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MÃ SỐ DỰ ÁN
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ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN

Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị

TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định

TỔ CHỨC ĐỒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

Hội Khoa học & Kỹ thuật huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Hội Nông dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

THỜI GIAN THỰC HIỆN

24 tháng kể từ tháng 6/2019

KINH PHÍ DỰ ÁN

Nguồn kinh phí
Kinh phí do GEF/SGP cấp
Kinh phí đóng góp của cộng đồng
Kinh phí đóng góp của tổ chức điều hành dự án
Kinh phí đóng góp của UBND tỉnh
• Bình Định
• Phú Yên
• Quảng Trị
Tổng cộng

VND
1.057.675.000
3.564.000.000
135.250.000
447.586.000
256.798.000
98.370.000
92.418.000

USD
45.433
153.092
5.809
19.226
11.030
4.226
3.970

5.204.511.000

232.561
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Sản xuất nông nghiệp là hoạt động kinh tế chính và thu nhập chính của cộng đồng
các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, do điều kiện sản xuất khó khăn, thường
xuyên gặp nhiều rủi ro và bấp bênh do những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu
như bão lũ, hạn hán, nhất là ở 3 tỉnh Bình Định, Quảng Trị và Phú Yên. Do đó, cần có
giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp trên cơ sở chuyển giao kỹ
thuật canh tác bền vững, thay đổi tập quán canh tác của nông dân, góp phần giải
quyết khó khăn, tăng khả năng thích ứng với BĐKH, hạn chế hoang mạc hóa, thoái
hóa đất, duy trì sinh kế cho cộng đồng. Từ năm 2010 – 2017 được sự hỗ trợ của Quỹ
Môi trường toàn cầu GEF/SGP đã có 5 dự án thích ứng biến đổi khí hậu chọn cây lạc
để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ đem lại hiệu quả thiết thực ở các vùng có
điều kiện sản xuất rất khó khăn ở Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị.
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Các dự án thích ứng biến đổi khí
hậu chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
mùa vụ ở Bình Định, Phú Yên và
Quảng Trị.

1

Dự án: Xây dựng mô hình chuyển đổi sản xuất lúa kém hiệu quả sang
sản xuất lạc thu đông nhằm thích ứng với hạn hán và bão lũ tại xã Bình
Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (Mã số: VN/MAP-CBA/2010/02).
Hội Khoa học Bảo vệ thực vật Bình Định thực hiện (2010).

2

Dự án: Xây dựng mô hình thích ứng với ngập lụt trong sản xuất nông
nghiệp ở vùng ven sông Kỳ Lộ thuộc xã Xuân Quang 2, huyện Đồng
Xuân, tỉnh Phú Yên (Mã số: VN/MAP-CBA/2010/04). Hội Nông dân
huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (2010).

3

Dự án: Chuyển giao kỹ thuật canh tác bền vững cho cộng đồng ở
vùng đất dốc và đất ngập lụt vùng ven sông Kỳ Lộ thuộc xã Xuân
Quang 2 và Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên trong
điều kiện tác động bất lợi của thoái hóa đất do biến đổi khí hậu. (Mã
số : VNM/SGP/OP5/Y4/STAR/2015/08) Hội Nông dân huyện Đồng
Xuân, tỉnh Phú Yên (2015).

4

Dự án: Góp phần sản xuất lạc bền vững thông qua trình diễn thử
nghiệm mô hình thâm canh lạc thích ứng với hạn hán tại thôn Quật
Xá, xã Cam thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Mã số: VN/MAPCBA/2010/03). Hội Khoa học kỹ thuật huyện Cam Lộ thực hiện (2010).

5

Dự án: Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, sử dụng tổng hợp tài
nguyên đất, nước để sản xuất lạc hiệu quả – bền vững thích ứng
BĐKH tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Mã số : VNM/SGP/OP5/Y4/
STAR/2015/04). Hội Khoa học kỹ thuật huyện Cam Lộ thực hiện(2015).
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Từ kết quả của các dự án GEF/SGP đã tài trợ, các địa phương
vùng dự án đã chủ động có các chủ trương chính sách hỗ trợ,
phát triển mở rộng diện tích sản xuất lạc hàng năm gắn với quy
hoạch phát triển sản xuất trồng trọt của tỉnh. Cụ thể:

Bình Định
•• Thành công của mô hình chuyển đổi sản xuất lúa bấp bênh là cơ sở để địa phương
lập kế hoạch chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây
trồng cạn hiệu quả hơn.
•• Là một trong những cơ sở chính giúp UBND tỉnh Bình Định ban hành chính sách hỗ
trợ 50% giá giống cây trồng cạn (ngô, lạc, rau màu...), cho nông dân chuyển đổi sản
xuất trên đất lúa trong điều kiện nắng hạn.
•• Theo quy hoạch trồng trọt giai đoạn 2016 - 2020, đến năm 2020 diện tích chuyển
đổi đạt 16.400 ha, tăng 8.000 ha.
•• Đã góp phần giải quyết vấn đề chung của các huyện có điều kiện tương tự huyện
Tây Sơn: Vân Canh, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn. Các mô hình trình diễn chuyển đổi
sản xuất lạc thay cho sản xuất lúa vụ hè thu và vụ mùa hiệu quả đã giúp cộng đồng
nâng cao năng lực sản xuất thích ứng với thời tiết bất thường; hạn chế khai thác
nước ngầm tưới lúa làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nước; giảm diện tích trồng sắn
quảng canh trên gò đồi, gây thoái hóa, bạc màu đất. Đồng thời đã góp phần nâng
cao năng lực và nhận thức về BĐKH cho cộng đồng thông qua các lớp tập huấn,
hội thảo, mô hình trình diễn, lồng ghép với các chương trình truyền thông, báo đài
PTTH Bình Định, sinh hoạt của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân…
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Quảng Trị
•• Dự án đã tác động lớn đến công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương do mở
rộng diện tích canh tác phát triển sản xuất lạc, năng suất lạc tăng lên 1,5 lần so
với trước đây (đạt 22-25 tạ/ha). Chủ động giải quyết một phần nguồn lạc giống vụ
Đông Xuân cho địa phương.
•• Tài liệu kỹ thuật được biên soạn (kỹ thuật tưới tiêu và thâm canh lạc). Quy trình kỹ
thuật thâm canh lạc thích ứng hạn hán và thoái hóa bạc màu đất được chuyển
giao cho các xã Cam Tuyền, Cam Thủy, thị trấn Cam Lộ thuộc huyện Cam Lộ;
•• Huyện Cam Lộ đã xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả cây lạc nhằm thay đổi tập
quán canh tác của người dân, huy động mọi nguồn nhân lực hoàn thiện hệ thống
cơ sở hạ tầng, xây dựng vùng tập trung chuyên canh, đưa giống mới vào sản xuất,
tổ chức sản xuất giống lạc vụ Hè Thu để chủ động nguồn giống có chất lượng tại
chỗ. Theo đề án, với nguồn vốn đầu tư trên 37 tỷ đồng, trong đó có nhà nước hỗ trợ
trên 26 tỷ đồng, trong giai đoạn từ 2011 đến 2015.
•• Trên cơ sở các thành công của mô hình sản xuất lạc thôn Quật Xá, huyện Cam Lộ
đã kêu gọi nguồn vốn trung ương, đầu tư nâng cấp trạm bơm thủy lợi Quật Xá và
mở rộng hệ thống kênh mương các vùng lạc tại xã Cam Thành, Cam Tuyền, Cam
Thùy để triển khai 1.000 ha lạc, sản xuất lạc thương phẩm và nguồn giống lạc cung
cấp cho toàn tỉnh (năm 2015 toàn huyện có 105 ha chuyên sản xuất giống ). Đồng
thời, huyện cũng hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng để người dân cải tạo đồng
ruộng, đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất.

Phú Yên
•• Chính sách của UBND tỉnh là khuyến khích phát triển cây lạc, chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, mùa vụ, áp dụng các giải pháp thâm canh của dự án để mở rộng vùng sản
xuất thích ứng BĐKH hiệu quả; Các nguồn vốn cho người nghèo, quỹ hỗ trợ nông
dân,… sẵn sàng cho vay sản xuất với lãi suất ưu đãi để nhân rộng diện tích thâm
canh cây trồng.
•• Kế hoạch mở rộng mô hình thích ứng BĐKH, hạn chế thoái hóa đất và hoang mạc hóa
trên vùng ngập lụt, trên đất đồi gò ven sông Kỳ Lộ được gắn với các lớp tập huấn
chuyển giao kỹ thuật (Tại Xuân Quang 2 và Xuân Quang 3 - Đồng Xuân - Phú Yên).
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Tóm lại, qua 3 tỉnh cho thấy, kết quả đạt được của các dự án thể hiện qua mặt kỹ
thuật, nâng cao năng lực của cộng đồng, tác động đến thể chế, chính sách của các
địa phương, cho đến nay, từ diện tích thử nghiệm ban đầu của dự án đã hình thành
những vùng canh tác lạc thâm canh hiệu quả, diện tích hàng trăm hecta/vụ, đem lại
lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

1

Đã hình thành các vùng trồng lạc thâm canh thích ứng BĐKH hiệu quả, có
diện tích tập trung. Cây lạc là cây trồng chính trong cơ cấu chuyển đổi cây
trồng mùa vụ của địa phương, cho năng suất khá cao, nhất là ở Bình Định.
Cụ thể :

•• Bình Định: Diện tích lạc : 9.850 ha, năng
suất: 34,7 tạ/ha. Huyện Tây Sơn: 1.364 ha;
Năng suất 33,7 tạ/ha. Riêng xã Bình Thuận
550 ha. Năng suất 33,6 tạ/ha (chiếm trên
50% diện tích lạc của toàn huyện).
•• Quảng Trị: Diện tích lạc : 3.579 ha, năng
suất 20,3 tạ/ha. Huyện Cam Lộ có diện
tích lạc: 1.000 ha/năm. Riêng xã Cam
Thành có 100 ha/năm.

•• Phú Yên: Diện tích lạc : 1.100 ha, năng
suất. Huyện Đồng Xuân có 572 ha sản
xuất lạc… Xã Xuân Quang 2 thì từ vai
trò là cây trồng xen sắn trong cơ cấu
giờ cây lạc đã bắt đầu trở thành loại
cây trồng chính, phù hợp để chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, đạt hiệu quả kinh
tế cao. Riêng xã Xuân Quang 2 đã có
18 ha lạc chuyên canh, năng suất khá
cao, vụ đông xuân đạt 30 tạ/ha.
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2

Quy trình kỹ thuật lạc thích ứng BĐKH đã được xây dựng. Nông dân các
tỉnh ở vùng dự án triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh lạc
đã được chuyển giao kỹ thuật thâm canh lạc thích ứng BĐKH, đảm bảo sản
xuất lạc đạt năng suất, chất lượng theo các yêu cầu của thị trường.

3

Cơ cấu các giống lạc phù hợp các điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường
đã được xác định, có sự tương đồng giữa 3 tỉnh vùng dự án, đảm bảo sự
trao đổi, luân chuyển nguồn lạc giống, chủ động cung ứng kịp thời cho sản
xuất: cơ cấu giống lạc tươi, lạc chế biến xuất khẩu (L 14, LDH 01, LKN 1, TB
25), lạc chế biến dầu : Lạc sẻ, LKN1, LDH 01... Trên cơ sở đó, có thể tổ chức liên kết nhu
cầu – địa điểm sản xuất để hình thành các vùng sản xuất lạc giống đảm bảo nhu cầu
cung cấp giống cho các liên kết sản xuất lạc theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
và của cộng đồng 3 tỉnh vùng dự án.

4

Việc phát triển liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ lạc theo liên kết
vùng và liên kết giữa các tỉnh có điều kiện tương tự là phù hợp định hướng
chung hiện nay:

•• Các HTXNN hiện nay được sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, chính sách để đảm bảo
năng lực là đầu mối kết nối giữa nông dân – doanh nghiệp hoặc phát triển thành
doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản ở các tỉnh.
•• Ở Bình Định, Quảng Trị, Phú Yên việc phát triển chuỗi giá trị lạc là vấn đề được quan
tâm hàng đầu, phù hợp chủ trương khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất
theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất
nông nghiệp, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của chương trình chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, mùa vụ, tạo thị trường ổn định, gia tăng thu nhập cho nông dân.
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LÝ DO CHÍNH
CẦN TRIỂN KHAI
DỰ ÁN NÀY

Thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất theo
chuỗi, trong những năm qua, ngành nông nghiệp các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng
Trị đã tích cực hỗ trợ các địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chuỗi
nông sản. Đó là các chuỗi giá trị liên kết nông dân - doanh nghiệp thông qua kết nối
của các hợp tác xã và tổ hợp tác. Bắt đầu từ năm 2018, thực hiện chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp các tỉnh bắt đầu xây dựng kế hoạch
hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, trang trại và hộ gia đình xây dựng và phát triển chuỗi
giá trị liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với HTX và người dân; đồng thời củng cố, nâng cấp
liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có tại địa phương, trong
đó tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật sản xuất
đồng bộ, được quản lý theo yêu cầu và nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát
triển thị trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xây dựng chuỗi liên kết nông sản vẫn
đang gặp nhiều khó khăn, thiếu sự liên kết tạo vùng nguyên liệu hàng hóa lớn, chia
sẻ lợi thế khác biệt giữa các tỉnh, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tiêu thụ lạc.
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Trên cơ sở có cùng định hướng phát triển lạc như là cây trồng thích ứng BĐKH của
Bình Định, Quảng Trị, Phú Yên thì việc xây dựng liên kết chuỗi giữa các tỉnh có cùng
sản phẩm thế mạnh sẽ là hướng đi phù hợp trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp
của các tỉnh đang ở quy mô nhỏ. Sự hình thành liên kết giữa các tỉnh trên cơ sở chia
sẻ kinh nghiệm canh tác, phát triển hệ thống thu mua, chế biến và nâng cao năng
lực của các bên để phát triển chuỗi liên kết sản xuất bền vững, hiệu quả gắn với xây
dựng thương hiệu hàng hóa cho các vùng trồng lạc thâm canh, thích ứng BĐKH là
cần thiết và phù hợp trong xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp. Để nâng cao
hiệu quả cần hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất - tiêu thụ, chế biến bền vững, chia
sẻ lợi nhuận hài hòa giữa các bên tham gia, chú trọng hỗ trợ nâng cao năng lực cho
doanh nghiệp nhỏ/HTXNN, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là lực lượng
lao động chính trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Định hướng của dự án sẽ là
tìm kiếm lựa chọn hỗ trợ doanh nghiệp/HTXNN kinh doanh, tiêu thụ, chế biến lạc có
năng lực, có nhu cầu về nguồn lạc nguyên liệu tốt để trên cơ sở đó sẽ hỗ trợ HTXNN,
nhóm hộ nông dân tổ chức sản xuất lạc đảm bảo theo nhu cầu của doanh nghiệp
cả về số lượng, chất lượng, trong đó, đối tượng hỗ trợ nâng cao năng lực sẽ là phụ nữ
và đồng bào dân tộc thiểu số để có thể phát triển sinh kế bền vững trên cơ sở hình
thành chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ bền vững với doanh nghiệp/HTXNN với sự hỗ
trợ của cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp.
Do đó, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ
Quỹ Môi trường toàn cầu GEF/SGP sẽ hỗ
trợ các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị
liên vùng, liên tỉnh ở những vùng canh tác
lạc thích ứng BĐKH đã được hình thành,
cùng với sự hỗ trợ của chính quyến các
cấp, hội đoàn thể và các đơn vị chuyên
môn kỹ thuật để nâng cao năng lực sản
xuất của nông dân, nhất là phụ nữ, đồng
bào dân tộc thiểu số, duy trì liên kết
chuỗi sản xuất từ trồng đến tiêu thụ, chế
biến phù hợp với điều kiện tự nhiên và
định hướng phát triển của tỉnh. Kết quả
của dự án sẽ là cơ sở để các tỉnh Bình
Định, Phú Yên, Quảng Trị nhân rộng ra
các vùng có điều kiện tương tự của địa
phương cũng như phát triển ở các tỉnh
miền Trung có cùng điều kiện.
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MỤC TIÊU
KẾT QUẢ DỰ KIẾN
MỤC TIÊU LÂU DÀI

Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội để nhân rộng các mô hình canh tác lạc
bền vững thích ứng với biến đối khí hậu.

MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT, KẾT QUẢ DỰ KIẾN
Mục tiêu chung
Xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất lạc của vùng sản xuất lạc thích
ứng biến đổi khí hậu nhằm cải thiện sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số
ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Trị.
Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực của các bên tham gia trong chuỗi liên kết sản xuất lạc
Kết quả dự kiến
Xây dựng kế hoạch phát triển liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh lạc
cho 3 huyện vùng dự án
Trên cơ sở kết quả điều tra khảo sát HTXNN, doanh nghiệp và số liệu đã thu thập được
về tình hình sản xuất, chủ trương, định hướng, các chương trình, dự án liên quan đến lạc
để xây dựng được 3 kế hoạch phát triển chuỗi liên kết từ 2020 - 2025 cho 3 huyện vùng
dự án: Tây Sơn (tỉnh Bình Định), Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), Cam Lộ (Quảng Trị).
Kết quả dự kiến
Nâng cao năng lực cho các bên tham gia dự án
•• 250 người (50% là nữ) của các DN/HTXNN và các bên liên quan của 3 tỉnh Bình Định,
Phú Yên, Quảng Trị được nâng cao năng lực về xây dựng, phát triển chuỗi liên kết
sản xuất lạc gắn với tiêu thụ, chế biến và xây dựng thương hiệu hàng hóa.
•• 900 lượt nông dân tham gia tập huấn về chuỗi liên kết sản xuất lạc VietGAP gắn với
tiêu thụ, chế biến và xây dựng thương hiệu hàng hóa
12 | XÂY DỰNG CHUỖI LIÊN KẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC

Mục tiêu 2: Xây dựng được liên kết chuỗi bền vững, hiệu quả từ sản xuất lạc
Kết quả dự kiến
3 mô hình liên kết chuỗi sản xuất lạc đạt chuẩn VietGAP diện tích 30 ha được
xây dựng giúp tăng 20% thu nhập/năm cho nông dân, ưu tiên nữ nông dân
và đồng bào dân tộc thiểu số so với trước dự án và cung cấp nguyên liệu ổn định cho
doanh nghiệp/HTXNN tham gia liên kết chuỗi sản xuất.
Mô hình chuỗi liên kết sản xuất lạc hàng hóa được hình thành, mỗi xã vùng dự án 1
mô hình quy mô 5 ha/mô hình, sản xuất 2 vụ. Do dự án được xây dựng trên cơ sở các
dự án trước đó đã thực hiện các hoạt động xây dựng quy trình kỹ thuật, tập huấn
chuyển giao kỹ thuật và xây dựng mô hình trình diễn đảm bảo đạt yêu cầu VietGAP
do đó, ở dự án này chỉ hỗ trợ nông dân thêm giải pháp sử dụng chế phẩm sinh học và
phân hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm lạc đạt chuẩn VietGAP, các nội dung
khác (Giống, phân bón,…) nông dân các vùng dự án hiện nay đều đang canh tác lạc
theo đúng quy trình kỹ thuật đã được chuyển giao từ các dự án trước đó nên không
cần hỗ trợ thêm từ phía dự án.

Dự án được thiết kế để xây dựng vùng sản xuất lạc đạt chuẩn VietGAP, tạo vùng
nguyên liệu mà các doanh nghiệp hiện đang có nhu cầu nguồn nguyên liệu đạt
chuẩn để thu mua, đó là cơ sở đảm bảo đầu ra, giá thành ổn định cho các diện tích
sản xuất VietGAP. Dự án hỗ trợ để gia tăng 20% lợi nhuận cho người nông dân từ gia
tăng năng suất, giá bán lạc VietGAP (cao hơn 1.000 – 2.000 đồng/kg). Doanh nghiệp
sẽ có lợi là có vùng nguyên liệu ổn định để xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển
sản phẩm gia tăng lợi nhuận. Từ đó, đảm bảo tính bền vững của liên kết chuỗi này.
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Kết quả dự kiến
3 Doanh nghiệp/HTXNN được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa gắn với
chuỗi liên kết sản xuất lạc được hình thành.
•• Mỗi tỉnh/huyện/xã xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sản xuất từ lạc
VietGAP cho 1 sản phẩm của doanh nghiệp/HTXNN tham gia liên kết chuỗi.
•• Mỗi tỉnh/huyện/xã xây dựng 1 nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa cho Doanh nghiệp/
HTXNN tham gia liên kết chuỗi.

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VÀO DỰ ÁN
Sự tham gia của cộng đồng
•• Các hộ nông dân. HTXNN và Doanh nghiệp tham gia trong Dự án với vai trò là đối
tác trực tiếp thực hiện và hưởng lợi từ dự án.
•• Hội Nông dân, Hội phụ nữ tham gia với vai trò hỗ trợ vận động người dân tham gia,
thực hiện dự án, chuyển giao thông tin, tuyên truyền, và nhân rộng mô hình đối với
các chương trình phù hợp (Phụ nữ khởi nghiệp).
Sự tham gia của các bên có liên quan vào dự án
•• Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Bình Định và 2 đơn vị phối hợp là Hội KHKT
Cam Lộ, Hội nông dân Đồng Xuân là tổ chức tiếp nhận viện trợ kinh phí dự án và
tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nguyên tắc của GEF.
•• Các tổ chức, cá nhân tham gia dự án bao gồm:
Sở NN và PTNT các tỉnh Bình Định, Phú
Yên, Quảng Trị (bao gồm các đơn vị liên
quan): Hỗ trợ thực hiện các mô hình liên
kết chuỗi lạc theo vùng và liên tỉnh.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: vận động, tổ
chức các hoạt động nâng cao năng lực
cho nữ nông dân

UBND huyện và Phòng NN và PTNT các
huyện vùng dự án: Huyện Tây Sơn, huyện
Đồng Xuân, huyện Cam Lộ: Hỗ trợ xây
dựng kế hoạch và chính sách hỗ trợ nhân
rộng trên địa bàn
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định:
Hỗ trợ về kỹ thuật, tổ chức xây dựng liên
kết chuỗi sản xuất

14 | XÂY DỰNG CHUỖI LIÊN KẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC

Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ và do Chương
trình Phát triển LHQ thực hiện từ năm 1992 tại 125 nước nhằm hỗ trợ các hành động cấp cơ sở
góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu. SGP hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trực tiếp
cho các Tổ chức xã hội, Tổ chức quần chúng với khoản tài trợ tối đa 50.000 USD. Các lĩnh vực
tài trợ bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững, thích ứng và giảm thiểu biến
đổi khí hậu, bảo vệ các vùng nước quốc tế, quản lý chất thải và hoá chất khó phân huỷ và quản
lý đất bền vững. SGP đã triển khai ở Việt nam từ năm 1999 với hơn 150 dự án trên 40 tỉnh, thành
của các nước.
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