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Do Liên minh Châu Âu tài trợ 



Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau,
quả Việt Nam” (SFV-Export) do Liên minh Châu Âu tài trợ, được phối hợp thực hiện
bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam – VCCI. Dự án được triển khai trong hai năm 2022 - 2023 nhằm thúc đẩy xuất
khẩu các sản phẩm gia vị, rau, quả vào thị trường EU ,  thông qua: 

1. VỀ SFV - EXPORT:

Hỗ trợ DNNVV tuân thủ
và được chứng nhận

đáp ứng các tiêu
chuẩn được EU công
nhận về ATTP, thực

hành bền vững

2. LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA DỰ ÁN:

Được đào tạo, tập huấn chuyên sâu bởi các chuyên gia
giàu kinh nghiệm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn được EU
công nhận về ATTP và thực hành bền vững như IFS, BRC,
Fairtrade.
Được tư vấn, tập huấn bởi các chuyên gia uy tín nhằm
quản trị hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp và
đáp ứng các yêu cầu của EU.
Được hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ chứng nhận đáp
ứng các tiêu chuẩn.

Được cung cấp thông tin liên tục về thị trường EU, cơ hội
kinh doanh và các hướng dẫn tuân thủ EVFTA thông qua
nền tảng số chuyên biệt.
Được đào tạo, tập huấn để thúc đẩy hoạt động marketing
và phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường EU.
Được kết nối trực tiếp với các khách hàng tiềm năng từ
thị trường EU.

Tăng khả năng 
đáp ứng yêu cầu 

của thị trường
 

Tăng khả năng 
tiếp cận 

thị trường
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Đăng ký tham gia “Hội thảo Khởi động dự án” tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về Dự án.

Tạo cơ hội để
DNNVV tiếp cận,

kết nối kinh doanh
với đối tác EU

Nâng cao năng lực
của ngành & danh
tiếng của các sản
phẩm nông nghiệp

Việt Nam

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBYjsKyVjPnGRwamV72O0zytKJLlkGgDB4aogLrl1sfdH87A/viewform


3 .  Đ I Ề U  K I Ệ N  T H A M  G I A :

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả.
Mong muốn gia tăng xuất khẩu vào thị trường EU.
Có nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn được EU công nhận về chất lượng, an toàn thực phẩm 
và thực hành bền vững.
Có liên kết chuỗi với nhà cung cấp trong nước.
Doanh thu trung bình từ 30 tỷ/năm.
Ưu tiên các doanh nghiệp quan tâm/có nỗ lực tăng cường tác động xã hội, thúc đẩy  bình 
đẳng giới và môi trường bền vững.

4 .  C Á C H  T H Ứ C  Đ Ă N G  K Ý  T H A M  G I A :

Điền bản đăng ký tham gia và tập hợp các tài liệu liên quan để dự án có 
đầy đủ thông tin nhất về doanh nghiệp.
Tải Bản đăng ký và tài liệu giới thiệu dự án tại đây: https://tinyurl.com/gioithieuSFV

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia
Nộp hồ sơ tại đây: https://tinyurl.com/DangkythamgiaSFV

5 .  T H Ờ I  H Ạ N  N Ộ P  H Ồ  S Ơ  T H A M  G I A :  1 4 / 0 5 / 2 0 2 2

6 .  T H Ô N G  T I N  L I Ê N  H Ệ :

Hoàng Lê Trang – Quản lý dự án
Oxfam tại Việt Nam
22 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
trang.hoangle@oxfam.org
+84 917746655

Nguyễn Thị Hạnh – Phó Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, VCCI
9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
hanhnt@vcci.com.vn 
+84 904206626
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Liên minh Oxfam toàn cầu
Oxfam là một phong trào đấu tranh toàn cầu vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và
bất công. Liên minh Oxfam toàn cầu có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 70 quốc gia. 

Tầm nhìn của Oxfam hướng tới một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới nơi con người
và Trái đất là trung tâm của nền kinh tế. Nơi phụ nữ và trẻ em gái không phải đối mặt với bạo
lực và phân biệt đối xử. Nơi khủng hoảng khí hậu được kiểm soát. Và nơi hệ thống quản trị có
sự tham gia của người dân và các lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm.

Oxfam tại Việt Nam
Oxfam tại Việt Nam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác
giữa công dân tích cực, chính quyền có trách nhiệm và khu vực tư nhân. Đây cũng là nền tảng
cho sự phát triển của Việt Nam.
Thông tin thêm về Oxfam tại đây: https://vietnam.oxfam.org/ 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho 
cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở 
Việt Nam. Hoạt động của VCCI nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, 
thương mại và khoa học - công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

VCCI đã tập hợp một cộng đồng đông đảo doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, đại diện 
cho gần 800.000 doanh nghiệp trong cả nước. VCCI cũng thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ 
với gần 200 các tổ chức đối tác quốc tế để hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn 
cầu. 

VCCI là thành viên tích cực của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Liên đoàn các Phòng 
Thương mại thế giới, Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Á - Thái Bình Dương 
(CACCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN (ASEAN CCI) và các liên đoàn 
giới chủ thế giới và khu vực.
Thông tin thêm về VCCI tại đây: https://vcci.com.vn/ 

https://vietnam.oxfam.org/
https://vietnam.oxfam.org/
https://vcci.com.vn/
https://vcci.com.vn/

