CHƯƠNG TRÌNH NỀN TẢNG ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP (BPP)
Chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam thông qua Gói Phục hồi
Kinh tế xanh ứng phó COVID-19 trị giá 6,5 triệu đô-la Úc. Gói
hỗ trợ bao gồm 2,5 triệu đô-la Úc tài trợ cho bốn nhóm đối tác
doanh nghiệp và huy động được 9,2 triệu đô-la Úc từ đầu tư
của khối tư nhân. Bốn nhóm đối tác doanh nghiệp này được
thành lập trong khuôn khổ chương trình Nền tảng Đối tác
Doanh Nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế xanh ở Việt
Nam thông qua các sáng kiến thương mại trong lĩnh vực năng
lượng và khí hậu.
BPP hỗ trợ quan hệ đối tác giữa Chính phủ Úc và các mô hình
kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp để tạo ra các tác động
về phát triển, đồng thời giúp tăng lợi nhuận thương mại một cách
bền vững dựa vào các mô hình kinh doanh cốt lõi của doanh
nghiệp. Thông qua chương trình BPP, các doanh nghiệp đang
mang đến những tác động về xã hội và môi trường, bằng cách:

tạo ra và điều chỉnh
các sản phẩm và dịch
vụ nhằm cải thiện
cuộc sống và giảm
lượng phát thải;

giúp tạo ra
chuỗi giá trị toàn diện
và hiệu quả hơn;

mở rộng các
phương thức
kinh doanh bao trùm.
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Giới thiệu về mối quan hệ đối tác
Quan hệ đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT)
- Orlar - Raise Partners và SNV. Dự án được tài trợ bởi DFAT
thông qua Chương trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp, thực
hiện từ năm 2021 đến 2023, trong đó SNV sẽ cung cấp một gói
Hỗ trợ Kỹ thuật (HTKT) cho Orlar từ tháng 7/2021 đến tháng
7/2022 để mở rộng quy mô công nghệ canh tác nông nghiệp
theo chiều thẳng đứng, qua đó giúp tăng sản lượng lương thực
một cách bền vững và giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp.
Dự án sẽ thử nghiệm và nhân rộng công nghệ canh tác thẳng
đứng hiện có của Orlar, giúp tăng năng suất cây trồng một
cách bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Gói hỗ trợ kỹ thuật của SNV tại Đồng bằng sông
Cửu Long
ĐBSCL là khu vực chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí
hậu (BĐKH). Nhiều tỉnh thành tại khu vực này đang bị hạn hán,
lũ lụt và nước biển xâm nhập mặn sâu, làm thiệt hại tới sản
xuất nông nghiệp. Đáp lại, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng
Nghị quyết 120 đề xuất các hành động cấp bách để phát triển
bền vững và thích ứng với BĐKH tại ĐBSCL. Việc chuyển đổi
ngành nông nghiệp để thích ứng với các điều kiện môi trường
đang thay đổi là ưu tiên chính của nghị quyết, đồng thời khu
vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và
nhân rộng các công nghệ tiên tiến. Công nghệ canh tác nông
nghiệp theo chiều thẳng đứng của Orlar là một giải pháp đổi
mới, đặc biệt có hiệu quả tại các khu vực cửa sông và ven biển
- nơi có độ mặn tăng nhanh, sản xuất nông nghiệp cần chuyển
đổi từ sản xuất lúa sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao
hơn.
Trong khi Orlar đã phát triển và đang cải tiến các hệ thống
công nghệ cao để giám sát nhiều khía cạnh về môi trường
trong sản xuất, HTKT của SNV trong dự án này sẽ giúp công ty
chuyển giao thành công và nhân rộng mô hình sản xuất kinh
doanh tại Đồng bằng sông Cửu Long. HTKT này bao gồm 03
gói tư vấn:

Đánh giá tác động
môi trường và xã hội (ESAs)
Gói tư vấn này sẽ đánh giá các rủi ro và tác động tiềm ẩn về
môi trường và xã hội, đồng thời hỗ trợ nâng cao bảng tổng
quan các chỉ tiêu về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của
Orlar.

ESA bao gồm sự tham gia của các bên liên quan tại địa
phương; sự tham gia tham vấn về mô hình kinh doanh của
Orlar và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến địa bàn của dự án.

Đánh chuỗi bền vững
và toàn diện
Kinh nghiệm chuyên sâu của SNV sẽ hỗ trợ Orlar phát triển
nhanh hơn và hiệu quả hơn trong chuỗi cung ứng toàn diện,
đảm bảo an ninh lương thực theo chuỗi, đồng thời giải quyết
hiệu quả các vấn đề về kinh tế và môi trường (Ví dụ: Giảm đóng
gói, tái chế chất thải hữu cơ,...), cũng như tạo ra những cơ hội
kinh doanh mới và toàn diện.
Phát triển cộng đồng và
hỗ trợ quyền làm chủ
của địa phương
Gói tư vấn này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quyền làm chủ
của địa phương và sự phát triển của cộng đồng, qua đó nâng
cao năng lực của người dân địa phương, đặc biệt là lao động
nữ, nhằm nâng cao thu nhập và chuyên nghiệp hóa sản xuất
kinh doanh của nông dân.
Đồng bằng sông Cửu Long
đang phải đối mặt với các mối đe
dọa cấp bách do biến đổi khí hậu.
Chỉ trong vài thế hệ tới, các vùng
đất của hàng triệu nông dân sẽ bị
ngập úng hoặc bị xâm nhập mặn
sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới
sản xuất cây trồng truyền thống
Ông Peter Loach,
như lúa. Điều này đã và đang xảy ra
Giám đốc Quốc gia,
tại các vùng ven biển và cửa sông.
SNV Việt Nam
Cần phải tăng tốc chuyển đổi, và điều này đỏi hỏi sự đổi
mới và đầu tư của khu vực tư nhân. Tôi thực sự cảm thấy
vui mừng về sự kết hợp giữa công nghệ của Orlar với
cam kết mạnh mẽ về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội
của họ. Orlar đã đưa ra giải pháp thiết thực cho một
trong những thách thức lớn nhất của loài người - sản
xuất lương thực cho dân số ngày càng tăng trong khi tài
nguyên ngày càng ít đi và tại một trong những nơi dễ bị
tổn thương nhất bởi BĐKH trên thế giới. SNV tự hào được
đóng góp cho mối quan hệ đối tác này và hy vọng rằng
chuyên môn của chúng tôi về kinh doanh nông nghiệp
bao trùm sẽ giúp tạo ra một giải pháp thông minh thích
ứng với BĐKH, cùng tiềm năng lớn về mở rộng quy mô.”

