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C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

UBND T NH AN GIANG
TR

NG

c l p – T do – H nh phúc

I H C AN GIANG

TH

C MT

Nhà tài tr Di n àn ng B ng Sông C u Long L n 1: Phát Tri n m i quan
h
i tác gi a Úc và Vi t Nam v Nông Nghi p H u C
Kính g i: QUÝ NHÀ TÀI TR
Nhóm c u du h c sinh h c b ng Úc t i tr ng i h c An Giang và Mekong
Organics (Ban t ch c Di n àn) xin g i l i cám n sâu s c t i các nhà tài tr chính:
Qu H tr c u sinh viên Australia t i Vi t Nam (Australian Alumni Grants Fund); S
NN & PTNT t nh AG; Công ty TNHH Lúa tôm h u c ; Công ty C ph n G o Ông
Th ; Công ty TNHH Phân bón t Phúc; Nông tr i ch p; các n v h tr t ch c
di n àn: Tr ng i h c An Giang; Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Nông thôn –
i h c An Giang; Hi p h i Nông nghi p h u c (OAA) vùng Bairnsdale, Victoria,
Australia; Hi p h i h u c v nông nghi p b n v ng Úc (National Association of
Sustainable Agriculture Australia, NASAA);
i h c New England Úc; Nhóm H
th ng !m b!o cùng s tham gia (PGS) t i Vi t Nam; Nông Tr i Tâm Vi t, "ng
Tháp; T#p oàn Minh Phú Cà Mau; Nông tr i Thanh niên vùng Mekong ã quan tâm,
$ng h và tham d Di n àn
c t ch c vào ngày 14-15/01/2019 t i tr ng i h c
An Giang. S h tr c$a Quý n v là ni m hân h nh r t l n v i nhóm c u du h c
sinh chúng tôi và c%ng là m t nhân t vô cùng quan tr ng mang l i thành công cho
Di n àn.
Ban t ch c ánh giá cao s quan tâm, h tr c$a Quý n v cho s ki n mang
nhi u ý ngh&a này. Trong quá trình t ch c, n'u có nh ng i u thi'u sót hay ch a chu
áo, Ban t ch c r t mong nh#n
c s c!m thông, chia s( c$a Quý n v .
M t l n n a, xin chân thành c!m n Quý n v ã h tr , tham gia và nhi t
tình giúp ) chúng tôi th c hi n thành công Di n àn này. R t mong
c s h tr và
c h p tác v i Quý v trong nh ng s ki n ti'p theo.
thành

Kính chúc Ban lãnh o c$a Quý n v luôn m nh kh*e, h nh phúc, may m n và
t. Chúc Quý n v luôn thành công và phát tri n.
Trân tr ng./.
An Giang, ngày 11 tháng 01 n m 2019
T/M BAN T

CH C

Ts. Nguy n V n Ki n
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D án: Qu% h& tr c u sinh viên Australia t i Vi t Nam (Aus4skills):
Thúc 'y m i quan h
i tác gi a Úc và Vi t Nam
thông qua Phát tri n Nông Nghi p H u C : ào t o và t! ch"c h i th(o ) 2 qu c gia
H p ph n 3

Di n àn ng B ng Sông C u Long L n 1:
Phát Tri n m i quan h
i tác gi a Úc và Vi t Nam v Nông Nghi p H u C
i h*c An Giang, ngày 14 – 15/01/2019
Ban T! ch"c H i Th(o
Tr

ng HAG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PGS. Ts. Võ V+n Th ng, Hi u Tr ng, Tr
Ts. Nguy n V+n Ki n, Phó Ban
Ths. Lê Thanh Phong, thành viên
Ths. Tr nh Ph c Nguyên, thành viên
Ths. Lê Ng c Hi p, thành viên
Ths. Nguy n V+n Thái, thành viên
Ths. Hu.nh Ng c
c, thành viên
Ks. Tr ng Thành t, thành viên
Ks. Ph m T n t, thành viên

ng Ban

S NN & PTNT t nh AG
1.
2.

Ông Nguy n S Lâm
Ông Võ Thanh Minh

Mekong Organics
1.
2.
3.
4.
5.

Ts. Nguy n V+n Ki n
Ths. Lê Ng c Hi p
Ths. Nguy n V+n Thái
Ks. Ph m T n t
Ths. Ph m Tr n Lan Ph

ng

n v+ nh n d án: C u du h*c sinh h*c b!ng Úc t i tr,-ng HAG
1.
2.
3.

Ts. Nguy n V+n Ki n, TT. NC&PTNT, HAG, tr ng d án
Ths. Lê Ng c Hi p, Khoa NN&TNTN, HAG, thành viên d án
Ths. Nguy n V+n Thái, TT. NC&PTNT, HAG, thành viên d án

Ch+u trách nhi m chuyên môn
1.
2.
3.
4.
5.

Ts. Nguy n V+n Ki n, hi u ch nh
Ths. Lê Ng c Hi p, thành viên, biên d ch
Ths. Nguy n V+n Thái, thành viên, biên d ch
Ks. Ph m T n t thành viên, biên d ch
Ths. Ph m Tr n Lan Ph ng, biên d ch
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Nhà tài tr chính
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu& Australian Alumni Grants Fund
S NN&PTNT t nh AG
Công ty TNHH Lúa tôm h u c
Công ty C ph n G o Ông Th
Công ty TNHH Phân bón t Phúc
Nông tr i ch p
n v+ h& tr t! ch"c Di n àn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Nông thôn – i h c An Giang
Hi p h i Nông nghi p h u c (OAA) vùng Bairnsdale, Victoria, Australia
Hi p h i h u c v nông nghi p b n v ng Úc (National Association of Sustainable Agriculture
Australia, NASAA)
i h c New England Úc
Nhóm H th ng !m b!o cùng s tham gia (PGS) t i Vi t Nam
Nông Tr i Tâm Vi t, "ng Tháp
T#p oàn Minh Phú Cà Mau
Nông tr i Thanh niên vùng Mekong

D án , c tài tr b)i chính ph. Úc
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V i s tham gia và h tr c$a các doanh nghi p:

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Qu% h& tr C u Sinh Viên Australia t i Vi t Nam (Aus4Skills):
D án
Thúc 'y m i quan h
i tác gi a Úc và Vi t Nam thông qua Phát tri n Nông Nghi p
H u C : ào t o và t! ch"c h i th(o ) hai qu c gia
H p ph n 3

Di n àn

ng B ng Sông C u Long L n 1: Phát Tri n m i quan h
gi a Úc và Vi t Nam v Nông Nghi p H u C

i tác

i h*c An Giang, ngày 14 – 15/01/2019
D án , c tài tr b)i chính ph. Úc

n v+ nh n d án: C u du h*c sinh h*c b!ng Úc t i tr,-ng HAG,
1. Ts Nguy n V n Ki n, tr,)ng d án
2. Ths Lê Ng*c Hi p, thành viên d án
3. Ths. Nguy n V n Thái, thành viên d án

B i c(nh
M-c ích c$a d án nh,m hình thành và phát tri n m i quan h
i tác gi a Úc và Vi t Nam trong
vi c thúc /y n n nông nghi p h u c thông qua t ch c các khóa t#p hu n và o t o ng n h n
cho các i t ng là cán b nông nghi p, nhà khoa h c, nông dân và nh ng ng i am mê nông
nghi p sinh thái và h u c . D án có 04 h p ph n ho t ng chính.
H p ph n 1 là xây d ng n+ng l c v kinh nghi m và th c hành phát tri n nông nghi p h u c
Úc
cho 03 c u sinh viên AAS thu c tr ng i h c An Giang (Ts. Nguy n V+n Ki n, Ths Lê Ng c
Hi p, Ths. Nguy n V+n Thái) d i s h tr c$a Hi p H i Nông Nghi p H u C (OAA) vùng
Bairndale, Victoria; Hi p H i Qu c gia v Nông Nghi p B n V ng Úc (NASAA); Hi p H i
Nh ng Ng i Canh Tác Nông Nghi p H u C Canberra (COGS); Khoa Fenner v Môi Tr ng và
Xã H i thu c i h c Qu c Gia Úc; Trung tâm nghiên c u h u c thu c H Southern Cross, Úc;
H New England, Úc.
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i v i h p ph n 2, nhóm c u sinh viên AAS c$a
i h c An Giang bao g"m Ts Nguy n V+n
Ki n (tr ng d án), Ths Lê Ng c Hi p và Ths Nguy n V+n Thái s0 thành l#p m t nhóm chuyên
nghiên c u v nông nghi p h u c v i tên g i là “H u c Mekong Hub” nh,m thúc /y s liên k't
b n v ng gi a nông nghi p – dinh d )ng – s c kh*e c ng "ng t i khu v c "ng b,ng Sông C u
Long v i các c quan chính ph$, t ch c phi chính ph$, vi n tr ng, doanh nghi p, nông dân 02
qu c gia.
Di n àn (H p ph n ho t ng 3)
c t ch c v i m-c ích phát tri n m i liên k't: Nghiên c u,
phát tri n và kinh doanh gi a Úc và Vi t Nam trong l&nh v c nông nghi p h u c . Nhóm h u c
Mekong c$a HAG s0 h p tác v i S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn An Giang, 1y ban
nhân dân t nh An Giang, cùng v i s tài tr c$a Công ty C Ph n G o Ông Th , Công ty TNHH
Nông nghi p h u c lúa tôm, Trang tr i ch P, Công ty TNHH phân bón t Phúc, và s $ng h
t2 các Vi n tr ng ( H New England ÚC), các hi p h i nông nghi p h u c (Hi p h i qu c gia v
nông nghi p b n v ng Úc (National Association of Sustainable Agriculture, NASAA), H i Nông
nghi p h u c (Organic Agriculture Association) vùng Bairnsdale, Victoria, Úc), T ch c Mekong
Organics, Công ty TNHH lúa tôm h u c , Công ty c ph n G o Ông Th , Công ty trang tr i ch
p, và công ty Trái t, nhóm Mekong Youth Farmers, Doanh nghi p xã h i Tôm r2ng (t#p oàn
minh phú, và Công ty TNHH phân bón Trái t.
H p ph n 04: Nhóm h u c Mekong s0 ti'n hành d án tr"ng rau h u c t i nhà/c ng "ng cho
ph- n Khmer t nh An Giang nh,m giúp c!i thi n dinh d )ng và s c kh*e dân s cho c ng "ng.
Sau khi nhóm h u c Mekong sang Úc h c t#p vào tháng 3 v mô hình h u c c ng "ng, nhóm s0
v chia s( và tri n khai v i c ng "ng ng i dân Khmer, ph- n t i xã Ô Lâm, huy n Tri Tôn, t nh
An Giang. K. v ng c$a d án này s0 làm ti n
phát tri n s g n k't gi a nông nghi p s chdinh d )ng-s c kh*e c ng "ng vùng "ng b,ng sông c u Long và l u v c sông Mekong, n i b
t n th ng b i ngu"n dinh d )ng có xu h ng gi!m do tác ng b i #p th$y i n th ng ngu"n
và do bi n i khí h#u.
Có h n 150 i bi u +ng ký tham d di n àn bao g"m (1) các chuyên gia v nông nghi p h u c
t2 Úc, giáo s và sinh viên 'n t2 i h c Qu c Gia Úc (33 thành viên), 01 speaker là G Hi p
Hôi Qu c Gia v nông nghi p h u c Úc (National Association of Sustainable Agriculture,
NASAA), là m t t ch c có l ch s hình thành lâu i t i Úc óng góp l n vào n n Nông nghi p
h u c Úc, và 01 Phó Ch$ t ch H i h u c vùng Bairnsdale, Victoria Úc, là m t t ch c giúp nông
dân a ph ng phát tri n h u c t2 nh ng n+m 1980 t i vùng Bairnsdale Victoria Úc. 'n d
Di n àn có nhi u nhà khoa h c 'n t2 các Vi n tr ng phía Nam và BSCL (nh
H C n Th ,
H Trà Vinh, H Kiên Giang, H QG TPHCM, các tr ng cao 3ng ngh , các trung tâm nghiên
c u, Doanh nghi p s!n xu t và kinh doanh s!n ph/m nông nghi p s ch, h u c ; nhà qu!n lý ngành
nông nghi p các t nh BSCL, nông dân s!n xu t nông nghi p h u c , và các t ch c qu c t', t
ch c phi chính ph$ ang ho t ng t i BSCL nh t ch c WWF.
Chi ti/t liên l c (nhóm AAV, ng,-i nh n tài tr c.a AAV Small Grants t0 Aus4Skills)
ch"c di n àn này

t!

1. Ts. Nguy n V+n Ki n (Tr ng nhóm), Gi!ng viên, c u giám c Trung tâm Nghiên c u & Phát
tri n Nông thôn, Tr ng i h c An Giang: nvkien@agu.edu.vn; Chuyên viên nghiên c u, Khoa
Fenner v Môi tr ng & Xã h i, i h c Qu c gia Úc, và c%ng là ng i sáng l#p qu& Mekong
Organics;
2. Ths. Lê Ng c Hi p, gi!ng viên Khoa Nông nghi p & Tài nguyên Thiên nhiên, Tr
An Giang: lnhiep@agu.edu.vn, chuyên gia v dinh d )ng và s c kh*e c ng "ng;
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ng

ih c

3. Ths. Nguy n V+n Thái, gi!ng viên Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Nông thôn, Tr
h c An Giang: nvthai@agu.edu.vn, chuyên gia v gi i và phát tri n c ng "ng qu c t'

ng

i

4. Ông Võ Thành Minh, chuyên viên S Nông nghi p & Phát Tri n Nông thôn, t nh An Giang:
thanhminh4481@gmail.com
Các

i tác chính tham gia d án:

•

Qu h tr C u Sinh Viên Australia t i Vi t Nam (Aus4Skills) (

•

i h c An Giang (Nhóm c u sinh viên AAV), BGH và các khoa, Trung tâm thu c
( n v nh#n d án)

•

1y Ban Nhân dân t nh An Giang và S NN & PTNT t nh AG (

•

Mekong Organics ( óng góp b,ng hi n v#t) – nhóm AAV

•

Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Nông thôn ( óng góp b,ng hi n v#t)

•

Hi p h i Nông nghi p h u c (OAA) vùng Bairnsdale, Victoria, Australia ( óng góp b,ng hi n
v#t)

•

Hi p h i h u c v nông nghi p b n v ng Úc (National Association of Sustainable Agriculture
Australia, NASAA

•

i h c New England Úc ( óng góp b,ng hi n v#t)

•

i h c Qu c Gia Úc ( óng góp b,ng hi n v#t)

n v tài tr d án)

nv

HAG

"ng ph i h p t ch c)

•

Các doanh nghi p h u c

mi n Nam Vi t Nam ( óng g p b,ng hi n v#t)

•

Công ty C Ph n G o Ông Th (quà t4ng cho

•

Công ty TNHH nông nghi p h u c Lúa tôm (h tr thêm ph n +n tr a)

•

Công ty Nông Tr i ch p (h tr thêm ph n +n tr a và cung c p

•

Công ty TNHH Phân bón

•

Nhóm H th ng !m b!o cùng s tham gia (PGS) t i Vi t Nam ( óng góp b,ng hi n v#t).

i bi u – g o sinh thái lúa tôm)

a i m tham quan)

t Phúc ( óng g p b,ng hi n v#t)

N I DUNG DI1N ÀN
Ngày 14-15 tháng 1 n m 2019
+a i m: H i tr,-ng 300A,
i h*c An
Giang, Khu m2i: 18 Ung V n Khiêm, Long
Xuyên, An Giang, Vi t Nam

I H C AN GIANG ( HAG) & S# NÔNG NGHI P
VÀ PHÁT TRI3N NÔNG THÔN AN GIANG

Ngày 13/01/2019
15:00 – 17:00
Ngày 14/01/2019

ng ký thành viên di n àn
ng ký, ti/p ón và gi2i thi u

i bi u tham d

7:00 – 7:30
7:30 – 7:40

Phát bi u khai m c – PGS. Ts. Võ V n Th$ng (Hi u tr
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ng

i h c An

Giang)
7:40 – 7:50

Phát tri n Nông nghi p h u c cho t nh An Giang - xu h ng t t y'u và ph!i
có l trình – Ông Tr n Anh Th,, Phó Ch$ t ch UBND t nh An Giang

7:50 – 8:00

M ts
nh h ng phát tri n nông nghi p h u c cho t nh An Giang – Ông
Nguy n S4 Lâm (Giám c S NN & PTNT An Giang)
Phát tri n m i quan h
i tác gi a Úc, Vi t Nam và châu Á v vi c thúc /y
n n nông nghi p h u c – Ts. Nguy n V n Ki n, C u sinh viên AAS,
Nghiên c u viên H Qu c Gia Úc, Nghiên c u viên H An Giang, Qu t
ch c Mekong
S phát tri n c$a canh tác h u c
Úc và vai trò c$a n n nông nghi p h u c
trong vi c h tr phát tri n nông nghi p h u c t i a ph ng – Ông Alan
Broughton, Phó ch$ t ch Hi p h i Nông nghi p h u c , Úc.
Chia s( các tiêu chu/n h u c , th tr ng tiêu th- nông s!n h u c t i Úc:
Nh ng bài h c cho Vi t Nam – PGS. Ts. Paul Kristiansen,
i h c New
England, Úc.
Vai trò c$a Hi p h i nông nghi p b n v ng qu c gia Úc (NASAA) trong vi c
phát tri n nông nghi p h u c t i Úc và ông Nam Á – Ông Mark
Anderson, G . National Association of Sustainable Agriculture
Australia.
Ngh5 gi(i lao
Nông nghi p h u c
Vi t Nam: C h i và thách th c cho s phát tri n PGS
Vi t Nam (2008-2018) – Bà T0 Tuy/t Nhung, Tr ng nhóm H th ng !m
b!o cùng s tham gia (PGS) t i Vi t Nam
Phát tri n mô hình tôm r2ng, tôm – lúa h u c t i t nh Cà Mau – Ông D, ng
V6 Phong, Doanh nghi p xã h i Minh Phú v mô hình nuôi tôm r2ng ng#p
m4n t i huy n Ng c Hi n, t nh Cà Mau.

8:00 – 8:25

8:25 – 8:50
8:50 – 9:15
9:15-9:35

9:35 – 9:55
9:55 – 10:20
10:20 – 10:35

10:35 – 10:50

Xây d ng vùng nguyên li u, cách ti'p c#n ng c t2 th tr ng (G o sinh thái
lúa – tôm Cà Mau) – Bà D ng Thanh Th!o, Giám c Công ty TNHH G o
Ông Th , Tp. HCM.

10:50 – 11:30

Th(o lu n nhóm

11:30 – 13:30

Ngh5 gi(i lao và ti c c m tr,a (s(n ph'm lúa tôm, ràu màu h u c )

13:30 – 13:45

Phát tri n g o sinh thái: Kinh nghi m chia s( t2 trang tr i Tâm Vi t - "ng
Tháp – Ông Võ V n Ti/ng, Giám c Trang tr i Tâm Vi t
Ph-c h"i lúa mùa a ph ng t nh Kiên Giang – Ông Lê Qu c Vi t, Tr ng
Phòng NN&PTNT huy n Châu Thành – Kiên Giang.
Trang tr i rau h u c quy mô nh* ( ch p) t i Tp. Long Xuyên, t nh An
Giang Vi t Nam – Ông Tr, ng Thành t, Giám c Nông tr i ch p
Chia s( k't qu! b!o t"n lúa mùa n i sinh thái c$a TT. NCPTNT (t2 2013 'n
2018) – Ts. Nguy n V n Ki n/Lê Thanh Phong/ Nguy n V n Thái
Phát tri n mô hình v n rau h u c c p h gia ình trong vi c nâng cao dinh
d )ng và an ninh l ng th c cho tr( em dân t c Khmer – ThS. Lê Ng*c Hi p
& ThS. Nguy n V n Thái, C u Sinh viên AAS, i h c An Giang
Ngh5 gi(i lao

13:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:45

Tu i tr( và canh tác b n v ng vùng "ng b,ng Sông C u Long – Ông Lý
Qu c 7ng – Nông tr i Trà Nóc – Tp. C n Th .
Th!o lu#n nhóm – Ông Tr n Anh Th,, Ông S4 Lâm, Ts. Nguy n V n
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16:45 – 17:00

Ki n, Ông Alan Broughton, Ông Mark Anderson, PGS.TS. Paul
Kristiansen và Bà T0 Tuy/t Nhung
T ng k't và b' m c – Ts. Nguy n V n Ki n

Tr,ng bày:
1. Poster t2 các công ty, vi n tr

ng tham d di n àn.

2. S!n ph/m h u c t2 các công ty nh : g o và tôm h u c t2 Công ty TNHH Lúa tôm h u
c ; g o h u c t2 Công ty c ph n g o Ông Th ; phân h u c t2 Công ty TNHH phân bón
t Phúc; g o lúa mùa n i t2 Trung tâm nghiên c u phát tri n nông thôn ( i h c An
Giang)…..
Ngày 2: 15/01/2019 (Chuy/n tham quan th c t/)
1. Tham quan Trang tr i ch p t i Tp. Long Xuyên 8:30-10:00
T!ng s l, ng khách m-i xác nh n tham d di n àn: 211 ng,-i.
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Phát bi u khai m c c.a PGS.TS. Võ V n Th$ng
---------------------Kính th a:
Ông Tr n Anh Th , PCT t nh An Giang
Ông S Lâm, G S NN&PTNT t nh AG
Ông Mark Anderson, G . National Association of Sustainable Agriculture Australia.
PGS Paul Kristiansen, H New England (Úc)
Ông Alan Broughton (Phó ch$ t ch h i h u c vùng Gippsland bang Victoria, Úc)
Phó GS Yi Yi Cho, Dawei University, Myanmar
Bà T2 Tuy't Nhung, Tr ng nhóm PGS Vi t Nam
Các báo cáo viên, các nhà khoa h c, gi!ng viên 'n t2 các vi n tr ng trong BSCL
Quí v lãnh o 'n t2 các c quan ban ngành trong và ngoài t nh, các Doanh nghi p, nhà
tài tr , và bà con nông dân;
Tôi xin nhi t li t chào m0ng quí v+ i bi u ã dành th-i gian /n tham d Di n àn ng
B ng Sông C u Long L n 1: Phát Tri n m i quan h
i tác gi a Úc và Vi t Nam v Nông
Nghi p H u C
thu c d án
i tác
Qu% h& tr c u sinh viên Australia t i Vi t Nam (Aus4skills): Thúc 'y m i quan h
gi a Úc và Vi t Nam thông qua Phát tri n Nông Nghi p H u C : ào t o và t! ch"c h i th(o
) hai qu c gia
t i
i h*c An Giang, ngày 14 – 15/01/2019
M-c ích c$a d án nh,m hình thành và phát tri n m i quan h
i tác gi a Úc và Vi t Nam trong
vi c thúc /y n n nông nghi p h u c thông qua t ch c các khóa t#p hu n và o t o ng n h n
cho các i t ng là cán b nông nghi p, nhà khoa h c, nông dân và nh ng ng i am mê nông
nghi p sinh thái và h u c .
D án có 04 h p ph n ho t

ng chính.

H p ph n 1 là xây d ng n+ng l c v kinh nghi m và th c hành phát tri n nông nghi p h u c
Úc cho 03 c u sinh viên AAS thu c tr ng i h c An Giang d i s t ch c c$a Hi p H i Nông
Nghi p H u C (OAA), Hi p H i Qu c gia v Nông Nghi p B n V ng Úc (NASAA), Hi p H i
Nh ng Ng i Canh Tác Nông Nghi p H u C Canberra (COGS), Khoa Fenner v Môi Tr ng và
Xã H i thu c i h c Qu c Gia Úc.
H p ph n 2, nhóm c u sinh viên úc AAS c$a
i h c An Giang bao g"m Ti'n s& Nguy n V+n
Ki n, Ông Nguy n V+n Thái và Ông Lê Ng c Hi p s0 thành l#p m t nhóm chuyên nghiên c u v
nông nghi p h u c v i tên g i là “H u c Mekong” nh,m thúc /y s liên k't b n v ng gi a
nông nghi p – dinh d )ng – s c kh*e c ng "ng t i khu v c "ng b,ng Sông C u Long.
H p ph n 3, nhóm H u c Mekong s0 h p tác v i S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn An
Giang và 1y ban nhân dân t nh An Giang
t ch c Di n àn "ng b,ng sông C u Long l n u
tiên v Phát tri n Quan h
i tác gi a Úc và Vi t Nam cho n n Nông nghi p H u c . M-c ích
c$a di n àn là chia s( kinh nghi m nghiên c u và phát tri n nông nghi p h u c cho các nông dân
canh tác theo mô hình nông nghi p h u c , các hi p h i nông nghi p h u c , cán b khuy'n nông,
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chính quy n a ph ng, các l&nh v c kinh doanh và các t ch c phi chính ph$ và phát tri n quan
i tác phát tri n ngành công nghi p h u c
hai n c: Vi t Nam - Úc.
h
Di n àn , c ng tài tr b)i Aus4Skills Grants Fund, s) NN&PTNT t5nh An Giang, và s
.ng h c.a Công ty TNHH Nông nghi p h u c lúa – tôm, Công ty c! ph n g o Ông Th*,
Công ty TNHH phân bón 8t Phúc, Trang tr i ch p và 2 t! ch"c t0 Úc ó là: Hi p H i
Nông Nghi p H u C (OAA), Hi p H i Qu c gia v Nông Nghi p B n V ng Úc (NASAA).
H p ph n 04, nhóm s0 ti'n hành th nghi m mô hình tr"ng rau h u c t i nhà/c ng "ng cho
nh ng nông dân v i i t ng là ph- n Khmer t nh An Giang nh,m mang l i nh ng nh ng y'u
t dinh d )ng và s c kh*e dân s cho c ng "ng.
Tôi r t $ng h nhóm h u c Mekong tri n khai các ho t ng nghiên c u, phát tri n và k't n i 02
qu c gia Úc-Vi t /y m nh phát tri n nông nghi p h u c , thông qua các nghiên c u, ào t o, t#p
hu n t i tr ng HAG.
Tôi xin chúc m2ng Di n àn di n ra thành công t t 5p, và r t mong sau di n àn này nhóm h u
c Mekong và các n v /y m nh h n n a s g n k't gi a Vi t Nam và Úc trong nghiên c u,
trao i h c t#p phát tri n nông nghi p h u b n v ng.
Xin chân thành c!m n!
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Opening Speech Remark by Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang
--------------------Dear:
Mr. Tran Anh Thu, Vice Chairman of An Giang People’s Committee
Mr. Nguyen Si Lam, Director of An Giang Department of Agriculture & Rural
Development
Mr. Mark Anderson, General Manager of National Association of Sustainable Agriculture
(NASAA), Australia.
Associate Professor Paul Kristiansen, University of New England, Australia
Mr Alan Broughton, Vice President, Organic Agriculture Association Inc., Australia
Associate Professor Yi Yi Cho, Dawei University, Myanmar
Mrs Tu Tuyet Nhung, Team Leader of Participatory Guarantee System (PGS) in Vietnam
Presenters, scientists, lecturers from institutes and universities in the Mekong Delta
The leaders come from the agencies within and outside the province, businesses, donors,
and farmers;

I warmly welcome the delegates who have taken the time to attend The 1st Mekong
Delta Forum on Developing Partnerships Between Australia & Vietnam for Organic
Agriculture Movement
belongs to the project
Australian Alumni Grants Fund (Aus4Skills): Developing partnerships between
Australia and Vietnam for organic agriculture movement: training and workshop in
two countries
at
An Giang University, 14 - 15th January 2019
The aim of the project is to formulate and develop a partnership between Australia and Vietnam in
promoting organic agriculture through organizing short-term training courses and workshop for
agricultural staff members, scientists, farmers and organic agricultural enthusiasts.
The project has four work packages (WP):
The WP1 is to build capacity building for three Australian Awards Scholarship (AAS) Alumni
from An Giang University (AGU) about experience and practices of organic agriculture
development in Australia, provided by Organic Agriculture Association (OAA), National
Association of Sustainable Agriculture Australia (NASAA), Canberra Organic Grower Society
(COGS), Fenner School of Environment & Society, the Australian National University.
In WP2, the AAS alumni team from AGU (Dr Nguyen Van Kien, Mr Nguyen Van Thai, Mr Le
Ngoc Hiep) will develop an organic agriculture research Hub/Center/Institute entitles “Mekong
Organics Hub” to promote linked agriculture - nutrition - public health in the Mekong Delta
Region.
For WP3, the Hub will partner with An Giang Department of Agriculture & Rural Development
and An Giang People’s Committee to organize the first Mekong Delta Forum on Developing
Partnerships Between Australia & Vietnam for Organic Agriculture Movement. The aims of the
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forum are to share the experience of organic agriculture research and development to organic
growers, organic agriculture associations, farm extension staffs, local governments, business
sectors, and NGOs and to develop a partnership for organic industry development in two countries:
Vietnam-Australia.
The forum is co-sponsored by Australian Alumni Grants Fund (Aus4Skills), Department of
Agriculture and Rural Development of An Giang Province, and the support from: Rice - Shrimp
Organic Agriculture Co., Ltd; Ong Tho Rice Joint Stock Company; Dat Phuc Fertilizer Co., Ltd;
Ech Op Farm and 2 organizations from Australia are: Organic Agriculture Association (OAA),
National Association of Sustainable Agriculture Australia (NASAA).
The WP4 is piloting home-based/community organic vegetable farm with Khmer women farmers
in An Giang province to promote nutrition and population health outcomes for the communities.
I strongly support the Mekong organic group to implement research, development and linkage
activities between 2 countries: Australia and Vietnam to promote the development of organic
agriculture through research, training and workshop at An Giang University.
I wish the Forum a great success, and I hope that after this forum, the Mekong organic group and
other agencies will further strengthen the link between Vietnam and Australia in studying and
exchanging learning to sustainable agricultural development.
Sincerely thank you!
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PHÁT TRI3N NÔNG NGHI P H9U C: CHO T;NH AN GIANG – XU
H <NG T=T Y U VÀ PH I CÓ L TRÌNH
Ông Tr n Anh Th
– Phó Ch t ch UBND t nh An Giang
Kính th a quí

i bi u!

Tr c h't, tôi r t c!m n các nhà tài tr và ghi nh#n s n l c c$a ban t ch c, các
n v ph i h p t ch c, các di n gi! trong và ngoài n c, các i bi u trong và ngoài
t nh ã giúp chúng ta có c h i ngày hôm nay, cùng v i nhau bàn v 01 v n
c
!ng, Nhà n c và nhân dân 4c bi t quan tâm là phát tri n nông nghi p h u c cho t nh
An Giang.
T i sao ph!i phát tri n nông nghi p h u c ? có t n kém không? phát tri n s!n ph/m
h u c gì? và làm th' nào? v.v… luôn là nh ng câu h*i xu t hi n r t nhi u l n trong các
di n àn, h i th!o, t a àm v nông nghi p h u c . Hôm nay, tôi không k. v ng chúng ta
có th gi!i quy't
c t t c! nh ng v n , nh ng v i t cách là m t ng i tâm huy't và
g n trách nhi m v i nhi m v- phát tri n nông nghi p h u c trong su t nh ng n+m qua,
tôi k. v ng t t c! chúng ta hôm nay, nh t là có s tham d c$a i bi u 'n t2 Hi p h i
Nông nghi p H u C Úc, Hi p H i Nông nghi p H u C Vi t Nam s0 cùng nhau trao
i th3ng th n, chia s(, óng góp ý ki'n, tranh lu#n
có th phác h a
c b c tranh rõ
nét h n, h ng i phù h p h n cho t nh An Giang trong l trình phát tri n nông nghi p
h uc .
Kính th a quí

i bi u,

Quay tr l i v i câu h*i t i sao ph!i phát tri n nông nghi p h u c ? có ph!i chúng ta
làm là vì phong trào?
Tôi kh3ng nh phát tri n nông nghi p h u c là xu th' t t y'u, phù h p v i b i
c!nh c$a th' gi i, c$a t n c ta nh,m góp ph n quan tr ng th c hi n các nhi m v- phát
tri n nông nghi p nói chung, nh t là v m-c tiêu t+ng giá tr s!n xu t nông nghi p, t+ng
thu nh#p cho nhà nông, nâng cao v th' s!n ph/m nông nghi p có ch t l ng cho Vi t
Nam nói chung, cho t nh An Giang nói riêng và nâng cao s c kh*e c ng "ng.
Xét v b i c!nh qu c t', nông nghi p h u c ang phát tri n v i t c
r t nhanh.
Trong n+m 2018 v2a qua, Vi n nghiên c u H u c Qu c t' (FiBL) và T ch c H u c
Qu c t' (IFOAM) ã xu t b!n n ph/m th ng kê và xu h ng nông nghi p h u c th'
gi i, trong ó trình bày k't qu! i u tra v s!n xu t nông nghi p h u c n+m 2016 178
qu c gia, cho th y:
- Th' gi i có kho!ng 58 tri u ha t s!n xu t nông nghi p h u c (k c! di n tích
b!o t"n), chi'm kho!ng 1,2% trong t ng di n tích t nông nghi p trên toàn th' gi i.
Trong ó, các qu c gia có di n tích l n nh t là Úc (27,4 tri u ha), k' 'n là Argentina (3
tri u ha) và Trung Qu c (2,3 tri u ha). Vi t Nam x'p th 8 khu v c Châu Á v di n tích
t s!n xu t nông nghi p h u c , t 53.348 ha (x'p ngay sau Thái Lan là 57.189 ha),
chi'm ch 0,5% trong t ng di n tích t s!n xu t nông nghi p qu c gia nh ng ã t+ng h n
41 nghìn ha so v i 10 n+m tr c ây. Các lo i s!n ph/m nông nghi p
c chú tr ng s!n
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xu t h u c nhi u nh t trên th' gi i hi n nay là ng% c c, cà phê, các lo i h t l y d u, h t
olive, v.v… trong khi di n tích s!n xu t cây có múi h u c ch a nhi u.
- Trong hai th#p k6 qua, doanh s bán l( s!n ph/m th c ph/m và " u ng h u c
th tr ng th' gi i ã t+ng t2 d i 15 t ô la lên g n 90 t ô la. Th tr ng s!n ph/m h u
c l n nh t là M (38,9 tri u ô), k' 'n là
c (9,7 tri u ô) và Pháp (6,7 tri u ô).
Th-y S& là qu c gia có m c chi tiêu cho s!n ph/m h u c bình quân u ng i cao nh t
th' gi i là 274 euro.
- N+m 2016 c%ng ghi nh#n th' gi i có 2,7 tri u ng i tham gia s!n xu t h u c , h n
81 nghìn nhà ch' bi'n, h n 5 nghìn nhà nh#p kh/u và g n 6,5 nghìn nhà xu t kh/u s!n
ph/m h u c . 7n
(kho!ng 835 nghìn ng i), Uganda (h n 210 nghìn ng i) và
Mexico (210 nghìn ng i) là 03 qu c gia ng u v s ng i s!n xu t h u c . áng
m2ng là Vi t Nam n,m trong s 05 qu c gia có t c
t+ng nhanh nh t v s ng i s!n
xu t h u c . K't qu! th ng kê cho th y, Vi t Nam có 8.365 ng i s!n xu t, 50 nhà ch'
bi'n, 03 nhà nh#p kh/u, 29 nhà xu t kh/u s!n ph/m h u c và t doanh s bán l( là 18
tri u euro. N'u so v i n c láng gi ng Trung Qu c có di n tích t s!n xu t nông nghi p
h u c h n 2 tri u ha (chi'm 0,4% trong t ng di n tích t nông nghi p), và ch có h n 6
nghìn ng i s!n xu t h u c , nh ng có 'n 3.865 nhà ch' bi'n, 66 nhà nh#p kh/u, 1.198
nhà xu t kh/u ã giúp t n c này t doanh s bán l( s!n ph/m h u c 'n 5.900 tri u
euro.
Nh ng con s
trên cho th y ho t ng s!n xu t, th tr ng tiêu th- s!n ph/m h u
c trên th' gi i ang di n ra h't s c sôi ng và
c d báo là ti'p t-c t+ng nhanh. ó là
nh ng tín hi u h't s c tích c c m ra nhi u c h i cho ho t ng s!n xu t, kinh doanh
s!n ph/m h u c , m4c dù không th ph$ nh#n là c%ng có r t nhi u nh ng khó kh+n, thách
th c.
8 Vi t Nam, quan i m và nh h ng phát tri n nông nghi p h u c ã manh nha
t2 nhi u n+m tr c và 'n g n ây ã
c c- th hóa và rõ nét h n b,ng h th ng v+n
b!n c s pháp lý ngày càng hoàn thi n và y $ h n.
'n hi n nay, chúng ta ã có b Tiêu chu/n qu c gia (TCVN) v nông nghi p h u
c v i s hi u TCVN 11041:2017. B tiêu chu/n này
c#p m t cách toàn di n t i quá
trình s!n xu t, ch' bi'n, ghi nhãn s!n ph/m nông nghi p h u c và h ng d9n áp d-ng cth vào trong ho t ng tr"ng tr t và ch+n nuôi, c%ng nh
a ra các yêu c u i v i t
ch c ánh giá, ch ng nh#n h th ng s!n xu t và ch' bi'n s!n ph/m h u c .
Và trong n+m 2018 v2a qua, Chính ph$ ã ban hành Ngh nh s 109/2018/N CP ngày29/8/2018 v nông nghi p h u c , g"m có 7 Ch ng và 20 i u, quy nh v s!n
xu t, ch ng nh#n, ghi nhãn, logo, truy xu t ngu"n g c, kinh doanh, ki m tra nhà n c s!n
ph/m nông nghi p h u c trong các l&nh v c tr"ng tr t, ch+n nuôi, lâm nghi p và nuôi
tr"ng th$y s!n và chính sách khuy'n khích phát tri n s!n xu t nông nghi p h u c ; c%ng
nh quy nh các ho t ng s!n xu t, kinh doanh s!n ph/m nông nghi p h u c . Ngh
nh này ã chính th c có hi u l c t2 ngày 15 tháng 10 n+m 2018.
Các tiêu chu/n, chính sách này khi
c ph bi'n và a vào tri n khai r ng rãi
trong ho t ng s!n xu t, kinh doanh s0 thúc /y phát tri n nông nghi p h u c , góp
ph n gia t+ng giá tr s!n ph/m, ch t l ng s!n ph/m, hàng hoá l u thông trong n c và
xu t kh/u, phù h p v i m-c tiêu c$a Ch ng trình qu c gia “Nâng cao n+ng su t và ch t
l ng s!n ph/m hàng hóa c$a doanh nghi p Vi t Nam 'n n+m 2020”.
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Nh ng n+m g n ây, chúng ta có r t nhi u doanh nghi p m nh d n u t vào l&nh
v c h p d9n nh ng nhi u r$i ro này, ã giúp cho b c tranh th tr ng nông s!n h u c
Vi t Nam tr nên thu hút h n v i nhi u gam màu t i sáng h n. M t s doanh nghi p
tiên phong trong l&nh v c này có th k 'n nh Công ty CP Vinamit, Công ty
ut
Dynasty, Công ty CP Nông nghi p GAP, Công ty TNHH Liên doanh Organik à L t,
T#p oàn VinGroup, Satra Food, Công Ty CP SXTM Xu t Nh#p Kh/u G o Vi t, v.v…
trong ó c%ng có doanh nghi p d n xác l#p
c v th', có doanh nghi p g4p th t b i,
c%ng có doanh nghi p m i nh ng b c u gia nh#p. Tuy nhiên, nh ng câu chuy n thành
công hay th t b i ó u là nh ng bài h c quí báu cho chúng ta quan tâm phân tích và rút
kinh nghi m.
i v i An Giang, nh ng n+m qua, xuyên su t trong ch
o ch ng trình công tác
n+m, ch ng trình phát tri n nông nghi p, T nh $y, UBND t nh luôn quan tâm sâu sát
nhi m v- xây d ng và phát tri n n n s!n xu t nông nghi p h u c cho t nh, áp ng yêu
c u th c ti n, nguy n v ng c$a ng i nông dân và phù h p v i 4c i m a ph ng. T i
Thông báo s 74-TB/TU ngày 14/02/2017 c$a T nh $y An Giang v ch
o c$a Th ng
tr c T nh $y t i cu c h p ngày 13/02/2017 và Thông báo s 02/TB-VPUBND ngày
13/02/2017, Ch$ t ch UBND t nh V ng Bình Th nh ã k't lu#n m t s n i dung liên
quan 'n l&nh v c nông nghi p, trong ó có giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn
ch$ trì, ph i h p v i các n v có liên quan và UBND huy n, th xã, thành ph xây d ng
án s!n xu t nông nghi p h u c v i l trình c- th t2 nay 'n n+m 2025, nh,m áp
ng th tr ng trong và ngoài n c.
Nh v#y nhi m v- c$a ngành nông nghi p và các c quan, n v có liên quan là
làm sao tham m u
c l trình phát tri n nông nghi p h u c cho t nh An Giang trên c
s quán tri t quan i m ch
o xuyên su t t2 Trung ng và phù h p v i tình hình th c
ti n a ph ng, trong ó ph!i t#p trung làm rõ: phát tri n s!n ph/m gì?, t l qui mô
nào?, su t u t bao nhiêu? huy ng ngu"n l c t2 âu? cho th tr ng m-c tiêu nào?
v.v…
t2 ó
xu t các gói gi!i pháp h tr c- th cho ng i s!n xu t, kinh
doanh. Còn nh n+m 2017, phát bi u t i di n àn qu c t' "Nông nghi p h u c Vi t Nam
- Phát tri n và h i nh#p” vào ngày 16/12, Th$ t ng Nguy n Xuân Phúc ã nh n m nh
nhi m v- phát tri n nông nghi p h u c “Nhu c u tiêu dùng trong n c, s!n ph/m nông
nghi p h u c r t phát tri n. Nông nghi p h u c ph!i h ng t i cung c p ra th tr ng
cho toàn b ng i dân ch không ph!i dành cho ng i giàu. C n nh#n di n khó kh+n
thách th c c ch', th ch' trong phát tri n nông nghi p h u c
phát tri n t6 l nào cho
nông nghi p h u c là phù h p. Không phát tri n nông nghi p h u c " t, làm theo
phong trào s0 d s-p ”.
'n hi n t i, chúng ta ã có nh ng b c i u tiên thu#n l i trong n l c k't n i,
thu hút m t s nhà u t ti m n+ng vào phát tri n nông nghi p h u c cho t nh An Giang
nh : T#p oàn Horimasa, Công ty Hagihara, T#p oàn L c Tr i, v.v…Tuy nhiên, nhi m
v- c$a chúng ta là làm th' nào c- th hóa các ph ng án h p tác, bi'n ý t ng thành hi n
th c. Do ó, trong khi xây d ng l trình, nh h ng phát tri n nông nghi p h u c , tôi
ngh ph!i chú ý nh ng v n sau:
- Ph!i xác nh l trình th c hi n c- th , m-c tiêu, nhi m v- rõ ràng trong giai o n
tr c m t, c%ng nh có nh h ng, m-c tiêu dài h n. Làm rõ nh ng s!n ph/m nào t nh
c n u tiên phát tri n tr c trong nhóm các s!n ph/m th' m nh c$a t nh
v2a áp ng
th hi'u tiêu dùng, s!n xu t cái th tr ng c n, v2a thu#n l i trong phân b ngu"n v n u
t và huy ng ngu"n l c xã h i, tránh tình tr ng u t dàn tr!i, thi'u tr ng tâm, tr ng
i m, làm phân tán ngu"n l c, khó t hi u qu! cao. V i quan i m cá nhân, tôi cho r,ng
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nhóm s!n ph/m nên xem xét u tiên phát tri n tr c m t là lúa g o, s!n ph/m cây +n trái
(nh chu i, xoài,…), cây d c li u, m t s s!n ph/m rau màu và m t s lo i s!n ph/m t2
ch+n nuôi nh tr ng và gà th t. Không ch cung ng s!n ph/m t i cho th tr ng n i a
mà còn ph!i thúc /y s!n ph/m ch' bi'n h ng t i xu t kh/u.
- Xây d ng các gói gi!i pháp h tr v k thu#t, h tr tín d-ng và th tr ng, i ôi
v i h tr trang b ki'n th c phát tri n ngu"n nhân l c công và l c l ng lao ng xã h i
ph-c v- phát tri n nông nghi p h u c . "ng th i, không
c b* qua yêu c u phát
tri n h th ng h#u c n, d ch v- v#n chuy n ph-c v- s!n xu t, kinh doanh nông nghi p
h uc .
- Thu hút, kêu g i u t , t o c ch' u ãi phát tri n công nghi p ch' bi'n, ch'
bi'n sâu s!n ph/m th c ph/m, " u ng h u c , a d ng hóa s!n ph/m áp ng các phân
khúc th tr ng, tr c m t là tham gia b!o v th tr ng trong n c tr c làn sóng nh#p
kh/u nông s!n ngo i; "ng th i phù h p v i xu th' tiêu dùng thông minh, g n v i qu!ng
bá hình !nh s!n ph/m thông qua các ho t ng vì xã h i, vì c ng "ng.
- Bên c nh t+ng c ng các ho t ng qu!ng bá s!n ph/m, xúc ti'n th ng m i, c n
chú tr ng các ho t ng giáo d-c hành vi tiêu dùng thông minh, xu h ng th c d )ng
chung tay vì s c kh*e c ng "ng
qua ó t2ng b c t o ra chuy n bi'n tích c c trong
tiêu th- s!n ph/m ch t l ng cao.
- Huy ng t t ngu"n l c xã h i và h tr phù h p cho ng i s!n xu t nh ng l u ý
r,ng h tr phát tri n nông nghi p h u c là dài h n, ng i u t s!n xu t nông nghi p
h u c ph!i có nh h ng lâu dài và ph!i có n i l c, cho nên các gói h tr ph!i xét 'n
các tiêu chí h tr s!n xu t t#p trung, hi u qu!, b n v ng và h ng 'n thi't l#p các kênh
tiêu th- n nh. Bên c nh ó, c n chú tr ng các ho t ng k't n i h p tác trong và ngoài
n c, khuy'n khích nghiên c u, phát tri n ý t ng kh i nghi p sáng t o trong l&nh v c
nông nghi p h u c .
- Quá trình th c hi n c n có s kiên trì, v2a làm v2a rút kinh nghi m, v2a tri n khai,
v2a xem xét, hi u ch nh, quan tâm công tác tham v n ý ki'n chuyên gia, tham v n c ng
"ng, ph!n bi n xã h i ngày càng phù h p h n, t hi u qu! cao h n.
n c nh tr ng h p c$a M , ph ng th c s!n xu t nông nghi p theo h ng h u
c b t u t2 nh ng n+m 1940, nh ng 'n cu i nh ng n+m 1960, u 1970 m i b t u
phát tri n m nh do nhu c u xã h i v tiêu th- s!n ph/m nông nghi p t2 quy trình canh tác
không hóa ch t 'n lúc này m i
c chú tr ng. 'n n+m 2017, ã có kho!ng 24.650
trang tr i t ch ng nh#n h u c ang ho t ng, t+ng 70% so v i n+m 2008. S!n ph/m
nông nghi p h u c c$a M ã
c xu t kh/u 'n các th tr ng Canada (t2 n+m 2009),
Châu Âu (t2 n+m 2012), Nh#t B!n (t2 n+m 2014), v.v… K't qu! n+m 2015, doanh thu t2
bán l( s!n ph/m h u c c$a M
t kho!ng 43,2 t ô, v lý thuy't là t+ng g p 15 l n so
v i n+m 1990.
Do ó, chúng ta c n ph!i có s kiên trì theo l trình này b i vì chúng ta không ch
th c hi n nhi m v- cho hôm nay, mà ây là nhi m v- lâu dài. Chúng ta có th s0 không
th y
c k't qu! ngay hi n t i hay trong m t hai n+m u, nh ng chúng ta c n n l c
th#t t t
óng góp quan tr ng cho vi c nh hình và phát tri n n n nông nghi p h u c
t nh An Giang v sau này.
Tr c khi d t l i, m t l n n a tôi g i l i c m n n các i bi u ã dành th i gian
n tham d di n àn hôm nay. Nhân d p T t Nguyên án K H i 2019 ang n, tôi g i
n gia ình quí i bi u l i chúc n m m i bình an, h nh phúc và may m n! Xin c m n!
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NH H <NG PHÁT TRI3N NÔNG NGHI P H9U C: CHO
T;NH AN GIANG
Giám

Ông Nguy n S Lâm
c S Nông nghi p & PTNT An Giang

Kính th a Ông Tr n Anh Th – Phó Ch t ch UBND t nh An Giang
Kính th a Ban t ch c và toàn th quí

i bi u tham d di n àn hôm nay

Tr c h't, tôi trân tr ng c!m n Ban t ch c ã cho tôi c h i
c óng góp ý ki'n
tham lu#n
qua ó cùng nhau th!o lu#n, chia s( kinh nghi m, giúp cho ngành nông
nghi p An Giang phát tri n s!n xu t nông nghi p h u c hi u qu! và b n v ng.
Kính th a quí

i bi u

Chúng ta v2a nghe phát bi u ch
o c$a Ông Tr n Anh Th – Phó Ch$ t ch UBND
t nh, qua ó ã giúp cho chúng ta có thêm nhi u thông tin v l&nh v c nông nghi p h u c
trên th' gi i và t i Vi t Nam, nh ó hi u sâu h n v nhi m v- c$a ngành nông nghi p
c%ng nh c$a t t c! các c quan, n v có liên quan trong l trình, nh h ng phát tri n
nông nghi p h u c cho t nh An Giang.
Ph n tham lu#n c$a tôi ngay sau ây, vì v#y, s0 t#p trung vào m t s
nh h ng c$a
ngành nông nghi p
c- th hóa quan i m ch
o c$a lãnh o t nh khi th c hi n nhi m
v- phát tri n nông nghi p h u c .
Kính th a quí

i bi u

Nh chúng ta ã bi't, An Giang là t nh s!n xu t nông nghi p truy n th ng. Trong
nh ng n+m qua, ngành nông nghi p t nh ã có nh ng b c ti'n n i b#t, nh t là trong s!n
xu t lúa g o, nuôi tr"ng th$y s!n, óng góp quan tr ng vào th c hi n các m-c tiêu xóa ói
gi!m nghèo, !m b!o an ninh l ng th c và t+ng tr ng GDP c$a t nh. T i Ngh quy't i
h i X !ng b t nh An Giang nhi m k. 2016 – 2020 ã xác nh nông nghi p và du l ch là
02 ngành kinh t' m%i nh n cho t nh An Giang trong giai o n ti'p theo v i th t u tiên
u t là nông nghi p, th ng m i - d ch v-, công nghi p - xây d ng, và m-c tiêu 4t ra là
ph!i huy ng m i ngu"n l c t#p trung phát tri n nông nghi p theo chi u sâu t o n n t!ng
phát tri n th ng m i, d ch v-, du l ch và công nghi p ch' bi'n sâu. An Giang c%ng xác
nh s phát tri n ph!i trên c s hi u qu! và b n v ng, chú tr ng b!o v môi tr ng, gi!m
thi u phát th!i ô nhi m và thích ng bi'n i khí h#u. Trong b i c!nh này, t nh c%ng ã có
nhi u n l c trong m i g i h p tác trong và ngoài n c
có th huy ng các ngu"n l c
h tr phát tri n s!n xu t nông nghi p h ng 'n các m-c tiêu t+ng tr ng xanh và b n
v ng.
Tuy nhiên, không th ph$ nh#n r,ng trong b i c!nh hi n nay ngành nông nghi p ang
i m4t nhi u khó kh+n, thách th c nh n+ng su t lúa g o g n nh ch m tr n nh ng thu
nh#p nông dân ch a cao; u t s!n xu t nông nghi p trên n v di n tích ch a mang l i
l i nhu#n t ng x ng; n n s!n xu t nông nghi p còn l m d-ng nhi u phân bón, hóa ch t ã
gây h l-y ô nhi m môi tr ng; ch t l ng nông s!n ch a áp ng
c k. v ng ng i tiêu
dùng trong khi nhu c u xã h i v an toàn v sinh th c ph/m, nông s!n s ch ngày càng t+ng;
s c ép t2 nông s!n ngo i nh#p,v.v… do ó ngành nông nghi p c n ph!i thúc /y các
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ph ng th c s!n xu t m i phù h p h n, hi u qu! h n và b n v ng h n nh s!n xu t theo
các tiêu chu/n an toàn, tiêu chu/n nông nghi p h u c .
Kính th a quí

i bi u

Trong nh ng n+m qua, quán tri t quan i m ch o i v i yêu c u t+ng thu nh#p cho
nông dân, b!o v môi tr ng sinh thái, phát tri n b n v ng và tham gia hi u qu! vào th
tr ng toàn c u, k't h p v i yêu c u th c ti n, ngành nông nghi p ã tích c c, ch$ ng
tham m u tri n khai các ch ng trình m-c tiêu là Ngh quy't s 09-NQ/TU ngày 27/6/2012
v phát tri n nông nghi p ng d-ng công ngh cao (CNC) t nh An Giang giai o n 2012 2020 và t m nhìn 'n n+m 2030, Ch ng trình hành ng s 08-CTr/TU ngày 11/11/2016
c$a Ban Ch p hành !ng b t nh v phát tri n nông nghi p giai o n 2016-2020 và nh
h ng 'n n+m 2025, trong ó các ph ng th c s!n xu t nâng cao ch t l ng s!n ph/m
nh s!n xu t an toàn, s!n xu t theo h ng h u c luôn
c quan tâm chú tr ng và t
c m t s k't qu! n i b#t nh sau:
- Vùng s!n xu t lúa Jasmine theo tiêu chu/n GlobalGAP t i huy n Châu Phú
t di n tích s!n xu t lu k' t2 n+m 2013 'n nay là 24.759,8 ha; vùng b!o t"n lúa mùa n i
g n 100 ha và bình quân 64 ha/n+m lúa Nàng Nhen B!y Núi theo tiêu chu/n GlobalGAP t i
huy n Tri Tôn; Vùng s!n xu t lúa g o an toàn sinh h c t i huy n An Phú t di n tích bình
quân 400 – 600 ha/n+m, l i nhu#n t+ng thêm cho nông dân t2 3 – 3,5 tri u "ng/ha; Mô
hình thí i m lúa – tôm theo h ng h u c di n tích 01 ha c%ng t i huy n An Phú; Mô hình
tr"ng lúa ch t l ng cao theo h ng h u c t i TX. Tân Châu t di n tích 0,2 ha, áp d-ng
trên gi ng TC 26 do chính nông dân lai t o t n+ng su t t2 400 – 450 kg/1.000 m2; S!n
xu t lúa theo tiêu chu/n h u c các gi ng Jasmine 85, Lúa Nh#t S1 t i TP. Long Xuyên
t di n tích 03 ha.
- Phát tri n vùng tr"ng xoài theo h ng GAP g n v i du l ch sinh thái t i các
xã cù lao huy n Ch M i, ã ch ng nh#n VietGAP
c 127,3 ha trên xoài ba màu, "ng
th i ã có mã code xu t kh/u xoài ba màu VietGAP sang th tr ng n c ngoài, áng chú ý
là ã xu t thành công 5,4 t n xoài vào th tr ng Úc. T i huy n Tri Tôn c%ng ã có 20 ha
xoài cát Hòa L c
c ch ng nh#n và tiêu th- n i a. D ki'n trong th i gian t i s0 phát
tri n thêm 500 ha xoài
c ch ng nh#n VietGAP.
- S!n xu t rau màu áp d-ng tiêu chu/n ch t l ng VietGAP, s!n xu t theo
h ng an toàn trong nhà màng, nhà l i ki m soát ch t l ng
c /y m nh kh p các
a ph ng. ã ch ng nh#n 13 vùng $ i u ki n s!n xu t rau an toàn v i t ng di n tích
2.697 ha t i các huy n, th : Ch M i, Châu Thành, TP. Long Xuyên và An Phú. Di n tích
s!n xu t rau theo tiêu chu/n VietGAP t i TP. Long Xuyên 12,17 ha, t i Châu Phú là 8,39
ha, t i Tri Tôn là 0,5 ha g n v i gian hàng qu!ng bá, tiêu th- t i ch ; t i An Phú t 70 ha
và 06 nhà l i t ng qui mô 5.400 m2; t i Phú Tân có 14 nhà l i t ng qui mô 13.300 m2,
T i TX. Tân Châu t di n tích 5,6 ha; Mô hình tr"ng rau xà lách an toàn b,ng ph ng
pháp th$y canh tu n hoàn trong nhà l i qui mô 0,1 ha t i Tho i S n; Mô hình tr"ng rau
t ch ng nh#n VietGAP t i huy n Châu Thành qui mô 0,3 ha.
- Di n tích m4t nuôi cá tra theo tiêu chu/n ch t l ng tính 'n cu i n+m 2017
t 474.99 ha chi'm 56% t ng di n tích 832,62 ha, trong ó nuôi theo tiêu chu/n ASC t
115.75 ha chi'm 13%, ch ng nh#n theo VietGAP di n tích m4t n c t 359,24 ha chi'm
43%. Di n tích nuôi tôm càng xanh
c ch ng nh#n nuôi theo tiêu chu/n VietGap là 20
ha, ch$ y'u t i huy n Tho i S n. Ngoài ra còn có mô hình th nghi m nuôi cá lóc th ng
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ph/m, m cá tra gi ng theo hu ng VietGAP t i TP. Châu
c, mô hình nuôi tôm càng
xanh luân canh tr"ng lúa trong vùng ng#p l% qui mô 03 ha/01 h /01 ao trong khuôn kh d
án h p tác v i GIZ, mô hình chu i liên k't s!n xu t và tiêu th- l n "ng t tiêu chu/n
VietGAP trên qui mô 3.000 m2 u t i huy n An Phú.
- Các i m tr"ng d c li u không s d-ng phân bón và thu c tr2 sâu v i t ng
di n tích kho!ng 03 ha t i các huy n Tri Tôn T nh Biên, tr"ng các lo i d c li u th' m nh
c$a An Giang nh inh l+ng, x en, kim ngân hoa, sâm cau, ng!i en, hoa #u bi'c.
Các k't qu! trên u là n l c r t áng ghi nh#n, t o n n t!ng quan tr ng
chuy n
d n t2 s!n xu t theo ph ng th c truy n th ng l thu c nhi u vào phân bón, hóa ch t sang
s!n xu t theo các tiêu chu/n an toàn, chuy n d n lên s!n xu t theo h ng h u c và sau ó
là s!n xu t t ch ng nh#n h u c . M4c dù l trình này là lâu dài và không d th c hi n,
nh ng ngành nông nghi p cùng v i các c quan, n v có liên quan quy't tâm th c hi n
xây d ng và phát tri n n n s!n xu t nông nghi p h u c cho t nh sau này.
Kính th a quí

i bi u

Th c hi n ch
o c$a lãnh o t nh giao nhi m v- xây d ng
án s!n xu t nông
nghi p h u c v i l trình c- th t2 nay 'n n+m 2025 nh,m áp ng th tr ng trong và
ngoài n c, ngành nông nghi p ã xem xét
ra m t s
nh h ng và gi!i pháp tr c
m t nh sau:
- :u tiên phát tri n nông nghi p h u c cho các s!n ph/m th' m nh c$a t nh ch3ng
h n nh :
+ Lúa g o: d ki'n phát tri n di n tích s!n xu t lúa theo h ng h u c
t
kho!ng 300 ha, t#p trung cho các huy n An Phú, T nh Biên, Tri Tôn, Tho i S n là nh ng
a ph ng ã s;n có vùng b!o t"n lúa mùa n i, vùng tr"ng lúa không s d-ng thu c b!o v
th c v#t, các mô hình lúa – cá, lúa – tôm.
+ Xoài: ti'p t-c phát tri n di n tích tr"ng xoài
mô 500 ha, trong ó k. v ng 100 ha xoài theo h ng h u c .
VietGAP
ha.

t ch ng nh#n VietGAP qui

+ Rau màu: ti'p t-c h tr m r ng di n tích s!n xu t rau màu ch ng nh#n
t 6.000 ha, trong ó k. v ng di n tích rau màu t ch ng nh#n h u c là 1.000

+ M t s lo i d c li u 4c h u: cây x en, Sâm i hành, ng!i en, cây
huy n, inh l+ng, v.v… d ki'n phát tri n di n tích tr"ng theo h ng h u c kho!ng 120
ha, t#p trung các a ph ng có th' m nh v phát tri n d c li u là T nh Biên, Tri Tôn và
thu#n l i th c hi n các mô hình tr"ng d c li u s ch d i tán r2ng.
- Ti'p t-c phát tri n các mô hình m9u theo h ng h u c nh mô hình lúa mùa n i k't
h p nuôi th$y s!n, mô hình lúa – tôm càng xanh, mô hình tr"ng d c li u d i tán r2ng,
mô hình tr"ng rau h u c , v.v….T+ng c ng l a ch n, l"ng ghép h tr thí i m các mô
hình nông nghi p h u c vào các mô hình nông nghi p ng d-ng công ngh cao trên các
i t ng s!n xu t khác chuy n giao và nhân r ng các mô hình phù h p, hi u qu!.
- Ti'p t-c ph i h p, h tr các a ph ng rà soát i u ki n t nhiên t2ng a
ph ng i v i yêu c u s!n xu t nông nghi p h u c
vi c tri n khai th c hi n có tính
kh! thi cao, phù h p tình hình th c t'. "ng th i, l"ng ghép có hi u qu! phát tri n nông
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nghi p h u c vào các ch ng trình tr ng i m c$a ngành nông nghi p là nông nghi p ng
d-ng công ngh cao, tái c c u nông nghi p, nông nghi p thông minh.
- T+ng c ng các ho t ng kêu g i u t , xúc ti'n th ng m i, tham m u chính
sách u ãi h tr
u t phát tri n nông nghi p h u c
t t c! các khâu: h th ng s!n xu t
và cung ng gi ng, h th ng cung ng nguyên li u, v#t t ph-c v- s!n xu t h u c , t ch c
s!n xu t, công nghi p ch' bi'n, kênh tiêu th-; chú tr ng phát tri n liên k't chu i giá tr
trong s!n xu t nh,m tìm ki'm và !m b!o u ra cho s!n ph/m h u c .
- Thúc /y các ho t ng k't n i h p tác trong và ngoài n
chuy n giao k thu#t, khoa h c và công ngh , th tr ng; thu
chuyên gia, nhà khoa h c, tranh th$ s $ng h c$a các t ch
nghi p h u c trong và ngoài n c nh Hi p H i Nông nghi p H
Nông nghi p H u C Úc trong khi th c hi n các ch ng trình, d

c trên nhi u ph ng di n
hút s tham gia c$a các
c t v n phát tri n nông
u C Vi t Nam, Hi p h i
án nông nghi p h u c .

- Chú tr ng ào t o v trình
chuyên môn cho ngu"n nhân l c công, ào t o cho t
ch c nông dân và l c l ng lao ng a ph ng t2 Ch ng trình hành ng s 09-CTr/TU
ngày 05/12/2016 c$a Ban Ch p hành !ng b t nh An Giang th c hi n Ngh quy't i h i
X !ng b t nh v phát tri n ngu"n nhân l c ph-c v- các ngành kinh t' m%i nh n c$a t nh
giai o n 2016 – 2020, và nh h ng 'n n+m 2025
s;n sàng tham gia phát tri n s!n
xu t nông nghi p h u c .
- Tích c c tuyên truy n, ph bi'n ki'n th c, quy nh pháp lu#t v nông nghi p h u
c nh b Tiêu chu/n qu c gia (TCVN) v nông nghi p h u c , Ngh
nh s
109/2018/N -CP ngày29/8/2018 v nông nghi p h u c và các chính sách h tr c$a t nh
liên quan 'n nông nghi p h u c .
- Tham m u UBND t nh ban hành chính sách h tr phát tri n s!n xu t nông nghi p
theo các tiêu chu/n ch t l ng, tiêu chu/n nông nghi p h u c trên a bàn t nh An Giang
t o i u ki n thu#n l i cho t ch c, cá nhân tham gia phát tri n s!n xu t, kinh doanh l&nh
v c nông nghi p h u c , trong ó chú tr ng các gói h tr v k thu#t, v tài chính và v
th tr ng.
Kính th a quí

i bi u

Nh chúng ta u bi't nông nghi p h u c là h th ng qu!n lý s!n xu t toàn di n,
yêu c u nghiêm ng4t công tác qu!n lý các ho t ng canh tác, gi!m thi u vi c dùng v#t t ,
nguyên li u u vào và có tính 'n i u ki n t2ng vùng, t2ng a ph ng. i u này có
ngh&a là phát tri n s!n xu t nông nghi p h u c không ph!i là nhi m v- d dàng, òi h*i
ph!i phát huy
c t ng hòa các ngu"n l c và c n có l trình c- th .
Th$ t ng Nguy n Xuân Phúc ã t2ng nh n m nh “C n nh n di n khó kh n thách
th c c ch , th ch trong phát tri n nông nghi p h u c
phát tri n t l nào cho nông
nghi p h u c là phù h p. Không phát tri n nông nghi p h u c
t, làm theo phong trào
s! d s"p ”. Vì v#y, ngành nông nghi p An Giang quán tri t quan i m ch
o này, n
l c h't mình, cùng v i các c quan, n v có liên quan t2ng b c xây d ng và phát tri n
nông nghi p h u c cho t nh An Giang. L trình này s0 không th hoàn thành n'u thi'u i
s chung s c, chung lòng c$a t t c! các ban ngành, oàn th , t ch c nông dân và nông
dân. Do ó, tôi r t mong nh#n
c s quan tâm h tr c$a Hi p H i Nông nghi p H u C
Vi t Nam, Hi p h i Nông nghi p H u C Úc, c$a t t c! các S , ban, ngành oàn th trong
t nh, tr ng
i h c An Giang, c$a các quí i bi u tham d di n àn ngày hôm nay
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giúp ngành nông nghi p An Giang th c hi n thành công các m-c tiêu phát tri n nông
nghi p h u c m t cách hi u qu! và b n v ng.
Cu i cùng, nhân d p T t nguyên án 2019, tôi xin chúc bình an, may m n, thành
n quí i bi u và gia ình!
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DIỄN ĐÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN 1: PHÁT TRIỂN
MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC GIỮA ÚC VÀ VIỆT NAM VỀ NÔNG
NGHIỆP HỮU CƠ:
Phát triển mối quan hệ đối tác giữa Úc, Việt Nam và Châu Á
về việc thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hữu cơ

Ts Nguyễn Văn Kiền, Cựu sinh viên AAS, Nghiên cứu viên ĐH Quốc Gia Úc, Giảng viên
ĐH An Giang, Người sáng lập Mekong Organics
Email: nv.kien@anu.edu.au

Tiến trình hình thành và phát triển nông nghiệp sinh thái giữa Việt Nam và Úc

Bắt đầu từ câu chuyện phục hồi và phát triển lúa mùa nổi sinh thái tại An Giang, ĐBSCL, và vùng Mekong
Tham gia chương trình nghiên cứu sâu về sinh thái nông nghiệp, hữu cơ tại trường Fenner School thuộc ĐHQG Úc từ 2014-2019.
Tham gia thành viên các hội hữu cơ tại Úc, NASAA năm 2017 và COGS 2018.
Nhận được phần thưởng của Rod May Bursary (NASAA) tham gia Hội nghị về NNHC TG do IFOAM tổ chức tại New Delhi Ấn Độ tháng 11/2017, kết
nối với Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan về NNHC.
Thành lập Website Mekong Organics – tạo kết nối chia sẽ thông tin về nông nghiệp hữ cơ giữa Úc-Việt, và các nước ĐNA, vùng Mekong.
Kết nối với Viện nông thôn Á Châu (ARI, Nhật Bản) để cử người đi học tập về NNHC (02 người VN đầu tiên được học khóa này), gắn kết tổ chức
các Hội thảo về NNHC tại ĐHAG tháng 09 năm 2017.
Tham quan học tập, liên kết với các Hội nông nghiệp hữu cơ Úc và nông dân làm hữu cơ Úc, hội nông nghiệp hữu cơ Đài Loan.
Tham quan, học tập kết nối với các nhóm NNHC tại TPHCM và ĐBSCL.
Thúc đẩy, ủng hộ các cá nhân tổ chức phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, vùng ĐBSCL.
Thiết lập dự án xin tài trợ từ Chính phủ Úc – để tổ chức diễn đàn ĐBSCL lần 1: phát triển mối quan hệ đối tác giữa Úc-Việt Nam về nông nghiệp
hữu cơ tại trường ĐHAG vào ngày 14-15/1/2019.
Đề cử 06 nông dân trong các tỉnh ĐBSCL sang Úc học tập mô hình nông nghiệp hữu cơ trong năm 2019 do quĩ Rotary Club tài trợ
Triển khai dự án trồng rau hữu cơ hộ gia đình nhằm cải thiện dinh dưỡng cho người Khmer tại Tri Tôn AG/năm 2019 (tài trợ bởi CP ÚC); và dự án
lúa hữu cơ tại An Giang, lúa-tôm hữu cơ tại Sóc Trăng (2019-2024), do quĩ GCRF của chính Phủ Anh tài trợ

Câu chuyện sinh thái hữu cơ bắt đầu từ
đâu?

Bắt đầu từ câu
chuyện phục
hồi và phát
triển lúa mùa
nổi sinh thái tại
An Giang,
ĐBSCL, và vùng
Mekong

1
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Chương trình bảo tồn lúa mùa nổi đã dẫn tôi và nhóm nghiên cứu tại
TT.NCPTNT-ĐHAG đi sâu vào hướng sinh thái hữu cơ kể từ 2013 đến nay!
2013

2014

2015

2016-2019

Seed
Funds

This conservation activity attracted local to regional donors

4

Từ 2014-2019 tham
gia nghiên cứu sâu về
sinh thái nông nghiệp
và nông nghiệp hữu
cơ với các Giáo sư tại
Đại học Quốc Gia Úc,
Các hội hữu cơ Úc,
và tham quan học tập
nông dân hữu cơ tại
Úc, Đông Nam Á,
Nhật, Hàn Quốc, Đài
Loan

Tham gia thành viên
hội nông nghiệp bền
vững quốc gia Úc
(NASAA) từ tháng
7/2017 – nhận giải
thưởng Rod May
Bursary (AUD$5000)
để tham dự Hội nghị
IFOAM Thế Giới tại
New Delhi - Ấn Độ
tháng 11 năm 2017
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Họp bên lề về hữu cơ tại Hội nghị IFOAM Thế Giới- Ấn Độ tháng 11/2017- kết
nối hữu cơ với Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan

Nhóm chuyên gia hữu cơ Việt Nam bên lề Hội nghị tại New
Delhi, Ân Độ tháng 11/2017
Nhóm chuyên gia hữu cơ Nhật Bản

Tổ chức Hội thảo về nông nghiệp hữu cơ tại ĐHAG – găn kết với Viện nông thôn Á
Châu (ARI) Nhật Bản, tháng 9/2017 tại ĐHAG với các đối tác, nông dân sản xuất
hữu cơ vùng ĐBSCL

Thăm nông trại Tâm Việt tại Đồng Tháp

Tổ chức Hội thảo về nông nghiệp hữu về nông nghiệp sinh thái, an ninh lương
thực và biến đổi khí hậu tại ĐHAG – tháng 11/2017, phối hợp với AliSEA và
SEARCA: Thảo luận chủ đề nông nghiệp sinh thái, an ninh lương thực, biến đổi khí
hậu;

Đại biểu từ các quốc gia ĐNA tham dự HT và thực địa
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Thành lập trang web Mekong
Organics – tháng 5 năm 2018
Mục Đích:
- Chia sẽ thông tin khoa học
về nông nghiệp hữu cơ
- Kết nối phát triển nông
nghiệp hữ cơ Việt – Úc –
ĐNA.
- Tổ chức các sự kiện, diễn
đàn, hội thảo, tập huấn về
NNHC.
- Tạo study tour cho các
nhóm nông dân, cơ quan
nhà nước, doanh nghiệp
tham quan học tập về
NNHC.

Làm việc thảo luận nhóm
với nhóm hữu cơ TPHCM:
- Tìm hiểu về thuận lợi
khó khan của việc sản
xuất, chế biến, kinh
doanh các sản phẩm
nông nghiệp hữ cơ: lúa,
rau màu, tôm…

Làm việc với nhóm hữu cơ TP. HCM ngày 15/9/2018

Thăm và làm việc với HTX
lúa hữu cơ Mỹ Lộc, huyện
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long:
- Trao đổi về kỹ thuật canh
tác hữu cơ trên lúa;
- Thị trường tiêu thụ
- Tác động của nông nghiệp
hữ cơ đến sức khỏe cộng
đồng
- Nhận thức của cộng đồng
về mô hình lúa hữ cơ
HTX lúa hữu cơ Mỹ Lộc, Tam Bình Vĩnh Long, tháng 9/2018
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Làm việc thảo
luận nhóm với
nhóm hữu cơ TP
Cần Thơ, tham
quan mô hình
sử dụng ruồi
lính đen để xử lý
rác hữu cơ, làm
thức ăn chăn
nuôi và phân
hữu cơ

Làm việc thảo luận
nhóm với nhóm hữu
cơ TP Sóc Trăng – mô
hình lúa hữu cơ
chứng nhận USAD –
ST24 – Kỹ sư Hồ
Quang Cua

Ks Hồ Quang Cua với bao bì gạo hữu cơ chứng nhận
USAD – mô hình lúa tôm hữu cơ Sóc Trăng

Làm việc thảo luận
nhóm với lãnh đạo Chi
cục Trồng Trọt, tỉnh Cà
Mau và Doanh nghiệp xã
hội tôm rừng thuộc tập
đoàn Minh Phú/Cà Mau.
- Thảo luận về tiềm
năng phát triển mô
hình lúa tôm hữu cơ
Cà Mau.
- Thuận lợi khó khan,
nhận thức phát triển
mô hình.
- Các chính sách của
tỉnh về NNHC.

Cận cảnh mô hình lúa tôm sinh thái hữu cơ,
Cà Mau, tháng 9/2108
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Cùng cách Gs từ
ĐHQG Úc đến thăm
và thảo luận về
chương trình kế
hoạch phát triển rau
hữu trang trại Ếch
Ộp TP. Long Xuyên,
AG

Gs ĐHQG Úc đến
tham quan tìm hiểu
lộ trình phát triển hệ
thông canh tác lúa
mùa nổi sinh thái tại
xã Vĩnh Phước, Tri
Tôn, An Giang:
Thảo luận tính thích
nghi của lúa
Khả năng phát triển
du lịch sinh thái
Khả năng phát triển
du lịch cộng đồng,
gắn với dinh dưỡng
và sức khỏe cộng
đồng.

Lúa mùa nổi Tri Tôn, mùa nước nổi 2018

Họp nhóm Mekong Organics họp mặt lần đầu với các thành viên sản xuất nông nghiệp sinh
thái hữu cơ vùng ĐBSCL, tại nông trại Tâm Việt, xã Thường Thới Tiền, Hồng Ngự - Đồng Tháp

Họp mặt tại Tâm Việt tháng 9/2018
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Tham gia chia sẽ kinh nghiệm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam với Hội nông
nghiệp hữu cơ Úc vùng Bairndale, Victoria, và nông dân sản xuất hữu cơ
vùng Bairndale – chia sẽ với đài ABC Úc về sản xuất hữu cơ vùng ĐBSCL: lúa,
lúa tôm, rau màu….

Đài ABC radio Úc phỏng vấn kinh nghiệm sản xuất hữu cơ VN

Tham gia là thành viên hội trồng
rau hữu cơ TP. Canberra, Úc. –
chia sẽ và học tập phương
pháp/mô hình nông nghiệp hữu
cơ cộng đồng

Chia sẽ về khởi đầu của
nông nghiệp hữu cơ
vùng ĐBSCL tại Đài Loan
– ĐH Minh Dao, vào
tháng 10/2018
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Alumni Team AAV – cựu du học sinh Úc tại ĐHAG – Xây dựng ý tưởng kết nối ViệtÚc phát triển nông nghiệp hữu cơ – được ĐSQ Úc phê duyệt tháng 11/2019

Cựu du học sinh học
bổng ADS (2005-06),
ALA (2008-12)

Nộp hồ sơ tháng 5/2018

Cựu du học sinh
học bổng AAV
(2012-14)

Được duyệt tháng 11/2018

Dự án gồm 04 hợp phần chính

Cựu du học sinh
học bổng AAV
(2015-16)

Triển khai tháng 11/18-10/2019

Họp phần 4: Chương trình Khmer –
Vườn rau hữu cơ gia đình – dinh dưỡng
– sức khỏe cộng đồng

Họp phần 1: Tổ chức diễn đàn
NNHC ĐBSCL tại ĐHAG

Họp phần 2: Học tập mô
hình hữu cơ Úc cho thành
viên dự án vào tháng 3/2019

Họp phần 3: Xây dựng nhóm nghiên
cứu về hữu cơ Mekong Hub, và truyền
thông về nông nghiệp hữu cơ

Sáu nông dân hữu cơ ĐBSCL sẽ đi Úc học tập về NNHC vào cuối năm 2019- tài trợ bời Rotary Club

Xin chân thành cảm ơn!
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THE 1st MEKONG DELTA FORUM ON DEVELOPING PARTNERSHIPS BETWEEN AUSTRALIA & VIETNAM
FOR ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENT

Project: Aus4Skills Small Grants Fund
Developing partnerships between Australia and Vietnam for organic agriculture movement: training
and workshop in two countries

Dr Nguyen Van Kien, AAS alumnus, Research Fellow in Agroecology at Fenner School of Environment & Society, the
Australian National University, Lecturer of An Giang University, Founder of the Mekong Organics

Email: nv.kien@anu.edu.au

Pathway to promote organic and ecological agriculture movement between
Australia and Vietnam
Started from the conservation and development of the floating rice based agroecological farming system in the Mekong Delta, and Mekong region
Involved in the research on agroecology at ANU Fenner School of Environment & Society, as the postdoctoral research fellow (2014-2019)
Participated in the organic industry in Australia such as a member of NASAA in 2017 and COGS 2018.
Received a Rod May Bursary award (NASAA) to participate in the IFOAM World Congress in New Delhi India in 11/2017, linked to Taiwan, Korea, and
Japan on organic agriculture.
Developed a Website of the Mekong Organics – to link and share organic agriculture between Australia, Southeast Asia, and Mekong.
Linked with the Asia Rural Institute (ARI) Japan to send local leaders to undertake a 10 months training on organic agriculture (2 first Vietnamese were
sent since 2015)
Share and learn organic agriculture from Australian organic growers, associations and Taiwanese farmers, growers and researchers
Visited and linked organic growers in the South of Vietnam
Promote and support organic agriculture in the Mekong Region
Applied for the Australian Grants to implement the project entitled “Developing
Developing partnerships between Australia and Vietnam for organic agriculture
movement: training and workshop in two countries” – and the forum
Send 06 Vietnamese organic growers from the Mekong Delta to Australia for learning organic agriculture in late 2019, funded by Rotary Club
Implement the organic vegetable garden project for Women Khmer to promote food security through agriculture, nutrition, and health, funded by AAV
alumni grant fund, and organic rice in An Giang, and Orgnic Rice-Shrimp in Soc Trang, a five year project, funded by Global Challenge Research Fund
(GCRF, UK), 2019-2024).

Where the story of agroecology and
organic work come from?

Recovery the
floating rice in
the Mekong
Region and
Myanmar
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The floating rice project has led me and RCRD researchers to approach
agroecology and organic since 2013-up to date!
2013

2014

2015

2016-2019

Seed
Funds

This conservation activity attracted local to regional donors

4

Involved in
agroecological
research with
academic professors
at ANU Fenner
School of
Environment &
Society, and organic
industry in Australia,
Taiwan, Mekong
region, NGOs

Being a member of
NASSA in 2017 May
and received a Rod
May
Award
to
participate
the
IFOAM congress in
2017 November, New
Delhi, India
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Outside congress meeting with Japanese and Vietnamese organic experts at
the IFOAM congress 2017

Vietnamese organic experts

Japanese organic experts

Held the workshop on organic agriculture at AGU in ep 2017 – linked ARI with
partners and organic growers in the South of Vietnam

Visited the Tam Viet Farm in Dong Thap province,
Sep 2017

Held the regional forum on agroecology, food security and climate change
adaptation at AGU in Nov 2017, funded by SEARCA and AliSEA

Participants from Southeast Asian Countries visited
the floating rice agroecological farming systems in An
Giang
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Established the Mekong
Organics Platform
Aim:
- Share scientific
information about organic
agriculture
- Link organic agriculture:
Australia-Southeast Asia
- Host workshops and forum
on organic agriculture
- Offer study tour to link
organic agriculture
between Australia and
Southeast Asia, Mekong

Shared organic agriculture movement in the Mekong Delta with Australian
organic growers in Bairndale region, VIC, interviewed by ABC Radio in June
2018

ABC radio interviewed Dr Kien

Being a member of the
Canberra Organic Growers
Society in July 2018- learn to
operate the community-based
organic garden
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Met the organic growers
in HCM city in Sep 2018
- Explore the
opportunities,
challenges of
producing organic
food, processing and
marketing

Làm việc với nhóm hữu cơ TP. HCM ngày 15/9/2018

Visited the My Loc organic
rice cooperative in Tam Binh,
Vinh Long in Sep 2018

Members of My Loc Rice Cooperative in Tam Binh, Vinh Long 9/2018

- Exchange technical issues
around organic rice
farming;
- Understand market driven
and promotion
- Explore the impacts of
organic rice farm on
community health
- Community awareness
about organic food and
agriculture

Met organic
growers and
compost makers
in Can Tho City
in Sep 2018 –
understand the
use of black
solider fly to
digest food
waste – a very
potential
business for
farmers
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Met and discussed
with organic rice
grower, Mr Ho Quang
Cua and Soc Trang
team

Mr Ho Quang Cua with his certified organic rice, by
USAD

Met leader of Crop
Department, Ca Mau
Department of
Agriculture and Rural
Development, and the
Social enterprise of the
Minh Phu Group
- Explore the potential
for promoting
organic rice-shrimp in
Ca Mau
- Opportunities and
challenges
- Provincial policies for
development.

Ecological rice-shrimp, Ca Mau province, Sep
2108

ANU
researchers/professors
visited ECH OP organic
vegetable farm in Long
Xuyen, An Giang Sep
2018
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ANU professors
visited the project
site, floating rice in
Tri Ton- An Giang in
Sep 2018
Discussed adaptive
capacity of the
floating rice,
ecotourism,
marketing, and link
agriculture- nutritionhealth

Floating rice elongated during the peak
flood in 2018 Sep

The first meeting of the Mekong Organics at the Tâm Việt Farm, Thuong Thoi Tien, Hong Ngu,
Dong Thap, Sep 2018

Tam Viet Farm in 9/2018

Shared the organic
agriculture movement in
the South of Vietnam
with researchers, private
sectors, association and
farmers at MingDAO
university, Taiwan Oct
2018
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AAV team at AGU applied grant to Australian Embassy in Hanoi – received the grant
in Nov 2018 – to host the Mekong delta forum today!

Nguyen Van Kien
ADS Allunus (2005-06),
ALA (2008-12)

Applied in May 2018

Le Ngoc Hiep
AAV (2012-14)

Nguyen Van Thai
AAV (2015-16)

Approved in Nov 2018

Implement from 11/18-10/2019

C4: Women Khmer – organic vegetable
garden: nutrition-and public health

Four project components (4Cs)
C1: Host the Organic Agriculture
Forum at AGU

C2: Project team members
go to Australia in March for
learning Australian organic
experience

C3: Establish the Mekong Organics Hub
– communication and dissimilation

Six organic growers in the South of Vietnam will visit Australian Organic Farmers and industry in late 2019, funded by
Rotary Club, hosted by OAA, NASAA, COGS, ANU.

Thank You

Ech Op FARM
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Quá trình phát triển nông
nghiệp hữu ở cơ ở Úc

Alan Broughton
Nhà giáo dục và nghiên cứu Sinh Thái Nông Nghiệp
Organic Agriculture Association
matunda7@hotmail.com

Môi trường ở Úc
Hầu hết diện tích Úc và hoang mạc hoặc bán
hoang mạc (khoảng 80% có lượng mưa hằng
năm ít hơn 500 mm)
Khí hậu thất thường, hạn hán và lũ lụt
thường xuyên.
Đất cằn cỏi: không đóng bang, rất ít bị ảnh
hưởng núi lửa và diện tích đất phù sa cũng
ít.
Đất nhiễm mặn cao
Hàm lượng phốt pho trong đất ít, tỉ lệ sắt và
nhôm cao.
Hoạt động nông nghiệp tập trung ở bờ Đông
và Nam.
Chăn thăn thả gia súc phổ biến (cừu, gia súc)

Nông nghiệp Úc

Nông phẩm xuất khẩu chủ yếu: thịt bò, lúa mì,
len
Nhập khẩu nông sản tươi thấp
Chỉ khoảng 130.000 hộ làm nông (3% dân số)
Kích thước trang trại: 2.000 hecta lúa mì, 100
hecta ra quả, 300 hecta chăn nuôi lấy sữa,
1.000-20.000 hecta nuôi bò và gia súc khác.
Thu nhập và phúc lợi sức khỏe của nông dân
dưới mức trung bình.
Nợ công rất cao (70 tỷ đô la Úc)
Hầu hết trang trại được quản lý với quy mô hộ
gia đình
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Những con số về nông nghiệp
hữu ở Úc hiện nay

Diện tích được chứng nhận hữu cơ: 27
triệu hecta
Số lượng nông trại hữu cơ: 2.100
Nông phẩm chính: Trái cây, rau, cỏ linh
lăng, lúa mì và thịt bò.
Tổ chức chứng nhận: 8
Điểm xuất khẩu: Bắc Mỹ 34%, Đông Á
33%, Châu Âu 12% và Đông Nam Á 11%
Thị trường tiêu thụ nội địa: Siêu thị, hội
chợ nhà nông, vận chuyển tại nhà, đại lý
nhỏ lẻ và quầy nông sản ven đường.

Đặc điểm của nền nông nghiệp hữu cơ Úc
Không được chính phủ hỗ trợ
Chỉ một vài khóa dạy về nông nghiệp hữu cơ
Nguồn thông tin về nông nghiệp hữu cơ đa
dạng và phong phú
Tất cả nghiên cứu đều được tiến hành bởi
chính nông dân

Úc trước thời kỳ thuộc địa
Người Úc bản địa sinh sống
khoảng 60.000 năm.
Người bản địa trồng và
quản lý những cánh đồng
cỏ rộng lớn.
Hàm lượng hữu cơ trong
đất rất cao
Cây trồng đạt năng suất
cao: lúa gạo, cây lấy củ, cây
ăn trái, vật nuôi và cá.
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Mở rộng chăn thả gia súc,
nhưng lại không bổ sung vật tư
đầu vào.
Những khu trồng trọt của
người Hoa biết sử dụng phân
chuồng
Năng suất lúa mì giảm
Phân hóa học superphốtphát
được sử dụng năm 1890

Những năm 1800: Thời kỳ
thuộc địa của Úc

19401940-1970:
1970: bắt đầu thời kỳ
nông nghiệp hữu cơ
Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ, năm 1944
Hiệp hội nông nghiệp sạch tự nhiên ở Úc được
thành lập, năm 1961
Những nhà ảnh hưởng lớn: Albert Howard, Eve
Balfour
Trở lại lớn: việc sử dụng phân superphốtphát
Đồng thời cũng lo ngại tình trạng sử dụng thuốc
trừ sâu DDT (được sử dụng vào cuối những năm
1940)
Phân đạm trở nên phổ biến và được sử dụng rộng
rãi

Những năm 1970: Bắt đầu khôi phục
nông nghiệp hữu cơ
Thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường
Xuất hiện phong trào sống thuận tự
nhiên (hippies)
Những tạp chí nổi bậc Grass Roots &
Earth Garden
Kiểm soát sâu bệnh không dùng thuốc
trừ sâu
Xuất hiện sự chuyển mình sang nông
nghiệp sinh thái tự nhiên
(Permaculture)
Tổ chức nông nghiệp hữu cơ ở
Tasmania có đến 1.000 thành viên
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Những năm 1980: Đáp ứng
nhu cầu thị trường
Phát triển tiêu chuẩn hữu cơ đầu tiên
Tổ chức chứng nhận đầu tiên năm 1987:
NASAA
Thị trường mở rộng
Càng lúc càng nhiều hiệp nội nông nghiệp
hữu cơ địa phương thành lập
Nhiều hội nghị nông nghiệp hữu cơ được tổ
chức
Nông nghiệp hữu cơ chuyển mình đáng kể
bởi sự ảnh hưởng của nông nghiệp sinh thái
tự nhiên (permaculture)

Những năm 1990: Trở lại
những vấn đề về đất trồng
- Phát triển mạnh mẽ cả cung và cầu
- Xuất hiện lo ngại về vấn đề biến đổi gen
- Liên đoàn hữu cơ Úc được thành lập
- Tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia được phát triển
- Bắt đầu suy nghĩ về độ màu mỡ của đất
- Những nhà khoa học Mỹ có ảnh hưởng lớn:
William Albrecht, Neal Kinsey, Arden
Anderson and Acres USA sách và tạp chí
- Bắt đầu đào tạo Thạc sỹ nông nghiệp bền
vững.

Những năm 2000: Sinh
học trở thành vua
Phát triển khóa dạy chứng chỉ nông nghiệp hữu cơ
đầu tiên
Quan điểm mới, nhấn mạnh vào sinh học đất:
những chuyển tham quan của Elaine Ingham
Phong trào canh tác theo hướng sinh học bắt đầu
nổi lên
Phát minh mới của nông dân Úc: Gieo trồng cây
ngắn ngày ngay trên đồng cỏ cây dài ngày (Pasture
cropping), canh tác thuận theo dây chuyền tự
nhiên (Natural Sequence Farming).
Hiệp hội nông nghiệp sinh thái Úc thành lập
Hội nghị IFOAM tổ chức ở Adelaide 2005
Tổ chức Landcare quan tâm đến nông nghiệp bền
vững

4

12/01/2019

Tại sao nông dân cần
đi theo hướng nông
nghiệp hữu cơ?
Sức khỏe bản thân và gia đình
Giảm tác động xấu đến vật
nuôi
Gia tăng nhược điểm của phân
superphốtphát “nó không còn
hiệu quả nữa rồi”
Đầu vào ngày càng cao
Vấn đề sâu bệnh và cỏ dại ngày
càng gia tăng
Mất cấu trúc đất
Lo ngại những vấn đề môi
trường

Phục hưng nông nghiệp hữu cơ
Khôi phục hàm lượng hữu cơ cho đất trồng
Giảm hoặc không cần vật tư đầu vào
Giảm nợ cho nông dân
Mang lợi ích cho hệ vi sinh trong đất
Đất chịu hạn cao
Chứng nhận hữu cơ không phải là tất cả
Phổ biến nhiều hướng canh tác mới: Gieo trồng
cây ngắn ngày ngay trên đồng cỏ cây dài ngày
(Pasture cropping), giữ dòng nước (Blocking
streams), chăn thả cỏ kế hoạch (planned
grazing)
• Trở thành những người nông dân tự hào
• Ngừng phá hủy đất trồng
•
•
•
•
•
•
•

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ:
Hỗ trợ canh tác hữu cơ địa phương
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Sự hình thành hiệp hội nông nghiệp hữu cơ (OAA)
Thành lập năm 1984
Thành viên hiện tại 150
Hợp tác toàn thời gian và bán thời
gian của nông dân và những nhà làm
vườn
Tuy đây là một trong số rất nhiều tổ
chức hữu cơ địa phương, nhưng lại là
một trong số rất ít tổ chức hoạt động
lâu như vậy
Khu vực: Gippsland, Victoria, phía
Đông Melbourne
Rau, thịt bò, quả mọng, bơ sữa, hạt.

Những ngày
trên đồng
Thăm trại hữu cơ
Lắng nghe câu chuyện từ
nông dân
Hướng dẫn thực hành: làm
phân trộn, nuôi trùn quế,
ghép cành, công nghệ lưu
trữ hạt giống
Xem phim về canh tác (film
screenings)

Hội nghị
Vài năm tổ chức 2 hội nghị với 150
đại biểu tham dự
Người thuyết trình là nông dân
giàu kinh nghiệm, nhà nghiên cứu,
nhà dinh dưỡng và những người
hoạt động trong lĩnh vực công
nghiệp khác
Cung cấp kiến thức và truyền cảm
hứng cho nông dân muốn thay đổi
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Giáo dục
OAA phát triển khóa chứng chỉ
nông nghiệp hữu cơ đầu tiên
Giảng dạy 2001-2006 tại trường
cao đẳng công nghệ (TAFE)
Những khóa học ngắn quanh
Victoria
Một số khóa học được dạy online

Nông nghiệp hữu cơ ra
công chúng
Phỏng vấn qua báo,
đài phát thanh.

Thư viện
Xây dựng năm 2001
Nơi sưu tầm lớn nhất về
các nguồn tài liệu hữu cơ
Úc
Sách, tạp chí, phát thanh,
video, truyền đơn, bảng
danh mục
Có cả nguồn từ sách đã qua
sử dụng hoặc tặng
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Quầy sách
Sách lưu động ven
đường cho các hội
nghị, phiên chợ,...
200 chuyên mục
được bán

Ngân hàng
hạt giống
Thành viên đóng góp
hạt giống rau, những
giống thuần địa
phương
Hạt giống được đóng
gói và bản
Giúp bảo tồn những
giống quý hiếm

Trao đổi nông phẩm hàng
tuần
Người dân trao đổi nông
phẩm dư cho nhau, như
trứng, trái cây và rau
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Tạp chí Seedbed xuất bản mỗi quý
Đã xuất bản 33 năm
Hầu hết chuyên mục được viết bởi hiệp hội nông nghiệp hữu cơ
(OAA)
Được gửi cho tất cả thành viên
Được bán ở các sự kiện hoặc quầy địa phương
Được gửi đến thư viện địa phương, các bang và quốc gia
Chuyên mục được đăng lại trên các tạp chí nông nghiệp hữu cơ khác

Khách thăm viếng
quốc tế
Roberto Perez, Nhà
nông nghiệp sinh thái tự
nhiên Cuba
Rei Yoon, Nhà thực
hànhKorean Jadam
Percy Schmeiser, nạn
nhân của GMO người
Canađa
Gavin Fisher, nông dân
chăn nuôi gia súc lấy sữa
hữu cơ người New
Zealand

Vườn trưng bày
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Thành quả và thử thách
Thành công

Khó khăn

Những nhà đi đầu trong giáo
dục
Tồn tại lâu dài
Giúp đỡ nhiều nông dân
Tăng sản lượng thực phẩm
hữu cơ
Xây dựng thành công tiêu
chuẩn hữu cơ đầu tiên cho Úc

Trả chi phí thuê mướn
Giảm lượng sách bán
Thành viên hoạt động còn hạn chế
Thư viện chưa được sử dụng hiệu
quả
Gây quỹ cho hội nghị
Những chuyến thăm thực tế ít dần

Tương lai của nông nghiệp hữu cơ
Nông nghiệp hóa học đang thất thế
Kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại ngày càng kém hiệu quả
Nông phẩm hóa học không an toàn cho con người
Đất trồng đang bị phá hủy
Đất và nước đang bị ô nhiễm
Số lượng côn trùng đang giảm mạnh
Mất dần đa dạng sinh học và đa dạng sinh thái đồng ruộng
Nông nghiệp đang bị thao túng bởi những tập đoàn lớn nhằm phục vụ
cho lợi ích của chính họ
Khoản nợ nông nghiệp không bền vững
Nhu cầu thực phẩm sạch an toàn ngày càng tăng
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The development of organic
farming in Australia

Alan Broughton
Agroecology Researcher and Educator
Organic Agriculture Association
matunda7@hotmail.com

The Australian environment
Most of Australia is desert or semidesert (about 80% has annual rainfall
less than 500 mm)
Climate is erratic, droughts and floods
are common
Soil is very old: no glaciation, little
volcanic activity, few alluvial soils
High salt levels
Low available phosphorus, high iron and
aluminium
Farming is concentrated on east and
south coasts
Extensive grazing inland (sheep, cattle)

Agriculture in Australia
Main export crops: beef, wheat, wool
Fresh food imports are low
Only 130,000 farm families (3% of population)
Farm sizes: wheat 2,000 ha, fruit & vegetables
100 ha, dairy 300 ha, wool sheep 1,00020,000 ha, beef cattle 1,000 ha -1,000,000 ha
Farmer incomes and health are below average
Indebtedness is very high (A$70 billion)
Most farms are family operated
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Current organic farming figures
Area organically certified: 27 million ha
Number of organic farms: 2,100
Main products: Fruit, vegetables,
lucerne, wheat, beef
Certifying organisations: 8
Export destinations: North America
34%, East Asia 33%, Europe 12%, SouthEast Asia 11%
Domestic markets: Supermarkets,
farmers’ markets, home delivery, small
retailers, roadside stalls

Features of Australian organic movement
No government support
Few organic farming courses
Much information available
All research is done by farmers

Australia before colonisation
Australia inhabited for
60,000 years
Vast grasslands created
and managed by
Aborigines
Very high soil organic
matter levels
Highly productive: grains,
tubers, fruits, animals,
fish
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Extensive grazing, no inputs
Chinese market gardens using
manure
Declining wheat yields
Superphosphate introduced
1890

1800’s: Colonisation of
Australia

19401940-1970: Organic farming
beginnings
Organic Farming & Gardening Society 1944
Biodynamic Agriculture Association of
Australia established 1961
Chief influences: Albert Howard, Eve Balfour
Chief concern: superphosphate use
Also concern about DDT, introduced late
1940’s
Nitrate fertilisers become widely available

1970’s: Organic resurgence
Pesticide contamination of the
environment
Alternative living movement,
hippies
New national magazines Grass
Roots & Earth Garden
Pest control without pesticides
Permaculture movement started
Tasmanian Organic Gardening &
Farming Society had 1,000 members
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1980’s: Meeting the market
First organic standards developed
First certifying organisation, 1987: NASAA
Expanding market
Many local organic farming and
gardening associations
Many conferences on organic farming
Organic movement greatly influenced by
permaculture

1990’s: Back to the soil
Steady growth in supply and demand
Concern about Genetic Modification
Organic Federation of Australia formed
National standards developed
Return to issues of soil fertility
Influence of American soil scientists:
William Albrecht, Neal Kinsey, Arden
Anderson and Acres USA books and
magazines
Masters in Sustainable Agriculture course
commenced

2000’s: Biology is king
Development of first organic farming diploma
course
New emphasis on soil biology: Elaine Ingham
tours
Biological farming movement commences
Innovative Australian farmers: Pasture
Cropping, Natural Sequence Farming
Ecological Agriculture Association of Australia
formed
IFOAM conference 2005 Adelaide
Landcare interest in sustainable agriculture
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Why do farmers
convert to organic
systems?
Personal and family health
Concern about animal welfare
Increasing failure of
superphosphate “it doesn’t
work any more!”
High cost of inputs
Increased pest, disease and
weed problems
Loss of soil structure
Concern for the environment

The regenerative farming movement
• Restoring soil organic matter
• Reducing and eliminating inputs
• Reducing debt
• Gaining the benefits of soil microbes
• Drought hardiness
• Not interested in organic certification
• Adopting new practices: pasture cropping,
blocking streams, planned grazing
• Becoming proud farmers
Stop destroying the land!

Organic Agriculture Association:
Supporting organics locally
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Formation of OAA
Established in 1984
Membership currently 150
Mixture of full-time and part-time
farmers and home gardeners
One of many local organic
organisations, but one of few that has
remained active for so long
Region: Gippsland, Victoria, east of
Melbourne
Vegetables, beef, berries, dairying,
nuts

Field days
Visits to organic farms
The farmer tells the story
Practical demonstrations:
compost making, worm
farming, fruit tree grafting,
seed saving techniques
Film screenings

Conferences
2 day conferences every few years,
150 attendance
Speakers are experienced farmers,
researchers, nutritionists and
industry representatives
Providing knowledge and
inspiration to farmers who want to
change
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Education
OAA developed Australia’s first
organic farming diploma course
Taught 2001-2016 at technical
college (TAFE)
Short courses around Victoria
Parts are currently available
online

Publicity for organics
Radio interviews,
newspapers

Library
Established 2001
Best collection of organic
resources in Australia
Books, magazines, audios,
videos, leaflets, catalogues
Sourced from second hand
book sales and donations
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Bookshop
Mobile bookstall for
conferences,
markets, etc
200 titles for sale

Seed bank
Members donate
vegetable seeds, nonhybrid
Seeds are packaged up
and sold
Helps preserve rare
varieties

Product swap every week
People bring excess
eggs, fruit & vegetables
for swap
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Quarterly magazine - Seedbed
Published for 33 years
Most articles written by OAA
Sent to all members
Sold at events and some local shops
Sent to local, state and national libraries
Articles reproduced in other organic magazines

International visitors
Roberto Perez, Cuban
permaculturalist
Rei Yoon, Korean Jadam
practitioner
Percy Schmeiser,
Canadian GMO victim
Gavin Fisher, NZ organic
dairy farmer

Demonstration garden
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Achievements and challenges
Successes

Difficulties

Education pioneers
Long life
Assisted many farmers
Popularised organic food
Helped write Australia’s first
organic standards

Paying the rent
Reduced book sales
Small numbers of active members
Low usage of library
Obtaining funding for conferences
Fewer field days

The future is organic
Chemical agriculture is failing
Pests, diseases and weeds are getting worse
Chemically produced food is not safe for people
Soil is being destroyed
Land and water is polluted
Insects numbers are declining
Natural and agricultural biodiversity is being lost
Agriculture is control by huge corporations for their own benefit
Farm debt is unsustainable
Demand for healthy food is increasing
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Nông nghiệp hữu cơ Úc–
Những bài học cho Việt Nam
Ngày 14 tháng 1 năm 2019

Associate Professor Paul Kristiansen
School of Environmental & Rural Science
University of New England
Armidale, Australia
paul.kristiansen@une.edu.au, ĐT 09 7270 9864

Nền nông nghiệp hữu cơ thế giới
Sản xuất (số liệu 2017)
–
–
–
–
–
–
–

57.8 triệu hecta
Chiếm 1.2% đất nông nghiệp, 15 quốc gia chiếm > 10%
Diện tích lớn nhất: Úc, Achentina, Mỹ
~65% chăn thả gia súc: bò, cừu, dê
17% trồng trọt: lúa, cỏ khô, dầu hạt, đậu, rau
7% cây nhiều năm: cà phê, ô liu, lấy hạt, nho, ca cao
2.7 triệu nhà sản xuất: Ấn Độ, U-gan-da, Mê-hi-cô, Phi-líppin

Tiêu thụ (số liệu 2017)
–
–
–
–

98.3 tỷ đô
Tăng trưởng gấp đôi hang năm từ năm 2000
Thị trường lớn nhất: Mỹ, Đức, Pháp, Trung Quốc
Cao nhất theo đầu người: Đan Mạch, Luxembourg, Thụy
Sĩ

(Willer & Lernoud 2017)

Tiêu chuẩn và Chứng nhận
Trước đây
–Tiêu chuẩn (IFOAM) từ năm 1980
–Mã Alimentarius (FAO/WHO) từ năm 1999
– ~100 quốc gia đạt chuẩn
– ~600 chứng nhận trên toàn cầu

Hiện nay
– Các chứng nhận ưu tiên hàng đầu cho nông nghiệp hữu
cơ
– Cân bằng trên toàn cầu, giảm thiểu rào cản thương mại,
VD: ITF FAO, IFOAM, UNCTAD
– Chuyển đổi từ cấp chứng nhận cho cá nhân thành cấp cho
nhóm
Internal Control Systems (ICS) cấp chứng nhận theo nhóm
Participatory Guarantee Systems (PGS) cấp cho từng nhóm nhỏ

(Willer & Lernoud 2017)
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Nông nghiệp Hữu cơ Úc
Nông nghiệp hữu cơ chiếm ~1% nền nông nghiệp
nói chung
Diện tích lớn, nhưng mật độ rất thấp
Xét tiêu chuẩn và cấp chứng nhận nghiêm ngặt từ
năm 1980s
Niềm tin từ người tiêu thụ
Các siêu thị nhu cầu, nhưng giá
Kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất khẩu, không dành
cho thị trường nội địa
PGS? Chỉ 01, nhưng lợi nhuận tăng
Cạnh tranh với công nghiệp
Thiếu hỗ trợ từ chính phủ (chính sách hoặc tài
chính)

Quá trình cấp chứng nhận ở Úc
Thẩm định từ nước ngoài, VD. JAS (Nhật), NOP (Mỹ), Soil Assoc (Anh),
Bioland (Đức), AB (Pháp), KRAV (Thụy Điển), etc.

Phòng Nông Nghiệp và Tài Nguyên Nước
KIỂM ĐỊNH

Các Tổ Chức Được Phê Duyệt
Chứng Nhận
AUS-QUAL Limited (AUSQUAL)
Australian Certified Organic (ACO)
Bio-Dynamic Research Institute (BDRI)
NASAA Certified Organic (NCO)
Organic Food Chain (OFC)

(Thông thường
có 7 đơn vị cấp
chứng nhận!)

KIỂM TOÁN
SẢN XUẤT

QUY TRÌNH

SỬ DỤNG

THƯƠNG HIỆU

THÁCH THỨC CẤP CHỨNG NHẬN
Tạo sự hài hòa nền thương mại toàn cầu
Cân bằng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
Đảm bảo công bằng và khả năng tiếp cận
Duy trì tính pháp lý
Đảm bảo uy tín
Các sản phẩm và quy trình sản xuất mới (VD: hệ
thống trồng ít đất, mỹ phẩm)
Đào tạo kiểm toán viên
Duy trì việc kiểm tra và cập nhật
Tìm hiểu nguyên nhân….!!!???
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Rào cản thị trường
Dao động và/hoặc nguồn cung thấp
Chất lượng sản xuất không ổn định
Kiểm định đầu vào các chứng nhận chưa đủ uy tín
Chi phí kiểm định cao
Các tiêu chuẩn
– Hài hòa toàn cầu, tránh trùng lặp quy trình
– Đảm bảo yêu cầu theo từng địa phương

Giá … đảm bảo cao
Phá vỡ chuỗi cung cấp (VD: chế biến)
Thị trường tiêu thụ (chợ vs. các siêu thị)
Tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu? Yêu cầu các
phương án khác nhau
(Kristiansen & Merfield 2006)

Khắc Phục Khó Khăn
Phát triển chuỗi cung
– Đảm bảo đủ nguồn cung và giá thành hợp lý
– Đảm bảo đúng hạn quy trình sản xuất và chế biến, quy trình
QA
– Tiếp thu ý kiến phản hồi
– Kết nối với các đối tác
– Nhận thức của khách hàng (VD: sản phẩm, thương hiệu),
phát triển thương hiệu

Nguồn thông tin hữu ích
–
–
–
–

Nhóm nông dân, kênh thông tin
Hỗ trợ của NGO/GO
Tài liệu tập huấn, học tập, rút kinh nghiệm
Đáp ứng/theo dõi các chuẩn nông nghiệp hữu cơ (truy
nguyên?)

An Toàn Thực Phẩm tại Việt Nam
“Việc lạm dụng và sử dụng thuốc trừ sâu kém chất lượng ảnh
hưởng tiêu cực đến nông dân và người tiêu dùng. Người tiêu
dùng Việt Nam ngày càng nhận thức được điều này, nên càng
tăng nhu cầu nguồn thực phẩm an toàn và không thuốc hóa
học theo chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm.” (VECO 2016)

Việc sử dụng thuốc trừ sâu
Lưu lượng thuốc trừ sâu/ha
(2003–2012)

(Schreinemachers et al. 2015)
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Thực trạng OA ở Việt Nam hiện nay
• Nhu cầu tăng
• Hoạt động kinh doanh tang và có sự tham gia của chính
phủ
• Vẫn còn hạn chế tin cậy của khách hàng vì còn vi phạm
trong khâu sản xuất và chế biến
• Nhập khẩu tăng dần (không mong muốn của nông dân
VN)
• Không quy định chính thức cho NNHC, nhưng đang được
điều chỉnh
• Nghị định phát triển NNHC (áp dụng năm 2018?)
• 2 kế hoạch chính: hệ thống cấp chứng chỉ thứ ba và PGS
trong chính phủ
• Chương trình hành động cho phát triển OA ở Việt Nam
2018-2025
(Nguyen et al 2017, VNA 2017, IFOAM Asia 2018,
Tran and Tu 2018, Vagneron et al. 2018)

Nông nghiệp Hữu cơ ở Châu Á

Thủy sản? Dữ liệu cập nhật năm 2016, Việt Nam đứng thứ 04 trên toàn cầu
(Willer & Lernoud 2017)

Thị trường nông nghiệp hữu cơ ở Việt
Nam
“thị trường ngày càng phát triển.”
Thực phẩm sạch thị trường trong nước:

– Các cửa hàng, siêu thị
– Nhà hàng, khu nghỉ dưỡng
– Thị trường nông dân, chỉ tập trung ở địa phương

Vụ mùa và sản xuất hàng hóa để xuất khẩu
Cửa hàng NNHC, Sài Gòn

Sản xuất NNHC nhỏ, lẻ/ Long Xuyên

(Willer & Lernoud 2017, Pham and Shively 2018)
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Mô hình thí điểm chuỗi cung – Việt Nam
Rau hữu cơ Organic vegetables in Hanoi

Đầu vào!

(Veerapa & Chien 2012)

Mô hình thí điểm chuỗi cung – Việt Nam
Rau và trái vải hữu cơ

(Ref?)

Truy xuất nguồn gốc?
Thị trường & giá cần UY TÍN
Uy tín phụ thuộc vào NGUYÊN
NHÂN
Nguyên nhân phụ thuộc vào sự
nghiêm ngặt KIỂM TOÁN
Có phải sản phẩm là hàng thật “chứng nhận hữu cơ”?
Gian lận làm giảm uy tín tất cả các hệ thống, nnhc,
GAP, …..
Làm giảm thiểu và xử phạt mọi hình thức gian lận?
Chuỗi giá trị thấp, giảm thiểu khó khăn
Cần có sự thay đổi lâu dài
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Các đề xuất của ADB?
Tăng cường sự giáo dục và tham gia của người tiêu
dùng
Hỗ trợ các nhà sản xuất và thị trường
Tăng cường chịu trách nhiệm và phối hợp
Phát triển và hài hòa các tiêu chuẩn GMS
Giảm rào cản thương mại giữa các quốc gia GMS
Khuyến khích chuỗi cung thấp, cộng đồng tham gia
quản lý mạng lưới thực phẩm, PGS cho thị trường
nội địa.
Thành lập liên minh R&D khu vực để lập kế hoạch
và phát triển NNHC và thương mại
Tạo điều kiện cơ sở vật chất

(Vagneron et al. 2018)

Kết Luận
Thuận lợi nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam
–
–
–
–
–

Nhu cầu thị trường toàn cầu cao
Trung bình (tăng) nhu cầu nội địa (an toàn thực phẩm!)
Đa dạng các lựa chọn sản phẩm tại Việt Nam
Chi phí đầu vào và nhân lực thấp
Có sẵn chuỗi cung từ vừa đến tốt (VD: café, gạo)

Khó khăn nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam
–
–
–
–

Uy tín và nguyên nhân
Phát triển thị trường kém
Thiếu tập huấn, kiến thức, quy mô, ….
Thiếu nhận thức từ khách hàng
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Organic agriculture globally
Production (2017 data)
–
–
–
–
–
–
–

57.8 million hectares
1.2% of all agricultural land, 15 countries have >10%
largest areas: Australia, Argentina, USA
~65% grazing: cattle, sheep, goats
17% arable: rice, fodder, oil seeds, legume, veges
7% perennials: coffee, olives, nuts, grapes, cacao
2.7 million producers: India, Uganda, Mexico, Philippines…

Consumption (2017 data)
–
–
–
–

USD 98.3 billion
double-digit annual growth in most years since 2000
largest overall markets: US, Germany, France, China
highest per capita: Denmark, Luxembourg, Switzerland

(Willer & Lernoud 2017)

Standards and Certification
Extent
–Basic Standards (IFOAM) from 1980
–Codex Alimentarius (FAO/WHO) from 1999
– ~100 countries have Standards
– ~600 certification bodies globally

Recent trends
–organics a world leader in certification processes
–global harmonisation, reduce trade barriers, e.g. ITF FAO,
IFOAM, UNCTAD
–Moving from individual to group certification
Internal Control Systems (ICS) for group certification
Participatory Guarantee Systems (PGS) for small holders

(Willer & Lernoud 2017)
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Organics in Australia
Organic is ~1% of overall agriculture
Large area, but very low intensity
Rigorous standard and certification system
since 1980s
Strong consumer trust
Supermarkets demand, but prices
Legal control only for export, not domestic
PGS? Only one, but interest is growing
Industry disharmony
Lack of government support (policy or funds)

Certification in Australia
Overseas certifiers and regulators, e.g. JAS (Japan), NOP (USA), Soil
Assoc (UK), Bioland (Germany), AB (France), KRAV (Sweden), etc.

Dept of Agriculture & Water Resources
ACCREDITORS

Approved Certifying Organisations
AUS-QUAL Limited (AUSQUAL)
Australian Certified Organic (ACO)
Bio-Dynamic Research Institute (BDRI)
NASAA Certified Organic (NCO)
Organic Food Chain (OFC)

(There used to
be 7 certifiers!)

AUDITORS
Producers

Processors

Manufacturers

Traders

Certification challenges
global harmonisation to facilitate trade
balancing local and global needs
ensuring fairness and accessibility
maintaining legal power
maintaining scientific credibility
new production methods and products (e.g. soilless systems, cosmetics)
training auditors
on-going reviewing and updating
traceability….!!!???
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Marketing constraints
fluctuating and/or low supply volume
variable quality of produce
availability of certified inputs unreliable
cost of certified inputs often high
Standards
– global harmonisation, avoid multiple processes
– regional adaptation helpful

prices … ensuring premiums
breaks in the supply chain (e.g. processing)
buyer power (local markets vs. supermarkets)
domestic or export? Different approaches needed
(Kristiansen & Merfield 2006)

Overcoming constraints
supply chain development
–
–
–
–
–

ensuring sufficient, affordable inputs
ensuring timely handling and processing, QA processes
achieving critical mass
better links between actors
consumer awareness (e.g. definitions, labels), brand
development

more and better information
–
–
–
–

farmer groups, info networks
NGO/GO support
training material, extension processes
adapting/revising organic Standards (traceability?)

Food safety in Vietnam
“The chronic overuse of dangerous and low quality pesticides
poses a risk for farmers and consumers. The Vietnamese
consumer is becoming more and more conscious of this
danger, which manifests itself in the rapid increase of the
demand for safe, organic vegetables that meet certain
standards of safety and hygiene.” (VECO 2016)

Pesticide use
Pesticides per hectare
(2003–2012)

(Schreinemachers et al. 2015)
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Current situation for OA in Vietnam
• increasing demand
• increasing business and govt involvement
• still mistrust among consumers due to violations in
production & processing
• imports grew steadily (not desirable for VN farmers)
• no legal regulations for organics, but being addressed

• decree on organic agriculture under development
(implemented in 2018?)
• 2 main schemes: a third-party certification system and a
PGS within govt system
• action plan for OA development in Vietnam for 2018-2025
(Nguyen et al 2017, VNA 2017, IFOAM Asia 2018,
Tran and Tu 2018, Vagneron et al. 2018)

Organic crops grown in Asia

Aquaculture? No recent data, but Vietnam 4th largest globally in 2016
(Willer & Lernoud 2017)

Organic markets in Vietnam
“market is continually growing.”
fresh food in domestic market:
– specialist shops, supermarkets
– restaurants, resorts
– farmer markets, rarely in local ‘wet’ markets

cash crops and processed goods exported
Organic store, Saigon

Low-input producer/seller, Long Xuyen

(Willer & Lernoud 2017, Pham and Shively 2018)
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Supply chain examples – Vietnam
Organic Organic vegetables in Hanoi
vegetables

Inputs!

(Veerapa & Chien 2012)

Supply chain examples – Vietnam
Organic vegetables & lychees

(Ref?)

Traceability?
reliable markets & prices need
TRUST
trust depends on TRACEABILITY
traceability depends on rigorous
AUDITING
is that product genuine “certified organic”?
fraud undermines all systems, organic, GAP, etc.
minimising and punishing fraud?
short value chains less problems
long-term change needed
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What does ADB recommend?
Strengthen consumer education & engagement
Support producers and market places
Boost accountability and coordination
Develop and harmonise standards in GMS
Reduce trade barriers between GMS countries
Promote short supply chains, community-driven
food networks, PGS for domestic markets.
Set up a regional R&D alliance to design and extend
agricultural and trade innovations
Equip government facilities
(Vagneron et al. 2018)

Conclusions
Advantages for organics in Vietnam
–
–
–
–
–

strong global demand
moderate (increasing) domestic demand (food safety!)
diverse production options in Vietnam
lower costs for inputs and labour
medium to good supply chains already (e.g. coffee, rice)

Disadvantages for organics in Vietnam
–
–
–
–

trust and traceability
poor market development
lack of training, knowledge, extension, etc.
lack of consumer awareness
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Những cơ hội hợp tác về chứng nhận hữu
cơ giữa Châu Á và Úc
Trình bày bởi

Mark Anderson
General Manager, NASAA Organic, Australia
Director Organics Peak Body - Organic Industries Australia (OIA)
President - Conservation Council of South Australia
Director - South Australian Pastoral Board

Tại sao cần hữu cơ?
Nông nghiệp hữu cơ là sự kết hợp giữa truyền thống, sáng kiến và khoa học, mạng lại lợi
ích cho môi trường chung và thúc đẩy mối quan hệ bình đẳng và nâng cao chất lượng cuộc
sống cho các thành viên.
Đây là một cơ hội lớn để canh tác nông nghiệp bền vững nhất bằng chứng nhận hữu cơ.
Có thể tạo ra thêm nhiều việc làm, cơ hội thương mại và gia tăng lợi nhuận.
Mang lại lợi ích tích cực, bền vững cho môi trường.

Nhóm NASAA luôn bên bạn hỗ trợ
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Tổng quan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lịch sử của NASAA
Dịch vụ hỗ trợ của NASAA
Chứng nhận hữu cơ của NASAA - NCO
Quy trình chứng nhận
Những lựa chọn khác cho chứng nhận
Mốc thời gian để được chứng nhận
Phí chứng nhận
Nhóm phát triển
Thắc mắc

Lịch sử của NASAA
•

NASAA viết tắt của Hội Nông Nghiệp Bền Vững Úc.

•

Một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1986 bởi một nhóm nông
dân hữu cơ, những người muốn hợp nhất với xu hưỡng hữu ở Úc và thế giới.

Chúng tôi giúp bạn trên con đường đạt chứng nhận hữu cơ

Lịch sử của NASAA
•

Phát triển tiêu chuẩn hữu cơ đầu tiên ở Úc dựa trên tiêu chuẩn hữu cơ của
IFOAM (Châu Âu).

•

Bắt đầu chứng nhận năm 1996 và thành lập tổ chức chứng nhận hữu cơ đầu
tiên ở Úc.

Chúng tôi giúp bạn trên con đường đạt chứng nhận hữu cơ
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Dịch vụ hỗ trợ NASAA
• Hỗ trợ thành viên trong hội công nghiệp
• Cung cấp thông tin về nông nghiệp hữu cơ
• Phát triển và duy trì tiêu chuẩn hữu cơ NASAA và
thuận tự nhiên.
• Làm việc với những nhóm công nghiệp khác để
phát triển tiêu chuẩn Úc.
• Đồng bộ hóa các tiêu chuẩn thế giới.

Dịch vụ hỗ trợ NASAA
• Hành lang cho quá trình thúc đẩy nông nghiệp
không hóa học và biến đổi gen.
• Tổ chức hội nghị và cơ hội giáo dục
• Phát triển thị trường ngoài nước
• Hỗ trợ chứng nhận hữu cơ cho những nước
đang phát triển.
• Cung cấp dịch vụ chứng nhận hữu cơ ở Úc và
thế giới.

Chứng nhận hữu cơ NASAA - NCO
• Sở hữu bởi NASAA, chuyển giao dịch vụ chứng nhận kinh doanh
nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ.
• Cung cấp dịch vụ chứng nhận để vận hành toàn cầu
• Chứng nhận xuất khẩu (Úc)
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Chứng nhận hữu cơ NASAA - NCO
• Chứng nhận cho USDA NOP, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Canada, Châu Âu.
• Đội ngũ chứng nhận nhiệt tình, giàu kinh nghiệm
• 1.000 khách hàng ở Úc = 1/3 thị trường nội địa
• 12.500 khách hàng ngoài nước

Quy trình chứng nhận
Chứng nhận mang đến sự đảm bảo đúng tiêu chuẩn
hữu cơ cho khách hàng.
Ở một vài quốc gia, thuật ngữ ‘Hữu Cơ’ được kiểm
soát thông qua luật hữu cơ. Ở vài nước khác, được
kiểm soát gián tiếp thông qua luật khách hàng. Hầu
hết các nước khác thì không được kiểm soát.

Quy trình chứng nhận
•

Luật – Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Mexico, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Sản phẩm cần được chứng nhận cho những tiêu chuẩn khu vực đặc biệt
này.

•

Luật theo thông lệ – Úc, New Zealand – Miễn bạn có thể chứng minh
những đòi hỏi sản phẩm của bạn là hữu cơ thì không có vấn đề gì. Giấy
chứng nhận không cần phải có, nhưng bạn phải đảm bảo những đòi hỏi
hữu cơ.

•

Nhu cầu thị trường – Hầu hết các quốc gia khác – không có chứng nhận
hay giới hạn nào được áp dụng ngoài niềm tin từ khách hàng.
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Những lựa chọn khác cho chứng nhận
•

NCO chứng nhận các nhà vận hành ở Úc, theo tiêu chuẩn và
thị trường Úc.

•

NCO chứng nhận các nhà vận hành theo tiêu chuẩn và thị
trường thế giới (Mỹ, Châu Âu, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc).

•

NCO chứng nhận các nhà sản xuất quốc tế theo tiêu chuẩn
quốc tế, như các nhà sản xuất ở Việt Nam được chứng nhận
USDA NOP.

• Mốc thời gian để được chứng nhận

Chi phí áp dụng và chứng nhận
Đô la Úc

Tiền Việt Nam

Chi phí áp dụng

trả 1 lần

560

9,251,598

Phí chứng nhận

trả mỗi năm

900

14,868,639

Phí giám sát

trả mỗi năm

990

16,355,503

Phí đi lại

Tiền máy bay, ăn, ở cho những nhà giám sát gần nhất

Phí chứng nhận Châu Âu
Những lựa chọn chi phí
Phí chứng nhận USDA-NOP
quốc tế hằng năm

900
900

14,868,639
14,868,639

Phí chứng nhận Nhật (JAS)

900

14,868,639

Liên hệ NCO để biết chính xác hơn
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Nhóm phát triển
• Một nhóm phát triển là một số lượng những nhà sản
xuất được tổ chức bên trong một hệ thống canh tác
giống nhau (như canh tác lúa)
• Có thể là một nhóm phát triển đồng hợp tác hoặc nhóm
được chấp thuận tuân theo một quy trình/nhà xuất
khẩu.
• Những nhóm phát triển có thể chia chi phí chứng nhận.

Hệ thống quản lý bên trong....
• “Bộ máy” của một nhóm phát triển được chứng nhận
hữu cơ.
• Một quá trình quản lý kinh doanh đúng đắn-với tất cả
sự kiểm tra và cân bằng trong một nơi để đảm bảo
vận hành tốt.
• Có thể được dẫn đầu bởi cá nhân hoặc công ty
• 3 trụ cột trách nhiệm

Hệ thống quản lý bên trong....
Tập huấn nhân
lực để hỗ trợ
người trồng và
đáp ứng tiêu
chuẩn chứng
nhận

Tập
huấn

Ghi
nhận

Ghi nhận tốt sẽ rất
quan trọng cho ICS
chập nhận

Kiểm tra &
giám sát
Kiểm tra và giám sát để
đảm bảo mọi thứ đang
vận hành tốt và tuân
theo tiêu chuẩn đặt ra
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Biểu đồ ICS
Thành lập nhóm phát triển

Lần giám sát đầu tiên của NASAA (hệ
thống của bạn phải được chấp nhận)

Phát triển hệ thống quản lý bên trong
(ICS) hoặc làm việc với ICS đang có

Phản hồi và đề xuất hợp đồng

Hoàn thành kế hoạch quản lý ICS

Hợp đồng được ký và phát hành
chứng nhận

Nộp đơn để được chứng nhận hữu
cơ NASAA

Giám sát và cấp chứng nhận mỗi
năm

Chi phí chứng nhận cho nhóm phát triển
Đô la Úc

Nếu có 100 nông
dân tham gia, chi
phí chia ra là
Tiền Việt Nam
Tiền Việt Nam

Chi phí áp dụng

trả 1 lần

560

9,251,598

92,516

Phí chứng nhận

trả mỗi năm

900

14,868,639

148,686

Phí giám sát

trả mỗi năm

990

16,355,503

163,555

Phí đi lại

Tiền máy bay, ăn, ở cho những nhà giám sát gần nhất

Phí chứng nhận Châu Âu
Những lựa chọn chi
phí quốc tế hằng
Phí chứng nhận USDA-NOP
năm

900

14,868,639

900

14,868,639

148,686
148,686

Phí chứng nhận Nhật (JAS)
900
14,868,639
Liên hệ NCO để biết chính xác hơn

148,686

Hệ thống quản lý bên trong....
Hai phần của hệ thống quản lý bên trong
1) Thành lập nhóm phát triển kinh doanh “văn phòng”
2) Ra “đồng ruộng”
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Làm sao để xây dựng hệ
thống quản lý bên trong (ICS)
Nhân lực: chọn và tập huấn nhân sự & tuyển chọn người trồng
Tiêu chuẩn: mỗi thành viên đều phải có một bản sao của hệ thống tiêu chuẩn
Hợp đồng: chuẩn bị hợp đồng, tập huấn cho người trồng
Danh sách giám sát: tạo ra danh sách kế hoạch giám sát người trồng
Dữ liệu: xây dựng dữ liệu về những lần khảo sát, như diện tích, vụ mùa, năng suất

Hệ thống quản lý bên trong –
Nhân lực
•
•
•
•
•
•

Ai là người sẽ giám sát?
Tổ chức cán bộ hợp lý để hỗ trợ mô hình ICS của bạn
Bạn đã có kinh nghiệm trồng?
Liên hệ người đứng đầu địa phương
Thống kê những người hứng thú tham gia
Start preparing lists of interested people

Hệ thống quản lý bên trong –
Tiêu chuẩn
• Tiêu chuẩn NASAA là bắt buộc đầu tiên
• Đọc, hiểu và giải thích cho những người khác
• Tìm cách chia sẽ những ý chính. Tham khảo NCO để
có những chỉ dẫn xúc tích về tiêu chuẩn NASAA.
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Hệ thống quản lý bên trong –
Hợp đồng với người trồng
• Hợp đồng rất quan trọng
• Hợp đồng có thể đơn giản (1 trang)
• Hợp đồng phải đảm bảo là người trồng đã chấp thuận
và hiểu những tiêu chuẩn
• Nếu người trồng không tuân thủ về tiêu chuẩn trong
hợp đồng, sản phẩm của họ sẽ không được chứng
nhận hữu cơ VÀ có thể làm ảnh hưởng cả nhóm.

Hệ thống quản lý bên trong –
Đề mục giám sát
• Tiếp tục ghi nhận sau khi giám sát cũng rất quan trọng
• Chuẩn bị các đề mục cho những người giám sát, để được
đồng thuận (mẫu đề mục có sẳn)

Hệ thống quản lý bên trong –
Hệ thống dữ liệu
• Xây dựng hệ thống dữ liệu trên máy tính hoặc trên giấy
• Nếu trên giấy – lưu giữ cẩn thận ở những nơi khô ráo
và/hoặc sao ra nhiều bản.
• Bản ghi nhận bao gồm các mục:
•
•
•
•

Loại cây trồng (dừa)
Diện tích (1 mẫu Anh)
Năng suất (500 trái dừa)
Những gì không đồng thuận
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Hệ thống quản lý bên trong –
Trên đồng ruộng
Nhân lực: tập huấn cán bộ hợp đồng với người trồng, giám sát và ghi nhận
Trao đổi: xây dựng những cuộc họp trong nhóm tham giam

Giám sát: ít nhất một lần cho mỗi người trồng mỗi năm

Hệ thống quản lý bên trong –
Tập huấn
Tập huấn nhân sự:
•
•
•
•

Tiêu chuẩn và quy trình tuân theo
Họp & làm hợp đồng với người trồng
Giám sát nông trại
Ghi nhận quá trình

Hệ thống quản lý bên trong –
Trao đổi
•
•
•
•
•

Tổ chức họp theo định kỳ thường xuyên
Bàn về quy tắc thực hành hữu cơ
Đảm bảo hợp đồng được hoàn thành và vận hành
Giải đáp thắc mắc cho người trồng
Cung cấp thông tin mới cho người trồng
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Hệ thống quản lý bên trong –
Kiểm tra
• Đây là phần chính
• Kiểm tra tất cả hoạt động, yêu cầu của chứng nhận
hữu cơ để đảm bảo người trồng tuân theo.
• Kiểm tra được đội ngũ giám sát hỗ trợ

Hệ thống quản lý bên trong
– Giám sát
• Nhóm ICS phải tiến hành ít nhất 1 lần giám sát cho
mỗi người trồng.
• Phải tiến hành trước thu hoạch
• Phải hoàn thành các đề mục giám sát
• Phải xử lý những khu vực không đáp ứng

Tóm tắt
• Nông nghiệp hữu cơ là sự kết hợp giữa truyền thống, sáng
kiến và khoa học, mạng lại lợi ích cho môi trường chung và
thúc đẩy mối quan hệ bình đẳng và nâng cao chất lượng cuộc
sống cho các thành viên.
• Cơ hội lớn để canh tác nông nghiệp bền vững nhất bằng chứng
nhận hữu cơ.
• Great opportunity to make the most of your sustainably
farmed crops by gaining organic certification
• Đội ngũ chứng nhận hữu cơ NASAA luôn bên bạn hỗ trợ
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Tìm hiểu thêm tại
• www.nasaa.com.au
• www.ifoam.bio/en/internal-control-systems-ics-groupcertification

Thắc mắc?
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Partnership opportunities in organic
certification between Asia and Australia
Presented by

Mark Anderson
General Manager, NASAA Organic, Australia
Director Organics Peak Body - Organic Industries Australia (OIA)
President - Conservation Council of South Australia
Director - South Australian Pastoral Board

Why organics?
Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared
environment AND promotes fair relationships and a good quality of life for all involved
It is a great opportunity to make the most of your sustainably farmed crops by gaining
organic certification
May create new job and market opportunities and increase revenue
Supports positive, sustainable environmental outcomes
The NASAA team is here to help
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Overview
•
•
•
•
•
•
•
•
•

History of NASAA
NASAA Services and Support
NASAA Certified Organic - NCO
How Certification Works
Certification options
Timelines for certification
Fees for individual certification
Grower Groups
Questions

History of NASAA
•

NASAA stands for the National Association for Sustainable Agriculture Australia

•

An non-government organisation was formed in 1986 by a group of organic
farmers who wanted to unite with other organic movements in Australia and
around the world.

We help you on your journey to organic certification

History of NASAA
•

Developed the first organic standard in Australia based on the International
Federation of Organic Movements (IFOAM) standard developed in Europe.

•

Began formal certification in 1996 and set up NASAA Certified Organic Australia’s first organic certification organisation.

We help you on your journey to organic certification
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NASAA Services and Support
• Support for our industry association members
• Provide Information on organic agriculture
• Develop and maintain the NASAA Organic and
Biodynamic Standard
• Work with other industry groups to develop
Australian standards
• Promote equivalence of standards
internationally

NASAA Services and Support
• Lobby for GMO and synthetic chemical-free
agricultural processes
• Run conferences and educational opportunities
• Develop market access for Australian operators
overseas
• Support organic certification in developing
nations
• Provide organic certification services in
Australia and worldwide

NASAA Certified Organic - NCO
• Owned by NASAA delivering organic and other agricultural
industry certification services in Australia and internationally
• Provides certification services to operators globally
• Certifies to the National Standard for Export (Australia)
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NASAA Certified Organic - NCO
•
•
•
•

Certifies to USDA NOP, China, Korea, Japan, Canada, Europe
Have a highly experienced and friendly certification team
1,000 customers in Australia = 1/3 of the domestic market
12,500 customers through grower groups internationally

How Certification Works
Certification provides a guarantee for consumers that
a product is truly organic.
In some countries the use of the term ‘Organic’ is
controlled directly through organic legislation. In
others it is controlled indirectly through consumer
legislation. In most countries it is not controlled at all.

How Certification Works
•

Legislation – USA Europe China Mexico Canada Japan
Korea. Your product needs to be certified to these specific
regional standards.

•

De-facto legislation – Australia, New Zealand – as long as
you can support the claim that your product is organic you
are OK. Certification not needed but must support the claim.

•

Market forces – most other countries in the world – no
restrictions apply other than maintaining consumer
confidence in your claims.
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Certification Options
• NCO certifies Australian operators to Australian
standards and markets
• NCO certifies Australian operators to international
standards and markets (USA, EU, Japan, China, Korea)
• NCO certifies international producers to intentional
standards eg Vietnamese producers to USDA NOP.

Timeline to certification…

Application and license costs
AUD

VND

Application fee

paid once

560

9,251,598

Licence fee

paid every year

900

14,868,639

Inspection costs

paid every year

990

16,355,503

Inspection travel

flights & accommodation for nearest inspector

EU Licence fee

900

14,868,639

USDA-NOP Licence fee

900

14,868,639

JAPAN (JAS) Licence fee

900

14,868,639

Optional Annual International fees

Contact NCO for an accurate quote
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Grower Groups
• A grower group is an ORGANISED number of
producers within a SIMILAR FARMING SYSTEM
(e.g. rice)
• May be a grower co-operative or a structured
group affiliated with a process/exporter
• Grower groups can share costs of certification

Internal Control System…
• The “engine” of an certified organic grower group
• A process for managing a business properly—with all
the checks and balances in place to ensure it runs
well
• May be led by a person or a company
• Three pillars of responsibility

Internal Control System…
Training your
people to
support growers
& meet the
requirements of
certification

training

record
keeping

Good record
keeping is essential
for a compliant ICS

audit &
inspection
Audit and inspection
make sure everything is
running smoothly and
growers are compliant
to standards
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ICS Flowchart
Set up Grower Group

First NASAA Certified Organic inspection
(your internal Control System must be
compliant)

Develop new Internal Control System
(ICS) or work with an existing ICS

Inspection report reviewed and a
contract offered

Complete ICS Manual and Organic
Management Plan

Contracts signed and certification
certificate issued

Apply for certification with NASAA
Certified Organic

Annual re-inspection & re-certification

Grower Group license costs
If Grower Group has 100
farmers costs are equally
split
AUD

VND

VND

Application fee

paid once

560

9,251,598

92,516

Licence fee

paid every year

900

14,868,639

148,686

Inspection costs

paid every year

990

16,355,503

163,555

Inspection travel

Optional Annual International fees

flights & accommodation for nearest inspector

EU Licence fee

900

14,868,639

148,686

USDA-NOP Licence fee

900

14,868,639

148,686

JAPAN (JAS) Licence fee

900

14,868,639

148,686

Contact NCO for an accurate quote

Internal Control System
Two parts of an Internal Control System
1) Setting up your Grower Group business “office”
2) In the “field”
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How to set up an
Internal Control System (ICS)
PEOPLE: select and train staff & sign up growers

STANDARD: give everyone involved a copy of the Standard

CONTRACTS: prepare grower contracts and provide training to growers

INSPECTION CHECKLIST: create a simple checklist for grower inspections

DATABASE: make a database about field visits e.g. land size, crops, harvest volume

Internal Control System
- People
•
•
•
•
•

Who is going to do the inspections?
Organise the right staff to support your ICS
Are you a grower or are bringing growers together ?
Talk to village leaders
Start preparing lists of interested people

Internal Control System
- The Standard
• Everything begins with the NASAA Organic Standard
• Read it, understand it and explain it to others
• Think about how you can share the key points. NCO
has a concise guide to the NASAA Standard available
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Internal Control System
- Grower Contracts
• Contracts are important
• Contracts can be simple (one page)
• Contracts must state that the grower has received
and understands the Standard
• If a grower breaks the rules in the Standard, they will
NOT be able to sell produce as organic AND
it may impact the whole grower group

Internal Control System
- Inspection checklist
• Record keeping after inspections is very important
• Prepare a checklist for farm inspections so
compliance can be recorded (templates available)

Internal Control System
- Database
• Set up a database on a computer or on paper
• If on paper – store it securely in a waterproof location
(tropics) and/or make copies
• Record farm inspection details like:
•
•
•
•

type of crops (coconuts)
land size (1 acre)
amount harvested (500 coconuts)
any non-compliances

9

12/01/2019

Internal Control System
- in the field
PEOPLE: train staff in contracting growers, inspections &
record keeping
COMMUNICATE: set up grower meetings
INSPECTIONS: at least one ICS farm inspection for every
grower each year

Internal Control System
- Training people
Train staff in:
•
•
•
•

The Standard and how to comply with it
Meeting & contracting growers
Inspecting farms
Keeping good records

Internal Control System
- Communication
•
•
•
•
•

Organise regular grower group meetings
Talk about the principles and practices of organics
Make sure contracts are complete and current
Answer grower questions
Provide new information
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Internal Control System
- Audit
• Audit is a major part of the Internal Control Process
• It means checking all of the actions and requirements
of organic certification to ensure they are met under
the relevant standard
• Audits are supported by inspections

Internal Control System
- Inspections
• The ICS must make at least one farm inspection for
every grower
• Must occur BEFORE harvest
• Must complete the inspection checklist
• Must address any area of non-compliance

Summary
• Organic agriculture combines tradition, innovation and
science to benefit the shared environment AND promotes
fair relationships and a good quality of life for all involved
• Great opportunity to make the most of your sustainably
farmed crops by gaining organic certification
• The NASAA Certified Organic team is here to help
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More Information
• www.nasaa.com.au
• www.ifoam.bio/en/internal-control-systems-ics-groupcertification

Questions
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NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM
và
HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CÓ SỰ THAM GIA (PGS)

Bối cảnh
Là gì
Tại sao
Thế nào
Tu Thi Tuyet Nhung - PGS President
Vietnam Organic Agriculture Association

Nông nghiệp hữu cơ & nguyên tắc quản lý
Nguyên tắc chủ đạo vận dụng quy luật sinh thái, hài hòa với thiên nhiên,
cho phép sử dụng kỹ thuật có chọn lọc để đạt được năng suất cao mà
không làm tổn hại tới môi trường, thiên nhiên hoặc con người
Vì thế SX hữu cơ sử dụng các biện pháp cơ học, lý học, sinh học để:
Làm tăng đa dạng sinh học trong toàn bộ hệ thống;
Làm tăng hoạt động sinh học của đất;
Duy trì lâu dài sự màu mỡ của đất đai;
Tái sinh vật thải từ thực vật và động vật để trả lại dinh dưỡng vào
trong đất, giảm thiểu sử dụng các nguồn không thể phục hồi.(Khép
kín chu trình dinh dưỡng );
Dựa vào các nguồn có thể phục hồi tại địa phương;
Sử dụng nguồn đất, nước và không khí hợp lý, giảm thiểu tất cả các
hình thức gây ô nhiễm có thẻ gây ra trong quá trình sản xuất
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
2
Chăm sóc đối xử nhân đạo với cây trồng và động vật nuôi

Diện tích nông nghiệp hữu cơ trên thế giới

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
Một vài mô hình nhỏ sản xuất hữu cơ được khởi xướng từ
những năm 90 của một vài dự án NGO, nhưng không tồn tại
được lâu
Một dự án 7 năm của ADDA với ngân sách hơn 2 triệu $ từ
Danida thực hiện qua HND (2005-2012) áp dụng sáng kiến PGS
đã làm thay đổi nhận thức và cục diện NNHC Việt Nam hiên nay
Phong trào NNHC nở rộ đặc biệt từ sau hội thảo Quốc Tế do
VOAA cùng MARD tổ chức với sự tham gia trọn vẹn và phát biểu
định hướng của thủ tướng chính phủ
33/63 tỉnh/thành phố có sản xuất hữu cơ được cấp chứng nhận
và sản xuất không hóa chất (Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang,
Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Quảng
Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bến Tre, Trà Vinh, Cà
Mau, .v.v...)
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

4

Sản xuất hữu cơ ở Việt Nam
Diện tích :
Diện tích đất NNHC tăng hàng năm. đứng thứ 56/172
nước trên thế giới, thứ 3 trong ASEAN (sau Indonesia và
Philippines);
Đối tượng:
Ca cao, lúa, chè, tôm hữu cơ.v.v..cho thị trường xuất khẩu
Sữa và thịt, rau, quả: Chủ yếu thị trường nội địa

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Thị trường chứng nhận hữu cơ
Năm 2006, Bộ NN ban hành tiêu chuẩn ngành 10TCN602-2006
nhưng không có thông tư hướng dẫn áp dụng. Không có hệ
thống chứng nhận hữu cơ Việt Nam
Năm 2008, PGS ra đời theo hướng dẫn của IFOAM đáp ứng
nhu cầu của nông dân sản xuất nhỏ trong dự án ADDA-VNFU
Năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN
11041:2015 hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị
thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ; cũng
không có thông tư hướng dẫn áp dụng cho chứng nhận
12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chuẩn
TCVN11041:2017 sửa đổi bản 2015, Nghị định 109 ra đời
8/2018. Đang chờ thông tư hướng dẫn
Dù chưa có thông tư nhưng nhiều CB đã tranh thủ cấp chứng
6
nhận đáp ứng nhu cầu đang rất nóng của thị trường Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Khái niệm căn bản của PGS
Hệ thống đảm bảo có sự tham gia (Participatory
Guarantee Systems -PGS) là sáng kiến bảo
đảm chất lượng khởi xướng từ IFOAM
Vận hành bên ngoài khung chứng nhận của bên
thứ ba
PGS khuyến khích sự tham gia của các bên liên
quan bao gồm người sản xuất và tiêu dùng
PGS dành cho các hộ sản xuất nhỏ và thích
hợp đối với thị trường địa phương
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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PGS & Chứng nhận của bên thứ 3
Tiến trình đánh giá trong PGS giống bên thứ 3
Thanh tra trong PGS thực hiên theo nhóm, thanh tra viên
là những người có liên quan trong hệ thống sản xuất khác
với bên thứ 3
PGS kiểm soát nguy cơ bằng cách khuyến khích sự tham
gia nhiều hơn vào tiến trình đánh giá
Tiến trình ra quyết định và cấp chứng nhận PGS hoàn toàn
khác với bên thứ 3:
BĐP rà soát và ban hành chứng nhận dựa trên quyết
định của Liên nhóm,
BĐP có quyền từ chối quyết định không đúng và xử
phạt LN
Sự tham gia giám sát trong và sau chứng nhận luôn được
nhấn mạnh trong PGS
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Bối cảnh ra đời của PGS ở Viet Nam
Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ VNFU-ADDA (20052012) sau 3 năm thực hiện có những sản phẩm đầu tiên cần
tiếp cận thị trường
Người tiêu dùng mất niềm tin về sản phẩm được gọi là “sạch/
an toàn, và thiếu kiến thức về “hữu cơ” trong khi nhà nước
không có hệ thống chứng nhận cho sản phẩm hữu cơ
Một bộ tiêu chuẩn sản xuất và chế biến hữu cơ (10TCN6022006) được ban hành theo QĐ 4094 QĐ/BNN-KHCN ngày
29/12/2006 nhưng không có thông tư hướng dẫn áp dụng
2008, ADDA đã áp dụng PGS với sự hướng dẫn của IFOAM
để giúp nông dân trong dự án tiếp cận sản phẩm hữu cơ ra
thị trường địa phương
9/2012 đến nay, dự án kết thúc, nông dân và thương nhân đã
tự đóng phí để vận hành PGS như một mạng lưới tự nguyện
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Làm gì để phát triển PGS ở Việt Nam
Xây dựng hệ thống, các quy định và tài liệu hướng dẫn
1.

2008, Xây dựng tiêu chuẩn PGS hữu cơ cho người sản xuất và
thương nhân được các bên liên quan đồng thuận
2. 2008: Xác định cơ cấu tổ chức PGS cùng chức năng nhiệm vụ
3. 2009: Phát triển tài liệu hướng dẫn PGS cho người sản xuất và
thương nhân (thủ tục thanh tra và cấp chứng nhận)
4. 2009: Đăng ký với IFOAM tên “PGS Vietnam”
5. 2009: Đào tạo thanh tra và hướng dẫn thủ tục
6. 2009:Thanh tra, và cách ra quyết định chứng nhận
7. 2010: Thiết kế và lựa chọn logo/ nhãn hiệu PGS
8. 2010:Xây dựng website: vietnamorganic.vn và hệ thống dữ liệu
9. 2010:Trình tiêu chuẩn PGS tới IFOAM để được công nhận
10. 2011: Chỉnh sửa tiêu chuẩn cho phù hợp với yêu cầu của IFOAM
11. 2012, nông dân và nhà bán lẻ đồng thuận cùng nhau tiếp tục vận
hành PGS sau khi dự án kết thúc
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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12. 9/2013: IFOAM chính thức công nhận tiêu chuẩn PGS Viet Nam

Cấu trúc của PGS Việt Nam
Nhóm sản
sản xuất
Nhóm
xuất
5- 10 Hộ Nông dân
5- 10 Hộ Nông dân
Nhóm sản xuất
Nhóm
sản xuất
5- 10 Hộ Nông dân

Liên nhóm
nhóm
Liên

Người Sx, tiêu dùng, Hội ND,

thương
nhân,
NGO
…
Người
Sx,
tiêu
dùng,
Hội ND, thương nhân,
NGO…

5- 10 Hộ Nông dân
Nhóm sản xuất
Nhóm
sản xuất
5- 10 Hộ Nông dân

5- 10 Hộ Nông dân
Nhóm sản
sản xuất
Nhóm
xuất
5- 10 Hộ Nông dân
5- 10 Hộ Nông dân

Nhóm sản
sản xuất
Nhóm
xuất
5- 10 Hộ Nông dân
5- 10 Hộ Nông dân
Nhóm sản
sản xuất
Nhóm
xuất
5- 10 Hộ Nông dân
5- 10 Hộ Nông dân

Liên nhóm
nhóm
Liên

Ban
điềuĐP
phối
Ban

Người Sx, tiêu dùng, Hội ND,

Người Sx, tiêu
Người
Sx, tiêu
dùng, Hội ND, bán

…
thương
nhân,
NGO
Người
Sx,
tiêu
dùng,
…
Hội ND, thương
nhân,
NGO…
…

dùng, Hội ND,
NGO…
lẻ,..lẻ,
bán
NGO…
…

Liên nhóm
nhóm
Liên

Người Sx, tiêu dùng, Hội ND,

thương
nhân,
NGO
…
Người
Sx,
tiêu
dùng,
Hội ND, thương
nhân, NGO…
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Tổ chức của nhóm sản xuất
Trưởng nhóm

Sản xuất

Chất lượng

Kế toán

Gsát đầu vào

Kế toán

GSát Đồng ruộng

Thủ quỹ

GSát thu hoạch
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Tổ chức của Liên Nhóm
Trưởng LN

Marketing

Hỗ trợ SX
Lập Kế hoạch

Quản lý chứng nhận
Lập kế hoạch thanh tra

Trợ giúp bán hàng
Quảng bá

Hỗ trợ kỹ thuật
Vật tư

Tổ chức thanh tra
Rà soát báo cáo thanh tra
Ra quyết định chứng nhận
Giám sát/đôn đốc xử lý vi phạm

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Tổ chức của Ban Điều Phối (PGS.CC)
TRưởng BĐP
Nhung

Ban thường trực
Thư Ký và thủ quỹ

Chien + Bình + Hường

Hay + Hồng

Giám sát Sản xuất

Tiêu chuẩn

Bình + Nhung

Nhung + Hường

Giám sát sản xuất
Bình

Quản lý chứng nhận
Nhung

Giám sát phân phối
Ngọc

Quản lý tiêu chuẩn
14
Hường

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tiến trình chứng nhận hữu cơ PGS & VietGap
TT
1

Các bước
Đăng ký

2

Thẩm xét hồ sơ

3

Hợp đồng chứng nhận

PGS

VietGap

X

X

Ai thực hiện
Nhóm ND PGS

X

X

BĐP PGS

không

X

GAP yêu cầu

4

Chuẩn bị đánh giá/lập KH

X

X

Liên nhóm PGS

5

Đánh giá toàn hệ thống

X

X

Thanh tra nông dân

6

Thẩm xét báo cáo

X

X

QLCN Liên nhóm

7

Ra quyết định chứng nhận

X

X

Liên nhóm
BĐP . PGS

8

Xét soát quyết định CN

X

không

9

Ban hành chứng nhận

X

X

Từ BĐP PGS.

10

Giám sát CN/ Bảo hành

X

X

PGS

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Quy trình cấp chứng nhận PGS
Nhóm Nông dân
Xây dựng quy chế hoạt động
Hoàn thành hồ sơ nhóm đăng ký PGS
Cử thành viên nhóm đào tạo thanh tra
Thực hiện thanh tra chéo theo phân
công của liên nhóm
Nộp báo cáo thanh tra về Liên nhóm
(3)

(8)
(1)
Liên nhóm
Kiểm tra hồ sơ và gửi tới BĐP
Tổ chức và điều phối thanh tra
(6) – (7)
Tiến trình
hàng năm

Rà soát báo cáo và ra quyết định CN
Gửi BC tóm tắt tới PGS.CC
Thanh tra ngẫu nhiên hàng năm

Hộ nông dân
Học kỹ thuật và tiêu chuẩn
Hoàn thành thủ tục đăng ký tham
gia nhóm sản xuất
Hoàn thành cam kết và kế hoạch
quản lý nông hộ

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

(5)

(2)
(4)

Ban Điều Phối
Cấp số nhận diện cho nhóm và nông dân
Thẩm xét và ban hành chứng nhận
Duy trì dữ liệu & cập nhật tình trạng CN
Điều phối và giám sát mạng lưới phân phối
Lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên
Đôn đốc và theo dõi vấn đề không tuân thủ
16
trong toàn hệ thống

Giám sát chất lượng trong PGS

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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PGS thực hiện giám sát
1.

Giám sát trong nội bộ nhóm sản xuất
Mỗi nhóm có 3 thanh tra viên nông dân được đào tạo
thực hiện giám sát hàng ngày giữa các thành viên trong
nhóm mình
Thực hiện thanh tra chéo theo phân công của Liên nhóm
Quy định: Một thành viên nhóm vi phạm, các thành viên khác
trong nhóm đều chịu chung hình thức kỷ luật như nhau

2.

Giám sát từ bên ngoài qua các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên
Các công ty cử cán bộ kỹ thuật giám sát và hỗ trợ kỹ thuật
Liên nhóm phân công giám sát và hỗ trợ sản xuất
Ban điều phối giám sát và tư vấn xử lý các vấn đề

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Xử lý vi phạm trong PGS
Khung xử lý các lỗi vi phạm được xây dựng và áp dụng
chung toàn hệ thống với các mức: Nhắc nhở - cảnh cáo –
đình chỉ chứng nhận và đuổi khỏi hệ thống
Liên nhóm được quyền xử lý các nhóm vi phạm, nhưng chỉ
có nhóm mới được quyền xử lý thành viên của mình
Ban Điều phối xử lý các liên nhóm có vi phạm nhưng không
được quyền xử lý nhóm
BĐP có quyền từ chối cấp chứng nhận khi thấy có biểu hiện
không minh bạch và kỷ luật liên nhóm nếu vi phạm quy chế
BĐP có quyền đuổi toàn bộ liên nhóm ra khỏi hệ thống nếu
Liên nhóm thường xuyên mắc lỗi bao che hoặc ra quyết định
cấp chứng nhận sai
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

19

PGS theo chuỗi sản phẩm
PGS chạy giám sát dọc theo chuỗi sản phẩm
Đào tạo
& Sản xuất

Sản phẩm
& Bao gói

Bán lẻ &
phân phối

Tiếp thị &
Truyền thông

Các bên liên quan tham gia vào vận hành chuỗi từ sản xuất
- sau thu hoạch - bán sản phẩm
Nhiều nhà bán lẻ tìm kiếm các sản phẩm hữu cơ, đăng ký
thành viên và trả phí để vận hành PGS
• 2009: 4 nhà bán lẻ
• 2013: 9 nhà bán lẻ > 25 cửa hàng
• 2014: 12 nhà bán lẻ cùng 35 cửa hàng
• 2015: 9 nhà bán lẻ cùng 45 cửa hàng
• 2017: 10 nhà bán lẻ, 5 HTX cùng 65 cửa hàng
Tu Tuyet Nhung
- Trưởng BĐP
Việt Nam
20
• 2018:
10PGSnhà
bán lẻ, 5 HTX cùng 107 cửa hàng

Nhận diện sản phẩm hữu cơ PGS
Chỉ những sản phẩm được đánh giá, công
nhận sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn và được
cấp chứng nhận mới được bán là sản phẩm
hữu cơ và được dán logo PGS trên bao bì
Sản phẩm hữu cơ PGS được nhận diện bằng
nhãn hiệu PGS, có đầy đủ thông tin: tên nông
dân/tên liên nhóm/địa điểm sản xuất và số
điện thoại liên hệ
Sản phẩm hữu cơ PGS hiện có
bán tại >107 cửa hàng tại Hà
Nội
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Sản xuất thận trọng
Nông dân
Nhóm
thành lập
mới

Nhóm
ngừng
HĐ

Tổng
nhóm

Diện tích (ha)
Số ND

DT mở
rộng

2009

11

0

11

86

-

2010

9

0

20

123

3,2

DT
ngừng
SX

Tổng DT

Sản
lượng
bán ra

(ha)

( Tấn )

7,6

110

0

10,8

151

2011

7

4

23

186

3,3

1,1

13

182

2012

6

5

24

197

5,7

1,6

17,1

239

2013

14

3

35

260

12,5

5,2

24,4

292

2014

2

2

35

280

4,2

5,1

23,5

328

2015

7

1

41

287

3,4

0,1

26,8

415

2016

8

0

49

298

2,8

0

29,6

712

58

401

13.5

1,8

41,3

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

2017
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649

Nhân rộng chậm rãi
2008 PGS khởi sự từ Miền Bắc (cả hữu cơ và an toàn)
PGS Vietnam: Soc Son - Hanoi prov (Organic)
PGS Vienam: Luong Son - Hoa Binh prov (Organic)
2013: Mở rộng ra các tỉnh khác
PGS Vietnam: Trac Van - Ha Nam (Organic)
PGS Vietnam: Tan Lac - Hoa Binh (Organic)
2014 Mở rộng thêm ra khu vực miền Trung và Nam
PGS Hoi An - Quang Nam prov (Organic)
PGS Ben Tre - Ben Tre prov (Organic)
2017: Mở rộng PGS ra Tuyên Quang, Hà Tĩnh, HCM và bắt
đầu phát triển cơ chế vận dụng PGS cho các trại vườn tư nhân
quy mô nhỏ
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
2018:
Đào tạo PGS tới Cao Bằng, Lâm Đồng, Sóc Trăng

23

Ý nghĩa quan trọng của PGS
Là một hệ thống bảo đảm chất lượng hiệu quả với chi phí thấp cho
nông dân quy mô nhỏ
PGS làm thay đổi nhận thức và năng lực của nông dân, và hành vi
của các bên liên quan về vấn đề an toàn thực phẩm
PGS tạo mạng lưới tự quản ở cấp cơ sở, nơi nông dân thể hiện
trách nhiệm của họ đối với cộng đồng
PGS là nơi chia sẻ trách nhiệm và lợi ích giữa nông dân và
thương nhân trong giám sát và bảo đảm chất lượng xuyên suốt
chuỗi sản phẩm
PGS là nơi cho gặp gỡ của những người mong muốn đến để chia
sẻ và học tập, giúp đỡ lẫn nhau
PGS không đơn giản là chỉ tăng thu nhập cho nông dân (50-100%)
mà còn cải thiện mối quan hệ trong cộng đồng của họ
PGS làm cho Người tiêu dung đến gần hơn với nông dân và thay
đổi hành vi tiêu dùng
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Thuận lợi
1.Chính phủ đã có những bước đi cụ thể phát triển nông
nghiệp hữu cơ (Tiêu chuẩn, nghị định, thông tư)
2. Hiệp Hội NNHC hoạt động tích cực tham gia vận động
chính sách và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ
toàn quốc;
3.Thị trường nội địa mới nổi cùng xu thế phát triển NNHC
của thế giới đã kích thích môi trường sản xuất
4.Một số sản phẩm hữu cơ Việt Nam đã xuất khẩu ra thế
giới mang lại giá trị cao
5.PGS khẳng định vị thế và vai trò của mình trong việc hỗ
trợ nông dân sản xuất và tiếp cận thị trường
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Những thách thức của NNHC Việt Nam
1.Nhận thức thấp của đa số nông dân và ngại thay
đổi sau hơn 20 năm lệ thuộc vào hóa chất
2.Lòng tin của người tiêu dung chưa đủ để sẵn sàng
đón nhận
3.Khung chính sách chưa đầy đủ, và phương thức
quản lý chưa rõ ràng
4.PGS vẫn duy trì hoạt động vì nông dân sản xuất
nhỏ, đứng trước thách thức mới trong chính sách
mới khi chính phủ chưa hoàn toàn công nhận PGS
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

26

Bài học rút ra
Chứng nhận PGS nên cấp theo nhóm nơi các thành viên
có thê chia sẻ lợi ích và trách nhiệm (kiểm tra chéo )
Hình thành một chuỗi sản phẩm cùng với khả năng truy
xuất là một phương cách tối ưu làm cho nông dân trở nên
chuyên nghiệp hơn cùng với một giá công bằng
Để thiết lập một mạng lưới thành công, mối quan tâm của
chính quyền địa phương là yếu tố thiết yếu
Cần sự hỗ trợ của chính quyền đặc biệt về chính sách đất
đai
Lựa chọn các doanh nghiệp/nhà bán lẻ bên cạnh nông dân
cần có sự cam kết mạnh mẽ không chỉ đơn thuần là mua
bán kinh doanh
Một quy định rõ ràng với thỏa thuận giữa các bên liên
quan sẽ đảm bảo PGS phát triển

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Thanh tra đồng ruộng

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

28

Hoạt động thanh tra của nông dân

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Thanh tra đồng ruộng

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Kiểm tra nơi cất trữ vật tư

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

31

Kiểm tra sổ sách nhà sơ chế đóng gói

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

32

Xét nghiệm nhanh dư lượng

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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PGS tại thị trường địa phương

Weekend Market

Board sign to shop

Home delivery

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Retail shop

34

Rau hữu cơ PGS tại cửa hàng Bac Tom

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

35

Thẻ tình nguyện viên giám sát thị trường

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Khách hàng thăm nhóm sản xuất

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

37

Giáo dục cho học sinh

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

38

PGS tham gia hội chợ Agroviet

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Hội thảo đầu tiên tại Hà Nội được MARD
and VOAA, tổ chức vào tháng 4/ 2017

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

40

Thảo luận giữa Chủ tịch VOAA và chủ tích IFOAM về
MOU được ký kết 6/ 2017 giữ VOAA, MARD and IFOAM

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Ký kết MOU giữa VOAA and Agrotrade hỗ trợ
phát triển Hữu cơ tại Hanoi 6/ 2017

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Diễn đàn Quốc Tế với sự tham gia của Thủ tướng,
Bô trưởng, Thứ trưởng Bộ NN & CT IFOAm Châu Á

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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3 March, 2013

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Xin Cảm
n!
C m Ơn!

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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ORGANIC AGRICULTURE IN VIETNAM
and
PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEM (PGS)

Context
What
Why
How
Tu Thi Tuyet Nhung - PGS President
Vietnam Organic Agriculture Association

Organic agriculture with
management principles
Follow nature process in farming. Ecological balance. Can use
considered science technologies to achieve high yield but not harm to
environment, nature resource and humans
Organic farming apply mechanical, physical and biological measures to:
Increasing biodiversity the entire farming system;
Increasing biodynamic in the soil;
Maintaining and increasing soil fertilities;
Recycling plants/animal residues to return nutrients into soils,
minimising the use of non-renewable resources (close system)
Make use of local available and renewable resource
Reasonable use of land, water and air resources, avoidance of pollution
resulting from agriculture

Care and have humanitarian to plants and animals
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

2

The world of organic agriculture land

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Organic agriculture of Vietnam
Few small pilots started during year 90 carried out by NGO prj
but not longer exist

A 7-year ADDA project implemented through VNFU (20052012) applying the PGS initiative has changed the
perception and situation of organic Vietnam today.
Organic has more flourish especially after the International
Conference organized by VOAA and MARD where Prime
Minister joined full day and giving orientation for organic
development
33/63 provinces/cities have certified organic products/ free
chemical products such as (Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Quảng
Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Quảng Bình,
Quảng Trị, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau,
.v.v...)
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
4

Organic production in Vietnam
Areas :
Organic Land increasing yearly, ranked 56/172 countries in
the world, 3rd in ASEAN (after Indonesia and the
Philippines)
Products:
Cocoa, rice, tea, organic shrimp, etc. for export
Milk, meat, vegetables and fruits mainly for domestic
Organic agriculture land of Vietnam
(From FiBL and IFOAM, 2018)

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

5

Organic certification
2006, MARD issued the organic standard 10TCN602-2006
but no ciculars/ regulation. No certification system for organic
2008, PGS was born under IFOAM guidance, to respond the
expectation of small-scale farmers in ADDA-VNFU project.
2015, The Ministry of Science and Technology (MOST) had
issued TCVN 11041:2015 those guide production,
processing, labeling and marketing of foods produced under
organic methods; also no circulars/ regulation
12/2017, MOST issued organic standard TCVN11041:2017
revised the version 2015, Decree 109 issuedon 29 Aug 2018.
Circular is on process
No any circulars yet, many CBs take time to provide
6
certification service to meet the hot demand

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Concepts of PGS
Participatory Guarantee Systems (PGS) is quality
assurance initiatives developed by IFOAM
It operates outside the frame of third party
certification
It emphasize the participation of stakeholders,
including producers and consumers
It is for smallholder & relevant for local markets

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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PGS & third party certification
Verification process of PGS resemble to Third party
PGS Inspection work in group and Inspectors are related to
production vs third party
PGS control risk by getting more the participations into
verification process
PGS Decision and certification process is quite different vs
Third party
PGS.CC review and issue certificate base on Intergroup’s
decision
PGS.CC has right to refuse and make punishment if making
wrong decision

Monitoring process during and after certification are always
be emphasized in PGS

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

8

The context
After 3 years of Organic development prj VNFU-ADDA (20052012) had first products need to access the markets
Consumers lose their trust in “clean/safe” products and lack of
knowledge on organic while state does not have a certification
system for organic
A set of standards for organic production and processing
(10TCN602-2006) was issued according to Decision 4094 QĐ
/BNN-KHCN on 29 Dec 2006 without circulars.
2008, ADDA has been applied PGS with the guidance of
IFOAM to help farmers in the project access oproducts to the
local market.
9/2012 to date, after project, farmers and traders paying fees
to operate PGS as a voluntary networks
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President

9

3

1/12/2019

How to develop PGS in Việt Nam
Biulding system, regulation and manual
1.

2008, Develop organic PGS standards for producers and retailers
with consensus of stakeholders
2. 2008: Organize PGS in structures with the functions and tasks
3. 2009: Develop PGS manual for producers and retailers (Procedure
for verification and certification)
4. 2009: Register IFOAM with name “PGS Vietnam”
5. 2009: Training of inspection and application guide
6. 2009: Inspection and making decision
7. 2010: Design logo/seal PGS
8. 2010: Building website:vietnamorganic.vn and database system
9. 2010: Submit PGS standards to IFOAM for recognition
10. 2011: Adjust PGS stds to match with IFOAM requirements
11. 2012, farmers and retailers agreed to keep operating PGS after
project ended
10
12. 9/2013: IFOAM officially recognized PGS Viet Nam standard

Structure of PGS Vietnam
Producer Gr
5- 10 Farmers
Producer Gr
5- 10 Farmers

Producer Gr
5- 10 Farmers
Producer Gr
5- 10 Farmers

Producer Gr
5- 10 Farmers
Producer Gr
5- 10 Farmers

Inter-Group
Farmers, buyers, FU,
retailers, NGO…

Inter-Group

PGS.CC

Farmers, buyers, FU,
retailers, NGO…

Farmers,
buyers, FU,
retailers,
NGO…

Inter-Group
Farmers, buyers, FU,
retailers, NGO…

11

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Farmer groups
Head

Production

Account

Quality

Input check

Accountant

Field check

Cashier

Harvest check

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Organize Inter-groups
Link farmer groups at the local become a network.
Currently PGS Vietnam has 5 inter-groups at the local at 3
provinces Ha Noi, Hoa Binh & Ha Nam
Head

Production

Marketing

Planning
Technique
Materials

Assist in selling
Promotion

Certification management
Planning of inspection
Organize inspections
Review inspection report
Make decision
Monitoring /follow up sanctions
13

PGS Coordination Committee (PGS.CC)
Head
Nhung

Standing Committee
Secretary & Cashier

Chien + Bình + Hường

Hay + Hồng

production supervise

Standards

Bình + Nhung

Nhung + Hường

Production
Bình

Cert management
Nhung

Markets
Ngọc

Stds management
14
Hường

Organic PGS & VietGap certification process
TT
1

Steps
Registration

2

Document verification

3

Make contract

4
5

PGS

VietGap

X

X

Who
PGS farmer groups

X

X

Intergroup

Non

X

Work in GAP

Preparation/planning

X

X

Intergroup work

Inspection of whole system

X

X

Farmers Inspector

6

Verify inspection report

X

X

Intergroup

7

Make certification decision

X

X

Intergroup

8

Verify certification decision

X

non

PGS. CC

9

Issue certificate

X

X

From PGS.CC

10

Monitor/ Guarantee

X

X

More focus in PGS

Tu Thi Tuyet Nhung - PGS/VOAA

30 July, 2018

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Certification process of PGS
Farmer Group
Building group regulation
Register PGS
Participate training of inspection
Peer review as assigned by intergroup
Send report to Inter-group

(8)
(1)

Inter-Group
Check application and send to PGS.CC
Organizes inspection
(6) – (7)
Annual
process

(3
)

Check report and make decision
Sends summary report to PGS.CC
Annual re-inspection of sample

Farmers

(5)

(2)

Learn technique & standards
Complete application into
producer group
Complete pledge and farm
management plan (FMP)

(4)

Coordinating Group
Issues ID# to Group & farmers
Clarify for completeness & Issues certificates
Maintains database, update certification situation
Coordinate monitoring distribution network
Random pesticide residue testing
Follows up on non-compliance issue

Monitoring in PGS

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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How monitoring work in PGS
1.

Monitor Inside producer groups
Each group have 3 trained inspector farmers work as
daily monitoring among group members
Peer review and cross-check under coordination of Intergroup
Rule: Non-compliance of Individual means all group has been
dealt with violence

2.

Monitor from outside groups: Random visits by
Technical staffs from retailers/traders
Member assigned from inter-group
Member sent from PGS.CC

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President

18
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Handling violations
A violations standards are applied all over the system with
levels: Reminder - warning – suspension of citification and
termination of participants
Inter-group has right to sanction groups and group take
action to its members
PGS.CC has right to take action to Inter-group but not to
groups
PGS.CC can refuse to issue certificate when find out untransparencies after review decision
PGS.CC also has right to dismiss entire Inter -group out of
the system if its regularly makes wrong decision or cover
farmer’s mistake
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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PGS run along organic supply chain
PGS monitoring along supply chain
Training &
Production

Products &
Packaging

Sale &
Distribution

Marketing &
Communication

Stakeholders are linked along organic chain from production –
post harvest to consumption
More retailers are looking for organic products expect to
register PGS and pay fee to run PGS
– 2009: 4 retailers
–
–
–
–
–

2013: 9 retailers > 25 outlets
2014: 12 retailers > 35 outlets
2015: 9 retailers with 45 outlets
2017: 10 retailers, 5 cooperative with 65 outlets
2018: 10 nhà bán lẻ, 5 HTX with 107 outlets

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Recognize organic PGS products
Only certified products can be sold as organic
with PGS logo on packaging
PGS organic products can recognized by
PGS seal with traceability: name of
farmer/inter-group/production place and
contact number
PGS products currently on the
shelf of 107 outlets in Hanoi city

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Production with consideration
Farmers

2009

New
groups
11

2010

9

2011

7

Area (ha)

Groups
closed

Total
groups

Farmers
Invole

0

11

86

20

123

3,2

4

23

186

0

Area
Expanded
-

Area
closed

Total
area

Sales
Volume
(Tons)

7,6

110

0

10,8

151

3,3

1,1

13

182

2012

6

5

24

197

5,7

1,6

17,1

239

2013

14

3

35

260

12,5

5,2

24,4

292

2014

2

2

35

280

4,2

5,1

23,5

328

2015

7

1

41

287

3,4

0,1

26,8

415

2016

8

0

49

298

2,8

0

29,6

712

2017

16

7

58

401

13.5

1,8

41,3

Tu Tuyet Nhung - President of PGS VietnamTu
Thi Tuyet Nhung - PGS/VOAA

1/12/20193 March,
2013

649
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Scaling with care
2008 PGS started from the North
PGS Vietnam: Soc Son - Hanoi prov (Organic)
PGS Vienam: Luong Son - Hoa Binh prov (Organic)
2013: Scaling up to other provinces
PGS Vietnam: Trac Van - Ha Nam (Organic)
PGS Vietnam: Tan Lac - Hoa Binh (Organic)
2014 Spread out to the Middle and the South of country
PGS Hoi An - Quang Nam prov (Organic)
PGS Ben Tre - Ben Tre prov (Organic)
2017: Open new PGS Tuyên Quang, Hà Tĩnh, HCM and start
adopting PGS to small private farm

2018: Training PGS to Cao Bằng, Lâm Đồng, Sóc Trăng
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Significations of PGS
An effective guarantee with low cost for small farmer as well
as for people meet to share and learn
PGS significantly raised the awareness and capacity of
farmers and behavior of stakeholders on food safety
Create grass root networks where farmer show up their
responsibility for community and securing food safety
Sharing responsibilities and benefits between trader and
farmer of monitoring and quality guarantee a long product
chain
PGS where place people come to share and help each other

PGS where not only increase income of farmers (50-100%)
but also improve relationship among community
PGS make consumer come closer to farmer and change consumer
behavior
24
r

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Advantages
1.The Government has been taking the specific steps to
develop organic agriculture (Standards, decrees, circulars)
2. VOAA actively work in policy advocacy and promotes the
national organic agricultural movement
3.The emerging domestic market and the trend of the world
are stimulating organic production
4.Some organic products from Vietnam have been exported
bring high values
5.PGS affirmed its position and role in supporting small
farmers both production and market
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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The challenges
1.The low awareness of most farmers and afraid to
change after more than 20 years depends on
chemicals
2.The confidence of consumers are still not enough
for organic products
3.The policy framework is still incomplete, and the
mechanism for management is not clear
4.PGS board agree to keep running for small
farmers, facing new challenges in new policies
when the government has not fully recognized
PGS.
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Lesson learnt
PGS Certification should in groups where members can
share benefits, responsibility (cross check)
Forming a realistic chain with traceability is optimum
option make farmer more professional with premium
price
To establish a successful network, concerning of local
authority is essential factor
Local government support especially the policy for land
use support
Select retailers/traders stand next to farmers need strong
commitment not only for their own business
Very clear regulations with agreement bwt stakeholders
keep PGS strong
Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Field visits

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Inspection by farmers

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

29

Complete checking report

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President

30
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Checking inputs store

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

31

Checking book keeping at packing house

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Quick test for residue

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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PGS at local markets

Board sign to shop

Weekend Market

Home delivery

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Retail shop

34

PGS products at Bac Tom Store

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

35

Cards of volunteer for checking markets

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President

36

12

1/12/2019

Visit of consumers

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

37

Educate of Pupils

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

38

Promotion PGS at Agroviet fair

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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The first Organic Workshop organized by
MARD and VOAA, April 2017 in Hanoi

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Meeting bwt VOAA and IFOAM president about MOU
for organic development (sighed in June,2017 by
VOAA, MARD and IFOAM – organic international)

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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MOU sighed between VOAA and Agrotrade for
support organic development in Hanoi June, 2017

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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International forum with participation of Prime
Minister, MARD, VOAA & IFOAM Asia president

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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Ten years anniversary of PGS Vietnam

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam
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3 March, 2013

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Thank you!

Tu Tuyet Nhung - Trưởng BĐP PGS Việt Nam

Tu Tuyet Nhung - Vietnam PGS President
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Minh Phu Organic Shrimp
Lam Thai Xuyen, Huynh Tan Đat và Duong Vu Phong

AGU, 14 - 15/01/2019

Tôm hữu cơ Minh Phú: Kết quả và định hướng
Lâm Thái Xuyên, Huỳnh Tấn Đạt và Dương Vũ Phong

AGU, Ngày 14 - 15/01/2019
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Ñòa chæ:
chæ: Khu Coâng nghieäp Soâng HaäuHaäu- Huyeän Chaâu ThaønhThaønh- Tænh Haäu Giang

• Minh Phú là tập đoàn xuất khẩu tôm số 1 Việt
Nam liên tục 12 năm qua và hàng đầu trên thế
giới, đặc biệt số 1 thế giới năm 2014 và 2018.
• Sản phẩm xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và
vùng lãnh thổ, với doanh thu trên 15,000 tỷ
VNĐ/năm (751 triệu USD 2018).

• Năm 2013: Thành lập dự án Minh Phú – Nhưng Miên
• Năm 2015: Thành lập dự án Minh Phú – Kiến Vàng
• Năm 2017: Thành lập Doanh nghiệp xã hội Minh Phú
quản lý các dự án nuôi tôm sinh thái.
• Năm 2017: Đạt 4 chứng nhận tôm sinh thái: EU,
Naturland, Bio Suisse và Selva Shrimp. Tổng 4.679 ha,
915 hộ dân.
• Năm 2018: Đạt chứng nhận 5.321 ha và 1.020.
• Năm 2019: 7.000 ha, 1.600 hộ dân. 8 chứng nhận: EU,
Selva, Mangrove, Naturland, Bio Suisse, SEASAIP, BAP
và ASC. Chưa kể dự án tôm lúa và các dự án khác.
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BỨC TRANH CHUNG VỀ HỘ NUÔI TÔM NHỎ LẺ
KHÔNG CÓ CHỨNG NHẬN: thị trường tiêu
thụ còn nhỏ hẹp và nhu cầu thấp.
KHÔNG TRUY XUẤT ĐƯỢC NGUỒN GỐC:
Tôm được nuôi nhỏ lẻ, mỗi hộ 3-10 ha, sản lượng
thu hoạch/ngày còn ít. Truy suất nguồn gốc tôm
gặp nhiều khó khăn, chi phí chứng nhận rất cao.

CÁC HẠN CHẾ KHÁC: Năng suất tôm rất thấp chỉ
khoảng 150 – 280 kg/ha/năm. Tôm bị ngâm
nước, bơm chích tạp chất, agar ... chất lượng
thấp, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Chi phí thu
gom cao.

Minh Phu

21/03/2017

TIẾN TRÌNH CHỨNG NHẬN
TÔM HỮU CƠ

3
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DỰ ÁN TÔM SINH THÁI
THỚI BÌNH

328 hộ tham gia
462 ha

WU2

TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

4

Slide 11
WU2

Chúng tôi ko phải đơn vị đầu tiên làm các chứng nhận tôm sinh thái nhưng là đơn vị đầu tiên tích hợp
các tiêu chuẩn để hướng tới việc đánh giá 1 lần được nhiều chứng nhận
Windows User, 20/10/2017

1/12/2019

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI MINH PHÚ
• Thành lập: ngày 20.01.2017
• Mục tiêu: vì xã hội và môi trường
• Lợi ích của hộ dân:
• Hỗ trợ 100% phí chứng nhận,
• Hỗ trợ 100% phí tư vấn, hướng dẫn làm chứng nhận
• Chi trả phí dịch vụ môi trường rừng 500.000 VNĐ/ha
• Giá bán tôm sinh thái cao hơn 3.000 – 5.000 VNĐ/kg
so tôm thông thường. Riêng tôm sú dự án tôm lúa
tăng 10.000 đ/kg.
• Có 84 hộ dân có cổ phần trong Doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CHUỖI TÔM RỪNG MINH PHÚ

Cam kết 60% lợi nhuận đầu tư lại cho xã hội và môi trường.
Xã hội: giảm nghèo, bình đẳng giới, các công trình phúc lợi, dân sinh ...
Môi trường: trồng rừng, bảo vệ rừng ngập mặn, ...

Lễ ký hợp đồng: nông dân trực tiếp sản xuất trở thành
cổ đông của Doanh nghiệp
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Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018-2019
Ngày 30/11/2018

NÔNG DÂN LÀ NHỮNG CHUYÊN GIA

CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ
1. Mở rộng vùng chứng nhận: Cà Mau, Kiên Giang,
Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng...
2. Phát triển Chuỗi giá trị tôm hữu cơ tôm lúa, tôm
rừng, tôm quãng canh cải tiến ...
3. Cải thiện sinh kế cho người dân.
4. Bảo vệ môi trường nông thôn: nước sạch, nhà tiêu
hợp vệ sinh, phân loại rác thải...
5. Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, vùng tôm lúa,
QCCT, thích ứng biến đổi khí hậu.
6. Tài trợ các khóa tập huấn kỹ thuật, hội nghị ...
7. Truy suất nguồn gốc điện tử ...
8. Xây dựng mô hình điểm: Làng hữu cơ đầu tiên VN
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Đề xuất

LÀNG HỮU CƠ THỚI BÌNH

Tôm hữu cơ là tài sản quý của Cà Mau, Việt Nam!

NGÀY MAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY!
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Thông tin liên lạc:
o Công ty CP Xã hội Chuỗi tôm rừng Minh Phú
o Địa chỉ: Ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện
Ngọc Hiển, Cà Mau
o Giám đốc: Ths. Lâm Thái Xuyên. 0983.205.283.
Email: thaixuyen@minhphu.com

Contact:
o Minh Phu Mangroves Shrimp Social Enterprise
o Bien Nhan Hamlet , Vien An Dong Commune, Ngoc
Hien District, Ca Mau Province, Vietnam
o Director: Mr. Lam Thai Xuyen. Mobile: 0983.205.283.
Email: thaixuyen@minhphu.com

Thank you!
SHARING GOOD FOOD
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XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU SINH THÁI

LÚA - TÔM
CÁCH TIẾP CẬN NGƯỢC TỪ THỊ TRƯỜNG

Build an Eco Rice planting area on shrimp farm

Phân khúc
thị trường

Độ lớn nhu cầu thị
trường

Tìm hiểu đặc
điểm khách hàng
phân khúc mục
tiêu: Mùi vị sản
phẩm, giá cả sản
phẩm,
kênh
phân phối.

Lựa chọn giống lúa:
Mùi thơm, Vị ngọt, độ dai cơm
Độ ổn định chất lượng

Lựa chọn vùng nguyên liệu
phương pháp canh tác phù
hợp đáp ứng nhu cầu của
khách hàng mục tiêu

Thử thị trường

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

1

2

3

4

Con người
People

Chất lượng gạo
Taste of rice

Tài nguyên đất, nước
Quality of Soil, Water

Trách nhiệm xã hội
Social Responsibility

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

1
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- Vùng nguyên liệu lúa tôm Cà Mau được chọn (ST24, ST20)/Cà Mau Eco
Rice Planting area on Shrimp Farm is chosen (ST24, ST20)

- Sản xuất theo chương trình qui hoạch vùng nguyên liệu sinh thái lúa
tôm tỉnh Cà Mau. Quyết định 1452/QĐ-SNN và 1451/QĐ-SNN”
ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

THU MUA
- Gặp mặt nông
hộ triển khai
- Nhân sự tại chổ liên
cách thức và lên
tục theo sát quá trình
kế hoạch thu
canh tác nông dân.
mua
- Cơ quan BVTV tỉnh
- Đảm bảo sản
thăm định kỳ.
phẩm được về
- Kiểm mẫu đất, nước
tới lò sấy
ngẫu nhiên.
nhanh.

GIÁM SÁT, TƯ VẤN
GIAO GIỐNG
XÂY DỰNG VÙNG TRỒNG

-

Mở hội thảo, bàn giao
giống

Làm việc với cơ quan - Tư vấn kỹ thuật canh
quản lý tỉnh, phối hợp
tác cho giống lúa cũng
chính quyền địa phương
như qui trình tiêu chẩn
lựa chọn vùng trồng
canh tác.

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

Cung cấp giống cho
nông dân:

Giá thu mua lúa:
Thu mua theo giá thị trường +
200 – 700 đồng/kg tùy lúa đẹp
xấu

Doanh Nghiệp cung cấp giống cho
nông dân theo nguồn giống xác
nhận

Đề xuất hỗ trợ đầu tư máy phù hợp với nhu
cầu của vùng trồng
DN đề nghị bỏ vốn đầu tư máy bàn giao lại địa phương
- .
quản lý trả sau vụ thu hoạch

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA
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LÒ SẤY
VẬN CHUYỂN
TỔ CHỨC THU MUA
XEM LÚA
-

n

-

Định ngày cắt đảm bảo
không bị xanh non.

Qui định chặt chẻ để
không bị tình trạng lúa
vùng khác chuyển đến
bán

-

- Việc vận chuyển
luôn được ưu tiên
hàng đầu để lúa về
lò xấy không quá
24 giờ giảm nguy
cơ mất chất lượng
gạo.

- Thu hoạch theo
quy trình của DN.
Không thu sản
phẩm gặt trước.
- Đảm bảo sản
phẩm được về tới
lò sấy trong ngày.

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

SẢN PHẨM GẠO TỪ VÙNG TRỒNG SINH THÁI LÚA TÔM
Túi 5kg

Hộp 1kg

HỒ SƠ PHÁP LÝ LIÊN QUAN VÙNG NGUYÊN LIỆU SINH THÁI LÚA TÔM

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO ÔNG THỌ
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VÙNG NGUYÊN LIỆU
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO ÔNG THỌ

1451/QĐ-SNN
TỈNH CÀ MAU

1452/QĐ-SNN
TỈNH CÀ MAU
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MỘT SỐ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
THÀNH PHẨM GẠO TRẮNG

KẾT QUẢ MẪU NƯỚC

KẾT QUẢ MẪU ĐẤT

- Vùng nguyên liệu lớn (large
planting area)
- Vùng trồng 1 vụ lúa (1 crop/1
year)
- Dễ kiểm soát chất lượng (Easy
quality control)
- Người tiêu dùng rất tin tưởng
(Consumers have belief in this
way of planting)
- Cơ quan chính quyền tỉnh tạo
thuận lợi

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

1

Cách làm còn quá thủ công

2

Ý thức về Hợp Đồng không có:

3

Đường giao thông khó, phương
tiện vận chuyển thiếu

4

Vùng nguyên liệu quá xa:

5

Chính quyền địa
(local government)

6

Chứng từ pháp lý về vùng
nguyên liệu

phương

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA
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1

Tổ chức lại sản xuất: Tuyển chọn, bổ sung ND, hình thành
nhóm nông dân nồng cốt, mở rộng vùng nguyên liệu

2

Nâng cao ý thức trách nhiệm ND: Tuyên truyền vận động, tập huấn,
gắn quyền lợi ND với sản phẩm làm ra,

3

Cải tiến quy trình canh tác: Đẩy mạnh ứng dụng sinh học tiếp tục nâng
cao và ổn định chất lượng lúa gạo

4

Chính sách: Hỗ trợ nhóm nông dân nồng cốt; Hỗ trợ đưa công nghệ gặt đập liên
hợp vào sản xuất

5

Hợp tác: Tăng cường sự hợp tác với chính quyền, tranh thủ sự hỗ trợ cơ quan chuyên
môn trong tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu.

6

Hoàn chỉnh pháp lý: Bổ sung hồ sơ truy nguyên nguồn gốc sản phẩm nhằm tăng tính pháp lý về
vùng nguyên liệu và sản phẩm.

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

Mekongorganics.com nên có
phần thống kê DN hợp tác
tại các địa phương dựa theo
số liệu tỉnh đưa về canh tác
Hữu cơ hay Sinh thái hình
thành 1 cộng đồng uy tín
vừa giúp cho DN làm thực
có thêm kênh truyền tải
thông tin.

Góp thêm tiếng nói để cộng
đồng biết về vùng nguyên
liệu sinh thái lúa - tôm đây là
hình thức canh tác mang
tính trách nhiệm xã hội cao,
gìn giữ tài nguyên đất, nước
cho thế hệ con cháu mai
sau.

Hoạt động xúc tiến thương
mại: kết nối thành viên để
cùng xúc tiến thương mại
trong và ngoài nước

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền, tập huấn để nông dân ý thức
hiểu rỏ chương trình quy hoạch của tỉnh,
biết được tầm quang trọng của thương hiệu
vùng lúa.

NGHIÊN CỨU ĐƯA CÔNG NGHỆ VÀO
VÙNG TRỒNG
Nếu đã qui hoạch vùng lúa thơm đặc sản thì
bắt buộc phải cơ giới hóa vùng này để đảm
bảo chất lượng

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA
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nongsancamau.vn

XÂY DỰNG KÊNH TRUYỀN THÔNG SẢN
PHẨM ĐẶC SẢN CỦA TỈNH
Là kênh giới thiệu người tiêu dùng về vùng
trồng cũng như sản phẩm từ vùng trồng như 1
kênh thông tin chính thức và đáng tin cậy.

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
- Xây dựng kênh thương mại của tỉnh để hỗ trợ
ND, DN tiêu thụ sản phẩm nông dân trong tỉnh
- Tham gia những đợt hội chợ chung cho sản
phẩm của tỉnh

ĐỒNG HÀNH. SẼ CHIA

GẠO SINH THÁI LÚA TÔM
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
NÔNG TRẠI TÂM VIỆT

HÀNH TRÌNH TÂY BẮC

Nan

NÔNG NGHIỆP - TÂY BẮC

NÔNG NGHIỆP - ĐỒNG THÁP

- Canh tác thuận tự nhiên

- Lam dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học

- Sản lượng thấp, phục vụ đủ nhu cầu

- Mục đích tăng năng suất, lợi nhuận

- Con người khỏe mạnh, sống vui vẻ

- Cuộc sống người nông dân bệnh tật

Ý TƯỞNG TRỞ VỀ
TRỞ VỀ VỚI CÂY LÚA CỦA TỰ NHIÊN

- Để bữa cơm gia đình là nuôi dưỡng sự sống
- Để những người nông dân được làm việc trong một
môi trường khỏe mạnh

HẠT GẠO “TÂM VIỆT” – Tâm của người Việt
“Gạo ngon từ Đất – Gạo chất từ Tâm”
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
2015

Quy mô 2 ha – Ruộng của gia đình
Mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá – vịt.
Lấy thương hiệu GẠO TÂM VIỆT

2016

Chuyển sang quy mô lớn 20 ha
Mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá – vịt – trồng cây dược liệu
Thành lập NÔNG TRẠI TÂM VIỆT

2017 - 2018

Mở rộng diện tích 20 ha – Tổng quy mô 40 ha
Trồng lúa kết hợp nuôi cá, vịt, heo, gà & trồng cây ăn quả, dược liệu.
Một năm 02 vụ. Vụ còn lại cho đất nghỉ đón lũ về, trồng sen

TRIẾT LÝ KINH DOANH
TÔN TRỌNG: Tôn trọng thiên nhiên bởi thiên nhiên – tạo ra sự sống & nuôi dưỡng sự sống.
TẠO RA VÒNG TRÒN HẠNH PHÚC
- Người nông dân: làm việc trong môi trường khỏe mạnh, có thu nhập ổn định
- Người bán hàng: có thu nhập từ việc mua bán sản phẩm tự nhiên
- Người tiêu dùng: được dùng những sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe

CANH TÁC LÚA THUẬN TỰ NHIÊN
MÔ HÌNH: Vườn – Ao – Chuồng – Ruộng (VACR)
ĐỊA ĐIỂM: Xã Thượng Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
VỤ MÙA: Một năm/ 02 vụ
GIỐNG GẠO THƠM
PHƯƠNG PHÁP BÓN LÓT: Phân hữu cơ, vi sinh
PHƯƠNG PHÁP NGỪA SÂU – DỊCH HẠI: Thả thêm cá đồng và vịt,
bảo vệ động thực vật trên hệ sinh thái tự nhiên đồng ruộng, kết hợp
với bơm nước vào ruộng ở các giai đoạn.
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QUY TRÌNH TRỒNG LÚA TỰ NHIÊN
Trước khi gieo sạ
• Xới, cày đất vui rơm rạ , bón lót phân hữu cơ, trồng hàng rào sinh học Bơm nước vào ruộng để hệ vi sinh vật trong phân
phân giải chất hữu cơ
Ngày 1–7
• Sạ lúa & để cho lúa phát triển tự nhiên
Ngày 8-12
• Bơm nước vào ruộng, ém cỏ & nhận cỏ & diệt cỏ.
Ngày 12 – 18
• Cho nước lên cao, thả vịt – cá ngăn sâu rầ, bù lạch.
Ngày 18 - 25
• Rút nước ra để cây lúa ra rễ mới và đẻ nhánh.
• Sau ngày 5-7 sẽ bơm nước vào lại và cho vịt vào lúc đó lúa ở ngày 25-30. Cây lúa lúa phát triển lại với màu chuẩn là màu
mạ chanh, lá thẳng đứng,rễ trắng dài.
Ngày 46 - 60
• Sau ngày 46 thì cây lúa sẽ có đòng. Biểu hiện là trên đầu lá sẽ có ngấn nhỏ, lá lúa vàng hơn, tách thân ra thì thấy đòng
của lúa là đoạn 0,5-1cm, có màu trắng giống bông gòn.
Ngày 61 -105
• Sau ngày 63 thì cây lúa bắt đầu trổ. Sau ngày 68 thì lúa trổ đều & đến ngày 105 thì thu hoạch.

HÌNH ẢNH VỀ HÀNG RÀO SINH HỌC TỰ NHIÊN CÂY LÚA TẠI NÔNG TRẠI TÂM VIỆT

HÌNH ẢNH DỊCH HẠI – THIÊN ĐỊCH CỦA CÂY LÚA TẠI NÔNG TRẠI TÂM VIỆT
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HÌNH ẢNH VỀ DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT TỰ PHỤC HỒI

2015

2016

2017

2018

MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

- KHÔNG SỬ DỤNG phân hóa học – thuốc trừ sâu – diệt cỏ . KHÔNG GÂY Ô NHIỄM
cho nguồn đất, nước, không khí. KHÔNG LÀM VỠ hệ sinh thái đồng ruộng
(mất mùa,...)
- KHÔNG đốt rơm rạ, vùi lại cho đất,.. CẢI THIỆN tình trạng hiệu ứng nhà kính
MÔI TRƯỜNG

- NGƯỜI NÔNG DÂN canh tác trong môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe. Giá
trị hạt gạo được nâng cao, thu nhập ổn định.
- NGƯỜI TIÊU DÙNG sẽ được sử dụng những sản phẩm tốt, tự nhiên.
CUỘC SỐNG CON NGƯỜI
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TẦM NHÌN & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2019

TĂNG CHẤT LƯỢNG của HẠT GẠO = dự án “GẠO TƯƠI”

~~~~

~~~~

Mở rộng 200 ha

GIẢM RỦI RO cho khâu thu hoạch GẠO
GIẢM CHI PHÍ – TĂNG LỢI NHUẬN CHO MÔ HÌNH
Đáp ứng NHU CẦU LOẠI GẠO & SẢN LƯỢNG GẠO cho
thị trường 03 miền Bắc – Trung - Nam

Đầu tư nhà máy xay xát

XIN CẢM ƠN !
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THE HISTORY & DEVELOPMENT
OF TAM VIET FARM

JOURNEY TO NORTHWESTERN VIETNAM

Nan

AGRICULTURE IN NORTHWESTERN

- AGRICULTURE IN THE MEKONG DELTA

- Cultivation follow the natural

- Over using chemicals (pesticides, herbicides ...)

- Low rice productivity, just enough to serves the needs

- The aim is to increase the productivity and maximize

of local people.

the profit causing environmental pollution, making

- People a healthy & happy life

people sick and poor, ...

COMEBACK WITH IDEAS
GROWING NATURAL RICE

- Family’s meals nourish our good healthy
- The farmer work in a healthy enviroment

"TAM VIET" RICE

1
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TAMVIET FARM’S HISTORY
2015

Area 2000 m2 – Mr Vo Van Tieng’s family
Rice – Duck - Fish farming
Tam Viet Rice brand

2016

Expand an area is 20,000 m2
Rice – Duck - Fish farming combining medicinal plants
Establishment of Tam Viet farm

2017 - 2018

Expand an area is 20,000 m2– Total area is 42,000m2
Rice–Duck-Fish-Pigs farming combining medicinal plants, fruit trees
Two crops per year (8months). Four months left, bringing flood water & growing
lotus to create soil nutrition

BUSINESS PHILOSOPHY
RESPECT: Respecting nature because nature creates and nourishes life
CREAT HAPPY CIRCLE
- Farmers work in a healthy environment, have a stable income
- Sellers have income from buying and selling natural products
- Consumers use safe, healthy products

GROWING NATURAL RICE
MODEL: Garden – Pond – Barn - Rice
PLACE: Thuong Thoi Tien commune, Hong Ngu district, Dong Thap
province
CROP: 2 crops per year
LOCAL RICE VARIETIES
METHOD OF FERTILIZER: Organic fertilizer & Microbilological
METHOD OF PREVENTION INSCETS AND HARMFUL DISEASE:
Breeding fish and ducks to protect the flora and fauna on the natural
ecosystem of the fields, combined with pumping water into the fields at
stages of development.
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PROCESS OF GROWING NATURAL RICE
Before sowing the
seeds in the field
From day 1 to day 7

Plowing soil, leaving straw, using organic fertilizer, planting biological fences and
pumping water into the field.
Sowing the seeds in the field

From day 8 to day 12

Pump water into the field to kill the grass.

From day 12 to day 18

Puting water up high, release ducks - fish prevent pests.

From day 18 to day 25

Draining water out of the field, the rice have grow new roots and branch (vertical
leaves, long white roots,..)

From day 46 to day
105

Wait for the rice to bloom, ripen and harvest

PICTURE OF NATURAL BIOLOGICAL FENCE IN TAM VIET FARM

PICTURE OF PEST & NATURAL ENEMIES OF RICE IN TAM VIET FARM
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PICTURE OF THE SELF-RECOVERY OF SOIL’S NUTRITION

2015

2016

2017

2018

SUSTAINABLE AGRICULTURAL MODEL

-

Don’t use chemical fertilizers - pesticides – herbicides so don’t cause pollution to
soil, water or air sources; don’t drawing the field ecosystem
(crop failure, ...)

-

Don’t burn straw, leave straw for soil,… to improve the greenhouse effect

ENVIROMENT

- FARMERS cultivate in a safe environment which is good for health. Rice grain
value is enhanced, farm has stable income.
- CONSUMERS will use natural products.
PEOPLE
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VISION & ORIENTED DEVELOPMENT IN 2019

Quanlity of rice varieties INCREASE
~~~~

~~~~

2,000,000 m2

REDUCE RICK for harvesting
Reduce COST & increase PROFIT for model
Meet Demand of rice species & productivity for the
Vietnamese market.

A Rice Milling Plant

THANKS YOU FOR LISTENING
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VÀI NÉT VỀ NÔNG TRẠI
LÚA MÙA TƯ VIỆT
Trình bày: Lê Quốc việt
Thị trấn Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang

1. MỤC TIÊU CỦA TRANG TRẠI
- Tái hiện mô hình trồng lúa mùa xưa, ghi hình và
dựng phim tài liệu lưu giữ cho mai sau.
- Sưu tập, giới thiệu về các công cụ sản xuất mùa
truyền thống; Các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày và
công cụ, cách thức đánh bắt cá của người dân.
- Đáp ứng nhu cầu du lịch về nguồn và giáo dục
truyền thống cho thế hệ trẻ.
- Nghiên cứu, áp dụng sản xuất xanh từ lúa mùa.

2. LÝ DO HÌNH THÀNH
- Ký ức trổi dậy thành niềm đam mê.
- Tình trạng ô nhiểm môi trường đã báo động
trong điều kiện thâm canh quá mức.
- Nhu cầu lương thực, thực phẩm chất lượng,
an toàn của người tiêu dùng ngày càng tăng
lên theo mức độ thu nhập.
- Phương pháp trồng lúa mùa truyền thống
của ông bà xưa thực chất là phương pháp
trồng hữu cơ bị lãng quên hơn 30 năm qua
cần được nghiên cứu, vận dụng.
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3. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
+ THUẬN LỢI:

- Ý tưởng xuất hiện sớm, 10 năm, một thời gian
đủ dài để tự phản biện về mô hình, hình thành
quyết tâm và để chuẩn bị tích lũy về vốn, điều
kiện vật chất khác.
- Địa điểm thuận lợi, trước nhà là Quốc lộ 61, sau
nhà là ruộng vườn, không cách xa Thành phố
Rạch Giá (12 km)
- Có sự ủng hộ, giúp đỡ rất lớn của cộng đồng,
của thân tộc, bạn bè, nhất là những lão nông tri
điền cùng chung niềm đam mê muốn trở về ký
ức.
- Có sự động viên, khích lệ của chính quyền địa
phương.

3. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN
+ KHÓ KHĂN
- Nhu cầu vốn lớn, vượt quá khả năng cá nhân nên
lúc đầu chưa có sự đồng thuận trong gia đình.
- Các giống lúa mùa truyền thống hầu như không
còn trên địa bàn tỉnh.
- Các loại nông cụ trồng lúa mùa qua thời gian dài
không sử dụng đã bị hư hỏng, mất mát rất lớn,
khó khăn trong sưu tập
- Một số thách thức khác từ tự nhiên do không sản
xuất đồng loạt trong khu vực như chuột, chim,…

4- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
1- KIẾN THIẾT CƠ BẢN (tổng diện tích 25.000m2)
- Yêu cầu: có khu thực hành đủ rộng, nhà trưng bày
nông cụ; có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng lưu trú
phục vụ tham quan, nghiên cứu khoa học. Có tiểu
cảnh rừng U Minh thu nhỏ và tiểu cảnh khác như
trong đời sống sinh hoạt của gia đình nông dân
xưa.
- Cách làm: tham khảo ý kiến bạn bè ngành kiến
trúc, xây dựng và tự quyết định lựa chọn phù hợp
theo nguồn vốn và lộ trình.
- Thời gian: bắt đầu triển khai từ 3/2017. Hiện nay
chỉ mới cơ bản hoàn thành, tiếp tục hoàn chỉnh
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4- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
2- CHỌN GIỐNG
- Tiêu chí: lựa chọn các giống ngon cơm, năng
suất khá đã từng được trồng tại địa bàn này
trong quá khứ.
- Cách chọn: dựa vào ký ức bản thân và tham
khảo các lão nông tri điền.
- Tìm giống: hỏi thăm các Phòng NN trong tỉnh
không có, cuối cùng tìm đến Viện Nghiên cứu
và phát triển ĐBSCL, Đại học Cần Thơ xin
nguồn gen bảo tồn.

4- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
3- NHÂN GIỐNG
- Các giống nhận được: Trắng Tép, Chim Rơi, Ba Bụi,
Một Bụi, Nếp Than. Số lượng khoảng 200 hột/giống.
- Nhân giống: sử dụng biện pháp cấy 1 tép, sau 45
ngày bứng lên cấy lần 2.
- Kết thúc năm 2017, do chuột cắn phá, mỗi giống thu
được khoảng 10kg.
- Kết thúc năm 2018, dự kiến mỗi giống đạt từ 1-2 tấn
(trừ Nếp Than).
- Nhận Xét: các giống Trắng Tép, Một Bụi, Nếp Than có
biểu hiện phân ly cần tiếp tục chọn lọc dòng thuần.

4- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
4- XÂY DỰNG QUY TRÌNH
- Diện tích nhân giống khoảng 300 m2, còn lại hơn
1,3 ha sử dụng giống Tài Nguyên 128 (đột biến)
để trồng và phục dựng lại quy trình canh tác
truyền thống: cày, bừa bằng trâu, gieo mạ, nhổ
cấy bằng tay, trong chăm sóc không sử dụng các
loại hóa chất, thu hoạch bằng tay… các loại nông
cụ truyền thống hầu như đều được tham gia vào
quy trình.
- Kết thúc năm 2017, về cơ bản quy trình canh tác
lúa mùa truyền thống đã được tái hiện trong các
video clip của nông trại.
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4- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
5- SƯU TẬP NÔNG CỤ
- Tiêu chí: ưu tiên sưu tập các nông cụ sản
xuất, công cụ đánh bắt cá, dụng cụ sinh hoạt
đã qua sử dụng, mỗi loại tối thiểu 1, tốt nhất
là 2 hoặc 3; Phục chế khi không tìm được.
- Cách làm: dựa vào các lão nông có uy tín tư
vấn (cái gì, tìm ở đâu) để xin hoặc mua hoặc
thuê phục chế.
- Hiện nay: nông cụ SX đáp ứng cơ bản (thiếu
đa dạng), công cụ đánh bắt cá, dụng cụ sinh
hoạt còn thiếu nhiều.

5.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
1. Bổ sung một số loại thủy sản từng có mặt
nhưng đã mất đi do gần 30 năm trồng lúa ngắn
ngày như: cá rô biển, cá chạch, cá dày, càng
đước, ba ba, rùa, cây đưng, lác trâu, bồn bồn,
cây chùm ruột, ô môi… vào trong khu vực nông
trại…Nhằm mục tiêu chung là phục hồi đa dạng
sinh học.
2. Phối hợp làm các đề tài khoa học với Trường
ĐH Kiên Giang, Chi cục TT&BVTV.

6. NHẬN XÉT BAN ĐẦU
1- Môi trường sống trong khu vực nông trại
từng bước được cải thiện qua hình ảnh phát
triển của trùn đất, cá sặt điệp và cỏ dại bắt đầu
phong phú trở lại.
2- Những nét chính trong văn hóa lúa mùa cơ
bản đã được tái hiện qua hình ảnh nông cụ, các
hoạt động sản xuất theo phương thức truyền
thống.
3- Bước đầu thu hút được sự quan tâm của
công chúng về văn hóa lúa mùa của ông bà
xưa.
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6. NHẬN XÉT BAN ĐẦU (TT)
4- Một số vấn đề được rút ra nhằm phục vụ
cộng đồng:
- Trồng lúa mùa đặc sản gắn với nuôi vịt sinh
thái và bảo dưỡng cá đồng trên ruộng có khả
năng mang lại hiệu quả kinh tế không thua
trồng ba vụ lúa trong năm bên cạnh đó có cái
lợi lớn hơn là được sống, lao động trong một
môi trường trong lành.
- Đã đề xuất và được chính quyền chấp nhận
thực hiện thí điểm đề án phục hồi hình thức
cấy lúa mùa trên nền lúa Hè Thu đối với vùng
đất thấp có nguy cơ nhiễm mặn cuối mùa
mưa.
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Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe!
Chúc sức khoẻ và thành công trong
cuộc sống!
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TU VIET FLOATING RICE
FARMING SYSTEM
TRAITS
Presenter: Le Quoc Viet
Minh Luong Town, Chau Thanh, Kien Giang

1. PURPOSES OF THE FARM
- To replay the former floating rice pattern, film
recording and making documentary film for
coming generation.
- To collect and introduce traditional floating rice
farming tools; household items, fishery practice
of local people.
- To meet eco-tourism demand in line with
education for the youngsters.
- To research and apply green agriculture based on
floating rice.

2. REASONS
- Great memory moves on passion.
- Environmental pollution turns alarming due to
intensive farming.
- The consumers’ demand about safer foods
has been increased in line with climbed–up
income.
- Our ancestors organically cultivated floating
rice in 30 years ago, which has been omitted
so that it needs to be conducted researches
and preserved.
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3. ADVANTAGES – DIFFICULTIES
+ ADVANTAGES:

- 10 years is enough for idea preparation, selfcriticism about floating rice pattern,
determination creation and raising capital as well
as other material conditions.
- Location is applicable for this pattern at which is
close to Rach Gia City (12 km) and main public
route 61, as well as a garden and rice field is
behind the farm.
- Thanks to support of community, relatives,
friends and local farmers who would like to
return such great memory – growing floating
rice.
- Local authority’s encouragement as well.

3. ADVANTAGES – DIFFICULTIES
+ DIFFCULTIES
- Capital demand is much higher than personal
financial capacity so that my family members
disapprove with such project.
- The traditional floating rice varieties are no
longer grown at the province.
- The agricultural equipment in cultivating
floating rice has not been used for a long time
so it finds difficult to collect it.
- Other natural opponents such as birds, rats
which are able to destroy rice.

4- PROCEDURE OF THE PROJECT
1- FUNDAMENTAL DEMAND (total area 25,000m2)
- Request: experiment area, traditional agricultural
equipment display; kitchens, restrooms, homestay
for sightseeing, and researches. The contexts of U
Minh Jungle and former farmer families’ domestic
activities.
- Procedure: consult friends in the field of
architecture and construction; make final decision
relying on financial capacity and project phases.
- Duration: commence from March 2017, the project
has been accomplished and continued to make
progress
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4- PROCEDURE OF THE PROJECT
2- SEED SELECTION
- Criteria: chosen varieties are high rice quality,
get greater yield as well as are used to be
grown in the past.
- Choices: relying on self great memory and
consulting others local farmers.
- Varieties findings: check out Sub-department
of Agriculture, then Mekong Delta Development
and Research Institute and Can Tho University
to ask for preserved gene.

4- PROCEDURE OF THE PROJECT
3- VARIETIES BREEDING
- Varieties after breeding: Trắng Tép, Chim Rơi, Ba Bụi,
Một Bụi, Nếp Than. Approximately 200 seeds/variety.
- Variety breeding: transplanting a branch and then
transplant it after 45 days for the second times.
- By the end 2017, harvesting 10kg/variety due to rats
destroy.
- By the end 2018, intend to harvest 1-2 tons per variety
(except Nếp Than).
- Comment: varieties of Trắng Tép, Một Bụi, Nếp Than
are able to crossbreed and are in demand of pure
breed.

4- PROCEDURE OF THE PROJECT
4- PROCEDURE PLAN
- Varieties breeding area is approximately 300 m2,
more than 1,3 ha for growing Tài Nguyên 128
variety (mutation) and restoring traditional
cultivated process: ploughing by buffalo,
transplanting and harvesting by hand, nonchemical apply, … which are applied traditional
farming equipment in the above activities.
- By the end 2017, the procedure of floating rice
cultivation was fundamentally filmed in video clips
of the farm.
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4- PROCEDURE OF THE PROJECT
5- AGRICULTURAL EQUIPMENT
COLLECTION
- Criteria: fishing equipment is prior in
collection, as well as collecting domestic
equipment in use and restoring it unless
finding it out.
- Procedure: to ask other farmers for traditional
equipment or purchase and even restore it.
- At the moment: agricultural equipment
collection is likely diversified, lacking fishing
tools and domestic domestic equipment.

5. OTHER ACTIVITIES
1. To raise aqua-culture in the farm which has not
been available due to growing short-term rice such
as: cá rô biển (Pristolepis fasciata), cá chạch
(Mastacembelidae), cá dày (Channa Lucius), càng
đước (Hieremys annandalii), ba ba (Trionychidae),
rùa (Testudines), cây đưng (Rhizophora mucronata),
lác trâu (Senna alata), bồn bồn (Ormocarpum
cochinchinense), cây chùm ruột (Phyllanthus
acidus), ô môi (Cassia grandis)… in order to
preserve bio-diversity.
2. To conduct research with Kien Giang University
and Department of Crop Production and Plant
Protection.

6. COMMENTS
1- The living environment in the farm has
been improved by growing earthworm, cá
sặc điệp (Trichogaster microlepis) and
weeds.
2- The fundamental culture of floating rice
cultivation has been displayed via
agricultural equipment and traditionally rice
growing activities.
3- Community gets more concerned to
floating rice cultivation as former ancestors.
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6. COMMENT (con’t)
4- Experiences after the project:
- Growing floating rice in line with raising
duck and fishes economically benefits
rather than cultivating the third rice crop.
Moreover, local farmers are able to live in
non-polluted environment.
- Local authority has approved such pilot
project to preserve floating rice by
transplanting floating rice in the SummerAutumn rice crop, where highly exposes to
salt water by the end of rainy season.
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Thank you for your attention!
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Trang trại rau theo hướng thuận
tự nhiên với quy mô nhỏ,
Nông Trại Ếch Ộp

Trương Thành Đạt
Giám đốc Nông trại Ếch Ộp
Điều hành hoạt động, quản lý kinh doanh
SĐT: 0939 03 13 03

facebook.com/NongTraiEchOp

℡: 0939 813 833

Giới thiệu Ếch Ộp
Thành lập 12/3/2017
Diện tích 12.000 m2
Địa chỉ:
Trại chính: Mỹ Quý – TP
Long Xuyên – An Giang
Trại thành viên 1 : Long
Giang – Chợ Mới
Trại thành viên 2: Mỹ
Khánh – Long Xuyên

Ếch Ộp đang sản xuất - kinh
doanh hơn 30 loại rau, cây ăn trái,
cây dược liệu theo hướng thuận
tự nhiên.
Ếch Ộp tái tạo những biện pháp
kỹ thuật bản địa dựa vào tự nhiên
+Kỹ thuật hiện đại
Phù hợp với
nhu cầu của Khách hàng.

Ếch Ộp tái tạo nông nghiệp truyền thống!

Các nguyên tắc sản xuất
Ếch Ộp sản xuất nông sản với nguyên tắc riêng:

Không dùng thuốc BVTV hóa học
Không dùng thuốc cỏ
Không dùng chất kích thích sinh trưởng
Không với giống biến đổi gien

Bẫy chua ngọt

Sử dụng kết hợp phân hữu cơ và phân hóa học.
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Những khó khăn của trồng rau
thuận tự nhiên ở diện tích nhỏ
Áp lực dịch hại từ bên ngoài tác động đến trang trại
rất lớn
Sản phẩm sản xuất không ổn định, liên tục
Số lượng sản phẩm không lớn
Không đủ kinh phí để đăng ký giấy chứng nhận
Kế hoạch, chiến lược thị trường không tốt.

Chiến lược thị trường chìa khóa
vàng giúp Ếch Ộp phát triển
Làm thế nào khách hàng tin về chất lượng sản phẩm?
Làm sao để khách hàng đến mua rau mỗi ngày?
Khách hàng có nghi ngờ gì khi sử dụng rau không?
Khách hàng có hài lòng, vui khi sử dụng rau Ếch Ộp
không?
Nhân sự Ếch Ộp có hạnh phúc khi trồng rau theo
phương pháp này không?

Chiến lược thị trường chìa khóa
vàng giúp Ếch Ộp phát triển
Làm thế nào khách hàng tin về chất lượng sản phẩm!!
Người sản xuất phải thật hiểu và ngăn chặn những nguy cơ
trong sản xuất gây nguy hại chất lượng rau!
Minh bạch thông tin về quy trình sản xuất
Nhân viên bán hàng phải giải đáp mọi thắc mắc của khách
hàng về sản phẩm rau Ếch Ộp!
Mời khách hàng đến cùng sản xuất.
Phương Châm: Khách hàng thỏa mãng từ khẩu vị đến suy nghĩ
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Chiến lược thị trường chìa khóa
vàng giúp Ếch Ộp phát triển
Làm sao để khách hàng đến mua rau mỗi ngày?
Nghiên cứu sự hài lòng của khách để điều chỉnh sản xuất và
phục vụ / Ghi nhận, lấy ý kiến khách hàng.
Ếch Ộp đảm bảo rau thu hoạch mới mỗi ngày
Nhân viên Ếch Ộp xem khách hàng là người quen của Nông Trại.

Khuyến khích khách hàng mua đủ ăn, không dư, không để lâu
Loại bỏ rau không đạt yêu cầu, cho dù như thế là lỗ vốn.
Phương Châm: Khách hàng ăn ngon, tốt sẽ đến lần nữa!

Chiến lược thị trường chìa khóa
vàng giúp Ếch Ộp phát triển
Khách hàng có nghi ngờ gì khi sử dụng rau không?
Ếch Ộp nghiên cứu kỹ thuật nhằm tạo ra sản phẩm khác biệt.
Ếch Ộp sản xuất ưu tiên chất lượng, độ ngon lên hàng đầu.
Nhân viên Ếch Ộp giải thích khách hàng biết về những bất
thường của sản phẩm do sâu bệnh hại.

Ếch Ộp giải thích về chất lượng rau cho khách biết, trước khi
quyết định mua rau.
Phương Châm: Khách hàng có nghi ngờ về chất lượng,
Ếch Ộp chỉ bán được 1 lần.

Chiến lược thị trường chìa khóa
vàng giúp Ếch Ộp phát triển
Khách hàng có hài lòng, vui khi sử dụng rau Ếch Ộp
không?
Khảo sát, lấy ý kiến khách hàng liên tục về sự hài lòng của
khách! “ Khách hàng rất thích sản phẩm rau Ếch Ộp”
Sự hài lòng và niềm vui của khách hàng khi sử dụng sản phẩm
là thành quả làm việc thời gian dài.

Nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót, góp ý của khách hàng
là bài toán giúp nông trại phát triển
Phương Châm: Khách hàng hài lòng và vui là động lực bước tiếp
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Chiến lược thị trường chìa khóa
vàng giúp Ếch Ộp phát triển
Nhân sự Ếch Ộp có hạnh phúc khi trồng rau theo
phương pháp này không?
Nhân viên Ếch Ộp sống, làm làm việc trong môi trường đầy
niềm vui, ý nghĩa.
Nông dân, Kỹ sư sản xuất được làm việc trong môi trường an
toàn, tự do sáng tạo.
Ếch Ộp tự hào bảo tồn, phát huy những kỹ thuật nông nghiệp
truyền thống không dùng hóa chất của Ông Cha.
Phương Châm: Người nông dân trồng rau cho khách hàng!
Khách hàng duy trì sản xuất của nông dân!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!

facebook.com/NongTraiEchOp

℡: 0939 813 833
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Small-scale vegetable farm
based on nature, Ech Op Farm

Truong Thanh Dat
Director of Ech Op Farm
Phone: 0939 03 13 03

℡: 0939 813 833

facebook.com/NongTraiEchOp

Introduction
Established 12/3/2017
Area 12.000 m2
Address:
Main farm: My Quy–Long
Xuyen city–An Giang
Member’s farm 1: Long
Giang – Cho Moi
Member’s farm 2: My
Khanh – Long Xuyen

Ech Op are growing more than 30
vegetable varieties, fruit,
medicinal herbs following natural
practices.
Ech Op revises natural, local
farming practices
+ Modern technique
meet the
customer’s demand.

Ech Op revises traditional farming

Principles
Particular methods:

Pesticide-free
Herbicide-free
Growth promoting chemical-free
GMO-free

Sweet-sour trap

Combine compost and synthetic fertilizer.

1
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Obstacles
Pressure of surrounding pests
Unstable production
Modest quantity of products
Cannot afford the certification
Struggling to form adaptive strategy for the market

Strategy for the market, the main key
for Ech Op development
How to get consumer confidence?
How to get stable consumers daily?
Are customers suspicious of the products?
Are customers content to buy Ech Op products?
Are Ech Op staff interested in the natural farming?

Strategy for the market, the main key
for Ech Op development
How to get consumer confidence?
Provide information to customers and prevent all factors
which may harm the quality of vegetable!
All farming practices’ transparency to customers
Answer all customers’ questions!
Invite customers to visit the farm.
Principle: Customers must be pleased in both taste and mind

2
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Strategy for the market, the main key
for Ech Op development
How to get stable consumers daily?
Investigate the customer's demand and adjust
appropriately/record and feedback
Guarantee fresh vegetables everyday
Customers are friends

Encourage customers not to overbuy
Discard all under-quality vegetables, no matter that might
reduce profit
Principle: Good ones attract more!

Strategy for the market, the main key
for Ech Op development
Are customers suspicious of the products?
Providing specific products
Prioritizing the quality and taste
Explaining the sighs of pests' damages

Explaining the quality of vegetables before deciding to sell
Principle: You can only sell bad ones once.

Strategy for the market, the main key
for Ech Op development
Are customers content to buy Ech Op products
Investigations and getting feedback from customers! "They
really like Ech Op products"
Take time to meet the content of customers

Accepting mistakes and fix to improve the quality
continuously
Principle: The satisfaction customers is a leverage for Ech Op
movement
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Strategy for the market, the main key
for Ech Op development
Are Ech Op staff interested in the natural farming?
Ech Op staff live and work in a very meaningful environment
Staff work in a safe, innovatory environment
Ech Op are proud of conserving the traditional, pesticide-free
farming practices
Principle: Farmers provide vegetable for customers, customers
maintain farmers!

Thanks for your listening!!

facebook.com/NongTraiEchOp

℡: 0939 813 833
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Project: Aus4Skills Small Grants Fund
Developing partnerships between Australia and Vietnam for organic agriculture movement:
training and workshop in two countries
THE 1st MEKONG DELTA FORUM ON DEVELOPING PARTNERSHIPS BETWEEN AUSTRALIA &
VIETNAM FOR ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENT

Sharing the outcomes of the floating rice projects of
Research Center for Rural Development from 20132018
Dr Nguyen Van Kien, AAS alumnus, Research Fellow in Agroecology at Fenner School of Environment & Society, the Australian
National University, Lecturer of An Giang University, Founder of the Mekong Organics

Email: nv.kien@anu.edu.au

What is floating rice?
Floating rice/deep water rice is well suited to growing in river flood
prone deltas. As the floodwater rises the stem can elongate at rates
of 20 to 25 centimetres a day and the top of the plant floats on the
surface, hence its name: ‘floating rice’ (Kende et al., 1998). Its yield
is relatively low (average 2.0 tons/ha), it is largely grown without the
addition of agricultural chemicals (Nguyen and Huynh, 2015, Nguyen
et al., 2015), and it has high nutritional values (high protein: 11.311.5%, higher than normal short-term white rice, Vitamin E: 56.569.9 mg/kh, five times higher than short-term white rice, Vitamin B1,
and Anthocyanin) (Ho and Tran, 2015). Abundant fish, other aquatic
an animals and biodiversity which are protein sources of Mekong
people are found in the floating rice paddies (Nguyen and Huynh,
2015).

2

Floating rice elongates during floods and at
ripen time

Floating rice elongates during the flood
peak, October 2013 at Mr’s Hao rice fields,
Vinh Phuoc Commune, Tri Ton District, An
Giang province

Floating rice is ripen, ready to harvest

@ Van Kien Nguyen, 2013

@ Huynh Ngoc Duc, 2012
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Cultivated areas and yields of deep water rice in
1980s
Country
Bangladesh – India
(Gange Basin)
Myanmar -Irrawaddy
Delta
Thailand - Chao Phraya
Delta
Vietnam Mekong Delta

Areas (ha)
5.00 million

Yield (tons/ha)
1.5-3.0

1.28 million

1.0-2.0

0.76 million

1.8-2.2

0.57 million

Mekong DeltaCambodia
West Africa

0.41 million

1.4-1.7
in
acid
sulphate soil (3.0 in
alluvial soil)
1.4-1.7 (0.5-1.0 in
acid sulphate soil )
4
<1.0-1.5

0.16 million

Floating rice in the Mekong Delta, Vietnam before
1975

Adapted from: Catling (1992)

Adapted from: Võ Tòng Xuân and Matsui (1998)
5

Floating rice area in An Giang, Mekong Delta
reduced significantly from 2002 to 2012
Floating rice areas in Tri Ton district, An Giang
province from 2002 to 2012 (ha)
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900
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500

50
0
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Current floating rice area in the Mekong Delta
in 2013
Floating rice area before 1975

Floating rice area in 2013

Source: Phạm Duy Tiễn (2013)

50 ha remaining:
Project site

7

Why floating rice area in the Mekong
Delta becomes smaller?

Green Revolution: Introduction of High Yield
Variety (HYV) Rice, intensification of rice
replaced floating rice areas

@ Dr. Kien, HYV rice fields (three crops/year) in Chau Phu district, An Giang province, 2017

3
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Rice paddy production in the Mekong Delta
increased four times from 1985-2013
Tons

Production of paddy in An Giang from 1986 to 2013

5,000,000

Vietnam
becomes send
world rice
exporter

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

Source: GSO (1986 - 2013)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

-
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HYV rice intensification requires modification
of delta, irrigation, using of pesticides and
fertilizer
HYV rice fields are covered by high dike
compartments in Vinh Phuoc, Tri Ton, An Giang

Dikes have been a key
approach to control
flooding and rice
intensification in the
Mekong Delta over the last
three decades.

@ Van Kien Nguyen, 2013

More than 2/3 of An Giang province's total
agricultural land area is covered by dikes

Inundation map
in 2000

Inundation
map in 2014

12

Source: Pham Duy Tien (2015)

Source: Pham Duy Tien (2015)
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However: HYV rice intensification remains
problems: Trade-off?
Soil degradation
Less wild fish
Less bio-diversity in rice fields

Flood risk – breach of dike
compartment

Coping with floods –
waste resources

Dike Failures

How to identify the problems and develop real
solution?
Science and policy interface

Linking
social and
natural
science
Collaborative
research

Floating rice
conservation

Citizen
science

Stakeholder
engagement

In 2012, it is the starting point for developing
the recovery floating rice project

Initial meetings with
farmers, leaders and
local scientists:
Issues were
identified

15
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Why farmers still grow floating rice?
Why others converted to HYV Rice?
Economic, environmental,
ecological values

Social values

Identify problems and opportunities

Cultural values

Formulation of the preservation project

16

A three year (2013-2016) co-design research
project with community was developed

RCRD and Vinh Phuoc Commune’s People Committee signed MoU and co-design a 3
year research program (2013-2016) on 12 June 2013 at Vinh Phuoc commune of Tri
Ton district of An Giang province, Vietnam. This provided legal framework for action.

Why conservation of floating rice in the Mekong
Region?

Recovering and maintaining floating rice-based agro-ecological
farming systems is one option for Conservation of Natural
Resources for Food Security, Maintaining Flood-based
Ecosystem Services & biodiversity and achieving a Sustainable
Economy in the Mekong Delta and Mekong Region
See references
Pittock J, Nguyen KV (2017). Rice: The role of traditional floating rice systems. ACIAR.
Nguyen, V. K., & Pittock, J. (2016). Floating rice in Vietnam, Cambodia and Myanmar: The Australian National University and
An Giang University.
Nguyen, V. K. (2016) The values and recovery progress of floating rice-based agro-ecological systems for adaptation
to climate change in the Vietnamese Mekong Delta J Earth Sci Clim Change 7:170
doi:https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2157-7617.C1.028_028.pdf
Nguyen, K. V., V. O. Vo and D. N. Huynh (2015). "Comparing the costs and benefits of floating rice-based and intensive ricebased farming systems in the Mekong Delta." Asian Journal of Agriculture and Rural Development 5(9): 202-217.
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How to communicate the problems?
Who are the target?

Raised the issues in National Newspapers entitled “Benefits
of conservation of floating rice” by leading scientist
Nguyen
Van Kien,
No 8, dated
16-2-2012
AG people’s committee
issued the document N0
69/VPUBND-KT dated 06
March 2013 >>> support
preservation of floating rice
in An Giang province
N.V.Kien, Saigon Times, 2012

Using Participatory Action Research identifies
opportunities and challenges for conservation, to codesign the conservation action plan

Consultation
with different
stakeholders

21
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Implemented action research with farmers and
community (community-based variety selection &
farming system)
Apr

May

Sowing time

Sep

Adapting to floods

Nov-Dec

Jan

Feb

Mar

Harvesting time

Undertook filed experiments, social-cultural, value chain
research, nutritional studies and trainings to farmers

23

Promoting niche market for floating
rice to improve income and
livelihood for farmers to conserve
floating rice

8
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Linking floating rice farmers to market via
FLOATING RICE FESTIVAL, on 11 Jan 2014 (first festival in the
Mekong Delta). The festival is repeated each year.

Note: The festival is now becoming the annual event in the Mekong Delta

25

Price of floating rice (paddies) increased by 3 times
after the project operated in one year (in 2014)

Farmers sold floating rice “paddies” at VND
14,000/kg. Previously, farmers sold VND5,000/kg. in
2017, Cooking Studio Company bought paddies,
milled, packed and sold floating rice in HCM city at
VND 79,000/kg supported by RCRD/AGU research
projects. Evidence is collected by RCRD team, Dr. Van
Kien Nguyen.

26

What are the values of floating rice
– based agro-ecological farming
system?
How were the values
communicated?
To whom?

9
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Economic analysis of the floating rice based –
intensive rice farming systems – talking to farmers and other stakeholders/decision
makers
Locations
Chau Phu district

Thanh My Tay commune

My Phu Commune

Net return
(VND/1000m2)

Farming Systems
3 rice crops/year(*)

0.71

2,484,363
13,959,780
15,685,217

0.62
0.56
0.54

Chili + one Sesbania sesban crop

7,858,700

0.62

2 rice crops + one Sesbania sesban crop

6,133,263

0.71

2 rice crops
2 rice crops + one cattle/year
Maize – Mung bean

2,620,881
11,960,101
11,047,000

0.57
0.50
1.07

Mung bean-pumpkin-rice
Maize- maize

4,496,826
21,014,000

0.40
1.75

4,425,000
24,895,000
17,745,000
16,763,314

1.81
1.68
2.68
1.12

18,557,500

0.48

11,025,000

1.24

2 rice crops/year
2 rice crops + one cattle/year
Chili + one cattle/year

Tri Ton district

Floating rice - cassava
Floating rice - leeks
Floating rice - chili
Thanh Binh district – Dong Thap Floating rice - chili
Cho Moi district

Benefit/Cost Ratio

4,827,200

Floating rice – sticky corn- baby corn- baby corn- cattle (**)
Floating rice – sticky corn- baby corn- baby corn

Source: Nguyen KV, Vo VO, Huynh DN (2015) Comparing the costs and benefits of floating rice-based and intensive rice-based farming systems in
the Mekong Delta Asian Journal of Agriculture and Rural Development 5:202-217.

Environmental BENEFITS: Wild fish return
to floating rice fields – LESS fish was found in high
dike areas with HYV rice paddies
Floating Rice fields- with fish

HYV Rice fields inside high
dike compartments- no fish
@ Van Kien Nguyen, 2015

Poor farmers harvest fish – self subsistence for
3-4 months. They cooked, made fish sauce, and
fermented fish for using year round
29
(Group interview, 2013)

Environmental benefits –Improve floating rice field
biodiversity

Aquatic plants at floating rice fields during floods
Source: Nguyen Van Kien, et al. (2016). Long-term biophysical and socio-economic monitoring of floating rice-based and intensive rice farming
30
systems in Mekong Delta United Kingdom, Rufford Foundation: 6.
http://www.rufford.org/projects/van_kien_nguyen
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Biodiversity values in the floating rice were
improved
Indicators

Vinh Phuoc Commune

My An commune

Floating rice
fields

Triple rice crop
fields (HYV)

Floating rice fields

Triple rice
crop fields
(HYV)

Fresh water fish

-8 families
-20 species

Non

-4 families
-5 species

Non

flora

-37 families
-68 species

No monitoring

- 25 families
- 56 species

-20 families
- 30 species

Birds

- 34 species

- 12 species

Reptiles

- 13 species

- 12 species

Source: Nguyen Van Kien et al. (2016) Long-term biophysical and socio-economic
monitoring of floating rice-based and intensive rice farming systems in Mekong Delta
Rufford Foundation, United Kingdom
http://www.rufford.org/projects/van_kien_nguyen
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What are the BENEFITS of recovering
floating rice based agro-ecological
faming system for food security?

32

Nutritional Values of Floating Rice in An Giang
province were tested in 2014
•Floating rice has high protein: 11.3-11.5%, higher than normal short-term
white rice, Vitamin E: 56.5-69.9 mg/kh, five times higher than short-term
white rice
• Protein content in floating rice is more than by
3% compared with data from USDA (USDA, 2014).
• The rice contains high in anthocyanin, particularly for 0% milled rice
(43.6±3.12mg/kg).
• Vitamin E content is also high (56.5-68.90mg/kg) as compared with normal
rice (12mg/kg).
• Amylose content ranges from 18.83±0.61% (0% milled rice) to
27.96±0.61% (16% milled rice).
This could be referred to as high amylose rice and medium GI rice.
Sources:
Ho, B. T., & Tran, K. N. (2015). Quality characteristics of floating rice (Oryza sativa L.) in the Mekong Delta of
Vietnam: a preliminary study. Paper presented at the Tropical Agriculture Conference 2015, Brisbane, Australia.
Zambrano AD, Bhandari B, Binh Ho, Prakash S (2016) Retrogradation – digestibility relationship of selected glutinous
and non-glutinous fresh and stale cooked rice. International Journal of Food Properties 19:2608–2622
33
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Recovery of floating rice is adapting to
climate change?

34

Thick rice straw can be efficient mulches for keeping
soil moisture in dry vegetable crops
Floating rice fields with
mulches

35

Environmental benefits –Created Rooms for Flood
Retention
Floating rice areas create “open space” for flood
retention

Dikes– risk of breach

36
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Potential for ground water recharges in downstream
communities

Extraction of
groundwater
downstream
Trade-off
between
DIKES or
Floods?

37

Preservation of social-cultural significance &
conservation of floating rice

38

Social-cultural significance: gender empowerment

Women are more confident to involve in the projects

39
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Social trust improvement: Researchers + Farmers =1

RCRD staffs provided floating rice
seeds for farmers

40

Project achievement after 3 years (2013-2016)

Four research
sites were
promoted for 3
years. Over 200
ha were
recovered after
3 years

Map of the Mekong Delta’s floating rice research sites:
Project sites: Vinh Phuoc-Tri Ton/AG; My An-Cho Moi/AG; Tan Long-Thanh Binh/Dong Thap;
and Hong Ngu/Dong Thap
Source: Nguyen, V. K., et al. (2015). "Comparing the costs and benefits of floating rice-based
and intensive rice-based farming systems in the Mekong Delta." Asian Journal of Agriculture
41
and Rural Development 5(9): 202-217.

Scientific values: Publications and
presentation at International Conferences,
international and regional journals

http://www.mekongcommons.org/conserving-thebenefits-of-floating-rice-in-viet-nam/
42
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International collaboration

43

Attracted International and local donors for research for
conservation of floating rice-based agro-ecological farming
in the Mekong Region
2013

2014

2015

2016-2019

44

Floating rice status in the Mekong Region
(Cambodia, Vietnam, Myanmar)
A great area for conservation: linking conservation
and livelihood
Unit: Ha

Nguyen & Pittock (2016)

45
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Expending the project in the Mekong Region
(Cambodia, Vietnam, Myanmar)
Floating rice in
Myanmar

Floating rice in
Cambodia

Floating rice in
Vietnam

46

Potential research to link Sarus Crane and Wild Rice
Conservation in Myanmar

Sarus crane

@ Dr. Kien at wild rice areas (2000 acre) in Kutukama village,
47
Nyangdon township, Ayeyawady region, Myanmar

Future is unpredictable (too much water or too little
water?)

Floating rice research team at RCRD was examining rice depth during flood year 2013 in
Vinh Phuoc commune, Tri Ton district, An Giang province

48

16

12/01/2019

Video of the project: https://www.youtube.com/watch?v=gIi19kLZ3xM

Thanks!
Living with
nature is
great!

Publications on floating rice-based agro-ecological
farming systems
Pittock J, Nguyen KV (2017). Rice: The role of traditional floating rice systems. ACIAR.
Nguyen, V. K., & Pittock, J. (2016). Floating rice in Vietnam, Cambodia and Myanmar: The Australian National
University and An Giang University.
Nguyen, V. K. (2016) The values and recovery progress of floating rice-based agro-ecological systems for
adaptation to climate change in the Vietnamese Mekong Delta J Earth Sci Clim Change 7:170
doi:https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2157-7617.C1.028_028.pdf
Nguyen, K. V., V. O. Vo and D. N. Huynh (2015). "Comparing the costs and benefits of floating rice-based and
intensive rice-based farming systems in the Mekong Delta." Asian Journal of Agriculture and Rural Development
5(9): 202-217.
Ho, B. T., & Tran, K. N. (2015). Quality characteristics of floating rice (Oryza sativa L.) in the Mekong Delta of
Vietnam: a preliminary study. Paper presented at the Tropical Agriculture Conference 2015, Brisbane, Australia.
Zambrano AD, Bhandari B, Binh Ho, Prakash S (2016) Retrogradation – digestibility relationship of selected
glutinous and non-glutinous fresh and stale cooked rice. International Journal of Food Properties 19:2608–2622
Nguyen, K. V. and H. N. Duc. (2015). "Conserving the benefits of floating rice in Vietnam." Retrieved 28/3/2015,
2015, from http://www.mekongcommons.org/conserving-the-benefits-of-floating-rice-in-viet-nam/
Nguyen, K. V. (2012). Bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi [Preservaton and development of floating rice]. Thời báo
kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Online). 22: 60.
Nguyen, K. V. (2013). Còn không lúa mùa nổi ở Miền Tây [Existing floating rice in the South-west of Vietnam]. Thời
báo kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Online). HCM City, The Saigon Times.
Nguyen, K. V. (2015). Đừng quên giá trị sinh thái của lúa mùa nổi [Do not forget ecological values of the floating rice
-based farming systems]. Thời báo kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Online). HCM City, The Saigon Times.
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Conference papers and unpublished work on floating
rice-based agro-ecological farming systems
Nguyen VK (2017) Conservation of floating rice in the Mekong Delta, Vietnam: implication for local food security and
community resilience. Paper presented at the Wisconsin University _ Madison (Seminar), Wisconsin University
(Nelson Institute of Environmental Studies)
Nguyen VK (2017 (Accepted)) Conservation of floating rice in the Mekong Delta, Vietnam. Paper presented at the
28th International Congress for Conservation Biology, 23-27 July 2017, Cartagena de Indias, Colombia,
Nguyen, K. V. (2014). Human-earth relationship: social and cultural dimensions of floating rice conservation in the
Mekong Delta, Vietnam. the Sustainability Science Congress 2014. Copenhagen, Denmark.
Nguyen, K. V. (2013). The importance of restoration of floating rice - vegetable system for adaptation to climate
change in the Mekong Delta Farming techniques for vegetable production in climate change condition in An Giang
province. An Giang University, Vietnam: 14-16/10/2013.
Nguyen Van Kien, Huynh Ngoc Duc, Nguyen Trung Thanh, Le Cong Quyen, Trinh Hoai Vu, Le Tri Thich, . . . Tran Thi
Thuan. (2016). Long-term biophysical and socio-economic monitoring of floating rice-based and intensive rice
farming systems in Mekong Delta (pp. 6). United Kingdom: Rufford Foundation.
Nguyen Van Kien, Vo Van Oc, Le Thanh Phong, & Tran Thi Thuan. (2015). Feasibility assessment for development and
recovery of floating rice based farming systems in two dike compartments in My Phu and Thanh My Tay communes
of Chau Phu district, An Giang province (pp. 30). Long Xuyen: Research Centre for Rural Development, An Giang
University.
Nguyen Van Kien, Tran Van Hieu, Le Cong Quyen, Trinh Hoai Vu, Pham Duy Tien, Vo Van Oc, . . . Truong Ngoc Thuy.
(2015). Enhancing resilience of the community through climate change adaptation: Research and training activities
for preservation and development of floating rice – vegetables farming systems in Vinh Phuoc commune, Tri Ton
District, An Giang province, in the Mekong Delta, Vietnam (pp. 45): Seed Fund for Research and Training of
Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture.
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International research projects on floating rice based agro-ecological
faming systems in the Mekong Region
No Project titles
Funders
Period
1
Promoting floating rice-based agro-ecological Mitsui Environment 2017-2019
farming systems for a healthy society and
Fund
adaptation to climate changes in the Lower
Mekong Region and Myanmar. This project
aims to identify the needs and commitment
from governments to extent floating rice-based
farming systems in the Mekong region and
Myanmar.
2015-2019
2
Selection of high quality traits of floating rice in An Giang
An Giang province. This project aims to purify Department of
two traits of floating rice seeds in An Giang
Sciences and
province.
Technology
3

Towards non-toxic environment in Asia Pacific. PAN AP
This project supports community-based
floating rice seed selection activity.

2013-2018

4

Resources Governance for Future Livelihoods in LMPPI-USAID
the Mekong Delta. This project supports testing
farming systems of the floating rice and other
upland crops such as chilli, cassava and sesame.

2015-2017

5

Conservation of the floating rice –based agro- AliSEA
ecological farming systems in the Mekong
Delta, Vietnam

2017

NoProject titles
6 Scoping floating rice-based agro-ecological farming
systems for a healthy society and adaptation to climate
changes in the Lower Mekong Region and Myanmar.
This project aims to identify the needs and commitment
from governments to extent floating rice-based farming
systems in the Mekong region and Myanmar.

Funders
Period
Mitsui & Co., 2016
Ltd.
Environment
Fund Fiscal
2015

7 Long-term biophysical and socio-economic monitoring Rufford
2015-2016
of floating rice-based and intensive rice farming systems Foundation
in Mekong Delta. This project supports baseline
monitoring of soils, water, biodiversity, and socio[complete]
economic indicators of the floating rice farmers in three
project sites (Vinh Phuoc & Luong An Tra communes of
Tri Ton district, and My An commune of Cho Moi
district.
8 Recovering and valuing wetland agro-ecological systems SUMERNET 2014-2015
and local knowledge for water security and community
resilience in the Mekong Region. This project
[complete]
investigates the capacity of community to recovery and
adapt to water scarcity and shortage in the Mekong
Delta.
9 Enhancing Resilience of the Community through
SFRT –
2013-2014
SEARCA
Climate Change Adaptation: Research and Training
Activities for Preservation and Development of Floating
Rice-Vegetables Farming Systems in Vinh Phuoc
[complete]
Commune, Tri Ton District, An Giang Province, Mekong
Delta, Vietnam. This project supports studying resilient
farming systems of the floating rice, and provides
trainings on economic, safe production and biodiversity
for the farmer group.

Budget
P Investigators
AUD 320,000 Jamie Pittock & Van
Kien Nguyen
Partners:
RCRD/AGU
ECOLAND/RAU
Yangon University

Faculty of
Agriculture and
Natural Resources
& RCRD – Dr
N.T.T.Xuan, PI
AUD 17,000 Dr. Van Kien
annually
Nguyen, PI
RCRD, An Giang
University
AUD 177,000 Fulbright Program
in Ho Chi Minh City
Can Tho University
RCRD (Dr. Van Kien
Nguyen, co-PI)
AUD 12,000 Dr. Van Kien
Nguyen, PI
RCRD, An Giang
University 52
AUD 66,000

Budget
AUD 43,000

AUD 8,000

Investigators
Van Kien Nguyen &
Jamie Pittock
RCRD/AGU (VN),
ECOLAND/RUA
(Cambodia),
Cooperative
University
(Myanmar)
Dr. Van Kien
Nguyen, PI
RCRD, An Giang
University

AUD 118,000 Dr. Carl Middleton,
PI (Chulalongkorn
University, Thailan)
Dr. Van Kien, co-PI
Nguyen (RCRD)
AUD 17,000

Dr. Van Kien
Nguyen, PI
RCRD, An Giang
University
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Floating Rice Project websites
Mitsui-ANU: On-going
https://www.mitsui.com/jp/en/sustainability/contribution/environment/fund/results/1224468_
7406.html
https://www.mitsui.com/jp/en/sustainability/contribution/environment/fund/results/12217
35_7406.html
AliSEA: on-going (Book publication)
http://ali-sea.org/item/alisea-sgf-conservation-of-the-floating-rice-based-agro-ecologicalfarming-systems-in-the-mekong-delta/
Rufford Foundation (complete) – research report
https://www.rufford.org/projects/van_kien_nguyen
SUMMERNET – (complete) – book chapter
http://www.sumernet.org/content/first-steps-toward-wetland-and-agro-ecological-farmingrecovery-mekong-region
LMPPI-USAID (complete)
http://www.lmppi.edu.vn/
RCRD/AGU
http://rcrd.agu.edu.vn/duanluamuanoi/?q=vi/hoat-dong-cua-du-an

54

18

12/01/2019

Videos, Newspapers and Facebook about floating rice in
the Mekong Region
https://luchoffmanninstitute.org/fellows/meet-our-fellows/kien-van-nguyen/
http://nhandantv.vn/hoi-sinh-lua-mua-noi-an-giang-v47460
https://nelson.wisc.edu/events/event.php?e=3443
http://fennerschool.anu.edu.au/news-events/role-traditional-floating-rice-systems
https://www.youtube.com/watch?v=TEMb2TTCECU
https://www.youtube.com/watch?v=5rz2iQhLPZo
https://www.researchgate.net/publication/280717475_Floating_ricebased_systems_in_An_Giang_Orovince_Vietnam
http://www.mekongcommons.org/conserving-the-benefits-of-floating-rice-in-viet-nam/
https://www.omicsonline.org/proceedings/the-values-and-recovery-progress-of-floatingricebased-agroecological-systems-for-adaptation-to-climate-change-in-the-vi-55643.html
https://www.rufford.org/projects/van_kien_nguyen
http://econpapers.repec.org/article/asiajosrd/2015_3ap_3a202-217.htm
http://econpapers.repec.org/article/asiajosrd/2015_3ap_3a202-217.htm
http://rcrd.agu.edu.vn/duanluamuanoi/sites/default/files/Nguyen%20Van%20Kien%20%20TTNCPTNT-DHAG.pdf
http://www.thesaigontimes.vn/118864/Lua-mua-noi-van-con.html
http://www.thesaigontimes.vn/122810/Chuyen-gia-Nen-bao-ton-cay-lua-mua-noi.html
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/lua-mua-noi-song-lai-539358.html
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DIỄN ĐÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN 1:
PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC GIỮA ÚC VÀ
VIỆT NAM VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ:
Phát triển mô hình vườn rau hữu cơ cấp hộ gia đình trong
việc nâng cao dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em
dân tộc Khmer
Lê Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Thái
Khoa Nông Nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên, Đại Học An Giang
Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn, Đại Học An Giang
1

Đại Học An Giang, 14-15/01/2019

% trẻ

Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Khmer dưới 5 tuổi
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Hiep, Ha & Trang (2016)

Hình 1: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Khmer dưới 5 tuổi theo các chỉ số: WAZ
(cân nặng theo tuổi), HAZ (cân nặng theo tuổi), WHZ (cân nặng theo chiều cao)
2

Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Khmer dưới 5 tuổi
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Hiep, Ha & Trang (2016)

Hình 2: So sánh tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại
Đồng bằng sông Cửu Long

3
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Dự án Small Grants Fund: Nâng cao kiến thức, thái độ và thực
hành về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho phụ nữ
Khmer chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại khu vực nông thôn của huyện
Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Thời gian triển khai: 2017 – 2018 (tài trợ bởi Chính phủ Australia)

Nâng cao kiến thức về
các vấn đề liên quan
đến suy dinh dưỡng,
thiếu hụt vi chất, tiêm
chủng cho trẻ em

Nâng cao nhận thức,
thái độ, thực hành về
việc cho con bú, nuôi
con bằng sữa mẹ

Nâng cao kiến thức, thái độ,
thực hành về lựa chọn chế độ
ăn bổ sung cho trẻ, cách chế
biến một số món ăn dinh
dưỡng, đảm bảo ATVSTP cho
trẻ em
Hiep (2018)

Hội thảo tập huấn (20/8/2017)

Hiep (2018)

Hội thảo đánh giá (17/12/2017)

Hiep (2018)

2

12/01/2019

Mục tiêu của hợp phần 4
3I

3
II

3
III

Xây dựng vườn rau hữu cơ cho hộ gia đình/cộng đồng người
Khmer tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Tập huấn nâng cao kiến thức về trồng trọt, thu hoạch, sơ chế, bảo
quản và chế biến các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em Khmer
dưới 5 tuổi
Trao quyền cho phụ nữ và cộng đồng người Khmer thông qua
việc cùng tạo ra sản phẩm hữu cơ phục vụ tiêu thụ tại nhà và cung
cấp cho thị trường địa phương.

7

Địa điểm triển khai dự án
Xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Địa điểm triển
khai dự án

Hình 5. Bản đồ một số tỉnh khu vực
ĐBSCL

Hình 6: Bản đồ huyện Tri Tôn
8

Cỡ mẫu
05 hộ Khmer, có đất sản xuất, có trẻ em bị suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi

9
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Cỡ mẫu
1 chùa Khmer

10

Các kế hoạch dự kiến

1
Thực hiện chuyến
khảo sát lần hai tại các
điểm dự án

2
Thảo luận cùng với
người dân và cán bộ
địa phương để chọn
nhóm đối tượng
hưởng lợi của dự án

3
Cùng thiết lập kế
hoạch phát triển mô
hình rau hữu cơ hộ gia
đình thông qua buổi
họp cộng đồng

4
Cùng nhau chia sẻ
những kiến thức với
đối tượng hưởng lợi
dự án về kỹ thuật
trồng, thu hoạch và
bảo quản sản phẩm

5
Cùng nhau chia sẻ
cách chế biến để có
được sản phẩm giàu
dinh dưỡng cho trẻ
em dưới 5 tuổi

6
Chia sẻ kết quả dự án
với chính quyền địa
phương và các bên
liên quan.
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Tài liệu tham khảo
Hiep, L.N., Ha, N.T. and Trang, N.N. (2016). Nutritional status
among under five years old Khmer ethnic minority children in
Tri Ton district, An Giang province. Journal of Food and
Nutrition Sciences (ISSN 1859 – 0381), 12 (5), 64-70.
Hiep, L.N. (2018). Improve nutrition awareness, knowledge and
childcare practice for Khmer ethnic minority women caring
children under 5 years old in the rural area of Tri Ton district, An
Giang province. Small grants Fund.
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The 1st Mekong Delta Forum on Developing
Partnerships Between Australia and Vietnam for
Organic Agriculture Movement

Promoting household-based organic vegetable gardens in
improving nutrition and food security for Khmer ethnic
minority children
Hiep Ngoc Le, Thai Van Nguyen
Faculty of Agriculture and Natural Resources, An Giang University
Research Center for Rural Development, An Giang University
1

An Giang, Jan 14, 2019

Malnutrition status of Khmer children under 5 years old
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Fig. 1: Nutritional status of children under five defined by different indicators:
WAZ (weight for age), HAZ (height for age), WHZ (weight for height)
2

Malnutrition status of Khmer children under 5 years old
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Fig. 2: Compare the malnutrition rate of children under five in the Mekong Delta
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Project Small Grants Fund: Improve nutrition awareness,
knowledge and childcare practice for Khmer ethnic minority women
caring children under 5 years old in the rural area of Tri Ton district,
An Giang province.
Time: 2017 – 2018, funded by Australian Government

To increase awareness
about nutrition issues,
micronutrient
deficiency,
vaccinations

To raise awareness,
knowledge and
practice for Khmer
women about
breastfeeding.

To demonstrate in practice to
the Khmer women age
appropriate baby’s first foods
and how to prepare a balance
diet, rich in nutrients
necessary as well as ensure
food safety and hygiene
Hiep (2018)

Training workshops (August 20th, 2017)

Hiep (2018)

Evaluation workshop (December 17th, 2017)

Hiep (2018)
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Objectives of WP 4
3I

Setting up an organic vegetable garden for Khmer households
in O Lam commune, Tri Ton district, An Giang province

3
II

Co-sharing with Khmer women about the knowledge of cultivation,
harvesting, preliminary processing, preservation and processing of
nutritious products for Khmer children under 5 years old

3
III

Empowering Khmer women and communities through co-producing
organic products for both home consumption and domestic selling.

7

Project sites
O Lam commune, Tri Ton district, An Giang province.
Project site

Figure 5: Map of the Vietnamese
Mekong Dela

Figure 6: Map of Tri Ton district
8

Sampling
05 Khmer households, land owning, families with malnutrinous children under 5 years old

9

3
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Sampling
1 Khmer temple

10

Proposed Plans

1
Conducting the 2nd
pre-fieldtrip at the
project site;

2

3

4

Working with local
staff and households
to select the
beneficiaries involved
in the project;

Making plan with
Khmer households and
temple through
community meetings;

Co-sharing with Khmer
households and
temple about how to
grow, preserve and
process organic
vegetables;

5
Co-produce the
knowledge on how to
provide such
nutritional food for
malnutrition children
under 5 years old;

6
Disseminating the
project findings to O
Lam commune and
other relevant
stakeholders.

11
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Mekong Nursery of Local Species

Presenters:
Mekong Delta Youth Group

Content
1. Permaculture Principle
2. Mekong Nursery of Local Species and Permaculture
Principle
3. Development Plan
4. Human resources and Volunteer Program
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1. Permaculture Principle
(Holmgren, 2002)
(i) building
(ii) tools and technology
(iii) education and culture
(iv) health and spiritual well-being
(v) financial and economics
(vi) land tenture and community
governance
(vii) land and nature stewardship

2. Mekong Nursery of Local
Species (VUM)
Thới Thuận Site, Thới An
Đông Ward, Bình Thuỷ,
Cần Thơ
December 2018
Mekong Delta Youth
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2. VUM (con’t): products and
activities
+ Eco-farming and market plan
+ Mini-herbal site/part
+ Composting area
+ Save and re-use rain water system
+ Waste Water treatment system
+ Solar power system
+FarmStay-Farmcoffee, Picnic and Seeds products
+ Training courses to different generation/ youth exchange in the region (epecially FARM4KIDS)
+ Internships and Volunteerism programs

3

