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2 - 5 tỷ đồng/năm là chi phí mỗi doanh nghiệp tiết 
giảm được khi tham gia dự án.

SUPA

GCTF
50% là mức GCTF hỗ trợ bảo lãnh tài chính khi doanh 
nghiệp vay vốn để đổi mới công nghệ. 

25% là mức trả thưởng bằng tiền tối đa cho doanh 
nghiệp khi dự án đổi mới công nghệ đạt được hiệu 
quả mong muốn.

Triển khai RECP đã giúp các doanh nghiệp tham gia 
dự án tiết kiệm 32,86 tỷ đồng (tương đương 1.448.215 
USD) nhờ tiết giảm tiêu thụ nguyên vật liệu, nước, 
năng lượng và hóa chất phục vụ sản xuất.

Tiết kiệm 1,08 triệu kwh/năm (tương đương 80.000 
USD) và cắt giảm 621 tấn CO /năm là kết quả các 
doanh nghiệp chế biến cà phê và gạo đã đạt được khi 
tham gia dự án.
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Dự án SUPA thúc đẩy áp dụng thực hành bền vững trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng cá tra bằng việc tiếp cận tất cả các mắt xích của 
chuỗi và tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan.
Hợp phần “kéo” tập trung tạo lập các liên kết thị trường, tăng 
cường truyền thông nhằm cải thiện hình ảnh của sản phẩm cá tra 
Việt Nam trong mắt người tiêu dùng châu Âu. 
Hợp phần “đẩy” giúp nâng cao năng lực và hỗ trợ về kỹ thuật cho 
khâu sản xuất và chế biến để tăng cường hiệu quả tài nguyên và 
sản xuất sạch hơn nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về sản phẩm của 
thị trường châu Âu.  

THÔNG TIN CHUNG
Nhà tài trợ: Liên minh châu Âu (EU) thông qua Chương trình 
Switch-Asia
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Các đối tác thực hiện: VNCPC, VASEP,  WWF Áo, WWF Việt Nam 
Thời gian triển khai: 2013 - 2017
Website: http://vncpc.org/project/supa; www.supa.vasep.com.vn
Lĩnh vực: Thuỷ sản
Khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long
Liên hệ:
Ông Lê Xuân Thịnh - Quản lý dự án, VNCPC
Email: thinh.lx@vncpc.org | Tel: (84-24) 3868 4849 - ext 28
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Mục đích của GCTF là hỗ trợ tài chính để khuyến khích các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam đầu tư trung và dài hạn 
cho công nghệ sạch hơn nhằm giảm đáng kể các tác động môi 
trường.

THÔNG TIN CHUNG
Nhà tài trợ: Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO)
Đối tác thực hiện: VNCPC, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; 
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Á Châu
Website: gctf.vncpc.org
Thời gian thực hiện: 2007 - 2017
Lĩnh vực: Công nghiệp và một số ngành dịch vụ
Khu vực: Việt Nam
Liên hệ:
Bà Nguyễn Lê Hằng - Điều phối viên Quỹ, VNCPC
Email: hang.nl@vncpc.org | (84-24) 3868 4849 - ext 14





Hợp phần “Đào tạo năng lực và tư vấn triển khai Sử dụng hiệu quả 
Tài nguyên và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” của dự án nhằm mục 
tiêu giúp các doanh nghiệp tăng năng suất, giảm tiêu thụ tài 
nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, các chất gây ô nhiễm, cũng 
như cải thiện hiệu quả sử dụng nước và quản lý an toàn hóa chất 
trong 3 KCN được lựa chọn của Việt Nam. Đây được coi là một bước 
thay đổi ở cấp độ doanh nghiệp đóng góp vào việc chuyển đổi các 
khu công nghiệp hiện tại thành khu công nghiệp sinh thái.

THÔNG TIN CHUNG
Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường Toàn cầu, Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ
Cơ quan quản lý dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan điều hành thực hiện: UNIDO và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đối tác thực hiện: VNCPC, Ban quản lý KCN thành phố Đà Nẵng, 
Cần Thơ và tỉnh Ninh Bình
Thời gian thực hiện: 2015- 2019
Liên hệ:
Ông Đinh Mạnh Thắng - Quản lý hợp phần, VNCPC
Email: thang.dm@vncpc.org | Tel: (84-24) 3868 4849 - ext 25
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Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác của UNIDO - 
UNEP về Sử dụng Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn 
(RECP). Mục tiêu chung của dự án là: cải thiện môi trường địa 
phương; giảm phát thải khí nhà kính và mang lại lợi ích kinh tế cho 
doanh nghiệp. Tại Việt Nam, dự án đã và đang hỗ trợ cho hai ngành 
chế biến gạo và cà phê.

THÔNG TIN CHUNG
Nhà tài trợ: Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO)
Điều phối: Tổ chức Công nghiệp Liên hợp Quốc (UNIDO)
Đối tác thực hiện: VNCPC, Sofies (Thụy Sỹ), Tổng công ty Lương 
thực Miền Nam (Vinafood II), Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền 
vững (VnSAT), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), 
Công ty Cơ khí Viết Hiền
Thời gian thực hiện: 2013 - 2017
Lĩnh vực: Chế biến gạo và cà phê
Khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên
Liên hệ:
Ông Nguyễn Thành Trung - Quản lý dự án, VNCPC
Email: trung.nt@vncpc.org | Tel: (84-24) 3868 4849 - ext 26







Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Tăng trưởng 
Xanh do Viện Friedrich Ebert hợp tác cùng Tổng liên 
đoàn Lao động Việt Nam thực hiện.

THÔNG TIN CHUNG
Nhà tài trợ: Viện Friedrich Ebert
Điều phối: Viện Friedrich Ebert, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Lĩnh vực: Công đoàn của các doanh nghiệp và Liên đoàn 
lao động tỉnh
Khu vực: Việt Nam
Liên hệ:
Bà Nguyễn Lê Hằng – Quản lý dự án, VNCPC
Email: hang.nl@vncpc.org | (84-24) 3868 4849 - ext 14

CHO CÁC





Dự án tập trung vào đánh giá RECP tại các doanh nghiệp chế biến thủy 
sản thuộc KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang - Đà Nẵng nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời đề 
xuất kế hoạch hành động thực hiện các sáng kiến KCN sinh thái cho KCN 
này.

THÔNG TIN CHUNG
Nhà tài trợ: Tổng công ty Tài chính Quốc tế - Nhóm Ngân hàng Thế giới
Đối tác thực hiện: VNCPC, Ban quản lý KCN Đà Nẵng
Thời gian thực hiện: 9/2015 – 8/2018
Khu vực: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang – Đà Nẵng
Liên hệ:
Bà Đặng Nguyên Nhung - Quản lý dự án, VNCPC
Email: nhung.dn@vncpc.org | Tel: (84-24) 3868 4849 - ext 26










