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“Việt Nam là nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc,
do vậy Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”

Chủ tịch Hồ Chí Minh
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LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam là đất nước có lịch sử sản xuất, canh tác hữu cơ lâu đời. Từ nhiều thế kỷ nay, người nông dân Việt 
Nam đều sử dụng phổ biến hình thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống 

sản xuất cho phép khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên như đất, năng lượng, các chất dinh dưỡng, quá trình 
sinh học diễn ra trong tự nhiên với một phương pháp quản lý hợp lý nhằm mục đích tạo ra sản phẩm đáp ứng 
yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cũng bảo đảm cho hệ thống sản xuất bền vững về môi trường, 
xã hội và kinh tế.  Đến nay, Việt Nam đã có 33 tỉnh thành đã có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với tốc 
độ tăng trưởng nhanh cả về quy mô, sản lượng, giá trị và chủng loại sản phẩm.  

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Nông nghiệp hữu cơ Thuỵ Sĩ và Liên đoàn Nông nghiệp hữu cơ quốc tế, xu 
hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trong những năm qua vẫn được tiếp tục gia tăng về nhu cầu tiêu dùng cho 
các sản phẩm hữu cơ, canh tác hữu cơ, chứng nhận hữu cơ. Hiện có 178 quốc gia có các hoạt động canh tác hữu 
cơ và thị trường hữu cơ đạt hơn 89,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016, tiếp tục tăng trưởng nhanh trên 10% mỗi năm. 
Toàn thế giới đã có trên 2,7 triệu nhà sản xuất nông sản hữu cơ, tăng hơn 10 lần so với năm 1999 trong đó Châu 
Á là nơi có nhiều nhà sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhất với khoảng 35% toàn cầu. 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các cơ chế, chính sách của Nhà nước về sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ; nâng cao nhận thức và cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng về 
việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và phân phối tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, ấn 
phẩm “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Hội nhập và Phát triển” với phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn nhằm mục đích giới thiệu định hướng, chính sách phát triển nông 
nghiệp hữu cơ hiện hành của Chính phủ; đồng thời, giới thiệu, quảng bá chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp hữu 
cơ từ sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm hữu cơ tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Rất mong nhận được sự cộng tác và ý kiến đóng góp của các bạn để ấn phẩm trong những lần xuất bản tới được 
hoàn thiện hơn.

BAN BIÊN TẬP
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Thưa các vị khách quý, nhất là các vị khách quốc tế 
từ nhiều nơi cho đến Việt Nam đã đến dự Diễn đàn 

nông nghiệp hữu cơ ngày hôm nay. Tôi rất ấn tượng về 
hội nghị này, không những số lượng rất đông mà thông tin 
còn phong phú giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam và 
Chính phủ Việt Nam chỉ đạo, điều hành, phát triển đúng 
đắn lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, một lĩnh vực mà thế 
giới cũng như Việt Nam quan tâm. Tôi tiếp thu những vấn 
đề lớn mà quý vị đã nêu ra, kể cả những vị khách quốc tế, 
hiệp hội nông nghiệp hữu cơ cũng như các địa phương, 
doanh nghiệp. Tôi nêu một vài vấn đề lớn. Việt Nam sau 
hơn 30 năm đổi mới đã có bước phát triển tốt và khẳng 
định điều này, quy mô nền kinh tế đã ở Top 50, chúng ta 
từ 57 tỷ USD  năm 2007 về GDP và giờ đây chúng ta đã 
có khoảng trên 210 tỷ USD năm 2017 này, tốc độ rất cao. 
Từ quy mô nền kinh tế chỉ rất thấp về xuất khẩu, mất cán 
cân về thương mại quốc tế thì năm nay chúng ta đã có kim 
ngạch xuất nhập khẩu trên 400 tỷ USD và trong đó chúng 
ta đã xuất siêu lần đầu tiên trong nhiều năm chúng ta xuất 
siêu khoảng trên 3 tỷ USD. Chúng ta có dự trữ ngoại hối 
trên 37 tỷ USD. 

Đặc biệt về nông nghiệp Việt Nam chúng ta đã có bước 
tiến bộ không ngừng, từ đất nước thiếu ăn chúng ta đã 
chuyển sang đất nước xuất khẩu; đặc biệt là không những 
cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho mọi vùng 
miền của đất nước mà chúng ta trong nông nghiệp đã có 
tiến bộ rất đáng mừng khi xuất khẩu rau, củ, quả trên 36 
tỷ USD năm nay. Đây là tiến bộ rất đáng mừng. Và chúng 
tôi đang phấn đấu, cố gắng để lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh 
vực xuất siêu quan trọng sẽ đạt được 40 tỷ USD, trở thành 
một trong những nước đứng đầu xuất khẩu ở khu vực của 
chúng ta. Như thế lối ra của chúng ta về nông nghiệp rất 
đáng mừng. Tôi cũng thay mặt Chính phủ đánh giá cao 
sự cố gắng của các cấp, các ngành, của bà con nông dân 
Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp trong 
lĩnh vực này. 

Trước hết chúng ta khẳng định là Nông nghiệp hữu cơ 
Việt Nam không chỉ có sữa, dược liệu, vật liệu, cây dừa, 
cây gấc mà chúng ta đều biết là rau, củ, quả rất lớn và rất 
nhiều sản phẩm khác đặc biệt lĩnh vực chăn nuôi và nhiều 
lĩnh vực khác phát triển nền nông nghiệp hữu cơ. 

THÔNG ĐIỆP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC 
VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
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Vấn đề thứ nhất là chúng ta cần có 
một nhận thức đúng đắn và thống 
nhất về phát triển nông nghiệp hữu 
cơ. Trước hết là bên cạnh những cái 
ưu điểm và những ý nghĩa nổi trội của 
nông nghiệp hữu cơ, chúng ta cũng 
cần thống nhất nhận thức là nông 
nghiệp phi hữu cơ với năng suất cao 
trong nhiều năm tới vẫn tiếp tục đóng 
vai trò bảo đảm an ninh lương thực 
quốc gia, không thể xem nhẹ.  

Song hành với nông nghiệp hữu cơ là 
động lực của đổi mới sáng tạo trong 
nông nghiệp thì nông nghiệp phi hữu 
cơ vẫn phải đặt ra đối với đất nước 
Việt Nam để đáp ứng nhu cầu hiện 
nay. 

Nông nghiệp hữu cơ sẽ đáp ứng một 
phân khúc thị trường cao cấp cần 
thiết giúp cho người Việt Nam hội 
nhập sâu hơn, chất lượng hơn với thế 
giới và mang trọng trách trong tương 
lai. Và như thế, nông nghiệp hữu cơ 
không thể phát triển theo phong trào 
ồ ạt, chưa thể sớm thành sản phẩm 
phổ cập cho mọi người mà đòi hỏi 
phát triển hết sức bài bản, khoa học. 
Và tôi có thể nói một ý là: như vậy 
bên cạnh đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ thì phải phát triển toàn 
diện nông nghiệp Việt Nam. 

Chúng ta đồng ý là tìm một thị 
trường rõ ràng như tôi đã nêu, trong 
tương lai gần và tương lai xa hơn. 
Hôm nay có các vị khách quốc tế ở 
đây từ Pháp cho đến các tổ chức thế 
giới người ta đều nói cái này và thứ 
hai là hình thành cho được Hệ sinh 
thái phát triển Nông nghiệp hữu cơ, 
một văn hóa Nông nghiệp hữu cơ ở 
nông thôn, ở nông nghiệp và đặc biệt 
là người nông dân chúng ta. Văn hóa 
đó không thể là một vườn hai loại 
rau, một chuồng hai loại lợn khác 
nhau, văn hóa thành đạo đức của 
người nông dân Việt Nam, đảm bảo 
sản phẩm nông nghiệp, an toàn thực 
phẩm cho mọi người dân. Tôi muốn 
nhấn mạnh rằng Nông nghiệp hữu cơ 
không chỉ nói cho người giầu, nông 
nghiệp sạch cho những người có thu 
nhập mà một nền nông nghiệp phải 

phục vụ cho một quy mô dân số an 
toàn, sức khỏe là vấn đề đặt ra trong 
phát triển của chúng ta nói chung. 

Vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn 
đề cập đến quý vị đó là: Ở Việt Nam 
sớm xây dựng Tiêu chuẩn sản xuất 
Nông nghiệp hữu cơ theo quy chuẩn 
quốc tế. Thiết lập hệ thống kiểm tra 
nghiêm khắc, minh bạch và hiệu quả 
để các sản phẩm Việt Nam có uy tín 
và giành được sự tin cậy của thế giới. 
Chính vì vậy, trong chỉ đạo, ngoài 
các vấn đề trên thì cơ chế quản lý an 
toàn thực phẩm, tiêu chuẩn sản xuất 
rất quan trọng. Sản phẩm hữu cơ dù 
cho thị trường trong nước hay xuất 
khẩu tất cả đều phải nhờ thương hiệu, 
cho nên thương hiệu có được do sản 
phẩm sạch. Từ đó vấn đề tiêu chuẩn, 
quy định phải cụ thể, rõ ràng, cơ chế 
quản lý theo chuỗi nhất quán, minh 
bạch, nghiêm chỉnh và liêm chính. 
Cái này còn đang nhập nhằng, mất uy 
tín. Quy trình sản xuất rất quan trọng 
trong nông nghiệp chúng ta, từng 
vùng, từng ngành. Tôi đi Tây Ninh 
và Lâm Đồng và nhiều địa phương 
khác, hiện nay là nếu các đon vị có 
thương hiệu thì không có sản phẩm 
để bán, còn nếu chúng ta cứ làm 
nhập nhằng, không minh bạch thì sản 
phẩm bị dư thừa, không tiêu thụ được 
do người tiêu dùng nghi ngờ. Chính 
vì vậy, một bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn 
nêu ra đó là nhiệm vụ của Nhà nước, 
các cơ quan phải phối hợp trình và 
ban hành. Trên tinh thần mà chúng 
ta thường hay nói dù sản phẩm gì, 
làm việc gì thì đảm bảo minh bạch, 
có cơ sở khoa học trong phát triển 
Nông nghiệp hữu cơ. Phải làm tốt 
việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm 
Nông nghiệp hữu cơ, vấn đề đó rất 
quan trọng. 

Tiềm năng phát triển nông nghiệp 
Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt là 
phát triển Nông nghiệp hữu cơ. Thị 
trường mấy năm gần đây đã nói lên 
sự phát triển rất nhanh, rất tốt. Đặc 
biệt, Nông nghiệp hữu cơ có tính 
giáo dục cao đã đóng góp to lớn xây 
dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn, phát 
huy giá trị nhân văn con người, đồng 

thời Nông nghiệp hữu cơ sẽ đóng 
góp rất quan trọng cho nền kinh tế 
phát triển xanh và bền vững. Những 
giá trị đó là vô bờ bến để lại cho các 
thế hệ người Việt Nam mai sau một 
Tổ Quốc xanh, sạch, đầy sức sống. 
Việc thực hành sản xuất Nông nghiệp 
hữu cơ, phát triển Nông nghiệp hữu 
cơ ở từng địa phương là thể hiện sống 
có trách nhiệm của mỗi chúng ta cho 
cộng đồng, cho tương lai, cho thế hệ 
mai sau. Có như vậy mới phát triển 
nền Nông nghiệp hữu cơ đúng đắn và 
bền vững. Tôi trân trọng đánh giá cao 
các ý kiến, sáng kiến của các vị đại 
biểu qua Diễn đàn hôm nay và mong 
tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ 
trợ, ủng hộ và trực tiếp tham gia của 
quý vị trong thời gian tới để đẩy 
mạnh phát triển nông nghiệp Việt 
Nam theo hướng nền Nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông 
nghiệp thông minh trong cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0. Tại hội nghị 
này tôi giao cho Bộ Nông nghiệp & 
Phát triển nông thôn chủ trì tiếp thu 
và cụ thể hóa những ý kiến, những 
sáng kiến, những kiến nghị của Diễn 
đàn để biến ý tưởng của quý vị nêu 
hôm nay thành hành động của các 
ngành, các cấp để triển khai Nông 
nghiệp hữu cơ Việt Nam trong giai 
đoạn tới một cách bền vững.  

Thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi sự 
hưởng ứng các nhà khoa học, bà con 
nông dân, các doanh nghiệp và cộng 
đồng xã hội tham gia phát triển Nông 
nghiệp hữu cơ trên cả nước. Đó cũng 
chính là quyền lợi, trách nhiệm của 
từng chủ thể trong xã hội vì môi 
trường sống trong lành, vì sức khỏe 
tốt và hạnh phúc của từng người dân 
Việt Nam. Chúng ta chúc cho nền 
Nông nghiệp hữu cơ thông minh của 
Việt Nam phát triển bền vững với quy 
mô lớn, thị trường rộng hơn nữa đáp 
ứng cuộc sống của nhân dân chúng ta 
kể cả xuất khẩu trong tương lai.”

(Trích phát biểu của Thủ tướng 
Chính phủ tại Diễn đàn quốc tế: 
Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát 
triển và hội nhập (Hà Nội, tháng 12-
2017) 
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MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP
ĐỂ THÚC ĐẨY SẢN XUẤT HỮU CƠ TRONG THỜI GIAN TỚI

Quan điểm phát triển

Việt Nam là đất nước có diện tích đất canh tác trên đầu 
người thuộc loại thấp nhất trên thế giới, dân số tăng 
nhanh, do vậy mục tiêu của đề án tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp là phát triển một nền nông nghiệp bền vững và 
thân thiện môi trường, nâng cao năng suất và sức cạnh 
tranh của sản phẩm nông nghiệp, trong đó có nông 
nghiệp hữu cơ. Khuyến khích sản xuất các sản phẩm hữu 
cơ đạt tiêu chuẩn và có chứng nhận.

Trên cơ sở điều kiện thổ nhưỡng xác định, lựa chọn 
chính xác chủng loại sản phẩm, quy mô và vùng sản xuất 
sản phẩm thích hợp với nhu cầu của từng thị trường để 
khai thác lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, xã hội, 
đảm đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia; tập trung sản 
xuất sản phẩm hữu cơ với các loài bản địa, gắn với nông 
nghiệp du lịch, sinh thái.

Tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp 
an toàn có khuyến khích sử dụng tối đa các yếu tố hữu 
cơ.

Nội dung

Bảo vệ và cải thiện độ phì nhiêu đất đai, ổn định hàm 
lượng hữu cơ trong đất (đặc biệt là đất đồi núi).

Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học nhằm khai 
thác tối đa nguồn phân chuồng, phân xanh, phế phụ 
phẩm nông nghiệp cũng như các nguồn hữu cơ khác để 
đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đủ về lượng 
và cân đối về tỉ lệ. 

Thực hiện luân canh để hạn chế phát sinh sâu bệnh, phát 
huy lợi thế so sánh của điều kiện thời tiết, khí hậu.

Sử dụng các giống có năng suất và chất lượng cao lại 
có khả năng kháng sâu bệnh để tăng khả năng huy động 
dinh dưỡng từ đất và phân bón, giảm tối đa sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật hoá học. Tăng cường việc áp dụng IPM 
và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thiên địch.

Tăng cường phát triển chăn nuôi, thủy sản sinh thái, sử 
dụng sản phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi, thủy 
sản và cung cấp phân hữu cơ. Khuyến khích các mô hình 
trồng trọt-chăn nuôi-thủy sản bền vững, thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Khai thác tối đa nguồn nước phù sa để tưới cho cây trồng, 
đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, cải thiện môi trường và trẻ 
hóa đất.

Giải pháp

Qui hoạch và bảo vệ đất đai, nguồn nước hiện chưa hoặc 
ít bị ô nhiễm và còn thích hợp cho sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ theo hướng hàng hóa.

Hoàn thiện hệ thống chính sách tiêu chuẩn, qui chuẩn sản 
xuất, chế biến, chứng nhận chất lượng, thanh tra, giám sát 
liên quan đến nông nghiệp hữu cơ; giúp người tiêu thụ an 
tâm khi sử dụng các sản phẩm đã có chứng nhận và đạt 
tiêu chuẩn.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh 
sản phẩm hữu cơ, đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ, phân 
sinh học, vi sinh, chế phẩm bảo vệ thực vật sinh học.
Xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và quảng bá 
sản phẩm hữu cơ Việt Nam.
 
Tăng cường công tác đào tạo, hợp tác quốc tế về nông 
nghiệp hữu cơ; nâng cao năng lực và thúc đẩy tiêu thụ 
hàng hóa, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị từ sản 
xuất đến tiêu thụ. 

Tăng cường năng lực hoạt động của Hiệp hội nông nghiệp 
hữu cơ Việt Nam, thông qua các doanh nghiệp có mô hình 
thành công, giúp doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ mới và 
nhất là các qui chuẩn, tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cần hướng đến thị trường 
trong nước với hơn 90 triệu dân đảm bảo sản phẩm an 
toàn, chất lượng, được chứng nhận và cam kết truy xuất 
được nguồn gốc.  

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ; nâng cao nhận thức cho các doanh 
nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng về việc tuân thủ 
nghiêm ngặt quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên 
cơ sở lựa chọn những sản phẩm có lợi thế so sánh, phù 
hợp với điều kiện thổ nhưỡng và điều kiện kinh tế xã hội 
của địa phương. 

Nâng cao năng lực của các tổ chức chứng nhận và đội ngũ 
sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ theo hướng 
xã hội hóa.

Trích báo cáo Định hướng chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam của Thứ trưởng Trần Thanh Nam 
tại Diễn đàn quốc tế: Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam – Phát triển và Hội nhập, tháng 12/2017
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NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới 
việc thực hiện các quy trình sản xuất với kết quả là 

đảm bảo hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh 
dưỡng tốt và công bằng xã hội; là hệ thống sản xuất không 
sử dụng hoặc loại trừ các vật tư đầu vào là hóa chất tổng 
hợp. Kể từ khi loài người xuất hiện, nông nghiệplàmột 
trong những hoạt động cơ bản nhất của con người. Bởi 
vì con người cần có dinh dưỡng hàng ngàycho cơ thể. 
Nông nghiệp hữu cơ có thể xem là hình thức sản xuất lâu 
đờinhất của nông nghiệp trên trái đất.

Ở Việt Nam, tổ tiên chúng ta từ những năm 60 trở về 
trước đều sử dụng hình thức sản xuất hữu cơ tự nhiên. 
Hơn 50 năm qua nền nông nghiệp Việt Nam đã quan tâm 
chú trọng cho các dạng vật tư phân bón, thuốc trừ sâu 
bằng phương pháp sản xuất công nghiệp hóa tổng hợp, 
mặc dù đem lại năng suất, sản lượng; nhưng cũng để lại 
những hậu quả nặng nề cho môi trường sinh thái và sức 
khỏe. Nông nghiệp hữu cơ chỉ được bắt đầu từ những năm 
1990 thông qua định hướng của chuyên gia tư vấn, các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các đối tác Việt 
Nam như TW Hội Nông dân Việt Nam, Hội làm vườn 
Việt Nam… Từ khi được Nhà nước cho thành lập (năm 
2011), Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) 

đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp 
hữu cơ Việt Nam, tập hợp, thu hút nhiều cá nhân, đơn vị 
tham gia Hiệp hội (gần 1000 hội viên), cộng đồng người 
Việt Nam quan tâm và hiểu rõ vai trò của nông nghiệp hữu 
cơ, sản phẩm hữu cơ. Nhu cầu sản phẩm hữu cơ cho xuất 
khẩu và trong nước cũng tăng cao “cung không đáp ứng 
cầu”. Những năm gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện và ban hành 
kịp thời các chính sách nông nghiệp hữu cơ. Chính phủ và 
các Bộ, ban, ngành ban hành chính sách ưu tiên cho nông 
nghiệp hữu cơ trong năm 2018 (Nghị định Nông nghiệp 
hữu cơ, Tiêu chuẩn Quốc gia và nghiên cứu xây dựng Đề 
án Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 2018-2025). Đến nay 
đã có 33/63 tỉnh, thành phố có mô hình sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ với diện tích, sản lượng tăng nhanh (diện 
tích hữu cơ 76,666 ha, đứng thứ 3 các nước ASEAN).

Nông nghiệp hữu cơ với 4 nguyên tắc vàng là sức khỏe, 
môi trường sinh thái, công bằng và cẩn trọng sẽ đóng góp 
quan trọng cho nền kinh tế phát triển xanh, bền vững. Mỗi 
người Việt Nam thực hành sản xuất hữu cơ là thể hiện 
sống có trách nhiệm với cộng đồng và cho tương lai của 
thế hệ mai sau./.

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam
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GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
Ngày 29/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu 
cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích 
phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đây là khung pháp lý 
quan trọng để hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi 
nhãn, lôgô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra 
nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh 
vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ.

Trong đó, về chính sách khuyến khích phát triển nông 
nghiệp hữu cơ, ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban 
hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cụ thể, ưu 
tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài 
nghiên cứu, dự án khuyến nông, đặc biệt về giống kháng 
sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học, thuốc thú y thảo mộc.

Cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm hữu cơ hoặc vật 
tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ được ưu tiên 
hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với nông 
nghiệp, nông thôn đã được ban hành gồm: Chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính 
sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; chính sách liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng 
lớn; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông 
thôn; chính sách cho vay khuyến khích phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Bên cạnh đó là chính sách đặc thù về giống, vốn và công 

nghệ trong nuôi trồng, khai thác dược liệu; chính sách 
hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu; chính 
sách hỗ trợ gắn Nhãn xanh Việt Nam, hỗ trợ cơ sở thân 
thiện với môi trường; các chính sách có liên quan khác. 
Trong cùng thời điểm và mục tiêu, cơ sở chỉ được lựa 
chọn một chính sách phù hợp nhất.

Nội dung, định mức hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; nguồn vốn 
và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện theo 
các văn bản đã được ban hành đối với các chính sách hỗ 
trợ nêu trên.

Một số chính sách hỗ trợ đặc thù

Nghị định cũng quy định cụ thể một số chính sách đặc 
thù hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia 
đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Theo đó, hỗ trợ 
100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện 
sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân 
tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

Hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ 
do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại); về 
hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ, định mức hỗ trợ 
thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.
Về hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ 
theo tiêu chuẩn quốc gia, định mức hỗ trợ chi phí giống 
kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật 
sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn 
hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình 
chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình theo 
quy định của Chính phủ về khuyến nông.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/10/2018.
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SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM 
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

“Không có gì là quan trọng hơn đối với người dân trên trái đất là thực phẩm...
và phương pháp hữu cơ...là cách duy nhất để con người tiếp tục sống trên 
trái đất này”

(Vandana Shiva – New Dehli – IFOAM GA)
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Từ ngàn đời nay, tổ tiên của người Việt đã sản xuất nông nghiệp hữu cơ với việc sử dụng 
phân chuồng, phân xanh và phế, phụ phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên do áp lực về tăng dân 

số, đất canh tác bị thu hẹp do quy trình đô thị hóa cho nên đã chuyển sang thời kỳ chủ yếu 
sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kích thích sinh trưởng… bằng hóa chất tổng hợp. 
Phân bón hữu cơ và sức khỏe đất không được chú trọng hơn nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, cuộc 
cách mạng hóa học hóa nông nghiệp đã đưa Việt Nam từ một nước nhập khẩu lương thực 
thành nước xuất khẩu nhiều loại nông sản hàng đầu thế giới (lúa, gạo, cà phê, điều, tiêu…). 
Nhưng chính nền sản xuất nông nghiệp dựa vào đầu tư và khai thác tài nguyên đang làm cho 
chất lượng nông sản không an toàn, môi trường bị ô nhiễm, đa dạng sinh học bị suy giảm… 
chúng ta đang hướng tới một nền sản xuất hiệu quả, chất lượng, chuỗi giá trị sản phẩm nâng 
cao, an toàn cho sức khỏe và môi trường sống phải đảm bảo tốt hơn. Sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ với bốn nguyên tắc vàng đã khẳng định là một trong những xu thế phát triển quan 
trọng cho tất cả các nước trên thế giới.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Bốn nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

Nguyên tắc về sức khỏe

Nông nghiệp hữu cơ cần đảm bảo và tăng cường sức khỏe của đất, cây trồng, động vật, con 
người và cả hành tinh như một thể thống nhất không thể tách rời.

Đảm bảo sức khỏe con người

Nông nghiệp hữu cơ đóng vai trò trong việc đảm bảo và nâng cao sức khỏe của con người vì 
nông phẩm hữu cơ được sản xuất không sử dụng các chất hoá học vô cơ độc hại gây nguy cơ 
bệnh tật và ảnh hưởng đến sự phát triển của con người, nhất là các loại thuốc phòng trừ dịch 
hại hoá học, kháng sinh và cách chất kích thích sinh trưởng. Khi con người sử dụng các sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ, có thể loại trừ hầu hết các mối nguy cơ từ các chất hoá độc trong 
khẩu phần ăn hàng ngày.

 Nông nghiệp hữu cơ không chỉ có lợi đối với người tiêu dùng, mà còn giúp đảm bảo sức 
khoẻ trực tiếp cho chính người sản xuất/nông dân. Nhờ đảm bảo nguyên tắc trong sản xuất 
nên người nông dân giảm việc tiếp xúc trực tiếp với các chất hoá học vô cơ (như thuốc trừ 
sâu/bệnh vô cơ, kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng…) nên giảm nguy cơ phơi nhiễm với 
các chất hoá học nguy hiểm trong quá trình sản xuất. 

Đảm bảo sức khỏe và độ màu mỡ của đất

Nông nghiệp hữu cơ ngay từ khi bắt đầu hình thành đã đảm bảo nguyên tắc cân bằng mối 
quan hệ giữa đất đai, cây trồng, vật nuôi và các yếu tố sinh thái khác. Vì vậy, ngược với nông 
nghiệp thâm canh là lạm dụng vai trò của đất như là giá thể cho nông nghiệp hoá học, nông 
nghiệp hữu cơ lấy việc bảo vệ đất, bồi bổ dưỡng chất cho đất thông qua các chất hữu cơ, qua 
hệ vi sinh vật, hệ động vật đất để cung cấp cân bằng các dinh dưỡng cho cây trồng, từ đó 
cũng đảm bảo dinh dưỡng cho động vật và các đối tượng khác. 

Hệ thống vi sinh vật đất rất phong phú ở vùng đất canh tác hữu cơ, giúp liên kết các phân tử 
đất lại với nhau. Phương pháp canh tác hữu cơ như luân canh cây trồng, cây trồng phủ đất, 
bón phân xanh, ủ phân động vật... giúp tăng hoạt động các vi sinh vật và tăng chất lượng đất. 
Ngược lại, canh tác hóa học sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm tổng hợp... tiêu 
diệt các vi sinh vật, phá vỡ các kết cấu của đất.

So sánh với canh tác hóa học, canh tác hữu cơ tăng các chất dinh dưỡng hữu cơ cho đất, tăng 
khả năng giữ Các bon, chuyển hóa dinh dưỡng trong đất và giữ nước.

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam
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Nguyên tắc về sinh thái

Nông nghiệp Hữu cơ dựa vào hệ sinh thái sống động 
và chu trình tự nhiên. Các thành phần trong hệ sinh thái 
luôn hỗ trợ nhau, cạnh tranh, ganh đua nhau và cùng 
nhau duy trì sự tồn tại trong tự nhiên.  Nguyên tắc này 
gắn Nông nghiệp Hữu cơ sâu vào trong hệ sinh thái 
năng động. Nó cho thấy sản xuất phải được dựa vào các 
quá trình của hệ sinh thái: đó là quá trình sản xuất, tiêu 
thụ và phân hủy. Để có được thức ăn và sức khỏe tốt 
phải thông qua sinh thái của môi trường sản xuất cụ thể. 

Các hệ thống canh tác hữu cơ, đồng cỏ chăn thả và hệ 
thống thu hái tự nhiên cần phù hợp với các chu trình 
sinh thái và sự cân bằng trong tự nhiên. Qúa trình quản 
lý phải phù hợp với quy mô, với văn hóa vói sinh thái 
và các điều kiện địa phương. Quản lý hữu cơ phải phù 
hợp với điều kiện địa phương, sinh thái, văn hoá và quy 
mô. Giảm thiểu đầu vào bằng cách tái sử dụng, tái chế 
và quản lý hiệu quả nguồn năng lượng và vật liệu đầu 
vào để duy trì và cải thiện chất lượng môi trường và bảo 
tồn các nguồn lực.

Trong nông nghiệp hữu cơ, để có được sự cân bằng sinh 
thái cần phải thiết kế các hệ thống trang trại, thiết lập 
môi trường sống cho các sinh vật và duy trì tính đa dạng 
sinh học, thân thiện với môi trường. 

Nguyên tắc về sự công bằng

Nông nghiệp hữu cơ cần xây dựng trên mối quan hệ 
đảm bảo tính công bằng cùng với sự quan tâm đến môi 
trường chung và những cơ hội sống cho tất cả các sinh 
vật.  

Sự công bằng được mô tả như là sự hợp tình hợp lý, sự 
tôn trọng, ngay thẳng và tận tình đối với con người và 
cả với những mối quan hệ với các đời sống khác ở xung 
quanh. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng tất cả những gì 
có liên quan đến nông nghiệp hữu cơ cần đối xử trong 
mối quan hệ như con người đảm bảo công bằng tới tất 
cả các tầng lớp và các bên liên quan: Nông dân – Công 
nhân – Trí thức – Nhà phân phối – Thương nhân và 
Người tiêu dùng.  Nó cũng bao hàm rằng các vật nuôi 
hữu cơ cần được tôn trọng và được cung cấp những điều 
kiện và cơ hội sống theo bản năng, tập tính tự nhiên và 
sống an bình.

Công bằng còn được thể hiện trong cách sử dụng và 
quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên không chỉ đảm 
bảo tính sinh thái mà còn chú trọng đến tính xã hội trong 
sự tin tưởng đối với các thế hệ tương lai. Sự công bằng 
này đòi hỏi các hệ thống sản xuất, phân phối và thương 
mại cần cởi mở và công bằng tính toán đến các chi phí 
thực tế cho môi trường và xã hội.
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Nguyên tắc về sự cẩn trọng

Nguyên tắc này nhắm tới sự thận trọng và có trách 
nhiệm như là chìa khoá trong quản lý, phát triển và 
lựa chọn công nghệ áp dụng trong nông nghiệp hữu 
cơ. Khoa học là cần thiết để đảm bảo sản phẩm Nông 
nghiệp hữu cơ là lành mạnh, an toàn và sinh thái. Tuy 
nhiên, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức bản địa, và 
truyền thống cùng các kỹ năng được tích lũy sẽ mang  
đến các giải pháp giá trị đã được kiểm chứng  qua thời 
gian.

Nông nghiệp hữu cơ cần phòng ngừa các rủi ro nghiêm 
trọng thông qua áp dụng các công nghệ thích hợp và 
loại bỏ nhưng công nghệ khó lường trước như kỹ thuật 
chuyển gen. Các quyết định nên phản ánh các giá trị và 
nhu cầu của tất cả mọi đối tượng có thể bị ảnh hưởng 
thông qua quá trình minh bạch có sự tham gia.

Quá trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đều phải tuân 
thủ nghiêm túc tất cả các nguyên tắc này, xem xét thận 
trọng, áp dụng đúng và không vi phạm bất kỳ nguyên 
tắc nào. Những nguyên tắc này được thể hiện chi tiết 
trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu 
chuẩn quốc tế. Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì 
mục đích cuối cùng là sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn 
hữu cơ. Sản phẩm đó phải được giám sát, thẩm định cả 
quá trình sản xuất là hữu cơ và được công nhận tuân 
thủ theo tiêu chuẩn của các đơn vị chứng nhận theo 
quy định của pháp luật. 
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Giống cây trồng, vật nuôi hữu cơ

Việc chọn giống cây trồng và vật nuôi và phương pháp nhân giống phải được đảm bảo các nguyên tắc chung sau 
đây:
• Giống phải thích nghi với điều kiện địa phương và hệ thống chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ, ưu tiên cho việc chọn 

• Giống cây, giống vật nuôi phải khỏe mạnh, có khả năng kháng bệnh.
•  Không có các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc các vấn đề về sức khỏe, sức đề kháng…
•  Nên sử dụng các phương pháp sinh sản tự nhiên hơn là phương pháp thụ tinh nhân tạo.
• Không được sử dụng kỹ thuật ghép phôi và biện pháp xử lý sinh sản bằng hóc môn.
• Không được dùng kỹ thuật gen trong việc nhân giống.

và sử dụng giống bản địa.
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Các yêu cầu của sản xuất hữu cơ

Khu vực sản xuất: Khu vực trồng trọt hữu có phải được khoanh vùng, phải có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý tách biệt 
với khu vực không sản xuất hữu cơ, cách xa khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, 
công nghiệp, bệnh viện.

Cơ sở phải quy định vùng đệm cụ thể và dễ dàng nhận diện. Chiều cao của cây trồng trong vùng đệm và chiều rộng cụ 
thể của vùng đệm phụ thuộc vào chiều cao của cây trồng trong khu vực sản xuất thông thường, nguồn nước gây ô nhiễm 
cần xử lý, địa hình của cơ sở và điều kiện khí hậu địa phương.

Nếu có nguy cơ gây ô nhiễm từ bên ngoài do nguồn nước thì bên ngoài vùng đệm tạo một bờ đất hoặc rãnh thoát nước 
triệt để nhằm tránh nước xâm lấn, ô nhiễm vào khu vực sản xuất hữu cơ.

Chăn nuôi hữu cơ và nuôi trồng thủy sản hữu cơ

1. Chuyển đổi đồng cỏ, ao hồ và khu vực đất trong kế hoạch dùng để trồng cây thức ăn chăn nuôi: Việc chuyển đổi này 
được thực hiện phù hợp theo yêu cầu đối với cây trồng hữu cơ (điều 5.1.2 của TCVN11041-2:2017).

2. Chuyển đổi vật nuôi: Khi vùng đất đã đạt yêu cầu sản xuất hữu cơ thì các vật nuôi thông thường (không phải hữu cơ) 
cần được nuôi dưỡng theo phương pháp hữu cơ trong một thời kỳ nhất định, tùy theo từng loại vật nuôi được quy định 
trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-3:2017.

3. Chuyển đổi đồng thời vật nuôi và khu vực đất đai dành cho sản xuất hữu cơ (đồng cỏ, ao, chuồng trại cà trồng cây 
thức ăn): Nếu chuyển đổi đồng thời vật nuôi và đất đai chỉ dùng cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong cùng một cơ 
sở sản xuất hữu cơ thì thời kỳ chuyển đổi đối với cả vật nuôi, đồng cỏ, khu vực trồng cây thức ăn chăn nuôi có thể giảm 
xuống còn 12 tháng, chỉ trong trường hợp các vật nuôi và con cái của chúng được cho ăn chủ yếu là các sản phẩm của 
chính cơ sở sản xuất đó.
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Nông nghiệp Việt Nam khác với các nước có diện tích 
lớn về đồng cỏ, có mùa dông dài phủ băng tuyết, 

hoặc không chịu áp lực về dân số mà bắt buộc phải tăng 
sản lượng lương thực bằng cách quay vòng luân canh và 
dùng hóa chất thường xuyên nên đất đai không hề được 
nghỉ. Hậu quả sau hơn 6-7 thập kỷ đã tác động vô cùng 
xấu đến môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng dân 
cư toàn xã hội, làm giảm uy tín về các mặt hàng nông 
sản Việt Nam trên thị trường nội địa và quốc tế. Xu thế 
chuyển sang canh tác hữu cơ vẫn là xu thế tất yếu nhưng 
đây là một sự nghiệp với tiến trình khó khăn và phức tạp 
cần một tư duy vĩ mô đúng đắn và quyết liệt ngay từ bước 
đầu tiên của việc xây dựng nền Nông nghiệp hữu cơ Việt 
Nam. Trước hết bằng việc quy hoạch các vùng Nông 
nghiệp hữu cơ để sản xuất ra được các sản phẩm hữu cơ 
đích thực, chiếm lĩnh được thị trường với lòng tin của 
người tiêu dùng để làm động lực phát triển; cần cải tạo đất 
đai và môi trường sinh thái trong một khoảng thời gian dài 
ít nhất từ 3 năm trở lên. Vì vậy, con đường tiếp cận ngắn 
nhất là phải xác định ngay các vùng có tiềm năng về Nông 
nghiệp hữu cơ dựa trên những ưu thế nổi trội dưới đây:

Phát triển trên các vùng đệm, phụ cận của các khu vực còn 
bảo tồn được hệ sinh thái tự nhiên như rừng nguyên sinh, 
rừng thuộc khu bảo tồn đa dạng sinh học, các vườn quốc 
gia, các công viên địa chất.

 Hệ sinh thái nông nghiệp có khả năng chuyển đổi sang 
Nông nghiệp hữu cơ với chi phí thấp cộng với quyết tâm 
cao của cộng đồng dân cư tại đó.

Là vùng đã có thị trường trong nước hoặc xuất khẩu với 
các nông đặc sản bản địa mang tính giá trị gia tăng về 
hàng hóa như mít, dừa, hồ tiêu, cacao, lúa, tôm, dược liệu 
khai thác tự nhiên.

Như vậy, cần phải dựa vào các khu vực vẫn còn sự hiện 
diện khá sâu sắc và rộng rãi của hệ sinh thái thiên nhiên, 
bảo đảm độ sạch về môi trường đất, môi trường nước, môi 
trường không khí, sự cân bằng tự nhiên trong phát triển 
các hệ vi sinh vật, thực vật và côn trùng.

Sau khi xác định được các điều kiện để xây dựng vùng 
Nông nghiệp hữu cơ cần thêm một số các điều kiện như 
sau để vùng Nông nghiệp hữu cơ tồn tại, vận hành bền 
vững và phát triển lâu dài:

Một là, đối với một nước có mức bình quân đất nông 
nghiệp trên đầu người quá thấp như nước ta, việc gia tăng 
doanh số và thu nhập tính trên 1 ha đất nông nghiệp và 
1 người lao động nông nghiệp phải là mục tiêu hiệu quả 
kinh tế quan trọng nhất, chứ không phải là hiệu quả kinh 
tế tính theo đồng vốn đầu tư, như ở các nước có nhiều 
đất nông nghiệp. Một trong những giải pháp khả thi để 
có thể thực hiện mục tiêu này là khôi phục và phát triển 
nền nông nghiệp hữu cơ đối với một số loại nông sản, ở 
một số vùng nông nghiệp sinh thái có lợi thế  so sánh cao. 
Nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại phải được ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất và quản lý theo chuổi giá 
trị ngành hàng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi 
trường cao hơn hẳn nền nông nghiệp thông thường.

Hai là, phát triển sản phẩm nông nghiệp chiến lược theo 
vùng nông nghiệp sinh thái hữu cơ. Dựa vào kết quả 
nghiên cứu lợi thế so sánh, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật sản 
xuất và nhu cầu thị trường, Chính phủ xác định sản phẩm 
nông sản chiến lược nói chung và nông sản được sản xuất 
theo kỹ thuật hữu cơ nói riêng cho mỗi vùng nông nghiệp 
sinh thái, trên phạm vi quốc gia. Đó chính là cơ sở để 
quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 
thực hiện liên kết vùng giữa các tỉnh trong mỗi vùng nông 
nghiệp sinh thái.

Ba là, đầu tư đào tạo đội ngũ nông dân chuyên nghiệp 
để tạo dựng nền nông nghiệp hữu cơ theo quy hoạch của 
Chính phủ. 

Bốn là, đầu tư đào tạo đội ngũ chuyên gia kinh tế và kỹ 
thuật cho các hợp tác xã và doanh nghiệp.

Năm là, thành lập quỹ tín dụng để khuyến khích trang trại, 
họp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học nghiên 
cứu và ứng dụng (R/D) công nghệ cao trong sản xuất theo 
kỹ thuật hữu cơ, ở mỗi chuỗi giá trị nông sản, từ cung ứng 
nguồn lực đầu vào đến canh tác, nuôi trồng, khai thác, 
đánh bắt, chế biến, bảo quản, phân phối, tiêu thụ nông sản 
trên thị trường trong và ngoài nước. 

Phát triển vùng nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
TS. Ngô Kiều Oanh
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Sáu là, các nông hộ trong nền Nông nghiệp hữu cơ vẫn 
là lực lượng sản xuất nông sản hàng hóa chủ yếu. Bởi 
vì, đối tượng sản xuất Nông nghiệp hữu cơ là sinh vật, 
cây và con, cần thực hiện nghiêm ngặt phương châm 
“nhất thì, nhì thục”. Điều đó chỉ có trang trại gia đình, 
mà thường gọi là kinh tế nông hộ (Farm household) 
mới có thể thực hiện được.

Bảy là, doanh nghiệp có nhiệm vụ dẫn dắt chuỗi liên 
kết theo giá trị ngành hàng, doanh nghiệp phải và có 
thể giải quyết 3 vấn đề mà từng nông hộ không giải 
quyết được là:Thị trường và thương hiệu, ứng dụng 
công nghệ cao, vốn sản xuất- kinh doanh. Doanh 
nghiệp chế biến có thể trực tiếp hay liên kết với các 
doanh nghiệp khác và ngân hàng thương mại trong 
việc cung ứng các nguyên vật liệu đầu vào cho các 
nông hộ, trang trại nhỏ. Giá bán nông sản của nhà 
nông cho doanh nghiệp phản ánh sự phân chia hợp lý 
lợi ích và rủi ro giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp 
theo nguyên tắc “các bên cùng thắng”.

Tám là, hợp tác xã giữ một vai trò quan trọng cốt yếu, 
là người chủ đích thực của vùng Nông nghiệp hữu 
cơ làm cầu nối liên kết giữa các nông hộ và doanh 
nghiệp, bảo đảm tất các thành viên của hợp tác xã 
chấp hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mà nền 
Nông nghiệp hữu cơ đòi hỏi, thực thi hợp đồng liên 
kết với các doanh nghiệp một cách đầy đủ, nghiêm 
túc. Hoặc tự trở thành một đơn vị độc lập làm chủ mọi 
khâu trong chuỗi sản phẩm hữu cơ.
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BẢN ĐỒ VỊ TRÍ 33 TỈNH/ THÀNH THAM GIA
MÔ HÌNH CÁC SẢN PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM
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BẢN ĐỒ VỊ TRÍ VƯỜN QUỐC GIA 
& KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
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Công nghệ sinh học trong phát triển 
nông nghiệp hữu cơ 

Công nghệ sinh học và vật tư đầu vào hữu cơ

Việc sử dụng các phân bón hữu cơ vi sinh có chứa các 
vi sinh vật có lợi như Rhizobium, Azotobacter đã được 
biết đến từ lâu nhưng hiện nay công nghệ sinh học đã cho 
phép nhân giống và áp dụng trên quy mô rất lớn tạo ra 
phân bón hữu cơ vi sinh cung cấp cho nền nông nghiệp 
hữu cơ. Các loại phân bón hữu cơ vi sinh này có thể giúp 
tổng hợp được Nito trong không khí và cung cấp các vi 
lượng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Trước 
đây, phân bón hữu cơ vi sinh thường kém hiệu quả do một 
lượng lớn sinh vật có ích thường mất hiệu lực do quá trình 
vận chuyển bảo quản hoặc các chất mang có thể chứa axit 
giết chết các vi sinh vật này. Tuy nhiên nhờ sự phát triển 
của công nghệ sinh học, sản phẩm phân bón vi sinh đang 
được phát triển ở mức độ cao hơn như phân bón dạng lỏng 
nhằm giảm chi phí và đưa tối đa những vi sinh vật có ích 
đến đồng ruộng. 

Không chỉ trong trồng trọt, công nghệ vi sinh cũng mang 
lại lợi ích lớn trong chăn nuôi. Với quy trình sử dụng đệm 
lót sinh học là những cơ chất mang vi sinh vật xử lý mùi, 

nhiều trang trại lợn ở Việt nam với quy mô hàng ngàn con 
nhưng hoàn toàn không có mùi khó chịu, sản phẩm đệm 
chuồng sau khi sử dụng có thể sử dụng làm nguồn phân 
bón hữu cơ. Một số nhà khoa học đã có những nghiên cứu 
sâu về vi sinh vật bản địa, như TS Trần Thị Hạnh ở trung 
tâm Bio- Tcort đã tạo ra các sản phẩm xử lý chuồng trại và 
ao nuôi tôm, cá với hiệu lực rất cao, thời gian hiệu lực kéo 
dài áp dụng cho từng vùng sinh thái khác nhau.

Sử dụng phân trùn quế là một bước tiến của công nghệ 
sinh học trong canh tác hữu cơ. Giun đất đóng vai trò rất 
lớn trong quá trình tạo độ màu cho đất thông quá trình tiêu 
hóa. Giun có tác dụng nâng cao hiệu quả của quá trình 
phân hủy các hợp chất hữu cơ đồng thời cung cấp 20-100 
kg đạm trên 1ha 1 năm, các nguyên tố khoáng trung, vi 
lượng và các chất kích thích sinh trưởng. Hiện nay phong 
trào nuôi trùn quế làm phân bón được triển khai áp dụng 
hầu hết các trang trại rau hữu cơ được chứng nhận PGS 
tại Việt Nam.

Nông nghiệp hữu cơ là kết hợp phương pháp truyền thống và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đó Công nghệ 
Sinh học đóng vai trò then chốt để giải quyết những nút thắt trong việc cung cấp vật tư đầu vào, quản lý sâu bệnh, 

dịch hại. Công nghệ sinh học mang đến nhiều giải pháp nhưng cũng là thách thức đối với sự phát triển của nông nghiệp 
hữu cơ Việt Nam và thế giới do vật liệu biến đổi gen GMO cũng có thể được tạo ra từ Công nghệ Sinh học.Trong những 
năm gần đây, công nghệ sinh học rất được nhà nước quan tâm đầu tư và đã có những kết quả đáng ghi nhận trong thực 
tế sản xuất tại Việt Nam.

Công nghệ sinh học và thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ

Một số vi sinh vật đã được nghiên cứu và tạo ra các loại 
thuốc trừ sâu sinh học sử dụng hiệu quả và được cho phép 
trong canh tác hữu cơ như vi khuẩn Bacillus thuringiensis 
(viết tắt là Bt). Các nhà khoa học đã phát hiện ra vi khuẩn 
này có khả năng gây bệnh cho các loại sâu hại cây trồng 
và từ đó vi khuẩn Bt đã được chế tạo thành thuốc trừ sâu 
sử dụng trong nông nghiệp ở nhiều nước, mở đầu cho 
công nghệ thuốc trừ sâu sinh học.Với những thành tựu 

của di truyền học và công nghệ sinh học, người ta đã phát 
hiện nhiều chủng Bt có khả năng ký sinh mạnh, sản xuất 
ra những chế phẩm có hàm lượng độc tố và tính ổn định 
cao để tăng hiệu lực diệt sâu và mở rộng phổ tác dụng trên 
nhiều loài sâu hại thuộc nhiều bộ côn trùng ở nhiều vùng 
khí hậu khác nhau. Đã xác định có tới trên 150 loài sâu hại 
bị nhiễm các chủng Bt, trong đó bao gồm hầu như toàn bộ 
các loài sâu hại có ở Việt Nam.

TS. Phạm Minh Đức
  Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 
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Tại Việt Nam, mặc đù đã có sự thành công về thương mại của các doanh nghiệp lớn sản 
xuất phân bón hữu cơ thì công nghệ sinh học áp dụng vào các mô hình doanh nghiệp sản 
xuất nhỏ hoặc quy mô hộ gia đình nhưng số hộ áp dụng chưa nhiều.Trong chương trình đào 
tạo cho người nông dân sản xuất nhỏ của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) 
luôn luôn có nội dung đào tạo về quy trình làm phân ủ với các chế phẩm sinh học nhằm 
tăng chất lượng và hiệu quả của đống phân ủ.
Các loại thuốc trừ sâu sinh học thường an toàn cho người sử dụng, cho môi trường nhưng 
do sản lượng bán thấp, chi phí sản xuất cao và hiệu lực của thuốc thường không cao bằng 
thuốc hóa học nên không được người dân ưa chuộng. Do đó cần có sự tuyên truyền, đào 
tạo sâu rộng hơn tới người sử dụng và đặc biệt cần có chính sách trợ giá để sản phẩm công 
nghệ sinh học này cạnh tranh được với sản phẩm hóa học

Công nghệ biến đổi gen được coi là sự phát triển cao nhất trong công nghệ sinh học nhằm 
tạo ra những sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi “hoàn hảo” vừa có năng suất cao, chất 
lượng và hoàn toàn chống chịu với các tác nhân gây bệnh.

Trong khi đó, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ không cho phép bất cứ thành phần nguyên 
liệu biến đổi gen (GMO) nào được tồn tại trong sản phẩm hoặc vật tư đầu vào, từ các vi 
sinh vật trong phân bón hữu cơ tới các nguyên liệu đậu tương, lúa mỳ trong sản phẩm 
tiêu dùng. Một trong những lý do quan trọng là rất nhiều nghiên cứu khoa học trên động 
vật đã chỉ ra thực phẩm biến đổi gen gây rối loạn hệ miễn dịch, lão hóa nhanh và vô sinh. 
Nghiên cứu trên con người cho thấy thực phẩm biến đổi gien có khả năng tồn lại trong cơ 
thể, gây ra những tác hại lâu dài. Hiện nay các công ty nghiên cứu GMO chủ yếu bỏ tiền 
ra để tạo ra các loại giống chống chịu thuốc trừ sâu, trừ cỏ như giống ngô chịu được hoạt 
chất diệt cỏ glyphosate, phun hoạt chất này lên ruộng ngô thì cỏ chết nhưng ngô không 
chết. Tuy nhiên thuốc này vẫn bám trên cây ngô và khi người sử dụng ngô này sẽ chịu 
những nguy cơ bệnh tật do hóa chất này gây nên.

Hơn nữa là mối lo lắng về ô nhiễm GMO khi các cây trồng GMO thụ phấn chéo và hạt 
giống của chúng có thể được phát tán và tồn tại mãi mãi trong tự nhiên. Giống biến đổi 
gen và thuốc diệt cỏ đi kèm đang gây hại cho chim chóc, côn trùng và cả hệ sinh thái vi 
sinh vật trong đất. Chúng làm giảm sự đa dạng của sinh thái, gây ô nhiễm nguồn nước và 
không hề bền vững. Một ví dụ là cây biến đổi gien đang triệt tiêu dần môi trường sống 
của loài bướm chúa, số lượng bướm chúa đã giảm hơn 50% tại Mỹ.

Liên đoàn các phong trào sản xuất nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM) dành riêng 
một chuyên mục trong mục vận động chính sách là: Nói không với GMO – No to GMO. 
IFOAM kêu gọi sự thừa nhận của chính phủ về những tác động tiêu cực gây ra bởi GMO 
và cần chính phủ có những biện pháp khắc phục tương ứng. Những tác động tiêu cực này 
được coi chỉ là những triệu chứng của của những vấn đề mang tính chất hệ thống của 
mô hình kinh tế nông nghiệp mà không quan tâm tới những nguyên tắc của Nông nghiệp 
hữu cơ

Mặc dù tạo ra một thách thức lớn là sản phẩm biến đổi gen GMO nhưng không thể phủ 
nhận vai trò quan trọng của công nghệ sinh học đối với sự phát triển của nền nông nghiệp 
hữu cơ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mong muốn xây dựng một nền nông 
nghiệp sạch và hiện đại thì những nghiên cứu, sáng chế mới trong công nghệ sinh học 
đóng vai trò then chốt.

Công nghệ biến đổi gen (GMO) và thách thức với sự phát triển 
của nông nghiệp hữu cơ

Công nghệ sinh học sử dụng đối với hộ gia đình sản xuất hữu cơ
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Những tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ

Tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ hướng đến nền nông nghiệp an toàn và bền vững

Sản xuất nông nghiệp bền vững 
với mục tiêu sản xuất các sản 

phẩm nông nghiệp có nguồn gốc từ 
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản an 
toàn thực phẩm đồng thời không sử 
dụng hóa chất độc hại ảnh hưởng đến 
môi trường xung quanh đã và đang là 
xu hướng tất yếu của sản xuất nông 
nghiệp trên thế giới cũng như của 
Việt Nam. Trong đó sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ là hoạt động sản xuất 
hướng đến sự bền vững.

Nông nghiệp hữu cơ được định nghĩa 
là các hệ thống quản lý sản xuất toàn 
diện nhằm đầy mạnh và tang cường 
sức khỏe sinh thái nông nghiệp bao 
gồm cả đa dạng sinh học, các chu 

trình sinh học và năng suất sinh học. 
Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc 
quản lý các hoạt động canh tác, giảm 
thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu 
từ bên ngoài cơ sở và có tính đến 
các điều kiện từng vùng, từng địa 
phương.

Năm 1999, nhằm đáp ứng nhu cầu 
về việc hình thành một tiêu chuẩn 
quốc tế chung trong lĩnh vực sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ, Ủy ban 
an toàn thực phẩm CODEX đã ban 
hành tiêu chuẩn mang số hiệu CAC/
GL 32-1999 Hướng dẫn sản xuất, chế 
biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm 
được sản xuất theo pháp hữu cơ. Bản 
soát xét mới nhất của tiêu chuẩn vào 

năm 2013 đã bao gồm các tiêu chuẩn 
sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực trồng 
trọt và chăn nuôi. Phụ lục 2 của tiêu 
chuẩn cũng đã liệt kê danh mục các 
chất cụ thể được sử dụng trong sản 
xuất thực phẩm hữu cơ.

Cho tới nay, tiêu chuẩn này của 
Codex được xem như cơ sở nền tảng 
để hình thành các tiêu chuẩn khu vực 
(Ví dụ: Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu 
cơ của ASEAN), Tiêu chuẩn của hiệp 
hội (Ví dụ: Tiêu chuẩn của IFOAM), 
hay quy định của một số quốc gia (Ví 
dụ: Tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu 
cơ JAS của Nhật Bản,  .v.v…).

Tổng cục Đo lường tiêu chuẩn chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
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Năm 2007, Liên minh Châu Âu (EU) 
ban hành quy định EC834/2007 về 
sản xuất và gắn nhãn sản phẩm hữu 
cơ và quy định EC889/2008 hướng 
dẫn chi tiết thực hiện EC834/2007, 
trong đó đề cập tới sản xuất hữu cơ 
trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn 
nuôi, sản phẩm chế biến, thu gom 
đóng gói vận chuyển và bảo quản, 
quy tắc chuyển đổi, quy tắc sản xuất 
ngoại lệ.

Năm 2014, trong khuôn khổ hoạt 
động của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn 
và đánh giá sự phù hợp của ASEAN 
(ACCSQ) mà Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng là đại diện của 
Việt Nam tham gia,  nhóm công tác 
đặc biệt của ASEAN đã xây dựng 
và hình thành Tiêu chuẩn nông 
nghiệp hữu cơ của ASEAN (ASEAN 
Standard for Organic Agriculture - 
ASOA). Nội dung của tiêu chuẩn 
được xây dựng dựa trên nền tảng của 
tiêu chuẩn quốc tế Codex.

Hiện nay, 87 quốc gia trên thế giới 
đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia hoặc 
quy định về nông nghiệp hữu cơ. 
Một số ví dụ về tiêu chuẩn quốc gia, 
quy địnhcụ thể như sau

Hoa Kỳ: quy định về sản phẩm hữu 
cơ được nêu trong Bộ luật liên bang 
– Tiêu đề 7: Nông nghiệp – Tiêu đề 
phụ B – Chương I: Dịch vụ quảng 
bá về nông nghiệp – Phụ chương M: 
Điều khoản quy định về sản xuất thực 
phẩm hữu cơ – Phần phụ C: Các yêu 
cầu về sản xuất và xử lý sản phẩm 
hữu cơ và Phần phụ D: Dán nhãn và 
thông tin đưa ra thị trường về sản 
phẩm hữu cơ. Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ ban hành quy định về sản phẩm 
hữu cơ USDA-NOP.

Nhật Bản: quy định về nông nghiệp 
hữu cơ được xây dựng trên nền tảng 
tiêu chuẩn Codex với các yêu cầu bổ 
sung gồm 4 tiêu chuẩn cụ thể về Cây 
trồng hữu cơ, Thực phẩm chế biến 
hữu cơ, Các sản phẩm chăn nuôi hữu 
cơ và các sản phẩm Nông nghiệp hữu 
cơ.

Trung Quốc: hiện có bộ tiêu chuẩn 

GB/T 19630 về sản phẩm hữu cơ 
gồm 4 phần liên quan tới Sản xuất, 
Quá trình, Dán nhãn và tiếp thị, Hệ 
thống quản lý.

Thái Lan: hiện có bộ tiêu chuẩn TAS 
9000 về nông nghiệp hữu cơ gồm 1 
tiêu chuẩn chung xây dựng trên nền 
tiêu chuẩn của Codex và 2 tiêu chuẩn 
cho lĩnh vực Chăn nuôi hữu cơ và 
Thức ăn thuỷ sản hữu cơ. Ngoài ra 
Thái Lan còn phát triển một số tiêu 
chuẩn cho sản phẩm cụ thể như tiêu 
chuẩn cho Gạo hữu cơ, Cá sặc rằng 
hữu cơ, Mật ong hữu cơ.

Hệ thống tiêu chuẩn riêng:
Liên đoàn quốc tế các phong trào 
nông nghiệp hữu cơ IFOAM đã xây 
dựng và phối hợp với một số tổ chức 
ban hành các tiêu chuẩn sau trong 
lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ:

Tiêu chuẩn của IFOAM cho sản xuất 
và chế biến hữu cơ
Tiêu chuẩn về hệ thống đảm bảo 
cùng tham gia (PGS);
Tiêu chuẩn hữu cơ khu vực 
Châu Á (Asia regional organic 
standard do UNCTAD, FAO và 
IFOAM cùng phối hợp xây dựng). 

Tại Việt nam, nhu cầu về thực phẩm 
hữu cơ ngày càng lớn, để đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng, rất nhiều 
đơn vị sản xuất đã áp thực hành sản 
xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, 
tính đến cuối năm 2017 nước ta đã 
có 33/63 tỉnh, thành phố đã phát triển 
mô hình nông nghiệp hữu cơ với 
diện tích khoảng 76 nghìn ha[2]. Tất 
cả các mô hình nông nghiệp hữu cơ 
này đang áp dụng theo các tiêu chuẩn 
nước ngoài như: Mỹ (USDA), Châu 
Âu (EU), Nhật bản (JAS), và Liên 
đoàn quốc tế các phong trào nông 
nghiệp hữu cơ (IFOAM). 

Từ nhu cầu cấp thiết đó, năm 2015, 
Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN/TC/F3 đã xây dựng trình 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL) thẩm định để Bộ 
Khoa học và Công nghệ công bố tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 11041:2015 
Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi 

nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản 
xuất theo phương pháp hữu cơ. Tiêu 
chuẩn TCVN 11041:2015 được xây 
dựng trên cơ sở của tiêu chuẩn quốc 
tế Codex CAC/GL 32-1999, soát xét 
2007, sửa đổi 2013. Tuy nhiên, tiêu 
chuẩn này chỉ dựa trên các nguyên 
tắc của CODEX, khó tiếp cận, áp 
dụng và chứng nhận. Để tiêu chuẩn 
nông nghiệp hữu cơ thực sự đi vào 
cuộc sống, năm 2017 Tổng cục tiêu 
chuẩn Đo lường chất lượng đã tiến 
hành xem xét sửa đổi, ban hành 
lại bộ tiêu chuẩn về sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ. 

Các tiêu chuẩn hữu cơ Việt Namnày 
được xây dựng dựa trên cơ sở tham 
khảo các tiêu chuẩn trên thế giới về 
nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm hài hòa 
với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 
vực, tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến. 
Mặt khác, để phù hợp với thực tế sản 
xuất - kinh doanh của Việt Nam, ban 
soạn thảo đã khảo sát, khảo nghiệm 
tiêu chuẩn tại một số cơ sở sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ và định hướng 
hữu cơ cũng như tiếp thu các ý kiến 
đóng góp trước khi ban hành.

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành bộ tiêu chuẩn 
về nông nghiệp hữu cơ, trong đó bao 
gồm 03 tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN11041-1:2017 : Nông nghiệp 
hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung 
đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn 
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tiêu 
chuẩn này đưa ra các yêu cầu chung 
đối với sản xuất ban đầu, sơ chế, chế 
biến, bao gói, ghi nhãn, bảo quản, 
vận chuyển sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ. Tiêu chuẩn này áp dụng đối 
với các quá trình trồng trọt hữu cơ, 
chăn nuôi hữu cơ, nuôi trồng thủy 
sản hữu cơ và các sản phẩm từ quá 
trình nêu trên được sử dụng làm thực 
phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Phụ 
lục A của tiêu chuẩn còn quy định các 
chất được phép dùng trong chế biến 
sản phẩm hữu cơ. Phụ lục B của tiêu 
chuẩn quy định các chất làm sạch và 
khử trùng thiết bị, dụng cụ tiếp xúc 
với thực phẩm được sử dụng trong 
chế biến sản phẩm hữu cơ.
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TCVN 11041-2:2017 : Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu 
cơ. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với quá trình trồng trọt hữu cơ và sản 
phẩm thu hái từ tự nhiên. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu đối 
với sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển 
sản phẩm thực vật hữu cơ. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với tiêu 
chuẩn TCVN 11041-1.

TCVN 11041-3:2017: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu 
cơ. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với quá trình chăn nuôi hữu cơ, Tiêu 
chuẩn đưa ra các yêu cầu về khu vực sản xuất, quá trình chuyển đổi 
sang sản xuất hữu cơ, quá trình chọn giống, thức ăn, quản lý sức khỏe 
vật nuôi, quản lý cơ sở chăn nuôi, quản lý chất thải, quá trình giết mổ, 
sơ chế, bảo quản và vận chuyển. Bên cạnh đó phụ lục A quy định về 
mật độ nuôi giữ và chăn thả vật nuôi trong chăn nuôi hữu cơ; phụ lục 
B quy định về các chất được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi 
hữu cơ; Phụ lục C quy định các chất làm sạch, khử trùng được sử dụng 
trong chăn nuôi hữu cơ.

Nằm trong Bộ tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ mới được ban hành này, 
Bộ Khoa học Công nghệ còn ban hành TCVN 12134: Yêu cầu đối với 
tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm 
hữu cơ. Tiêu chuẩn này được xây dựng với mục tiêu chính là đưa ra 
các yêu cầu cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động 
chứng nhận sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn 
Việt Nam về trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ và các tiêu chuẩn 
quốc tế nhằm thúc đẩy và khuyến khích phát triển và áp dụng các mô 
hình sản xuất, chế biến thực phẩm hữu cơ phù hợp các tiêu chuẩn quốc 
gia và quốc tế, giảm cho phí cho doanh nghiệp và thiết thực trong việc 
nâng cao năng suất chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 
Việt Nam. 

Trong năm 2018, Bộ Khoa học công nghệ tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn 
nông nghiệp hữu cơ chi tiết cho một số sản phẩm cụ thể. Các tiêu chuẩn 
này dự kiến sẽ được ban hành vào cuối năm 2018. 

• Dự thảo TCVN 11041-5: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 5: Gạo hữu cơ
• Dự thảo TCVN 11041-6: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ
• Dự thảo TCVN 11041-7: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 7: Sữa hữu cơ
• Dự thảo TCVN 11041-8: Nông nghiệp hữu cơ – Phần 8: Tôm hữu cơ

Việc ban hành bộ TCVN về nông nghiệp hữu cơ, hài hòa với quốc tế 
là rất cần thiết cho tất cả thành phần liên quan. Bộ tiêu chuẩn sẽ đóng 
góp một vai trò quan trọng cho nền sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 
hữu cơ ổn định, bền vững.Các tiêu chuẩn này đều nhằm thúc đẩy hoạt 
động sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất hữu cơ nói riêng, góp 
phần tăng giá trị sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm, hàng lưu thông 
trong nước và xuất khẩu.
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Chế biến nông nghiệp hữu cơ 

Sản phẩm hữu cơ có mặt trên thị trường ở hai dạng là sản phẩm hữu cơ tươi sống (đã qua sơ chế như cắt, tỉa, làm 
sạch hoặc giết mổ…) và sản phẩm hữu cơ chế biến.

Chế biến sản phẩm hữu cơ là quá trình xử lý sản phẩm hữu cơ tươi sống theo phương pháp công nghiệp (sấy khô, cấp 
đông, triết xuất tinh dầu, lên men…) hoặc thủ công (chế biến món ăn, ẩm thực…) để tạo thành các sản phẩm hữu cơ 
chế biến ở dạng thành phẩm hoặc nguyên liệu cho chế biến sản phẩm khác.

Sản phẩm hữu cơ chế biến khá đa dạng bao gồm các loại thức ăn, đồ uống, gia vị; thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị 
thuốc cổ truyền; mỹ phẩm (kem dưỡng da, nước hoa, tinh dầu…), vải sợi…hoặc thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản 
được chế biến từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hữu cơ và các chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến được phép 
sử dụng, được bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

Yêu cầu đối với sản phẩm hữu cơ chế biến

Yêu cầu chung trong quá trình chế biến là phải duy trì sự toàn vẹn hữu cơ của sản phẩm; có các biện pháp để ngăn 
ngừa ô nhiễm, ngăn ngừa việc trộn lẫn sản phẩm hữu cơ với sản phẩm không hữu cơ;tuân thủ thực hành chế biến tốt.
Những yêu cầu cụ thể như sau:

Yêu cầu về thành phần cấu tạo, nguyên liệu chế biến

Sản phẩm hữu cơ phải được chế biến từ các nguyên liệu hữu cơ ( thực vật, động vật hữu cơ)được chứng nhận và chất phụ 
gia, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, nước, muối, chế phẩm vi sinh vật và enzym, chất khoáng (bao gồm các vi lượng), 
vitamin, axit béo, axit amin thiết yếu và các vi chất dinh dưỡng khác được phép sử dụng có tên tại tiêu chuẩn áp dụng. 
Các nguyên liệu phải đáp ứng quy định, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm.

TS. Phạm Đồng Quảng
nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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Đối với chất phụ gia và chất hỗ trợ 
chế biến thức ăn chăn nuôi:

• Chỉ sử dụng chất liên kết, chất 
chống vón cục, chất nhũ hóa, chất ổn 
định, chất làm đặc, chất hoạt động 
bề mặt, chất đông tụ, chất chống ôxy 
hóa, chất bảo quản, chất tạo màu, chất 
tạo hương, chất kích thích ăn ngon 
miệng có nguồn gốc tự nhiên; 
• Không được dùng thuốc kháng 
sinh, thuốc trị cầu trùng, thuốc trị 
bệnh, chất kích thích tăng trưởng 
hoặc bất cứ chất nào nhằm kích thích 
sinh trưởng hoặc kích thích sinh sản. 
• Có thể sử dụng enzym và vi sinh 
vật; muối biển, muối mỏ, nấm men, 
enzym, whey, đường, các sản phẩm 
đường (ví dụ: mật rỉ) và mật ong làm 
phụ gia và chất hỗ trợ chế biến để ủ 
chua, nhưng không có nguồn gốc từ 
GMO.

Yêu cầu về phương pháp 
chế biến

Nên dùng các phương pháp chế biến 
cơ học, vật lý hoặc sinh học. Không 
sử dụng công nghệ GMO, công nghệ 
chiếu xạ. Giảm thiểu việc dùng các 
chất tổng hợp và phụ gia.Chỉ sử dụng 
chất hỗ trợ chế biến (ví dụ, chất lọc 
và chất hỗ trợ lọc) có tên trong tiêu 
chuẩn áp dụng.

Yêu cầu kiểm soát sinh vật 
gây hại

Ưu tiên biện pháp phòng ngừa như: 
phá bỏ các ổ trú ngụ của sinh vật gây 
hại. Nếu các biện pháp phòng ngừa 
chưa đủ để kiểm soát được sinh vật 
gây hại thì sử dụng các biện pháp cơ 
học, vật lý và sinh học như: rào cản 
vật lý, tiếng động, sóng siêu âm, ánh 
sáng, tia cực tím, bẫy pheromon, bẫy 
có bả hoặc mồi nhử, nhiệt độ có kiểm 
soát, không khí có kiểm soát... Việc 
sử dụng các hóa chất, thuốc bảo vệ 
thực vật là biện pháp cuối cùng và 
phải có tên trongtiêu chuẩn áp dụng.

Yêu cầu về bao gói

Quá trình bao gói không được gây 
ô nhiễm cho sản phẩm. Vật liệu bao 
gói phải đáp ứng quy định về an toàn 
thực phẩm. Nên chọn vật liệu bao gói 
từ các nguồn có thể phân hủy bằng 
sinh học, được tái sinh hoặc có thể tái 
sinh.

Yêu cầu về bảo quản và vận 
chuyển

Phải duy trì được sự toàn vẹn tính 
hữu cơ của sản phẩm. Không ô nhiễm 
thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất không 
được phép sử dụng, kim loại nặng, vi 
sinh vật gây hại.Kho chứa tách biệt 
với kho chứa sản phẩm không hữu 
cơ.Khu vực bảo quản và phương tiện 
vận chuyển phải được làm sạch bằng 
phương pháp và vật liệu được phép 
sử dụng có tên trong tiêu chuẩn áp 
dụng.

Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất 
nguồn gốc và thu hồi sản phẩm phải 
thực hiện đúng theo quy định tại tiêu 
chuẩn áp dụng.

Ghi nhãn phải đáp ứng quy định 
chung về nhãn hàng hóa và các quy 
định riêng như:

Nhãn sản phẩm phải liệt kê đầy đủ 
các thành phần theo thứ tự từ cao đến 
thấp theo phần trăm khối lượng hoặc 
phần trăm thể tích.

Đối với các thành phần là phụ gia 
thực phẩm: ghi tên nhóm chất phụ 
gia, tên chất phụ gia hoặc mã số quốc 
tế INS (nếu có); trường hợp chất phụ 
gia là hương liệu, chất tạo ngọt, chất 
tạo mầu thì ghi tên nhóm hương liệu, 
chất tạo ngọt, chất tạo mầu, ghi tên 
chất (nếu có) và ghi thêm chất đó là 
chất “tự nhiên”, “giống tự nhiên”, 
“tổng hợp” hay “nhân tạo”.

Đối với gia vị hoặc chất chiết từ gia 

vị được dùng riêng hoặc kết hợp,ghi 
là  “thảo mộc ” hoặc “thảo mộc hỗn 
hợp” nhưng không vượt qua 2% khối 
lượng sản phẩm.

• Nhãn sản phẩm phải ghi mã số giấy 
chứng nhận, ngày cấp, tên đầy đủ 
hoặc tên viết tắt, mã số của tổ chức 
chứng nhận.
• Sản phẩm chế biến được chứng 
nhận của bên thứ 3 mới được sử dụng 
cụm từ “hữu cơ”ghi trên nhãn. Theo 
tỷ lệ thành phần cấu tạo là nguyên 
liệu hữu cơ để ghi nhãn rõ ràng như 
sau:

Một là, sản phẩm “100% hữu cơ” khi 
có 100% thành phần cấu tạo là hữu cơ 
(tính theo khối lượng đối với chất rắn 
hoặc tính theo thể tích đối với chất 
lỏng , không tính nước và muối natri 
clo);

Hai là, sản phẩm “hữu cơ” khi có ít 
nhất 95% thành phần cấu tạo là hữu 
cơ. Các thành phần còn lại có nguồn 
gốc nông nghiệp hoặc phi nông 
nghiệp nhưng không phải là GMO 
hoặc được chiếu xạ hoặc xử lý bằng 
chất hỗ trợ chế biến không co tên 
trong tiêu chuẩn;

Ba là, sản phẩm “được chế biến từ 
các thành phần hữu cơ”khi có chứa ít 
nhất 70% thành phần cấu tạo là hữu 
cơ.

Yêu cầu về chứng nhận phù 
hợp tiêu chuẩn áp dụng

Sản phẩm hữu cơ nói chung và sản 
phẩm hữu cơ chế biến nói riêng phải 
được “bên thứ ba” chứng nhận phù 
hợp tiêu chuẩn mới được đưa vào lưu 
thông trên thị trường.
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Chế biến ẩm thực hữu cơ

Việt Nam nổi tiếng với sự đa dạng, độc đáo về ấm thực. Chúng ta đang muốn trở 
thành” bếp ăn của thế giới”, vì vậy ẩm thực hữu cơ sẽ là một hướng cần khai thác 
trong ngành ẩm thực của nước ta. Có thể mở chuỗi “nhà hàng ăn hữu cơ”, đặc biệt 
nhà hàng ăn chay hữu cơ sẽ là sự lựa chọn ngày càng nhiều của thực khách trong 
nước và khách du lịch.

Chế biến các loại thực phẩm hữu cơ gia vị hữu cơ

Các sản phẩm hữu cơ chế biến từ sữa (sữa chua, bơ, pho mát…), từ thịt (xúc xích, 
dăm bông,…), từ rau, quả (nước ép trái cây…); cá, tôm (chả cá, cá tra phi lê, cá tra 
viên, tôm…). Các loại gia vị hữu cơ chế biến như bột hạt tiêu, bột ớt, tương ớt…

Chế biến thuốc dược liệu hữu cơ

Là thuốc có thành phần từ dược liệu; thuốc cố truyền hoặc vị thuốc cổ truyền từ 
nguyên liệu là dược liệu hữu cơ. Đây cũng là một lợi thế của Việt Nam doanh 
nghiệp nên tìm thị trường khai thác.

Chế biến đồ uống hữu cơ

Như chè hữu cơ, cà phê, mật ong hữu cơ; đồ uống thảo dược hữu cơ; bia hữu cơ 
được chế biến từ malt hữu cơ, hoa houblon hữu cơ và đường hữu cơ; rượu vang 
hữu cơ…

Chế biến mỹ phẩm hữu cơ

Như các loại kem dưỡng da, nước hoa, tinh dầu; tinh dầu ngải cứu, nghệ, quế, 
hồi…Xu hướng sử dụng mỹ phẩm hữu cơ đang là cuộc"cách mạng xanh" trong 
lĩnh vực làm đẹp. Do 100% tự nhiên, không hóa chất độc hại nên người tiêu dùng 
hoàn toàn yên tâm về công dụng và sự an toàn của mỹ phẩm hữu.Có thể lấy ví dụ 
sau, hiện nay “tinh dầu dừa Bến Tre” đã được thị trường chấp nhận, nếu phát triển 
thêm “tinh dầu dừa hữu cơ Bến Tre” rất có thể sẽ thu hút được phân khúc khách 
hàng cao cấp.

Chế biến phân bón hữu cơ

Sản xuất hữu cơ không sử dụng phân bón hóa học. Vì vậy nhu cầu phân bón hữu 
cơ là rất lớn và chắc chắn ngày cang tăng tại thị trường trong nước và thế giới. Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng đề án phát triển phân hữu cơ cho thấy vai trò 
và dư địa thị trường của nhóm sản phẩm này là rất lớn trong định hướng phát triển 
nền nông nghiệp bền vũng.

Chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản hữu cơ

Thức ăn chăn nuôi hữu cơ chế biến như thức ăn xanh ủ chua, thức ăn xanh sấy khô, 
thức ăn chuyên dùng…là điều kiện tiên quyết để phát triển chăn nuôi, thủy sản hữu 
cơ trong nước và có thể là sản phẩm xuất khẩu có lợi thế của Việt Nam.

Một số sản phẩm hữu cơ chế biến tiềm năng của 
Việt Nam
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Một số giải pháp phát triển chế biến sản phẩm hữu cơ

Có thể nói cũng như chế biến nông sản nói chung, chế biến nông sản hữu cơ sẽ cho giá trị gia tăng cao hơn so với bán 
sản phẩm thô. Tuy nhiên phát triển thị trường hữu cơ không hề đơn giản, đòi hỏi có vai trò đầu tầu của doanh nghiệp 
và vai trò hỗ trợ, dẫn dắt của nhà nước với một số giải pháp sau:

Nhà nước cần ưu tiên hỗ trợ sự thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến sản phẩm hữu cơ được tiếp cận, 
thụ hưởng các chính sách tại Nghị định về nông nghiệp hữu cơ.

Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ: diễn đàn đối thoại quốc gia về xuất khẩu sản phẩm hữu cơ; xúc tiến thương 
mại xuất khẩu và các hội chợ thương mại cho các sản phẩm hữu cơ Việt Nam.
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MỘT SỐ MÔ HÌNH VỀ SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM
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MỘT SỐ MÔ HÌNH VỀ SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM



52

Phát triển cây dược liệu tại Lào Cai

Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai 
phát triển”, một số doanh nghiệp đã đầu tư vào 

sản xuất và kinh doanh dược liệu, theo các chuỗi sản 
xuất, từ gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, bảo quản, 
chế biến thành sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường 
tiêu thụ, từng bước khẳng định thương hiệu dược liệu 
Lào Cai, góp phần tăng thu nhập, tạo vùng sản xuất 
hàng hóa, chủ động, tích cực trong quá trình hội nhập 
quốc tế.

Tại Lào Cai, vùng cao biên giới của đất nước, hội nhập 
quốc tế trong ngành Nông nghiệp cũng là tất yếu, là đặc 
trưng trong xu thế hiện nay; điều này sẽ đem tới nhiều cơ 
hội đan xen thách thức. 

Lào Cai được biết đến có nhiều khu vực núi cao, địa hình 
chia cắt và phân bố cao thấp khác nhau, điều kiện khí hậu 
đa dạng từ nhiệt đới đến á nhiệt đới; được biết đến với 
nhiều loại cây dược liệu quý số lượng hàng trăm loài, có 
sâm quý hiếm giá trị y dược cao mọc trên dãy Hoàng Liên 
Sơn, như: Bình vôi, tam thất hoang, chè dây, giảo cổ lam, 
đỗ trọng… Một số loài dược liệu hoang dã được người 
dân Lào Cai thuần hóa gắn bó từ nhiều năm nay, là cây 
trồng quen thuộc với những kinh nghiệm chăm sóc và thu 
hái sản phẩm. Tuy nhiên, bởi quá trình khai thác quá mức 
ngoài tự nhiên và việc nhân giống gieo trồng chưa đáp 
ứng nhu cầu, nên nhiều loài dược liệu quý đã bị cạn kiệt 
và hiện nay  nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Để khai thác tiềm năng của địa phương, ngành Nông 
nghiệp Lào Cai chủ động đề xuất tổ chức phát triển cây 

dược liệu trên địa bàn. Cuối năm 2016, UBND tỉnh đã phê 
duyệt Quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, đến năm 2020, tỉnh sẽ ưu tiên quy hoạch phát 
triển 10 chủng loại cây dược liệu đầu vị thuốc Bắc có 
thế mạnh về thị trường tiêu thụ, trên cơ sở khai thác các 
điều kiện của các tiểu vùng khí hậu á nhiệt đới và rừng tự 
nhiên, với tổng diện tích 1.200 ha.

Đến năm 2030, mở rộng diện tích và chủng loại dược liệu 
hàng hóa có ưu thế trên địa bàn tỉnh lên 22 chủng loại 
chính, với diện tích 3.799ha, 100% diện tích và sản lượng 
cây dược liệu của vùng quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn 
thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức 
Y tế thế giới (GACP - WHO).

Đến năm 2030, sẽ có 12 cơ sở thu gom, sơ chế và bảo 
quản dược liệu, với diện tích từ 500 đến 1.000 m2/khu sơ 
chế, 3 cơ sở chế biến sản phẩm dược liệu tại huyện Sa Pa, 
Bắc Hà và thành phố Lào Cai; sản lượng cây dược liệu 
hàng hóa đạt từ 4.500 tấn đến 5.000 tấn sản phẩm (năm 
2020) và từ 11.000 tấn đến 11.500 tấn sản phẩm (năm 
2030).

Bên cạnh việc quy hoạch phát triển ngành dược liệu, tỉnh 
Lào Cai cũng ban hành một số chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đầu tư vào sản xuất dược 
liệu, như: miễn giảm, hỗ trợ tiền thuê đất và hỗ trợ kinh 
phí cải tạo đồng ruộng, hỗ trợ đào tạo…

Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lào Cai
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Ngoài ra, trong Đề án “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm 
nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”, tỉnh đã quy 
hoạch mở rộng diện tích trồng cây dược liệu ứng dụng 
quy trình sản xuất công nghệ cao 350ha tại các huyện: 
Bát Xát (80ha), Bắc Hà (50ha), Sa Pa (65ha), Si Ma Cai 
(45ha), Mường Khương (65ha), Văn Bàn (45ha). Các 
loại cây dược liệu được trồng chủ yếu như: Đương Quy, 
Xuyên Khung, Actiso, Đan sâm, Tam thất…

Lào Cai cũng khuyến khích nông dân các huyện chuyển 
đổi cây trồng trên diện tích đất sẵn có, lồng ghép các 
chương trình mục tiêu như nông nghiệp công nghệ cao, 
xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135... để hỗ trợ 
nguồn lực phát triển mở rộng diện tích trồng dược liệu. 

Trong xu thế hội nhập, để phát triển bền vững và từng 
bước giữ vững được thương hiệu của nông sản Lào Cai, 
thời gian tới, Lào Cai sẽ thực hiện Nghị định 57/NĐ-CP 
và Nghị định 65/NĐ-CP của Chính phủ ban hành cơ chế 
chính sách đặc thù với nhiều ưu đãi hơn nữa nhằm thu hút 
các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, người dân 
tham gia đầu tư vào phát triển nuôi trồng dược liệu, theo 

quy chuẩn đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm, chú trọng khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến, bằng 
giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình 
độ quản trị, để tạo ra các sản phẩm làm nguyên liệu chế 
biến dược phẩm, thực phẩm chức năng và phát triển các 
cây trồng mới cũng như chất lượng dược liệu, hiệu quả 
kinh tế thực sự tương xứng với tiềm năng; không chỉ từng 
bước đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong nước mà 
có thể vươn ra thế giới. Bên cạnh đó, Lào Cai sẽ tiếp tục 
phát triển mạnh các tổ hợp tác, hợp tác xã, đổi mới hình 
thức liên kết sản xuất, tích tụ đất đai để tạo ra các vùng sản 
xuất dược liệu tập trung có quy mô. 

Theo định hướng của ngành Nông nghiệp, Lào Cai sẽ phát 
triển cây dược liệu thành vùng hàng hóa gắn với phát triển 
du lịch; tiếp tục lựa chọn doanh nghiệp trở thành đối tác 
phát triển, sản xuất theo cơ chế doanh nghiệp đặt hàng, 
đảm bảo đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho người trồng. Bên 
cạnh đó, sẽ phối hợp với 2 tỉnh Hà Giang và Lai Châu để 
tạo thành vùng liên kết sản xuất dược liệu trọng điểm tại 
Việt Nam, góp phần chủ động, tích cực trong quá trình hội 
nhập quốc tế.
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Huyện Lương Sơn - Chặng đường phát triển Nông nghiệp hữu cơ

Lương Sơn vừa mang tính chất đặc trưng của miền núi, 
vừa mang tính chất của đồng bằng; khí hậu Lương 

Sơn mang đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa; mạng 
lưới sông, suối phân bố tương đối đồng đều trong các 
xã,… đã tạo cho Lương Sơn những thuận lợi trong phát 
triển nông nghiệp. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa 
Bình, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 12.000 ha rau 
trồng hằng năm và 78.000 ha cây lương thực có hạt,… 
Nhưng tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới 
có 35 ha, trong đó có 14,6 ha được cấp chứng nhận PGS 
(PGS - Hệ thống đảm bảo cùng tham gia), sản phẩm chủ 
yếu là rau ăn lá, rau gia vị và cây ăn quả có múi, diện tích 
tập trung chủ yếu tại 2 huyện Lương Sơn và Tân Lạc. 
Trong đó, mô hình sản xuất rau hữu cơ (RHC) tại huyện 
Lương Sơn có tổng diện tích 22 ha, thì hơn một phần hai 
diện tích (12,8 ha) đã được cấp giấy chứng nhận PGS 
(tính đến năm 2017).

Nông nghiệp hữu cơ ở Lương Sơn

Năm 2008, được sự hỗ trợ của dự án ADDA (Đan Mạch) 
và Trường Cao đẳng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
Bắc bộ, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã triển khai mô 
hình trồng rau hữu cơ trên địa bàn. Đây là mô hình với 
sự kết hợp của 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, doanh 
nghiệp và nhà nông. Những năm đầu, mô hình hoạt động 
dưới dạng “nhóm sở thích” gồm 8 nhóm (mỗi nhóm có 
tối thiểu 5 người) và 1 hợp tác xã với 82 thành viên với 
tổng diện tích canh tác là 2,7 ha. Được tạo điều kiện về 
đất, kiến thức, kỹ thuật trồng rau theo phương pháp nông 
nghiệp hữu cơ, các thành viên “nhóm sở thích” bắt tay 
vào thực hiện. Các sản phẩm hữu cơ chủ yếu là các loại 
rau, củ, quả như: rau cải, rau ngót, rau muống, cà chua, bí 
xanh, mồng tơi, dưa chuột, đậu, ...

Những năm đầu mới thành lập, việc sản xuất RHC gặp rất 
nhiều khó khăn, người tiêu dùng chưa mặn mà với RHC, 
thêm vào đó, sản phầm còn chịu sự cạnh tranh với rau 
thông thường về giá bán,… Nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, trong quá trình sản xuất, các hộ tham gia mô hình 
đã tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, sản phẩm đảm 
bảo chất lượng nên hầu hết các sản phẩm hữu cơ làm ra 
đều được kết nối với các doanh nghiệp bao tiêu.

Sau 3 năm dự án triển khai, Hợp tác xã nông sản hữu 
cơ Lương Sơn chính thức ra đời vào 27/10/2011 tại xóm 
Mòng - Thị trấn Lương Sơn. Tính đến tháng 6/2015, toàn 
huyện có 16 nhóm sản xuất RHC với 98 thành viên và 2 
hộ chăn nuôi gà hữu cơ. Năm 2015, Hợp tác xã nông sản 
hữu cơ Lương Sơn được Chi cục quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản tỉnh Hòa Bình hỗ trợ thực hiện mô 
hình kiểm soát chất lượng theo chuỗi sản phẩm. Trong 
năm 2015, các nhóm sản xuất nông nghiệp hữu cơ huyện 
Lương Sơn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 84 tấn 
sản phẩm RHC và 11 tấn gà sạch các loại.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đến với người nông dân 
huyện Lương Sơn từ năm 2008, sau 10 năm duy trì và 
phát triển, đến nay huyện Lương Sơn đã có 7 xã triển 
khai, gồm: Nhuận Trạch, Hợp Hoà, Hoà Sơn, Thành Lập, 
Cao Răm, Cư Yên và thị trấn Lương Sơn với 26 nhóm sản 
xuất gồm 210 thành viên. Tổng diện tích canh tác trên 22 
ha ( trong đó diện tích đã được cấp chứng nhận PGS là 
12,8 ha, diện tích đang chuyển đổi trên 9 ha). Hoạt động 
của các nhóm sản xuất khá ổn định, thường xuyên liên 
kết, giám sát chặt chẽ với nhau, tạo ra luồng sản phẩm 
phong phú có chất lượng. Bình quân mỗi năm Liên nhóm 
sản xuất RHC Lương Sơn đã cung cấp ra thị trường hàng 
trăm tấn sản phẩm, với giá bán từ 15.000 - 20.000 đồng/
kg . Cụ thể, năm 2016, Liên nhóm bán ra thị trường 226,8 
tấn, trong đó bán thông qua hợp đồng là 108,1 tấn, giá 
bán chung cho các sản phẩm là 15.000 đồng/kg (Công ty 
VinaGap, Tâm Đạt, Tràng An), bán tự do tại địa phương 
và ngoài địa phương 118,7 tấn; năm 2017: 200 tấn, trong 
đó bán thông qua hợp đồng là 81,9 tấn, bán tự do tại địa 
phương và ngoài địa phương 118,1 tấn, góp phần đem lại 
thu nhập cao và ổn định cho người sản xuất. 

Về thị trường tiêu thụ, các sản phẩm RHC của Lương Sơn 
chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Hà Nội thông qua 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm được ký ổn định hàng năm 
với các công ty như: Công ty cổ phần đầu tư Tâm Ðạt, 
Công ty TNHH VinaGap và Công ty TNHH Tràng An,… 
Ngoài ra, nông sản hữu cơ của huyện còn được tiêu thụ 
tại địa phương và một số tỉnh lân cận. Hiện nay, cửa hàng 
chuyên bán sản phẩm RHC của Liên nhóm sản xuất hữu 
cơ Lương Sơn được khai trương ngày 14/3/2016 tại thị 
trấn Lương Sơn là cửa hàng chuyên giới thiệu, cung cấp 
sản phẩm RHC cho người dân trên địa bàn thị trấn và một 
số địa bàn lân cận. 

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hòa Bình
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Không chỉ có mặt và tạo được chỗ đứng vững chắc ở thị trường khó tính như thủ đô Hà Nội, nông sản hữu cơ của huyện 
Lương Sơn còn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” 3 năm liên 
tục (năm 2014, 2015, 2016). Năm 2016, sản phẩm RHC của Lương Sơn được Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Việt Nam chứng nhận Top 100 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam và có mặt trong chuỗi sản phẩm an toàn 
thực phẩm “Thực phẩm xanh, nông sản sạch” và được Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam chứng nhận Cúp vàng 
thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, mô hình RHC tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được đánh giá là có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao giá 
trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và sức khoẻ 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc phát triển mở rộng diện tích trồng RHC ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn: diện tích 
trồng rau còn manh mún, nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn thiếu, chưa đồng bộ,… Theo các hộ nông dân, khó 
khăn lớn nhất hiện nay trong trồng RHC vẫn là diện tích đất canh tác nhỏ lẻ, manh mún, trong khi đó, trồng RHC đòi 
hỏi diện tích đất tập trung lớn. Ngoài ra, sản xuất rau vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên sản lượng và chất lượng rau 
không đồng đều. Các hộ dân mong có những chính sách thiết thực để mở rộng diện tích đất canh tác; Nhà nước, chính 
quyền địa phương giành quỹ đất, quy hoạch đất để phát triển nông nghiệp hữu cơ; vốn vay ưu đãi để người sản xuất dễ 
tiếp cận; có quy hoạch cụ thể vùng sản xuất rau hữu cơ để tránh sự ô nhiễm chéo của vùng sản xuất vô cơ.

Số thành viên, diện tích (ha), sản lượng (tấn) của Liên nhóm  Lương Sơn qua các năm

2014 2016 2017

Số thành viên 96 114 210

Diện tích (ha) 7 8,1 12,8

Sản lượng (tấn) 72 226,8 200
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Vùng nông nghiệp hữu cơ (NNHC) Ba Vì bao gồm 5 huyện 
thuộc ngoại ô thành phố Hà Nội, nơi đã có sẵn khá nhiều các sản 
phẩm nông nghiệp có thể trở thành sản phẩm thực phẩm hữu cơ 
mang tính hàng hóa góp phần phục vụ cho thị trường dân cư Hà 
nội 7 triệu người. Các nhóm sản phẩm nông nghiệp hiện có của 
vùng có thể được chia làm 2 nhóm: Một là các sản phẩm hoàn 
toàn hữu cơ (100% hữu cơ ) đó là các loại măng, các cây thảo 
dược trồng dưới tán rừng, mật ong nuôi tự nhiên, một số các loại 
rau bản địa như rau gia vị, rau rừng đã được trồng đã được trồng 
theo phương pháp canh tác hữu cơ như ở trang trại Hoa viên 
Thạch thất và Trang trại đồng quê Ba vì. Hai là các sản phẩm có 
tiềm năng chuyển đổi theo hướng hữu cơ như các loại cây ăn quả 
bản địa như chuối, mít, quất hồng bì, chè, dứa, một số vùng rau 
an toàn đã được chứng nhận VIETGAP ở huyện Phúc Thọ, bưởi 
Diễn tại huyện Đan Phượng, các loại rau mầu đặc sản (khoai 
lang tiến vua Đồng Thái Ba vì, đậu đỗ Đường Lâm). Sản phẩm 
chăn nuôi chuyển đổi sẽ là một số nông hộ và trang trại tuân thủ 
nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi sạch, an toàn cho các loại con 
như đà điểu, bò thịt, lợn thịt, gà đồi, cá nước ngọt. 

Trong thời gian tới, việc xây dựng quy hoạch vùng nông nghiệp 
hữu cơ Ba Vì đóng vai trò quan trọng nhằm bảo vệ nghiêm ngặt 
các khu vực có hệ sinh thái tự nhiên quý giá còn lưu giữ như 
Vườn Quốc gia Ba Vì, các hồ nước ngọt lớn, môi trường tự 
nhiên của sông Đà, sông Hồng. Đây là những nền tảng căn bản 
nhất để phát triển hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ bền vững của 
toàn vùng, là nơi lưu giữ các nguồn gen thiên nhiên để phát triển 
các đặc sản có giá trị kinh tế cao. Xác định tổng diện tích nông 
nghiệp hữu cơ và có khả năng chuyển đổi hữu cơ, lực lượng lao 
động tham gia vào sản xuất hữu cơ. Xây dựng các cơ sở chế biến 
đã có sẵn ngay tại nơi sản xuất cùng với hệ thống chuyên chở, 
hệ thống phân phối sản phẩm đồng bộ.

Bên cạnh đó, vùng nông nghiệp hữu cơ Ba Vì sẽ tập trung đào 
tạo tập huấn các nông hộ, các chủ trang trại quy trình thực hành 
canh tác hữu cơ; mở rộng và thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc 
tế trong quá trình xây dựng phát triển các mô hình sản xuất 
NNHC tiên tiến nhằm hình thành một vùng thực hành và tập 
huấn cho việc ứng dụng và phát triển các kết quả công nghệ từ 
các nước tiên tiến như Hoa kỳ, Nhật Bản, châu Âu không những 
cho Hà nội mà còn cho toàn vùng Bắc bộ. Phát triển hình thức 
du lịch nông nghiệp gắn liền với quảng bá đặc sản hữu cơ cho 
du khách trong, ngoài nước. Tổ chức các hình thức giáo dục trải 
nghiệm hiểu biết về nông nghiệp hữu cơ bảo vệ môi trường thiên 
nhiên tại vùng Ba Vì cho các tầng lớp học sinh, sinh viên các địa 
phương lân cận.

Phát triển sản xuất sản phẩm sạch,
hữu cơ tại vùng Ba Vì

TS. Ngô Kiều Oanh
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Phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại Lâm Đồng 

Đối với tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở lợi thế so sánh, nông 
nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng toàn 

diện, bền vững và hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt được những 
kết quả khả quan (tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đạt 51.799 ha) chiếm 20% diện 
tích), doanh thu bình quân trong sản xuất nông nghiệp đến 
nay đạt khoảng 160 triệu đồng/ha/năm); trong đó diện tích 
rau ứng dụng công nghệ cao đạt 400-500 triệu đồng/ha/
năm (cá biệt rau thủy canh đạt 8-9 tỷ đồng/ha/năm); hoa 
800 triệu -1,2 tỷ đồng/ha/năm; chè chất lượng cao đạt 250 
triệu đồng/ha/năm; cà phê cao sản đạt 240 triệu đồng/ha/
năm; đã có 20 sản phẩm nông nghiệp được công nhận 
nhãn hiệu chứng nhận và 9 doanh nghiệp được công nhận 
là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (chiếm 32% 
cả nước); trong chương trình hợp tác với JICA, tỉnh đã 
hoàn thành việc xây dựng phát triển thương hiệu “Đà Lạt 
- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” với những sản phẩm chính 
gồm: rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông, tỉnh 
đầu tư ngân sách giá trị khoảng 11 tỷ đồng.
 
Trong những năm gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực 
phẩm luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo; tổng diện tích sản 
xuất các sản phẩm nông nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP, 4C... của tỉnh Lâm Đồng đến nay 
đạt 59.573 ha; cũng đã xây dựng được 68 chuỗi an toàn 
thực phẩm với tổng diện tích 3.813 ha và tổng sản lượng 
196.084 tấn/năm. 
 
Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ cũng đang được 
người sản xuất và người tiêu dùng hướng tới. Sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ được coi là canh tác an toàn nông 
sản có kiểm soát, không sử dụng hóa chất, từ phân bón, 
thuốc trừ sâu, chất diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng. 
Mọi công đoạn từ khâu làm đất đến thu hoạch đều được 
ghi chép lại để truy xuất nguồn gốc nếu có vấn đề khi tiêu 
dùng… Lâm Đồng mặc dù là tỉnh được đánh giá đa dạng 
về chủng loại cây trồng, vật nuôi có quy mô diện tích 
ứng dụng công nghệ cao lớn, nhưng cho đến nay chứng 
nhận hữu cơ cũng mới chỉ được thực hiện trên cây chè, 
rau và chăn nuôi bò sữa, điều này cho thấy sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ là nhu cầu cực cao chuỗi nông sản toàn 
cầu, song quy trình thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt nên khả 
năng mở rộng quy mô rất chậm, vì vậy, đến nay toàn tỉnh 
có khoảng 202,4 ha cụ thể: trong sản xuất chè có Công ty 
Chè VINASUZUKY được tổ chức an toàn thực phẩm của 
Đức chứng nhận năm 2004, quy mô 124 ha; sản xuất rau 
hiện có 3 doanh nghiệp đã được chứng nhận sản xuất hữu 
cơ với diện tích 8,39 ha, trong đó, Công ty TNHH Liên 
Doanh Organic Đà Lạt là doanh nghiệp đi đầu trong sản 
xuất rau hữu cơ, với khoảng 150 chủng loại rau, quả khác 
nhau, trên diện tích 3,69 ha (năm 2014); Công ty TNHH 

TM DV SX Tượng Sơn (2 ha) và Công ty TNHH Florama 
Việt Nam (2,7 ha). Cả 3 doanh nghiệp đều được tổ chức 
chứng nhận Control Union Certifications chứng nhận theo 
tiêu chuẩn USDA của Hoa Kỳ; chăn nuôi hữu cơ có Công 
ty Cổ phần Sữa Việt Nam xây dựng Trang trại Vinamilk 
Organic Đà Lạt quy mô 70 ha với 500 con bò sữa và đã 
được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu do Control 
Union (Hà Lan) cấp năm 2017.
 
Sản phẩm sản xuất hữu cơ có giá trị cao, tuy nhiên năng 
suất thấp, giá thành cao, vì vậy có giá bán cao hơn gấp 
nhiều lần so với các sản phẩm sản xuất thông thường. 
Cả 5 công ty được chứng nhận đều có hệ thống sơ chế 
đóng gói, bảo quản đã được cấp chứng nhập ISO 2200, 
HACCP đạt tiêu chuẩn châu Âu, nhằm đảm bảo yêu cầu 
về chất lượng xuyên suốt trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm của chính công ty mình. Hiện tại, sản phẩm 
hữu cơ của các doanh nghiệp được cung cấp chủ yếu cho 
các đối tượng tiêu dùng cao cấp như cho các bếp ăn gia 
đình người nước ngoài hiện đang sống và làm việc tại Việt 
Nam, các khách sạn lớn, Công ty cổ phần suất ăn hàng 
không của hãng Pacific và một số khách hàng có nhu cầu 
tiêu dùng cao cấp khác và xuất khẩu. 
 
Để đạt được những kết quả như trên, trong những năm 
qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung một số giải pháp trọng 
tâm để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền 
vững, nâng cao năng suất, chất lượng như: 

Một là, thực hiện công tác quy hoạch với định hướng nâng 
cao năng suất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phát 
triển bền vững; 

Hai là, chỉ đạo thực hiện quyết liệt chương trình phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

Ba là, tập trung chỉ đạo sản xuất nông sản quy mô hàng 
hóa có chứng nhận theo tiêu chuẩn;

Bốn là, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ; 

Năm là, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; xúc 
tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ; lồng ghép 
các nguồn vốn để hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
giống mới, xây dựng thương hiệu,…Trong thời gian tới, 
Lâm Đồng tiếp tục công tác thông tin tuyên truyền về 
nông nghiệp hữu cơ bằng nhiều hình thức phù hợp, trong 
đó chú trọng khai thác các điểm thông tin khoa học công 
nghệ cơ sở để cập nhật các thông tin mới, mô hình mới về 
nông nghiệp hữu cơ để nhân rộng trong sản xuất. 

TS. Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
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Bộ Nông nghiệp và PTNT cần sớm có khung pháp lý, các 
chính sách về nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam tương đồng 
tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo rào cản kỹ thuật thương mại 
WTO (TBT và SPS); xây dựng đề án phát triển nông nghiệp 
hữu cơ giai đoạn 2018 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt nhằm khai thác tiềm năng nông nghiệp hữu cơ, tham 
gia chuỗi nông sản toàn cầu;
 
Xác định khoa học công nghệ là then chốt trong phát triển 
nông nghiệp hữu cơ, do đó đầu tư có trọng tâm khoa học và 
công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ như đào tạo 
nguồn nhân lực, các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao 
như công nghệ sinh học trong sản xuất hữu cơ; nghiên cứu 
quy trình canh tác, chăn nuôi hữu cơ phù hợp với từng loại 
cây trồng, vật nuôi; nghiên cứu các sản phẩm phân bón sinh 
học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thức ăn chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản hữu cơ. Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng, 
vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống 
chịu với dịch hại tốt phù hợp với quy trình canh tác hữu cơ và 
thích ứng với biến đổi khí hậu;
 
Cần thực hiện đa dạng hóa các tổ chức chứng nhận nông 
nghiệp hữu cơ cả trong nước và quốc tế, đây là vấn đề bức 
xúc trong thực tiễn sản xuất hiện nay. Bộ Khoa học và Công 
nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT cần tiếp tục 
khảo sát thực tế về tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở 
Việt Nam, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn: TCVN 
11041:2015 - Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp 
thị thực phẩm sản xuất theo phương pháp nông nghiệp hữu 
cơ đáp ứng yêu cầu thực tế toàn cầu và dự báo xu thế thời đại 
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế;

Trong chỉ đạo sản xuất và sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với 
doanh nghiệp, trang trại và nông hộ cần thay đổi nhận thức 
nông nghiệp hữu cơ trước yêu cầu mới đó là: nông nghiệp 
hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 4.0 
chứ không phải nông nghiệp hữu cơ chỉ là nông nghiệp quảng 
canh, nông nghiệp tự nhiên, nông nghiệp sinh thái... sử dụng 
phân bón hữu cơ, thuốc thảo mộc truyền thống mà là nông 
nghiệp hữu cơ dựa trên thành quả trình độ khoa học và công 
nghệ trên cơ sở đảm bảo 4 nguyên tắc chung sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ; do đó đẩy mạnh khởi nghiệp nông nghiệp hữu 
cơ nói chung, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ thông minh 4.0 nói riêng đối với một số 
nông sản có lợi thế, đặc hữu từng địa phương, nhằm tạo ra sản 
phẩm hữu cơ siêu chất lượng, siêu an toàn thực phẩm tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu;
 
Và cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế về nông nghiệp 
hữu cơ, đặc biệt là Liên đoàn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế 
IFOAM để tiếp cận tiêu chuẩn và tổ chức sản xuất về nông 
nghiệp hữu cơ.
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Mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ của công ty Viễn Phú
(Cà Mau)

Giữa bạt ngàn rừng tràm của vùng đất U Minh Hạ, Cà 
Mau, là một nông trại rộng lớn của Công ty Viễn Phú 
(Viễn Phú Green Farm), chuyên trồng lúa và những chuỗi 
sản phẩm hữu cơ.  Nông trại hữu cơ viễn phú với diện 
tích 317 ha là vùng đất mới, hoang sơ, chưa chịu sự tác 
động sản xuất thông thường. Đây là điều kiện tiên quyết 
để xây dựng nông trại đạt chuẩn canh tác hữu cơ của Hoa 
Kỳ và Châu Âu. 

Sản phẩm chủ lực của nông trại Viễn Phú Green Farm là 
gạo Hoa Sữa với hơn chục loại, gồm các màu đen, tím, 
trắng, đỏ... Gạo Hoa Sữa có giá trị dinh dưỡng rất cao, hàm 
lượng đạm từ 10% đến 12% với 16 loại axit amino, riêng 
lisine cao gấp 3-4 lần gạo thường và rất nhiều vitamin B1, 
B2, phosphor, kẽm, sắt và nhiều vi chất khác”. 

Qui trình sản xuất hữu cơ của Viễn Phú Green Farm dựa 
hoàn toàn vào thiên nhiên từ tuyển chọn giống, sản xuất, 
chế biến đến nguồn nước. Nói như vậy không có nghĩa 
hoàn toàn ngồi chờ hay phụ thuộc thiên nhiên, mà phải 
chủ động, đặc biệt về nguồn nước tưới và Viễn Phú Green 
Farm đã chuẩn bị được hệ thống ao hồ, kênh mương chứa 
nước với khoảng 400.000m3, chủ động nguồn nước tưới, 
gồm cả nước mưa và nước mặt tự nhiên nên sản xuất 
không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn. Ngoài ra, khi 
lúa có thiên địch, sâu bọ gây hại, Viễn Phú Green Farm áp 
dụng phương pháp thả vịt chạy đồng, bẫy bằng đèn chứ 
không sử dụng thuốc hóa học. Năm 2012, gạo Hoa Sữa 
của Viễn Phú Green Farm được tổ chức Quốc tế Control 

Union (Hà Lan) về sản xuất gạo hữu cơ BIO Organic cấp 
giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn gạo hữu cơ, an toàn tuyệt 
đối, có lợi cho sức khoẻ. Tại Hội nghị quốc tế về thực 
phẩm hữu cơ, nhiều nhà dinh dưỡng học, hữu cơ học và 
cả các nhà kinh doanh thực phẩm hữu cơ cũng rất ngỡ 
ngàng về các sản phẩm gạo hữu cơ chức năng Việt Nam 
do Viễn Phú Green Farm giới thiệu. Họ cho đây là thực 
phẩm chức năng tuyệt vời cho tương lai và đánh giá rất 
cao về nông dân trồng lúa nước truyền thống của Việt 
Nam.

Không chỉ gạo, chuỗi thực phẩm hữu cơ với thương hiệu 
HoaSuaFoods như rau quả, thủy sản, dược liệu…được 
nuôi trồng, sản xuất và chế biến theo quy trình kép kín 
trên vùng đất không bị ô nhiễm theo tiêu chuẩn hữu cơ, 
không dùng bất cứ loại phân hóa học, thuốc trừ sâu nào 
và không sử dụng loại giống biến đổi gene. Từ khâu canh 
tác, thu hoạch, vận chuyển, lưu kho và đóng gói đều được 
kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo sạch - an 
toàn cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như thân thiện 
với môi trường.

Đến nay, sản phẩm của Viễn Phú Green Farm đã được 
phân phối tại hầu hết các siêu thị trong cả nước, ở chuỗi 
cửa hàng thực phẩm hữu cơ HoaSuaFoods tại TP. Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Cần Thơ.... Sản phẩm cũng 
đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Mỹ, 
Canada, Úc, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Na Uy, Singapore, 
Hàn Quốc, Hồng Kông ....

Võ Minh Khải, Tổng giám đốc công ty Viễn Phú
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THtrue MILK và câu chuyện tiên phong sản xuất nông nghiệp hữu cơ
trên đồng đất Việt Nam

Không chỉ là doanh nghiệp tiên 
phong sản xuất sữa và đồ uống 

tươi sạch, Tập đoàn TH đã và đang đi 
đầu trong việc áp dụng sản xuất hữu 
cơ bằng công nghệ hiện đại, quyết 
tâm đi theo con đường “Vì sức khỏe 
cộng đồng”, đem đến những sản 
phẩm tươi sạch, an toàn và tiêu chuẩn 
thế giới từ chính đồng đất Việt Nam.

Con đường đến thành công của 
dòng sữa hữu cơ TH true Milk 
Organic

Tiếp nối thành công của thương hiệu 
sữa tươi sạch TH true MILK,từ năm 
2015, Tập đoàn TH thực hiện một 
bước tiến cao hơn nữa trong sản xuất 
đó là việc chính thức ký kết việc thực 
hiện sản xuất sữa tươi Organic ngay 
trên đồng đất Việt Nam.

Sau ký kết, TH bắt tay ngay vào việc 
thực hiện chuyển đổi những cánh 
đồng trồng cây thức ăn theo chuẩn 
organic của Châu Âu và Mỹ. Với 
tiềm lực của một trang trại công nghệ 
cao, quy mô lớn nhất Châu Á, bước 
chuyển sang mô hình sản xuất sữa 
organic của tại trang trại TH ở Nghệ 
An khá thuận lợi.

Trong thời gian này những cánh đồng 
trồng cây thức ăn và cánh đồng chăn 
thả của TH không sử dụng giống cây 
biến đổi gen, không sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật, không dùng phân 
bón hoá học… Thời gian chăn thả bò 
cũng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn 
organic. Tiếp theo là những cô bò tơ 
được nuôi chuyển đổi sang chăn nuôi 
hữu cơ trong vòng 6 tháng. Suốt tiến 
trình này, các kỹ thuật viên của trang 
trại bò sữa hữu cơ TH phải áp dụng 
các “bài” chữa bệnh cho bò bằng 
thảo dược…

Với một quá trình chuyển đổi tỉ mỉ 
và nghiêm túc, sau gần 2 năm kể từ 
ngày kí kết triển khai sản xuất sữa 
hữu cơ với tổ chức Control Union 
(Hà Lan), Tập đoàn TH đã được cấp 
chứng nhận hữu cơ Châu Âu và Mỹ.
Tháng 8/2017, TH đã ra mắt dòng 
sản phẩm sữa tươi organic 100%,đảm 
bảo tiêu chí 5 không: “Không có tồn 
dư thuốc bảo vệ thực vật và phân 
tổng hợp”; ”Không có hocmon tăng 
trưởng”; “Không chất kháng sinh”; 
“Không có thành phần biến đổi gen 
(Non-GMO)”; “Chăm sóc thú y tốt 
giúp cho động vật khỏe mạnh và cho 
năng suất cao”

Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi 
(Bộ NNPTNT), Tập đoàn TH là đơn 
vị đầu tiên, tiên phong triển khai làm 
sữa tươi hữu cơ, là đơn vị duy nhất 
thực hiện chuyển đổi đàn bò, đồng cỏ 
sang chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu 
chuẩn hữu cơ Châu Âu và Mỹ để sản 
xuất sữa hữu cơ trên chính đồng đất 
Việt Nam. So với phương pháp nhập 
khẩu bò hữu cơ trực tiếp, phương 
pháp này không chỉ tiết kiệm chi phí 
mà còn khắc phục vấn đề bệnh tật do 
không quen với khí hậu, thời tiết

Đến nay, đàn bò sữa hữu cơ của Tập 
đoàn TH được ghi nhận là đàn bò sữa 
hữu cơ lớn nhất Việt Nam và khu vực 
với tổng đàn hơn 1.000 con.

Sản phẩm sữa TH true MILK organic 
mới ra đời và đã được bình chọn là 
Sản phẩm mới xuất sắc nhất tại Triển 
lãm thực phẩm quốc tế 2017 tại Liên 
bang Nga. Bên cạnh đó, vào tháng 
10.2017, TH cũng sử dụng sữa tươi 
hữu cơ nguyên liệu để chế biến sản 
phẩm Sữa tươi Tiệt trùng TH true 
MILK Công thức TOPKID mới – 
sản phẩm tiên phong trong phân khúc 
sữa tươi công thức dành riêng cho trẻ 
em trên thị trường Việt Nam
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Mong muốn cháy bỏng mang đến giá trị 
trọn vẹn từ thiên nhiên

Hiện tại, tập đoàn TH hoàn toàn tự tin áp dụng các tiêu 
chuẩn hữu cơ khắt khe nhất vì đã làm chủ được quy trình 
sản xuất theo chuỗi. Đặc biệt là với sản phẩm sữa tươi 
sạch. Với mong muốn cháy bỏng mang đến những giá trị 
trọn vẹn từ thiên nhiên tới tận tay người tiêu dùng, Tập 
đoàn TH đã đầu tư và phát triển một kênh bán hàng đạt 
chuẩn quốc tế. Đó là chuỗi cửa hàng thực phẩm tươi sạch 
TH true mart. 

Mô hình sản xuất theo chuỗi của tập đoàn TH hoàn toàn 

khắc phục được các nhược điểm này, thực hiện được quy 
trình truy xuất sản phẩm và kiểm soát từ gốc tới ngọn. tạo 
được niềm tin cho người tiêu dùng. 

Dự án sữa TH đã tạo tiền đề cho tập đoàn TH trở thành 
nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà xuất khẩu và nhà bán lẻ 
hàng đầu và uy tín Việt Nam về sản phẩm nông nghiệp, 
tươi, sạch, an toàn. Cùng sữa organic, các sản phẩm rau 
organic, dược liệu organic và thực phẩm chứ năng từ 
nguyên liệu organic sẽ giúp TH tiến gần hơn với mục tiêu 
Tiên phong và thống lĩnh thị trường thực phẩm sạch cao 
cấp, thực hiện sứ mệnh “vì sức khỏe cộng đồng” và chăm 
sóc sức khỏe cho người Việt.
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 
VIỆT NAM TRONG THÁCH THỨC HỘI NHẬP 

TS. Lê Thành, Viện trưởng Viện Nông nghiệp hữu cơ



72

THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 
THẾ GIỚI

Theo trung tâm thương mại quốc tế (ITC) năm 2017, 
thị trường lương thực và thực phẩm hữu cơ đang phát 

triển tạo cơ hội xuất khẩu cho các nước đang phát triển và 
đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đói nghèo ở nông 
thôn. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ cũng mang lại những 
lợi ích môi trường quan trọng và giúp nông dân giảm nhẹ 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông nghiệp hữu cơ có 
nhiều điều kiện để giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua 
việc nhấn mạnh đến chu kỳ dinh dưỡng đóng và là một hệ 
thống đặc biệt thích ứng và hiệu quả cho các chiến lược 
thích ứng. Tuy nhiên, các nước đang phát triển phải đối 
mặt với một số trở ngại đối với xuất khẩu nông sản hữu cơ 
như đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng, thiếu 
thông tin về yêu cầu và tiêu chuẩn, giải quyết chứng nhận 
và xây dựng mối quan hệ với người mua.

Nông nghiệp hữu cơ đã có sự tăng trưởng cao trong những 
năm gần đây. Nếu năm 1999 diện tích đất nông nghiệp 
hữu cơ toàn cầu chỉ có 11 triệu ha, chiếm 0,2% diện tích 
đất canh tác thì năm 2015, diện tích đất nông nghiệp hữu 
cơ toàn cầu đã đạt 50,9 triệu ha, chiếm 1,1% diện tích 
đất canh tác toàn cầu (Hình 1). Châu Đại dương hiện có 
diện tích nông nghiệp hữu cơ lớn nhất với 22,8 triệu ha, 
sau đến châu Âu với 12,7 triệu ha, châu Mỹ la tinh với 
6,7 triệu ha, châu Á với 4 triệu ha, Bắc Mỹ 3 triệu ha và 
thấp nhất là châu Phi với 1,7 triệu ha. Úc hiện là quốc gia 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn nhất thế giới với 22,69 
triệu ha.

Sự tăng trưởng nhanh của doanh thu hữu cơ

Ngành hữu cơ là thị trường phát triển nhanh nhất trên thế 
giới trong lĩnh vực nông nghiệp, với những tỉ lệ  tăng 
trưởng bền vững trên toàn thế giới. 

Nông nghiệp hữu cơ được thực hiện tốt nhất sẽ mang lại 
sản lượng cao, đặc biệt trong các điều kiện cực đoan do 
biến đối khí hậu như hạn hán.

Sự kết hợp giữa giá cả cao hơn và sản lượng cao hơn đảm 
bảo đời sống cho các cộng đồng canh tác và đảm bảo thu 
nhập cho các quốc gia dựa vào doanh thu từ nông nghiệp. 
Kết quả công bố bởi Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu 
cơ (FiBL) và Liên đoàn Nông nghiệp Hữu cơ quốc tế 
(IFOAM) cho thấy cuối năm 2014 mới có 172 nước sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ thì đến năm 2017 đã tăng lên 
đạt mức 179. Thị trường nông sản hữu cơ toàn cầu tăng 
trưởng 10-15%/năm trong nhiều năm qua.  

Thị trường hữu cơ tiếp tục phát triển trên toàn cầu. Công 
ty nghiên cứu thị trường Organic Monitor ước tính thị 
trường thực phẩm hữu cơ toàn cầu đã đạt hơn 75 tỷ Euro 
vào năm 2015. Hoa Kỳ là thị trường hàng đầu với 35,9 tỷ 
Euro, tiếp theo là Đức (8,6 tỷ Euro), Pháp (5,5 tỷ Euro) 
và Trung Quốc (4,7 tỷ Euro). Năm 2015, hầu hết các thị 
trường chính cho thấy tốc độ tăng trưởng đạt hai con số. 
Chi tiêu bình quân đầu người cho thực phẩm hữu cơ cao 
nhất là ở Thụy Sĩ (262 Euro/năm). Đan Mạch là quốc gia 
có thị phần hữu cơ cao nhất (chiếm 8,4% tổng thị trường 
lương thực thực phẩm). Về tốc độ tăng trưởng doanh số 
bán lẻ nông sản hữu cơ thì Tây Ban Nha có tốc độ tăng 
cao nhất, đạt 25%, Irland 23% và Thụy Điển (20%). Về thị 
phần nông sản hữu cơ thì cao nhất là Đan Mạch (8,4%), 
tiếp đến là Thụy Sỹ (7,7%), Luxembourg (7,5%), Thụy 
Điển (7,3%) và Úc (6,5%).

Vào năm 2015, toàn cầu đã có trên 2,4 triệu nhà sản xuất 
nông sản hữu cơ, tăng gấp 10 lần so với năm 1999. Châu Á 
là nơi có nhiều nhà sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhất với 
khoảng 35% toàn cầu. Xếp theo quốc gia, Ấn Độ là nước 
có số lượng nhà sản xuất hữu cơ cao nhất với (585.200), 
tiếp theo là Ethiopia (203.602) và Mexico (200.039). Việt 
Nam vào năm 2015 có 3.816 nhà sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ theo thống kê của FiBL (2017).
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Diện tích đất nông nghiệp hữu cơ toàn cầu

Các chương trình quốc tế chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
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Chương trình chứng nhận phương pháp sản xuất hữu cơ
(không phải thực phẩm)

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam
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Ở nước ta sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn ở mức thấp, 
song tốc độ tăng nhanh trong những năm gần đây. Nếu 
năm 2007, diện tích đất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam 
mới có 12.120 ha thì năm 2014 đã đạt 43.010 ha (theo 
Tổ chức phát triển nông nghiệp châu Á của Đan Mạch - 
ADDA). Kim ngạch xuất khẩu nông sản hàng năm của 
nước ta đạt khoảng 15 tỷ USD và có mức dao động nhẹ 
qua các năm. Sản lượng nông sản hữu cơ xuất khẩu hàng 
năm của nước ta còn thấp, mới đạt 263.000 tấn, với kim 
ngạch xuất khẩu gần 15 triệu USD.

Hiện nay, Việt Nam đang xếp thứ 51/179 quốc gia có tiềm 
năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ với hơn 76.000 ha diện 
tích và trên 3.800 nông dân trực tiếp sản xuất hình thức 
nông nghiệp hữu cơ. Tính đến năm 2016 có 26 cơ sở sản 
xuất hữu cơ ở 15 tỉnh, thành phố (Lào Cai, Hòa Bình, Hà 
Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà 
Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Lâm Đồng, 
Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau) với tổng diện tích hơn 4.100 
ha. Các loại cây chủ yếu là dừa với diện tích 3.052,3 ha, 
chè chiếm 538,9 ha, lúa 489,8 ha và rau 94,1 ha, trong đó 
Bến Tre là tỉnh có diện tích canh tác hữu cơ nhiều nhất với 
hơn 3.050 ha (chủ yếu là dừa). Có một số mô hình nuôi 
trồng đạt hiệu quả tương đối cao như nuôi cá basa hữu cơ 
tại An Giang, nuôi tôm sinh thái ở rừng ngập mặn Cà Mau 
đã có chứng nhận hữu cơ với diện tích khoảng 10.000 ha 
xuất khẩu sang EU. Các doanh nghiệp đi đầu trong sản 
xuất hữu cơ như Công ty Viễn Phú sản xuất lúa - cá tại 
Cà Mau với diện tích canh tác trên 250 ha; Tập đoàn TH 
sản xuất các sản phẩm từ sữa đạt chuẩn hữu cơ quốc tế, 
Ecolink – Ecomart với sản phẩm chè và rau hữu cơ. Ngoài 
ra, cũng có 33 cơ sở sản xuất trồng trọt theo hướng hữu 
cơ, chú trọng đến sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV 
sinh học với 1,197 ha lúa, 90,3 ha rau, 284,7 ha nho và 
79,4 ha táo, trong đó Ninh Thuận là tỉnh có diện tích lớn 
nhất 448,3 ha, chủ yếu vẫn là nho 284,7 ha.

Thị trường xuất khẩu hàng nông sản hữu cơ của Việt Nam 
chủ yếu là các nước phát triển và một số thị trường khác 
như Pháp, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Trung Quốc, 
Đài Loan, Campuchia, Mỹ, Ý, Đức, Anh, Nga, Canada, 
Bỉ, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Hong Kong. Bên cạnh 
đó một số mặt hàng thủy sản hữu cơ như tôm, cá tra cũng 

được khách hàng các quốc gia nhập khẩu đánh giá tốt, 
mua giá cao hơn khoảng 30% so với tôm, cá tra thông 
thường. Tuy nhiên, sản lượng xuất chưa nhiều, giá trị kim 
ngạch xuất khẩu khoảng 10 triệu đô la Mỹ.

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 
đã có hơn 50 công ty Việt Nam được chứng nhận tiêu 
chuẩn hữu cơ với các mặt hàng nông sản. Các mặt hàng 
được chứng nhận gồm rau, củ, dừa và sản phẩm từ dừa, 
gạo, trái cây sấy… Doanh thu thực phẩm hữu cơ ở Việt 
Nam chiếm chưa tới 1% giá trị của thế giới, chỉ khoảng 
5 triệu euro, gần bằng 50% của Thái Lan (12 triệu euro). 
Sản phẩm hữu cơ ra thị trường với số lượng 300- 400 kg 
thực phẩm hữu cơ/ngày trong giai đoạn đầu thử nghiệm, 
dự kiến tăng lên 1 tấn/ngày. 
Tại Việt Nam, an toàn vệ sinh thực phẩm đang là mối lo 
ngại hàng đầu về thực phẩm của người tiêu dùng, đặc biệt 
là nhóm có thu nhập cao, thúc đẩy lựa chọn thực phẩm 
sạch, có chất lượng dù mức giá cao hơn. Theo một khảo 
sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen trong năm 
2017, người tiêu dùng Việt Nam đang dần phát triển xu 
hướng lựa chọn sản phẩm theo các nghiên cứu khoa học, 
đặc biệt là thức ăn đồ uống có thành phần tốt cho sức 
khỏe, thực phẩm có thể làm thuốc, hoặc không chứa các 
thành phần nhạy cảm.

Nhu cầu được sống khỏe mạnh của người tiêu dùng tạo 
ra cơ hội cho các nhà sản xuất thực phẩm, đồ uống. Với 
quy trình sản xuất nghiêm ngặt, tiêu chuẩn hữu cơ được 
xem là tiêu chuẩn chất lượng cao cấp nhất hiện nay. Thực 
phẩm hữu cơ có thể đáp ứng đồng thời các nhu cầu vừa 
tự nhiên, không chứa thành phần gây hại nên tốt cho sức 
khỏe. Theo ước tính của Nielsen, tổng giá trị thị trường 
hữu cơ tại 2 thành phố lớn (Hà Nội và TP HCM) ước tính 
đạt 400 tỉ VNĐ/năm trong vài năm sắp tới. Tuy nhiên, 
nhìn chung, thị trường hữu cơ tại Vệt Nam vẫn còn non 
trẻ, với tỉ lệ nhận biết thấp khiến tỉ lệ sử dụng còn rất giới 
hạn. Người tiêu dùng chưa thấy sự khác biệt giữa “Thực 
phẩm sạch”, “Thực phẩm nhà trồng” và “Thực phẩm hữu 
cơ”. Vì thế, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nguồn gốc 
sản phẩm, hướng dẫn rõ ràng từ phía nhà sản xuất và hệ 
thống phân phối của nhà bán lẻ là các yếu tố then chốt để 
thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp hữu cơ.

NHU CẦU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TẠI VIỆT NAM
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NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

GS.TS.Phạm Tiến Dũng
Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
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Tác dụng và hiệu quả của Nông nghiệp Hữu cơ

Báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO -2007) cho biết nông 
nghiệp truyền thống, cùng với sự phá rừng và đốt nương rẫy đã đóng góp 30% 
lượng thải CO2 và 90% NO2 vào không khí. Vì vậy khi thế giới chuyển sang nông 
nghiệp hữu cơ vừa có thể giải quyết được nạn đói, vừa ngăn chặn được sự biến đổi 
khí hậu. Các tổ chức Chính phủ như Liên minh Châu Âu trợ cấp sản xuất hữu cơ 
vì những nước này họ tin vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ giảm sử dụng nước, 
giảm gây ô nhiễm nguồn nước bởi thuốc trừ sâu và những chất dinh dưỡng dư thừa 
khác trong sản xuất nông nghiệp, giảm xói mòn đất, giảm thải cacbon, tăng đa dạng 
sinh học và nhiều lợi khác.

Canh tác Nông nghiệp hữu cơ sẽ cải thiện và duy trì cảnh quan tự nhiên và hệ sinh 
thái nông nghiệp, tránh việc khai thác quá mức và gây ô nhiễm cho các nguồn lực 
tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và các nguồn lực không thể tái sinh, 
sản xuất ra thực phẩm không có các chất độc hại và mang lại chất lượng cao… 
Ngoài ra, nông nghiệp hữu cơ còn đảm bảo, duy trì và gia tăng độ màu mỡ lâu dài 
cho đất, củng cố các chu kỳ sinh học trong nông trại, đa dạng mùa vụ và các loại 
vật nuôi, phù hợp với điều kiện địa phương,… 

Đại học Cornell đã kết luận sản xuất ngô và đậu tương hữu cơ cho năng suất giống 
như canh tác thường qua thời gian dài, nhưng tiêu thụ ít năng lượng và không sử 
dụng thuốc sâu hoá học, nói chung là năng suất thấp nhưng lại đạt cao trong những 
năm hạn hán (Lang, 2008).

Nghiên cứu trên 1804 trang trại hữu cơ ở Trung Mỹ được công bố bởi Hurricane 
Mitch 1988 thấy rằng trang trại hữu cơ bền vững hơn về môi trường, tầng đất mặt 
tốt hơn và sự thất bại kinh tế thấp hơn có ý nghĩa so với những trang trại thường 
(Holt-Gimenez, 2000).

Mặt khác, một nghiên cứu trong 21 năm ở Thuỵ Sỹ chỉ ra năng suất hữu cơ thấp 
hơn khoảng 20% so với canh tác thường, nhưng cùng với đó là thấp hơn 50% chi 
phí về phân bón và năng lượng, và ít hơn 97% sử dụng thuốc trừ sâu. (Maeder, et 
al, 2002).  

Một số nghiên cứu chỉ ra những ngừời làm việc với thuốc trừ sâu có nguy cơ tăng 
sự phát triển bệnh Parkinson, trẻ em ăn thức ăn hữu cơ nhiễm thấp hơn đáng kể 
thuốc sâu chứa nguyên tố phosphor hơn trẻ con ăn thức ăn sản xuất thường. (Sciam, 
2006).

Một nghiên cứu năm 2007 chỉ ra sự tiêu dùng sữa hữu cơ có liên quan đến việc giảm 
rủi ro eczema, nhưng chưa tìm thấy ở hoa quả, rau và thịt hữu cơ. (Kummeling et 
al., 2007) 

Những tác động không mong muốn như dư lượng nitrat, thuốc trừ sâu trong sản 
phẩm hữu cơ không được phát hiện. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra sản phẩm hữu 
cơ có gấp đôi flavonoid- một chất chống oxy hoá quan trọng (FiBL Reasearch 
Institute of Organic Agriculture, 2006).

Nông nghiệp hữu cơ sử dụng ít hoặc không thuốc trừ cỏ, trừ sâu hóa học vì vậy tạo 
điều kiện cho đa dạng sinh học, đảm bảo cân bằng sinh thái và làm tăng sự phát 
triển của thiên địch và các chủng vi sinh vật có lợi(Gabriel and Tscharntke, 2007).

Kỹ thuật luân canh cây trồng trong sản xuất hữu cơ, đặc biệt khi luân canh bằng cây 
họ đậu, những cây có tiết ra a xit hữu cơ không những chỉ làm tăng dinh dưỡng cho 
đất mà còn giúp khống chế sâu, bệnh (Charles L. Mohler & Ellen Johnson, 2009).
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THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Ở CHÂU Á

Qui mô phát triển 

Châu Á có diện tích đất nông nghiệp được sản xuất hữu cơ đứng thứ tư trên thế giới sau Châu Đại Dương, Châu Âu và 
Châu Mỹ la tin, với diện tích 4 triệu ha, chiếm 8 % diện tích sản xuất hữu cơ của thế giới. Mặc dầu vậy, số người sản 
xuất hữu cơ ở châu Á lại đứng vị trí số một trên tế giới với 35% trong tổng số 2,4 triệu người sản xuất hữu cơ trên toàn 
thế giới. 

Diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ của châu Á so với thế giới, 2015

Phát triển diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ của châu Á từ 2000 đến 2015
Nguồn: FiBL-IFOAM-SOEL điều tra 2002-2017 

Tốc độ tăng trưởng diện tích sản xuất hữu cơ của châu Á tăng rất nhanh từ năm 2000 đến năm 2015. Nếu tính từ năm 
2000 đến 2005 tăng diện tích lên 45 lần, đến 2010 tăng lên 41 lần như vậy có phần giảm đi của 2010 so với 2005, nhưng 
đến 2015 diện tích lại tiếp tục tăng, tăng tới 66 lần so với năm 2000. Điều này nói lên sự phát triển sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ luôn có su hướng tăng lên dần dần qua các năm và phát triển một cách bền vững 

Tạo ra sự phát triển mạnh về diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ như vậy phải kể đến vai trò của một số nước dẫn 
đầu trong khu vực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ như Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Philippines, Indonesia. Tính 
đến năm 2015 Trung Quốc có trên 1,6 triệu ha, Ấn Độ có gần 1,2 triệu ha, Kazakhstan có trên 303 nghìn ha, Philippines 
có trên 234 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Việt Nam cũng mới phát triển và đứng ở vị trí thứ bẩy trong khu 
vực, với diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ là 76.666 ha
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Mười nước châu Á có diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn nhất vào năm 2015 
Nguồn: FiBL điều tra 2017, dựa trên thông tin thu thập từ Chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức 

chứng nhận. 

Các nước có tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ lớn nhất châu Á, 2015  
Nguồn: FiBL điều tra 2017, dựa trên thông tin thu thập từ Chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức 

chứng nhận. 

Nếu dựa trên phần trăm diện tích đất nông nghiệp giành cho sản xuất hữu cơ thì mười nước dẫn đầu cần được kể đến là: 
Timor-Leste, Sri Lanka, Palestine, State of và đương nhiên Việt Nam chưa được xếp vào top 10

Các cây trồng hữu cơ cũng tương đối đa dạng, tập trung chủ yếu là cây lấy hạt, lấy dầu, lấy sợi, đồng cỏ chăn nuôi và 
các loại rau.
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Cơ chế, chính sách cho 
phát triển nông nghiệp hữu 
cơ tại Châu Á

Chính sách phát triển hệ thống 
đảm bảo cùng tham gia (PGS)

Hệ thống PGS đang phát triển trên tất 
cả các châu lục, tốc độ và sự năng 
động của sự phát triển PGS rất khác 
nhau ở các nước. Trong những năm 
gần đây, đà phát triển PGS cụ thể có 
thể thấy rõ ở các nước Nam và Đông 
Nam châu Á.

Tại Ấn Độ, Chính phủ đã tạo một 
bước tiến lớn cho phát triển hệ thống 
PGS. Hội đồng hữu cơ PGS Ấn Độ, 
một nhóm các tổ chức phi chính phủ 
đã xây dựng hệ thống PGS từ năm 
2006, chính phủ đã thành lập một hệ 
thống PGS quốc gia vào năm 2011 
và có đã có 36.000 nông dân Ấn Độ 
tham gia vào hệ thống PGS của chính 
phủ. Chính phủ Ấn Độ hy vọng có 
thể tiếp nhận 200.000 nông dân hữu 
cơ được chứng nhận PGS vào tháng 
11 năm 2017, vì vậy vào năm 2016, 
họ đã phân bổ gần 40 triệu euro cho 
một chương trình gọi là “Chương 
trình Cải thiện Nông nghiệp truyền 
thống” để giúp nông dân có thể được 
nhận chứng chỉ PGS.

Tại Philipin, PGS cũng đang trở 
thành công cụ được nhiều nông dân 
áp dụng trong toàn quận. Các tổ chức 
phi chính phủ đã tổ chức tốt trong 
toàn quốc về hệ thống PGS, và một 
số địa phương cũng hỗ trợ PGS và 
tạo điều kiện cho việc phát triển PGS 
trên quy mô cấp tỉnh.Tuy nhiên, đà 
tăng trưởng của PGS đang phải đối 
mặt với nguy cơ của một quy định 
quốc gia mà thực tế có thể ngăn cấm 
PGS trong tương lai gần.

Tại năm quốc gia ở Đông Nam Á, 
phong trào PGS đã có một bước tiến 
lớn nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ 
chức Lương thực và Nông nghiệp 
của Liên hợp quốc (FAO). Họ tài 
trợ các hoạt động ở Thái Lan, Việt 
Nam, CHDCND Lào, Campuchia và 

Myanmar để xây dựng các mô hình 
PGS và tạo lập một môi trường thuận 
lợi cho PGS phát triển bằng cách 
nhắm mục tiêu đến các chính phủ. 
IFOAM một tổ chức thúc đẩy nông 
nghiệp hữu cơ Quốc tế có vai trò 
cốt lõi trong việc thúc đẩy các hoạt 
động PGS bằng việc xây dựng năng 
lực và hướng dẫn các tổ chức PGS 
hoạt động. Kết quả là tất cả các quốc 
gia mục tiêu hiện đang có các nhóm 
PGS được thành lập và đang phát 
triển, hoạt động PGS của ba quốc gia 
mới (CHDCND Lào, Campuchia và 
Myanmar)  cũng đã được chấp nhận. 
Nhiều quốc gia hiện đang xem xét 
khả năng công nhận PGS trong các 
quy định hữu cơ của họ (hiện đang 
được soạn thảo) và Bộ luật Điều 
hành Hữu cơ do IFOAM phát triển 
đang có hữu dụng vì nó có chứa mẫu 
quy định và một phụ lục chính xác về 
ngôn ngữ pháp lý mà có thể được sử 
dụng trong các quy tắc hữu cơ để giải 
quyết vấn đề công nhận PGS chính 
thức.

Có nhiều nước (Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, 
Đài Loan và Malaysia,…) đã ban 
hành và áp dụng qui định bắt buộc 
về gắn nhãn mác các sản phẩm Nông 
nghiệp hữu cơ trước khi tiêu thụ. Một 
số nước như Sri-Lanka, Nepal, Thái 
Lan và Indonesia đã thành lập các cơ 
quan giám sát và cấp chứng chỉ chất 
lượng sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ.

Về chính sách hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp hữu cơ

Năm 2016, IFOAM đã tiến hành một 
nghiên cứu toàn cầu về các chính 
sách do các cấp chính quyền từ địa 
phương đến cấp quốc gia để thúc đẩy 
nông nghiệp hữu cơ. Trong  phần 
này, giới thiệu một vài sự phát triển 
chính sách điển hình cho thúc đẩy 
nông nghiệp hữu cơ  năm 2016.
Sri Lanka đã hỗ trợ nông nghiệp hữu 
cơ từ cấp độ cao nhất, theo đó Chủ 
tịch nước đã và đang đẩy mạnh việc 
loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu và 
phân bón tổng hợp. 
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Tổng thống đã đưa ra “Chương trình Quốc gia về phi 
Toxin” vào tháng 3 năm 2016, Bộ Nông nghiệp thông 
qua kế hoạch 3 năm về 10 lĩnh vực hành động để  từng 
bước loại bỏ các chất độc hại từ nông nghiệp. Đầu năm 
2016, Sri Lanka đã trợ cấp phân bón hữu cơ với mức độ 
tương tự như các hoá chất.  Họ cam kết tăng cường can 
thiệp và đầu tư của nhà nước để mở rộng việc sử dụng hạt 
giống bản địa và để ngăn chặn việc độc quyền hạt giống 
từ các công ty.

Ấn Độ: Năm 2016 cả chính quyền liên bang và tiểu bang 
đã có sáng kiến chưa từng có để hỗ trợ nông nghiệp hữu 
cơ. Chính phủ liên bang đã phát động Paramparagat 
Krishi Vikas Yojana, một chương trình bao gồm một số 
loại hình hỗ trợ cho nông nghiệp hữu cơ với ngân sách 
khoảng 40 triệu euro. Bộ Nông nghiệp vẫn tiếp tục hỗ 
trợ PGS và mở văn phòng tại New Delhi, chỉ công nhận 
những sản phẩm được PGS chứng nhận từ nước này. 
Chứng nhận bên thứ ba cũng được hỗ trợ; Chính phủ liên 
bang đã mở rộng hỗ trợ tài chính từ 27.000 € đến 234.000 
€ cho Chính phủ các bang của 8 quốc gia Đông Bắc để 
thành lập các tổ chức chứng nhận hữu cơ công cộng. Năm 
2015, bang Gujarat thông báo sẽ thành lập trường đại học 
đầu tiên của Ấn Độ dành riêng cho việc nghiên cứu và 
canh tác hữu cơ.

Peru: Năm 2016, chính quyền khu vực Hancavelica ở Pê-
ru đã thông qua chính sách khu vực công nhận PGS là 
công cụ được lựa chọn để phát triển bền vững và thúc 
đẩy nông nghiệp hữu cơ trong khu vực giữa các nông dân 
quy mô nhỏ. 

Trung Quốc: Chương trình nghị sự tại Trung Quốc, trong 
kế hoạch 5 năm 2016 đến 2020, đang có kế hoạch đầu tư 
khoảng 187 triệu euro để đào tạo nông dân mới. Chương 
trình tập trung vào nông nghiệp hữu cơ, sinh thái và bền 
vững với mục tiêu đưa một triệu nông dân đủ tiêu chuẩn 
tham gia thị trường quốc tế vào năm 2020. 

Armenia: Chính phủ yêu cầu một dự án hợp tác phát triển 
với Liên minh châu Âu để phát triển nông nghiệp hữu cơ 
trong nước. Dự án Sáng kiến Hỗ trợ Nông nghiệp hữu cơ 
do Liên minh Châu Âu tài trợ đã bắt đầu vào năm 2015, 
do Cơ quan Phát triển Áo thực hiện. 

Tiêu chuẩn cho sản xuất hữu cơ châu Á (Các yêu cầu 
chung)

Để giúp phát triển nông nghiệp hữu cơ, Châu Á đã đưa 
bộ tiêu chuẩn cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ năm 
2012 có đề cập đến tất cả các khía cạnh một cách chi 
tiết bao gồm:  Việc quản lý Hệ sinh thái; Quản lý đất và 
nước; Vấn đề tránh nhiễm bẩn; Các sản phẩm thu hái tự 
nhiên và quản lý đất đai công cộng; Yêu cầu Chuyển đổi;  
Sản xuất tách biệt và sản xuất song song. (Asia Regional 
Organic Standard, 2012).
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LỢI ÍCH CỦA NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
NHÌN TỪ KHÍA CẠNH KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Jenifer Chang, Chủ tịch Liên đoàn hữu cơ quốc tế (IFOAM)
Giám đốc điều hành IFOAM châu Á
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Lợi ích về môi trường

Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh vào việc bảo tồn hệ sinh 
thái tự nhiên của đất, trong khi tiêu tốn ít năng lượng 
hơn và giảm thiểu rủi ro ô nhiễm phổ biến so với nông 
nghiệp truyền thống.

Bằng cách tăng hàm lượng hữu cơ trong đất, tăng khả 
năng giữ nước, tăng sự lưu thông các chất ô nhiễm, 
chống xói mòn đất bằng sử dụng cách trừ sâu tự nhiên, 
duy trì độ che phủ đất lâu dài, và phục hồi đất trầm tích 
nhanh, nông nghiệp hữu cơ sẽ giúp bảo vệ đất tốt hơn.

Vì các trang trại hữu cơ không sử dụng các vật liệu tổng 
hợp và GMO, do đó nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sẽ 
giảm, bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học 
được thúc đẩy và đã có báo cáo về việc ít sử dụng năng 
lượng hơn.

Bằng cách canh tác nông nghiệp hữu cơ, sức khoẻ và lợi 
ích cho động vật cũng được cải thiện thông qua việc áp 
dụng các biện pháp phòng bệnh và các chương trình dinh 
dưỡng đặc biệt sử dụng thức ăn hữu cơ chủ yếu, đồng 
thời hạn chế việc quản lý thuốc thú y cho gia súc.

Lợi ích nhìn từ khía cạnh xã hội
Nông nghiệp hữu cơ tạo cơ hội việc làm trong cộng đồng 
địa phương vì đòi hỏi nhiều lao động thủ công hơn để bù 
đắp cho sự mất mát của phân bón tổng hợp và thuốc trừ 
sâu. Việc đa dạng hoá cây trồng cũng làm giảm tác động 
của sự phá vỡ cân bằng do độc canh mang tới.

Phát triển nông thôn: nông nghiệp hữu cơ củng cố cộng 
đồng địa phương bằng cách ngăn chặn sự di cư đến các 
đô thị tìm việc làm và giúp nông dân thích ứng với điều 
kiện của địa phương bằng cách quản lý lao động, đất đai 
và tài nguyên theo cách thức tập thể tối đa hoá sản xuất 
mà vẫn bền vững với môi trường.

Đối với thương mại công bằng, nông nghiệp hữu cơ có 
tiềm năng to lớn trong việc tạo phúc lợi lao động thông 
qua việc thực hiện các quyền lao động.

Bảo vệ người tiêu dùng: Nông nghiệp hữu cơ sản xuất 

các sản phẩm hữu cơ tránh các loại thuốc trừ sâu tổng 
hợp và phân bón, có lợi cho môi trường, và được cho là 
sản xuất thực phẩm lành mạnh hơn và có hương vị tốt 
hơn bảo vệ người tiêu dùng.

An ninh thực phẩm: Sản xuất hữu cơ được coi là một 
phương tiện dễ tiếp cận cho nông dân nông thôn tự cung 
tự cấp và cũng cải thiện sự tiếp cận thực phẩm bằng cách 
giảm nguy cơ bệnh tật, tăng tính đa dạng sinh học và 
năng suất dài hạn và cung cấp phương tiện để sản xuất 
và tiếp cận thực phẩm ở địa phương . Điều này đóng góp 
rất lớn cho an ninh lương thực – một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của FAO.

Sự tham gia của nông dân vào Sáng tạo và Nghiên cứu: 
sản xuất hữu cơ có nghĩa là thử nghiệm các kỹ thuật mới, 
giới thiệu những ý tưởng và giải pháp mới và đưa ra các 
lựa chọn thích hợp. Điều này chỉ có thể đạt được thông 
qua sự tham gia của nông dân trong thử nghiệm và ứng 
dụng của nó. Hợp phần nghiên cứu tại trang trại này có 
thể hỗ trợ cộng đồng nông thôn và tạo ra những kiến 
thức mới đem lại lợi ích cho tất cả nông dân.

Tôn trọng quyền của người lao động và điều kiện làm 
việc (nhà ở thích hợp, tiền lương công bằng,...)

Cải thiện quyền của phụ nữ trong nông nghiệp hữu cơ.

Phân bổ lao động theo giới, kiến thức, lợi nhuận, kỹ 
năng ra quyết định.

Lợi ích về kinh tế

Năm 2002, tổng giá trị thị trường của các sản phẩm hữu 
cơ đã được chứng nhận ước tính là 20 tỷ USD, và tăng 
dần mỗi năm khoảng 15-20 tỷ USD. 

Các siêu thị cũng bắt đầu cung cấp các loại thực phẩm 
hữu cơ, một dấu hiệu cho thấy phong trào đã đến với giai 
đoạn chín muồi. 

Nông nghiệp hữu cơ hiện đang được thực hiện ở hơn 120 
quốc gia trên thế giới.
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Sự đa dạng của cây được trồng và vật được nuôi:

Giảm rủi ro từ biến đổi khí hậu, năng suất thấp và lợi nhuận thấp từ các loại cây độc canh.

Giảm rủi ro đồng thời về sản lượng thấp cho tất cả các cây trồng và vật nuôi, góp phần đảm bảo an toàn lương thực và 
ổn định lương thực có sẵn để tiêu dùng.

Tăng nhu cầu tiêu dùng cho các sản phẩm hữu cơ.

Ưu đãi về giá trong các sản phẩm hữu cơ dẫn đến thu nhập từ nông trại cao hơn.
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SẢN XUẤT HỮU CƠ
NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TỪ ĐAN MẠCH 

(Tổ chức ADDA tại Việt Nam)
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Vương quốc Đan Mạch và một số thành tựu

Với thị phần 9,6% (số liệu năm 2016), Đan Mạch là quốc gia hữu cơ hàng đầu thế giới. Doanh thu từ việc cung cấp các 
sản phẩm hữu cơ của Đan Mạch đang tiến gần tới ngưỡng 300 triệu Euro. Doanh số bán các sản phẩm hữu cơ đã tăng 
từ 65 triệu euro vào năm 2009 lên khoảng 132 triệu euro vào năm 2012, tăng gấp đôi trong vòng 3 năm. Xuất khẩu hữu 
cơ đang phát triển nhanh hơn dự kiến một vài năm trước và hiện Đan Mạch hy vọng giá trị xuất khẩu sẽ đạt khoảng 500 
trệu euro vào năm 2020. Có một số công ty rất lớn của Đan Mạch hoạt động trên toàn cầu (ARLA, DLF, Danish Fur 
Auction) là những hợp tác xã sở hữu bới những người nông dân. Đan Mạch có khoảng 10.000 nông dân chuyên nghiệp 
trong tổng số khoảng 30.000 nông dân. Tất cả người nông dân là thành viên của 1 hoặc nhiều hợp tác xã tùy theo sản 
phẩm mà họ sản xuất.

Từ năm 2007, diện tích tăng từ 150,207 ha lên 216,794 ha vào năm 2016, tương ứng với tăng 66,587 ha và bằng 44% 
trong 9 năm.

1970 1989 1995 1998 2002 2007 2016

180 ha 8.000 ha 20.000 ha 100.000 ha 180.000 ha 150.000 ha 217.000 ha

Diện tích đất canh tác hữu cơ (ha)

Số liệu xuất khẩu sản phẩm hữu cơ trong giai đoạn 2003 – 2016 (Đơn vị: Euro) 

Số liệu xuất khẩu sản phẩm hữu cơ theo ước tính trong giai đoạn 2017 – 2020 (Đơn vị: Euro)

Số liệu nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào năm 2015 (Đơn vị: Euro)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

31,000 34,000 33,871 34,543 62,903 87,769 99,866 115,118 139,516 156,720 206,048 231,317 266,532 298,522

2017 (ước tính) 2018 (ước tính) 2019 (ước tính) 2020 (ước tính)

334,274 374,328 419,355 470,000

Gạo Ngô Rau đông 
l ạ n h / s ấ y 
khô

Rau củ Quả hạch Hoa quả 
tươi và sấy 
khô

Hạt có dầu Trà Cà phê

7,392,000 4,838,000 29.000,000 8,064,000 50,672,000 8,467,000 12,365,000 2,822,000 15,456,000
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Tổng kim ngạch nhập khẩu vào năm 2015 là 140 triệu Euro

Ở Đan Mạch, cứ 3 lít sữa người Đan Mạch mua thì có 1 lít là sữa hữu cơ (chiếm 33%), tất cả sữa mà trẻ em uống theo 
chương trình sữa trường học đều sở hữu thương hiệu quốc gia có nghĩa là sản lượng sữa hữu cơ đã tăng thêm 10% trong 
tổng sản lượng sữa chỉ sau một vài năm. 

Thị phần của trứng hữu cơ chiếm 31,2% tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong năm 2016, có nghĩa là cứ  3 – 4 
quả trứng mà người tiêu dùng đặt vào giỏ hàng thì có một quả là hữu cơ. 

Kinh nghiệm về sản xuất hữu cơ ở Đan Mạch

1.  Có nhãn hiệu quốc gia đặc trưng và được chính phủ công nhận; 
2.  Nông dân được đào tạo tốt; 
3.  Có nghiên cứu và đổi mới sâu rộng ở cả khu vực công và khu vực tư nhân, và truyền thống hợp tác nhà nước – tư 
nhân mạnh mẽ;
4.  Các công ty thực phẩm lớn là các hợp tác xã do nông dân làm chủ; 
5.  Việc chuyển giao kiến thức trong chuỗi giá trị được thực hiện hiệu quả, và nông dân coi chia sẻ kinh nghiệm là một 
điều tự nhiên; 
6.  Một phần lợi nhuận từ chuỗi giá trị được trả lại cho nông dân thông qua các hợp tác xã, tạo động lực cho nông dân 
nâng cao hiệu quả;
7.  Đan Mạch có các kênh bán thực phẩm hữu cơ hiệu quả. 

Các cửa hàng giảm giá và siêu thị là nơi phần lớn thực phẩm hữu cơ đang được bán.Với các thị phần tương ứng là 42,1% 
và 40,7%, hiện các siêu thị và cửa hàng giảm giá là các kênh bán hàng hàng đầu cho tổng doanh thu các sản phẩm hữu 
cơ ở Đan Mạch. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng trực tuyến đang bùng nổ và ngày càng nhiều người tiêu dùng chọn cách 
mua sắm trực tuyến hàng tạp hóa của họ. Kết quả là 11,1% tổng doanh thu của các sản phẩm hữu cơ đến từ kênh bán 
hàng trực tuyến. 

Siêu thị Cửa hàng giảm 
giá Bán lẻ trực tuyến Tiệm tạp hóa Cửa hàng thực phẩm 

tự nhiên Khác

42.1 % 40.7 % 11.1 % 2.7 % 2.2 % 1.2%

Kinh nghiệm về thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ

1. Trong giai đoạn 2015 – 2018, chính phủ phân bổ 4,5 triệu euro để hỗ trợ một loạt các hoạt động xuất khẩu của khu 
vực kinh doanh thực phẩm hữu cơ của Đan Mạch;
2. Bộ trưởng Lương thực, Nông nghiệp và Ngư nghiệp sẽ tham gia vào quá trình xúc tiến xuất khẩu và các hội chợ 
thương mại cho các sản phẩm hữu cơ; 
3. Tăng cường đối thoại với các tổ chức công về thị trường xuất khẩu chiến lược; 
4. Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ của Đan Mạch sang các thị trường tiềm năng; 
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Kinh nghiệm thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ 
trong nước

1. Trong giai đoạn 2015 – 2018, chính phủ sẽ phân bổ 
Trong giai đoạn 2015 – 2018, chính phủ phân bổ hơn 3,3 
triệu euro cho các chương trình khuyến mại ở thị trường 
nội địa; 
2. Nỗ lực đơn giản hóa các yêu cầu kiểm soát việc sử dụng 
các nguyên liệu hữu cơ theo quy định chung của EU cho 
các siêu thị; 
3. Trong giai đoạn 2015 – 2016, chính phủ phân bổ gần 3 
triệu euro để tư vấn cho các bộ phận của nhà nước chịu 
trách nhiệm trong việc mua và cung cấp thực phẩm; 
4. Thông qua dự án “Mua sắm Thực phẩm Thông minh”, 
chính phủ tiếp tục đối thoại với các nhà cung cấp công lớn 
để đảm bảo thực phẩm hữu cơ được mua nhiều hơn; 
5. Quảng bá các thương hiệu thực phẩm hữu cơ đến các 
nhà hàng, quán cà phê và căng tin, những nơi đáp ứng các 
yêu cầu sử dụng nguyên liệu hữu cơ. 

Chính phủ Đan Mạch tăng cường hợp tác giữa các tổ chức 
để đẩy nhanh quá trình chuyển đối sang sản xuất hữu cơ 
trên đất công và tăng cường sử dụng thực phẩm hữu cơ 
trong các căng tin công cộng. Bộ Quốc phòng khởi động 
một dự án thí điểm để giới thiệu nhiều sản phẩm hữu cơ 
hơn tới các căng tin trong quân đội. Bộ Y tế hợp tác với 
các chính quyền khu vực để tăng tỷ lệ thực phẩm hữu cơ 
trong các căng tin bệnh viện. Hợp tác với các tổ chức giáo 
dục nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất hữu cơ thông qua 
đào tạo nông dân. 
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NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM HỘI NHẬP 
CÙNG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THẾ GIỚI 

Ths. Đặng Thị Bích Hường – Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam
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Tổng quan về diện tích đất, số lượng nhà sản xuất và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm hữu cơ năm 2015

Biểu đồ diện tích đất hữu cơ trên thế giới (dựa trên diện tích được chứng nhận)
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Biểu đồ diện tích đất hữu cơ trên thế giới (dựa trên diện tích được chứng nhận)

Trên thế giới hiện nay có 179 quốc gia tham gia sản xuất 
hữu cơ với tổng doanh số bán lẻ thực phẩm hữu cơ đạt 
81,6 tỉ USD (năm 2015) và có xu hướng tăng trưởng 
nhanh sau mỗi năm. Trong đó Việt Nam là quốc gia có 
doanh số thực phẩm hữu cơ khoảng trên 500 triệu USD.

Tổng diện tích được chứng nhận hữu cơ trên thế giới 
khoảng 76 triệu ha, với diện tích canh tác hữu cơ là 50.9 
triệu ha (năm 2015), trong đó Châu Á có 4 triệu ha và Việt 
Nam có 76.666 ha. 

Số liệu sản xuất hữu cơ trên thế giới dựa trên các vùng 
diện tích sản xuất hữu cơ được chứng nhận, trong đó gồm 
chứng nhận trên diện tích đất canh tác và chứng nhận trên 
diện tích khai thác tự nhiên.

Số liệu trên đây đã bao gồm các vùng diện tích hữu cơ 
được chứng nhận PGS. Trong năm 2016, đã có hơn 250 
hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS)  ở 73 quốc gia 
trên toàn thế giới (trong đó có Việt Nam), với tổng số hơn 
130.000 nhà sản xuất đã tham gia vào hệ thống PGS. Số 
lượng nhà sản xuất PGS cao nhất ở Ấn Độ với 43.000, 
tiếp theo là Peru (22.000) và Kenya (12.000), (PGS Việt 
Nam có khoảng trên 1.200 nhà sản xuất).

Ngành hữu cơ có thị trường phát triển nhanh nhất trên thế 
giới trong lĩnh vực nông nghiệp, với tỉ lệ tăng trưởng bền 
vững trên toàn thế giới.

Để tạo hành lang pháp lý cho thị trường hữu cơ tăng 
trưởng bền vững, các quốc gia phát triển (Mỹ, Châu Âu, 
Nhật…) và đang phát triển trên thế giới (Thái Lan…) đều 
sớm ban hành các quy định của quốc gia nhằm khuyến 
khích thị trường hữu cơ tăng trưởng bền vững. Theo khảo 
sát của FiBL về các tiêu chuẩn và quy định hữu cơ trên 
thế giới, năm 2017 có 87 quốc gia đã ban hành tiêu chuẩn 
hữu cơ quốc gia (bao gồm Việt Nam). Khoảng  17 quốc 
gia đang trong quá trình soạn thảo văn bản pháp luật quy 
định về lĩnh vực hữu cơ (bao gồm Việt Nam). Các quốc 
gia chưa có tiêu chuẩn và quy định về quản lý hữu cơ sẽ 
tìm cách áp dụng các tiêu chuẩn của quốc gia khác như 
NOP, COROS…để đáp ứng nhu cầu quản lý canh tác hữu 
cơ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ.

Để phù hợp với điều kiện sản xuất của từng quốc gia, tiêu 
chuẩn hữu cơ giữa các quốc gia trên thế giới có những sự 
khác biệt, nhằm đảm bảo 4 nguyên tắc hữucơ (Sức khỏe, 
sinh thái, công bằng, cẩn trọng) luôn được thể hiện trong 
tất cả các tiêu chuẩn hữu cơ, Liên đoàn các phong trào 
nông nghiệp hữu cơ thế giới (IFOAM) đã tổ chức thẩm 
định và công nhận các tiêu chuẩn hữu cơ thuộc gia đình 
tiêu chuẩn IFOAM (trong đó Việt Nam có tiêu chuẩn PGS 
được công nhận từ năm 2013).
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Thị trường hữu cơ thế giới ngày càng phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ, sự giao thương sản phẩm hữu cơ giữa 
các châu lục, khu vực và quốc gia diễn ra ngày càng thuận lợi, thể hiện ở các Hội chợ xúc tiến thương mại cho sản 
phẩm hữu cơ Biofach ngày càng được mở rộng trên toàn thế giới, từ năm 1990-2017 Biofach đã phát triển 6 Hội chợ 
Biofach trên toàn thế giới tại Đức, ẤnĐộ, Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản,Năm 2018, lần đầu tiên Biofach Đông 
Nam Á diễn ra tại Bangkok – Thái Lan đã đánh dấu sự phát triển mới trong phát triển thị trường hữu cơ Đông Nam 
Á, Biofach Đông Nam Á là Hội chợ hữu cơ Biofach thứ 7 trên thế giới.
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Như vậy, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều phát triển hữu cơ qua từng năm, hệ thống tiêu chuẩn, chính 
sách hữu cơ ngày càng được hoàn thiện từ các quốc gia phát triển đến các quốc gia đang phát triển. Được thể hiện ở 
diện tích đấ thữu cơ, thị trường hữu cơ, số lượng trang trại, nông dân tham gia sản xuất hữu cơ, giá trị sản phẩm hữu 
cơ, chủng loại sản phẩm hữu cơ đều tăng và ngày càng trở thành xu hướng phát triển nông nghiệp trên toàn thế giới và 
Việt Nam. 
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Introduction to ALGOA  

 
                     Jennifer Chang, Executive Director, IFOAM Asia) 

Châu Á đang ngày có vai trò quan trọng đối với xu hướng phát triển hữu cơ trên thế giới

Vai trò của châu Á trong Nông nghiệp hữu cơ thế giới

ALGOA   (Asian Local Governments for Organic) là chương trình Chính quyền địa phương ở Châu Á dành 
cho Hữu cơ và là một liên minh giữa chính quyền địa phương và thành viên các tổ chức IFOAM 

tại Châu Á. ALGOA là một tổ chức con thuộc IFOAM Châu Á.

Mục tiêu của ALGOA:

• Để hỗ trợ chuyển đổi toàn diện nông nghiệp hữu cơ tại Châu Á
• Thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa chính quyền địa phương ở Châu Á đối với nông nghiệp hữu cơ và các ngành liên quan.
• Chính sách hỗ trợ các quốc gia đang phát triển nền nông nghiệp hữu cơ.
• Trao đổi thông tin về các biện pháp thực hành và cải tiến tốt nhất cho nền nông nghiệp hữu cơ.
• Trao đổi lẫn nhau giữa các nhân viên / chuyên gia chính quyền địa phương và các bên liên quan
• Chương trình giáo dục về nông nghiệp hữu cơ cho các cơ quan chính quyền địa phương.
• Và nhiều mục tiêu khác.
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                     Jennifer Chang, Executive Director, IFOAM Asia) 

Các thành viên sáng lập ALGOA

             
Founding Members 
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LỜI CẢM ƠN

Ấn phẩm “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: Hội nhập và Phát triển” được xây 
dựng nhờ những nỗ lực và đóng góp quý báu từ các cấp Bộ, ngành, địa phương, 

các chuyên gia, đối tác và bà con nông dân - những người đang ngày đêm tâm huyết, 
đam mê xây dựng, phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Chúng tôi trân trọng cảm 
ơn những chỉ đạo sâu sắc từ Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, đóng góp tích cực từ Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Chúng 
tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài 
nước đã giúp biên tập và hiệu đính ngôn ngữ bản thảo, đồng thời cảm ơn chân thành 
sự hỗ trợ của đội ngũ thiết kế, nhiếp ảnh đã phối hợp để đưa ấn phẩm đến đông đảo 
bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP
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BAN BIÊN TẬP

TS. Nguyễn Quốc Toản  Quyền Cục trưởng Cục Chế biến
     và Phát triển thị trường Nông sản

TSKH. Hà Phúc Mịch  Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Ths. Phạm Văn Duy  Phó Cục trưởng Cục Chế biến
     và Phát triển thị trường Nông sản

Ths. Triệu Thành Nam  Quyền Trưởng Phòng Thị trường trong nước
     Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Ths. Phạm Minh Đức  Phó Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

TS. Phạm Đồng Quảng  Chuyên gia

TS. Đặng Thị Bích Hường Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Ths. Ngô Kiều Oanh  Chuyên gia

TS Đỗ Tuyết Mai   Nguyên Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Thị trường   
     trong nước Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Ths.  Lê Bá Ngọc   Tổng thư ký Hiệp hội thủ công mỹ nghệ (VIETCRAFT)

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG  TS. Trần Thanh Nam
     Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


