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Ảnh bìa trước: Anh Vàng A Sa, người H'Mông và gia đình. Anh Sa thành lập Tổ hợp tác và 
sản xuất tiêu thụ rau an toàn Bó Nhàng 2, cung cấp rau cho chuỗi siêu thị Big C. 
Ảnh: Khánh Long, TTXVN.

Ảnh bìa sau: Vườn trồng rau an toàn tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 
Ảnh: Khánh Long, TTXVN.
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Tổng Giám đốc Điều hành ACIAR, GS. Andrew Campbell, phát biểu cám ơn tại lễ trao Huân chương Hữu nghị. Ảnh: Quang Minh

ACIAR nhận Huân chương Hữu nghị
ACIAR vừa vinh dự được Chính phủ Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị. Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam (VAAS) đã đề cử trao Huân chương này cho ACIAR vì những đóng góp quan trọng 
của ACIAR cho nông nghiệp Việt Nam. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại Nhà khách Chính 
phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp, được 
sự ủy quyền của Chính phủ đã trao Huân chương 
Hữu nghị cho ACIAR. Giáo sư Andrew Campbell, 
Tổng Giám đốc Điều hành ACIAR đã thay mặt 
Trung tâm đón nhận Huân chương cao quý này. 
Buổi lễ có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, 
Bộ trưởng Ngoại giao Australia - Thượng nghị sĩ 
Marise Payne cùng các quan chức cấp cao của 
hai nước.

‘Phần thưởng này ghi nhận những thành tựu mà 
chúng ta đã đạt được thông qua mối quan hệ 
hợp tác tuyệt vời trong nhiều năm qua’, Giáo sư 
Campbell nói. ‘Việt Nam là đối tác rất quan trọng 
của ACIAR và chúng tôi vui mừng khi sự hợp tác 

này đã phát triển từ quan hệ cho - nhận viện trợ 
sang quan hệ đối tác kỹ thuật lâu dài để hỗ trợ các 
mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của 
Việt Nam’.

Huân chương này một lần nữa khẳng định những 
nỗ lực không ngừng của ACIAR trong các hoạt 
động nghiên cứu hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội 
của Việt Nam. Huân chương Hữu nghị được Việt 
Nam trao cho các cá nhân và tổ chức nhằm ghi 
nhận những đóng góp cho sự phát triển và thúc 
đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác 
giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Cùng ngày, ACIAR đã tổ chức một buổi gặp mặt 
thân mật để tri ân các đối tác quan trọng đã đồng 
hành cùng các dự án ACIAR tại Việt Nam trong 
suốt 26 năm qua. 
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Tạm biệt ngài Craig Chittick
Cựu Đại sứ Craig Chittick đã kết thúc 
nhiệm kỳ ba năm tại Việt Nam vào 
ngày 4 tháng 7 năm 2019. ACIAR Việt 
Nam xin cảm ơn Ngài về những chỉ 
đạo và định hướng nhằm đóng góp 
vào việc thiết lập và thực thi quan 
hệ Đối tác Chiến lược giữa Úc và 
Việt Nam. Cụ thể, trong ba năm gần 
đây, thương mại song phương tăng 
trung bình 17% mỗi năm. Một số sản 
phẩm nông nghiệp là thế mạnh của 
Việt Nam như vải thiều, xoài và thanh 
long đã vào được thị trường Úc, mở 
ra tiềm năng xuất khẩu cho các nông 
sản khác.

Ngài Chittick rất quan tâm đến các dự án nông nghiệp giúp cho nông dân địa phương, đặc biệt tại các vùng 
sâu, vùng xa. Ngài đã có những chuyến đi đáng nhớ thăm các dự án ACIAR như dự án nông lâm kết hợp và dự 
án chuỗi giá trị rau an toàn ở Tây Bắc. Với những đóng góp nổi bật cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, Ngài đã 
được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Chào mừng tân Đại sứ Robyn Mudie
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả tân Đại sứ 
Australia tại Việt Nam, Bà Robyn Mudie. Bà đã trình Quốc thư và 
chính thức trở thành Đại sứ Australia tại Việt Nam từ ngày 7 tháng 
8 năm 2019.

Bà Mudie là một cán bộ cấp cao trong Bộ Ngoại giao và Thương 
mại Australia. Gần đây nhất, Bà là Giám đốc Điều hành sáng lập 
của Học viện Ngoại giao. Trước đây, Bà đã từng đảm nhiệm 
nhiều trọng trách như Cao ủy Australia tại Sri Lanka và Maldives; 
Phó Đại diện Thường trực Australia tại Liên Hợp Quốc ở Geneva; 
Bí thư Thứ nhất, Phái đoàn Thường trực Australia tại Liên Hợp 
Quốc ở New York; và Bí thư Thứ hai, Đại sứ quán Australia tại Hà 
Nội. Tại Canberra, Bà Mudie đã từng giữ vai trò Trợ lý Bộ trưởng, 
Bộ phận Ngoại giao Công chúng; Trợ lý Bộ trưởng, Bộ phận 
Thông tin; và Giám đốc, Bộ phận Chính sách Chiến lược.

Bà Mudie có bằng Thạc sĩ Nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại 
học Hull; Cử nhân danh dự tại Đại học Adelaide; và chứng chỉ 
nghề sau đại học về Ngoại giao và Thương mại của Đại học 
Quốc gia Australia.

Bà là nữ Đại sứ thứ hai kể từ khi Australia thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam và Bà có thể nói tiếng Việt. Chúng tôi chúc Bà 
luôn thành công trong cương vị mới và rất mong được giới thiệu 
tới Bà các dự án của ACIAR thông qua các chuyến thăm thực địa 
sắp tới.  

Chuyển giao nhiệm kỳ Đại sứ 
ở Việt Nam

Ngài Craig Chittick thăm dự án nông lâm kết hợp tại Tây Bắc, tháng 10 năm 2016. 
Ảnh: ACIAR Việt Nam

Bà Robyn Mudie gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN 
Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong lễ trình quốc thư ngày 7 
tháng 8 năm 2019. Ảnh: TTXVN
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ACIAR hỗ trợ Tây Nguyên phát triển 
chuỗi giá trị cà phê và hồ tiêu 

Việt Nam là nhà sản xuất cà phê Robusta số một 
trên thế giới với diện tích khoảng 650.000 ha. Các 
vùng trồng cà phê chủ yếu ở Tây Nguyên và phần 
lớn được quản lý bởi các hộ sản xuất nhỏ (mỗi hộ 
chỉ canh tác ở diện tích dưới 2 ha). Diện tích đất 
nhỏ này là nguồn thu nhập chính của hầu hết các 
hộ nông dân nơi đây. 

Việt Nam cũng là nhà sản xuất hồ tiêu số một thế 
giới. Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 230.000 tấn 
hồ tiêu trong năm 2018, cao hơn gần 8% so với 
năm 2017. Sản xuất cũng chủ yếu tập trung ở Tây 
Nguyên. Diện tích canh tác hồ tiêu đã tăng mạnh, 
đến hơn 150.000 ha trong năm 2017, vượt quá 
100.000 ha diện tích được quy hoạch trong kế 
hoạch của Chính phủ.

Tuy nhiên, sản xuất cà phê và hồ tiêu hiện đang 
gặp phải nhiều vấn đề, làm ảnh hưởng đến sinh kế 
của người trồng địa phương. Các vấn đề không chỉ 
dừng lại ở chất lượng đất và xói mòn, nguồn nước 
ngầm đang nhanh chóng cạn kiệt, chất lượng sản 
phẩm không đồng đều, các vấn đề sau thu hoạch, 
chuỗi giá trị thị trường còn nhiều vấn đề, tất cả làm 
giảm nghiêm trọng giá sản phẩm và kéo theo giảm 
thu nhập của các hộ sản xuất nhỏ tại Tây Nguyên.

ACIAR cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chiến 
lược Hợp tác Nghiên cứu ACIAR-Việt Nam giai 
đoạn 2017-2027, xác định Tây Nguyên là khu vực 
địa lý ưu tiên cho các dự án ACIAR tại Việt Nam. 
ACIAR hiện đang bắt đầu hai nghiên cứu nhỏ 
(SRAs) để xác định các vấn đề trong và sau thu 
hoạch cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên. Nghiên 
cứu SRA sẽ kéo dài cho đến tháng 6 năm 2020 để 
làm tiền đề xây dựng dự án mới nhằm giải quyết 
các vấn đề chính đã nêu ở trên.

Giáo sư Andrew Campbell, Tổng Giám đốc Điều 
hành ACIAR đã có chuyến thăm Tây Nguyên vào 
ngày 28-30 tháng 7 năm 2019. Trong chuyến đi 
này, Giáo sư Andrew đã gặp gỡ các đối tác của 
Viện Nông nghiệp, Khoa học và Kỹ thuật Lâm 
nghiệp Tây Nguyên (WASI), Đại học Tây Nguyên, 
Sở NN&PTNT Dak Lak, các nhà nghiên cứu từ 
Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), 
Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF) và đặc biệt 
gặp gỡ với nông dân từ các trang trại khác nhau 
(cả mô hình độc canh và trồng xen tiêu - cà phê) 
ở tỉnh Dak Lak.

Giáo sư Campbell chia sẻ trong chuyến thăm, 
‘ACIAR cùng với các đối tác địa phương đang 

Tổng Giám đốc Điều hành ACIAR, Giáo sư Andrew Campbell thăm Tây Nguyên vào tháng 7 năm 2019, 
để bắt đầu chương trình hợp tác của ACIAR với khu vực này. 

Anh Hồ Sỹ Quang chụp ảnh lưu niệm 
cùng GS. Andrew Campbell trong khu 
vườn xen canh cà phê, bơ và sầu riêng 
tại xã Krong Pak, tỉnh Đăk Lăk. 
Ảnh: ACIAR Việt Nam
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nghiên cứu phương pháp toàn chuỗi để giải quyết 
các thách thức trên và các vấn đề về thị trường, 
hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực. Dự án mới 
của chúng tôi, với sự kết hợp của hai chương trình 
kinh tế nông nghiệp và quản lý đất đai, sẽ đặt ra 
rất nhiều vấn đề cần giải quyết và chắc chắn sẽ 
mang lại lợi ích cho các nông hộ sản xuất nhỏ ở 
địa phương, nơi người dân tộc thiểu số chiếm tỷ 
lệ đáng kể’. 

Thông tin về Dự án:

Dự án ‘Nghiên cứu trong thu hoạch: Xác định các 
yếu tố đầu vào của sản xuất hồ tiêu và cà phê ở Tây 
nguyên, Việt Nam’, (SLAM/2018/209). Dự án xác 
định ưu tiên nghiên cứu, các cơ hội phát triển và 
hợp tác để xây dựng ngành trồng cà phê và hồ tiêu 
một cách bền vững và cạnh tranh tại ba khu vực 
ở Tây Nguyên bao gồm Gia Lai, Dak Lak và Dak 

Nông. Dự án đưa ra các đặc trưng của ngành trồng 
hồ tiêu và cà phê tại ba tỉnh, thu thập các thông 
tin cơ bản và thực hiện phân tích (về quy trình sản 
xuất; chất lượng đất trồng và khu vực sản xuất) để 
xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của các yếu 
tố trên đối với sản xuất.

Dự án ‘Nghiên cứu sau thu hoạch: Rà soát và xây kế 
hoạch chiến lược để tăng sinh kế cho người trồng 
cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên, Việt Nam thông 
qua thúc đẩy sự tham gia của các tác nhân trong 
chuỗi giá trị cà phê và hồ tiêu’ (AGB-2018-208) có 
mục đích tăng cường năng suất, giá trị kinh tế và 
tính bền vững cho các hệ thống trồng trọt và chuỗi 
giá trị  cà phê, hồ tiêu đen (cùng các sản phẩm hoa 
quả, lương thực tích hợp) ở khu vực Tây Nguyên, 
Việt Nam. Dự án góp phần cho mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội chung của khu vực này.

Tổng Giám đốc Điều hành 
ACIAR, GS. Andrew Campbell 
và Ông Howard Hall, Giám 
đốc Chương trình Nghiên cứu 
Kinh tế Nông nghiệp chụp 
ảnh lưu niệm tại khu vườn xen 
canh tại xã Krong Pak, tỉnh 
Đăk Lăk trong chuyến thăm 
Tây Nguyên vào tháng 7 năm 
2019. Ảnh: ACIAR Việt Nam

Đoàn thăm vườn của hộ nông dân thuộc dự án do Nestle tài trợ. Ảnh: ACIAR Việt Nam
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Trần Nam Anh, ACIAR Việt Nam

Bệnh khảm lá sắn (CMD) đang lan rộng khắp khu vực 
Đông Nam Á, đặc biệt tại Campuchia và Việt Nam. 
Bệnh được xác định là do virus khảm sắn Sri Lanka 
(Sri Lankan cassava mosaic virus), lây truyền nhanh 
chóng từ các hom giống bị bệnh và thông qua bọ 
phấn trắng. Dịch đã lan tới 31 tỉnh của ba quốc gia 
(Campuchia, Thái Lan và Việt Nam) tính đến thời 
điểm hiện tại và có khả năng sẽ tiếp tục lây lan ra 
toàn bộ khu vực.

Do tầm quan trọng của việc trồng sắn trong khu vực 
(với sản lượng hơn 55 triệu tấn/năm và giá trị hơn 10 
tỷ đô la), các nhà quản lý và nhà khoa học đều thống 
nhất rằng cần có những biện pháp khẩn cấp nhằm 
ngăn chặn lây lan và có thể kiểm soát CMD. Hội thảo 
khu vực về bệnh khảm lá sắn lần đầu tiên được tổ 
chức vào tháng 9 năm 2018 tại Campuchia. Cuộc 
hội thảo thứ hai tại Đông Nam Á được tổ chức ở Tây 
Ninh từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 5 năm 2019.

Hội thảo thứ hai này được tiến hành bởi mạng lưới 
Global Cassava Partnership 21 (GCP 21) và Trung tâm 
Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT), phối hợp cùng Viện 
Bảo vệ Thực vật và Viện Di truyền Nông nghiệp Việt 
Nam. Sự kiện đã thu hút hơn 50 đại biểu từ bốn nước 
Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. 

Sự kiện nhằm kết nối các bên liên quan và các tác 
nhân tham gia vào ngành sản xuất sắn trong khu 
vực để chia sẻ thông tin và đánh giá kế hoạch kiểm 
soát CMD. Tất cả đều đồng ý rằng cần phải triển khai 
nhanh chóng một kế hoạch phối hợp để kiểm soát 
hoặc hạn chế sự lây lan của CMD trước khi bệnh có 
thể ở mức nguy hiểm. Ban tổ chức cũng khuyến 
khích sự tham gia và cam kết tích cực từ bộ nông 
nghiệp của bốn quốc gia nói trên trong khu vực.

Theo ông Nguyễn 
Văn Hồng, Cục 
trưởng Cục Bảo vệ 
Thực vật Tây Ninh 
thì Tây Ninh là tỉnh 
sản xuất sắn lớn 
nhất Việt Nam (với 
khoảng 60.000 ha 
trồng sắn, 62 nhà 
máy chế biến và sản 
lượng năm 2018 là 3 
triệu tấn nguyên liệu 
thô). Tây Ninh hiện bị 
ảnh hưởng nghiêm 
trọng bởi bệnh khảm 
lá sắn sau khi bệnh 

này lần đầu tiên xuất hiện ở đây vào năm 2017. Với 
sự quản lý chặt chẽ của Bộ NN&PTNT Việt Nam (đã 
thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về kiểm soát CMD), 
Tây Ninh hiện đang thực hiện nhiều phương pháp 
kiểm soát CMD khác nhau, như sử dụng hom giống 
sạch và an toàn để nhân giống, trồng trên quy mô 
lớn và phun thuốc diệt côn trùng, thực hiện bẫy bọ 
phấn trắng và xóa bỏ các vùng trồng bị nhiễm bệnh 
v.v.

Đại diện từ CIAT, TS. Jonathan Newby đã giới thiệu dự 
án ‘Xây dựng các giải pháp xử lý bệnh sắn bền vững 
ở khu vực Đông Nam Á’ AGB/2018/172 do ACIAR tài 
trợ. Dự án AGB/2018/172 sẽ được CIAT chủ trì thực 
hiện từ 2019 đến 2023. TS. Newby cũng đã nêu một 
số vấn đề mà mạng lưới GCP21 cần chú trọng như 
khuyến khích sự chủ động liên lạc giữa các quốc gia; 
tăng cường hợp tác công - tư; đẩy mạnh việc ươm 
trồng sắn an toàn và nâng cao năng lực trong khu 
vực. 

Trong hội thảo lần này, một ban chỉ đạo đã được 
thành lập để điều phối sự tham gia của các nước. 
Các đại biểu tham dự hội thảo cũng mong muốn sẽ 
có thêm các nghiên cứu về CMD, tăng cường công 
tác kiểm dịch thực vật và nâng cao nhận thức cộng 
đồng thông qua các hoạt động truyền thông trong 
khu vực.

Trong ngày đi thực địa, các đại biểu đã ghé thăm hai 
địa điểm trồng sắn ở Tây Ninh để tìm hiểu thực trạng 
và ảnh hưởng của CMD trong tỉnh.

Tất cả đều đồng ý rằng đây là một diễn đàn chất 
lượng để thảo luận và nâng cao nhận thức về kiểm 
soát CMD cũng như chia sẻ những bài học hay, 
nhằm thúc đẩy nhanh chóng hợp tác và ứng phó với 
dịch bệnh này trong khu vực.

Hội thảo khu vực về bệnh khảm lá sắn 

Tây Ninh là tỉnh sản xuất sắn lớn 
nhất Việt Nam, tỉnh có biên giới 
với Campuchia

Tham quan thực địa tại một địa điểm trồng sắn ở Tây Ninh để 
xem hiện trạng và ảnh hưởng của CMD đối với tỉnh, ngày 09 
tháng 05 năm 2019. Ảnh: ACIAR Việt Nam
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Phiên họp Hội đồng tư vấn chính sách (PAC) lần thứ 
37 đã được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
(CHDCND) Lào từ ngày 11 đến 15 tháng 3 năm 2019, 
trong đó có ba ngày khảo sát thực địa tại các dự án 
của ACIAR. Tham dự có bẩy thành viên Hội đồng 
đến từ Ấn Độ, Campuchia, Thái Bình Dương, Úc, 
Việt Nam và Zimbabwe. Phiên họp có sự đồng hành 
của Ủy ban ACIAR gồm sáu thành viên do ông Don 
Heatley làm Chủ tịch. Bà Jane Chandler, Phó Đại sứ 
Australia tại CHDCND Lào cũng tham dự.

Phiên họp lần này tập trung vào chủ đề nâng cao 
hiệu quả các dự án ACIAR, cơ chế vận hành và thực 
hiện. TS. Nguyễn Văn Bộ, thành viên Hội đồng Chính 
sách ACIAR, đại diện cho Việt Nam, đã trình bày báo 
cáo ‘Làm thế nào để ACIAR mạnh hơn và hiệu quả 
hơn’ và được Hội nghị đánh giá rất cao. Báo cáo 
nhấn mạnh việc cần đồng bộ hóa chiến lược hợp 
tác của mỗi quốc gia với chiến lược 10 năm của 
ACIAR đã được Bộ trưởng ngoại giao Australia Julie 
Bishop phê duyệt ngày 26 tháng 2 năm 2018. Báo 
cáo cũng giới thiệu chiến lược 10 năm của Việt Nam, 
cam kết của chính phủ Việt Nam với ACIAR và đã 
được Bộ Khoa học và Công nghệ, và Bộ NN&PTNT 
ký kết. Cụ thể, TS. Bộ đề xuất ACIAR tập trung nhiều 
hơn cho các ưu tiên sau: i) An ninh lương thực và an 
ninh dinh dưỡng; ii) An toàn thực phẩm, giảm tổn 
thất và lãng phí lương thực; iii) Biến đổi khí hậu, tập 
trung vào giảm phát thải khí nhà kính, hạn hán và 
xâm nhập mặn; iv) Cải thiện thu nhập cho nông dân; 
v) Tăng đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp cho 
nông nghiệp và vi) Cải thiện môi trường nông thôn 
đang bị ô nhiễm và suy giảm.

An ninh lương thực vẫn là thách thức lớn nhất của 
các quốc gia và ACIAR cần quan tâm hỗ trợ. Báo cáo 

An ninh lương thực toàn cầu 2018 của chính các 
nước xuất khẩu gạo vẫn ở mức rất thấp. Ví dụ: Ấn Độ 
xếp thứ 77, Thái Lan đứng thứ 53, Việt Nam đứng thứ 
63, và Campuchia ở vị trí 86. 

Để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng 
và thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam đề xuất 
ACIAR hỗ trợ các nước triển khai những nội dung sau: 
i) ứng dụng và phát triển nông nghiệp thông minh, 
trong điều kiện biến đổi khí hậu, và tận dụng các cơ 
hội thị trường, nguồn lực có sẵn bao gồm cả trình độ 
người dân và năng lực đầu tư, v.v…; ii) sản xuất nhiều 
hơn từ nguồn đầu tư ít hơn, trong đó ưu tiên nâng 
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước, hạn chế 
sử dụng hóa chất độc hại. v.v… Về giải pháp, báo cáo 
nhấn mạnh sự cần thiết của nghiên cứu chính sách 
để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào 
nông nghiệp, cải thiện chuỗi giá trị, trong đó có tái 
sử dụng hiệu quả tất cả các phụ phẩm và sản xuất 
thực phẩm chức năng.

Để nâng cao hiệu quả dự án ACIAR tại các nước, Việt 
Nam cũng đề nghị ACIAR phối hợp với các đối tác để 
phổ biến rộng rãi các kết quả của dự án thông qua 
kết nối với hệ thống khuyến nông sở tại. Từng dự án 
cần cơ cấu lại nguồn vốn, trong đó tập trung cao 
cho kết nối thị trường và tổ chức sản xuất cũng như 
đào tạo nguồn lực cho các hợp tác xã, tổ chức nông 
dân, và quản trị doanh nghiệp. Việc huy động được 
vốn đóng góp của các quốc gia đối tác trong dự án 
ACIAR không chỉ thể hiện cam kết của mỗi quốc gia 
mà còn đảm bảo nội dung dự án đi đúng với ưu tiên 
của mỗi nước. 

Hội nghị PAC 37 cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu 
cuốn sách 25 năm hợp tác nghiên cứu Nông nghiệp 
Việt Nam - ACIAR.

Nguyễn Văn Bộ, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách ACIAR

Thành viên của PAC, từ trái qua phải. Hàng 
ngồi: Bà Su Su Win (Myanmar); Ông Ramesh 
Chand (Ấn Độ); Ông Kym Anderson (Chủ 
tịch PAC); Bà Lindiwe Sibanda (Zimbabwe), 
TS. Nguyễn Văn Bộ. Hàng đứng: Bà Jane 
Chandler (Phó Đại sứ Australia tại Lào); 
Ông Sar Chetra (Campuchia); Ông Colin 
Tukuitonga (New Caledonia – Thái Bình 
Dương); TS. Peter Horne (Tổng Giám đốc 
các Chương trình Quốc gia - ACIAR). 
Ảnh: TS. Nguyễn Văn Bộ 

Phiên họp Hội đồng 
Tư vấn Chính sách lần thứ 37
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Dự án ‘Phân tích và tăng cường chính sách thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt 
Nam’ do ACIAR tài trợ là hoạt động hỗ trợ Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư rà soát và phát triển các chính sách nông 
nghiệp liên quan đến việc thu hút đầu tư vào nông 
nghiệp. Dự án được triển khai từ năm 2018 đến năm 
2019 với tổng số tiền được tài trợ là 120.000 đô la Úc.
Hội thảo Dự báo chính sách là hoạt động triển khai 
sau cùng của dự án với mục tiêu chia sẻ và xin ý kiến 
góp ý về dự thảo báo cáo cuối cùng. Hội thảo được tổ 
chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Hơn 20 cán bộ từ các cơ quan nhà nước 
như Bộ Tài chính, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh 
tế, Tổng cục Thống kê và Oxfam đã đến tham gia và 
đóng góp ý kiến rất sôi nổi. Đặc biệt, tại hội thảo đã 
diễn ra những trao đổi về cách thức rà soát phân tích 
tác động của Nghị định 57 trong thời kỳ trung hạn, và 
định hướng chính sách trong tương lai để hỗ trợ đầu 
tư cũng như các hoạt động của doanh nghiệp trong 
lĩnh vực nông nghiệp.  
Các đại biểu thống nhất hoạt động đào tạo doanh 
nghiệp và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu là hai hoạt 
động cần thiết nhất hiện nay. Ông Nguyễn Thanh 
Dương, Vụ Trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của hai hoạt động này trong xây 
dựng mục tiêu rõ ràng có thể đo lường trong quá trình 
đánh giá hiệu quả của Nghị định 57 mà Chính phủ 
chuẩn bị triển khai.  
Một hoạt động liên quan khác được dự án triển khai 
là ‘Khóa đào tạo quốc tế về phân tích chính sách’ 
được tổ chức tại VNUA Việt Nam vào ngày 19 tháng 
7 năm 2019. Tham dự khóa học có hơn 70 giảng viên 
và nghiên cứu sinh thuộc khối các trường Đại học 
Nông Lâm, bao gồm VNUA, Đại học Nông Lâm Thái 
Nguyên, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái 
Nguyên, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông Thái Nguyên, Đại học Nông Lâm Bắc Giang, 
Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Tài chính Quản trị Kinh 
doanh Hưng Yên, Trường Trung cấp Nông nghiệp 
Thái Bình, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quy hoạch 
Thủy sản, và Viện Kinh tế Phát triển. Hội thảo tập huấn 
còn có sự góp mặt của đại diện từ tổ chức phi chính 
phủ Tầm nhìn Thế giới (World Vision), các đơn vị thực 
thi chính sách như Sở NN&PTNT Hà Nội, huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
Phát biểu khai mạc hội thảo tập huấn, GS.TS. Phạm 
Văn Cường, Phó Giám đốc VNUA đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc nâng cao năng lực trong phân 
tích, đánh giá chính sách, đồng thời đánh giá cao nỗ 

Hội thảo tập huấn quốc tế về phân tích chính sách

Phạm Bảo Dương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

DỰ ÁN: ADP/2018/120: ‘Phân tích và tăng cường chính sách thu 
hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam’

LIÊN HỆ:
GS. Tiho Ancev, Đại học Sydney, tiho.ancev@sydney.edu.au 

lực hợp tác của nhóm nghiên cứu với hai đơn vị phối 
hợp. Phó Giám đốc Học viện cũng gửi lời cảm ơn tới 
ACIAR,  Đại học Sydney, và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
phối hợp tích cực với Học viện trong các hoạt động 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Các thành viên tham dự hội thảo tập huấn được học 
tập và chia sẻ kiến thức về phân tích, đánh giá chính 
sách từ lý luận (do GS. Tiho Ancev và GS. Gordon 
MacAuley, Đại học Sydney trình bày) đến thực tiễn 
áp dụng các phương pháp khác nhau trong phân 
tích/đánh giá chính sách ở Việt Nam (do GS. Đỗ Kim 
Chung, PGS. Nguyễn Phượng Lê, VNUA và TS. Trần 
Toàn Thắng, Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế Xã 
hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày). Sau 
phần trình bày là phiên thảo luận của các giảng viên, 
nghiên cứu viên và cán bộ thực thi chính sách với các 
diễn giả. Phần thảo luận xoay quanh kinh nghiệm sử 
dụng các phương pháp, bộ công cụ trong phân tích 
chính sách, kinh nghiệm đưa tiếng nói của tổ chức 
đến với các cấp chính quyền và các nhà hoạch định 
chính sách, và phản hồi chính sách. 
Có thể nói, Khóa tập huấn rất có ý nghĩa cho học 
tập, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực hoạch 
định, thực thi và đánh giá chính sách. Các bài trình 
bày và chia sẻ của các chuyên gia tại hội thảo đã cung 
cấp nền tảng lý luận để đánh giá chính sách và cách xử 
lý can thiệp khi thực thi chính sách. Các diễn giả cũng 
mong muốn bài trình bày chính là chất xúc tác khởi 
xướng ý tưởng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và 
ứng dụng trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. 
Các học viên mong muốn đề xuất có những khóa học 
chuyên sâu về các chủ đề như phương pháp phân tích 
chính sách, bộ công cụ và chỉ tiêu phân tích. 

Đại diện các cơ quan và tổ chức tham dự hội thảo.
Ảnh: Vũ Hoàng Yến
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Hội nghị Nông Lâm Thế giới lần thứ 4 

Tham gia hội thảo quốc tế là cơ hội để các nhà 
nghiên cứu khoa học cũng như các đối tác trong 
nước nâng cao năng lực và mở rộng mạng lưới kết 
nối thông qua trao đổi và cập nhật thông tin, kiến 
thức mới. Hiểu rõ được điều này, ACIAR đã hỗ trợ 
năm nhà khoa học từ Tổ chức Nông lâm Thế giới 
(ICRAF) Việt Nam và hai đối tác từ Sở NN&PTNT tỉnh 
Điện Biên, Sơn La - những thành viên tích cực của 
dự án FST/2016/152 (Dự án ‘Thúc đẩy và mở rộng 
Nông Lâm kết hợp (NLKH) hướng theo thị trường 
và các giải pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc 
Việt Nam’ (AFLI-II) - tham dự Hội nghị toàn cầu về 
Nông Lâm kết hợp lần thứ tư. Hội nghị diễn ra trong 
các ngày 19-22 tháng 5 năm 2019 tại thành phố 
Montpellier, Pháp. 

Đây là hội nghị lớn nhất trong lĩnh vực nông lâm kết 
hợp trên thế giới với chủ đề chính về tăng cường 
kết nối giữa khoa học, cộng đồng và chính sách. 
Hội nghị có 300 bài trình bày và 600 poster từ hơn 
100 quốc gia với nhiều chủ đề đa dạng về nông lâm 
kết hợp.

Các đại biểu từ ICRAF Việt Nam có hai bài trình bày 
của ông Đỗ Văn Hùng (Lợi ích kinh tế và môi trường 
từ thử nghiệm nông lâm kết hợp ở Tây Bắc, Việt 
Nam) và bà Nguyễn Mai Phương (Kiến thức bản địa 
về vai trò của cây lâu năm trong hệ thống trồng cây 
cà phê) và hai poster của TS. La Nguyễn trình bày 
kết quả các nghiên cứu của dự án AFLI (Thúc đẩy và 
mở rộng nông lâm kết hợp hướng theo thị trường 
và các giải pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc, 
Việt Nam) giai đoạn 1 và 2 và trình bày poster của 
ông Phạm Hữu Thương về cải thiện nguồn gen 
nhằm gia tăng giá trị từ quả Sơn tra (Donycia indica). 

Bà Cầm Thị Phong (Sở NN &PTNT 
tỉnh Sơn La) và Bà Đinh Thị Thu Hà 
(Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên) thảo 
luận với bà Sarah-Lan Mathez (ICRAF 
Pê-ru) và GS. Fergus Sinclair (Trưởng 
nhóm Khoa học của ICRAF). 
Ảnh: ICRAF Việt Nam

Hội nghị cũng là cơ hội để các đối tác của Dự án 
từ Sở NN&PTNT các tỉnh tìm hiểu thêm về lợi ích 
đa dạng của nông lâm kết hợp, đặc biệt trong các 
phiên trình bày và thảo luận về vai trò của nông lâm 
kết hợp trong hạn chế sa mạc hóa, thoái hóa đất và 
mở rộng nông lâm kết hợp trên diện rộng.    

Bên thềm hội nghị chính, ngày 19 tháng 5, các đại 
biểu tham dự phiên họp của ACIAR nhằm trao đổi 
thông tin giữa các dự án trong chương trình rừng, 
cập nhật thông tin các dự án và đối tác về kết quả 
đã đạt được cũng như chiến lược chung trong 
giai đoạn sắp tới. Đây là cơ hội để 12 dự án trong 
chương trình Lâm nghiệp của ACIAR chia sẻ thông 
tin và thảo luận về các vấn đề được quan tâm. Tiếp 
đó, các đại biểu tham gia lễ kỷ niệm 40 năm thành 
lập Tổ chức Nông lâm Thế giới với sự tham gia của 
hơn 100 cán bộ ICRAF và đối tác. Lễ kỷ niệm là mốc 
quan trọng trong việc ghi nhận những đóng góp 
của ICRAF trong lĩnh vực nông lâm kết hợp.

Hội nghị lần này đã tổng kết những thành tựu đạt 
được và đường lối phát triển cho nông lâm kết hợp 
toàn cầu. Đồng thời khép lại với lời kêu gọi các bên 
liên quan, bao gồm người dân, khu vực tư nhân, 
các nhà nghiên cứu, những người thực hành, người 
ra quyết định ở các cấp, v.v… cần cởi mở hơn khi 
nhìn nhận về nông lâm kết hợp, hướng tới các lợi 
ích trong tương lai. 

Hội nghị thực sự là một cơ hội quý giá để đoàn Việt 
Nam chia sẻ kinh nghiệm từ Việt Nam và học hỏi 
thêm về nông lâm kết hợp ở nhiều khía cạnh khác 
nhau và kết nối với nhiều đối tác khác trên toàn thế 
giới.

Nguyễn Quang Tân và Nguyễn Mai Phương, ICRAF
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Nước ngọt, một nguồn tài nguyên quý giá cần thiết 
cho trồng trọt, con người và động vật, đã cạn dần 
trong nhiều năm qua trên toàn cầu. Theo báo cáo 
của Ngân hàng Phát triển Châu Á năm 2016 thì tại 
Châu Á sẽ có tới 3,4 tỷ người có thể phải sống trong 
các vùng khan hiếm tài nguyên nước vào năm 
2050. Ngoài ra, việc thay đổi chế độ ăn uống đối 
với các sản phẩm thịt và sữa cũng kéo theo nhu cầu 
nước tăng lên.

Nước ngầm là nguồn tài nguyên quý giá cho ngành 
nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt tại vùng Duyên hải 
miền Trung Việt Nam, nơi có mùa khô hạn dài từ 
bảy đến chín tháng. Hầu hết trồng trọt trong mùa 
khô đều phụ thuộc vào phương pháp tưới bơm 
nước ngầm từ các tầng ngậm nước sát mặt đất. Tuy 
nhiên, phương pháp tưới tiêu truyền thống của các 
nông hộ nhỏ tại đây rất lãng phí, tốn nhiều chi phí 
lao động và dẫn tới tình trạng các chất dinh dưỡng 
bị hòa tan, có thể làm nguồn nước bị ô nhiễm, khiến 
nguồn nước không còn phù hợp với con người và 
động vật. 

Nghiên cứu do ACIAR tài trợ ở vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ của Việt Nam nhằm quản lý nước, đất và 
chất dinh dưỡng một cách bền vững đã trở thành 
tiêu điểm trong phiên họp đặc biệt tại Hội nghị 

nước Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội vào ngày Nước 
Thế giới, ngày 22 tháng 3 năm 2019. Nhóm dự án 
từ Viện Khoa Học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên 
hải Nam Trung Bộ, Đại học Nông Lâm Huế, Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Đại 
học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 
Murdoch và Đại học Flinder của Australia đã cho 
thấy công nghệ tưới mới có thể tiết kiệm cho cây 
trồng ngắn ngày và và cây lâu năm từ 30% đến 50% 
lượng nước, tăng năng suất cây trồng từ 10% đến 
30% và tăng 15% hiệu quả kinh tế so với phương 
pháp tưới truyền thống của nông dân.

Đại học Flinder và Đại học Nông Lâm thành phố Hồ 
Chí Minh hiện đang phát triển mô hình cân bằng 
nước để đánh giá hiệu quả các trường hợp sử dụng 
tài nguyên nước ngầm đối với các loại đất khác 
nhau. Điều này sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra chính 
sách và quy định tối ưu được giá trị kinh tế của tài 
nguyên vì an ninh lương thực và thu nhập của nông 
dân đồng thời bảo vệ nguồn nước ngầm, đặc biệt 
sau những đợt khô hạn kéo dài - một đặc trưng của 
vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Giáo sư Richard Bell, Đại học Murdoch đang trình bày về quản lý bền vững nước, đất và chất dinh dưỡng tại Hội nghị nước Quốc tế, 
Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2019. Ảnh: ACIAR Việt Nam

Sử dụng bền vững nước ngầm trong nông nghiệp 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN MỜI LIÊN HỆ:
GS. Richard Bell, Đại học Murdoch, Trưởng dự án ACIAR SMCN-
2012-069. Email: R.Bell@murdoch.edu.au

Richard Bell, Đại học Murdoch 

Phát triển nông nghiệp, biến đổi khí hậu, đô thị hóa ồ ạt và tăng trưởng dân số đã khiến tình trạng 
khan hiếm nước và chất lượng nước giảm trở thành chủ đề nóng trong hai thập kỉ qua. 



Hưởng ứng 
Ngày An toàn 
Thực phẩm Thế giới

Nguyễn Thị Quỳnh Chi và Fred Unger, ILRI
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Nhóm cán bộ của dự án ‘Tiếp cận thị trường nhằm 
cải thiện mức độ an toàn thịt lợn tại Việt Nam’ (Dự 
án SafePORK, LPS/2016/143) do ACIAR tài trợ đã 
tổ chức một số hoạt động hưởng ứng lần đầu tiên 
Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới vào ngày 7 tháng 
6. Trước đó, Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đã 
được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào 
tháng 12 năm 2018 nhằm tôn vinh những lợi ích của 
thực phẩm an toàn và truyền cảm hứng cho các hoạt 
động hướng tới phòng ngừa và quản lý các bệnh lây 
truyền qua thực phẩm. Dưới đây là một số hoạt động 
do nhóm SafePORK tổ chức trong tuần từ ngày 1-7 
tháng 6 năm 2019 với chủ đề ‘An toàn thực phẩm là 
trách nhiệm của tất cả mọi người’.

Một số thông điệp chính từ các kết quả nghiên cứu 
của dự án SafePORK đã được chia sẻ trên các kênh 
truyền thông mạng xã hội của Viện Nghiên cứu Chăn 
nuôi Quốc tế (ILRI) – đơn vị điều phối dự án – nhằm 
nâng cao hơn nữa nhận thức của công chúng về vấn 
đề an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn. Các 
kênh truyền thông bao gồm Facebook, Twitter và 
YouTube. 

Trong một đoạn video phát ngày 7 tháng 6, ông 
Fred Unger, Điều phối viên dự án SafePORK đã 
gửi tới công chúng ba thông điệp quan trọng giúp 
người tiêu dùng Việt Nam có được thịt lợn an toàn 
hơn. Ông Fred nhấn mạnh các mối nguy sinh học 
(gồm Salmonella) trong thực phẩm có nguy cơ gây 
hại cho sức khỏe người tiêu dùng cao hơn so với 
các mối nguy hóa chất. Ông cũng khuyến nghị 

việc áp dụng những thực 
hành vệ sinh tốt ở cấp hộ 
gia đình, như sử dụng thớt 
riêng cho thực phẩm sống, 
chín có thể giúp tránh được 
nhiều bệnh do thực phẩm 
gây ra. 

Cũng trong tuần, dự án đã 
tổ chức một số bài thi, và 
phát động cuộc thi sáng 
tạo ‘Thực phẩm sạch, bạn 
ở đâu?’ trên mạng xã hội, 
tiếp cận khoảng 8.000 
lượt người và tương tác với 
khoảng 3.000 lượt người 
tham gia. 

Cuộc thi trực tuyến về an toàn thực phẩm được tổ chức vào 
"Ngày an toàn thực phẩm thế giới". Ảnh: ILRI Việt Nam

Một số kết quả nghiên cứu quan trọng của dự án SafePORK đã được chia sẻ trên các kênh 
truyền thông xã hội của ILRI. Ảnh: ILRI Việt Nam
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ASF được ghi nhận xảy ra trên lợn nhà và lợn rừng và 
do một loại virus thuộc họ Asfarviridae gây ra. Triệu 
chứng lâm sàng ở các giống lợn khác nhau là khác 
nhau và tùy thuộc vào độc lực của virus. Mặc dù ASF 
có một số triệu chứng biểu hiện lâm sàng gần giống 
như bệnh dịch tả lợn cổ điển, nhưng hai loại bệnh này 
hoàn toàn khác nhau và do hai chủng virus khác nhau 
gây ra. Các dạng ASF cấp tính có tỷ lệ tử vong lên tới 
100%, nói cách khác, tất cả lợn nhiễm bệnh sẽ chết. 
Các dạng bệnh ít cấp tính và mãn tính, với các biểu 
hiện lâm sàng ít nghiêm trọng hơn, có tỷ lệ tử vong 
thấp hơn nhưng sẽ ảnh hưởng đến lợn trong thời gian 
dài, dẫn đến giảm năng suất. 

Hiện chưa có biện pháp điều trị bệnh và chưa có 
vắc-xin phòng bệnh ASF. ASF lây truyền qua tiếp xúc 
với lợn hoặc các sản phẩm thịt lợn hoặc lợn rừng bị 
nhiễm bệnh, hoặc tiếp xúc với các vật liệu bị nhiễm 
virus (Ví dụ: chất thải thực phẩm, sản phẩm thịt lợn) 
hoặc các vectơ truyền bệnh như ve. Virus ASF có khả 
năng truyền bệnh trong vài ngày tại những chuồng 
trại bị nhiễm virus, tuy nhiên, việc làm sạch và khử 
trùng đúng quy định đạt hiệu quả cao1. ASF không lây 
nhiễm sang người và không ảnh hưởng đến sức khỏe 
cộng đồng2. Các biện pháp kiểm soát bệnh bao gồm 
phát hiện sớm, loại bỏ và xử lý đúng cách các thân thịt 
và chất thải nhiễm virus mang mầm bệnh, làm sạch 
và khử trùng chuồng trại đúng quy định; kiểm soát 
hoạt động vận chuyển lợn và tăng cường việc tuân 
thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học tại 
các trang trại. Tùy vào tình hình dịch tễ học, một số 
biện pháp kiểm soát khác có thể bao gồm việc tăng 
cường hiểu biết và quản lý tốt quần thể lợn rừng (đối 
với một số quốc gia châu Âu) và kiểm soát các véc tơ 
truyền bệnh3.

ASF được phát hiện lần đầu tiên tại Kenya vào năm 
1921. Tại đây, virus ASF được truyền từ lợn rừng 
sang lợn nhà4. Sau đó, ASF tiếp tục được phát hiện ở 
một số quốc gia Châu Phi, Châu Âu và Châu Á. Kể 
từ tháng 8 năm 2018, khi ASF lần đầu tiên được phát 
hiện tại Trung Quốc, bệnh dịch tiếp tục lây lan một 
cách không thể kiểm soát trên toàn bộ châu lục. Hiện 
dịch đã xuất hiện ở Nội Mông, Bắc Triều Tiên (tháng 1 
năm 2019), Việt Nam (tháng 2 năm 2019), Campuchia 
(tháng 3 năm 2019), Hồng Kông (tháng 5 năm 2019) 
và Lào (tháng 6 năm 2019)5.

Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam
Fred Unger, Hu Suk Lee, Karl Rich, Nguyễn Thịnh và Nguyễn Hùng, ILRI

Tại Việt Nam, đợt bùng phát ASF đầu tiên được phát 
hiện vào ngày 1 tháng 2 năm 2019 tại một trang trại 
gồm 33 đầu lợn tại tỉnh Hưng Yên6. Con số các tỉnh 
chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đã tăng lên nhanh 
chóng lên 23 tỉnh (556 xã) sau 2 tháng (tính đến ngày 
8 tháng 4 năm 2019)7 và lên 62 tỉnh/thành phố, với 
khoảng 3 triệu đầu lợn bị tiêu hủy (tính đến ngày 16 
tháng 7 năm 2019)8. Hầu hết các vụ dịch xảy ra ở quy 
mô nhỏ (dưới 50 đầu lợn) và ở quy mô trung bình (51-
200 đầu lợn) trong khi các trang trại quy mô lớn, với 
các hàng rào an toàn sinh học tốt sẽ ít có nguy cơ bị 
ảnh hưởng9. Rất nhiều hộ gia đình mất hoàn toàn đàn 
lợn. Một số gia đình có quy mô trang trại trung bình 
chịu tổn thất lên tới hàng tỷ đồng vì bệnh ASF. Một 
nghiên cứu gần đây của ILRI tại huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên (một trong những địa bàn nghiên cứu của 
dự án SafePORK) cho thấy ASF không chỉ ảnh hưởng 
đến các trang trại quy mô trung bình, nó còn gây sụt 
giảm đáng kể về lượng tiêu thụ thịt lợn và làm tăng 
giá lợn10.

Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữu quan đã vào 
cuộc, hỗ trợ một số các biện pháp kiểm soát dịch, bao 
gồm phát hiện sớm, loại bỏ, khử trùng và bồi thường 
thiệt hại cho các hộ chăn nuôi chịu ảnh hưởng, kiểm 
soát việc vận chuyển lợn, áp dụng các biện pháp an 
toàn sinh học, truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận 
thức cộng đồng, các lò giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt 
lợn, chia sẻ, cập nhật thông tin và tăng cường hợp tác 
với các tổ chức quốc tế giúp tháo gỡ các khó khăn. 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị 
số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 nhằm tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc ngăn chặn và 
kiểm soát ASF và các chính sách của Chính phủ nhằm 
nâng cao nhận thức và huy động thêm các nguồn lực 
để đối phó với dịch bệnh ASF.

Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm 
soát dịch bệnh nhưng ASF vẫn là một thách thức lớn 
với Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong khu 
vực. Hiện chăn nuôi quy mô nông hộ nhỏ ở Việt Nam 
chiếm khoảng 83%, và hầu hết các nông dân chăn 
nuôi nhỏ lẻ có khả năng hạn chế trong việc thực hiện 
các biện pháp an toàn sinh học phù hợp, giúp ngăn 
chặn sự lây lan của ASF. Lực lượng thú y cơ sở khá 
'mỏng’ nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát 
hiện sớm và phản ứng nhanh khi số lượng trang trại 

Bệnh tả lợn Châu Phi (African Swine Fever - ASF) là một trong những bệnh nguy hiểm nhất đối với lợn và 
gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt kinh tế và sản xuất tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổ 
chức Thú y Thế giới (OIE) đã đưa ra khuyến cáo hạn chế các hoạt động giao thương ngay sau khi dịch 
bệnh xảy ra ở một số quốc gia.
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quy mô nông hộ nhỏ ước tính lên đến 2,9 triệu hộ 
(Cục Thú y, 2019).

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Chính phủ 
đã ra chỉ thị số 42/NQ-CP giúp hỗ trợ các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ thị nêu rõ mức bồi thường 
thiệt hại do ASF, tùy theo giống lợn và loại hình trang 
trại, đồng thời cũng hỗ trợ các biện pháp an toàn 
sinh học và hỗ trợ cho cán bộ thú y cơ sở. Tuy nhiên, 
trong thực tế, việc bồi thường cần được thực thi một 
cách kịp thời hơn, giúp giảm thiểu thiệt hại cho nông 
dân. Việc chậm trễ trong chi trả tiền bồi thường có 
thể dẫn đến việc nông dân không tuân thủ các biện 
pháp kiểm soát. Để làm được điều này, cơ chế hỗ trợ 
từ ngân sách trung ương tới địa phương đã được làm 
rõ thêm tại chỉ thị số 42/NQ-CP7.

Do còn rất nhiều thách thức và sự lây lan bệnh hiện 
đang diễn biến rất phức tạp nên bệnh dịch được dự 
đoán là sẽ tiếp tục còn lưu hành trong thời gian tới, ít 
nhất là trong giai đoạn trung hạn, vì việc loại trừ bệnh 
trong thời gian ngắn hoàn toàn không khả thi. Điều 
này sẽ gây sức ép lên giá lợn, đồng thời, lợi nhuận 
từ chăn nuôi lợn thấp hơn sẽ gây ảnh hưởng không 
nhỏ tới sinh kế của những người chăn nuôi quy mô 
nông hộ.

Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) khuyến 
cáo các cơ quan chức năng và các tác nhân có liên 
quan trong chuỗi giá trị thịt lợn cần nỗ lực hơn nữa 
trong việc triển khai các hoạt động can thiệp hỗ trợ 
ở cấp cơ sở và hoạt động truyền thông tốt tới người 
chăn nuôi. Ngoài ra, gần đây Việt Nam cũng đã có 
nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu vắc-xin phòng 
bệnh, với một số kết quả nghiên cứu khả quan ban 
đầu của VNUA Việt Nam, và cần có thêm thời gian 
để thử nghiệm trước khi công bố kết quả cuối cùng.

Trong thời gian qua, ILRI đã phối hợp với một số tổ 
chức quốc tế như Tổ chức Nông lương Liên Hợp 
Quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Bộ 
NN&PTNT có một số hỗ trợ trong cuộc chiến chống 
lại ASF. ILRI hỗ trợ dịch các tài liệu truyền thông về 
ASF sang tiếng Việt và đăng tải trên một số kênh 
truyền thông, và tiến hành một nghiên cứu đánh giá 
về tác động của ASF tới người chăn nuôi lợn tại tỉnh 
Hưng Yên, và tham vấn cho các cơ quan chức năng 
về ASF. Trong một hội thảo chuyên đề gần đây về 
nghiên cứu chăn nuôi lợn quy mô nông hộ, tổ chức 
tại Hà Nội từ 27-29 tháng 3 năm 2019, ILRI hỗ trợ việc 
trao đổi thông tin giữa các đại biểu đến từ các quốc 
gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó ILRI 
đã mời một số nghiên cứu viên về ASF đến từ Đông 
Phi. Nhóm nghiên cứu ILRI tiếp tục nghiên cứu phát 
triển vắc-xin tiểu đơn vị bao gồm hệ thống tính điểm 
và xét nghiệm sàng lọc để theo dõi phản ứng miễn 
dịch của lợn11.

Dưới đây là một số thông điệp từ ILRI về bệnh dịch tả 
lợn Châu Phi tại Việt Nam:

• Kể từ khi ASF được phát hiện lần đầu tại Việt Nam 
vào tháng 2 năm 2019, bệnh đã lan đến 62 trên 63 
tỉnh/thành phố và làm chết ba triệu con lợn.

• ASF dự kiến sẽ tiếp tục hoành hành tại Việt Nam 
trong thời gian dài hoặc trung hạn vì việc chấm dứt 
bệnh trong thời gian ngắn là không khả thi.

• ASF khác với bệnh tả lợn cổ điển vì hai bệnh bị 
gây ra bởi hai loại virus khác nhau. 

• ASF không lây truyền và gây hại cho con người. 

• Hiện tại chưa có thuốc điều trị và chưa có vắc-
xin phòng bệnh ASF, tuy nhiên, công tác nghiên 
cứu vắc-xin đã được tăng cường. 

• Phát hiện sớm và kiểm soát ổ dịch nhanh đóng 
vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa sự lây lan của 
bệnh.

• Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học tại trang 
trại là biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng bệnh và 
giảm sự lây lan của bệnh. Các biện pháp an toàn 
sinh học cũng giúp giảm sự lây lan các bệnh truyền 
nhiễm khác trên lợn.

• Mặc dù đã có chính sách bồi thường cho người 
chăn nuôi chịu ảnh hưởng từ ASF nhưng cần tối ưu 
hóa cơ chế giải ngân.
(Các số liệu sử dụng trong bài viết được tính đến ngày 18 tháng 
07 năm 2019)
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Fred Unger và Nguyễn Việt Hùng, ILRI

Đánh giá an toàn thực phẩm trong các chuỗi giá trị 
điển hình tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Với mục đích đánh giá mức độ an toàn thực phẩm 
của một số chuỗi giá trị thịt lợn điển hình, ILRI đã 
phối hợp với các đối tác đến từ VNUA, Viện Chăn 
nuôi (NIAS) và Đại học Y tế Công cộng (HUPH) phát 
triển và áp dụng bộ công cụ đánh giá an toàn thực 
phẩm. Công cụ này được sử dụng kết hợp với một 
số công cụ định tính và định lượng để thu thập thông 
tin về quy mô chăn nuôi, thái độ và thực hành kiến 
thức về an toàn thực phẩm, quản trị và niềm tin, các 
can thiệp tiềm năng có thể giúp cải thiện an toàn thịt 
lợn, đồng thời giúp đánh giá nguy cơ an toàn thịt lợn 
ở cấp độ bán lẻ.

Đánh giá được thực hiện với hơn 450 tác nhân trong 
chuỗi giá trị thịt lợn, bao gồm người chăn nuôi, 
người giết mổ, người bán lẻ và người tiêu dùng. 700 
mẫu thịt lợn được thu thập từ các cửa hàng bán lẻ 
hiện đại (như cửa hàng, siêu thị) và từ cửa hàng bán 
lẻ truyền thống (như chợ, căng tin, và các quán ăn 
đường phố). Kết quả cho thấy các tác nhân trong 
chuỗi giá trị ở khu vực nông thôn có sự tin tưởng cao 
hơn về mức độ an toàn thực phẩm so với ở Hà Nội. 
Hầu hết những người được phỏng vấn đều bày tỏ 
hoài nghi với các thông tin trên mạng xã hội, và họ 
tin tưởng hơn vào kênh truyền thông truyền thống 
(như TV, báo đài), và các cán bộ thú y. Họ cũng bày 
tỏ nhiều quan ngại hơn về các mối nguy hóa chất, ví 
dụ như kháng sinh hoặc các chất tăng trưởng, hơn là 

quan ngại về các mối nguy vi sinh. Việc phân tích các 
mẫu sinh học cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm 
chưa được đảm bảo ở cả hai mô hình. Ít nhất 50% 
mẫu thịt lợn không đạt chuẩn (có nghĩa là trong 25 g 
thịt có chứa vi khuẩn Salmonella theo tieu chuan ISO 
6579:2002 A1:2007). Nhìn chung, các mô hình bán 
lẻ hiện đại cũng cho thấy không đảm bảo hơn mô 
hình bán lẻ truyền thống. Một nghiên cứu gần đây tại 
thành phố Hồ Chí Mình cũng cho kết quả tương tự, 
tuy nhiên cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ hơn so với dự án. 

Cập nhật về các biện pháp can thiệp

Dự án xác định được một số can thiệp thông qua tiến 
hành các khảo sát, đánh giá có sự tham gia của các 
tác nhân có liên quan trong chuỗi giá trị. Dựa trên kết 
quả đánh giá thực hiện trong giai đoạn trước, dự án 
dự kiến sẽ thử nghiệm một số can thiệp giúp giảm sự 
lây nhiễm vi sinh tại các lò mổ và ở các cửa hàng bán 
lẻ ở tỉnh Hưng Yên. 

Sàn i-nox được 
dùng tại một lò mổ 
ở tỉnh Hưng Yên. 
Ảnh: ILRI Việt Nam

Cải thiện an 
toàn thịt lợn 
ở Việt Nam 
qua dự án 
SafePORK

Dự án ‘Tiếp cận thị trường nhằm cải thiện mức độ an toàn thịt lợn tại Việt Nam’, gọi tắt là dự án thịt 
lợn an toàn (SafePORK) do ACIAR tài trợ hiện đang triển khai hoạt động ở năm thứ hai. Dự án đã đạt 
được một số kết quả bao gồm: (i) Đánh giá toàn diện về an toàn thực phẩm trong một số chuỗi giá trị 
điển hình tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, (ii) Thiết kế một số can thiệp ở cấp độ bán lẻ, lò giết mổ, và 
(iii) Trao đổi sinh viên giúp nâng cao năng lực về an toàn thực phẩm
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tốt, giúp giảm đáng kể sự lây nhiễm vi khuẩn trên 
thân thịt. Can thiệp thí điểm cũng cho thấy các giải 
pháp kỹ thuật cần đi cùng với việc thay đổi hành vi 
của người bán thịt. Sự thay đổi hành vi mong muốn 
này của các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt lợn có 
thể được hỗ trợ bởi lý thuyết đòn bẩy, thuộc lĩnh vực 
kinh tế học hành vi, mô tả cách thức có thể khuyến 
khích các cá nhân hành động theo cách tạo ra lợi 
ích xã hội. Nhóm SafePORK đã hợp tác với các nhà 
nghiên cứu đến từ trường Cao đẳng Thú y Hoàng 
gia, Anh. Đây là những người có kiến thức chuyên 
sâu về nghiên cứu thay đổi hành vi dựa trên lý thuyết 
đòn bẩy. Nghiên cứu được tiến hành bao gồm thảo 
luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và hội thảo 
tham vấn các bên liên quan để có được thông tin 
từ các tác nhân trong chuỗi giá trị về các can thiệp 
tiềm năng giúp hỗ trợ tăng cường an toàn thực 
phẩm tại lò giết mổ và điểm bán lẻ. Một yếu tố đòn 
bẩy thú vị khác là hiệu ứng sử dụng màu sắc. Theo 
quan sát của dự án thì màu đỏ có liên quan đến sự 
mất vệ sinh, màu xanh lá cây và màu xanh lam có 
liên quan đến sức khỏe và đảm bảo vệ sinh. Bước 
tiếp theo, dự án sẽ thử nghiệm các đòn bẩy hành 
vi tại các điểm bán lẻ (ví dụ: sử dụng áp phích đóng 
khung mang thông điệp tích cực hoặc tiêu cực về 
an toàn thực phẩm) để cho phép đánh giá các tác 
động đòn bẩy đối với hành vi của người bán lẻ.

Hoạt động trao đổi sinh viên

Với mục tiêu xây dựng năng lực nghiên cứu về thú y 
và chăn nuôi, và mô hình hóa về kiểm soát bệnh tật, 
dự án SafePORK đã tổ chức chuyến kiến tập kéo dài 
một tháng tại Khoa Thú ý, trường Đại học Sydney, 
Úc cho hai nghiên cứu viên Nguyễn Thanh Lương 
(Đại học Y tế Công cộng) và Ninh Thị Huyền (Viện 
Chăn nuôi) đến từ hai đối tác chính của dự án. 

Ở lò giết mổ, dự án sẽ thử nghiệm sử dụng máy 
ô-zôn và các sàn i-nox để tránh giết mổ trên sàn, 
kết hợp với việc cải thiện các thực hành vệ sinh. 
Nước ô-zôn là chất khử trùng mạnh và tan hoàn 
toàn trong vòng vài phút, không để lại cặn. Dự án 
SafePORK hợp tác với các đối tác tư nhân, như Công 
ty Aqua 21, một nhà cung cấp các giải pháp nước an 
toàn đến từ nước Anh. Thiết bị máy ô-zôn di động 
đã được thiết kế đặc biệt cho lò giết mổ ở huyện 
Sóc Sơn. Điều này sẽ cho phép điều chỉnh nồng độ 
ô-zôn tùy theo mức độ ô nhiễm của thịt lợn. Việc 
lắp đặt thiết bị được tiến hành vào giữa tháng 7 năm 
2019, đồng thời cũng diễn ra hoạt động tập huấn 
cho người bán thịt về cách sử dụng thiết bị và các 
thực hành vệ sinh trong quá trình giết mổ. Một can 
thiệp khác là sàn i-nox được thiết kế riêng để giảm 
lây nhiễm trên thịt do giết mổ trên sàn. Sàn i-nox đã 
được thử nghiệm thành công trong giai đoạn dự án 
PigRISK trước đó.

Cũng dựa trên kết quả nghiên cứu từ giai đoạn 
trước, ở các điểm bán lẻ, một số biện pháp sẽ được 
triển khai như sử dụng thớt thái thịt, giẻ lau đảm bảo 
vệ sinh, kết hợp với một số biện pháp như lau rửa 
thường xuyên bề mặt thịt, và người bán hàng cần 
rửa tay thường xuyên khi tiếp xúc với thịt lợn. Dự án 
đã tiến hành tham vấn ý kiến một số người bán lẻ về 
các đề xuất can thiệp và nhận được sự đồng thuận 
và đánh giá cao từ những người này. Thớt thái thịt 
đã được cấp phát cho một số người bán lẻ để đánh 
giá mức độ khả thi khi sử dụng thớt cho việc bán thịt 
hàng ngày. Hiện tại, dự án đang đánh giá hiệu quả 
chống vi sinh của các loại thớt và độ nhạy của các 
thiết bị cầm tay giúp phát hiện thịt lợn bị nhiễm độc. 
Từ tháng 7, các can thiệp đã được thí điểm tại một 
số điểm bán lẻ thịt lợn.

Một số can thiệp thay đổi hành vi 

Các can thiệp được thiết kế giúp giảm các nguy cơ 
bệnh tật từ thực phẩm đòi hỏi các tác nhân trong 
chuỗi giá trị phải thay đổi hành vi không an toàn. 
Điều này được thấy rõ khi dự án thí điểm sàn i-nox 
tại một lò mổ ở tỉnh Hưng Yên (trong giai đoạn dự 
án PigRISK). Về mặt kỹ thuật, sàn i-nox hoạt động 

Thớt hiện đang được thử nghiệm tại một số quầy bán lẻ thịt lợn. 
Ảnh: ILRI Việt Nam

Áp-phích mang thông điệp tích cực (màu xanh) và áp-phích 
mang thông điệp tiêu cực (màu vàng). Ảnh: Cao đẳng Thú y 
Hoàng gia Anh

DỰ ÁN LPS/2016/143: ‘Tiếp cận thị trường nhằm cải thiện mức độ 
an toàn thịt lợn tại Việt Nam’

LIÊN HỆ: TS. Fred Unger, Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, 
f.unger@cgiar.org
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Các nhà nghiên cứu từ Việt Nam và bang New South 
Wales (NSW) có truyền thống hợp tác lâu năm. Họ 
đã làm việc cùng nhau trong gần 15 năm qua để 
xây dựng ngành nuôi nhuyễn thể ở miền Bắc Việt 
Nam. Hợp tác giữa hai bên bắt đầu vào năm 2005, 
sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Thủy sản Việt 
Nam lúc bấy giờ tới bang NSW và chuyến tham quan 
nghiên cứu của các nhà khoa học Australia đến các 
cơ sở và trang trại nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở 
miền Bắc Việt Nam. Chuyến đi đã mở ra các cơ hội 
quan trọng cho phát triển ngành sản xuất nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ và đưa ra một số khuyến nghị, trong 
đó có phát triển công nghệ sản xuất giống hàu. 
Những khuyến nghị đó đã được áp dụng trong dự 
án ‘Nâng cao năng lực sản xuất giống nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ ở Việt Nam và Australia’ do ACIAR tài 
trợ từ năm 2007 và cũng là tiền đề để xây dựng dự 
án tiếp theo về vấn đề này. Dự án gần đây nhất đã 
áp dụng kinh nghiệm thu được trong việc phát triển 
và phổ biến kiến thức nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
ở Việt Nam của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy 
sản I (RIA1) và Cục Công nghiệp Cơ bản bang NSW 
(NSW DPI) để tiếp tục phát triển doanh nghiệp nông 
nghiệp quy mô nhỏ ở nông thôn Việt Nam, thúc đẩy 
sử dụng các nguồn tài nguyên ven biển hiệu quả và 
bền vững.

Tại miền Bắc Việt Nam, việc nuôi hàu còn rất hạn chế 
khi dự án bắt đầu. Nghề nuôi hàu dần phát triển hơn 
nhờ vào nguồn cung con giống tăng lên. Hiện nay, 
việc nuôi hàu đã lan rộng trên 28 tỉnh thành ven biển 
và sản lượng ước tính vượt hơn 50.000 tấn/năm. Sự 

tham gia của cộng đồng ngày một tích cực hơn với 
khoảng 2.500 gia đình cư dân ven biển hiện đang 
được hưởng lợi từ ngành này. Lĩnh vực chế biến và 
tiếp thị cũng được mở rộng. Các cơ sở chế biến mới 
và đầu tư vào ngành nuôi hàu tiếp tục tăng. Trong khi 
phần lớn sản phẩm được tiêu thụ trong nước và ước 
tính vẫn cần thêm nguồn cung cho thị trường nội địa 
đầy tiềm năng, các công ty có đầu tư nước ngoài đã 
tính tới các cơ hội xuất khẩu.

Wayne O'Connor và Michael Dove, Viện Thủy sản Port Stephens 

Nâng cao năng lực 
sản xuất nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ Kiểm tra sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu 

ở bè nổi tại Bản Sen. Ảnh: Michael Dove

Dự án cũng mang lại nhiều thành tựu khoa học 
đáng chú ý. Tạo nền tảng cơ bản để đảm bảo 
tương lai của nghề nuôi hàu ở Việt Nam, dự án 
đã xác định loài phù hợp để phát triển là giống 
hàu Bồ Đào Nha (Crassostrea Angulata). Dự án 
đã chứng minh rằng số lượng hàu giống hiện có 
ở Việt Nam đa dạng về mặt di truyền đáp ứng 
được yêu cầu cho việc thực hiện một chương 
trình chọn giống. Hệ thống ương ấu trùng hàu 
để sản xuất các gia đình và quy trình kĩ thuật sản 
xuất giống hàu cần thiết đã được xây dựng. Ba 
thế hệ của hơn 450 gia đình hàu hiện đã được 
sản xuất. Những gia đình hàu này đã được đánh 
giá về các chỉ tiêu chính bao gồm sinh trưởng và 
tỷ lệ sống. Giống hàu được nuôi hiện nay được 
các nông dân công nhận là có vượt trội so với 
bất kì giống nào, kể cả hàu nhập khẩu. Chúng tôi 
nhận thấy rằng các cán bộ của RIA1 đã có đầy đủ 
những kỹ năng cần thiết để duy trì chương trình 
chọn giống đã được thiết lập trong thời gian tới.
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DỰ ÁN: FIS/2010/100: ‘Nâng cao năng lực sản xuất giống nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ ở Việt Nam và Australia’

LIÊN HỆ:
TS. Wayne O'Connor, Giám đốc dự án, wayne.o'connor@dpi.nsw.gov.au

Để xây dựng chương trình hỗ trợ ngành nuôi hàu, 
các chuyên gia độc lập đã thực hiện một loạt các 
kiểm tra an toàn sinh học, chuẩn đoán sức khỏe và 
đảm bảo chất lượng hàu. Các kết quả trên được sử 
dụng để chỉ đạo nghiên cứu và ứng dụng trong thực 
tiễn sản xuất. Với trọng tâm chính là quản lý môi 
trường và bệnh của nhuyễn thể, hơn 20 cán bộ từ 
các cơ quan chức năng của nhà nước đã được tập 
huấn. Nhằm phát hiện và quản lý rủi ro, chương trình 
giám sát chất lượng nước cũng được thực hiện để 
thường xuyên thu thập dữ liệu môi trường tại các 
trang trại hàu, bao gồm các thông số hóa lý, chất 
dinh dưỡng, kim loại nặng và các vi khuẩn có hại. Dự 
án cũng ghi nhận ảnh hưởng của các loài tảo gây hại 
đến hàu nuôi, tuy nhiên không phát hiện các độc tố 
sinh học trong hàu thương phẩm, từ đó, phát triển 
các kỹ năng lấy mẫu và nhận biết được các loài tảo, 
cũng như xác định nguồn lây nhiễm tiềm tàng thông 
qua những đợt khảo sát dọc bờ biển.
Chương trình nghiên cứu cũng quan tâm đến vấn 
đề nâng cao năng lực cán bộ cho RIA1. Ba nghiên 
cứu viên của RIA1 tham gia vào dự án của ACIAR 
đã được nhận học bổng John Allwright (JAF) tài trợ 
cho các khóa học tiến sỹ tại Australia. Anh Vũ Văn In 
ngay sau khi hoàn thành luận án nghiên cứu tiến sĩ 
về di truyền, chọn giống và sinh sản hàu đã trở về 
Việt Nam và được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung 
tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc tại Cát Bà. Anh 
Cao Trường Giang cũng đã hoàn thành nghiên cứu 
tiến sĩ về đánh giá năng lực chọn giống tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei). Người thứ ba được 
nhận học bổng JAF là anh Vũ Văn Sáng đang theo 
chương trình tiến sĩ về nghiên cứu chọn giống ở hàu 
Bồ Đào Nha (Crassostrea angulata). Trong khi đó, hai 
cán bộ khác của RIA1 cũng đã bắt đầu học tiến sĩ tại 
Australia: anh Nguyễn Việt Khuê – đi theo chương 
trình học bổng nhà nước nghiên cứu về đánh giá 
phân tử thay đổi ở vi khuẩn trong và xung quanh hàu 
nhiễm bệnh; anh Lê Tuấn Sơn - với nghiên cứu về 
kiểm soát vi khuẩn Vibrio sp gây bệnh dẫn đến tỷ lệ 
tử vong của ấu trùng hàu trong sản xuất giống.
Các nghiên cứu về di truyền và kiểm tra môi trường 
không chỉ củng cố sự phát triển của ngành nuôi 
hàu mà còn mang lại những kiến thức hữu ích để 
quản lý tốt hơn môi trường và rủi ro trong nuôi trồng 
thủy sản. Một vấn đề khác cần nhiều sự quan tâm là 
việc lan truyền bệnh thông qua những loại hàu mới 
xuất hiện. Dự án khẳng định loài nuôi thương phẩm 
chủ yếu là C. angulata, nhờ đó hạn chế việc nhập 
khẩu những loài ngoại lai khác từ nước ngoài (ví 
dụ: Crassostrea gigas), giúp giảm nguy cơ lây bệnh 
từ sinh vật ngoại lai. Nhiệm vụ của dự án bao gồm 
chứng minh nguồn sẵn có và đa dạng của loài C. 
angulata tại địa phương đủ để thiết lập một chương 
trình chọn giống, điều này sẽ giúp làm giảm nhu 
cầu nhập khẩu con giống. Mặc dù sự vượt trội của 
con giống RIA1 sản xuất đã được công nhận, nhưng 

chương trình chọn giống cần hướng tiến tới tăng chất 
lượng của con giống sẵn có về mặt kinh tế nhằm giảm 
nhập khẩu. Nhìn chung, các biện pháp này sẽ giảm rủi 
ro về an toàn sinh học liên quan đến nhập khẩu hàu 
không được kiểm soát.
Dự án đã đi vào giai đoạn cuối và kết thúc với buổi 
hội thảo tổng kết tại thành phố Hạ Long vào ngày 
4 tháng 6. Hội thảo đã thảo luận những kết quả đạt 
được từ dự án của ACIAR trong năm năm qua, cũng 
như cơ hội phát triển trong tương lai của nghề nuôi 
hàu ở miền Bắc Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia 
của đại diện từ RIA1, RIA2, VNUA và đại diện lãnh đạo 
tỉnh Quảng Ninh, ACIAR, Cục Công nghiệp Cơ bản 
bang NSW cũng như các bên liên quan trong ngành 
sản xuất hàu, gồm cả nông dân và các doanh nghiệp 
nuôi và chế biến hàu. 
Ngành sản xuất hàu ở miền Bắc Việt Nam tiếp tục mở 
rộng và phát triển. Hệ thống dây nuôi dần thay thế bè 
tre và nhanh chóng được các vùng nuôi hàu mới sử 
dụng. Hệ thống này làm tăng sinh trưởng, tỷ lệ sống 
của hàu và hiệu suất thu hoạch hàu. Các trại sản xuất 
giống và ngành sản xuất đều báo cáo lợi ích của việc 
sử dụng hàu tuyển chọn do RIA1 phát triển và cam kết 
hỗ trợ chương trình chọn giống trong tương lai. Nhu 
cầu về con giống chất lượng cao ngày một tăng và 
các trại sản xuất hàu giống mới đang được thành lập 
dưới sự tư vấn kỹ thuật của RIA1. Ngành sản xuất này 
cũng đang muốn tăng chất lượng và giá trị sản phẩm 
thông qua đầu tư vào công nghệ nuôi hàu rời và hợp 
tác với RIA1 để chuyển phương thức nuôi trồng của 
họ từ sản xuất hàu bám sang hệ thống nuôi hàu rời 
hiệu quả.

Tuy dự án đã diễn ra thành công nhưng vẫn 
còn nhiều cơ hội trong cải thiện sản xuất 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại Việt Nam. Các cơ 
hội này bao gồm việc mở rộng chương trình 
chọn giống hiện tại và áp dụng các kỹ thuật 
di truyền phân tử tiên tiến cho phép xác định 
rõ ràng nguyên nhân cụ thể gây chết hàu và 
khả năng chọn giống kháng bệnh. Đồng thời, 
cần cải thiện sự hiểu biết về ảnh hưởng của 
các loài ký sinh ở hàu (giun dẹt và giun nhiều 
tơ) ở Việt Nam để phát triển các phương pháp 
kiểm soát tại cơ sở nuôi cùng với hướng dẫn kĩ 
thuật (bao gồm cả thời gian và tần suất). Bên 
cạnh đó, những bài học kinh nghiệm với hàu 
có thể được áp dụng sang cho các loài khác, ví 
dự như tu hài, cần thiết lập một chương trình 
chọn giống để kháng bệnh sưng vòi.
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Ở thị trường Châu Á, nhu cầu tiêu thụ cá mú đã tăng 
đáng kể trong hai thập kỷ qua và nguồn cung thường 
không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Điều này dẫn đến 
việc gia tăng đầu tư nuôi cá mú để đáp ứng thị trường. 
Thông thường, người dân thu mua cá giống được 
đánh bắt từ tự nhiên và nuôi trong lồng hoặc trong 
ao cho tới khi đạt kích thước thương phẩm, tuy nhiên 
cách làm này dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng quần 
thể đàn cá mú trong tự nhiên. Hiện nay, ở các quốc 
gia Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines, khai 
thác cá mú ở các khu vực rạn san hô và vùng sinh 
thái của chúng rất khó khăn và không đảm bảo về số 
lượng. Vì vậy, việc cho đẻ và ương nuôi cá trong điều 
kiện nuôi nhốt đã được nghiên cứu và thử nghiệm. 
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người nuôi cá mú, 
đặc biệt là cá mú nghệ, việc cho đẻ và ương nuôi cá 
trong điều kiện nuôi nhốt vẫn đang là một thách thức.

ACIAR đã tài trợ cho dự án sáu năm để phát triển 
công nghệ nuôi cá mú nghệ ở Việt Nam, Philippines 
và Úc. Đơn vị thực hiện là Đại học Sunshine Coast tại 
Úc, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 và Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 (RIA1 & RIA3) tại 
Việt Nam và Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam 
Á (SEAFDEC/AQD) tại Philippines. Mục tiêu chính của 
dự án là nghiên cứu quá trình thành thục và sinh sản 
của cá mú nghệ, nâng cao tỷ lệ sống trong việc ương 
nuôi ấu trùng, phát triển các phương pháp để quản lý 
đàn cá bố mẹ về mặt di truyền nhằm ngăn ngừa sự 
cận huyết và sản xuất giống cá mú lai.

Một trong những thách thức trong nuôi cá mú nghệ 
là khi trưởng thành chúng có kích thước rất lớn. Kích 
cỡ một con cá khi bắt đầu tham gia sinh sản dao động 
từ 20 kg đến 40 kg. Cá cái khi trưởng thành sẽ sinh 
sản trong vài năm, sau đó một số cá sẽ chuyển sang 
giới tính đực. Tại thời điểm này, trọng lượng của cá 
thậm chí còn lớn hơn nhiều, ít nhất từ 40 kg đến 60 
kg. Do kích thước lớn như vậy nên cá bố mẹ khó có 
thể nuôi giữ trong bể hoặc lồng và thực hiện quá trình 
kiểm tra lấy mẫu. Một thách thức khác trong nuôi cá 

Josephine Nocillado và Abigail Elizur, Đại học Sunshine Coast

Người nuôi cá làm giàu từ cá mú nghệ 
và cá mú trân châu  

mú nghệ là sự nhạy cảm của ấu trùng với các bệnh do 
virus gây ra, đây là nguyên nhân gây chết cá hàng loạt 
tại các trại giống khi ương ấu trùng cá ở giai đoạn đầu.

Tăng trưởng nhanh và kháng bệnh là hai đặc điểm 
quan trọng của một đối tượng nuôi thủy sản. Cá mú 
nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh, tuy nhiên khả năng 
kháng bệnh của ấu trùng cá mú nghệ lại thấp. Ngoài 
ra, ấu trùng cá mú nghệ có kích cỡ miệng rất nhỏ, nên 
rất khó tìm loại thức ăn tươi sống phù hợp cho giai 
đoạn đầu khi ấu trùng bắt đầu ăn mồi. Một phương 
pháp để khắc phục những vấn đề này là lai tạo cá mú 
nghệ với các loài cá mú khác để có thể bổ sung những 
đặc tính mà cá mú nghệ không có. Lai khác loài được 
quan sát thấy giữa các loài cá mú trong tự nhiên. 
Thông qua các nỗ lực xây dựng năng lực của dự án 
cá mú nghệ do ACIAR tài trợ, cùng với sự hợp tác của 
các đối tác phía Việt Nam là RIA1 & RIA3, chúng tôi đã 
thành công trong việc phát triển một giống cá mú lai 
mới với những đặt tính cần thiết như tốc độ phát triển 
nhanh và kháng bệnh. Cá mú lai (cá mú trân châu) là 
con lai giữa cá mú nghệ đực và cá mú cọp cái (cá song 
hổ), có đặc tính phù hợp cho nuôi thủy sản. Trong vài 
năm gần đây, ngành công nghiệp nuôi cá mú lai tăng 
trưởng đáng kể và mang lại lợi nhuận cho người nuôi 
cá mú lai ở Việt Nam. Nguồn cá mú lai được nuôi tại 
địa phương đang là nguồn cá mú chủ yếu cung cấp 
cho các nhà hàng địa phương phục vụ khách du lịch 
trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành du 
lịch phát triển. Cá mú lai đã và đang mang lại lợi ích về 
kinh tế cho nhiều nhóm cộng đồng.

DỰ ÁN: FIS/2012/101: ‘Phát triển công nghệ cá song vua 
(Epinephelus lanceolatus) ở Việt Nam, Philippines và Australia’

LIÊN HỆ:

GS. Abigail Elizur, Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi gen, Đại học 
Sunshine Coast, AElizur@usc.edu.au

Thu hoạch cá mú lai (A), vận chuyển (B) và đóng thùng (C). 
Ảnh: Trương Quốc Thái, RIA3

Cá mú lai tại nhà hàng (A), Món gỏi cá mú (B) và Món cá mú 
hấp (C). Ảnh: Trương Quốc Thái, RIA3

Ở nhiều nước Châu Á, cá không chỉ được coi 
là nguồn cung cấp dinh dưỡng tăng cường sức 
khỏe mà còn là biểu tượng của sự may mắn và 
đủ đầy, trong đó, cá mú được đánh giá rất cao. 
Món ăn từ cá mú thường được dùng trong các 
bữa tiệc và sự kiện quan trọng. Cá mú nghệ (cá 
song vua) được đặc biệt ưa chuộng vì chất lượng 
thịt thơm ngon và giàu collagen.
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Trong các ngày 7-9 tháng 5, năm 2019, TS. Nora 
Devoe - Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Lâm 
nghiệp của ACIAR đã có chuyến thăm và đánh giá 
giữa kỳ của dự án ‘Thúc đẩy và mở rộng Nông Lâm 
kết hợp (NLKH) hướng theo thị trường và các giải 
pháp phục hồi rừng cho vùng Tây Bắc Việt Nam’ 
(AFLI-II). Đây là dự án được triển khai tại ba tỉnh Tây 
Bắc của Việt Nam do Tổ chức Nghiên cứu Nông 
Lâm Thế giới (ICRAF) Việt Nam thực hiện với sự tài 
trợ của ACIAR từ năm 2017-2021. 

TS. Nora Devoe cho rằng ‘Dự án rất có giá trị cả về 
sinh kế và môi trường. Nông dân từ dự án có thể 
hưởng lợi trực tiếp từ các loại cây thân gỗ, cây ăn 
quả và cây nông nghiệp ngắn ngày. Các thử nghiệm 
thực sự tốt vì có khả năng phục hồi độ phì nhiêu và 
chống xói mòn trên đất dốc’. Bà cũng nhấn mạnh 
‘các nông hộ đang chia sẻ và lan truyền những kiến 
thức và kinh nghiệm mà họ có được thông qua các 
thực hành NLKH này’.

Các hệ thống NLKH hiện nay đang dần thay thế các 
mô hình độc canh – là nguyên nhân chính gây ra 
các vấn đề về suy thoái đất trên diện rộng tại Tây 
Bắc, Việt Nam. Sau gần chín năm triển khai nghiên 
cứu ở cả hai giai đoạn của dự án, những lợi ích mà 
NLKH mang lại đã được mở rộng thông qua sáu mô 
hình cảnh quan tại ba tỉnh với tổng diện tích 300 ha. 
Hiện đang có gần 200 hộ đang tham gia các hoạt 
động làm vườn ươm tại cộng đồng để triển khai mô 
hình nông dân thực hành. Các mô hình NLKH được 
các nông hộ tham gia thiết kế và xây dựng phù hợp 

hơn với điều kiện của từng hộ, mang lại lợi ích cao 
hơn về mặt kinh tế và môi trường so với độc canh 
ngô.

Trong các hệ thống NLKH đưa vào thử nghiệm, có 
bảy hệ thống NLKH đã được đánh giá là mang lại lợi 
ích về kinh tế và môi trường rõ ràng nhất và cũng 
được xem là mang lại triển vọng áp dụng tại các địa 
phương có điều kiện tự nhiên và kinh tế. Ví dụ như 
hệ thống Nhãn – Ngô – Cỏ chăn nuôi được thiết 
lập tại huyện Văn Chấn, Yên Bái có khả năng hoàn 
vốn vào năm thứ hai và lợi nhuận sau đó tăng dần, 
đạt cao nhất vào năm thứ bảy. Ước tính từ năm thứ 
4 đến 20, hệ thống có khả năng cho lãi trung bình 
khoảng 55 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với trồng 
ngô thuần với lợi nhuận từ 9-10 triệu đồng/ha/năm.

Ngoài ra, hệ thống Sơn Tra (Docynia indica) – Cỏ 
thiết lập tại huyện Tỏa Tình, tỉnh Điện Biên cho khả 
năng hoàn vốn vào năm thứ ba. Số liệu theo dõi thử 
nghiệm năm năm đầu và mô phỏng theo các kịch 
bản khác nhau cho thấy, hệ thống có khả năng cho 
lợi nhuận hơn 50 triệu đồng/ha/năm vào năm thứ 
7-14 và hơn 30 triệu đồng/ha/năm trong năm 5-6 
và 15-20. 

Nghiên cứu về các dòng Sơn Tra cũng tiếp tục 
được thực hiện với sự kế thừa của giai đoạn 1. Đồng 
thời dự án đã và đang hợp tác với nông dân vùng 
nguyên liệu của công ty Công ty TNHH Trà và Đặc 
sản Tây Bắc - TAFOOD (Công ty con của Công ty 
TNHH Hiệp Khánh - HITEACO) thực hiện nghiên 
cứu cải tạo 15 ha diện tích cây Sơn Tra hiện có tại 

Nông Lâm kết hợp: 
Thành công bước đầu 
tại Tây Bắc

Trần Hà My và Vũ Thị Hạnh, ICRAF

Bảy mô hình Nông Lâm kết hợp đã được đánh giá là đem lại lợi ích về kinh tế và môi trường, đồng thời 
có khả năng nhân rộng tại các địa phương có điều kiện tự nhiên và kinh tế tương tự.

Một góc mô hình Nông Lâm kết hợp 
Cảnh quan 50 ha tại huyện Hát Lót, Sơn La. 

Ảnh: Trần Hà My
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huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ngoài ra, việc kết nối 
các sản phẩm NLKH với các doanh nghiệp tư nhân 
đang được đẩy mạnh nhằm mở ra một thị trường 
tiêu thụ chủ động cho các sản phẩm của dự án. Một 
số công ty như TAFOOD, Công ty Cổ phẩn Sản xuất 
và Thương mại Hoàng Dương, Công ty thực phẩm 
sạch BIGGREEN Việt Nam đang bước đầu tìm hiểu 
và đưa ra yêu cầu về sản phẩm để tiến tới thỏa thuận 
với nông dân của dự án.

Về môi trường, các mô hình NLKH bắt đầu từ năm 
thứ hai trở đi cho thấy rõ hiệu quả giảm thiểu lượng 
đất xói mòn so với hệ thống trồng thuần. Dựa trên 
số liệu đo đếm cho thấy, các mô hình NLKH có thể 
giảm thiểu rửa trôi, xói mòn từ 50-77% so với hệ 
thống trồng ngô thuần.

Trong giai đoạn này, việc lập bản đồ phù hợp với các 
hệ thống NLKH cũng đã được nghiên cứu và triển 
khai trên ba tỉnh, cùng với đó là nghiên cứu về quản 
lý tổng hợp được thực hiện tại huyện Nà Nhạn, Điện 
Biên. Theo TS. Vũ Tấn Phương, Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam có kế hoạch vào giai đoạn 2019-
2020 sẽ ứng dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý) lập 
bản đồ cảnh quan cho điểm nghiên cứu thứ hai tại 
tỉnh Sơn La.

Về hợp phần phục hồi rừng, vai trò của rừng và tầm 
quan trọng của việc phục hồi rừng một lần nữa 
được tiếp tục nhấn mạnh. Hai điểm nghiên cứu về 
phục hồi rừng ở tỉnh Điện Biên và Sơn La được triển 
khai, đã có hơn 100 hộ nông dân tham gia với số 
lượng 20.000 cây giống được trồng.

Theo TS. Nora ‘rừng tái sinh có thể không mang lại 
nhiều giá trị như rừng nguyên sinh tự nhiên gồm 
tính đa dạng sinh học hay giá trị về môi trường sống 
cho các loài động, thực vật. Tuy nhiên trong bối 
cảnh Tây Bắc Việt Nam thì việc làm này lại hữu ích 
và có giá trị hơn không chỉ cho rừng mà còn cho 
con người, đặc biệt là cho những người sống phụ 
thuộc vào rừng’.

Cũng trong buổi tổng kết đánh giá, TS. Đặng Thinh 
Triều, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cũng 
nêu lên những khó khăn bước đầu trong quá trình 
phục hồi rừng như thời tiết, khí hậu, sâu bệnh hại 
hay ban đầu người dân không muốn tham gia do sợ 
thất bại hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài việc liên kết với các viện nghiên cứu, các cơ 
quan hữu quan (đặc biệt là các Sở NN&PTNT tại ba 
tỉnh Sơn La, Yên Bái và Điện Biên), dự án còn liên kết 
chặt chẽ với các trường đại học trong và ngoài nước 
như Trường Đại học Tây Bắc (Việt Nam), Trường Đại 
học Southern Cross (Úc) trong bồi dưỡng kỹ năng 
chuyên môn cũng như thực hiện các thử nghiệm 
nghiên cứu NLKH. 

TS. Nora chia sẻ ‘việc liên kết và phối hợp chặt chẽ, 
chuyên nghiệp giữa các đối tác trong quá trình thực 
hiện dự án là tiền đề quan trọng tạo nên thành công 
của dự án. Tôi rất hy vọng tiền đề tốt này sẽ được 
duy trì và phát triển hơn nữa cho đến khi dự án kết 
thúc vào năm 2021’.

Thông tin dự án AFLI-II:

Dự án ‘Phát triển và thúc đẩy Nông Lâm kết hợp 
theo hướng thị trường và các giải pháp phục hồi 
rừng cho vùng Tây Bắc, Việt Nam giai đoạn (2017-
2021)’ kế thừa các kết quả của AFLI-I triển khai từ 
năm 2011-2016. AFLI-II có năm mục tiêu: (1) Định 
lượng và đánh giá tổng quát hiệu quả của các hệ 
thống NLKH và các loài cây làm cơ sở cho đầu tư 
thúc đẩy phát triển NLKH; (2) Hiểu rõ các lựa chọn 
phù hợp của NLKH trong mối quan hệ với các bối 
cảnh khác nhau và thúc đẩy phát triển thị trường và 
chính sách để mở rộng quy mô áp dụng; (3) Hiểu 
rõ những giá trị sinh thái và kinh tế của rừng suy 
thoái để phát triển các phương pháp phục hồi phù 
hợp đồng thời kết hợp cùng cộng đồng địa phương 
để tăng cường các giá trị đó; (4) Hiểu rõ các yếu tố 
quyết định đến sự thay đổi hình thức sử dụng đất 
và phát triển cách tiếp cận quy hoạch cảnh quan 
liên ngành, tích hợp đất sử dụng cho phát triển 
rừng và NLKH; và (5) Nâng cao năng lực địa phương 
về NLKH, phục hồi rừng và quản lý tổng hợp cảnh 
quan.

Các đối tác tham gia dự án gồm có:

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS); Viện 
Thổ nhưỡng Nông hóa (SFRI); Viện KHKT Nông lâm 
nghiệp miền núi phía Bắc (NOFMASI) và Đại học 
Southern Cross.

Anh Lèo Văn Lếch (ở giữa) giới thiệu mô hình Nông Lâm kết 
hợp đang áp dụng cho TS. Nora (bên trái) cùng bà Nguyễn Thị 
Thanh An (bên phải). Ảnh: Trần Hà My

DỰ ÁN: FST/2016/152: ‘Thúc đẩy và mở rộng Nông Lâm kết hợp 
(NLKH) hướng theo thị trường và các giải pháp phục hồi rừng cho 
vùng Tây Bắc Việt Nam’ (AFLI-II)

LIÊN HỆ:
Ông La Nguyễn, Trung tâm Nông lâm Thế giới, l.nguyen@cgiar.org



Từ ngày 15 đến 17 tháng Năm năm 2019, ACIAR 
Việt Nam đã lần đầu tiên tổ chức họp mặt các cựu 
sinh của mình tại Nha Trang. Sự kiện đã thu hút 
sự tham dự của 34 cựu sinh thuộc Chương trình 
Học bổng John Allwright (JAF) và John Dillon 
(JDF) nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tế, xây dựng 
mạng lưới cựu sinh, và tạo cơ hội kết nối.

Các cựu sinh trong chương trình là các nhà quản 
lý, chuyên gia và nhà nghiên cứu cấp cao đến từ 
các tổ chức đối tác của ACIAR tại Việt Nam. Họ 
hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng từ thủy 
sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, quản lý đất đai, đến 
chính sách nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp. 
Trong suốt hai ngày diễn ra chương trình, các cựu 
sinh đã chia sẻ những thành tựu và mối quan tâm 
trong lĩnh vực của mình, nghe thông tin cập nhật 
từ ACIAR và thảo luận phương thức hỗ trợ nhau 
trong tương lai.

Một phần của chương trình bao gồm thăm thực 
địa dự án nghiên cứu do ACIAR tài trợ ‘Nâng cao 
năng lực sản xuất hải sâm dựa vào cộng đồng 
tại Việt Nam và Philippines’ được chủ trì bởi TS. 
Nguyễn Đình Quang Duy, Phó Giám đốc Trung 
tâm Quốc gia Giống Hải sản miền Trung thuộc 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3. TS. Duy 
cũng là cựu sinh chương trình JAF. Anh chia sẻ: 
‘Sự kiện gặp mặt các cựu sinh chương trình John 
Dillon và John Allwright đã tạo cơ hội cho tôi kết 
nối, học hỏi và trao đổi thông tin với đồng nghiệp. 

Đây cũng là dịp để mọi người liên kết với nhau để 
cùng lên ý tưởng, hỗ trợ công việc lẫn nhau một 
cách hiệu quả nhất. Cá nhân tôi cảm thấy rất hài 
lòng vì đã có thể chia sẻ thông tin và kinh nghiệm 
về kết quả ban đầu của dự án này cho các đồng 
nghiệp khác.’

Bà Nguyễn Thị Thanh An, Trưởng đại diện ACIAR 
tại Việt Nam nói ‘Các cựu sinh thuộc chương trình 
John Allwright và John Dillon từ Việt Nam đã có 
những đóng góp to lớn cho quan hệ hợp tác tốt 
đẹp giữa ACIAR và các tổ chức đối tác Việt Nam, và 
rộng hơn là quan hệ song phương giữa Australia 
và Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng những quan 
hệ hợp tác này’.

Các cựu sinh đã thống nhất thành lập một mạng 
lưới nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam và cam 
kết sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của 
mạng lưới này trong tương lai.

Cựu sinh ACIAR, TS. Nguyễn Hữu Nhuần, Phó 
Khoa Phân tích Định lượng, Khoa Kinh tế và Phát 
triển Nông thôn, Đại học Nông nghiệp Việt Nam 
đã chia sẻ rằng ‘Nếu bạn muốn phát triển hơn nữa, 
hãy đồng hành cùng mạng lưới cựu sinh ACIAR’.

Thông qua chương trình này, ACIAR thể hiện cam 
kết tiếp tục tăng cường năng lực cho các nhà 
nghiên cứu và tổ chức ở các nước đang phát triển 
nói chung và ở Việt Nam nói riêng nhằm đẩy mạnh 
hiệu quả thực hiện các dự án nghiên cứu phát triển 
nông nghiệp./.

34 cựu sinh thể hiện cam kết mạnh mẽ xây dựng một mạng lưới các nhà nghiên cứu 
nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Chính
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Cựu sinh ACIAR 
lần đầu họp mặt 
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Tên tôi là Nguyễn Phi Hùng, cựu sinh của chương 
trình học bổng John Allwright. Tôi sinh ra và lớn lên ở 
Tuyên Quang, một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. 
Là một nghiên cứu viên với nền tảng kiến thức về lĩnh 
vực trồng trọt, tôi đã làm việc ở vùng miền núi phía 
Bắc được 15 năm và vào năm 2015, tôi được nhận 
được học bổng John Allwright danh giá từ ACIAR để 
theo đuổi chương trình nghiên cứu của mình.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là được ngắm nhìn những 
quang cảnh kỳ vĩ từ trên máy bay trong hành trình từ 
Hà Nội đến Sydney. Đất nước Úc thật rộng lớn, bao 
phủ bởi màu xanh của đại dương và rừng. Không khí 
trong lành và môi trường sạch sẽ cho tôi cảm giác 
về cuộc sống mới, đặc biệt là khi tôi đến Sydney. Hội 
trường lớn cổ kính là biểu tượng của Đại học Sydney 
không chỉ làm tôi mà còn nhiều sinh viên khác ấn 
tượng. Sau này tôi càng cảm thấy rất tự hào khi là sinh 
viên của ngôi trường đại học, thường đứng trong 
nhóm 40 trường tốt nhất thế giới này.

Tôi đam mê nông nghiệp và mong muốn trở thành 
một nghiên cứu viên giỏi. Chương trình nghiên cứu 
sinh của tôi tập trung vào vấn đề phát thải khí nhà 
kính cho cây rau và quả. Mặc dù chủ đề nghiên cứu 
mới nhưng tôi thấy đây là một thử thách rất thú vị. 
Tôi sớm hiểu rằng phát thải khí nhà kính trong nông 
nghiệp là một trong những vấn đề nghiêm trọng 
nhất, dẫn đến biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn 
cầu. Mục tiêu nghiên cứu chính của tôi là đánh giá 
cơ bản hàm lượng phát thải khí N2O và các yếu tố 
dẫn đến phát thải này, đồng thời nghiên cứu các giải 

Chia sẻ của cựu sinh Nguyễn Phi Hùng 

pháp để giảm lượng phát thải này trong các trang trại 
rau và cây ăn quả.

Một trong những hoạt động nghiên cứu chính của tôi 
là đi thu thập số liệu tại các nông trại ở cả hai nước. 
Trong gần ba năm rưỡi, những chuyến đi này giúp 
tôi thấy được sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất rau 
quả ở Úc và Việt Nam. Tại Úc, các trang trại rau và cây 
ăn quả được công nghiệp hóa và cơ giới hóa ở diện 
tích trung bình 50 ha cho mỗi hộ nông dân. Trong 
khi ở Việt Nam, quy mô trang trại rau nhỏ trung bình 
khoảng vài trăm mét vuông và chủ yếu sử dụng lao 
động thủ công. Khoảng 40-50% người Việt Nam làm 
nông nghiệp trong khi chỉ 3-5% người Úc làm công 
việc liên quan đến nông nghiệp.

Trong quá trình nghiên cứu, tôi dần nhận ra rằng 
nghiên cứu tiến sĩ ở Úc là một quá trình học tập và 
làm việc để giúp tôi trở thành một nghiên cứu viên 
độc lập. Ngoài việc tăng cường kiến thức và kỹ năng 
từ các bài viết khoa học, tôi trở nên tự tin hơn tham 
gia tích cực các hoạt động nghiên cứu như viết đề 
xuất, thiết kế thí nghiệm, thực hiện nghiên cứu và 
phân tích số liệu báo cáo.

Ngoài cuộc sống học tập, tôi và gia đình rất thích 
sống tại Sydney, một trong những thành phố đẹp và 
sống động nhất trên thế giới. Cuộc sống tại đây mang 
đến cho chúng tôi hạnh phúc và những kỷ niệm khó 
quên. Chúng tôi có nhóm gồm các gia đình khác 
nhau, cùng nhau nấu nướng, đi du lịch, và tham gia 
các hoạt động ngoài trời. Những hoạt động này giúp 
chúng tôi thoải mái và giải phóng căng thẳng do học 
tập và công việc.

Anh Nguyễn Phi Hùng cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp. 
Ảnh: Tác giả cung cấp

Ước mơ theo đuổi nền giáo dục sau đại học ở Úc của 
tôi đã thành hiện thực với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các 
bạn nghiên cứu sinh John Allwright, các cán bộ quản 
lý chương trình học bổng, giáo sư hướng dẫn nghiên 
cứu và các cộng sự của họ, bạn bè và gia đình thân 
yêu của tôi. Trường Đại học Sydney đã hỗ trợ mọi 
nguồn lực mà tôi cần để hoàn thành nghiên cứu của 
mình. Những con người này đã giúp tôi định hình, 
truyền cảm hứng và giúp tôi phát triển. Tôi biết ơn và 
đánh giá cao tất cả những hỗ trợ đó. Tôi sẽ chia sẻ và 
đóng góp chuyên môn của mình cho sự phát triển 
của đất nước tôi. Khẩu hiệu của tôi là giúp người khác 
phát triển cũng là giúp bản thân phát triển một cách 
chủ động và tích cực. Tôi cam kết hướng đến phát 
triển bền vững trong nông nghiệp và xây dựng một 
mạng lưới nghiên cứu mạnh mẽ đến từ Úc, trong khu 
vực và Việt Nam.
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Chương trình Sinh viên Thực tập ACIAR đã 
được tổ chức ba năm nay. Các sinh viên đang 
học tập tại Úc ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ có thể ứng 
tuyển để tham gia chương trình Sinh viên Thực 
tập ACIAR. Mỗi thực tập sinh sẽ được hỗ trợ tài 
chính để hoàn thành dự án trong ba tháng (bao 
gồm sáu tuần ở thực địa). 

Bắt nguồn từ nhu cầu của các dự án ACIAR khi 
dự án phản ánh rằng họ cần thêm kĩ năng và 
kiến thức nhằm giải quyết các vấn đề nghiên 
cứu mới xuất hiện. Cho đến nay đã có 9 sinh 
viên tham gia thực tập, giúp giải quyết các câu 
hỏi nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế nông 
nghiệp, quản lý sâu bệnh, và trao quyền cho 
phụ nữ.

Mục đích của chương trình thực tập nhằm bổ 
sung kĩ năng và kiến thức cho đội ngũ dự án 
ACIAR thông qua kết nối nhu cầu của dự án 
với các sinh viên tài năng. Chương trình cũng 
sẽ mang lại những trải nghiệm quý báu và độc 
đáo cho các thực tập sinh tại nước thực địa, 
phát triển mạng lưới cựu sinh, những người có 
thể phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên 
cứu phát triển quốc tế.

Chương trình 
Sinh viên Thực tập ACIAR

Chương trình thực tập luôn đón nhận những 
sinh viên tài năng. Hỗ trợ các thực tập sinh là 
một phần trong cam kết của ACIAR về xây 
dựng năng lực nghiên cứu và đặt nền móng 
cho con đường sự nghiệp tương lai của họ 
trong lĩnh vực phát triển quốc tế.

Năm 2017, sinh viên Lê Long từ trường Đại 
học Kinh tế Melbourne đã hợp tác với các nhà 
nghiên cứu từ Đại học Queensland và các tổ 
chức đối tác tại Việt Nam trong chương trình 
thực tập của mình. Long đã phát triển đề án 
xây dựng ứng dụng liên kết thị trường kết nối 
nông dân, thương lái, và nhà chế biến trong 
chuỗi giá trị sắn. Long đã mang những kinh 
nghiệm trước kia của mình tại Đông Nam Á, 
áp dụng các kĩ năng về ứng dụng (bao gồm 
kiến thức về các sản phẩm công nghệ), xây 
dựng đề án kinh doanh và liên kết các bên 
liên quan để hoàn thành dự án.

Các dự án ACIAR muốn đăng ký nhận thực 
tập sinh hãy liên hệ với cô Anwen Lovett 
- Cán bộ Điều phối Chương trình - qua 
email: anwen.lovett@gmail.com; điện thoại: 
+61418284169, hoặc Skype: anwenlovett.

Ảnh: Khánh Long



25

aciar.gov.au     GƯƠNG MẶT ACIAR

1.  Chào Anh! Anh hãy nói về bản thân mình ngắn gọn trong ba câu hoặc chia sẻ năm mục 
tiêu của anh? 
Tôi là một nông dân, gắn bó với nương và ruộng, tôi rất thích trồng cây. Tôi bắt đầu làm việc 
cùng dự án từ 2013.
2. Anh đã tham gia vào dự án ACIAR như thế nào?
Lúc đầu tôi chưa biết kỹ thuật chăm sóc và trồng cây ăn quả nên tôi quyết định tham gia dự án 
để học hỏi các kỹ thuật, và phổ biến cho mọi người cùng tham gia.
3. Điều anh thích nhất khi làm việc với dự án ACIAR là gì?
Tôi rất hài lòng vì cây cối phát triển tốt, được dự án hỗ trợ các vật tư như phân bón và cây giống.
4.  Có điều gì anh không thích khi làm việc với dự án ACIAR không?
Không có gì làm tôi phiền lòng kể từ khi tham gia dự án. Và cũng không có gì làm tôi chưa hài 
lòng.
5.  Anh đã có kế hoạch hay dự định gì trong tương lai chưa?
Nếu dự án tiếp tục duy trì, tôi muốn kết hợp cùng dự án để trồng nhiều cây ăn quả và nhân rộng 
cho bà con xung quanh cùng làm. 
6. Hãy chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ của anh với dự án của ACIAR?
Từ quá trình làm việc, nhiều hộ đã được thu quả từ cây đào và cây nhãn. Tôi được đi thăm quan 
học hỏi từ mô hình thành công ở nhiều nơi khác.

Phỏng vấn nông dân

Anh Lò Văn Ngoai là người hưởng 
lợi trực tiếp từ dự án ‘Phát triển 
và thúc đẩy mô hình Nông Lâm 
kết hợp định hướng thị trường 
và các lựa chọn tái trồng rừng 
cho khu vực Tây Bắc Việt Nam’ 
(FST/2016/152). Mục tiêu của 
dự án nhằm phát triển và thúc 
đẩy các lựa chọn Nông Lâm kết 
hợp theo hướng thị trường giúp 
cải thiện sinh kế và tăng cường 
khả năng quản lý và phục hồi 
rừng, cảnh quan. Với sự tham 
gia của anh Ngoai và các nông 
dân khác, dự án có thể thực hiện 
các thí điểm Nông Lâm kết hợp 
từ đó nhân rộng thành các mô 
hình cảnh quan lớn hơn từ các 
mô hình thử nghiệm này. Gia 
đình anh Ngoai cũng đã thay đổi 
hệ thống cây trồng trên đất dốc 
theo hướng bền vững nhằm đa 
dạng nguồn thu nhập và sinh kế 
cho gia đình.

Anh Lò Văn Ngoai, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

Anh Lò Văn Ngoai với sản phẩm trồng được từ dự án NLKH. Ảnh: ICRAF
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Phỏng vấn chuyên gia nghiên cứu
Anh Rodd Dyer, nguyên là Giám đốc Chương trình Nghiên cứu lĩnh vực Kinh tế Nông nghiệp của 
ACIAR giai đoạn 2011-2018. Rodd học chuyên ngành về nông nghiệp, khoa học động vật, sinh thái và 
quản lý kinh tế nông nghiệp.

Trong mười lăm năm, Rodd may mắn được tham gia nghiên cứu về hệ thống chăn nuôi bò thịt ở miền 
Bắc Australia. Anh đã làm việc ở Philippines và Scotland, và làm tiến sĩ ở Anh. Sau đó, anh tiếp tục làm 
Giám đốc dự án cho Chương trình Meat and Livestock Australia (MLA) Northern Beef Program trước khi 
sang ACIAR. Rodd đặc biệt quan tâm tới chương trình hợp tác và đổi mới hướng tới sự phát triển có lợi, 
bền vững và toàn diện cho nông nghiệp nhiệt đới. Rodd có ba con gồm Amali, Asha, và một cậu con 
trai nhỏ Taylor. Hiện Rodd ở Hà Nội với vợ là Nga và quản lý doanh nghiệp riêng của mình có tên gọi 
FocusgroupGo. Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nghiên cứu và phát triển nông nghiệp và kinh tế 
nông nghiệp ở khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

1. Hãy dùng ba câu (hoặc ba đến năm tính từ) để 
bật mí về bản thân anh?

Umm… quyết tâm, hăng hái và ham học hỏi…. đối 
với những điều tôi hứng thú.

2. Hãy cho chúng tôi biết cơ duyên nào đưa anh 
đến với ACIAR?

Việt Nam là nước đầu tiên tôi đến thăm với cương vị 
là Giám đốc Chương trình Nghiên cứu lĩnh vực Kinh 
tế Nông nghiệp. Tôi vẫn nhớ như in sự đón tiếp nồng 
nhiệt và tận tình giúp đỡ từ phía văn phòng ACIAR 
Việt Nam. ACIAR Việt Nam đã dẫn tôi đến những 
vùng nông thôn yên bình, gặp gỡ những con người, 
các đối tác tuyệt vời và tham quan các dự án đã 
mang lại thay đổi cho người dân nông thôn. Tôi sẽ 
luôn nhớ sự lạc quan và năng động ở đất nước này.

Làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển 
quốc tế luôn là mong muốn của tôi. Nhưng kế 
hoạch của tôi đã bị lệch hướng khi tôi nhận làm một 
số vị trí dài hạn và thú vị ở vùng nông thôn Australia. 
Tuy vậy, dựa vào những hiểu biết của tôi về ACIAR, 
đây là công việc trong mơ đối với tôi. Và cơ hội làm 
việc đã đến với tôi thật bất ngờ.

3. Điều anh thích nhất khi làm việc với ACIAR là gì?

Con người. Các địa danh. Dự án. ACIAR tựa như một 
gia đình, không chỉ ở Canberra mà còn ở trên khắp 
thế giới. 

4. Có điều gì anh không thích khi làm việc với 
ACIAR không?

Phải đọc hơn bốn đề cương dự án vào buổi tối trước 
ngày diễn ra mỗi phiên họp đánh giá đề xuất dự án 
(mà ACIAR gọi là In House Review - IHR). IHR là một 
trong những hoạt động thú vị và quan trọng nhất ở 
ACIAR, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi. 
Tuy vậy, IHR đòi hỏi bạn phải đọc rất nhiều, trừ phi 
bạn có đầu óc tổ chức siêu phàm. Điều này cũng 
đồng nghĩa với việc bạn phải mất vài đêm thức 

khuya, giữ tỉnh táo để chuẩn bị cho buổi IHR diễn ra 
vào hôm sau.

5. Anh đã có kế hoạch hay dự định gì trong tương 
lai chưa?

Tôi đang thử nghiệm và sẽ làm một công việc như tôi 
đã làm với ACIAR – những công việc có ích nhưng tôi 
sẽ tự làm và vì vợ của tôi. Tôi sẽ sống chậm lại một 
chút. Tôi sẽ cập nhật sau khi mọi chuyện diễn ra!! 

6. Hãy chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ của anh với dự án 
của ACIAR?

Khó quá vì tôi có rất nhiều kỷ niệm. Đáng nhớ nhất 
… có thể bị lệch chủ đề … là lúc uống rượu ngô vào 
bữa sáng (chỉ 2 lần)… trong bữa trưa… trong bữa tối… 
với các nông dân và đối tác ở vùng miền núi phía 
Bắc Việt Nam và lặp lại nhiều lần.  Đi những chuyến 
tàu đêm từ Hà Nội lên Lào Cai, gặp gỡ nông dân từ 
các dân tộc thiểu số khác nhau ở Sapa, xung quanh 
là cảnh tượng hùng vĩ. Chứng kiến các nông dân 
nghèo cải thiện kinh tế nhanh chóng khi họ bắt đầu 
tham gia vào dự án trồng rau của ACIAR. Được tham 
gia vào giai đoạn đầu của ngành sản xuất mới góp 
phần đem lại lợi ích cho nông dân, thực sự là một 
cảm giác thật dễ chịu.

Anh Rodd (bên trái) chụp ảnh cùng vợ, con và bố mẹ trong chuyến 
nghỉ dưỡng tại Việt Nam, năm 2019. Ảnh do Rodd cung cấp
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Hải sâm xào nấm đông cô

Rửa sạch hải sẩm tươi hoặc rã đông hải sâm đông lạnh.

Hải sâm thái miếng vừa ăn. Hành hoa cắt khúc. Tỏi đập dập.

Bắc chảo lên bếp, để nhiệt cao rồi cho mỡ lợn vào đảo láng chảo 
cho mỡ nóng già. 

Cho tỏi vào xào thơm rồi tiếp đến cho hải sâm và nấm vào cùng, 
tiếp tục xào lửa to trong khoảng

3 phút cho đến khi nấm se lại, hải sâm chín đều các miếng. 

Cho cà rốt, cần Mỹ, đỗ quả, ớt sừng vào xào cùng cho chín tới. 

Nêm lại vừa ăn rồi cho ra đĩa, ăn nóng.

Nguyên liệu

TS. Nguyễn Đình Quang Duy làm việc tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản số 3 (RIA3) tại Nha 
Trang và là người đi đầu trong phát triển sản xuất hải sâm cát. Anh hoàn thành chương trình tiến sĩ 
tại Đại học James Cook vào đầu năm 2017 theo chương trình Học bổng John Allwright của ACIAR. 
Nghiên cứu tiến sĩ của anh tập trung vào sử dụng vi tảo cô đặc thương mại trong sản xuất giống hải 
sâm cát và kết quả nghiên cứu làm cơ sở để tối ưu hóa khẩu phần ấu trùng hải sâm cát trong dự án 
của ACIAR. Tâm huyết của anh dành cho nghiên cứu hải sâm bắt đầu từ năm 2001 với dự án ACIAR 
FIS/2010/042 ‘Mở rộng và đa dạng hóa hệ thống sản xuất và quản lý hải sâm ở Phillipines, Việt Nam 
và miền Bắc Australia’. Hiện tại, anh cũng đang tiếp tục nghiên cứu về đề tài này với dự án ACIAR 
FIS/2016/122. Đặc biệt, TS. Duy có niềm đam mê ẩm thực và thường chế biến các món ăn bổ dưỡng 
từ hải sâm cho gia đình và bạn bè. 

Dự án hải sâm của ACIAR hướng đến các công nghệ sản xuất giống và nuôi trồng hải sâm quy mô 
thương mại, nâng cao sinh kế cho người dân ven biển, đồng thời bảo tồn cân bằng sinh thái biển. 

• 200g hải sâm tươi (hoặc hải 
 sâm đông lạnh)
• 100g nấm đông cô tươi
• 1 thìa mỡ lợn (hoặc dầu ăn)
• 20g cà rốt thái lát
• 50g đỗ quả
• 50g cần Mỹ
• 2 nhánh hành hoa
• 1 quả ớt sừng
• 4 nhánh tỏi
• ½ thìa café đường
• 1 thìa café muối
• Tiêu bột

Ảnh: Vũ Bảo Khánh

Công thức món ăn dưới đây được TS. Nguyễn Đình Quang Duy giới thiệu và 
đầu bếp Nguyễn Mạnh Hùng hoàn thiện.
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Cách làm
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Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế 
Australia (ACIAR) là một phần trong chương trình 
hợp tác phát triển quốc tế của Australia. Nhiệm 
vụ của trung tâm là xây dựng các hệ thống nông 
nghiệp bền vững và năng suất hơn vì lợi ích của các 
quốc gia đang phát triển và Australia. ACIAR tổ chức 
các chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Australia 
và các nhà nghiên cứu từ các quốc gia đang phát 
triển về các lĩnh vực mà Australia có thế mạnh về 
nghiên cứu. ACIAR cũng điều phối đóng góp của 
Australia đối với các trung tâm nghiên cứu nông 
nghiệp quốc tế.

ACIAR Việt Nam là một trong mười văn phòng 
quốc gia/khu vực của Trung tâm và đã có mặt tại 
Việt Nam trong 26 năm qua (1993 – 2019).

Thông tin liên hệ:
Văn phòng ACIAR Việt Nam
SĐT: +84-24 3774 0265
Email: aciarvietnam@aciar.gov.au

Đại sứ quán Australia
8 phố Đào Tấn
Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam.


