy các sáng kiến
chống biến đổi khí hậu góp phần cải thiện môi trường và sinh kế, thực hiện các sáng
kiến du lịch có trách nhiệm.

mailto:giang.tran@cred.org.vn


Website: http://cred.org.vn/

VỀ SIPPO:

Chương trình Xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) là một trong nhiều nội dung hoạt
động của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển kinh
tế. Từ 2017, Chương trình SIPPO trên toàn cầu do Swisscontact, một tổ chức hợp tác
và phát triển quốc tế theo định hướng thương mại của Thụy Sỹ, điều phối trực tiếp và
tại Việt Nam, Swisscontact sẽ phối hợp với Tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation để
triển khai chương trình. SIPPO Việt Nam tập trung các hoạt động nâng cao năng lực
cho các tổ chức hỗ trợ xuất khẩu (BSO), trong đó có các hiệp hội ngành nghề, các tổ
chức XTTM trung ương, địa phương. Bên cạnh đó, SIPPO hỗ trợ các BSO nâng cao
năng lực tổ chức, cải thiện dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, phát triển mạng lưới, và kết nối với
các BSO trong hệ thống XTTM trong và ngoài nước.

Website: https://www.sippo.vn/

VỀ UEBT

Liên minh Đạo đức Thương mại đa dạng sinh học (UEBT) là một tổ chức phi lợi nhuận
được thành lập tại Geneva (Thuỵ Sỹ) có mục tiêu thúc đẩy hoạt động khai thác nguyên
liệu tự nhiên bền vững theo tiêu chuẩn BioTrade. UEBT hiện có 63 thành viên trên toàn
cầu với hơn 300 chuỗi cung ứng nguyên liệu tự nhiên tại 65 quốc gia được thẩm tra
khai thác bền vững theo tiêu chuẩn BioTrade. Từ năm 2019, CRED được lựa chọn là tổ
chức đại diện chính thức của UEBT tại khu vực Đông Nam Á.

Website: https://www.ethicalbiotrade.org/

VỀ SECO

Ban Hợp tác và Phát triển Kinh tế của SECO phụ trách lập kế hoạch và triển khai các
hoạt động hợp tác và phát triển kinh tế tại các quốc gia có mức thu nhập trung bình,
các quốc gia Đông Âu và các nước thành viên mới của Liên minh Châu Âu. Bộ phận
này điều phối quan hệ của Thuỵ Sỹ với Nhóm Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng phát
triển khu vực và các tổ chức kinh tế thuộc Liên Hợp quốc. SECO là cơ quan trực thuộc
Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang.

Website: https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home.html
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