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Dự án được tài trợ bởi Chương	trình	Hỗ	trợ	tăng	cường	Kinh	tế	Quốc	gia	Úc	&	Việt	
Nam	(AVEG), quản lý bởi Mekong Organics Pty Ltd, với các đo2 i tác tại U4 c & Việt Nam. 
 

Nông nghiệp hữu cơ ở U4 c có từ những năm 1940 với sự hı̀nh thành các to<  chức nông 
nghiệp hữu cơ đa=u tiên. Chứng nhận hữu cơ ba> t đa=u vào năm 1987 và nguo= n cung đã tăng 
ước 15% moB i năm. Có khoảng 2000 trang trại được chứng nhận, một so2  trang trại ra2 t lớn, 
cộng với các nhà bán lẻ hữu cơ, nhà che2  bie2n và các nhà cung ca2p nguyên vật liệu giải 
pháp đa=u vào. Năm 2018, doanh so2  bán lẻ trong nước và xua2 t kha<u đạt 2,6 tỷ AUD. Các sản 
pha<m chı́nh có trái cây, rau củ, các loại hạt, thịt, ngũ co2 c và trứng. Sản pha<m hữu cơ xua2 t 
kha<u của U4 c bao go= m thịt bò, trái cây, rau quả, các sản pha<m từ sữa và rượu vang. 
  
Ngành công nghiệp hữu cơ tại Việt Nam còn trẻ hơn nhie=u. Các tiêu chua<n hữu cơ đã được 
phát trie<n từ năm 2017. Tuy nhiên, hiện nay có sự hoB  trợ mạnh mẽ từ các ca2p Chı́nh 
quye=n từ Trung Ương và tı̉nh thành với mong muo2 n mở rộng đáng ke<  ngành công nghiệp 
hữu cơ vı̀ lý do môi trường, sức khỏe và kinh te2 . So2  liệu mới nha2 t (2019) cho tha2y 62.000 
ha đa2 t nông nghiệp được chứng nhận hữu cơ, bao go= m 17.000 nhà sản xua2 t. So2  lượng các 
cửa hàng bán lẻ đang tăng lên nhanh chóng. Thie2u thông tin trong ngành nông nghiệp hữu 
cơ là một rào cản a<n mà Mekong Organics đang giúp giải quye2 t. 
 

Mục đıćh của Khoản tài trợ cho phép Mekong Organics Pty Ltd thúc đa<y sản xua2 t, chứng 
nhận và thương mại thực pha<m hữu cơ giữa U4 c và Việt Nam. Hai quo2 c gia U4 c và Việt Nam 
có nhie=u nhiệt tâm muo2 n đa dạng hóa quan hệ thương mại song phương, tạo nên tie=m 
năng to lớn cho trao đo< i đôi bên cùng có lợi. Việt Nam đã nhập kha<u thịt bò hữu cơ của U4 c, 
nhập kha<u đang mở rộng và có the<  bao go= m các sản pha<m sữa, rượu vang và lúa mı̀. Việt 
Nam có the<  cung ca2p gạo hữu cơ, tôm, thảo mộc, hạt đie=u, dừa, hạt tiêu và cà phê. Mekong 
Organics được định vị tạo đie=u kiện thuận lợi trong luo= ng giao thương này, vı̀ Mekong 
Organics có các mo2 i quan hệ tuyệt vời trong cộng đo= ng Doanh nghiệp Hữu cơ U4 c & Việt 
Nam và trong các ca2p Chıńh phủ ở cả hai Quo2 c gia. 
 

Một trong những hoạt động chı́nh được thie2 t ke2  nhaJm mục tiêu mở rộng sản xua2 t và 
thương mại hữu cơ tại Việt Nam là cung ca2p khóa đào tạo 200 đo2 i tác, học viên Việt Nam 
tham gia, từ người làm nông, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ, sinh viên đại học, nhân viên 
chı́nh phủ, đe2n các to<  chức phi chı́nh phủ, thương nhân và các doanh nghiệp khác. Khóa 
đào tạo ke2 t hợp 37 phiên học trực tuye2n dài ba giờ, 4 DieBn đàn thương mại hữu cơ U4 c-Việt 
với 24 Doanh nghiệp từ U4 c và Việt Nam tham dự, và 15 nghiên cứu trường hợp đie<n hı̀nh 
thực te2 , đi vào các kỹ thuật canh tác hữu cơ, chứng nhận hữu cơ, che2  bie2n và tie2p thị, trı̀nh 
bày bởi chuyên gia từ hai nước U4 c và Việt Nam. 
 

Dự án cũng sẽ phát trie<n một dieBn đàn thương mại trực tuye2n trên trang web Mekong 
Organics đe<  thúc đa<y thương mại thực pha<m hữu cơ, các chứng nhận và công nghệ giữa 
nước U4 c và Việt Nam. Ne=n tảng dựa trên web và hội thảo trực tuye2n trên Zoom được tạo 
ra giúp các cá nhân, trang trại, Hợp tác xã và Doanh nghiệp thúc đa<y các liên ke2 t quảng bá 
thực pha<m hữu cơ giữa hai Quo2 c gia U4 c và Việt Nam. 
 

Website dự án: Promoting	organic	food	certi:ication	&	trade	between	Australia	and	
Vietnam	–	Mekong	Organics  
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Ts.	Nguyễn	Văn	Kiền	
Giám	Đốc	Mekong	Organics	


