
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc 
tế Australia (ACIAR) là cơ quan chuyên 
nghiên cứu nông nghiệp vì phát triển của 
chính phủ Australia, trong khuôn khổ 
chương trình viện trợ Australia. 

Được công nhận là cơ quan hàng đầu thế 
giới trong việc khởi tạo, áp dụng và chia sẻ  
những kiến thức mới để giải quyêt những 
thách thức nông nghiệp mà các nước đang 
phát triển phải đối mặt, ACIAR hợp tác với 
các tổ chức nghiên cứu và chính phủ nhằm 
cải thiện sinh kế của nông dân và đóng góp 
cho tăng trưởng kinh tế. 

ACIAR và Việt Nam 

Trong 26 năm, ACIAR đã hợp tác với Việt Nam để kết 
nối và tài trợ cho các đối tác nghiên cứu phù hợp với 
những ưu tiên đã được thống nhất. Từ năm 1993, 
ACIAR đã đầu tư 105 triệu AUD vào 175 dự án trên 
sáu lĩnh vực nghiên cứu chính: kinh tế nông nghiệp, 
thủy sản, lâm nghiệp, chăn nuôi, quản lý đất đai, và 
nước và biến đổi khí hậu. 

Vì sao là nghiên cứu nông nghiệp? 

Nông nghiệp vẫn đóng vai trò lớn trong nền kinh tế 
Việt Nam. Trung bình, khu vực này hàng năm đóng 
góp khoảng 20% GDP và thu hút khoảng 40% lực 
lượng lao động. 

Nghiên cứu để tăng năng suất trong nông nghiệp, 
cùng với đảm bảo phụ nữ có quyền bình đẳng trong 
tiếp cận với các nguồn lực và ra quyết định, nâng cao 
tiếp cận thị trường hoặc phát triển thị trường mới cho 
các hộ sản xuất nhỏ, là những cách hiệu quả nhất để 
giúp nông dân thoát nghèo, cải thiện sinh kế, giảm đói 
và suy dinh dưỡng.

 
Chương trình của ACIAR tại Việt Nam đóng 
góp vào:  

Tăng trưởng kinh tế 

Đổi mới 

Bảo vệ môi trường 

Trao quyền cho phụ nữ 

Kết nối khối tư nhân 

 
 
 

 
ACIAR và Việt Nam 
Nghiên cứu vì một nền nông 
nghiệp bền vững và năng suất 
hơn 

 

175 dự án 
Mang lại lợi ích cho hơn 1 
triệu người sau 26 năm 

 
 

37 dự án 
Trong giai đoạn 2018 đến 2019 

 
 

105 triệu AUD 
Đã được đầu tư vào nghiên cứu 
phát triển nông nghiệp từ năm 1993 

 

20+ đối tác địa phương 
20+ tổ chức nghiên cứu của 

Australia và quốc tế  



 
 
 

 

Điểm qua các chương trình nghiên cứu năm 2018-2019  
37 dự án nghiên cứu để phát triển, trong đó có 9 dự án song phương với Việt Nam.  

Đầu tư giai đoạn 2018-19: 5,6 triệu AUD 
 
 

Kinh tế nông nghiệp 
Một số dự án tại Việt Nam hướng đến mục tiêu 
tăng năng suất, lợi nhuận và tính bền vững của 
sản xuất nông nghiệp, thông qua nghiên cứu, 
phát triển thị trường và phân tích chuỗi giá trị. 
Các dự án này nhằm đảm bảo mọi nông dân 
đều có quyền tiếp cận bình đẳng với các cơ hội 
tại Việt Nam để tham gia vào nền kinh tế toàn 
cầu đang phát triển. 

 
Lâm nghiệp 
Việt Nam có khoảng hai triệu héc ta rừng trồng 
bạch đàn và cây keo cung cấp cho các ngành 
công nghiệp chế biến và thị trường xuất khẩu 
lớn, tạo thu nhập đáng kể cho các chủ hộ trồng 
rừng nhỏ và người dân sống dựa vào rừng. 
Chương trình lâm nghiệp của ACIAR tăng thêm 
giá trị cho các ngành này thông qua một số dự 
án nghiên cứu và phát triển. 

 
Quản lý đất đai 
Chương trình trình nghiên cứu quản lý đất đai 
của ACIAR giải quyết các vấn đề khác nhau ở 
Việt Nam, với mục đích chung là quản lý tài 
nguyên bền vững để cải thiện sinh kế và năng 
suất. Các dự án hiện tại tập trung vào các vấn 
đề về đất trong nuôi trồng lúa-tôm; xoài và lạc 
trong điều kiện cát có độ phì thấp; và hệ thống 
canh tác ngô trên đất dốc. 

 
Thủy sản  
Chương trình nuôi trồng thủy sản của ACIAR tại 
Việt Nam đã được thiết kế để bổ sung cho 
chương trình của Chính phủ Việt Nam trong cơ 
sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển nhân lực 
nuôi trồng thủy sản. Chương trình tập trung vào 
nâng cao năng lực tại các lĩnh vực chủ chốt, 
cũng như chuyển giao và áp dụng kịp thời các 
công nghệ nuôi trồng thủy sản phù hợp. 

 
Chăn nuôi 
Các dự án hiện tại đang tập trung vào chuỗi giá 
trị và an toàn thực phẩm cho chăn nuôi lợn, chăn 
nuôi bò thịt và liên kết thị trường. Một dự án 
khác về thịt dê sẽ phát triển các phương pháp 
chăn nuôi dê mới, bền vững và hiệu quả nhằm 
loại bỏ các mặt tiêu cực từ các phương pháp 
quảng canh truyền thống. 

 
Nước và Khí hậu 
Một dự án mới đang đánh giá các phương pháp 
giảm khí thải nông nghiệp ở khu vực Châu Á-
Thái Bình Dương và phương pháp bù trừ trong 
phát thải nhà kính phù hợp với các nước đang 
phát triển (thí điểm tại Fiji và Việt Nam). Dự án 
kế thừa thành công của Australia trong việc tính 
toán lượng khí thải, canh tác bù trừ carbon và 
nghiên cứu giảm phát thải trong ngành nông 
nghiệp và đất đai. 
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Tăng cường năng lực ở các quốc gia đối tác là ưu tiên chính để ACIAR mở rộng và tối đa hóa việc áp 
dụng kiến thức và công nghệ mới. 

Mô hình hợp tác của ACIAR đảm bảo rằng các quốc gia đối tác cùng đóng góp và chủ động đưa ra các ưu 
tiên nghiên cứu và thực hiện các chương trình nghiên cứu đó. Mô hình hợp tác này đưa ra các giải pháp 
sáng tạo, phù hợp và lâu dài, mang lại cho người dân địa phương cơ hội để thay đổi. 

Trong giai đoạn 2019-20, ACIAR đang đổi mới các hoạt động của mình để tập trung hơn vào khả năng 
lãnh đạo và phát triển nghề nghiệp thông qua các chương trình ngắn và trung hạn khác nhau. ACIAR sẽ 
tiếp tục tập trung vào chương trình đào tạo sau đại học khi các sáng kiến mới được phát triển và thực 
hiện. 


