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Đầu tư có trách 
nhiệm trong lĩnh 
vực thực phẩm, 
nông nghiệp và 
lâm nghiệp

Hướng dẫn của ASEAN về 
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có trách nhiệm trong lĩnh vực thực 
phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp 
được xây dựng bằng một phương 
pháp toàn diện, với sự tham gia 
của nhiều bên liên quan
và sự hỗ trợ của Ban Thư ký 
ASEAN, Sáng kiến Tăng trưởng 
Châu Á (Grow Asia), Cơ quan 
Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ 
(SDC), Quỹ ủy thác của Ngân 
hàng Thế giới và Viện Phát triển 
Bền vững Quốc tế (IISD).

Tham khảo thông tin chi tiết tại  
website: www.aseanraiguidelines.org 

Tài liệu được in bằng giấy từ các nguồn có trách nhiệm.



Trong bối cảnh nhu 
cầu thực phẩm tăng 
do sự gia tăng về dân 
số, thu nhập và đô thị 
hóa ở ASEAN, nông 
nghiệp sẽ tiếp tục là 
lĩnh vực thu hút được 
nhiều đầu tư trong 
nước và nước ngoài, 
đặc biệt là ở các khu 
vực đang phát triển.
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Đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm ở khu vực ASEAN
Hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực thực phẩm, nông ng-
hiệp và lâm nghiệp1 được khởi nguồn và xây dựng dựa trên các nguyên tắc đầu tư có 
trách nhiệm trong hê thống nông nghiệp và thực phẩm (CFS-RAI) của Ủy ban An ninh 
lương thực thệ (lĩnh vực LTNLN) giới. Hướng dẫn này được gửi đến Chính phủ các 
quốc gia thành viên ASEAN và được điều chỉnh phù hợp với các thách thức cụ thể của 
từng quốc gia, đồng thời dự báo vai trò và trách nhiệm của chính các đối tác liên quan 
ngoài khu vực nhà nước, bao gồm các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn. Hướng dẫn 
này cũng được xây dựng dựa trên các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên 
Hợp Quốc, các mục tiêu này cũng được trích dẫn trong nội dung tài liệu Hướng dẫn 
này. Tài liệu Hướng dẫn này được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.  

Mục đích chính của Hướng dẫn là thúc đẩy đầu tư vào lương thực, nông nghiệp và 
lâm nghiệp trong khu vực ASEAN, góp phần phát triển kinh tế khu vực, an ninh lương 
thực và dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và lợi ích công bằng, cũng như sử dụng bền 
vững tài nguyên thiên nhiên. Các mục tiêu khác bao gồm:

1 Tháng 9/2017, các Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) đã đồng ý xây dựng Hướng dẫn ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách 
nhiệm trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (gọi tắt là “Hướng dẫn”) tại cuộc họp AMAF thường niên lần thứ 39. Tháng 
10/2017, Grow Asia đã được Ban Thư ký ASEAN đề nghị cung cấp chuyên gia, tài trợ và thu thập ý kiến xây dựng Hướng dẫn - đặc biệt là ý 
kiến từ khu vực tư nhân. Kinh phí dự án được huy động từ Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC), Quỹ ủy thác của Ngân hàng Thế 
giới và chuyên gia chủ yếu từ Viện Phát triển bền vững Quốc tế (IISD) tại Geneva.

Thiết lập các điều kiện thuận lợi 
để thu hút đầu tư có trách nhiệm 
vào lĩnh vực lương thực, nông 
- lâm nghiệp (lĩnh vực LTNLN)
thông qua khung chính sách và 
quy định rõ ràng trên toàn quốc 
và cách tiếp cận phù hợp hơn 
trên toàn khu vực ASEAN.

Xây dựng khung hướng dẫn các 
quốc gia ASEAN, các nhà đầu 
tư lớn, nhỏ và các tác nhân khác 
trong việc phát triển các chuỗi giá 
trị và đầu tư nông nghiệp có trách 
nhiệm và bền vững trong khu vực.

Xây dựng tập hợp các mối quan 
tâm, có thể được sử dụng làm tài 
liệu tham chiếu hỗ trợ công tác 
ra quyết định và hành động trong 
trung hạn đến dài hạn.

Tạo lập sự cân bằng giữa các lợi 
ích, bao gồm tăng cường năng lực 
của các bên liên quan khác, thông 
qua việc ký kết hợp đồng, yêu cầu 
các nhà đầu tư tuân thủ nghĩa vụ 
của mình và tạo ra các công cụ 
thúc đẩy hợp tác - hỗ trợ cho mục 
đích chính của Hướng dẫn.
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Hướng dẫn này mong muốn đem lại những gì cho Chính 
phủ các nước

Tôn trọng quyền không bị đói.
Theo đuổi mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG) số 2 (chấm dứt nạn đói) 
và các mục tiêu ASEAN.
Đảm bảo nguồn cung bền vững các 
loại thực phẩm an toàn, giàu dinh 
dưỡng và trong khả năng tài chính của 
người dân.
Tôn trọng quyền của nông dân đa 
dạng hoá cây trồng trong sản xuất.

Khuyến khích tăng trưởng công bằng 
để giảm nghèo và hỗ trợ bình đẳng 
giới.
Tạo việc làm và sinh kế bền vững, an 
toàn. 
Hỗ trợ nâng cao chất lượng và tuân 
thủ tiêu chuẩn ở cấp nông hộ sản xuất 
nhỏ. 
Đảm bảo tính cân bằng, hiệu lực thực 
thi của các cam kết hợp đồng giữa 
nhà đầu tư và các quốc gia sở tại.
Yêu cầu hợp đồng công bằng hơn, 
minh bạch hơn giữa người mua và 
nhà sản xuất.
Tôn trọng và thúc đẩy sinh kế rừng 
bền vững.

Áp dụng các cam kết đã được ký kết của 
nhà đầu tư để phát triển và đào tạo kinh 
doanh tại địa phương.
Khám phá các giải pháp thay thế 
nhượng đất quy mô lớn, như hợp đồng 
sản xuất trọn gói.
Giới thiệu các chiến lược có sự tham gia 
của cộng đồng trong các hợp đồng giữa 
nhà đầu tư và Nhà nước.
Tăng cường chất lượng hợp đồng ký kết 
và nhận thức về các quyền và nghĩa vụ 
hợp đồng.
Thúc đẩy sự tham gia của của nông dân 
quy mô nhỏ và người tiêu dùng trong 
quá trình xây dựng chính xác đầu tư và 
ra quyết định.
Phát triển các chiến lược hòa nhập cho 
phụ nữ và các nhóm bên lề trong các dự 
án đầu tư.
Thiết lập các chương trình tài chính 
vi mô, tín dụng nông thôn, liên kết thị 
trường, phát triển doanh nghiệp nhỏ.

Xây dựng một môi trường cho phép 
đầu tư có trách nhiệm.
Xây dựng kế hoạch ngành thực phẩm, 
nông nghiệp và lâm nghiệp (lĩnh vực 
LTNLN) và các chiến lược đảm bảo an 
ninh lương thực.
Hỗ trợ các chương trình phát triển 
lương thực và xây dựng các đối tác 
côngtư.
Phát triển tài chính nông thôn, cải 
thiện khả năng tiếp cận thị trường và 
cơ sở hạ tầng.
Giám sát tác động của các khoản đầu 
tư vào an ninh lương thực.

Góp phần giải quyết các vấn đề 
về an ninh lương thực, an toàn 
thực phẩm và dinh dưỡng thông 
qua:

Góp phần phát triển kinh tế 
bền vững, công bằng và bao 
trùm, và xoá đói giảm nghèo 
thông qua:

Hướng dẫn 1 Hướng dẫn 2

Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:

Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:
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Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:

Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:

Hỗ trợ cơ hội được tiếp cận một cách 
công bằng tới các cơ hội và bảo vệ 
quyền con người.
Công nhận đóng góp và tầm quan 
trọng của phụ nữ và thanh thiếu niên 
với ngành thực phẩm, nông nghiệp và 
lâm nghiệp.
Ghi nhận vai trò trung tâm của ngành 
thực phẩm, nông nghiệp và lâm  
nghiệp trong thúc đẩy các mô hình 
kinh doanh cùng người có thu nhập 
thấp để đảm bảo cơ hội việc làm và 
kinh doanh.
Tăng khả năng tiếp cận đất đai, tài 
nguyên, dịch vụ, giáo dục, thị trường 
và thông tin.
Giải quyết vấn đề tính tổn thương 
ngày càng tăng trước các tác động 
của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa trong 
việc ra quyết định, lãnh đạo và hợp tác.

Tôn trọng quyền lợi hợp pháp của chủ 
sở hữu quyền sử dụng đất, người dân 
địa phương và cộng đồng địa phương 
được đồng thuận dựa trên nguyên tắc 
tự nguyện, báo trước và được cung 
cấp thông tin (FPIC).
Đánh giá tác động xã hội của hoạt 
động đầu tư đối với tất cả các chủ sở 
hữu quyền sử dụng đất hợp pháp.
Hành động để tránh di dời và tái định 
cư của tất cả các chủ sở hữu quyền 
sử dụng đất hợp pháp.

Cải thiện khả năng tiếp cận của phụ 
nữ tới giáo dục, sửa đổi pháp luật và 
quyền tổ chức.
Cung cấp dịch vụ khuyến nông có tính 
đến yếu tố giới cho các hộ sản xuất 
nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Công nhận vai trò quan trọng của phụ 
nữ trong an ninh lương thực gia đình 
và cộng đồng. 
Tạo điều kiện cho các đối tác và mạng 
lưới giữa các tổ chức xã hội dân sự, 
tổ nhóm nông dân, các nhóm dân tộc 
thiểu số và hợp tác xã của phụ nữ.
Đảm bảo khả năng tiếp cận của thanh 
thiếu niên tới các nguồn lực, cơ hội thị 
trường.

Hoàn thiện hệ thống luật pháp và 
chính sách đảm bảo tính công bằng, 
minh bạch về quyền sử dụng đất.
Tạo điều kiện áp dụng cơ chế sở hữu 
đất tập thể, xã và cá nhân.
Cải thiện nhận thức về quyền sở hữu 
và năng lực đàm phán giữa các cộng 
đồng. 
Xây dựng nhận thức và tuân thủ 
Hướng dẫn tự nguyện của LHQ về 
Quản trị nhà nước đối với sở hữu đất 
đai, ngư nghiệp và rừng (VGGT.2)
Giảm thiểu mọi tái định cư không thể 
tránh khỏi và giảm thiểu các tác động 
tiêu cực liên quan.

Góp phần tăng cường bình đẳng, 
gắn kết và trao quyền cho phụ 
nữ, thanh niên, dân địa phương 
và các nhóm bên lề, thông qua:

Tôn trọng quyền sở hữu đất, 
thủy sản và rừng, và tiếp cận  
với nguồn nước:

Hướng dẫn 3 Hướng dẫn 4

2VGGT là Hướng dẫn tự nguyện của LHQ về Quản trị có trách nhiệm 
quyền sở hữu đất đai, ngư nghiệp và rừng trong bối cảnh an ninh 
lương thực quốc gia. 
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Ngăn chặn, giảm thiểu và khắc phục 
các tác động tiêu cực đến tài nguyên 
thiên nhiên.
Hỗ trợ thực hành quản lý rừng bền 
vững.
Công nhận giá trị kinh tế, xã hội, văn 
hóa và sinh thái của rừng.
Cân bằng giữa kinh tế, bảo tồn và nhu 
cầu của cộng đồng và người dân địa 
phương.
Hỗ trợ cung ứng bền vững và chứng 
nhận môi trường và xã hội cho các 
sản phẩm thực phẩm, nông nghiệp và 
lâm nghiệp.
Tăng hiệu quả sản xuất và sử dụng 
hiệu quả chất thải và các phụ phẩm.
Khuyến khích tiêu dùng bền vững.
Đảm bảo công tác lập kế hoạch, quản 
lý và quản trị tài nguyên thiên nhiên có 
sự tham gia của người dân được triển 
khai mạnh.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu và 
phát triển (R&D) và nguồn nhân lực, đồng 
thời thúc đẩy chuyển giao kết quả từ thí 
nghiệm ra thực tiễn sản xuất.
Thực hiện các chính sách phát triển công 
nghệ, thương mại hóa và phân phối.
Thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp giữa 
các quốc gia ASEAN trong nghiên cứu và 
phát triển (R&D).
Thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân vào 
đổi mới thông qua các đối tác công tư 
chiến lược.
Hỗ trợ các mô hình kinh doanh cùng 
người có thu nhập thấp để khuyến khích 
chuyển giao công nghệ.
Tăng cường các diễn đàn đa phương để 
trao đổi thông tin, đổi mới và chia sẻ kiến 
thức.
Công nhận và tôn trọng kiến thức truyền 
thống và quyền sở hữu trí tuệ (IP) liên 
quan.

Hỗ trợ hệ thống quản lý tài nguyên thiên 
nhiên toàn diện.
Quản lý nước công bằng và hiệu quả. 
Đảm bảo tiếp cận nguồn nước phù hợp 
với nghĩa vụ và quyền con người.
Phát triển các kế hoạch rừng quốc gia 
giải quyết rõ ràng các vấn đề đầu tư.
Hỗ trợ quá trình phân cấp, phân quyền 
quản lý rừng.
Quy định về phối hợp liên Bộ, thiết lập 
tiêu chuẩn, lập kế hoạch và giám sát.
Thúc đẩy sinh kế thay thế trong các khu 
vực có rừng.

Phát triển kỹ năng thương mại hóa công 
nghệ và các đối tác công tư.
Thiết lập các hệ thống đổi mới sáng tạo liên 
quan đến chính phủ, các tổ chức phi chính 
phủ (NGO), khu vực tư nhân và các hộ sản 
xuất nhỏ.
Tài trợ mua sắm ban đầu các công nghệ 
cho các hộ sản xuất và doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. 
Phát triển quy trình sàng lọc và lựa chọn các 
khoản đầu tư đảm bảo sử dụng công nghệ 
bền vững.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp 
và cây trồng cụ thể cho các hộ sản xuất nhỏ.
Liên kết các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp 
và NGO công nghệ.
Tạo ra một môi trường thuận lợi phát triển 
công nghệ nông nghiệp và chuyển giao kiến 
thức trong đối tác công tư.
Cung cấp khung pháp lý và chính sách hiệu 
quả cho quyền sở hữu trí tuệ. 

Đóng góp bảo tồn và quản 
lý bền vững tài nguyên thiên 
nhiên, đặc biệt là rừng, 
thông qua:

Hỗ trợ công nghệ phù hợp và bền 
vững, thực hành sử dụng tài nguyên 
hiệu quả, năng suất và an toàn trong 
hệ thống thực phẩm, nông nghiệp và 
lâm nghiệp, thông qua:

Hướng dẫn 5 Hướng dẫn 6

Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:
Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:
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Nhận thức được tiềm năng của ngành 
thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp 
trong việc tăng cường thích ứng và 
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Phát triển, thử nghiệm và nhân rộng các 
biện pháp thích ứng khí hậu.
Thúc đẩy các sản phẩm phòng ngừa rủi 
ro cho các hộ sản xuất nhỏ và các  
doanh nghiệp vừa và nhỏ trước tác 
động của biến đổi khí hậu và thảm họa.
Tôn trọng kiến thức và thực hành địa 
phương và truyền thống trong thích ứng 
khí hậu.
Giải quyết các vấn đề cho phụ nữ, 
thanh niên và các nhóm bên lề dễ bị tổn 
thương hơn trước biến đổi khí hậu.

Tuân thủ luật pháp quốc gia cả trên thực 
tế và về tinh thần.
Giảm thiểu các hành vi tham nhũng và 
hối lộ.
Chủ động chia sẻ rộng rãi thông tin liên 
quan đến đầu tư. 
Thúc đẩy tiếp cận các cơ chế hòa giải, 
khiếu nại và giải quyết tranh chấp.
Giải quyết các vấn đề đất đai. 
Tư vấn cụ thể, kịp thời để đảm bảo sự 
tham gia tích cực, miễn phí, hiệu quả và 
được thông báo của các đối tác liên quan.
Thúc đẩy một môi trường chính sách và 
pháp lý minh bạch, mạch lạc và nhất quán.

Tăng ngân sách cho nghiên cứu, dịch 
vụ khuyến nông và công nghệ liên 
quan đến biến đổi khí hậu.
Xây dựng khung pháp lý và chính sách 
cho các sản phẩm bảo hiểm khí hậu 
mới.
Xác định các biện pháp giải quyết các 
lĩnh vực hành động khí hậu cụ thể, 
phù hợp với từng bối cảnh cụ thể của 
các dự án đầu tư.

Xây dựng các hướng dẫn để công bố 
định kỳ các thông tin liên quan một 
cách chính xác, kịp thời các thông tin 
có thể được truy cập.
Tăng cường cơ hội tiếp cận của cộng 
đồng và người dân địa phương với các 
dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và trợ 
giúp pháp lý.
Giám sát quá trình tham vấn giữa nhà 
đầu tư và cộng đồng, đàm phán và giải 
quyết khiếu nại.
Đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch 
vụ tư pháp và các biện pháp khắc phục 
khác một cách hiệu quả, với mức chi 
phí hợp lý. 
Tạo điều kiện cho các bên liên quan 
được tham gia một cách có ý nghĩa 
trong hoạt động đầu tư xây dựng chính 
sách.
Cải thiện cơ chế phối hợp và truyền 
thông giữa các cơ quan Chính phủ. 
Thúc đẩy tiếp cận thông tin, dịch vụ, ưu 
đãi và tài nguyên một cách bình đẳng.
Đảm bảo thực thi pháp luật và các quy 
định không phân biệt đối xử. 

Tăng khả năng chống chịu với 
biến đổi khí hậu, thiên tai và các 
cú sốc khác, đồng thời góp phần 
giảm thiểu tác động và thích ứng 
với biến đổi khí hậu, thông qua:

Tôn trọng luật pháp và kết hợp 
các cấu trúc, quy trình quản trị 
và cơ chế khiếu nại bao trùm và 
minh bạch, thông qua: 

Hướng dẫn 7 Hướng dẫn 8

Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:

Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:
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Yêu cầu triển khai đánh giá tác động 
độc lập và minh bạch.
Xác định dữ liệu cơ sở và các chỉ số 
để theo dõi và đánh giá tác động một 
cách toàn diện.
Sàng lọc đầu tư để phù hợp với các 
ưu tiên phát triển và nhu cầu của cộng 
đồng.
Xác định các biện pháp giảm thiểu tác 
động để giải quyết các tác động tiêu 
cực.
Đảm bảo các đánh giá được công khai 
và có thể truy cập.
Thường xuyên đánh giá các thay đổi 
và truyền đạt kết quả đánh giá cho các 
bên liên quan. 
Thực hiện các biện pháp khắc phục 
hiệu quả và/hoặc bồi thường cho các 
tác động tiêu cực.

Hài hòa các tiêu chuẩn, quy định và 
phương pháp tiếp cận, đồng thời đảm 
bảo tính linh hoạt.
Thúc đẩy thi đua thông qua các cơ chế 
ưu đãi cho các hoạt động kinh doanh có 
trách nhiệm.
Phối hợp xây dựng năng lực và mạng 
lưới để chia sẻ thông tin và nâng cao 
tiêu chuẩn khu vực.

Tăng cường thực hiện các quy định 
đánh giá tác động.
Tích hợp kết quả đánh giá tác động vào 
kế hoạch quản lý.
Thường xuyên theo dõi, rà soát tác 
động, đảm bảo sự tham gia của tất cả 
các bên liên quan trong quá trình này.
Công khai kết quả của các hoạt động 
giám sát.
Thực hiện các quy trình sàng lọc hiệu 
quả đối với các nhà đầu tư quy mô lớn.

Phát triển các phương pháp tiếp cận 
chung để thúc đẩy và tạo điều kiện 
đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm, nông 
nghiệp và lâm nghiệp. 
Thúc đẩy hỗ trợ liên khu vực, chia sẻ 
kinh nghiệm và nâng cao năng lực.
Áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt 
quốc tế cấp khu vực.
Thúc đẩy hợp tác song phương giữa 
nước đầu tư và nước nhận đầu tư để 
cùng giám sát dự án đầu tư.

Đánh giá và giải quyết các tác 
động của các dự án đầu tư 
có trách nhiệm trong lĩnh vực 
thực phẩm, nông nghiệp và lâm 
nghiệp và tăng cường tính trách 
nhiệm, thông qua: 

Tăng cường phương pháp tiếp 
cận khu vực đối với các dự án 
đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh 
vực thực phẩm, nông nghiệp và 
lâm nghiệp tại khu vực ASEAN, 
thông qua: 
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Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:

Để đạt các mục tiêu trên, cần xem xét:



11

Vai trò và trách nhiệm của 
các bên liên quan khác

Cần phải kể tới vai trò và trách nhiệm 
quan trọng của tất cả các bên liên quan 
trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và 
lâm nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
nông nghiệp và các nhà đầu tư quy mô 
lớn, ngoài ra còn cần tới vai trò của các 
hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, cộng đồng, xã hội dân sự và 
các tổ chức tài chính.

Đảm bảo các khoản đầu tư hỗ trợ các 
nguồn thực phẩm luôn có sẵn và đa dạng 
tại địa phương bằng cách:

Đánh giá tác động của dự án đối với an 
ninh lương thực địa phương và giảm thiểu 
mọi tác động bất lợi.
Giải quyết vấn đề an ninh lương thực trong 
quá trình tham vấn cộng đồng.
Cung cấp việc làm tốt, ổn định, đem lại thu 
nhập tốt, công bằng.

Góp phần phát triển kinh tế toàn diện, công 
bằng và bền vững bằng cách:

Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương đáp 
ứng các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất 
cao hơn.
Phát triển các doanh nghiệp địa phương.
Giảm tác động tiêu cực của giá và tiếp thị 
đến các hộ sản xuất nhỏ.

Hỗ trợ phụ nữ tham gia vào việc ra quyết 
định, việc làm có ý nghĩa và trao quyền kinh 
tế bằng cách:

Tích cực thúc đẩy phụ nữ tham gia.
Xây dựng một đội ngũ cán bộ nguồn tài năng 
đa dạng ở tất cả các cấp.
Áp dụng chính sách chống phân biệt đối xử 
và quấy rối, và đào tạo.
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Hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển các kỹ 
năng cần thiết để hội nhập vào lĩnh vực 
thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp, 
bằng cách:

Cung cấp đào tạo, thực tập, cố vấn, học 
bổng và các khoản vay. 
Tập trung gắn kết thanh thiếu niên tham 
gia vào các chương trình đào tạo cán bộ 
nguồn.
Hỗ trợ doanh nhân trẻ. 
Hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự 
(CSO) hỗ trợ trao quyền cho thanh thiếu 
niên. 

Tôn trọng quyền sở hữu đất đai, ngư  
nghiệp và rừng của cộng đồng địa phương:

Nhận biết và nghiên cứu bối cảnh địa 
phương và hệ thống quyền sử dụng đất.
Đàm phán trực tiếp với chủ sở hữu quyền 
sử dụng đất hợp pháp.
Ngăn ngừa dịch chuyển và tái định cư.
Đảm bảo tái định cư đáp ứng các thông lệ 
quốc tế nếu việc tái định cư là không thể 
tránh khỏi.
Đảm bảo có sự thống nhất của cộng đồng 
theo nguyên tắc chủ động, tự nguyện, hiệu 
quả và có ý nghĩa đối với các quyết định 
liên quan đến các tài nguyên này. 
Rà soát thủ tục đối với các khu vực đất 
chuẩn bị được đầu tư, đảm bảo đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế.

Tôn trọng quyền tiếp cận nguồn nước của 
cộng đồng địa phương, bằng cách:

Làm rõ các tác động tiềm năng đối với việc 
tiếp cận nguồn nước và chất lượng trong 
việc tham vấn toàn bộ các bên liên quan.
Sử dụng các đánh giá tác động môi trường 
và xã hội và kế hoạch quản lý. 
Đảm bảo hiệu quả tích cực, bền vững đối 
với việc tiếp cận nguồn nước của cộng 
đồng.

Hỗ trợ việc kiến tạo và phổ biến các công 
nghệ và thực hành bền vững bằng cách:

Thừa nhận các rào cản đối với công nghệ 
cải tiến và hỗ trợ các hộ sản xuất nhỏ và 
doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua chúng.
Đảm bảo tính bao trùm trong việc đưa ra 
các quyết định công nghệ. 
Đầu tư vào các chương trình hỗ trợ kỹ thuật 
sau bán hàng và quản lý sản phẩm.
Đào tạo các nhà sản xuất địa phương để 
giới thiệu và truyền bá công nghệ.
Cung cấp dịch vụ để hỗ trợ áp dụng công 
nghệ, như hỗ trợ tài chính và công nghệ.
Đầu tư vào tăng cường năng lực nghiên 
cứu và phát triển tại địa phương.

Đóng vai trò trong việc cải thiện khả năng 
chống chịu, giảm thiểu và thích ứng với 
biến đổi khí hậu, thiên tai và các cú sốc 
khác, thông qua:

Hỗ trợ nghiên cứu, bao gồm việc tham gia 
vào đối tác công - tư.
Sử dụng mạng lưới kinh doanh để giúp 
nhân rộng các thực hành khí hậu tốt nhất.
Hỗ trợ cộng đồng áp dụng các thực hành 
giảm thiểu, thông minh và thích ứng với khí 
hậu.
Tránh các hoạt động kinh doanh có nguy cơ 
làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy sự tham gia và trách nhiệm của 
cộng đồng, thông qua:

Hiểu bối cảnh cộng đồng địa phương, nhân 
khẩu học và các động lực.
Thiết lập các phương pháp truyền thông 
hiệu quả, minh bạch, được cộng đồng tin 
tưởng.
Chủ động chia sẻ tất cả các thông tin liên 
quan một cách dễ hiểu.
Đào tạo nhân viên có khả năng hành xử 
một cách tôn trọng và nhạy bén với các 
thành viên cộng đồng. 
Thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại 
công khai và minh bạch.
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Đánh giá hiệu quả, giải quyết và giám sát 
các tác động của dự án đầu tư bằng cách:

Đánh giá tác động môi trường và xã hội, 
lồng ghép các vấn đề này vào thiết kế dự 
án.
Thường xuyên theo dõi hoạt động môi 
trường và xã hội.
Sử dụng hệ thống thông tin quản lý và công 
nghệ trong giám sát và ghi lại những tác 
động này.
Giám sát và giảm thiểu tai nạn, thương tích 
và tác động sức khỏe của người lao động. 
Sử dụng các tổ chức chứng nhận độc lập 
để kiểm tra việc tuân thủ thực hành tốt nhất.

Góp phần tăng cường cách tiếp cận khu 
vực đối với đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh 
vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp 
trong ASEAN, bao gồm:

Tham gia các tổ chức về thực phẩm, nông 
nghiệp và lâm nghiệp trong khu vực và toàn 
cầu.
Đánh giá và giảm thiểu các tác động ngoại 
biên xuyên biên giới phát sinh từ dự án.

13
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Các hộ sản xuất nhỏ và doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có thể giúp hỗ trợ việc thực 
hiện tài liệu Hướng dẫn bằng cách:

Tham gia vào các cơ hội trao đổi thông 
tin, công nghệ và kiến thức.
Tham gia với các chương trình đào tạo 
và phát triển kinh doanh.
Đảm bảo các hợp tác xã của các nhà 
sản xuất và mạng lưới doanh nghiệp 
vừa và nhỏ phát triển mạnh mẽ và toàn 
diện.
Áp dụng Hướng dẫn trong các dự án 
với các nhà đầu tư lớn hơn ở mức độ 
cao nhất có thể.

Cộng đồng có thể giúp hỗ trợ việc thực 
hiện Hướng dẫn bằng cách:

Sử dụng một cơ quan đại diện để tham 
gia với các nhà đầu tư và thúc đẩy các 
quyền.
Xây dựng thỏa thuận với các nhà đầu tư 
về cách thức thiết lập các mối quan hệ.
Tổ chức các diễn đàn cộng đồng để 
đưa ra quyết định và chia sẻ thông tin.
Tham gia các chương trình đào tạo 
cộng đồng và phát triển năng lực.
Tham gia tích cực vào tham vấn và 
giám sát dựa vào cộng đồng.
Chia sẻ kiến thức bản địa và thực hành 
truyền thống trong thích ứng biến đổi 
khí hậu.

 

Các nhóm xã hội dân sự có thể giúp hỗ 
trợ thực hiện Hướng dẫn bằng cách:

Phản ánh và thực hiện Hướng dẫn  
trong các hoạt động và chương trình 
làm việc của mình.



Hỗ trợ các quốc gia trong việc thực 
hiện các lĩnh vực được đưa ra trong 
Hướng dẫn.
Hợp tác với các bên liên quan khác để 
hỗ trợ thực hiện Hướng dẫn. 
Sử dụng Hướng dẫn trong các hoạt 
động vận động, giáo dục và truyền 
thông.
Hỗ trợ cộng đồng thông qua các 
chương trình đào tạo và phát triển 
năng lực.
 

Các tác nhân của ngành tài chính có 
thể giúp hỗ trợ việc thực hiện Hướng 
dẫn bằng cách:

Phát triển bảo hiểm khí hậu và các sản 
phẩm tài chính khác cho các hộ sản 
xuất nhỏ.
Sử dụng các công nghệ tài chính 
sáng tạo để tăng khả năng tiếp cận tài 
chính.
Đầu tư tài trợ theo nguyên tắc của các 
Hướng dẫn này.

Các quốc gia của các đơn vị đầu tư vào 
khu vực ASEAN có thể giúp hỗ trợ thực 
hiện Hướng dẫn bằng cách:

Tôn trọng quyền được đảm bảo về 
thực phẩm ở nước sở tại, khi thực hiện 
đầu tư để xuất khẩu thực phẩm về 
nước mình.
Xây dựng quan hệ đối tác để thúc đẩy 
đầu tư bền vững.
Cung cấp các ưu đãi phù hợp và có 
trách nhiệm để khuyến khích đầu tư 
bền vững.
Phối hợp với các quốc gia sở tại để 
thực hiện các dự án đầu tư. 
Điều tiết hoạt động kinh doanh của các 
nhà đầu tư có đầu tư ở nước ngoài.

15




