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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
CDI và Greenfair Trade tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê 2015 tại Buôn Ma Thuột
Từ ngày 08/03/2015 đến ngày 12/03/2015, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Công ty
Thương mại Công bằng xanh (GFT) sẽ tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2015 tại gian
hàng số 94 - 96 (Khu sinh vật cảnh). Đây là một hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 trong
chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Hội chợ được diễn ra tại Khu bảo tàng Biệt điện tỉnh Đăk Lắk,
số 02 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đến với Hội chợ năm nay, CDI và GFT sẽ giới thiệu sản phẩm cà phê sạch của 6 hợp tác xã (HTX)
đến từ các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kon Tum. Đây đều là các hợp tác xã áp dụng sản xuất cà
phê bền vững theo tiêu chuẩn Thương mại công bằng. Các hợp tác xã này đã nhận được sự hỗ trợ của CDI
tại các khóa tập huấn nâng cao về kỹ thuật, tiêu chuẩn Thương mại công bằng và chuỗi giá trị cà phê. Riêng
HTX Thương mại Công bằng Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã nhận được sự hỗ trợ của CDI
ngay từ quá trình thành lập trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ quản lý địa phương, hướng tới xóa đói giảm
nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông” (2011 - 2014) do Cơ quan Viện trợ Ai-len tài trợ.
Đặc biệt, sáng ngày 09 tháng 03, CDI và GFT sẽ tổ chức buổi tọa đàm về vấn đề phát triển cà phê
bền vững với sự tham gia của Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng tại gian hàng hội chợ. Tại buổi tọa đàm sẽ diễn
ra phần trình bày về mô hình phát triển cà phê bền vững của đại diện nhóm HTX và doanh nghiệp và phần
trao đổi, đối thoại với Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng về các khó khăn để triển khai, các cơ chế chính sách
cần thiết để giúp phát triển các mô hình theo tiêu chuẩn Thương mại công bằng và phát triển cà phê bền
vững.
Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2015 trong khôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột là chương trình lớn của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2015. Đây là
hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, nơi tập hợp các hoạt động giới thiệu, giao lưu của ngành
cà phê, giữa các doanh nghiệp trong ngành cà phê với các sản phẩm phụ trợ. Quy mô hội chợ bao gồm trên
200 doanh nghiệp với trên 650 gian hàng.
***
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* Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam hoạt
động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và và phát triển bền vững.
Tầm nhìn của chúng tôi: Trung tâm Phát triển và Hội nhập hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quản
trị nhà nước tốt để tạo dựng một xã hội mà ở đó người nghèo, phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai được tôn
trọng và đối xử công bằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam và Châu Á.
Sứ mệnh của chúng tôi: Góp phần thu hẹp các khoảng cách xã hội và tìm giải pháp cho những vấn đề nổi cộm
của xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ, vận động chính sách và xây dựng năng lực.
* Thương mại công bằng là chiến lược nhằm giảm nghèo và phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy sự
công bằng trong thương mại. Thương mại công bằng thực chất là sự hợp tác đặt trên nền tảng của đối thoại, minh
bạch, sự tôn trọng đối với con người và môi trường tự nhiên. Thương mại công bằng góp phần vào sự phát triển bền
vững bằng cách đề ra những điều kiện thương mại lành mạnh hơn và bảo đảm quyền lợi của các nhà sản xuất và nông
dân, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển về mặt xã hội, kinh tế và môi trường của các nhà sản xuất và chủ đất quy mô
nhỏ ở các nước đang phát triển. Tổ chức nhãn hiệu thương mại công bằng quốc tế (FLO) chịu trách nhiệm điều phối
các nhãn mác thương mại công bằng và các tổ chức cấp giấy chứng nhận trên toàn thế giới.

