
CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ NHÂN RỘNG 
MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP KHÉP KÍN CHO 
PHỤ NỮ NGHÈO HUYỆN NGHĨA HƯNG 

TỈNH NAM ĐỊNH

Trung tâm nghiên cứu Giới, 
Gia đình và Môi trường
trong Phát triển (CGFED)



Về CGFED
Là tổ chức xã hội dân sự được thành lập từ
năm 1993
Sứ mệnh: CGFED hành động vì Bình đẳng giới, 
dựa trên giá trị Tự do, Đa dạng và Tôn trọng
Quyền con người.
Các lĩnh vực ưu tiên:

Bình1) đẳng giới và quyền sức khỏe sinh sản/tình
dục.
Công2) lý giới với môi trường bền vững
Nhạy3) cảm giới trong luật pháp và truyền thông

Trong lĩnh vực Giới và môi trường, CGFED tập
trung vào các vấn đề: Sức khỏe phụ nữ - điều
kiện lao động, quyền của phụ nữ trong ngành
nông nghiệp và công nghiệp.



Bối cảnh thực hiện

Kết quả: + Các nhóm nông dân không sử dụng hóa
chất trừ sâu và phân bón hóa học khi trồng rau màu.
+ Tăng thu nhập cho gia đình (30-50%) từ các sản
phẩm chăn nuôi gà, lợn.

 Xây dựng nhóm phụ
nữ nông dân tiên
phong tại Huyện Hải
Hậu

 Phát triển mô hình 
nông nghiệp khép kín
không rác thải với 7 
nhóm và 87 nông dân 
(6 nam và 81 nữ)



Về dự án
Mục tiêu: 

Chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình
nông nghiệp khép kín không rác thải thông
qua nuôi giun quế tại huyện Nghĩa Hưng cho
những người phụ nữ nông dân nghèo

Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho gia
đình, tăng cường quyền năng cho phụ nữ
nông dân thông qua việc bán/cung cấp các sản
phẩm nông nghiệp an toàn tới người tiêu
dùng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường
trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm
hóa chất trừ sâu



Về dự án

Các hoạt động chính:

 Hội thảo lập kế hoạch và xác định nhu cầu tập
huấn có sự tham gia của các bên liên quan.

 Tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sinh
thái thông qua nuôi giun quế.

 Tập huấn kỹ năng làm việc nhóm và quản lý
các tổ nhóm liên kết sản xuất. 

 Xây dựng mô hình tổ nhóm phụ nữ liên kết
sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái.

 Hội thảo đánh giá kết quả dự án và nhân rộng
mô hình



Các hoạt động đã thực hiện
Hội thảo lập kế hoạch và xác định nhu cầu, 
14/7/2017

 Mục đích Hội thảo

◦ Chia sẻ về sự cần thiết phải thực hiện sản xuất
nông nghiệp bền vững/sinh thái trước bối cảnh
ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu

◦ Chia sẻ mô hình thành công về nông nghiệp
sinh thái tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và
một số địa phương khác. 

◦ Xác định nhu cầu và và lập kế hoạch thực hiện
mô hình nông nghiệp sinh thái sẽ triển khai tại
huyện Nghĩa Hưng



 Thành phần tham gia
◦ Phó bí thư thường trực huyện Nghĩa Hưng
◦ Chủ tịch UBND xã Hoàng Nam và xã Nghĩa Minh
◦ Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng và 2 xã Hoàng Nam, Nghĩa

Minh
◦ Đại diện Phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông huyện
◦ Đại diện Đài phát thanh huyện Nghĩa Hưng
◦ Nhóm phụ nữ nông dân 2 xã Hoàng Nam và Nghĩa Minh

◦ Khách mời: Hội
LHPN huyện Hải
Hậu và đại diện
nhóm nhóm phụ
nữ tiên phong
huyện Hải Hậu



Các hoạt động đã thực hiện
Tập huấn nuôi giun quế và phối trộn thức ăn
hữu cơ trong chăn nuôi, 24-27/7/2017

 Kỹ thuật nuôi giun quế và các mô hình nuôi
giun

 Hướng dẫn chăn nuôi gà, vịt, lợn sử dụng
giun quế và mùn giun

 Thực hành xây chuồng trại nuôi giun

 Thực hành ủ thức ăn chăn nuôi gà/lợn quy
mô hộ gia đình

 Thực hành phối trộn thức ăn chăn nuôi gà, 
lợn quy mô hộ gia đình





Các hoạt động đã thực hiện
Tập huấn kế hoạch kinh doanh và vận
hành nhóm vốn, 15-18/8/2017

Kế hoạch sản xuất và xây dựng kế hoạch
SX cho từng nhóm

Xây dựng kế hoạch vốn, nhân lực của
nhóm

Kế hoạch bán hàng và tiếp thị

Ngân hàng nhóm - Công cụ và phương
pháp Ngân hàng Nhóm

Thực hành vận hành ngân hàng nhóm



 Đ



Các hoạt động đã thực hiện
Xây dựng tổ nhóm phụ nữ liên kết sản xuất theo
mô hình nuôi giun quế, 8/2017 đến nay

Xã Thôn Số người tham gia

Hoàng Nam Đông Tĩnh 8

Nam Cường 7

Nam Thịnh 8

Nghĩa Minh 7

30 hộ gia đình đã nuôi giun quế với khoảng hơn 100m2

Đã bắt đầu nuôi gà sử dụng thức ăn được chế biến từ
giun quế vào tháng 10/2017 với hơn 800 con



Các hoạt động đã thực hiện

Hỗ trợ đợt 1, 10/10/2017

Nội dung:

 Rà soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất
của các tổ nhóm

 Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về kỹ thuật
nuôi giun quế và chế biến thức ăn; kỹ
thuật vận hành ngân hàng nhóm



Những thành công

 Các hoạt động thực hiện theo đúng kế
hoạch của dự án

 Được sự đồng tình và hưởng ứng của
nhóm phụ nữ nông dân 2 xã Hoàng Nam 
và Nghĩa Minh

 Có sự cam kết mạnh mẽ từ Hội LHPN 
huyện Nghĩa Hưng



Những thách thức/khó khăn

 Chính quyền chưa thực sự quan tâm đến
cải thiện môi trường sản xuất nông nghiệp
đang bị ô nhiễm bởi hóa chất trừ sâu, phân
bón hóa học và các chất kích thích tăng
trưởng.

 Chính quyền xã và huyện chưa thực sự tin 
tưởng vào sự thành công của mô hình như
là một phương thức làm tăng thu nhập cho
hộ gia đình



Những hoạt động tiếp theo

 Hỗ trợ lần 2 cho các tổ nhóm – tập huấn
nghiên cứu chuỗi giá trị gà/lợn, tháng
12/2017

 Sản xuất 1 video clip ghi lại những kết quả
của mô hình, những thực hành tốt của
các tổ nhóm phụ nữ, tháng 1-2/2018

 Hội thảo đánh giá kết quả dự án, tháng
3/2018 


