
Quỹ Đổi mới nông nghiệp tại ASEAN 

Bối cảnh triển khai Quỹ 

Thúc đẩy đổi mới và phát triển trong chuỗi giá trị nông 
sản đòi hỏi sự đầu tư. Tuy nhiên, nguồn lực để thúc đẩy 
đổi mới và phát triển hiện còn hạn chế. 

Quỹ Đổi mới nông nghiệp tại ASEAN (AIF) thúc đẩy 
các sáng kiến theo định hướng thị trường về sản xuất, tiếp 
thị, và tiếp cận thị trường trong chuỗi giá trị nông sản, 
đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và bền 
vững. 

Quỹ tạo các cơ hội đầu tư thông qua mối quan hệ hợp tác 
công—tư tại Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma và Việt Nam 
(CLMV). 

Quỹ được thành lập trong khuôn khổ Dự án hợp tác 
ASEAN-Đức “ASEAN AgriTrade”. Quỹ do GIZ phối 
hợp với các đối tác nhà nước, các hiệp hội tư nhân liên 
quan tại các nước CLMV thực hiện. 

Các nước 
thực hiện 

Quỹ được triển khai tại Cam-pu-chia, 
Lào, My-an-ma, Việt Nam 

Số lượng dự 
án 

3—5 Dự án được lựa chọn tại mỗi quốc 
gia 

Đóng góp từ 
Quỹ 

Có thể lên tới 20.000 Euro mỗi đề xuất, 
và tối đa 40.000 Euro trong một số dự 
án được giải trình cụ thể  

Đóng góp từ 
ứng viên 

Đóng góp tương đương từ các ứng viên 
— tiền mặt hoặc hiện vật 

Thời gian dự 
án 

Tối đa 19 tháng mỗi dự án 

Mục tiêu 

Mục tiêu của Quỹ là hỗ trợ các thực hành và giải pháp đổi 
mới sáng tạo để cải thiện độ an toàn, chất lượng, và tính 
bền vững trong các chuỗi giá trị nông sản. 

Ai có thể nộp hồ sơ? 

Các tổ chức nông dân sản xuất quy mô nhỏ, doanh 
nghiệp chế biến, xuất khẩu, chuỗi bán lẻ, bên cung 
cấp đầu vào và dịch vụ trong chuỗi giá trị nông 
sản. 

Hướng tiếp cận 

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, những 
công nghệ và thực hành tốt hiện 
có, và hỗ trợ khả năng phục hồi 
và thích nghi trước biến đổi khí 
hậu 

Tính đổi mới và phát triển Đồng hợp tác 

• Các dự án được thiết kế bởi GIZ, 
đối tác nhà nước và ứng viên 

• Ứng viên được chọn triển khai dự 
án với hỗ trợ bởi bên cung cấp dịch 
vụ thứ ba 

• Yêu cầu đóng góp tương ứng từ 
ứng viên —tiền mặt hoặc hiện vật 

Tăng hiệu quả kinh doanh,  
tận dụng chuyên môn và quỹ tư nhân 
cho các mục tiêu chính sách của đối 
tác công, tăng sinh kế và trao quyền 
cho thanh niên và phụ nữ trong 
chuỗi giá trị 

Lợi ích cho tất cả 



Các lĩnh vực trọng tâm Quỹ hỗ trợ 

Quỹ hỗ trợ triển khai các chuỗi giá trị tại mỗi quốc gia 
như sau: 

Sản xuất và chế biến Giải pháp kỹ thuật số 
Tiếp thị và tiếp cận 

thị trường 
Hợp tác trong chuỗi giá trị 

Công nghệ/ thực hành đổi 
mới sáng tạo, xử lý sau thu 

hoạch, các phương pháp chế 
biến, kinh tế tuần hoàn  

Giải pháp kỹ thuật hỗ trợ 
thực hành các tiêu chuẩn 

như công cụ truy xuất  
nguồn gốc 

Chiến lược tiếp thị,  
kết nối và tiếp cận thị 

trường mới, hợp đồng bao 
tiêu nông sản 

Mạng lưới đổi mới, hiệp hội 
và mô hình kinh doanh đổi 

mới sáng tạo 
 

Các chuỗi giá trị được lựa chọn 

Cam-pu-
chia 

Tất cả cây trồng, ưu tiên ớt, xoài, và hạt 
điều 

Lào Dưa hấu và chuối 

My-an-ma Cà phê, ớt, gừng, bưởi, và nấm 

Việt Nam Xoài ở tỉnh Sơn La và vải thiều ở tỉnh Bắc 
Giang 

Tiêu chí lựa chọn ứng viên và đề xuất 

Ứng viên đáp ứng các điều kiện tiên quyết về:  
(i) tiêu chí về kỹ thuật, và (ii) trách nhiệm xã hội và 
môi trường, có thể nộp hồ sơ và gửi bản đề xuất ý 
tưởng.  
 
Các đề xuất ý tưởng sẽ được đánh giá trên 5 tiêu chí:  
có khả năng tạo ra tác động, tính đổi mới sáng tạo, tính 
bao trùm, khả năng lặp lại và khả năng nhân rộng. 

Các đối tác triển khai 

Tổng cục Nông nghiệp, 
Cam-pu-chia 

Cục Nông nghiệp, Lào Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và 
Thủy lợi My-an-ma 

Hiệp hội các nhà sản xuất và 
xuất khẩu hoa quả và rau My-

an-ma 

Cục Trồng trọt, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Việt Nam 

Các mốc thời gian 

Giai đoạn lựa chọn 
Tháng 1—Tháng 2 2021 
• Các sự kiện khởi động để giới thiệu về Quỹ 
• Kêu gọi đề xuất ý tưởng 
Tháng 2—Tháng 3 2021 
• Thu thập ý tưởng dự án 
• Phản hồi và yêu cầu mô tả ý tưởng ngắn gọn 
Tháng 3—Tháng 4 2021 
• Đánh giá 
• Công bố kết quả  
• Ký Thỏa thuận hợp tác 
 

Giai đoạn triển khai 
Tháng 4—Tháng 5 2021 
• Xây dựng Điều khoản tham chiếu (TOR) 
• Ký hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ 
Tháng 5 2021—Tháng 9 2022 
• Khởi động triển khai dự án 
• Giám sát và Đánh giá 
Tháng 10—Tháng 12 2022 
• Các sự kiện chia sẻ về dự án 
• Kết thúc dự án 
 


