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Thúc đẩy sản xuất 

nông lâm nghiệp sinh thái



THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI 
NÔNG DÂN VIỆT NAM

Ngày thành lập: 14/10/1930

Nông dân: > 70% dân số, khoảng 50% lực
lượng lao động xã hội.

Tổng số hội viên: 10.532.998. Trong đó:

+ Hội viên là chủ hộ: > 70%;

+ Hội viên là nữ: >30%.

Tỉ lệ hộ nông dân có hội viên: 79,28%.

Đại hội đại biểu toàn quốc: 5 năm một lần.



HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI
➢>400 người.

20➢ – 45 người/tỉnh.

➢5 – 7 người/huyện.

➢2 người/xã.



3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng của nông dân;

Tổ chức các hoạt động tư vấn đào tạo nghề
và các hoạt động dịch vụ cho nông dân;

Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong
nông nghiệp, nông thôn để phát triển sản
xuất, tăng thu nhập bền vững cho hội viên
nông dân



MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ

trợ pháp lý cho hội viên nông dân; giám sát và

phản biện xã hội.

Tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ

thuật, đào tạo nông dân sản xuất nông
nghiệp bền vững, thân thiện môi trường,
xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh

nông nghiệp bền vững.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông

dân, tạo nguồn vốn cho nông dân.



Tổ chức dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân.

Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể.

Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu nông sản hàng

hóa.

Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp.

Nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng

phó với biến đổi khí hậu.

Nâng cao nhận, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh

sản, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh.

Xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác quốc tế.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU



Chương trình hỗ trợ rừng và 

trang trại (FFF)

Mô hình thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp sinh thái bền vững



CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ RỪNG & TRANG TRẠI (FFF )

Mục tiêu • : Hỗ trợ các tổ chức trồng rừng phát triển sinh kế 
và tự ra quyết định trên diện tích rừng và trang trại của họ.

Triển khai theo 3 hợp phần:

Hợp phần • 1: Nâng cao năng lực cho các tổ chức sản xuất rừng  

và trang trại ( SX nông lâm nghiệp) về kỹ năng kinh doanh và 

tham gia vận động chính sách

Hợp phần • 2: Tổ chức các diễn đàn với chính quyền và các bên 

liên quan để giải quyết những khó khăn cho các  tổ chức của 

nông dân sản xuất nông lâm nghiệp

Hợp phần • 3: Truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm với khu vực 

và quốc tế



ĐỊA BÀN THỰC HIỆN FFF



ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CỦA FFF LÀ CÁC TỔ CHỨC SX RỪNG VÀ TRANG 
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Hợp phần 1: Nâng cao năng lực cho các tổ chức sản xuất rừng 

về kỹ năng kinh doanh và tham gia vận động chính sách

Tổ chức khảo sát điều tra tại ✓ các tỉnh tham gia FFF

Tổ chức ✓ các khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng cho các thúc 

đẩy viên và FFPO: kỹ năng thúc đẩy, Phân tích thị trường và
phát triển kinh doanh ( MA&D), viết dự án, kỹ thuật SXnông lâm
nghiệp bền vững, truyền thông, quản lý&PT tổ chức, vận 

động chính sách... 

Tổ chức thảo luận nhóm ✓ trọng tâm  xác định các khó khăn cần 
giải quyết 

Tổ chức tham quan trao đổi các ✓ mô hình thành công 

Cử cán bộ HND các cấp làm thúc đẩy viên cơ sở✓

✓ Kết nối THT, HTX với thị trường, DN

CÁC HOẠT 

ĐỘNG 

Giám sát✓ , đánh giá, hỗ trợ, kèm cặp các THT, HTX



Hợp phần 2 : Tổ chức các diễn đàn với chính quyền và các 

bên liên quan để giải quyết những khó khăn cho các THT, 

HTX

Tổ chức họp Ban Tư vấn định kỳ chia sẻ thông tin, phối  hợp •

giữa các ban ngành để tư vấn và thảo luận các kế hoạch hoạt 

động của FFF.

Tổ chức nghiên cứu các chính sách tác động tới SXKD •

các hộ, tổ chức sx rừng và TT

Tổ chức các • hội nghị bàn tròn định kỳ (cấp tỉnh, huyện, xã)

Tổ chức hội thảo chính sách quốc gia nông lâm nghiệp tác •

động tới các hộ, tổ chức sx rừng và trang trại  và đưa các 

khuyến nghị về chính sách

CÁC HOẠT 

ĐỘNG 



Hợp phần 3.  Chia sẻ kinh nghiệm với khu vực 

và quốc tế

Xây• dựng, thực hiện chiến lược truyền

thông FFF Việt Nam

Cán• bộ HND các cấp, đại diện các THT,

HTX, đối tác FFF ở VN đi tham quan,

tham gia hội thảo, HN khu vực và quốc tế

Đón• các đoàn nông dân các nước đến

chia sẻ và học tập kinh nghiệm và các đối

tác

CÁC HOẠT ĐỘNG 



KẾT QUẢ 

CHƯƠNG TRÌNH FFF VIỆT NAM 
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TRƯỚC KHI
THAM GIA FFF

Chưa• đăng ký, 
hợp tác lỏng
lẻo, thiếu kỹ
năng quản lý

Bán• cho tư
thương, giá
thấp

Thiếu• thông tin 
thị trường, kỹ
thuật, chính
sách

Đường• lâm
nghiệp khó
khăn

Không• có tiếng
nói với chính
quyền

NĂM 2015

7 • THT ở 02 tỉnh
được thành lập
và đăng ký

• Các thành viên
bắt đầu mua
chung, bán
chung

Hi• ểu lợi ích làm
việc theo nhóm

1 • THT đầu tư chế
biến gỗ

XD • 2 km đường
lâm nghiệp

• Bắt đầu cận được
thông tin thị
trường, kỹ thuật

NĂM 2016

9 THT ở 02 tỉnh
được thành lập và
đăng ký

3 THT đầu tư chế
biến gỗ, tinh dầu
hồi, quế

XD 4,5 km đường
lâm nghiệp

Có tiếng nói với
chính quyền cơ sở

Tiếp cận nhiều
thông tin thị
trường, kỹ thuật, 
chính sách

NĂM 2017

• 2/14 THT trở thành
HTX

5 • THT, HTX đầu tư
chế biến

Hơn• 10 km đường
lâm nghiệp được
sửa và làm mới

• 7/14 THT, HTX 
đang áp dụng: FSC, 
quế hữu cơ, chè, gà, 
bưởi Viet Gap

Đa• dạng cây trồng
dưới tán rừng

Có• kỹ năng quản
lý, tổ chức

Có• tiếng nói với
chính quyền

Thu nhập tăng 10 – 15%

CÁC THT, HTX 



THAM GIA CHUỖI THỊ TRƯỜNG

THU 

MUA
SẢN XUẤTĐẦU VÀO

CHẾ 

BIẾN

BÁN CHO 

TƯ THƯƠNG/LẺ
BÁN/HỢP TÁC 

DOANH NGHIỆP

2015 2/7 7/7 7/7 0 0 0

2016 5/9 9/9 7/9 3/9 3/9 2/9

2017 12/14 14/14 9/14 5/14 5/14 5/14

NĂM SỐ THT, HTX



Xây dựng chứng chỉ rừng bền vững – bảo vệ sinh 
thái nông lâm nghiệp

1

Sau khi được nâng cao nhận thức, năng lực và tham
quan mô hình FSC tỉnh Quảng Trị, HND các cấp phối
hợp với Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tổ chức trên
100 buổi tuyên truyền; Kết quả đã thành lập 31
nhóm hộ, 494 hộ tại 05 xã.

Chứng chỉ FSC: là chứng nhận đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân
bằng được các giá trị về bảo vệ môi trường với lợi ích xã hội do Hội đồng quản
trị rừng thế giới cấp; được chấp nhận và có khả năng xuất khẩu vào các thị
trường Châu Âu, Mỹ.

Liên kết với Công ty Cổ phần lâm sản Nam Định mời
đánh giá cấp chứng chỉ FSC cho 1737,5 ha.
Tháng 6/2017, Chương trình hỗ trợ thành lập HTX
Bình minh (phát triển từ THT Lem), thôn Lem, xã
Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái liên kết
với công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát xây dựng
xưởng xẻ tiêu chuẩn, có chứng chỉ CoC để tiêu thụ gỗ
FSC trên địa bàn huyện.

Gỗ có chứng chỉ FSC tăng 10-15% so với gỗ thường
Đa dạng hóa cây trồng dưới tán rừng, tăng thu nhập, cân bằng sinh thái: mô hình trồng cây 
ba kích tại diện tích ven đồi Quế



Xây dựng chứng chỉ quốc tế về Quế Hữu cơ

Nông dân được nâng cao nhận thức, được nâng cao năng lực, tham quan
mô hình điển hình, tiếp xúc doanh nghiệp.Năm 2016, Đào tao cho THT
Liên nhóm Quế xã Đào Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái, đã triển khai thử nghiệm
1,7 ha Quế hữu cơ để nông dân học tập

Tháng 4/2017, Tổ hợp tác liên kết liên
kết với một số thành viên Công ty
xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam, thành
lập Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đã
bước đầu xây dựng nhà xưởng, vùng
sản xuất Quế hữu cơ và nông dân
đăng ký chuyển đổi (500ha)sang trồng
hữu cơ
,
Tháng 9/2017, đón đoàn đánh giá
Quốc tế để nghiên cứu, tư vấn cấp
chứng chỉ Quế Hữu cơ

Xây dựng chứng chỉ lâm sản ngoài gỗ – bảo vệ sinh 
thái nông lâm nghiệp

2

Đa dạng hóa cây trồng dưới tán rừng, tăng thu nhập, cân bằng sinh thái: trồng 
bưởi, nuôi ong dưới tán rừng FSC



Xây dựng chứng chỉ sản phẩm – bảo vệ sinh thái 
nông lâm nghiệp

3

Thông qua Chương trình FFF, HTX chăn nuôi gà dưới tán rừng Đông Thịnh, xã Tân
Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên được kiện toàn, nâng cao nhận thức, năng
lực, tham quan mô hình điển hình, tiếp xúc cơ sở giết mổ/doanh nghiệp.

Chứng nhận VietGAP là một bộ quy trình sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt

Nam, do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành đối với

từng sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi..

Năm 2017, 10 thành viên HTX bắt đầu thực hiện
chăn nuôi gà tiêu chuẩn VietGap dưới tán rừng.
Đến tháng 10/2017 17.500 gà của HTX được cấp
chứng nhận VietGap, với sự hỗ trợ và vào cuộc
của Chi cục Thú y, TT Kiểm định CL giống và vật
tư HH ỉnh Thái Nguyên

Tháng 10/2017, HTX ký hợp đồng với cơ sở
chế biến gà Lan Vinh (cty TNHH Lan Vinh)
tại khu giết mổ gia cầm tập trung TP Hà
Nội, xã Yên Thường, Gia Lâm tiêu thụ toàn
bộ số gà của HTX

Giá gà VietGap tăng 10% giá trị



BÀI HỌC KINH NGHIỆM

SX không  gắn chế biến, kinh doanh, không theo quy trình/tiêu 

chuẩn chất lượng= không bền vững, hiệu quả không cao

Không  niềm tin, không hợp tác = Không cóTHT/HTX/không có 

sự thay đổi

Vai  trò quan trọng của HND các cấp trong việc gắn kết, điều 

phối, phối hợp với các bên liên quan, huy động nguồn lực, tư 

vấn, hỗ trợ các THT, HTX

Cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương thực 
thi chính sách hiệu quả và hỗ trợ.

 Cách tiếp cận hợp lý (theo chuỗi SP,  cùng tham gia, kèm cặp, 

kết nối DN, tự chủ, nông nghiệp bền vững, thân thiện môi 

trường…) 



XIN CÁM ƠN!


