
Thúc đẩy đầu tư bền vững, .

có trách nhiệm: .

Hướng tới một nền nông nghiệp xanh .

tại Việt Nam .

Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2022
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Chương trình

Phát biểu khai mạc

Phiên thảo luận – Đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp: Thực trạng và Thách
thức

Q&A

Giới thiệu Hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp

Nghiên cứu điển hình về thực tiễn đầu tư có trách nhiệm tại Việt Nam

Thảo luận nhóm: Khoảng cách giữa thực hành của nhà đầu tư, Khung hướng dẫn của ASEAN và thực tiễn tại Việt Nam

Công cụ hỗ trợ áp dụng Khung hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm

Chương trình Tập huấn và Chứng nhận ASEAN RAI (LAP)

Bộ công cụ đánh giá ASEAN RAI

Q&A

Kết luận



Hướng dẫn kỹ thuật

6. Tắt mic trong hội thảo.

Bật mic trước khi phát

biểu

4. Chọn biểu tượng 

Trò chuyện và Sử 

dụng hộp thoại để đặt 

câu hỏi cho diễn giả

3. Nhấn biểu tượng

bàn tay khi muốn

phát biểu

1. Đặt lại tên và cơ quan

công tác

Để hỗ trợ kỹ thuật:

• Đặt câu hỏi trong ô Chat

• Thử thoát khỏi Zoom và đăng

nhập lại

• Tắt video để bảo toàn băng

thông

• Vui lòng sử dụng hộp thoại Chat khi có ý kiến. BTC sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc qua hộp thoại hoặc vào cuối chương trình.

5. Nhấp vào biểu

tượng quả địa cầu và

chọn kênh ngôn ngữ 

phù hợp

2. Chọn mục View 

Option để lựa chọn

ngôn ngữ bài trình bày



KHẢO SÁT

Thông tin khách tham dự



Phát biểu khai mạc

TS. Phạm Quang Minh 
Trợ lý Vụ trưởng Vụ Phát triển Kinh tế ngành

Trưởng Ban Lương thực, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Du lịch

Ban Thư ký ASEAN



Phát biểu khai mạc

Ông Sam Wood
Phó Tổng Lãnh sự kiêm Trưởng phòng Thương mại Quốc tế

Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM



THẢO LUẬN..

Đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực thực phẩm, .

nông nghiệp và lâm nghiệp .

Thực trạng và Thách thức .



Q&A .



Giới thiệu Hướng dẫn của
ASEAN về thúc đẩy đầu tư có
trách nhiệm trong thực phẩm, 
nông nghiệp và lâm nghiệp 
(ASEAN RAI)
TS. Joshep Arbiol
Cán bộ Cấp cao – Ban Thư ký ASEAN



Tiến độ triển khai

Hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm

trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp (ASEAN RAI) 

Ban Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp
Vụ Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Ban thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia



BỐI CẢNH

Hướng dẫn ASEAN-RAI là một trong những chương trình hành động thuộc

Tầm nhìn và Kế hoạch Chiến lược về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp

(2016-2025)

→ Hành động chiến lược 1: tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và ứng

dụng khoa học công nghệ trong chuỗi giá trị nông sản.

→ Chỉ số đánh giá hoạt động chính: Hướng dẫn ASEAN về Thúc đẩy

đầu tư có trách nhiệm vào lĩnh vực nông nghiệp được xây dựng, thông

qua và thực hiện.

Năm 2017, Hội nghị Bộ trưởng

Nông nghiệp và Lâm nghiệp

ASEAN (AMAF) lần thứ 39 đã nhất

trí xây dựng Hướng dẫn ASEAN

về Thúc đẩy Đầu tư có Trách

nhiệm vào Thực phẩm, Nông

nghiệp và Lâm nghiệp (ASEAN-

RAI) như một ưu tiên cần được

thực hiện trong năm 2018.



HƯỚNG DẪN ASEAN-RAI

• ASEAN-RAI dựa trên các nguyên tắc và

hướng dẫn chính hiện có

→ Các Nguyên tắc của Ủy ban về An

ninh Lương thực Thế giới về Đầu tư

Có trách nhiệm vào Nông nghiệp và

Hệ thống LTTP

→ Hướng dẫn tự nguyện về quản lý có

trách nhiệm đối với quyền sử dụng

đất, rừng và nguồn lợi thủy sản

→ Kinh nghiệm khu vực của các quốc

gia thành viên ASEAN và các thông lệ

quốc tế tốt nhất

• Vào ngày 11 tháng 10 năm 2018, Hội nghị

AMAF lần thứ 40 đã thông qua Hướng

dẫn của ASEAN về Thúc đẩy đầu tư có

trách nhiệm vào lĩnh vực thực phẩm, nông

nghiệp và lâm nghiệp.

1. An ninh lương
thực, an toàn thực

phẩm và dinh
dưỡng

2. Phát triển kinh
tế bền vững, công
bằng và bao trùm

3. Trao quyền cho
phụ nữ, thanh niên

và các nhóm yếu
thế

4. Tôn trọng quyền
sở hữu đất

5. Bảo tồn và quản
lý bền vững tài

nguyên thiên nhiên

6. Phát triển và phổ
biến công nghệ và

thực hành

7. Tăng khả năng
chống chịu với

BĐKH và các cú sốc

8. Cấu trúc quản trị
minh bạch

9. Tăng cường
trách nhiệm giải

trình

10. Tăng cường các
phương pháp tiếp
cận mang tính khu

vực



Chiến lược thực hiện Kế hoạch hành động

→ Vạch ra các loại hành động và

hoạt động được yêu cầu bởi

tất cả các bên liên quan trong

ngành, bao gồm: thiết lập mục

tiêu; nâng cao ý thức; tích hợp

Hướng dẫn ASEAN vào các

khuôn khổ pháp lý, chính sách

và thể chế; phát triển năng

lực; và phát triển các mạng

lưới hỗ trợ và quan hệ đối tác.

→ Kế hoạch hành động đã được

thông qua tại Cuộc họp AMAF

lần thứ 41 vào ngày 15 tháng

10 năm 2019.

Đầu tư có 
trách nhiệm 
và phát triển 

bền vững 
trong lĩnh 
vực thực 

phẩm, nông 
nghiệp và 

lâm nghiệp

Các chương 
trình phát triển 

năng lực, hỗ trợ 
kỹ thuật và đào 

tạo

Nâng cao nhận 
thức và xác định 

cơ hội

Thiết lập mục tiêu, 
lập kế hoạch và

triển khai

Chính sách, luật, 
quy định và khuôn

khổ thể chế

Mạng lưới, quan
hệ đối tác, chia sẻ
kiến thức (và sáng

tạo)



Chương trình Tập huấn và Chứng nhận
(LAP)

• Dự án nhằm đào tạo cán bộ chuyên gia về ASEAN-RAI dựa trên phương

pháp đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp

• Được phê duyệt tài trợ trong khuôn khổ Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản 

(JAIF) vào ngày 23 tháng 8 năm 2021

• Grow Asia với tư cách là Cơ quan thực hiện hiện đang trong quá trình phát 

triển giáo trình của chương trình Tập huấn và Chứng nhận.

Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân

• Xây dựng các nghiên cứu điển hình về các phương thức đầu tư của doanh

nghiệp và tính phù hợp giữa các thực hành của họ với ASEAN RAI (Grow 

Asia)

• Xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động đầu tư tại ASEAN (IISD)



Hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật

• Dự án thí điểm quốc gia về đánh giá mức độ đồng nhất của

ASEAN-RAI với thực trạng các quốc gia

→ Công cụ đánh giá mức độ phù hợp của ASEAN-RAI với thực trạng

các quốc gia được SOM-AMAF thông qua vào ngày 6 tháng 1 năm

2021.

→ Điều khoản của Dự án thí điểm quốc gia Đánh giá mức độ đồng nhất

của RAI ASEAN được SOM-AMAF thông qua vào ngày 12 tháng 8

năm 2021.

→ IISD hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn và pháp lý và hỗ trợ quá trình đánh

giá ASEAN-RAI tại các nước thí điểm: Indonesia (tháng 1 - tháng 4

năm 2022); Việt Nam (tháng 1 - tháng 4 năm 2022); Campuchia

(tháng 5 - tháng 10 năm 2022); và CHDCND Lào (tháng 5 - tháng 10

năm 2022)



Nghiên cứu điển hình về thực
tiễn đầu tư có trách nhiệm tại
Việt Nam 
Nhóm Tư vấn



Nội dung

• Tổng quan về Chuỗi nghiên cứu điển hình ASEAN RAI

• Phương pháp nghiên cứu và câu hỏi

• Thông tin về các nghiên cứu điển hình

• Phát hiện chính

• Bài học và hàm ý



Tổng quan về Chuỗi 
nghiên cứu điển hình

Trong chuỗi các nghiên cứu điển hình về: 

• Các hoạt động đầu tư gần đây (của doanh nghiệp
nông nghiệp và nhà đầu tư) vào các lĩnh vực 
LTTP, nông nghiệp và lâm nghiệp đang mang lại 
các kết quả xã hội, môi trường và tài chính như 
thế nào thông qua các hoạt động đầu tư này

• Hướng dẫn của ASEAN về Đầu tư có trách nhiệm 
vào Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp 
(ASEAN RAI) có thể hỗ trợ gì

Tập trung vào các nhà đầu tư tài chính



Tổng quan về Chuỗi 
nghiên cứu điển hình
Giới thiệu:

1. Các hoạt động đầu tư hiện tại vào lĩnh vực Thực phẩm, nông
nghiệp, lập nghiệp đã phù hợp với các nguyên tắc được nêu 
trong ASEAN RAI như thế nào

2. Điển hình kinh doanh của các nhà đầu tư tài chính nhằm khuyến 
khích các thực hành có trách nhiệm bởi các nhà đầu tư và các
DNNVV đã nhận được đầu tư của họ

Mục đích: 

1. Tăng cường hiểu biết của các nhà đầu tư về giá trị của ASEAN
RAI

2. Khuyến khích các nhà đầu tư khác tận dụng vốn như một công 
cụ để thúc đẩy các thực hành có trách nhiệm bởi các DNNVV 
trong lĩnh vực nông nghiệp



Phương pháp nghiên cứu
Phỏng vấn 1-2 giờ với mỗi nhà đầu tư, tập trung vào: 

• Thông tin, cấu trúc, mục tiêu đầu tư

• Quá trình đầu tư và kết quả

• Thành công và các yếu tố hỗ trợ

• Những hạn chế và thách thức

• Bài học kinh nghiệm

Sau phỏng vấn, dự thảo các Nghiên cứu điển hình đã được gửi 
lại cho các cá nhân đã tham gia phỏng vấn để tiếp tục góp ý và
hoàn thiện. 

• So sánh các nguyên tắc ASEAN RAI và thực hành thực tiễn của
các nhà đầu tư / doanh nghiệp nông nghiệp

• ASEAN RAI có thể giúp cải thiện hiệu quả đầu tư như thế nào

KHÔNG phải tuyên bố chính thức về quan điểm của cá nhân
được phỏng vấn về đầu tư có trách nhiệm hoặc thị trường vốn.



Thông tin về các nghiên cứu điển hình

Case Study 1 Case Study 2 Case Study 3

Nhà đầu tư Tổ chức tài chính quốc tế Nhà đầu tư tác động
trụ sở chính tại Việt Nam

Công ty đầu tư mạo hiểm
Trụ sở chính tại Singapore

Địa điểm đầu tư
Việt Nam 

(dự kiến sẽ phát triển thêm tại
Indonesia)

Indonesia Việt Nam

Thời gian 2021 - 2026 2014-hiện nay 2017-hiện nay

Ngành hàng Hồ tiêu và gia vị Dừa Công nghệ nông nghiệp

Giai đoạn N/A Series B Series A

Hình thức đầu tư
Tài trợ nhà cung cấp

(chuỗi cung ứng)
Vốn cổ phần Vốn cổ phần thiểu số



Phát hiện chính

• Các nhà đầu tư đòi hỏi cả tính bền vững/tác động và lợi
nhuận

• Tương thích cao (hơn) với các nguyên tắc của ASEAN RAI

• Các nhà đầu tư tổ chức kết hợp các chỉ số ESG trong phân bổ
vốn của họ

• Không có phương pháp tiếp cận duy nhất nào về cách các
nhà đầu tư kết hợp các vấn đề đầu tư có trách nhiệm/ ESG
vào các quyết định đầu tư của họ

• Nhiều tiêu chí xếp hạng ESG. Một số nhà đầu tư tự xây dựng
các công cụ và các yêu cầu thông tin của riêng họ

• Tốn thời gian để biến các khoản đầu tư có trách nhiệm trong
nông nghiệp (bao gồm cả đầu tư cho phát triển công nghệ
nông nghiệp) thành kết quả tài chính cho các cổ đông



Bài học

• Nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp cần bắt đầu chấp nhận và thích ứng với
xu hướng về đầu tư có trách nhiệm

• Các tiêu chuẩn toàn cầu có thể nâng cao hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư và cải thiện 
phân bổ vốn

• Cần có nguồn vốn dài hạn đầu tư vào các giải pháp công nghệ nông nghiệp ở giai đoạn đầu.

• Cần có sự vào cuộc sớm của các cơ quan có thẩm quyền, tăng cường hợp tác công tư 

• Vai trò quan trọng của các nhà đầu tư chiến lược dài hạn trong việc hỗ trợ quá trình chuyển 
đổi bền vững của doanh nghiệp.

• Cần có khuôn khổ pháp lý giúp tăng nhu cầu về các công cụ tài chính mới

• Các nhà đầu tư tổ chức có lợi thế, có thể thúc đẩy cổ phần của họ được đầu
tư theo hướng bền vững lâu dài (thông qua các biện pháp như ủy quyền 
biểu quyết và nghị quyết của cổ đông — hoặc thông qua đối thoại cởi mở 
với lãnh đạo doanh nghiệp)

• Cần có các hướng dẫn nhất quán xuyên biên giới (Hướng dẫn của ASEAN có
thể làm tham chiếu).

Photo: Shutterstock



Xin cảm ơn!.



THẢO LUẬN NHÓM..

Khoảng cách giữa thực hành của nhà đầu tư .

Khung hướng dẫn của ASEAN .

và thực tiễn tại Việt Nam.



Công cụ hỗ trợ áp dụng .

Khung hướng dẫn của ASEAN .

về đầu tư có trách nhiệm .



Chương trình Tập
huấn và Chứng nhận
ASEAN RAI (LAP)
Bà Erin Sweeney
Trưởng nhóm, Đầu tư bền vững & bao trùm - Tổ chức Grow Asia 



Chương trình Tập huấn và

Chứng nhận ASEAN RAI 



Phạm vi khu vực

Được thiết kế cho bất kỳ người học nào ở 

ASEAN
• Đào tạo học viên về cách áp dụng ASEAN 

RAI trên thực tế

• Thiết kế dự án sẽ được triển khai bởi học

viên

• Khóa học áp dụng cho cán bộ từ cả khu vực 

công, tư và tổ chức phi chính phủ

• Hỗ trợ toàn bộ chi phí thí điểm

2022 – Thí điểm cho 50 học viên

2022 – 2030 – tập huấn >400 học viên



Các chủ đề được đào tạo

Mô-đun trực tuyến

• 10 Lĩnh vực chuyên đề, nguyên tắc RAI được áp dụng ở cấp địa 

phương như thế nào

• Cách thức giảm thiểu rủi ro và thách thức

• Cách thu hút cộng đồng trong quá trình tham vấn

• Cách phát triển, định hướng thỏa thuận hợp đồng

• Cách xây dựng mối quan hệ bền vững và minh bạch với chính phủ

Trực tiếp, hoạt động nhóm

• Tư duy tìm kiếm giải pháp cho các rủi ro hoặc thách thức đầu 

tư trong thực tế

• Phân tích các nghiên cứu điển hình (tích cực và tiêu cực)

• Giải quyết vấn đề bằng cách đóng vai

• Cách xây dựng quan hệ đối tác trong quá trình đầu tư



Đối tượng tham dự

Khu vực tư

(quản lý cấp trung)

• Doanh nghiệp

• Kế hoạch và kinh
doanh (operations)

• Thu mua

• Tài chính & pháp lý

• Bền vững

• Tổ chức tài chính

• Nhà đầu tư tác
động

• Ngân hàng

• Chuỗi giá trị

Khu vực công

• Huyện hoặc tỉnh

• PTNT

• Kế hoạch & đầu tư

• Môi trường

• Ngân hàng phát triển

Tổ chức phi chính
phủ và nông dân

• Lãnh đạo nông dân
• Hợp tác xã nông dân
• Tổ chức phi chính

phủ địa phương
• Các tổ chức phi 

chính phủ khu vực
• Các tổ chức phi 

chính phủ quốc tế 
hoạt động trong quốc 
gia tương ứng



5 tháng kết hợp = Trực tuyến + Trực tiếp

Mô-đun E-
learning

Mô-đun 1

3-ngày hội thảo
trực tiếp

Mô-đun 2

Mô-đun E-
Learning

Mô-đun 3

Thiết kế dự án
mang lại thay

đổi

Mô-đun 4

Thuyết trình
cuối cùng

Mô-đun 5

Giám sát & 

đánh giá

M&E

Chương trình 

ra mắt tháng 9 

năm 2022



Learning and 

Accreditation 

Programme

Gửi email tới:

Hendrietta Retno

Trợ lý Giám đốc chương trình

retno@growasia.org

Truy cập website: 

www.aseanraiguidelines.org

Đăng ký tham dự

mailto:retno@growasia.org
http://www.aseanraiguidelines.org/


Bộ công cụ
đánh giá
ASEAN RAI

Bà Marion Allet
Trưởng phòng Môi trường & Tác động
CERISE 

TS Hafiz Mirza
Trưởng nhóm Nghiên cứu về Đầu tư
Trách nhiệm trong Nông nghiệp - IISD



Bộ công cụ đánh giá RAI 

(Công cụ đánh giá đầu tư nông 
nghiệp có trách nhiệm)



Về chúng tôi

• Cơ quan nghiên cứu, có trụ sở chính tại 

Canada, với các trung tâm khu vực ở 

Geneva và một số quốc gia khác.

• Sứ mệnh: Tăng tốc các giải pháp về ổn định 

khí hậu, tài nguyên bền vững và kinh tế 

công bằng.

• Nhóm thương mại, đầu tư và nông nghiệp 

quốc tế có trụ sở tại Geneva.

• Một phần của chương trình Thực hiện RAI 

ASEAN với Tổ chức Grow Asia, FAO (và 

ASEC)



Mục đích của công cụ đánh giá RAI
• Một phần của bộ công cụ giúp hỗ trợ khu vực công và tư nhân hiểu 

và thực hiện các Nguyên tắc ASEAN-RAI.

• Công cụ dành cho khu vực tư nhân (doanh nghiệp nông nghiệp) và 
cho phép các tổ chức xác định mức độ tuân thủ các thông lệ của họ 
với ASEAN-RAI

• Khoảng cách có thể được cải thiện

• Có thể đánh giá hiệu quả hoạt động khi tuân thủ ASEAN-RAI 
(dựa trên các mục tiêu và chỉ số / đo lường cho các thực hành
phù hợp)

• Quan trọng là:

• Công cụ đánh giá RAI không nhằm thay thế các công cụ hiện có. Ví 
dụ, việc tuân thủ có thể là do các thông lệ phát sinh từ các tiêu 
chuẩn và nguyên tắc quốc tế hoặc ngành hiện có.

• Công cụ này được cấu trúc xoay quanh các hoạt động và chức năng 
của doanh nghiệp (chiến lược, nhân sự, sản xuất, phân phối…) - nó 
phù hợp với cách thức hoạt động của tổ chức.  

• Việc áp dụng rộng rãi công cụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc so sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành



ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP / 
TÁC NHÂN TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP / 

DNNVV NÔNG NGHIỆP
THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN 
VÀ/HOẶC THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM NÔNG 

NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM, VÀ TRỰC TIẾP HỢP TÁC CÙNG
NÔNG HỘ NHỎ VÀ THU MUA SẢN PHẨM NÔNG

NGHIỆP TỪ HỌ ;

ĐÁNH GIÁ CẢ THỰC HÀNH VÀ KẾT QUẢ; XÂY DỰNG DỰA TRÊN CÁC THỰC TIỄN CHÍNH HIỆN CÓ
VÀ CÁC CHỈ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG:

Phạm vi áp dụng của Công cụ



1. Thẻ ID – Thông tin về hồ sơ của một Doanh nghiệp Nông nghiệp

2.   Thực hành – Xem xét các hoạt động, thực hành và quy trình dưới 7 góc độ

3.   Kết quả – Bộ chỉ số đầu ra và kết quả
(số nhân viên, số nông dân,% nông dân hài lòng với mối quan hệ của họ với doanh nghiệp, tiêu thụ năng lượng / nước, v.v..)

Cấu trúc của Bộ công cụ

1. Chiến lược và 
trách nhiệm giải 

trình về nông 
nghiệp có trách 

nhiệm

4. Các quy trình, sản 
phẩm và dịch vụ bền 

vững với môi 
trường

7. Minh bạch tài
chính và chia sẻ

lợi ích

6. Phát triển
nguồn nhân lực
có trách nhiệm

5. Đối xử có
trách nhiệm với

các bên liên
quan

3. Quy trình, sản
phẩm và dịch vụ
có trách nhiệm

2. Cấu trúc bao 
trùm và minh 

bạch

2C. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của các bên liên quan.TIÊU CHUẨN

THỰC HÀNH 
CẦN THIẾT

CHỈ SỐ

2C.1. Tổ chức có một cơ chế khiếu nại hợp pháp, công bằng và minh bạch, các bên liên quan có thể dễ dàng 

tiếp cận và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của họ.

2C.1.2. Các kênh khiếu nại và phản hồi đặc biệt thích hợp cho các bên liên quan dễ bị tổn thương 

nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

CHI TIẾT 2C.1.21. Các bên liên quan có sự lựa chọn giữa nhiều kênh



Chúng ta hiện ở đâu?

Q3-Q4 2021

• Phiên bản đầu tiên

• Góp ý, chỉnh sửa

2021

Q1-Q2 2022

• Áp dụng thí điểm công cụ

• Nghiên cứu điển hình về Quỹ SSNUP / ABC

• Thí điểm khác

2022

Q2-Q3 2022

• Phân tích kết quả ban đầu

• Thảo luận, phản hồi

2022

Q3-Q4 2022

• Sửa đổi, điều chỉnh công cụ.

• Chia sẻ

2022



Nghiên cứu
điển hình



Mục đích của
các nghiên
cứu điển
hình

• Đánh giá về việc tuân thủ các nguyên tắc RAI của Doanh nghiệp nông nghiệp. 

• Được hướng dẫn bởi các nghiên cứu viên

• Bao gồm cả việc sử dụng Bộ công cụ chấm điểm RAI.

• Tăng cường hiểu biết sâu sắc về những lỗ hổng trong việc tuân thủ 
ASEAN-RAI

• Đánh giá tác động tổng thể, và các kết quả

• Xác định các lĩnh vực cần được cải thiện của các Doanh nghiệp Nông nghiệp. 
Về mặt quản lý, quy trình hoạt động và thực hành của họ

• "Điểm số" tổng thể về mức độ tuân thủ, cũng như theo các chức năng 
và hoạt động chính.

• Để đảm bảo các kết quả và tác động tốt hơn trong tương lai

• Khuyến nghị cho các Nhà đầu tư tài chính về việc đầu tư hơn nữa vào các 
Doanh nghiệp nông nghiệp

• Bao gồm xác định những gì các nhà đầu tư tài chính có thể làm để hỗ 
trợ những doanh nghiệp được đầu tư của họ

• Cả về hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

• Các nghiên cứu điển hình đầu tiên ở Châu Phi, ASEAN sẽ bắt đầu vào cuối 
năm 2022 



THÔNG TIN LIÊN HỆ • Cécile LAPENU –
c.lapenu@cerise-

spm.org

• Marion ALLET –
m.allet@cerise-spm.org

• https://cerise-
spm.org/en/

Hafiz Mirza –
hmirza@iisd.org

https://www.iisd.org/

mailto:c.lapenu@cerise-spm.org
mailto:m.allet@cerise-spm.org
https://cerise-spm.org/en/
mailto:hmirza@iisd.org
https://www.iisd.org/


Q&A .



KHẢO SÁT

Quan tâm tham gia



Kết luận .

Scan QR Code to 

download documents


