Hội thảo trực tuyến về
tiếp cận thị trường và
chứng nhận hữu cơ
Nếu bạn muốn học về tiếp cận thị trường và chứng nhận
hữu cơ, bạn đừng bỏ lỡ hội thảo trực tuyến này được trình
bày bởi 03 chuyên gia nông nghiệp hữu cơ được phát triển
bởi sự hợp tác giữa Mekong Organics, NASAA và Chứng
nhận hữu cơ NCO
WEBINAR 10 MARCH 2021 • 8.30AM (HANOI) • 12.30PM (AEST)
Chủ đề webinar bao gốm
• Phần giới thiệu
Trình bày bởi Ts Nguyễn Văn Kiền,
CEO, Mekong Organics

• Nguyên lý nông nghiệp hữu cơ; xu hướng và các vấn
đề thị trường nông nghiệp hữu cơ tại Úc, Trung Quốc,
Mỹ, Châu Âu, và Đông Nam Á;
• Trường hợp điển hình về việc chuyển đổi sang hữu cơ
và tiếp cận/tạo thị trường
Trình bày bởi bà Alex Mitchell,
Giám đốc NASAA Organic

• Các hoạt động chứng nhận hữu cơ tại Úc và các quốc
gia Đông Nam Á
• Quy trình chứng nhận hữu cơ cho người canh tác/sản
xuất, nhà sản xuất và nhóm nhà sản xuất/canh tác với Hệ
thống kiểm soát nội bộ (Internal Control System).
• So sánh tiêu chuẩn của NASAA/ tiêu chuẩn/qui định
của Châu Âu/ tiêu chuẩn/qui định của USDA NOP/ tiêu
chuẩn JAS về các yêu cầu và các khoản phí liên quan.
• Thảo luận về việc NASAA/NCO hỗ trợ đào tạo thanh tra
viên tại Việt Nam để giảm chi phí chứng nhận cho nhà
sản xuất/canh tác.
Trình bày bởi bà Tammy Partridge,
Giám đốc NCO

Đăng ký tham gia để biết thêm thông tin, xin vui lòng email:
Ts Nguyễn Văn Kiền, organicsmekong@gmail.com

Chúng tôi là ai
NASAA Organic
Với vai trò là hiệp hội công nghiệp hữu
cơ lâu đời của Úc, chúng tôi rất tự hào
cung cấp thị trường, phát triển công
nghiệp hữu cơ, vận động, giáo dục, chính
sách và dịch vụ tư vấn. Trong đó, bao
Mekong Organics

gồmtiêu chuẩn hữu cơ và tiêu chuẩn Biodynamic (động sinh học) của NASAA

Mekong Organics là 1 Doanh Nghiệp

là một trong số những nhãn chứng nhận hữu cơ của Úc được thừa nhận cấp

đăng ký tại bang ACT Úc. Sứ mệnh

quốc tế. Tổ chức chứng nhận của chúng tôi có tên NCO (Chứng nhận hữu cơ

của Mekong Organics là kết nối

NASAA) cung cấp tiếp cận thị trường cao cấp thông qua sự phân bố và thừa

nông nghiệp hữu cơ, dinh dưỡng

nhận toàn cầu. Chứng nhận hữu cơ NASAA hiện đã chứng nhận cho hơn 1200

và sức khỏe để cải thiện cuộc sống

nhà sản xuất, trong đó có 230 doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

của người dân lưu vực sông Mekong

Logo chứng nhận hữu cơ NASAA với hình chiếc lá màu xanh đã được người tiêu

bằng cách liên kết khoa học với

dùng và doanh nghiệp tiêu thụ trên toàn cầu thừa nhận. Logo hữu cơ NASAA là

các chính sách và thực tiễn; kết nối

biểu tượng của niềm tin hữu cơ Úc, sự tin cậy, và sự chính trực. Đạt được chứng

người nông dân Úc và người nông

nhận của NASAA sử dụng nhãn hiệu lá cây mà xanh hữu cơ NASAA cung cấp

dân các quốc gia Đông Nam Á nhằm

cho người được chứng nhận với những thuận lợi lớn vê thị trường.

thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ và

Toàn cầu, hiện có hơn 20.000 hộ nông dân nhỏ lẽ ở các quốc gia đang phát

phát triển bền vững khu vực Châu Á

triển được chứng nhận NASAA với hình thức nhóm ICS và sử dụng nhãn hiệu lá

Thái Bình Dương. Mekong Organics

màu xanh hữu cơ Nasaa Organic.

được thành lập vào năm 2018 nhằm

Ngành nông nghiệp hữu cơ Úc tăng trưởng 15% mỗi năm, với nhiều quốc gia

tạo nền tảng kiến thức để kết nối

xác nhận tăng trưởng cao hơn. Để đẩy mạnh ngành công nghiệp hữu cơ Nasaa

nông nghiệp hữu cơ, canh tác sinh

Organic nhằm mục tiêu:

thái và các hoạt động đa dạng

• Tạo cơ hội cho nông dân nhỏ lẻ tham gia vào thị trường hữu cơ nội địa và

sinh học nông nghiệp trong vùng
Mekong và Úc.

quốc tế
• Hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng để dễ dàng tiệp cận thị trường tiêu thụ;
• Thúc đẩy các nguồn quỹ để phát triển giáo dục và tập huấn cho các doanh
nghiệp sản xuất và tiêu thụ;
• Hỗ trợ xác định các thị trường tiêu thụ mới, tiềm năng cho các doanh nghiệp
sản xuất và phát triển sản phẩm cho nhà chế biến theo nhu cầu thị trường.
sản xuất và phát triển sản phẩm chế biến tương ứng với nhu cầu thị trường.

• Tiếp cận thị trường trong nước –
chứng nhận hữu cơ NCO giành

công nghiệp hữu cơ cũng như thị

quyền vào thị trường hữu cơ Úc.

trường hữu cơ tại Úc và các quốc gia

• Tiếp cận thị trường toàn cầu – chứng
nhận hữu cơ NCO giành được quyền
NASAA Certified Organic (NCO)

lợi ích để phát triển và hỗ trợ ngành

khác.
• Các dịch vụ và hỗ trợ khác đặc biệt–

vào thị trường được kiểm soát và

NCO hỗ trợ tối đa cho các nhà sản

chưa được kiểm soát trên toàn cầu.

xuất mới và hiện hữutrên lĩnh vực

NCO duy trì nhiều hoạt động chứng

• Chứng nhận hữu cơ cho tất cả các

nhận và là chứng nhận hữu cơ đáng

loại hàng hóa – NCO cấp chứng

tin cậy nhất tại Úc. Chứng nhận hữu

nhận hữu cơ toàn diện từ các sản

cơ – NASSA Organic và Biodynamic

cơ NCO có thể tiếp cận các thị trường

phẩm tươi sống đến các sản phẩm

Standard là các tiêu chuẩn hữu cơ

hữu cơ tại Úc và các quốc gia khác

chế biến hổn hợp tại Úc và các quốc

trên toàn thế giới như các thị trường

gia khác.

hữu cơ khó tính: Trung Quốc, Mỹ, Châu
Âu, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Nhật Bản.

hữu cơ.
• Sự lựa chọn các tiêu chuẩn hữu

hàng đầu được công nhận toàn cầu.
• Lãnh đạo – chúng tôi cấp chứng

• Chi phí cạnh tranh – NCO mang đến

nhận hữu cơ cho các quốc gia đang

mức phí cạnh tranh, nhằm mang lại

phát triển và các hộ canh tác nhỏ lẻ.

