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Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc cải thiện 
tình trạng dinh dưỡng cho nhân dân. Phần lớn các mục tiêu của Chiến lược Dinh dưỡng Quốc 
gia trong giai đoạn 2001 - 2010 đã đạt hoặc vượt; an ninh lương thực cũng đã được tăng 
cường và khẩu phần ăn của người dân đã được tăng lên về số lượng và đa dạng hóa về chất 
lượng; kiến thức và thực hành dinh dưỡng của người dân đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ suy 
dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm tương đối nhanh và liên tục…Tuy vậy, 
suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi vẫn còn chiếm 1/4 tổng số trẻ em dưới 5 tuổi và đặc biệt 
tỷ lệ này vẫn còn cao ở các khu vực miền núi và các dân tộc ít người, kiến thức - thực hành 
dinh dưỡng của bà mẹ ở những địa phương này còn nhiều hạn chế; an ninh lương thực hộ 
gia đình còn chưa ổn định.

Văn Chấn là một huyện miền núi cao của tỉnh Yên Bái, cách trung tâm tỉnh 80 km với 66.2% 
dân số là dân tộc ít người, tỷ lệ hộ nghèo 39,0%; tỷ lệ hộ làm nông nghiệp trên 90%1 . Tại địa 
phương này, mặc dù ngành y tế đã có nhiều cố gắng và giải pháp, nhưng tỷ lệ SDD và đặc biệt 
là tỷ lệ SDD thấp còi ở trẻ em còn rất cao. Một đánh giá của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) tại 
xã Sơn Lương tháng 10/2011 cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi ở trẻ dưới 2 tuổi là 55,7%2  và một 
nghiên cứu khác ở trẻ dưới 5 tuổi cho thấy tỷ lệ thấp còi là 52,6% 3.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Nhật Bản (Bộ ngoại giao Nhật Bản - MOFA), từ tháng 
3/2013 đến tháng 6/2016, SC đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe 
Sinh sản Yên Bái triển khai dự án “Thúc đẩy các giải pháp thay thế nhằm cải thiện dinh dưỡng 
trẻ em và an ninh lương thực cho những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” ở 6 xã 
gồm Tú Lệ, Sơn Lương, Nậm Lành, Nghĩa Sơn, Bình Thuận và Minh An của huyện Văn Chấn, 
tỉnh Yên Bái với mục đích “Cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ dưới 2 tuổi”.

Tài liệu này nhằm tổng kết lại các hoạt động của Dự án từ bước Xây dựng chiến lược, Triển 
khai can thiệp với các Mô hình đặc thù, Các kết quả đạt được và Các bài học được rút ra từ 
thực tế. Trên cơ sở đó, hy vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức, các cơ quan chuyên 
môn cùng lĩnh vực và các nhà hoạch định chính sách các cấp.

Tài liệu được phát triển dựa trên các báo cáo định kỳ, các kết quả khảo sát ban đầu và đánh 
giá cuối kỳ của dự án; ngoài ra còn được dựa trên các thông tin từ các cuộc phỏng vấn sâu, 
thảo luận nhóm với đối tượng hưởng lợi và đối tác các cấp. Nhóm tác giả bày tỏ lòng biết ơn 
tới Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế 
và Trạm Khuyến Nông huyện Văn Chấn và lãnh đạo địa phương, các ban ngành có liên quan 
cùng toàn thể những người dân tại 6 xã dự án đã hỗ trợ và nhiệt tình hợp tác trong suốt quá 
trình nhóm tác giả hoàn thành tài liệu này.

Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả rất mong 
nhận được các ý kiến nhận xét, góp ý cho tài liệu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
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Năm 2016, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi 
đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ngân hàng Thế giới (WB), trong một 
phần tư thế kỷ qua, từ năm 1990 đến năm 2014, suy dinh dưỡng (SDD) 
ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm đáng kể: SDD thể thấp còi giảm từ 39.6% 
xuống còn 23.8% (từ 255 triệu trẻ xuống 159 triệu trẻ); SDD thể nhẹ 
cân giảm từ 25.0% xuống còn 14.3% (từ 160.5 triệu trẻ xuống 95.5 triệu 
trẻ). Đối với thể gầy còm (SDD cấp tính), năm 2014 toàn thế giới có 50 
triệu trẻ (7.5%) với 16 triệu trẻ bị gầy còm mức độ nặng, trong đó 67% 
trẻ em trong nhóm này sống ở các nước Châu Á và 28% sống ở các 
nước Châu Phi. 

Tại khu vực Đông Nam Á, tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi 
cũng tương tự: tỷ lệ SDD thấp còi năm 1990 là 58.6% (104.3 triệu trẻ) 
giảm xuống 33.9% (60.8 triệu trẻ) vào năm 2014; SDD nhẹ cân giảm từ 
46.9% năm 1990 (83.5 triệu trẻ) xuống 24.8% (44.6 triệu trẻ) vào năm 
2014.

 

1. Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em

1.1 Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em trên thế giới

Biểu đồ 1. Xu hướng giảm tỷ lệ SDD trên thế giới giai đoạn 1990-2014
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Biểu đồ 2. Xu hướng giảm tỷ lệ SDD khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1990-2014



Hiện nay, SDD thấp còi đang có mức độ trầm trọng hơn SDD nhẹ cân. 
Ở các nước đang phát triển, trẻ em nông thôn có nguy cơ mắc SDD 
thấp còi cao gấp 1,5 lần so với trẻ em ở thành phố và ở nhiều nước 
có tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân thấp nhưng tỷ lệ trẻ bị thấp còi lại ở mức 
rất cao. Ví dụ, tại Liberia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tanzania và 
Zambia, tỷ lệ trẻ bị nhẹ cân chưa đến 20% nhưng tỷ lệ SDD thấp còi 
trên 40%. Đặc biệt, 90% trẻ bị SDD thấp còi trên thế giới tập trung ở 36 
nước, trong đó có Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã trải qua một sự tăng trưởng 
kinh tế nhanh chóng và xóa đói giảm nghèo, tiếp theo là sự cải thiện 
đáng kể chất lượng cuộc sống. Tốc độ tăng trưởng GDP trong 5 năm 
gần đây ổn định và năm 2015 đạt 6.68%. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm 
nhanh, từ 11.76% (2011) xuống 5.97% (năm 2014) và chỉ còn khoảng 
4.5% (năm 2015) trong khi cách đây hơn 10 năm (2002) tỷ lệ này là 
29.0%. ANTP cũng đã được tăng cường và khẩu phần ăn của người dân 
đã được đa dạng hóa về chất lượng và số lượng. Trình độ học vấn trung 
bình cũng đã được cải thiện và tỷ lệ biết chữ đã được duy trì ở mức cao. 

 

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong việc 
cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng của người dân. Phần lớn 
các mục tiêu của Chiến lược dinh dưỡng quốc gia trong giai đoạn 2001 
- 2010 đã đạt hoặc vượt. Kiến thức và thực hành dinh dưỡng của người 
dân đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ SDD (thể nhẹ cân) ở trẻ em dưới 5 
tuổi đã giảm tương đối nhanh và liên tục. Theo kết quả điều tra về tình 
trạng dinh dưỡng trẻ em của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (VDDQG): năm 
1985 tỷ lệ SDD thể nhẹ cân là 51.5% và SDD thể thấp còi là 59.7%, năm 
2000 các tỷ lệ này là 33.8% và 36.5% (tương ứng), giảm 1,5 - 2 %/năm, 
đến năm 2014 còn 14.5% và 24.9% (tương ứng) là mức giảm nhanh so 
với một số nước trong khu vực. Ngay từ năm 2008, tại kỳ họp thường 

1.2. Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam
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Biểu đồ 3. GDP tăng và tỷ lệ nghèo giảm trong thời gian qua.
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niên lần thứ 35 của Ủy ban thường trực về Dinh Dưỡng Liên hợp quốc 
tổ chức tại Hà Nội (3/2008), UNICEF và WHO đã đánh giá Việt Nam là 
một trong số ít các quốc gia đạt mức giảm SDD trẻ em gần với Mục tiêu 
Thiên niên kỷ. 

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng trong sự phát triển xã hội và kinh 
tế thì Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Hiện vẫn 
còn một khoảng cách lớn giữa thành phố và khu vực nông thôn, đặc 
biệt là ở các vùng sâu vùng xa. Dân số tăng nhanh cũng làm tăng thêm 

áp lực cho sự phát triển xã hội và kinh tế. Quá trình phát triển đô thị 
dẫn đến giảm đất nông nghiệp, giảm diện tích nuôi trồng lương thực, 
thực phẩm cung cấp cho nhân dân. Hàng năm, Việt Nam phải đối mặt 
với thiên tai bão lũ, hạn hán, dẫn đến tăng nguy cơ dịch bệnh nghiêm 
trọng và mất an ninh lương thực. Khẩu phần ăn của người dân ở thành 
thị đã và đang thay đổi đáng kể từ chế độ ăn uống truyền thống sang 
một chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, tinh bột và các sản phẩm chế biến 
sẵn trong khi ở nông thôn và những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, 
khu vực miền núi vẫn còn một tỷ lệ người dân thiếu đói. Nguồn kinh 
phí và nguồn vốn ODA cho các chương trình dinh dưỡng từ các tổ chức 
quốc tế tiếp tục giảm.

Hiện tại, ở Việt Nam, SDD vẫn là vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng. 
Mặc dù SDD nhẹ cân giảm đáng kể trong thập kỷ qua nhưng SDD thấp 
còi vẫn còn chiếm 1/4 tổng số trẻ em Việt Nam và đặc biệt tỷ lệ này vẫn 
còn cao ở nông thôn và các dân tộc ít người. Phân bố SDD ở Việt Nam 
không đồng đều. Theo số liệu báo cáo năm 2014,3 khu vực Trung du 
và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên Hải miền Trung và Tây 
Nguyên tỷ lệ SDD trẻ dưới 5 tuổi cao hơn hẳn so với các vùng khác còn 
trong khu vực đồng bằng thì tỷ lệ SDD ở nông thôn cũng cao hơn ở 
thành phố.
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Biểu đồ 4. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD ở Việt Nam từ 1985-2014



Bảng 1. Tỷ lệ SDD trẻ < 5 tuổi tại Việt Nam theo khu vực năm 2014.

Theo nhóm tuổi:Tỷ lệ SDD ở trẻ dưới 6 tháng tuổi là thấp nhất đối với 
cả 3 thể (nhẹ cân, thấp còi và gầy còm), sau đó SDD tăng dần. Thời kì 
trẻ 11-35 tháng là thời kì có nguy cơ bị SDD cao nhất. SDD thể nhẹ cân 
tăng nhanh trong năm đầu tiên, tiếp tục tăng trong năm thứ 2 và đạt 
kỷ lục cao nhất lúc trẻ được 36 đến 47 tháng tuổi. SDD thấp còi xuất 
hiện sớm ngay trong 6 tháng tuổi đầu tiên, tăng nhanh từ 11-35 tháng 
và tiếp tục duy trì đến lúc trẻ được 59 tháng tuổi. 

Bảng 2. Tỷ lệ SDD trẻ dưới 5 tuổi năm 2014 ở một số tỉnh

Tên vùng SDD nhẹ cân 
%

SDD thấp còi 
%

SDD gầy còm 
%

Toàn quốc 14.5 24.9 6.8
Đồng bằng sông Hồng 10.2 20.3 5.2
Trung du và miền núi phía 
Bắc

19.8 30.7 8.2

Bắc Trung bộ & Duyên hải 
miền Trung

17.0 28.1 6.7

Tây Nguyên 22.6 34.9 7.8
Đông Nam bộ 8.4 18.3 5.4
Đồng bằng sông Cửu Long 13.0 24.0 6.8

Khu vực/tỉnh SDD nhẹ cân 
%

SDD thấp còi 
%

Trung du và Miền núi phía Bắc
Hà  Giang 23.1 35.2
Cao Bằng 18.9 32.4
Lào Cai 20.0 35.2
Yên Bái 18.4 28.6
SơnLa 21.7 34.4
Điện Biên 19.2 32.0
Lai Châu 23.2 36.7
Tây Nguyên
Kon Tum 23.9 39.7
Gia Lai 24.3 35.4
 Đắk Lăks 22.5 32.8
Đăk Nông 22.1 33.3

(Nguồn: Giám sát dinh dưỡng 2014 – VDDQG)
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Tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn vẫn ở mức thấp với 29,3% trong 4 
tháng và 19,6% trong 6 tháng đầu, mặc dù có tới 93% trẻ em được cho 
bú mẹ.

Thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn còn phổ biến, đặc biệt là ở các bà mẹ và 
trẻ em, bao gồm thiếu máu ở phụ nữ mang thai (36,5%) và ở trẻ em 
dưới 5 tuổi (29,2%). Thiếu vitamin A huyết thanh, thiếu iốt vẫn là những 
vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở Tây Nguyên, Tây 
Bắc và Duyên hải miền Trung.

Tại Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới năm 1996, Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đã đưa ra định nghĩa “An 
ninh lương thực là khi tất cả mọi người tại mọi thời điểm có thể tiếp 
cận được về mặt vật lý, kinh tế và xã hội đối với nguồn lương thực, thực 
phẩmđủ dinh dưỡng, an toàn, đầy đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng 
và sở thích ăn uống của họ cho một cuộc sống khỏe mạnh và năng 
động” 7

Hiện nay, tình trạng đói lương thực, thiếu các thực phẩm cần thiết 
hay được gọi là tình trạng mất ANTP đã và đang còn là thách thức lớn 
đối với toàn nhân loại. Mặc dù nền kinh tế thế giới không ngừng phát 
triển và đạt được những thành tựu quan trọng, lương thực thực phẩm 
đãcó thể phần nào thỏa mãn nhu cầu ăn uống cho mọi người, nhưng 

Biểu đồ 5.  Tỷ lệ SDD theo nhóm tuổi năm 2011 ở Việt Nam

Nguồn: Tổng cục thống kê, UNICEF, UNFPA (2011)

2. An ninh thực phẩm hộ gia đình với mục tiêu cải thiện 
dinh dưỡng

Nhẹ cân

Thấp còi

Gầy còm

7 FAO. 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 
13-17 November 1996. Rome



vẫn còn bộ phận lớn dân cư ở các nước đang phát triển, như châu 
Phi, châu Á và châu Mỹ La tinh vẫn không đủ thực phẩm để đảm bảo 
nhu cầu năng lượng và protein, dẫn đến suy dinh dưỡng protein-năng 
lượng (PEM) và thiếu vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng 
và phát triển. Vì vậy, mục tiêu đảm bảo ANTP được đặc biệt quan tâm 
ở cả cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. Ngay từ những năm 80 của 
thế kỷ 20, ANTP đã được xem xét ở mức hộ gia đình và cá thể, phân tích 
khả năng tiếp cận với đầy đủ thực phẩm đa dạng và an toàn cho mọi 
thành viên gia đình ở mọi nơi mọi lúc để đảm bảo dinh dưỡng và sức 
khỏe tốt. Hiện nay, ở tầm quốc gia, nước ta đã có được an ninh lương 
thực, nhưng có thể nói chưa đảm bảo chắc chắn an ninh thực phẩm 
hộ gia đình và cá thể đặc biệt là an ninh dinh dưỡng8. Số liệu giám sát 
dinh dưỡng năm 2010 của VDD cũng chỉ ra rằng: Trung du và miền 
núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên là 
3 khu vực có tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất, đồng thời cũng là 
các khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của Việt Nam9. Đảm bảo ANTP, 
đặc biệt là ANTPHGĐ là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng. Một trong những nội dung quan trọng của “Chương trình 
cải thiện an ninh dinh dưỡng, thực phẩm hộ gia đình và đáp ứng dinh 
dưỡng trong trường hợp khẩn cấp” thuộc 7 chương trình, đề án, dự án 
chủ yếu nhằm thực hiện “Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 
2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đó là “Xây dựng mô hình phát 
triển kinh tế và tạo nguồn thực phẩm tại chỗ nhằm đảm bảo anninh 
lương thực thực phẩm thích hợp cho từng vùng” đã được đặt ra.10

Các biện pháp nhằm đảm bảo ANTP bao gồm: thực hiện chương trình 
khuyến nông, tăng sản xuất thực phẩm (phát triển hệ sinh thái VAC, 
thâm canh, đa dạng hóa sản xuất thực phẩm). Mô hình sản xuất tổng 
hợp VAC do Hội Làm vườn Việt Nam đã khởi xướng và thúc đẩy phát 
triển từ năm 1986. Trong những thập niên vừa qua, mô hình hệ sinh 
thái VAC hộ gia đình đã được thực hiện có hiệu quả, tạo thêm nguồn 
thực phẩm tại chỗ, đóng góp vào đảm bảo ANTP hộ gia đình và cải 
thiện tình trạng dinh dưỡng. VAC cải thiện dinh dưỡng trong các gia 
đình bằng việc đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp các loại rau, hoa quả 
có giá trị dinh dưỡng, hay trứng, cá, thịt cho nhu cầu các bữa ăn hàng 
ngày của gia đình. VAC cũng có thể giải quyết vấn đề thiếu đói trong 
các thời kỳ “giáp hạt” giữa các vụ thu hoạch.

8 Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, (3 + 4), 12/2008
9 Tình hình dinh dưỡng Việt Nam năm 2009-2010, Viện Dinh dưỡng – Unicef, Nhà xuất bản Y 

học, 4/2011
10 Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030



PHẦN 2
KHÁI QUÁT MÔ HÌNH DỰ ÁN 
“DINH DƯỠNG TRẺ EM”



Từ năm 2000, Tổ chức Save the Children đã phối hợp với đối tác tại 
Yên Bái thực hiện Chương Trình Dinh Dưỡng Tổng Hợp tại 5 xã thuộc 
huyện Yên Bình và Trấn Yên. Những năm sau đó chương trình này 
được mở rộng ra 15 xã của huyện Lục Yên và Yên Bình. Mục đích của 
chương trình Dinh Dưỡng Tổng Hợp nhằm cải thiện chất lượng chăm 
sóc sức khỏe cho các thành viên cộng đồng, đặc biệt cho trẻ em dưới 
3 tuổi và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ một cách bền vững. Về thực 
chất đây là chương trình nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ 
dưới 3 tuổi thông qua việc thực hiện lồng ghép 4 hợp phần: Chăm Sóc 
Thai Nghén (CSTN), Dinh Dưỡng Trẻ Em (DDTE), An Ninh Thực Phẩm 
Hộ Gia Đình (ANTPHGĐ) và Tài Chính Vi Mô (TCVM). Giai đoạn từ năm 
2005 đến năm 2008, chương trình Dinh Dưỡng Tổng Hợp được bổ sung 
thêm hợp phần Phát Triển Trẻ Thơ và được gọi là chương trình Phát 
Triển Tổng Hợp. Chương trình này được thực hiện tại 5 xã của huyện 
Trấn Yên và Lục Yên với mục đích cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho 
trẻ dưới 3 tuổi, phụ nữ mang thai cũng như cải thiện chất lượng phát 
triển toàn diện cho trẻ từ 3-5 tuổi tại gia đình và cộng đồng, đặc biệt là 
trẻ ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số một cách bền vững. 

Từ kết quả và kinh nghiệm của các chương trình trên, từ năm 2009, tổ 
chức SC tiếp tục hợp tác với đối tác tại tỉnh Yên Bái thực hiện các dự án 
nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi 
tại các miền núi xã nghèo, có đông người dân tộc sinh sống. Giai đoạn 
từ năm 2009 đến 2011, dự án được thực hiện tại 6 xã của huyện Văn 
Chấn và mở rộng ra 6 xã mới trong giai đoạn 2012 đến 2016 với tên 
gọi “Thúc đẩy các giải pháp thay thế nhằm cải thiện dinh dưỡng trẻ em 
và an ninh lương thực cho những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn” – sau đây sẽ gọi tắt là dự án Dinh Dưỡng Trẻ Em. Điểm khác 
biệt so với các chương trình trên là các dự án này tập trung vào nhóm 
đối tượng đích là trẻ dưới 24 tháng tuổi. Hợp phần Sức Khỏe và Dinh 
Dưỡng (SKDD) và hợp phần ANTPHGĐ vẫn là những hợp phần chủ chốt 
của dự án. Tuy nhiên, hợp phần ANTPHGĐ được chú trọng hơn so với 
trước đây, đồng thời các can thiệp của dự án ngày càng được hoàn 
thiện hơn. 

1. Các chương trình, dự án dinh dưỡng trẻ em do Save the Children 
hỗ trợ thực hiện tại tỉnh Yên Bái
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Với mục đích cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi, dự án tập trung vào nhóm đối tượng trẻ 
dưới 24 tháng tuổi, phụ nữ mang thai, bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi 
và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại 6 xã miền núi nghèo nằm trong 
chương trình 135 của Chính phủ của huyện Văn Chấn. Tỷ lệ người dân 
tộc tại 6 xã này là 80%, tỷ lệ hộ nghèo11 là 57% tại thời điểm năm 2012. 
Tỷ lệ SDD nhẹ cân là 22,3% và SDD chiều cao là 34,3%12.

Trong mục tiêu giảm tỷ lệ SDD tại địa bàn dự án, dự án hướng tới mục 
tiêu giảm cả tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và tỷ lệ SDD thể thấp còi.

Lựa chọn nhóm đối tượng trẻ dưới 24 tháng tuổi, dự án mong muốn 
tập trung nguồn lực cho những can thiệp vào 3 giai đoạn quan trọng 
nhất trong cuộc đời của trẻ: giai đoạn bàothai, giai đoạn bú sữa mẹ 
hoàn toàn trong 6 tháng đầu và giai đoạn ăn bổ sung của trẻ. Đây là 
các giai đoạn “vàng” ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của trẻ, đặc 
biệt là sự tăng trưởng chiều cao. 

 

Từ thực tế thực hiện dự án, đối tác dự án ngành y tế đều 
khẳng định sự đúng đắn, hợp lý khi tập trung can thiệp vào 
nhóm trẻ dưới 24 tháng.

“Tập trung vào nhóm trẻ dưới 24 tháng là phù hợp vì giai 
đoạn này rất quan trọng, nếu trẻ được chăm

sóc tốt trong giai đoạn này sẽ khỏe mạnh, không bị SDD. 

2. Dự án Dinh Dưỡng Trẻ em

2.1 Mục đích, đối tượng và địa bàn can thiệp

Chăm sóc
thai nghén

Nuôi con bằng
sữa mẹ hoàn toàn

Ăn bổ sung
hợp lý

Giai đoạn bào thai Giai đoạn trẻ
dưới 6 tháng tuổi

Giai đoạn trẻ từ
6 tháng tuổi đến 23 tháng tuổi

Giai đoạn “Vàng” trong cuộc đời trẻ

Sơ đồ 1: Giai đoạn can thiệp cải thiện dinh dưỡng trẻ em 

11 Theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: thu nhập < 400.000 đồng/ người/ 
tháng

12 Số liệu khảo sát ban đầu dự án, tháng 3/2013



Khi trẻ dưới 24 tháng tuổi mà bà mẹ có kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng 
trẻ tốt thì họ sẽ biết nuôi dưỡng trong giai đoạn 3-5 tuổi”

(Trần Ngọc Thạch – Trạm trưởng TYT xã Sơn Lương)

“Nhóm đối tượng đích của dự án là phù hợp 
vì nếu can thiệp nhóm trẻ dưới 5 tuổi thì 
nguồn lực sẽ bị dàn trải, làm sẽ không sâu”

(Hoàng Văn Hải – Giám đốc TTYT huyện Văn Chấn)

Qua việc xác định địa bàn dự án, lựa chọn nhóm đối tượng đích và đặt 
mục tiêu giảm tỷ lệ SDD, cho thấy định hướng chiến lược trong các 
chương trình can thiệp cải thiện dinh dưỡng trẻ em của SClà tập trung 
vào trẻ em dân tộc, đang sống tại vùng miền núi nghèo và tập trung 
vào cải thiện SDD thể thấp còi.

Để đạt được mục đích, dự án thực hiện lồng 
ghép hai hợp phần SKDD và ANTPHGĐ. 
Các can thiệp của hợp phần SKDD nhằm: i) 
Cải thiện kiến thức, kỹ năng và thực hành 
CSTN, NCBSM, và dinh dưỡng trẻ em tại 
nhà và ở cộng đồng; ii) Tăng cường tính 
sẵn có, khả năng tiếp cận, và chất lượng 
của chương trình cải thiện dinh dưỡng 
cho trẻ em dựa vào cộng đồng và CSTN 
cho phụ nữ.Các can thiệp của hợp phần 

ANTPHGĐ nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm cho trẻ em ở những hộ 
gia đình nghèo thông qua hoạt động trồng trọt, chăn nuôi tăng nguồn 
thực phẩm ở hộ gia đình. Ngoài ra, dự án cũng mong đợi những mô 
hình sản xuất nông nghiệp do dự án hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng 
có thể giúp tăng thu nhập bằng tiền mặt của hộ gia đình thông qua việc 
bán các sản phẩm do họ sản xuất được.

Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển đáng 
kể, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa vùng miền núi và vùng nông 
thôn, thành thị ngày càng cách biệt. Một chuẩn nghèo mới phát sinh. 
Trong chuẩn nghèo mới này, các vấn đề như sức khỏe, sinh kế, và thực 
phẩm có liên quan đến nhau. Để đối phó với nhiều vấn đề như vậy 
và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của những nhóm người dễ bị tổn 
thương, những người có thể dễ dàng bị ảnh hưởng như đồng bào dân 
tộc thiểu số, phụ nữ, và trẻ em, cần phải có một cách tiếp cận mới và 

2.2 Chiến lược can thiệp
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toàn diện để giải quyết các vấn đề đa diện tích hợp như can thiệp sức 
khoẻ, dinh dưỡng và an ninh thực phẩm, chứ không phải chỉ nhằm một 
mục tiêu đơn lẻ trong một lĩnh vực duy nhất chuyên về dinh dưỡng 
như từng làm trong quá khứ. Từ kinh nghiệm các chương trình dinh 
dưỡng trẻ em SC đã làm, để cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, chỉ 
có các can thiệp nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng 
chưa đủ. Thực tế, với những hộ gia đình nghèo, nhất là dân tộc ít người 
sống tại vùng miền núi khó khăn, đôi khi họ có nhận thức, kiến thức, kỹ 
năng tốt về chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em nhưng lại không 
có điều kiện kinh tế để thực hành những điều đã biết. Vì vậy, hỗ trợ các 
hộ gia đình nghèo tăng nguồn thực phẩm, cải thiện bữa ăn cho bà mẹ 
và trẻ rất cần thiết và quan trọng cho mục tiêu cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng cho trẻ em.

Chiến lược can thiệp của hợp phần ANTPHGĐ tập trung vào việc giới 
thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ và thúc đẩy các hộ nông dân áp dụng các mô 
hình sản xuất nông nghiệp chi phí thấp – để các hộ nghèo có thể tiếp 
cận và áp dụng, và trong đó tăng cường kết hợp hoạt động trồng trọt 
và chăn nuôi, sử dụng những phế, phụ phẩm nông nghiệp và nguyên 
liệu từ thiên nhiên, phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững nhằm 
đảm bảo nguồn thực phẩm sạch và góp phần bảo vệ môi trường. Các 
mô hình do dự án giới thiệu được xem xét để phù hợp với điều kiện 
tự nhiên, tập quán sản xuất của người dân, định hướng phát triển của 
ngành nông nghiệp địa phương, đồng thời tôn trọng và bảo tồn giá 
trị sản xuất nông nghiệp truyền thống. Khi hỗ trợ các hộ nông dân 
thực hiện các mô hình, dự án không chú trọng vào việc hỗ trợ vật tư 
nông nghiệp mà coi trọng chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho người dân 
thông qua các khóa tập huấn và hướng dẫn thực tế, nhằm nâng cao 
năng lực cho họ để họ duy trì và phát triển bền vững các mô hình này. 

Ở khía cạnh khác, liên quan đến ANTPHGĐ, những nghiên cứu do SC 
thực hiện tại địa bàn dự án cho thấy ngoài các sản phẩm từ hoạt động 
trồng trọt và chăn nuôi tại hộ gia đình thìnguồn thức ăn từ tự nhiên 
vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng quan trọng của người dân 
địa phương. Vì vậy, ngoài việc hỗ trợ người dân phát triển các hoạt 
động trồng trọt, chăn nuôi nhằm tăng nguồn thực phẩm gia đình, dự 
án còn khuyến khích việc sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên một cách 
bền vững cùng với việc giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên. Theo cách 
tiếp cận này các hộ gia đình nghèo nhất có thể cải thiện dinh dưỡng 
dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên từ rừng, sông, suối và đồng 
ruộng, một cách dễ dàng, không chỉ hạn chế trong hoạt động sản xuất 
nông nghiệp.

“Các hoạt động dự án hỗ trợ hộ gia đình cải thiện ANTPHGĐ rất quan 



trọng. Nó sẽ giúp các hộ gia đình có thêm nguồn thực phẩm cho bữa 
ăn của bà mẹ và trẻ em. Nếu có kiến thức, không có rau, không có quả 
trứng thì lấy gì nấu cho con.”

(Trần Thị Thu Hằng – Nữ hộ sinh TYT xã Tú Lệ)

“Lồng ghép hợp phần ANTPHGĐ vào dự án dinh dưỡng trẻ em rất phù 
hợp, vì nó góp phần tăng nguồn thực phẩm cho gia đình để có điều 
kiện cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, bà mẹ mang thai, bà mẹ cho con 
bú. Đặc biệt là vùng dự án là vùng miền núi, người dân rất nghèo, bữa 

ăn hàng ngày đơn điệu, chưa đủ thành 
phần dinh dưỡng.”

(Hoàng Văn Hải – Giám đốc TTYT huyện Văn 
Chấn)

“Phối hợp can thiệp cải thiện ANTPHGĐ 
trong dự án dinh dưỡng trẻ em theo 
hướng dự án đang làm là trùng với Chiến 
lược Dinh dưỡng Quốc gia. Trên thực 
tế thì chưa có những thực hành nhiều 

trong việc phối hợp giữa nông nghiệp và dinh dưỡng. Nông nghiệp 
mới tập trung vào việc đủ ăn, chưa có định hướng về dinh dưỡng. Kinh 
nghiệm của dự án sẽ rất tốt để gây tác động, ảnh hưởng và nhân rộng.”

(Hoàng Sỹ Hiền – Giám đốc TTSKSS tỉnh Yên Bái)

Rất nhiều bà mẹ cho biết, các hoạt động hỗ trợ của dự án về ANTPHGĐ 
rất thiết thực, mang lại nhiều lợi ích giúp cải thiện bữa ăn cho trẻ và gia 
đình. Họ rất thích các hoạt động này bên cạnh những hoạt động giúp 
nâng cao kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng trẻ.

“Trước khi có dự án gia đình tôi trồng rất ít loại rau, bây giờ trồng nhiều 
loại rau hơn nên lúc nào cũng có rau và cải thiện được nhiều món ăn 
hơn. Bữa này trẻ được ăn rau này, bữa khác được ăn rau khác. Dự án 
hỗ trợ nuôi gà nên có trứng gà để nấu bột, cháo cho con. Nếu không 
cũng không có tiền mua trứng cho con.”

(Dương Thị Hải – Bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi người Dao, thôn Đồng Thập, 
xã Minh An)

“Tôi rất thích hoạt động hướng dẫn làm vườn rau và nuôi gà của dự án. 
Trẻ có nhiều thức ăn hơn.”

(Lý Thị Mấy – Bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi người Dao, thôn Tặc Tè, xã Nậm Lành)
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Với hợp phần SKDD, dự án thực hiện can thiệp truyền thông thay đổi 
hành vi (BCC) thông qua ngày TDTTTE, TTGDPHDD, họp nhóm hỗ trợ 
CSTN và NCBSM, ngày CSTN tại TYT xã, thăm và tư vấn hộ gia đình, các 
cuộc họp cộng đồng, và các tài liệu truyền thông như poster, tranh lật, 
tranh gấp. Qua đó, cộng đồng tại địa phương sẽ nhận được kiến thức 
và kỹ năng để áp dụng thực hành tốt nhất về dinh dưỡng cho phụ nữ 
mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và trẻ em tại nhà. Can thiệp truyền 
thông thay đổi hành vi được thực hiện thông qua can thiệp lồng ghép 
bởi các hệ thống của cộng đồng bao gồm Chính quyền thôn, YTTB, cán 
bộ HPN, và các tổ chức đoàn thể khác trong cộng đồng.

Nhằm mục tiêu tăng cường tính sẵn có, khả năng tiếp cận, và chất 
lượng của chương trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em dựa vào cộng 
đồng, dự án tổ chức ngày TDTTTE định kỳ hàng tháng với các hoạt động 
cân đo, xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi và 
truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ. Đặc biệt, TTGDPHDD 
cho trẻ SDD dưới 24 tháng tuổi được thiết lập tại cấp thôn để cải thiện, 
phục hồi dinh dưỡng cho trẻ SDD dưới 24 tháng tuổi.Dịch vụ CSTN 
được cải thiện thông qua việc nâng cao chất lượng khám thai và tư vấn 
cho bà mẹ tại TYT xã. Tại cấp thôn, các nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM 
được thành lập và sinh hoạt hàng tháng, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt 
động CSTN và NCBSM.

Giáo dục truyền thống 
thay đổi hành vi CSTN, 

NCBSM và chăm sóc SKDD 
BMTE cho bà mẹ và thành 

viên gia đình

Cải thiện kiến thức, kỹ 
năng và thực hành chăm 

sóc SKDD bà mẹ trẻ em tại 
hộ gia đình

Cải thiện dịch vụ chăm 
sóc SKDD BMTE tại       

cộng đồng

Cải thiện an ninh thực 
phẩm hộ gia đình

Thiết lập, nâng cao chất 
lượng dịch vụ CSTN thúc 
đẩy NCBSM và chăm sóc 

SKDD BMTE dựa vào      
cộng đồng

- Thúc đẩy phát triển sản 
xuất nông nghiệp chi phí 
thấp tại hộ gia đình.

- Khuyến khích sử dụng 
nguồn thức ăn tự nhiên 
và bảo vệ môi trường.

CẢI THIỆN DINH DƯỠNG TRẺ TỪ 0  24 THÁNG TUỔI

Hợp phần Sức khỏe Dinh dưỡng
Hợp phần An ninh Thực 

phẩm Hộ gia đình

Sơ đồ 2: Chiến lược can thiệp của dự án



Sở Y tế (SYT) giữ vai trò là đối tác chính của SC và ủy quyền cho Trung 
tâm Sức khỏe Sinh sản (TTSKSS) là đơn vị trực tiếp triển khai, thực hiện 
dự án. BĐHDA được thành lập tại cấp tỉnh, huyện và xã. Tại cấp tỉnh, 
thành viên BĐHDA có sự tham gia của Sở Y tế và TTSKSS, tại cấp huyện 
và xã, ngoài ngành y tế, còn có sự tham gia của ngành nông nghiệp, 
HPN, ĐTN. Riêng cấp xã, đại diện Chính quyền là Trưởng BĐHDA. Tại 
cấp thôn, nơi diễn ra phần lớn các hoạt động của dự án tác động trực 
tiếp đến đối tượng hưởng lợi - YTTB và CTV HPN là những người chủ 
chốt tổ chức và điều hành các hoạt động này, với sự hỗ trợ của Chính 
quyền thôn.Với tính chất là một dự án cộng đồng, cấp xã và thôn có vai 
trò hết sức quan trọng. Họ là đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động 
dự án. Việc tổ chức, thực hiện hầu hết các hoạt động can thiệp của dự 
án tại cấp thôn là một trong những ưu điểm nổi bật của dự án tạo điều 
kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng 
bà mẹ, trẻ em.

“Việc tổ chức các hoạt động dự án ở cấp thôn và nhất là mô hình nhóm, 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bà mẹ tham gia và trao đổi, học hỏi 
lẫn nhau.”

(Vũ Thị Minh Thư – Nữ hộ sinh, TYT xã Sơn Lương)

BĐHDA cấp huyện và cấp tỉnh được thiết lập nhằm thực hiện các hoạt 
động đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho cấp thôn, xã và giám sát quá trình 
thực hiện cũng như kết quả đạt được của dự án, đồng thời có vai trò 
nhân rộng kinh nghiệm, kết quả của dự án ra các xã, huyện khác trên 
địa bàn huyện và tỉnh.

Sự tham gia của Chính quyền, ngành nông nghiệp, HPN, ĐTN trong 
BĐHDA đã phản ánh cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em 
không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà có sự vào cuộc, tham gia 
của Chính quyền và các ban ngành liên quan. Đặc biệt, sự phối hợp, 
hợp tác giữa ngành nông nghiệp và y tế rất cần thiết và quan trọng 
trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung về cải thiện dinh dưỡng 
cho trẻ em và người dân. Ngoài ra, sự ủng hộ và tham gia tích cực của 
người dân trong dự án này cho thấy rằng công tác cải thiện sức khỏe, 
dinh dưỡng của bà mẹ, trẻ em đã được xã hội hóa với sự tham gia của 
Chính quyền, các ban ngành liên quan và cộng đồng người dân. Tuy 
nhiên, trong khi ngành y tế có sự tham gia và cam kết mạnh mẽ của 

2.3. Triển khai can thiệp

2.3.1 Tổ chức thực hiện
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cấp tỉnh thì ngành nông nghiệp chưa lôi kéo được sự tham gia của cấp 
tỉnh. Điều này dẫn đến sự hạn chế trong việc nhân rộng các kết quả, 
bài học kinh nghiệm của dự án ra các địa phương khác của tỉnh Yên 
Bái.

Tổ chức SC giữ vai trò quản lý tổng thể dự án và cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật thông qua tổ chức đào tạo và giám sát hỗ trợ tại địa bàn dự án. 
Trong quá trình thực hiện, đối tượng hưởng lợi, người dân địa phương 
và đối tác dự án các cấp luôn được nâng cao nhận thức về vai trò của 
họ về sở hữu và duy trì bền vững kết quả dự án. Phương pháp làm việc 
có sự tham gia ý kiến của các bên liên quan, các cấp luôn được tôn 
trọng từ bước phát triển đề xuất dự án, lập kế hoạch hoạt động,  đến 
thực hiện và giám sát, đánh giá dự án.

Tại cấp Trung ương, dự án hợp tác với VDD và TTTTGDSK Trung ương 
trong việc phát triển các tài liệu đào tạo và tài liệu truyền thông, giáo 
dục về chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em với mục đích không chỉ sử 
dụng trong phạm vi dự án mà có thể sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm tăng cường chất lượng thực hiện các hoạt động can thiệp của 
dự án, đồng thời tăng cường hiệu quả và quản lý dự án bền vững, dự 
án rất chú trọng các hoạt động xây dựng nâng cao năng lực cho đối tác 
các cấp tại địa phương thông qua các hoạt động đào tạo, giám sát hỗ 
trợ, họp giao dự án ban định kỳ, và đánh giá dự án. 

Trước khi triển khai các hoạt động can thiệp 
tại cộng đồng, trong giai đoạn đầu, dự án đã 
tập trung thực hiện các khóa đào tạo nâng 
cao năng lực cho cán bộ tham gia dự án 
tại các cấp. Đối với hợp phần SKDD, nhóm 
giảng viên bao gồm các cán bộ y tế cấp tỉnh 
và huyện đã được thành lập. Nhiệm vụ của 
nhóm giảng viên này là cung cấp các khóa 

đào tạo về CSTN, NCBSM, DDTE và kỹ năng truyền thông, giáo dục thay 
đổi hành vi về các nội dung này cho cán bộ y tế các cấp xã, thôn. Tương 
tự, nhóm giảng viên bao gồm các cán bộ KN huyện và các xã dự án 
cũng được thành lập cho hợp phần ANTPHGĐ. Nhóm này có nhiệm vụ 

2.3.2 Xây dựng năng lực cho đối tác địa phương và phát triển tài liệu truyền thông

2.3.2.1 Xây dựng năng lực cho đối tác địa phương



cung cấp các tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp chi phí thấp 
cho các hộ nông dân và hỗ trợ họ áp dụng các mô hình này. Các khóa 
đào tạo giảng viên (TOT) cho nhóm giảng viên y tế do các giảng viên 
từ VDD và Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện. Các khóa đào tạo giảng 
viên (TOT) cho cán bộ KN do các giảng viên từ Trường Đại học Nông 
nghiệp 1 thực hiện. Điểm đáng chú ý trong nội dung đào đạo về chăm 
sóc dinh dưỡng trẻ em là tập trung vào cải thiện SDD thể thấp còi. Với 
các khóa tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, dự án hướng tới 
các nội dung tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp chi phí thấp 
để đối tượng hộ nghèo có thể dễ áp dụng. Phương pháp giảng dạy 
tích cực, chú trọng nhiều thực hành luôn được áp dụng triệt để trong 
các khóa đào tạo, đặc biệt cho đội ngũ YTTB và CTV HPN với hợp phần 
SKDD và cho đối tượng hưởng lợi với hợp phần ANTPHGĐ. 

Ngoài hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp tham 
gia thực hiện dự án, nhằm nhân rộng kết quả của dự án ra các địa 
phương khác ngoài địa bàn dự án, năm 2015 và năm 2016, dự án đã 
tiến hành các khóa đào tạo giảng viên về kiến thức và kỹ năng về CSTN, 
NCBSM, DDTE và kỹ năng tư vấn và truyền thông thay đổi hành vi cho 
71 cán bộ y tế của 6 huyện không có dự án của tỉnh Yên Bái và 6 khóa 
đào tạo cũng về nội dung trên cho 223 YTTB và CTV HPN của 25 xã 
không có dự án của huyện Văn Chấn. Thông qua các khóa đào tạo này, 
dự án mong đợi kiến thức, kỹ năng về chăm sóc dinh đưỡng bà mẹ, trẻ 
em, tập trung vào SDD thể thấp còi của cán bộ y tế của tỉnh Yên Bái 
được cải thiện. Từ đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc dinh 
dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại địa phương nhằm giảm tỷ lệ trẻ SDD 
tại địa bàn tỉnh Yên Bái. Về hợp phần ANTPHGĐ, 2 khóa đào tạo giảng 
viên cho 25 cán bộ khuyến nông của 25 xã không thuộc dự án đã được 
thực hiện nhằm nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp chi phí 
thấp ra các địa bàn này.

Đối tác dự án các cấp đánh giá rất cao vai trò, chất lượng và hiệu quả 
của các khóa đào tạo do dự án cung cấp. 

“Trước đây tôi có được tập huấn về trình diễn nấu ăn cho trẻ, nhưng chỉ 
được tập huấn sơ qua. Dự án tập huấn kỹ từng bước và có thực hành 
luôn nên tôi biết được cách làm. Hơn nữa về làm thường xuyên hàng 
tháng nên bây giờ tôi rất thành thạo.”

(Lò Thị Loan – YTTB thôn Bản Xẻ, xã Sơn Lương)
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“Mỗi nội dung dự án tập huấn lý thuyết xong là được thực hành luôn, 
nên hiểu và làm được. Bổ ích nhất là kỹ năng truyền thông. Trước đây, 
tôi không biết nói trước đám đông. Bây giờ có thể thực hiện truyền 
thông cho các bà mẹ.”

(Hoàng Thị Điển – CTV HPN thôn Quăn 1, xã Bình Thuận)

“Dự án đào tạo bài bản, hiệu quả, cập nhật được kiến thức mới. Sau 
khi dự đào tạo, tôi biết rằng SDD chiều cao rất quan trọng và rất cần 
cải thiện. Trước đây, cán bộ y tế trong đó có tôi, chủ yếu tập trung vào 
SDD thể nhẹ cân. Nhờ dự án, bây giờ tôi đã biết phân tích, làm báo cáo 
về các thể SDD và mức độ SDD cụ thể”.

(Vũ Thị Minh Thư – Nữ hộ sinh, TYT xã Sơn Lương)

“Tôi đã tham gia thực hiện nhiều dự án, nhưng không có dự án nào đào 
tạo kỹ như dự án này, từ đào tạo nhóm giảng viên đến đào tạo cán bộ 
y tế xã, thôn. Chất lượng đào tạo tốt, đầu ra tốt, giúp cho cấp huyện, 
xã, thôn có đội ngũ cán bộ y tế cứng về mảng chăm sóc dinh dưỡng bà 
mẹ và trẻ em”

(Hoàng Văn Hải – Bác sỹ, Giám đốc TTYT huyện Văn Chấn)

“Một trong những kết quả quan trọng dự án 
đã đạt được là đào tạo được nhóm giảng viên 
cấp tỉnh và huyện về chăm sóc dinh dưỡng bà 
mẹ và trẻ em. Nhóm giảng viên này không chỉ 
cung cấp các khóa đào tạo cho cán bộ y tế ở 
địa bàn dự án mà còn thực hiện đào tạo cho 
cán bộ y tế ở các huyện, xã không phải địa bàn 
dự án khác của tỉnh Yên Bái.”

(Lương Kim Đức – Bác sỹ, Phó Giám đốc SYT tỉnh Yên Bái)

“Sau khi được tham dự các khóa đào tạo do dự án tổ chức tôi biết 
nhiều hơn về kỹ thuật làm VDD, canh tác lúa SRI, mô hình lúa – cá, 
làm nấm rơm, nuôi thỏ. Những kỹ thuật này trước kia tôi rất hạn chế, 
không biết cụ thể nhiều. Nhờ đó tôi hướng dẫn, tư vấn cho các hộ gia 
đình tốt hơn.”

(Phạm Việt Hùng – Cán bộ KN xã Tú Lệ)

“Trước khi có dự án, không phải các cán bộ KN đều biết sâu, cụ thể các 



kỹ thuật của các mô hình nông nghiệp sản xuất chi phí thấp dự án giới 
thiệu, hướng dẫn các hộ nông dân áp dụng. Sau khi được dự án đào 
tạo và trực tiếp thực hiện và hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng các kỹ 
thuật sản xuất này, kiến thức và kinh nghiệm của các cán bộ khuyến 
nông đã được cải thiện rất nhiều.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn) 

Đối với cán bộ y tế cấp tỉnh, huyện, xã, ngoài các khóa tập huấn về 
chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và kỹ năng giáo dục, truyền thông 
tư vấn, họ còn được đào tạo về kỹ năng giám sát hỗ trợ. Giám sát hỗ 
trợ được dự án coi như là một công cụ cải thiện chất lượng dịch vụ, 
đồng thời nó có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, nâng cao năng lực 
cho đội ngũ cán bộ y tế xã, thôn. Định kỳ hàng tháng cán bộ y tế cấp 
tỉnh và huyện đều tiến hành các cuộc giám sát hỗ trợ hoạt động CSTN 
tại các TYT xã, và phối hợp với cán bộ y tế xã giám sát hỗ trợ các hoạt 
động TDTTTE, GDPHDD và họp nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM tại các 
thôn. Thông qua các cuộc giám sát này, cán bộ y tế xã và đội ngũ YTTB 
đã được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả 
và nâng cao năng lực trong công việc của mình. Đây được xem như là 
một hình thức “đào tạo cầm tay chỉ việc” rất có hiệu quả, phù hợp với 
đối tượng YTTB và CTV HPN tại các xã miền núi.

“Hàng tháng khi chúng tôi thực hiện hoạt động TDTTTE, GDPHDD, họp 
nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM tại thôn, cán bộ huyện, xã thường đi 
dự và hướng dẫn, góp ý chúng tôi làm tốt hơn. Vì vậy các kỹ năng của 
chúng tôi ngày càng thành thạo hơn.”

(Hà Thị Hương – YTTB Bản Nà La, xã Sơn Lương)

“Sau khi được tập huấn, có những kỹ năng tôi chưa thành thạo khi thực 
hiện các hoạt động dự án ở dưới thôn, nhưng đã được cấp huyện và xã 
đóng góp ý kiến. Bây giờ tôi đã tự tin và biết cách làm.”

(Mè Thị Oanh – YTTB thôn Nậm Tộc 3, xã Nghĩa Sơn)

Họp giao ban hàng tháng tại cấp xã, huyện cũng được coi là một hình 
thức trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nội bộ dự án. Hàng tháng, tại 
xã dự án tổ chức họp định kỳ với sự tham gia của BĐHDA xã, đội ngũ 
YTTB, CTV HPN, trưởng thôn/bản và đại diện BĐHDA huyện. Tại cấp 
huyện buổi giao ban định kỳ hàng tháng sẽ có sự tham gia của BĐHDA 
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huyện và BĐHDA các xã. Mục đích của các cuộc giao ban định kỳ tại xã 
và huyện nhằm xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các hoạt 
động dự án trong tháng, chia sẻ các bài học kinh nghiệm, xác định các 
điểm mạnh, hạn chế, khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện dự 
án, từ đó thảo luận để đưa ra biện pháp giải quyết, đồng thời lập kế 
hoạch cho tháng tiếp theo. Qua các cuộc giao ban này, các thôn, xã dự 
án có thể trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

“Hoạt động họp giao ban định kỳ rất hữu ích. Qua đó biết được tình 
hình, kết quả hoạt động dự án, biết được những khó khăn, tồn tại để 
các bên cùng thảo luận cách giải quyết.”

(Lê Thị Hồng Mai – Nữ hộ sinh TYT xã Bình Thuận) 

Các hoạt động giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi là những can 
thiệp chủ yếu của hợp phần SKDD. Nhằm tăng cường hiệu quả của 
hoạt động giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi tới đối tượng bà mẹ, 
các thành viên gia đình và cộng đồng, dự án đã hợp tác với TTTTGDSK 
Trung ương phát triển một số tài liệu truyền thông để hỗ trợ cho hoạt 
động này. Ngoài TTTTGDSK Trung ương còn có sự tham gia của các 
chuyên gia từ VDDQG và Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trong quá trình 
phát triển các tài liệu này. Nội dung các tài liệu truyền thông tập trung 
vào các chủ để về CSTN, NCBSM, hướng dẫn cho trẻ ăn bổ sung, trong 
đó tập trung vào cải thiện SDD thể thấp còi. Hình thức tài liệu bao gồm 

2.3.2.2 Phát triển tài liệu truyền thông



bộ tranh gấp và sổ tay “Hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ từ 0-5 tuổi” - sử 
dụng phát cho bà mẹ và hộ gia đình; bộ tranh poster - sử dụng làm tài 
liệu truyền thông trong ngày TDTTTE, cho các TTGDPHDD và cho các 
TYT xã; tranh lật - sử dụng cho cán bộ y tế xã, YTTB và CTV HPN truyền 
thông và tư vấn tại các TTGDPHDD, các buổi họp nhóm hỗ trợ CSTN và 
NCBSM, ngày CSTN tại TYT xã và cho hoạt động thăm và tư vấn hộ gia 
đình. Ngoài ra, còn có hai DVD về “NCBSM” và “Hướng dẫn cho trẻ ăn 
bổ sung”.

Nhìn chung, tài liệu truyền thông của dự án khá đa dạng, hấp dẫn, đầy 
đủ thông tin, đơn giản, dễ hiểu. Quá trình thực hiện dự án cho thấy 
những tài liệu giáo dục truyền thông của dự án rất hữu ích và đóng góp 
nhiều cho việc nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi nuôi dưỡng trẻ 
của bà mẹ và hộ gia đình tại địa bàn dự án. Những tài liệu truyền thông 
này cũng đã được đưa lên trang Web của TTTTGDSK Trung ương để tất 
cả các tỉnh, thành trong nước có thể tiếp cận và sử dụng.

“Tài liệu truyền thông đẹp, nội dung dễ hiểu, bổ ích. Tranh lật rất tốt 
cho YTTB truyền thông, vừa có tranh cho bà mẹ nhìn, vừa có nội dung 
hướng dẫn cho người truyền thông. Tranh poster dễ hiểu với bà mẹ, sổ 
tay hơi nhiều chữ với bà mẹ nhưng thông tin rất đầy đủ, cụ thể. Có tài 
liệu sẽ truyền thông dễ hơn.”

(Hà Đình Duyên – YTTB thôn Bản Mười, xã Sơn Lương)

“Nội dung tài liệu truyền thông của dự rất hữu ích, đầy đủ và cụ thể. 
Hình thức hấp dẫn, nhiều hình ảnh và có nhiều loại như tranh gấp, sổ 
tay, tranh lật, poster. Thiết kế phù hợp với hoàn cảnh địa phương vì 
trong khi thiết kế có lấy ý kiến đóng góp của bà mẹ, của đối tác.”

(Lê Thị Hồng Mai – Nữ hộ sinh TYT xã Bình Thuận)
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Đối với hợp phần ANTPHGĐ, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình áp dụng 
các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp chi phí thấp hiệu quả, dự án đã 
phát triển bộ tranh gấp về các chủ đề: VDD, canh tác lúa theo phương 
pháp SRI, chăn nuôi gà thả vườn, nuôi thỏ và ủ phân hữu cơ. Nội dung 
của các tranh gấp này bao gồm những hướng dẫn chi thiết về mặt kỹ 
thuật, kèm theo những hình vẽ và ảnh minh họa sinh động, vì vậy rất 
phù hợp với các hộ nông dân. Ngành KN huyện đã đánh giá rất cao 
bộ tranh gấp này.

 

“Bộ tranh gấp quá tốt. Nội dung rất hữu ích, ngắn gọn, dễ hiểu, minh 
họa tranh ảnh hấp dẫn. Từ trước đến nay, KN chưa có bộ tranh gấp 
nào như thế.”

(Hoàng Thị Hải Yến – Trạm phó TKN huyện Văn Chấn)

“Người dân nhìn vào tranh gấp là biết làm như thế nào. Ví dụ hướng 
dẫn canh tác lúa hoặc ủ phân từng bước rất rõ ràng. Từ ngữ đơn giản 
nên người dân dễ hiểu. Hình ảnh rất sinh động, màu sắc đẹp. Phát cho 
người dân họ rất thích và dễ làm theo.”

(Nguyễn Văn Hưng – Cán bộ KN xã Bình Thuận)



PHẦN 3
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“Ngày TDTTTE” được tổ chức trên nền hoạt động phòng chống SDD 
của địa phương, tuy nhiên, có sự khác nhau về tần suất và mức độ can 
thiệp. Với hoạt động phòng chống SDD của địa phương vẫn tiến hành: 
trẻ dưới 2 tuổi SDD được tổ chức cân hàng tháng; trẻ dưới 5 tuổi SDD 
được cân hàng quý và toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi được tổ chức cân, đo 1 
lần/năm vào ngày 1/6. Hoạt động truyền thông, giáo dục dinh dưỡng 
rất hạn chế. Ví dụ năm 2015, định mức cho mỗi xã tổ chức hoạt động 
truyền thông, giáo dục dinh dưỡng thông qua trình diễn nấu ăn cho 
trẻ SDD dưới 5 tuổi là 2 lớp với với tổng số tiền là 240.000đồng/xã, mỗi 
trẻ 4.000đồng. Như vậy có khoảng 60 bà mẹ và trẻ SDD được tham gia 
hoạt động này trong một năm.

Khi dự án triển khai, TDTTTE được tổ chức vào một ngày cố định hàng 
tháng tại tất cả các thôn trong xã. Tất cả trẻ dưới 2 tuổi trong thôn sẽ 
được các bà mẹ hoặc thành viên gia đình đưa đến điểm TDTTTE. Hàng 
tháng, tổng số trẻ tham gia “Ngày TDTTTE” ở 6 xã dự án trung bình 
khoảng 1.100 trẻ. YTTB và CTV HPN thôn là những người chủ chốt tổ 
chức và điều hành ngày TDTTTE. Địa điểm tổ chức “Ngày TDTTTE” là 
một nơi thuận lợi cho việc đi lại của các bà mẹ và trẻ: có thể là nhà văn 
hóa thôn, hoặc nhà của YTTB, hoặc CTV HPN, hoặc cán bộ thôn, hoặc 
nhà một người dân nào đó đủ rộng. Thời gian triển khai “Ngày TDTTTE” 
thông thường là vào buổi sáng, kéo dài trong khoảng 2 giờ – tùy số trẻ 
từng thôn. Mục đích của “Ngày TDTTTE” nhằm giúp các bà mẹ và các 
thành viên trong gia đình cũng như cán bộ y tế thôn, xã theo dõi sự 
tăng trưởng về cân nặng, chiều cao của trẻ, từ đó xác định được tình 
trạng dinh dưỡng của trẻ. Đặc biệt, ”Ngày TDTTTE” còn giúp các bà mẹ 
và các thành viên trong gia đình có kiến thức và kỹ năng cần thiết để 
chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ tốt hơn.

Các nội dung chính của “NgàyTDTTTE” bao gồm: 

i. Theo dõi sự tăng trưởng: Cân (hàng tháng) và đo chiều dài nằm 
(hàng quý) cho trẻ em dưới 2 tuổi;

ii. Chấm biểu đồ tăng trưởng, xác định tình trạng dinh dưỡng; ghi nhận 
sự phát triển: biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói… và các sự kiện liên 
quan đến dinh dưỡng, sức khoẻ, đời sống của trẻ; thông báo và có 
tư vấn hợp lý cho bà mẹ hoặc người nhà của trẻ;

iii. Ghi chép số liệu vào sổ cân, đo trẻ;

3.1 Mô hình cải thiện Dinh dưỡng Trẻ em tại cộng đồng

3.1.1 Ngày Theo dõi tăng trưởng trẻ em



iv. Truyền thông, giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ về cách nuôi 
dưỡng và chăm sóc trẻ. Hướng dẫn thực hành nấu ăn cho trẻ 7 – 24 
tháng tuổi.

Qua ý kiến của các bà mẹ, cán bộ y tế và HPN thôn, xã… “Ngày TDTTTE” 
là rất cần thiết. Trước hết, nó giúp các bà mẹ và gia đình biết được tình 
trạng dinh dưỡng của trẻ để nuôi dưỡng trẻ hợp lý hơn, đặc biệt với 
những trẻ bị SDD hoặc có nguy cơ SDD. Một trong những ưu điểm của 
“Ngày TDTTTE” do dự án thiết kế là ngoài việc đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng cân nặng theo tuổi đơn thuần như từ trước đến nay vẫn làm, 
việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng chiều dài theo tuổi cũng được đặc 
biệt coi trọng; bên cạnh đó việc theo dõi sự thay đổi về sự phát triển 
(trẻ biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói…) về các sự kiện liên quan đến dinh 
dưỡng, sức khoẻ, đời sống của trẻ cũng đã được chú ý. Nó giúp cho các 
bà mẹ, gia đình và cán bộ y tế nhìn nhận chính xác hơn về tình trạng 
dinh dưỡng, về sức khỏe của trẻ - khác với trước đây chỉ chú ý tình 
trạng dinh dưỡng cân nặng theo tuổi. Trong gói can thiệp của dự án 

hoạt động cân, đo trẻ còn giúp sàng lọc 
những trẻ bị SDD cả cân nặng và chiều 
cao để đưa vào danh sách những trẻ sẽ 
được tham gia phục hồi tình trạng dinh 
dưỡng tại các TTGDPHDD (sẽ được đề 
cập ở phần dưới đây). Ngoài ra, các bà 
mẹ và đối tác địa phương cũng đánh giá 
cao về vai trò của “Ngày TDTTTE” đối với 
việc nâng cao kiến thức về dinh dưỡng 
và kỹ năng của các bà mẹ và những 

người chăm sóc trẻ trong việc chuẩn bị các bữa ăn chất lượng cho trẻ 
tại nhà.

“Hàng tháng mang con đi cân đo sẽ biết con mình có tăng cân, tăng 
chiều cao không, có bị SDD không, qua đó biết cách chăm sóc con 
tốt hơn”.

(Lý Thị Huế - Bà mẹ dân tộc Dao có con 
dưới 24 tháng tuổi, thôn Đồng Thập, xã 
Minh An)

“Trong ngày cân, đo trẻ, YTTB đã 
hướng dẫn cho cách NCBSM trong 6 
tháng đầu. Khi con được trên 6 tháng 
thì đã học được cách nấu ăn đủ 4 
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nhóm thức ăn và trình tự các bước nấu ăn. 
Nhờ đó mà nuôi đứa con thứ hai không bị 
SDD và khỏe mạnh hơn đứa con thứ nhất”.

(Lò Thị Thảo – Bà mẹ dân tộc Thái có con dưới 24 
tháng tuổi, thôn Phạ Trên, xã Tú Lệ)

“Nhờ có “Ngày TDTTTE”, các bà mẹ biết con 
mình bị SDD hay không và sức khỏe thế nào. 

Trước đây, một số bà mẹ thấy con béo nghĩ rằng con không bị SDD, 
nhưng khi do chiều dài mới biết con mình bị SDD chiều cao. Với những 
trẻ bị SDD, YTTB sẽ thông báo và khuyên bà mẹ nên cho trẻ tham gia 
trung tâm GDPHDD để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ”.

(Lò Thi Loan – YTTB thôn Bản Xẻ, xã Sơn Lương)

“TDTTTE giúp đánh giá chính xác tình trạng dinh dưỡng của trẻ cả về 
cân nặng và chiều cao. Trước đây, mới chủ yếu theo dõi về cân nặng của 
trẻ. Sau khi có dự án, tất cả các thôn đã được được trang bị đầy đủ cân, 
thước và YTTB, CTV HPN được đào tạo rất kỹ về kỹ năng cân, đo, chấm 
và ghi chép lên biểu đồ tăng tưởng của trẻ. Trước đây, hoạt động theo 
dõi sức khỏe trẻ chỉ làm định kỳ 6 tháng/lần, sau khi có dự án nó được 
thực hiện thường xuyên hàng tháng, giúp phát hiện những trẻ SDD và 
có nguy cơ SDD để có can thiệp kịp thời. Hơn nữa, “NgàyTDTTTE” đã 
giúp các bà mẹ biết 4 nhóm thức ăn cần thiết cho bữa ăn của trẻ, biết 
cách nấu ăn cho trẻ đúng cách”.

(Trần Thị Thu Hằng – Nữ hộ sinh TYT xã Tú Lệ)

Theo đánh giá của đội ngũ YTTB, CTV HPN và cán bộ y tế các cấp thì có 
nhiều yếu tố thuận lợi khi tiến hành “Ngày TDTTTE” tại thôn: i) Bà mẹ và 
gia đình đã nhận thức về vai trò, lợi ích của việc theo dõi sự tăng trưởng 
của trẻ nên đã tham gia rất nhiệt tình, tỷ lệ tham gia “Ngày TDTTTE” 
hàng tháng của bà mẹ và trẻ đạt mức 98%; ii) YTTB và CTV được tập 
huấn kỹ về kỹ năng cân, đo, ghi chép sổ sách và biểu đồ tăng trưởng 
và kỹ năng truyền thông. Hơn nữa, các hoạt động này được thực hiện 
thường xuyên hàng tháng và nhận được sự giám sát hỗ trợ của cán bộ 
y tế xã, huyện nên các kỹ năng của họ ngày càng thành thạo; iii) Các địa 
điểm thực hiện “NgàyTDTTTE” được trang bị đầy dủ dụng cụ cân, thước, 
sổ sách, biểu đồ tăng trưởng, tài liệu truyền thông (poster, tranh lật), 
và các dụng cụ thực hành nấu ăn cho trẻ; vi) Nhiều hộ gia đình đã sẵn 
sàng cho mượn nhà làm địa điểm thực hiện “Ngày TDTTTE”; vii) Hoạt 
động này được cán bộ chính quyền địa phương và các ban ngành liên 



quan cũng như cộng đồng ủng hộ và hỗ trợ.

“Bây giờ bà mẹ đã thành nếp, cứ đến ngày cân, đo trẻ là tự giác mang 
con đến. Nếu không đi được thì bố hoặc ông, bà mang trẻ đến”.

(Lò Thị Vinh – YTTB thôn Bản Lầm, xã Sơn Lương)

“Sau khi được tham dự các khóa đào tạo của dự án, kiến thức về dinh 
dưỡng và kỹ năng của YTTB và CTV HPN đã thay đổi rất nhiều, nhất là 
kỹ năng đo trẻ, chấm biểu đồ, ghi chép lên biểu đồ và kỹ năng truyền 
thông. Vì thế họ thực hiện “Ngày TDTTTE” tốt hơn trước rất nhiều”.

(Ngô Thu Hương – Trưởng khoa CSSKSS, TTYT huyện Văn Chấn)

Bên cạnh những thuận lợi, họ cũng 
nêu lên một số khó khăn, trở ngại đối 
với “Ngày TDTTTE”: i) Những bà mẹ 
có trẻ dưới một tháng tuổi thường 
không tham gia được “Ngày TDTTTE” 
vì bà mẹ và gia đình kiêng không cho 
trẻ dưới một tháng tuổi ra ngoài và 
không muốn cân, đo cho những trẻ 
này; ii) Một số địa điểm có số lượng 
trẻ đông, và một số trẻ hay quấy khóc nên sự tập trung chú ý và tham 
gia của các bà mẹ có hạn chế; iii) Tại một số thôn, do địa hình miền núi 
và khoảng cách đến điểm thực hiện “Ngày TDTTTE” xa nên các bà mẹ 
mất thời gian và vất vả khi đi lại, nhất là những ngày trời mưa; iv) Vào 
thời điểm mùa vụ bận rộn cũng là trợ ngại đối với các bà mẹ khi dành 
thời gian tham gia “Ngày TDTTTE”; v) Với một số gia đình khi bà mẹ bận 
thì bà, bố hoặc anh, chị phải mang trẻ đến điểm TDTTTE. Những đối 
tượng này thường không tập trung, chú ý như đối tượng bà mẹ, đặc 
biệt là phần thực hành nấu ăn cho trẻ. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, đây 
cũng là điểm tốt vì đã lôi kéo được sự tham gia chăm sóc trẻ của các 
thành viên khác trong gia đình. Thông qua hoạt động này, nhận thức, 
kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng trẻ của họ được cải thiện. Từ đó, các 
bà mẹ sẽ nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ trong hoạt động chăm sóc trẻ 
tại gia đình.

“Nếu bà mang cháu đi đến “Ngày TDTTTE” khi mẹ bận thì cũng tốt, vì 
bà đi nghe sẽ biết và bà cũng là người thường nấu ăn cho trẻ khi mẹ 
đi vắng”.

(Hà Thị Vinh – Bà mẹ dân tộc Thái, xã Sơn Lương)
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“Tôi là bà, thỉnh thoảng khi con dâu bận, tôi cũng đưa cháu đi cân, đo 
trẻ và đến trung tâm GDPHDD. Vì thế về nhà tôi cũng biết cách nấu 
như đã học được ở trung tâm”.

(Lý Thị Tàn – Bà nội của một trẻ ở thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành) 

Khi dự án kết thúc, đối tác địa phương có kế hoạch duy trì hoạt động 
này trong sự lồng ghép với Chương trình DDQG trên cơ sở những lợi 
thế sau khi có sự hỗ trợ của dự án sau 3 năm: kiến thức, sự thành thạo 
về các kỹ năng cân, đo, chấm và ghi chép biểu đồ tăng trưởng, kỹ năng 
truyền thông của cán bộ YTTB, CTV HPN; nhận thức và hiểu biết của bà 
mẹ và gia đình cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, các ban 
ngành, đoàn thể và cộng động.

“Hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì cùng với chương trình DDQG và 
các chương trình y tế khác”.

Thôn Giàng Cài thuộc xã Nậm Lành, có tổng số hộ là 157 và số khẩu là 
808, trong đó có 209 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) và 39 trẻ 
dưới 24 tháng tuổi. 100% dân số trong bản là người Dao.

“Ngày TDTTTE” được tổ chức cố định vào ngày 17 hàng 
tháng, từ 8h đến khoảng 10h00 sáng. Địa điểm tổ chức 
hoạt động này là nhà của YTTB - anh Bàn Tòn Sếnh. 
Anh Sếnh và chị Triệu Thị Lưu – CTV HPN thôn là hai 
người chịu trách nhiệm chính triển khai các hoạt động 
trong “Ngày TDTTTE” tại thôn. Toàn bộ trẻ dưới 24 
tháng tuổi được các bà mẹ mang đến điểm TDTTTE. 

Hoạt động đầu tiên trong “Ngày TDTTTE” là cân và đo trẻ. Kết quả cân, đo 
được ghi chép vào “Sổ cân, đo trẻ”, sau đó YTTB sử dụng bảng áp kênh và 
phiếu theo dõi tăng trưởng trẻ em để xác định tình trạng dinh dưỡng của 
trẻ. Tùy theo độ tuổi của trẻ, YTTB, CTV HPN cũng hỏi bà mẹ xem trẻ đã 
biết lẫy, biết bò hoặc biết nói chưa? Trong tháng có bị ốm đau gì không? 
Cho ăn bổ sung như thế nào?... Thông tin trẻ tăng cân hoặc tăng chiều 
dài; không tăng cân hoặc xuống cân, không tăng chiều dài và tất cả các 
thông tin, sự kiện khác liên quan đến tình trạng dinh dưỡng sức khỏe của 
trẻđược YTTB, CTV HPN chia sẻ với bà mẹ cùng với lời khuyên hợp lýcho 
bà mẹ, đặc biệt với trẻ không lên cân hoặc xuống cân. Tiếp theo, YTTB và 

Ngày TDTTTE thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành



CTV HPN thực hiện hoạt động giáo dục, truyền thông dinh dưỡng cho bà 
mẹ bao gồm cả trình diễn nấu một bữa ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ. Sau 
đó, các bà mẹ sẽ cùng nhau tham gia thực hành nấu ăn cho trẻ. Thực đơn 
bữa ăn trong các “Ngày TDTTTE” nhấn mạnh việc đảm bảo đủ thành phần 
dinh dưỡng, khuyến khích sử dụng thực phẩm có sẵn tại địa phương và 
được thay đổi thường xuyên.

Anh Sếnh cho biết các bà mẹ rất nhiệt tình mang con đến tham gia hoạt 
động này. Đôi khi bà mẹ bận thì bố hoặc bà sẽ mang trẻ đến. Có một số 
bà mẹ ở bản Ngọn Cài cách trung tâm thôn 5km thì cũng gặp khó khăn vất 
vả khi đi lại, đặc biệt là vào những ngày mưa. Về phía YTTB và CTV HPN, 
sau khi được dự án đào tạo và trực tiếp thực hiện hoạt động này một thời 
gian, bây giờ đã quen và thành thạo các hoạt động cân, đo, chấm kênh, 
ghi chép biếu đồ, xác định tình trạng dinh dưỡng và truyền thông, hướng 
dẫn nấu ăn cho bà mẹ. Do nhà văn hóa thôn không đủ các điều kiện về 
bếp nấu ăn và nước nên hoạt động của “NgàyTDTTTE” và hoạt động GD-
PHDD được tổ chức tại nhà anh Sếnh. Vợ chồng anh không thấy phiền gì 
mà cảm thấy rất vui vì góp phần vào hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh 
dưỡng cho trẻ em trong thôn. Thỉnh thoảng vợ anh không bận cũng hỗ 
trợ nấu ăn cho trẻ. Theo anh Sếnh, hoạt động TDTTTE cùng với các hoạt 
động khác của dự án đã làm thay đổi nhiều nhận thức và kiến thức của 
các bà mẹ và người dân trong thôn về chăm sóc dinh dưỡng trẻ em.

Ghi chép tại thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, ngày 29/1/2016

Anh Lý Tòn Kén sống tại thôn Giàng Cài có con trai bị SDD 
đang tham gia trung tâm GDPHDD tại thôn. Anh Kén cho 
biết, thông thường vợ anh thường mang con đến trung 
tâm. Nhưng thỉnh thoảng khi vợ anh bận thì sẽ mang con 
đến trung tâm. Ở thôn anh, cũng có một số ông bố hoặc 
bà mang con, cháu đến trung tâm GDPHDD khi mẹ của trẻ 
bận như anh. Tại trung tâm, anh có quan sát và học cách 
nấu ăn cho trẻ do YTTB và cán bộ HPN thôn hướng dẫn. 

Đồng thời anh cũng tham gia thực hành nấu ăn cùng với các bà mẹ hoặc 
ông bố khác. Anh cũng cho biết, ở nhà thường là vợ anh nấu cho con ăn. 

Sự chia sẻ, hỗ trợ của người chồng trong chăm sóc trẻ
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Trung tâm Giáo dục Phục hồi Dinh dưỡng (TTG-
DPHDD) là can thiệp mang tính đặc thù của các 
dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em do 
SC triển khai. Đây là mô hình cải thiện, phục hồi 
tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em SDD tại cộng 
đồng. Mục đích của TTGDPHDD là giáo dục kiến 
thức về dinh dưỡng trẻ em và hướng dẫn cách 
thức phục hồi tình trạng dinh dưỡng cũng như 

tiếp tục duy trì và nâng cao sức khoẻ cho trẻ tại nhà thông qua những 
thực phẩm sẵn có tại gia đình, địa phương. Phương pháp học tập theo 
gương điển hình tích cực được sử dụng trong các TTGDPHDD, thông 
qua việc chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm nuôi con khỏe mạnh 
giữa những gia đình nghèo trong thôn, xã với những gia đình khác. 
Hoạt động GDPHDD gắn liền và kế tiếp của 
hoạt động “Ngày TDTTTE”. Những trẻ dưới 24 
tháng tuổi được xác định là SDD cân nặng, 
chiều cao từ kết quả cân, đo sẽ được tham gia 
các TTGDPHDD. Trung bình có khoảng 310 trẻ 
SDD dưới 24 tháng tuổi tham gia các TTGD-
PHDD hàng tháng tại các thôn của 6 xã dự án. 
Địa điểm triển khai ngày TDTTTE là địa điểm 
thực hiện GDPHDD và YTTB, CTV HPN cũng là những người chủ chốt 
tổ chức và điều hành các TTGDPHDD. Với một số thôn, do số lượng 
trẻ SDD ít nên sẽ được ghép hai hoặc ba thôn thành một TTGDPHDD 

Nhưng hôm nào vợ bận đi làm ở ngoài đồng hoặc có việc vắng nhà thì 
anh nấu ăn cho con. Qua học hỏi ở trung tâm GDPHDD, anh biết rằng 
khi nấu ăn cho trẻ ngoài gạo ra còn cần đủ các thực phẩm như thịt hoặc 
cá hoặc trứng hoặc tôm cua…rau, nước mắm, dầu mỡ. Anh Kén chia sẻ 
“Kinh tế gia đình có khó khăn, nhưng cũng phải cố gắng để tìm kiếm thức 
ăn nấu cho con. Nhà có trồng được rau, có gà đẻ trứng và thỉnh thoảng 
cố gắng mua thêm thịt, cá cho con. Vì con anh Kén khi sinh ra thiếu cân 
nên hay ốm và lúc đầu không chịu ăn uống, ít tăng cân. Nhưng mấy 
tháng gần đây đã tăng cân đều và bây giờ cháu được 6.7kg; vẫn bị SDD 
nhưng tốt hơn trước rất nhiều và ít ốm hơn”.

Ghi chép tại xã Nậm Lành, 29/1/2016

3.1.2.Trung tâm Giáo dục Phục hồi Dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng



tại một thôn trung tâm để phục hồi cho trẻ SDD. Thời 
gian cho một đợt triển khai GDPHDD là 5 ngày cố định 
trong tháng. Mỗi ngày, thông thường là vào buổi sáng, 
bà mẹ sẽ mang trẻ đến TTGDPHDD trong khoảng thời 
gian 1giờ rưỡi đến gần 2 giờ. Hoạt động chính của các 
TTGDPHDD sẽ tập trung giáo dục kiến thức dinh dưỡng 
cho các bà mẹ và hướng dẫn bà mẹ cách nấu một bữa 

bột hoặc cháo chất lượng cho trẻ bằng các thực phẩm giàu dinh dưỡng 
và có sẵn ở địa phương. Sau đó các bà mẹ sẽ cùng nhau thực hành 
nấu ăn cho trẻ và trẻ được ăn bữa ăn do chính các bà mẹ nấu tại trung 
tâm. Thực đơn bữa ăn của trẻ khác nhau cho 5 ngày của đợt phục hồi. 
Tuy nhiên, mục đích chính của TTGDPHDD là nâng cao nhận thức, kiến 
thức và kỹ năng cho các bà mẹ và người nhà trẻ để họ áp dụng những 
điều học từ các trung tâm cho việc phục hồi tình trạng dinh dưỡng cho 
trẻ tại nhà, bởi lẽ 5 bữa ăn tại TTGDPHDD không có ý nghĩa nhiều trong 
việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ, các bữa ăn của trẻ tại nhà 
mới là quan trọng. Để tăng hiệu quả phục hồi tình trạnh dinh dưỡng 
cho trẻ, dự án đã hỗ trợ cấp bổ sung chế phẩm dinh dưỡng tăng cường 
sắt, kẽm, can xi, vitamin, men amylase.  

Tất cả các ý kiến của đối tượng hưởng lợi và đối tác dự án đều cho rằng 
GDPHDD có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng của trẻ SDD. Sau một thời gian tham gia TTGDPHDD, kiến 
thức dinh dưỡng và kỹ năng nấu bữa ăn bổ sung cho trẻ của các bà mẹ 
thay đổi rất rõ rệt. Hơn thế nữa, TTGDPHDD còn góp phần nâng cao 
nhận thức, sự quan tâm của bà mẹ, các thành viên gia đình và cộng 
đồng trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho những trẻ SDD.

“Rất cảm ơn dự án vì có TTGDPHDD, có TTGDPHDD thì mới có chỗ để 
chữa cho trẻ SDD. Đến trung tâm tôi học được cách nấu ăn để về nấu 
cho con ăn. Trước đây con tôi bị SDD, tham gia TTGDPHDD một thời 
gian bây giờ con tôi tăng cân và gần hết SDD rồi”.

(Lý Thị Lìu – Bà mẹ dân tộc Dao có con SDD dưới 24 tháng thôn Tặc Tè, xã Nậm 
Lành)

“Các bà mẹ tham gia rất đầy đủ, nhiệt tình, tự nấu ăn cho con, đóng 
góp thêm thức ăn như rau, cua, trứng, cá, hoa quả. Ở TTGDPHDD sẽ 
truyền thông kiến thức kỹ hơn và các bà mẹ được thực hành nhiều hơn 
vì so với “Ngày TDTTTE” thì số lượng trẻ ít hơn và thời gian tiến hành 
GDPHDD là 5 ngày. Được làm nhiều lần, vì thế các bà mẹ nhớ và rất 
thành thạo về kỹ năng nấu ăn cho trẻ”.

(Trần Ngọc Thạch – Trạm trưởng TYT xã Sơn Lương, Phó trưởng BĐHDA xã)
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“Mô hình GDPHDD rất hiệu quả cho việc nâng cao kỹ năng nấu ăn cho 
trẻ của các bà mẹ và cho việc phục hồi tình trạng dinh dưỡng cho trẻ 
SDD”.

(Lê Thị Hồng Mai – Nữ hộ sinh TYT xã Bình Thuận)

“Mô hình GDPHDD phù hợp, bằng chứng rõ nhất là các bà mẹ và gia 
đình trẻ tham gia rất nhiệt tình, đầy đủ. Họ thấy được lợi ích của hoạt 
động này với trẻ. Tỷ lệ tham gia TTGDPHDD của các bà mẹ và trẻ hàng 
tháng trung bình đạt 95%. Các bà mẹ có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh 
nghiệm nhau về cách chăm sóc con. TTGDPHDD trang bị kiến thức và 
kỹ năng để họ có thể áp dụng nuôi dưỡng con ở nhà tốt hơn”.

(Hoàng Văn Hải – Giám đốc TTYT huyện Văn Chấn, Trưởng BĐHDA huyện)

“TTGDPHDD nên có để điều trị cho trẻ SDD tại cộng đồng”.

(Lương Kim Đức – Phó Giám đốc SYT tỉnh Yên Bái, Trưởng BĐHDA tỉnh)

Hoạt động của các TTGDPHDD có các yếu tố thuận lợi và trở ngại, khó 
khăn tương tự như ngày TDTTTE 
đã được đề cập ở phần trên. Tuy 
nhiên, có một số điểm đáng chú 
ý từ thực tế hoạt động của các 
TTGDPHDD tại vùng địa bàn dự 
án miền núi do SC hỗ trợ triển 
khai. i) Do số lượng trẻ SDD tại 
một số thôn không nhiều, nên 
với các thôn này TTGDPHDD 
được thành lập cho trẻ SDD của 

2 hoặc 3 thôn. Tại 6 xã dự án thuộc huyện Văn chấn có 64 thôn, số 
TTGDPHDD tại các thôn là 31 trung tâm. Với địa bàn miền núi, dân cư 
thưa và đường đi lại khó khăn thì đây là trở ngại đáng kế khi bà mẹ đưa 
con đến TTGDPHDD; ii) Một trở ngại không nhỏ khác với những hộ gia 
đình nghèo là việc có được đầy đủ nguồn thực phẩm để nấu ăn cho trẻ 
tại nhà. Địa bàn dự án là khu vực miền núi với tỷ lệ hộ nghèo rất cao 
nên tuy dự án đã triển khai các hoạt động hỗ trợ các hộ gia đình đối 
tượng cải thiện an ninh thực phẩm hộ thông qua các hoạt động trồng 
trọt, chăn nuôi, nhưng trên thực tế tại một số hộ gia đình vẫn còn rất 
khó khăn trong việc thường xuyên có được nguồn thực phẩm giàu dinh 
dưỡng cho trẻ hàng ngày; iii) Triển khai hoạt động GDPHDD trong 5 
ngày/tháng cũng phần nào ảnh hưởng đến thời gian làm việc của các 
bà mẹ và đội ngũ YTTB, CTV HPN, đặc biệt là trong những ngày mùa 



bận rộn. Một số ý kiến cho rằng hoạt động GDPHDD nên giảm xuống 
3 ngày/tháng, hoặc có thể linh hoạt số ngày tùy theo từng thời điểm, 
vào những ngày mùa bận rộn, số ngày có thể rút xuống, hoặc giai đoạn 
đầu triển khai dự án, số ngày có thể là 5, nhưng sau một thời gian, khi 
các bà mẹ đã thành thạo hơn thì số ngày có thể giảm bớt; iv) Hiện tại, ở 
các TTGDPHDD chưa phân loại và có chế độ điều trị riêng cho trẻ SDD 
cấp tính. Có những can thiệp tập trung điều trị trẻ SDD cấp tính là hết 
sức cần thiết, nhất là đã có mô hình GDPHDD tại cộng đồng; v) Duy trì 
hoạt động của các TTGDPHDD sau khi dự án được chuyển giao cho đối 
tác quản lý là vấn đề tương đối khó khăn. Trong giai đoạn có sự hỗ trợ 
trực tiếp của dự án, nguồn kinh phí mua thực phẩm để nấu ăn cho trẻ 
trong năm ngày tại TTGDPHDD là do dự án cấp. Các bà mẹ có đóng góp 
một phần như rau, trứng, cua, cá, hoa quả, củi. Nhưng sự đóng góp là 
không thường xuyên và không đầy đủ. 

“Có con SDD gia đình nào cũng phải cố gắng, với những gia đình có 
điều kiện thì dễ hơn, nhưng với những gia đình nghèo thì gặp khó khăn 
để có thức ăn nấu cho trẻ những bữa ăn tốt như ở TTGDPHDD”.

(Bàn Thị Ghến – Bà mẹ có con SDD thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành)

“Duy trì TTGDPHDD là cần thiết nhưng khó vì cần có nguồn lực tài 
chính, cần sự đóng góp không chỉ từ phía người dân mà cần có sự đóng 
góp từ phía cộng đồng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và từ các 
nguồn khác”.

(Hoàng Sỹ Hiền – Giám đốc TTCSSKSS – Phó trưởng BĐHDA tỉnh)
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Thôn Ngọn Lành là một trong những thôn nghèo, khó khăn của xã Nậm 
Lành với 98 hộ người Dao. Thời điểm tháng 3/2016, số trẻ dưới 2 tuổi là 
18 trẻ. Trong khi số trẻ SDD từ 7-23 tháng tham gia TTGDPHDD là 10 trẻ. 

Vì số trẻ SDD trong thôn đông nên TTGDPHDD 
được thành lập riêng cho thôn này và đặt tại nhà 
anh Lý Hữu Trình, là cán bộ YTTB. Hàng tháng, 
trung tâm hoạt động từ ngày 12 đến ngày 16, 
thời gian khoảng từ 6h đến 7h30 mùa hè và 
6h30 đến 8h vào mùa đông; ngày mùa thời gian 
tổ chức hoạt động GDPHDD có thể ngắn hơn. 

Ngày 17 sẽ là ngày cân toàn bộ trẻ dưới 2 tuổi trong thôn để đánh giá 
tình trạng dinh dưỡng và xác định trẻ SDD sẽ tham gia TTGDPHDD tháng 
tiếp theo.  Hàng tháng chị Bàn Thị Dân là CTV HPN thôn sẽ hỗ trợ cùng 
anh Trình tổ chức và điều hành các hoạt động của TTGDPHDD. Các hoạt 
động chính trong một buổi phục hồi bao gồm: i) Truyền thông, giáo dục 
về dinh dưỡng; 2) Hướng dẫn bà mẹ nấu một bữa bột hoặc cháo cho trẻ, 
sau đó 1 hoặc 2 bà mẹ sẽ thực hành; iii) Các bà mẹ cùng nhau nấu bột 
hoặc cháo cho trẻ; iv) Trẻ ăn bột hoặc cháo do các bà mẹ nấu. 

Anh Trình chia sẻ, các bà mẹ cùng trẻ tham gia rất nhiệt tình và đầy 
đủ vì thấy thích thú và có ích lợi. Các bà mẹ thích phần thực hành hơn, 
nên thực tế anh và chị CTV HPN tập trung vào phần thực hành nhiều 
hơn. Đa số các bà mẹ sau khi tham gia TTGDPHDD đều áp dụng những 
điều học được từ trung tâm để nấu ăn cho trẻ tại nhà. Trước đây các 
bà mẹ thường nấu bột hoặc cháo chỉ với gạo không, thậm chí trẻ được 
cho ăn cơm cùng gia đình, nhưng bây giờ đã nấu bột, nấu cháo có rau, 
trứng hoặc thịt, cá. Nếu chịu khó thì cũng 
không mất nhiều thời gian và tốn kém gì. 
Tuy nhiên cũng có những bà mẹ không 
thường xuyên nấu cho trẻ ở nhà được như 
hướng dẫn, do chưa thật quan tâm, hoặc 
bận việc, hoặc có nhà thì nghèo quá. Khi 
tham gia TTGDPHDD, khoảng 70% trẻ lên 
cân. Những trẻ không lên cân thường hay 
viêm đường hô hấp, biếng ăn.

Anh Trình không thấy khó khăn gì khi tổ chức, điều hành TTGDPHDD vì 

TTGDPHDD thôn Ngọn Lành, xã Nậm Lành



Vợ chồng chị Hoàng Thị Hường sống tại thôn Đồng Thập, xã 
Minh An. Thôn Đồng Thập cách trung tâm xã khoảng 8km, 
đường đi lại rất khó khăn. Vợ chồng chị có một con gái tên 
Quỳnh, sinh ngày 23/11/2014. Gia đình chị thuộc diện hộ 
nghèo, có 500m2 ruộng trồng lúa hai vụ. Số thóc thu được 
khoảng  5 tạ không đủ ăn nên gia đình chị phải mua thêm. 
Ngoài làm ruộng, chồng chị Hường đi làm thuê ở xưởng gỗ 
trong xã với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/ tháng. Tiền làm 

thuê, ngoài việc trang trải các chi phí gia đình, vợ chồng chị Hường còn 
phải trả nợ dần tiền vay làm nhà. Số tiền vay khoảng 30 triệu, hiện vẫn 
còn nợ 7 triệu đồng.

Quỳnh khi sinh ra chỉ nặng 2kg do bị sinh thiếu tháng (8 tháng). Chị Hường 
cho biết trong thời gian mang thai, tuy biết là cần phải ăn đầy đủ, nhưng 
do nhà nghèo nên các bữa ăn thường không đảm bảo dinh dưỡng. Hơn 
nữa, chị Hường cũng hay đau ốm khi mang thai. Sinh thiếu tháng và nhẹ 
cân nên Quỳnh hay bị ho, sốt, tiêu chảy và biếng ăn. Khi được 7 tháng 
tuổi, Quỳnh tham gia trung tâm GDPHDD do dự án tổ chức tại thôn. Chị 
Hường rất nhiệt tình mang con đến trung tâm để học cách nấu ăn và hy 
vọng sẽ chữa khỏi SDD cho con. Nhưng do nhà xa trung tâm thôn, những 
hôm trời mưa phải đi bộ gần 1 tiếng, nên cũng có những hôm hai mẹ con 
không đến trung tâm được. Điều quan trọng khác, cũng vì điều kiện kinh 

“…nhà nghèo nên không có đủ điều kiện để cho con 
ăn như con người khác”

“Được dự án tập huấn nên nắm vững về kiến thức dinh dưỡng, bây giờ 
bà mẹ nào hỏi cũng trả lời được. Là người Dao nên truyền thông, hướng 
dẫn cho các bà mẹ bằng tiếng Dao cũng dễ. Dụng cụ cân, đo và nấu ăn 
đầy đủ nên rất thuận lợi”. Anh Trình cũng không thấy mất thời gian nhiều 
và gia đình anh cũng không cảm thấy phiền hà khi hàng tháng làm hoạt 
động GDPHDD tại nhà anh. Nhiều hôm chị CTV HPN bận, vắng mặt, vợ 
anh Trình còn hỗ trợ cùng các bà mẹ nấu bột, cháo cho trẻ. Vợ chồng anh 
Trình chia sẻ “thấy bà mẹ vui thì mình cũng vui”.
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Mô hình nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM – hay còn gọi là “Lớp học làm 
mẹ” bao gồm các bà mẹ đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 6 tháng 
tuổi. Tổng số có khoảng 350 bà mẹ đối tượng đích tham gia các nhóm 
hỗ trợ CSTN và NCBSM tại 6 xã dự án. Mục đích của nhóm hỗ trợ CSTN 

và NCBSM nhằm hỗ trợ việc chăm sóc sức khoẻ 
của trẻ từ giai đoạn đầu tiên của thai kỳ, đồng 
thời thúc đẩy thực hành NCBSMHT cho trẻ 
trong 6 tháng đầu. Nhóm được thành lập tại 
cấp thôn và họp định kỳ hàng tháng vào một 
ngày cố định. Tại cuộc họp, YTTB sẽ cung cấp 
các kiến thức và hướng dẫn các bà mẹ: i) Cách 
chăm sóc thai nghén: chế độ dinh dưỡng, làm 
việc nghỉ ngơi khi mang thai, các dấu hiệu bất 

thường, nguy hiểm khi mang thai, sự cần thiết của khám thai, tiêm 
phòng uốn ván, uống viên sắt khi mang thai, chuẩn bị cho cuộc đẻ,…; ii) 
Cách nuôi con bằng sữa mẹ: cho trẻ bú sữa đầu, bú sớm ngay sau sinh, 
NCBSMHT trong 6 tháng đầu, cho trẻ bú kéo dài đến hai tuổi, cho trẻ 
bú đúng cách, chế độ dinh dưỡng bà mẹ khi nuôi con bú. Ngoài phần 
hướng dẫn kiến thức, kỹ năng của YTTB thì các buổi họp nhóm dành 
nhiều thời gian để các bà mẹ chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn 
nhau. Mặc dù, trong ngày CSTN tại TYT, đối tượng bà mẹ mang thai 

tế khó khăn, nên cho dù biết bữa ăn của con cần đủ 4 nhóm thức ăn và 
biết cách nấu ăn, nhưng chị Hường cũng không thường xuyên nấu được 
các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho con. Nhiều bữa chỉ có rau xanh. Chị 
Hường chia sẻ “Vì nhà nghèo nên không có đủ điều kiện để cho con ăn 
như con người khác”. Đất đai không có nhiều nên các hoạt động chăn 
nuôi, trồng trọt trong gia đình chị Hường rất hạn chế. Chị có nuôi gà để 
lấy trứng cho con, nhưng gà hay bị dịch chết nên lúc có lúc không.

Hiện tại Quỳnh vẫn chưa thoát khỏi SDD, nhưng “Phiếu theo dõi tăng 
trưởng” phản ánh Quỳnh liên tục lên cân từ khi sinh ra. Theo chị Hường 
tuy Quỳnh chưa hết SDD nhưng đây là kết quả tốt khi mà cháu Quỳnh 
sinh thiếu tháng và rất nhẹ cân. Có được kết quả này chị rất cảm ơn dự 
án đã góp phần giúp chị nuôi dưỡng cháu Quỳnh.

Ghi chép tại xã Minh An, ngày 31/1/2016

3.1.3. Nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM



đã được truyền thông, tư vấn về chăm sóc thai nghén và NCBSM, còn 
đối tượng các bà mẹ nuôi con bú dưới 6 tháng đã được truyền thông 

tại ngày TDSKTE, nhưng các ý kiến của các bà 
mẹ và đối tác dự án đều cho rằng việc tổ chức 
họp nhóm CSTN và NCBSM là cần thiết và hiệu 
quả. Bởi vì, hoạt động truyền thông và tư vấn về 
CSTN và NCBSM tại TYT và ngày TDSKTE không 
thể cụ thể và đầy đủ thông tin như trong ngày 
họp nhóm CSTN và NCBSM. Hơn nữa, các bà 
mẹ cũng không có thời gian, cơ hội để trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Khi tham gia các 

nhóm CSTN và NCBSM, các bà mẹ có hiểu biết rất tốt về các lĩnh vực 
này. Hơn nữa, hoạt động của các nhóm này còn có vai trò hỗ trợ, thúc 
đẩy thực hành của các bà mẹ. YTTB tại các xã dự án cho biết sau khi có 
dự án, thực hành của các bà mẹ về CSTN và NCBSM đã thay đổi rõ rệt 
so với trước, đặc biệt chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai đã được 
chú ý hơn, bà mẹ đã không vắt bỏ sữa non và cho trẻ bú sớm ngay sau 
sinh, NCBSMHT trong 6 tháng đầu cũng được cải thiện đáng kể.

“Sau khi tham gia họp nhóm, tôi biết nhiều về NCBSM.Vì thế sau khi 
sinh tôi không vắt bỏ sữa đầu đi và cho con bú ngay. Biết cách cho con 
bú hết sữa bên này rồi mới chuyển cho bú tiếp bên kia. Và tôi cũng đã 
thực hiện NCBSMHT trong 6 tháng đầu.”

(Hà Thị Thúy – bà mẹ có con 7 tháng, dân tộc Thái, xã Sơn Lương)

“Đi họp nhóm thì biết nhiều thông tin và cụ thể hơn. Nếu không hiểu 
chỗ nào có thể hỏi YTTB. Ví dụ tôi đã hỏi YTTB ăn uống như thế nào để 
có nhiều sữa cho con bú.”

(Lò Thị Nhớ - Bà mẹ mang thai dân tộc Thái, xã Sơn Lương)

“Từ khi có họ p nhóm CSTN và NCBSM, các bà mẹ trong thôn hiểu biết 
nhiều hơn về sữa mẹ và việc NCBSM cũng tốt hơn so với trước kia”

(Đỗ Thị Ngọc – CTV HPN thôn Khe Bon, xã Bình Thuận)

“Họp nhóm CSTN và NCBSM rất cần thiết và bổ ích, vì tại ngày khám 
thai ở TYT, chúng tôi khá bận, không tư vấn kỹ và đầy đủ cho bà mẹ 
được. Nhưng khi họp nhóm ở dưới thôn thì YTTB sẽ có thời gian hướng 
dẫn tỉ mỉ cho bà mẹ và các bà mẹ có thời gian trao đổi, hỏi nhiều hơn. 
Tham gia họp nhóm cũng sẽ làm các bà mẹ đi khám thai, tiêm phòng 
đầy đủ và đúng thời điểm hơn. Qua họp nhóm, bà mẹ có nhận thức và 
kiến thức tốt hơn về CSTN, nhiều bà mẹ đã tự bỏ tiền mua viên sắt để 
uống. Đó là điểm rất khác so với trước kia.”

(Trần Thị Thu Hằng – Nữ hộ sinh TYT xã Tú Lệ)
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“Tư vấn CSTN và NCBSM ở trạm không bằng ở nhóm được. Ở họp nhóm 
các bà mẹ cũng có cơ hội trao đổi với nhau hơn.”

(Nguyễn Minh Ban – Trưởng TYT xã Nghĩa Sơn)

Tương tự như hoạt động của các TTGDPHDD, do số lượng bà mẹ mang 
thai và nuôi con dưới sáu tháng tuổi ở một số thôn ít nên cuộc họp 
nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM đã gộp bà mẹ của 2 hoặc 3 thôn. Điều 
này đã làm các bà mẹ mất nhiều thời gian cho việc đi lại. Điều kiện 
kinh tế khó khăn cũng là trở ngại đáng kể đối với việc thực hành những 
điều đã học hỏi được về CSTN và NCBSM của các bà mẹ. Chế độ dinh 
dưỡng cho bà mẹ mang thai, nuôi con bú bị hạn chế trong các hộ gia 
đình nghèo. Với một số bà mẹ do công việc bận rộn, nhà nghèo, neo 
người nên vẫn phải làm việc nhiều và việc nặng khi mang thai. Thực 
hành NCBSMHT trong 6 tháng đầu gặp trở ngại khi bà mẹ phải đi làm.

“Ở đây nhiều hộ rất nghèo, khi bà mẹ mang thai vẫn phải làm nhiều và 
ăn uống không được đầy đủ chất dinh dưỡng nên trẻ đẻ ra thường bé, 
nhẹ cân.”

(Triệu Thị Sếnh – bà mẹ dân tộc Dao, thôn Tặc Tè, xã Nậm Lành)

Để hỗ trợ, thúc đẩy CSTN và NCBSM, trong khuôn khổ dự án cải thiện 
dinh dưỡng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi – do chính phủ Nhật Bản (MOFA) 
tài trợ thực hiện tại 6 xã khác của huyện Văn Chấn năm 2010-2011, mô 
hình họp nhóm cộng đồng đã được thử nghiệm tại cấp thôn. Cuộc họp 
này bao gồm các ông chồng, ông, bà, các thành viên khác của gia đình 
cũng như những thành viên trong cộng đồng có quan tâm nhằm vận 
động ủng hộ và hỗ trợ cho hoạt động CSTN và NCBSM và nó được tổ 
chức 2 tháng 1 lần. Sau một thời gian thử nghiệm, mô hình này hoạt 
động không hiệu quả do sự tham gia hạn chế của các nhóm đối tượng 
đích. Vì vậy, mô hình họp nhóm cộng đồng không được đưa vào thực 
hiện tại 6 xã dự án hiện tại. Trở ngại lớn nhất đối với sự tham gia của 
các các ông chồng là họ thường đi làm xa tại các địa phương khác để 
kiếm thêm thu nhập cho gia đình với tỷ lệ khoảng 60-70%, thậm chí có 
thôn tỷ lệ nam giới từ 18 đến 40 tuổi đi làm xa chiếm tới 80%. Mặt khác, 
theo phong tục, thói quen từ xưa tại địa phương việc chăm sóc con cái 
là việc của phụ nữ. Vì thế đàn ông ngại đi họp nhóm. Với các bậc ông, 
bà thì họ cũng ngại, không muốn đi họp. 

“Việc tổ chức họp nhóm với sự tham gia của các ông chồng là rất khó. 
Có đến 70-80% các ông chồng đi làm xa ở Hà Nội, Lào Cai hay các địa 
phương khác, chỉ về nhà vào các dịp mùa màng hoặc lễ tết.”

(Lường Văn Tân – Cán bộ KN xã Sơn Lương)

“Tổ chức các cuộc họp nhóm cho các ông chồng thì khó vì đàn ông bận 



đi làm ăn xa, hơn nữa có ở nhà cũng không đi vì ngại đến nghe chuyện 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ.”

(Lò Văn Trường – Ông bố có con dưới 24 tháng tuổi dân tộc Thái, thôn Phạ Trên, 
xã Tú Lệ)

“60-70% đàn ông ở đây đi làm ăn xa để kiếm thêm 
thu nhập vì làm ruộng thu nhập thấp và không 
có tiền mặt, nên không tổ chức họp nhóm cho họ 
được. Đối tượng ông, bà thì cũng khó, vì họ sẽ ít đi 
họp. Cách tốt nhất là lồng ghép các nội dung giáo 
dục sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em vào các 
cuộc họp chung của thôn”

(Lê Thị Hồng Mai – Nữ hộ sinh TYT xã Bình Thuận)

Tuy không tổ chức được các hoạt động trực tiếp cho đối tượng đích là 
các ông chồng, bậc ông, bà và những người trông giữ trẻ khác trong gia 
đình, nhưng các hoạt động của dự án diễn ra tại cộng đồng thôn xóm 
đều được hầu hết người dân biết. Chính quyền, các ban, ngành đoàn 
thể tại xã, thôn đã có sự hợp tác, hỗ trợ trong việc truyền thông, thúc 
đẩy các hoạt động dự án trong cộng đồng. Hơn nữa, như phần trên đã 
đề cập, đôi khi do người mẹ bận nên bố hoặc ông, bà, anh, chị, hoặc 
những người trông giữ trẻ khác đã trực tiếp mang trẻ đến các điểm 
TDTTTE hoặc TTGDPHDD và tham gia vào các hoạt động này. Ngoài 
ra, các tài liệu truyền thông của dự án phát cho các hộ gia đình như 
“Sổ tay nuôi dạy trẻ từ 0-5 tuổi”, bộ tranh gấp về chăm sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em cũng là kênh truyền thông hiệu quả 
tới các đối tượng này. Từ đó, nhận thức, 
kiến thức và kỹ năng về nuôi dưỡng trẻ 
của họ đã có sự thay đổi rõ rệt và họ đã 
hỗ trợ, chia sẻ cùng với bà mẹ trong việc 
chăm sóc trẻ.  

“Ở thôn, hầu hết người dân đều biết về 
dự án, kể cả người già. Họ biết dự án 
đang làm để chăm sóc sức khỏe, dinh 
dưỡng cho trẻ em. Các ông bố quan tâm 
đến con hơn. Có ông bố đêm đi soi cua để có thức ăn cho con.”

(Hà Thị Thế - YTTB thôn Tành Hanh, xã Sơn Lương)

“Sau khi có dự án, mọi người trong gia đình tôi hiểu hơn và hỗ trợ tôi 
chăm sóc con hơn.”

(Hà Thị Quyết – Bà mẹ có con dưới 24 tháng dân tộc Thái, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương)
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Gia đình anh Lò Văn Trường có 4 người, gồm anh 
Trường, vợ và 2 con nhỏ, sống tại thôn Phạ Trên, 
xã Tú Lệ và được xếp loại hộ nghèo trong thôn. 
Nhà anh Trường có 700m2 đất trồng lúa 2 vụ. 
Mỗi năm, gia đình anh thu được khoảng gần 1 tấn 
thóc. Với số thóc này gia đình anh đủ lương thực 
ăn. Ngoài ra có nuôi thêm khoảng 1-2 con lợn và 
khoảng 10-20 con gà, vịt. Tuy đủ lương thực ăn, 
nhưng gia đình anh thiếu tiền mặt cho các khoản 
chi tiêu trong gia đình như mua thức ăn, quần 
áo, tiền điện, khám chữa bệnh, đóng tiền học cho 
con,… Vì thế, cũng như nhiều nam giới khác trong 

thôn, xã, anh Trường thường đi làm thuê ở các địa phương khác để kiếm 
thêm thu nhập cho gia đình (thôn anh Trường có khoảng 30 nam giới 
tuổi từ 20 đến 40 thì khoảng hơn 20 người đi làm thuê ở địa phương 
khác). Địa điểm anh thường đi làm thuê là Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu. Thời 
gian tổng cộng anh ở nhà cùng vợ, con trong 1 năm khoảng 3 tháng, vào 
các dịp ngày mùa, lễ tết. Tiền công trung bình của anh khoảng gần 3 triệu 
đồng/ tháng (đã trừ ăn uống) với công việc là thợ xây. Nếu làm các công 
việc phổ thông khác không đòi hỏi kỹ thuật thì thu nhập khoảng hơn 2 
triệu đồng. Sau hai năm đi làm thuê, thu nhập anh Trường kiếm được 
ngoài phần trang trải các khoản chi tiêu của gia đình, anh còn tích lũy 
mua được 1 con trâu và 1 cái ti-vi. Kế hoạch tiếp theo của anh Trường 
là sẽ tích lũy để làm lại nhà. Anh Trường tâm sự: “Đi làm thuê thì mới có 
tiền, ở nhà thì khó làm gì để có tiền. Nhưng đi làm thuê thì xa vợ, xa con, 
lao động vất vả, sinh hoạt khổ hơn ở nhà. Mọi việc ở và con cái đều do vợ 
lo. Con nhỏ thứ hai thường phải gửi nhà bà nội gần nhà. Thực lòng không 
muốn đi làm ăn xa, hoàn cảnh phải đi thôi. Cũng không biết tương lai lâu 
dài về sau có không phải đi làm xa nữa không.”

Ghi chép tại thôn Phạ Trên, xã Tú Lệ, 30/1/2016

Đi làm xa kiếm thêm thu nhập là hiện tượng phổ biến 
ở nông thôn hiện nay



Trước khi có dự án, theo chương trình CSSKSSS của ngành y tế, những 
phụ nữ mang thai đều được khuyến khích tới cơ sở y tế để khám thai, 
tiêm vắc-xin và tư vấn. Cách đây vài năm, khi chương trình cấp phát 
viên sắt còn đang được triển khai thì phụ nữ mang thai được nhận 

viên sắt miễn phí, nhưng hiện nay 
chương trình này không còn nữa. 
Thời gian đến cơ sở y tế tùy thuộc 
vào mỗi người và họ thường đến rải 
rác vào các ngày trong tháng. Từ khi 
có dự án, “Ngày CSTN” được tổ chức 
vào một ngày cố định hàng tháng tại 
TYT xã. Việc tổ chức “Ngày CSTN” vào 
một ngày cố định nhằm làm cho các 

bà mẹ nhớ và đến khám thai đều đặn và đúng hẹn. Hơn nữa,cán bộ y 
tế cũng thuận lợi và dễ dàng hơn trong việc cung cấp các dịch vụ khám 
thai và tư vấn cho những phụ nữ mang thai, công việc được tập trung 
hơn, đặc biệt là việc tư vấn, truyền thông. Khi có dự án, ngoài hoạt 
động tư vấn do cán bộ TYT xã thực hiện như trước kia, còn có hoạt 
động truyền thông, trình diễn “mâm dinh dưỡng” cho các bà mẹ nhằm 
cung cấp kiến thức, hướng dẫn bà mẹ về chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ 
khi mang thai. Nội dung truyền thông, tư vấn về NCBSM cũng được chú 
trọng hơn nhằm thúc đẩy các bè mẹ cho con bú sớm sau sinh, không 
vắt bỏ sữa non và NCHTBSM trong 6 tháng đầu. Đối với những phụ 
nữ mang thai do lý do nào đó không đến khám thai theo lịch hẹn vào 
“Ngày CSTN” thì vẫn có thể đến khám thai vào bất kỳ ngày nào trong 
tháng. 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ CSTN tại 
TYT, dự án đã tổ chức các khóa đào tạo về 
kiến thức, kỹ năng CSTN và kỹ năng truyền 
thông, tư vấn cho cán bộ TYT xã. Đồng thời 
giúp trang bị một số dụng cụ phục vụ cho 
hoạt động khám thai theo chuẩn 9 bước, 
trong đó có trang bị máy thử nước tiểu. 
Về phía các bà mẹ, do được truyền thông, 
tư vấn tại các cuộc họp nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM, họ hiểu được sự 
cần thiết, lợi ích của việc đi khám thai nên đi khám thai đầy đủ. Vì vậy 
hoạt động CSTN tại TYT thuận lợi, không gặp trở ngại nào đáng kể và 
chất lượng của dịch vụ này được cải thiện rõ rệt sau khi có dự án. Dịch 
vụ này đã góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng trẻ ngay 
từ giai đoạn thai kỳ, thúc đẩy NCBSMHT và tăng tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế. 

3.1.4. Ngày Chăm sóc thai nghén tại trạm y tế xã
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“Ngày CSTN” sẽ tiếp tục được duy trì dễ dàng sau khi dự án kết thúc.

“Khi mang thai tôi đi khám thai tại TYT xã đầy đủ. Tôi biết được sức 
khỏe của mình và thai phát triển như thế nào. Cán bộ TYT xã khuyên 
tôi phải biết nghỉ ngơi hợp lý, không được làm việc nặng, ăn uống đầy 
đủ để thai còn phát triển tốt. Tôi cũng được khuyên là sinh con ra phải 
cho bú ngay, càng sớm càng tốt và không nên vắt bỏ sữa đầu. Tôi thấy 
đi khám thai rất có lợi.”

(Lò Thị Nhớ - Bà mẹ mang thai, dân tộcThái xã Sơn Lương)

“Tổ chức “Ngày CSTN” vào một ngày cố định tôi thấy tốt vì các bà mẹ 
nhớ và đi khám thai đầy đủ và đều đặn hơn. Đối với cán bộ TYT cũng 
thuận tiện cho việc khám, tiêm, tư vấn vì tập trung hơn cho công việc”

(Trần Thị Thu Hằng – Nữ hộ sinh TYT xã Tú Lệ)

“Tổ chức khám thai vào một ngày sẽ làm truyền thông, tư vấn sâu hơn 
cho các bà mẹ. Các bà mẹ cũng có thể trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. 
Cách làm này cũng thuận lợi cho bà mẹ, cứ đến ngày hẹn là bà mẹ đến 
trạm để khám thai. Nếu ai không đi được đúng lịch thì họ đến khám 
thai vào các ngày khác cũng được ”

(Vũ Thị Minh Thư – Nữ hộ sinh TYT xã Sơn Lương)

“Cán bộ y tế xã được dự án tổ chức tập huấn kỹ về khám thai 9 bước và 
kỹ năng tư vấn cho bà mẹ nên chất lượng cung cấp dịch vụ khám thai 
và tư vấn cho bà mẹ tốt hơn. Máy thử nước tiểu do dự án cung cấp giúp 
việc thực hiện khám thai 9 bước được thuận lợi. Việc tổ chức khám thai 
theo ngày cố định làm cho bà mẹ nhớ và đến đều đặn hơn. Công tác 
quản lý thai sản của trạm vì thế cũng tốt hơn”

(Hoàng Thị Minh – Trạm trưởng TYT xã Bình Thuận)

3.1.5. Thăm và tư vấn hộ gia đình



Thăm và tư vấn tại hộ gia đình là can thiệp mà dự án áp dụng nhằm 
bổ sung những hạn chế của các can thiệp khác. Thực tế cho thấy nó 
rất phù hợp và góp phần đáng kể trong việc tăng thêm hiệu quả của 
hoạt động truyền thông và tư vấn về các vấn để sức khỏe, dinh dưỡng 
bà mẹ, trẻ em tại vùng dự án. Trước khi có dự án, hoạt động này cũng 
đã được YTTB thực hiện. Sau khi có dự án, ngoài YTTB còn có CTV HPN 
thôn cùng tham gia thực hiện. Ngoài tần suất thực hiện nhiều hơn so 
với trước kia thì mức độ bao phủ đối tượng và nội dung tư vấn cũng 
rộng hơn. Ngoài nội dung tư vấn về SKDD bà mẹ, trẻ em, YTTB và CTV 
HPN còn tư vấn các nội dung về ANTP hộ gia đình, đặc biệt là làm vườn 
dinh dưỡng (VDD).

Hoạt động thăm và tư vấn hộ gia đình tập trung vào nhóm đối tượng 
đích là các hộ gia đình có bà mẹ mang thai, bà mẹ mới sinh, bà mẹ 
nuôi con dưới 6 tháng tuổi và bà mẹ có con SDD dưới 24 tháng. Mục 
đích của thăm và tư vấn tại hộ gia đình nhằm: i) Hướng dẫn và hỗ trợ 
các bà mẹ việc thực hiện các thực hành CSTN, chăm sóc bà mẹ và trẻ 
sau sinh, cho con bú sớm ngay sau sinh, NCBSMHT trong vòng 6 tháng 
đầu và chăm sóc dinh dưỡng trẻ nhỏ hợp lý tại nhà, tư vấn chăm sóc 
và điều trị cho trẻ ốm kịp thời; ii) Vận động các thành viên gia đình hỗ 
trợ cho việc thực hiện các hành vi chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bà 
mẹ, trẻ em như đã đề cập; iii) Tìm hiểu các khó khăn cản trở trong việc 
thực hiện các hành vi chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em 
và đưa ra được những lời khuyên hợp lý; iv) Vận động các hộ áp dụng 
các mô hình sản xuất nông nghiệp chi phí thấp tăng nguồn thực phẩm 
gia đình, đặc biệt là phát triển VDD.

Hoạt động thăm và tư vấn hộ gia đình có nhiều ưu điểm: i) Tập trung 
vào một đối tượng đích cụ thể, sử dụng phương pháp tư vấn trực tiếp, 
hiểu được hoàn cảnh cụ thể của họ, những trở ngại trong quá trình 
thực hiện hành vi, có nhiều thời gian hơn vì thế tư vấn được kỹ và sát 
hơn; ii) Tư vấn tại hộ gia đình không chỉ tư vấn được cho bà mẹ mà 
còn có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các thành viên trong gia đình như 
người chồng, các bậc ông, bà,.., từ đó tạo sự hỗ trợ, chia sẻ với bà mẹ 
trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng của bà mẹ, trẻ em iii) Đến được 
với những đối tượng mà vì lý do nào đó họ không đi tham dự được các 
hoạt động tổ chức tại cấp thôn như ngày TDTTTE, trung tâm NERP, họp 
nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM, đặc biệt là các bà mẹ mới sinh.

Hoạt động tư vấn hộ gia đình có nhiều ưu điểm nổi bật như đã đề cập 
ở trên, nhưng nó làm cho các tư vấn viên mất nhiều thời gian và đòi 
hỏi phải có kỹ năng giao tiếp tốt ngoài kiến thức, kinh nghiệm về các 
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nội dung cần tư vấn. Đội ngũ YTTB và CTV các xã dự án cho biết, nhìn 
chung họ gặp thuận lợi khi đến thăm hộ gia đình, họ được chào đón 
và lắng nghe. Hơn nữa, gia đình cảm thấy sự quan tâm, nhiệt tình khi 
mình đến thăm thì hiểu và dễ làm theo những lời khuyến, hướng dẫn. 
Tuy nhiên cũng có một số trường hợp gặp trở ngại như các bậc ông, 
bà bảo thủ, thường tin và theo phong tục tập quán từ xưa, còn một 
số ông chồng thì coi thường những YTTB còn trẻ nhưng lại đến nhà tư 
vấn, hướng dẫn. Với những trường hợp này, YTTB và CTV mất thời gian 
và phải khéo léo kiên trì hơn.

“Thăm hộ gia đình có thể gặp cả bà mẹ và các thành viên khác của gia 
đình, truyền thông tư vấn cho cả nhà được, trong khi truyền thông cho 
nhóm các bà mẹ ở ngày TDTTTE, trung tâm NERP và nhóm hỗ trợ CSTN 
và NCBSM thì chủ yếu chỉ có các bà mẹ. Các thành viên gia đình biết, 
hiểu thì ủng hộ và hỗ trợ bà mẹ. Nhưng thỉnh thoảng cũng gặp khó 
khăn, có gia đình, ông, bà thường bảo thủ, còn có gia đình thì người 
chồng thì thấy mình còn trẻ, coi thường, cho là không thể hiểu biết hơn 
mà lại đến nhà truyền thông.”

(Hà Thị Thùy – YTTB thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương)

“Đến trực tiếp hộ gia đình sẽ biết hoàn cảnh gia đình, phong tục, tập 
quán, suy nghĩ của từng hộ gia đình, từng đối tượng. Từ đó việc tư vấn 
sẽ sát và phù hợp hơn. Ưu điểm này các hoạt động truyền thông với 
nhóm bà mẹ không có được. Tuy nhiên thăm hộ gia đình mất nhiều 
thời gian và phải nhiệt tình, khéo và kiên trì.”

(Trần Ngọc Thạch – Trạm trưởng TYT xã Sơn Lương)

“Tư vấn tại hộ gia đình sẽ được sâu hơn, phù hợp với đối tượng, xem họ 
có áp dụng không và gặp khó khăn gì. Có thể đây là cách tốt nhất để tác 
động đến đối tượng, thúc đẩy họ thực hành các hành vi tốt.”

(Ngô Thị Thu Hương – Trưởng khoa CSSKSS, TTYT huyện Văn Chấn)



Chị Hà Thị Thùy, sinh năm 1990, làm YTTB tại thôn Bản 
Tủ, xã Sơn Lương từ năm 2009. Chị tốt nghiệp lớp 9/12 
và tham dự khóa đào tạo YTTB do Sở Y tế tỉnh Yên Bái 
tổ chức tại Trung tâm Y tế huyện với thời gian 9 tháng 
trước khi trở thành YTTB. Tại thời điểm tháng 1/2016, 
thôn Bản Tủ có 67 hộ, 323 nhân khẩu, với 98.5% người 
Thái. Tổng số trẻ dưới 2 tuổi là 18 trẻ, trong đó có 9 trẻ 
bị SDD, gồm 6 trẻ SDD chiều cao và 3 trẻ vừa SDD chiều 

cao vừa SDD cân nặng. 

Từ khi dự án SC triển khai tại thôn tháng 6/2013, hàng tháng, ngoài các 
công việc được phân công cho YTTB theo quy định của ngành y tế, chị 
Thùy phối hợp với CTV HPN thôn tổ chức, thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức hoạt động GDPHDD cho trẻ SDD dưới 2 tuổi, từ ngày 12-16 
(khoảng 15-18 trẻ, tùy từng thời điểm);

- Tổ chức hoạt động TDTTTE cho các bà mẹ và trẻ dưới 2 tuổi, vào ngày 
17 (khoảng dưới 20 trẻ);

- Họp nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM cho các bà mẹ mang thai và nuôi 
con dưới 6 tháng, vào ngày 18 (khoảng 6-8 bà mẹ);

- Tham dự họp giao ban hàng tháng tại xã vào ngày 20 hàng tháng;

- Thăm, tư vấn hộ gia đình cho các đối tượng bà mẹ mang thai, mới 
sinh, đang nuôi con bú dưới 6 tháng, có con SDD, (thường đi gần hết 
các hộ đối tượng, nhưng tư vấn sâu cho khoảng 2-3 hộ).

Chị Thùy chia sẻ, mặc dù tham gia các công việc của dự án làm chị mất 
nhiều thời gian hơn, nhưng chị vẫn rất vui vì các việc này cũng phù hợp 
với công việc, trách nhiệm của một YTTB. Mặt khác từ khi tham gia dự 
án, kiến thức, kỹ năng của chị đã thay đổi rất nhiều thông qua việc tham 
dự các khóa tập huấn của dự án và qua công việc thực tế. Trước đây chị 
không biết nhiều về SDD chiều cao, bây giờ chị có thể xác định và theo 
dõi được tình trạng SDD chiều cao của trẻ trong thôn. Đặc biệt, kỹ năng 
truyền thông được cải thiện rất nhiều. Điều quan trọng khác là chị rất vui 
và tự hào vì mình đóng góp đưa lại những thay đổi tích cực cho việc chăm 
sóc SKDD cho bà mẹ, trẻ em ở thôn. Sau khi có dự án, bà mẹ đi khám 
thai đầy đủ hơn. Tỷ lệ đẻ tại nhà trước năm 2013 khoảng 50%, bây giờ tất 

Tham gia công việc dự án có bận hơn nhưng chị Thùy - 
YTTB vẫn cảm thấy vui vì việc làm của mình có ý nghĩa
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Hai cấp độ mô hình được dự án giới thiệu nhằm phù hợp với điều kiện, 
khả năng của hộ gia đình. Cấp độ thấp – mô hình cơ bản, bao gồm 
những mô hình sản xuất nông nghiệp cơ bản, cần thiết mà hộ dân nào 
cũng có thể áp dụng, bao gồm làm VDD, canh tác lúa theo phương 
pháp SRI, nuôi gà và ủ phân hữu cơ. Cấp độ cao – mô hình mở rộng, 
bao gồm những mô hình sản xuất cơ bản và một số mô hình yêu cầu 
về điều kiện sản xuất, kỹ thuật cao hơn. Với mô hình này, các hộ gia 
đình sẽ xem xét và lựa chọn quyết định thực hiện.

Tại nông thôn Việt Nam, vườn rau có vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp thực phẩm hàng ngày cho bữa cơm gia đình. Tại vùng địa bàn dự 
án huyện Văn Chấn, với những điều kiện tương đối thuận lợi về đất đai, 
khí hậu, nguồn nước, đa số các gia đình đều có mảnh vườn để trồng 
rau phục vụ cho nhu cầu rau xanh của gia đình và các loại rau xanh có 
thể trồng tại vùng này cũng tương đối đa dạng. Tuy nhiên, những kết 
quả nghiên cứu, khảo sát do dự án thực hiện vào năm 2011 và 2013 

cả các bà mẹ trong thôn đều đến cơ sở y tế để đẻ. Thực hành về NCBSM 
thay đổi rõ rệt, các bà mẹ đều cho trẻ bú sớm sau sinh, không vắt bỏ sữa 
non. Trước đây, trẻ thường được cho ăn bổ sung sớm khi 4-5 tháng tuổi, 
bây giờ đa số các bà mẹ đã thực hành NCBSMHT trong 6 tháng đầu. Bữa 
ăn hàng ngày của trẻ được cải thiện rõ rệt do các bà mẹ và gia đình quan 
tâm hơn và biết cách nấu một bữa ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ.  

Ghi chép tại xã Sơn Lương, tháng 18/1/2016

3.2. Mô hình sản xuất nông nghiệp chi phí thấp

3.2.1 Mô hình vườn dinh dưỡng

Ủ phân

VDD

Gà Lúa

Mô hình cơ bản Mô hình mở rộng

VDD

Lúa cá

Giun Gà, Thỏ

Nấm Ủ phân



cho thấy còn nhiều hạn chế trong hoạt động làm vườn của các hộ gia 
đình: i) Tỷ lệ hộ có vườn rau tại 6 xã dự án chỉ đạt 78,7%; ii) Rau trong 
vườn không đủ cung cấp cho nhu cầu quanh năm của hộ gia đình, chỉ 
có 28,7% số hộ đủ rau ăn ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Khoảng 
thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 là thời điểm nhiều hộ gia đình thiếu 
rau ăn; iii) Rau trồng trong vườn không đa dạng, ví dụ tại xã Nậm Lành, 
tỷ lệ hộ chỉ trồng 1-2 loại rau trong vườn chiếm 49,1%; iv) 20,6% hộ vẫn 
dùng phân tươi và 19,2% hộ dùng phân bón hóa học để bón rau. Tuy 
không nhiều, nhưng vẫn có một số hộ dùng thuốc trừ sâu và thuốc kích 
thích sinh trưởng khi trồng rau. Từ thực trạng này và với mục tiêu tăng 
cường sức khỏe, dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình đặc biệt 
là bà mẹ, trẻ em, dự án đã có các hoạt động tập huấn, hướng dẫn, hỗ 
trợ các hộ dân phát triển mô hình VDD hộ gia đình. 

Khái niệm VDD được hiểu là vườn có ít nhất 4-5 loại rau trong vườn tại 
cùng thời điểm nhằm đảm bảo đa dạng về thành phần dinh dưỡng, 
đồng thời có thể cung cấp đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày của hộ gia đình. Bốn 
điều kiện đối với VDD mà dự án khuyến khích các hộ gia đình đạt được 
bao gồm: 

- Đa dạng về thành phần dinh dưỡng và đảm 
bảo đủ số lượng cho nhu cầu rau xanh của 
hộ gia đình. Với điều kiện này VDD cần đảm 
bảo cung cấp đủ rau quanh năm cho các bữa 
ăn hàng ngày của hộ gia đình và đa dạng, 
phong phú về thành phần dinh dưỡng.

- Tăng cường tính kết hợp, hỗ trợ. Sự kết hợp, 
hỗ trợ được thể hiện thông qua quy hoạch 
vườn, thông qua việc lựa chọn trồng kết hợp 
các loại cây với nhau nhằm tận dụng được không gian, dinh dưỡng 
của các tầng đất, đồng thời tạo nên sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau 
giữa các loại cây. Nguyên lý này dựa trên sự đa dạng về đặc tính 
sinh học của các loại cây (cây ưa sáng, ưa bóng, độ sâu của rễ, cây 
thân bụi, cây dây leo,…). Bên cạnh đó, việc lựa chọn, kết hợp các cây 
trồng dài ngày, cây trồng ngắn ngày cùng 
với việc gối vụ hợp lý sẽ khắc phục được các 
khoảng trống thiếu hụt rau xanh khi giáp 
vụ. 

Tính kết hợp, hỗ trợ không chỉ trong phạm vi 
hoạt động trồng trọt. Hoạt động phát triển 
VDD cần được kết hợp chặt chẽ với các hoạt 
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động chăn nuôi hộ gia đình thành chu trình sản xuất khép kín để tạo 
sự hỗ trợ lẫn nhau, tận dụng nguồn tài nguyên (phế, phụ phẩm) và tạo 
nguồn thực phẩm có đủ các thành phần dinh 
dưỡng.

- Canh tác theo phương pháp hữu cơ, nhằm tạo 
sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe 
cho con người, đồng thời bảo vệ môi trường 
bền vững, VDD được thúc đẩy theo phương 
pháp canh tác hữu cơ: sử dụng phân ủ hữu 
cơ, không sử dụng hóa chất (thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón hóa học). Các biện pháp sinh học như trồng xen 
kẽ cây họ đậu để tăng độ đạm cho đất, luân canh cây trồng, xử lý 
đất trước khi gieo trồng (phơi ải, thu gom cỏ dại và xác để đốt), chọn 
giống tốt không mầm bệnh, dùng thuốc trừ sâu thảo mộc, bắt sâu 
bằng tay hay dùng đèn bẫy bướm,… được khuyến khích sử dụng.

- Ưu tiên cây trồng bản địa và có thể giữ giống cho các vụ tiếp theo, 
giúp hộ gia đình tiết kiệm được chi phí mua giống rau, tăng tính chủ 
động mùa vụ. Các loại cây trồng bản địa thích hợp với điều kiện đất 
đai, khí hậu địa phương. Mặt khác, nó còn 
giúp bảo tồn các giống bản địa.

Bên cạnh việc khuyến khích các hộ gia đình 
phát triển VDD đảm bảo các điều kiện trên, dự 
án quan tâm đến việc hướng dẫn qui hoạch, 
thiết kế và lựa chọn, bố trí các loại cây trồng 
nhằm phù hợp với điều kiện của địa phương và nâng cao chất lượng 
VDD. Tại vùng địa bàn dự án, nhiều hộ gia đình có thói quen trồng rau 
trên nương, đồi, hoặc ruộng, tập quán này rất tốt, tuy nhiên dự án 
khuyến khích các hộ gia đình nên dành một mảnh đất gần nhà trồng 
rau để tiện chăm sóc và thu hoạch rau phục vụ bữa ăn hàng ngày. 
Ngoài ra, có thể tận dụng khoảng không trên mặt ao, cổng, ngõ làm 
giàn trồng mướp, bầu, bí, su su, ., bờ ao để trồng rau ngót, rau muống, 
khoai môn, chanh, rau thơm,…, hàng rào để trồng mồng tơi, đậu đũa, 
đậu ván, mướp, mướp đắng, bí xanh, su su…, và mặt nước ao để trồng 
rau muống, rau rút,… Thông thường các hộ gia đình thường chăn nuôi 
gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng,..) và gia súc (trâu, bò, dê,..) theo phương 
pháp chăn thả bán tự nhiên, nên việc làm hàng rào bảo vệ vườn rau rất 
cần thiết. Hơn nữa, nếu có hàng rào, có thể tận dụng để trồng các loại 
rau thân leo như đã đề cập ở trên. Tại địa bàn dự án, rất sẵn có các vật 
liệu như tre, nứa để làm hàng rào, giúp giảm chi phí cho hộ gia đình. 

Việc lựa chọn, bố trí các loại cây trồng có vai trò quan trọng trong việc 



đảm bảo đa dạng thành phần dinh dưỡng và đủ rau ăn quanh năm 
cho hộ gia đình. Các hộ gia đình được khuyến khích trồng các loại cây:

- Có khả năng thích ứng với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương, đặc 
biệt là các giống cây bản địa.

- Có giá trị dinh dưỡng và khác nhau về thành phần dinh dưỡng.

- Cho sản phẩm đa dạng: mướp, bí ngô, su su (lá, ngọn, hoa và quả); 
khoai lang (lá, ngọn, củ), ...

- Đa dạng về mục đích sử dụng: vừa 
dùng làm thực phẩm vừa dùng 
làm thuốc chữa bệnh, như  tía tô, 
mơ lông, tỏi, ngừng..; vừa dùng 
làm thức ăn cho người vừa dùng 
làm thức ăn cho vật nuôi, như rau 
muống, khoai lang, khoai môn, ...

- Cho thời gian thu hoạch dài ngày: rau ngót, rau muống, rau lang,…

- Dự trữ lương thực ở các thời điểm giáp hạt: khoai lang, khoai tây, 
khoai sọ. 

- Bảo quản dài ngày: bí xanh, bí ngô, các loại khoai, …

- Có thể gối vụ để khắc phục các thời điểm thiếu rau do giáp vụ.

- Trồng một số cây hoa, rau gia vị để xua đuổi một số loài côn trùng 
gây hại.

Có một số yếu tố thuận lợi cơ bản khi phát triển VDD tại địa bàn huyện 
Văn Chấn. Khí hậu tại địa bàn này nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho 
nhiều loại rau phát triển. Nguồn nước tưới nước sạch, không bị ô 
nhiễm, đặc biệt là nguồn nước dẫn từ núi xuống và từ các con sông, 
suối nhỏ hoặc từ các ao nhỏ của các hộ dân. Đất đai tương đối màu 
mỡ. Đa số các hộ dân đều có đất để làm vườn, hoặc có thể trồng rau 
trên nương. Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố khó khăn, trở ngại, chủ 
yếu liên quan đến thói quen của người dân địa phương. Họ thường 
làm vườn theo phương pháp tự nhiên, chưa quan tâm quy hoạch vườn 
và bố trí hợp lý các loại cây trồng, ít chăm sóc sau khi trồng. Cây trồng 
chưa đa dạng, trong cùng thời điểm trong vườn chỉ có 1-2 loại rau, đặc 
biệt vụ đông xuân chủ yếu là các loại rau cải. Thói quen trồng rau theo 
vụ chính tương đối phổ biến, chưa quan tâm trồng xen canh, gối vụ, vì 
thế khi hết đợt rau chính, các hộ thường thiếu rau ăn vào các thời điểm 
giáp vụ, nhất là thời điểm tháng 2 đến tháng 4 và tháng 8 đến tháng 
10. Thói quen trồng rau trên nương và phụ thuộc vào nguồn rau từ tự 
nhiên cũng làm cho người dân chưa quan tâm đến làm vườn rau tại hộ 
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gia đình. Việc trồng rau trên nương và sử dụng nguồn rau tự nhiên rất 
tốt, nhưng làm cho các hộ không chủ động rau ăn thường xuyên hàng 
ngày. Ngoài ra, tuy khí hậu tại huyên Văn Chấn tương đối thuận lợi cho 
việc canh tác nông nghiệp, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra các đợt rét 
đậm, hại, sương muối vào mùa đông và mưa rào lớn vào mùa hè, ảnh 
hưởng đến việc trồng rau.   

“Vườn dinh dưỡng phù hợp với nông thôn Việt Nam, với phong tục 
tập quán của người nông dân. Điều kiện tự nhiên Văn Chấn nóng ẩm, 
mưa nhiều, có hai mùa nóng lạnh rõ rệt nên phù hợp với hai loại rau. 
Các chủng loại rau có thể trồng cũng tương đối đa dạng. Một số rau 
tự nhiên như rau mét, rau tầm bóp có thể đưa vào trồng tại vườn hộ 
gia đình. Tuy nhiên cũng có một số khó khăn, như một số hộ thiếu 
đất trồng rau, một số hộ vẫn có thói quen trồng rau theo vụ hoặc phụ 
thuộc chủ yếu vào rau trồng trên nương.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

Để hỗ trợ các hộ gia đình tại vùng địa bàn dự án phát triển tốt VDD, dự 
án đã phối hợp với TKN huyện Văn Chấn cung cấp các khóa tập huấn về 
làm VDD cho các hộ gia đình. Ngoài việc thực hiện các khóa tập huấn, 
cán bộ KN huyện, xã còn còn thực hiện các chuyến thăm tại hộ gia đình 
để hướng dẫn làm VDD. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ ban đầu một số hạt 
giống, cây giống để khuyến khích, thúc đẩy các hộ gia đình phát triển 
VDD. 

Những kết quả đạt được của mô hình VDD sau 3 năm thực hiện tại địa 
bàn dự án rất ấn tượng, mang lại nhiều thay đổi so với trước khi có dự 
án. Kết quả nổi bật nhất là dự án đã làm thay đổi nhận thức của người 
dân, cũng như cán bộ các ban ngành có liên quan tại địa phương về lợi 
ích của vườn rau hộ gia đình cũng như kiến thức, kỹ thuật về làm VDD 
như ý kiến của ông Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn: 
“Cái được lớn nhất sau khi dự án kết thúc là thay đổi nhận thức, nâng 
cao kỹ thuật của người dân về làm vườn dinh dưỡng”. 

Kết quả khảo sát ban đầu và đánh giá kết thúc dự án cho thấy tỷ lệ hộ 
có vườn rau tại hộ gia đình tăng từ 78,7% lên 91,8%. Quan trọng hơn 
là chất lượng vườn dinh dưỡng đã được cải thiện rất nhiều. Các hộ dân 
đã chú ý trồng nhiều loại rau hơn. Một số loại rau trước kia giàu dinh 
dưỡng nhưng do thói quen ăn uống, nhiều hộ dân không trồng nay đã 
được trồng tại vườn nhà như rau ngót, rau dền, rau muống, rau đay, 
mồng tơi. Hoặc một số rau tự nhiên như rau tầm bóp, rau mét cũng 
được trồng nhiều hơn tại vườn. Tỷ lệ hộ có 4 loại rau trở lên trong 



vườn trong cùng thời điểm tăng từ 40,1% lên 84,8%%. Tỷ lệ hộ trồng 
trồng xen canh, gối vụ để khắc phục tình trạng thiếu rau giáp vụ tăng 
từ 24,4% lên 71,5%. Tỷ lệ hộ không thiếu rau ăn tại bất cứ thời điểm 
nào trong năm tăng từ 28,7% lên 76,9%. Biếu đồ 1 dưới đây cho thấy 
tỷ lệ hộ đáp ứng rau ăn được trong các tháng nói chung đều tăng, đặc 
biệt trong các tháng giáp vụ từ tháng 2 đến tháng 4. Các hộ dân cũng 
quan tâm đến trồng các loại rau có thể tự để giống cho các vụ tiếp 
theo nhằm tăng tính chủ động cũng như giảm chi phí mua hạt giống 
rau. Tỷ lệ hộ tự để giống từ 4 loại rau trở lên tăng từ 7,6% lên 45,1%. 
Vườn rau của các hộ đã được quy hoạch hợp lý hơn, có rào bảo vệ và 
cây trồng được bố trí trồng xen canh, tận dụng đất đai, khoảng không, 
kết hợp các cây dài ngày và ngắn ngày. Những hộ trước đây không làm 
đất thành luống để trồng rau nay đã làm luống để thuận tiện cho gieo, 
trồng, bón phân, chăm sóc và thu hoạch. Hoạt động tập huấn nâng cao 
nhận thức cho người dân về trồng rau sạch theo hướng hữu cơ cùng 
với hoạt động hướng dẫn ủ và sử dụng phân hữu cơ đã giúp các hộ dân 
bỏ thói quen sử dụng phân chuồng tươi và hạn chế sử dụng phân hóa 
học cũng như không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học khi trồng rau. Tỷ 
lệ hộ sử dụng phân chuồng tươi từ 21,3% giảm còn 1,4%  Tỷ lệ hộ sử 
dụng phân bón hóa học từ 20,9% còn 1,8% . Tỷ lệ sử dụng thuốc trừ 
sâu hóa học khi trồng rau giảm từ 2,1% còn 0%. Số liệu thống kê định 
kỳ hàng quý của dự án, tỷ lệ hộ có VDD đạt đủ 4 điều kiện của VDD vào 
thời điểm tháng 4/2016 đạt 67,5%.
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Hầu hết người dân và chính quyền địa phương cũng như cán bộ ban 
ngành các cấp có liên quan đều cho rằng mô hình VDD rất phù hợp 
và có ý nghĩa trong việc tăng nguồn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng 
cho bà mẹ, trẻ em, các thành viên gia đình và cho đây là mô hình có ý 
nghĩa và hiệu quả nhất trong các mô hình chí phí sản xuất nông nghiệp 
thấp trong hợp phần ANTPHGĐ của dự án. Sự phù hợp và ý nghĩa của 
VDD khi nó đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân địa phương 
thông qua việc giải quyết sự thiếu hụt về rau xanh trong những tháng 
giáp vụ, tăng sự đa dạng mà trước đây vốn đơn điệu về chủng loại rau 
xanh trong vườn, từ đó đa dạng về thành phần dinh dưỡng. Mặt khác, 
với định hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, VDD giúp tạo nguồn rau 
sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ gia đình.  

“Làm vườn dinh dưỡng có nhiều lợi ích, có đủ, nhiều loại rau hơn để 
nấu cho trẻ và gia đình ăn hàng ngày. Rau tươi, đảm bảo vệ sinh và 
ngon hơn khi đi mua ngoài.”

(Triệu Thị Dung – Bà mẹ dân tộc Dao xã Minh An)

“Sau khi có dự án, gia đình tôi đã trồng nhiều loại rau mà trước đây 
chưa trồng như rau ngót, rau dền, rau mồng tơi, rau đay. Bây giờ gia 
đình tôi không phải đi mua rau nữa.”

(Hà Thị Sen – Bà mẹ dân tộc Thái, xã Sơn Lương)

“Trước đây nhà thường thiếu rau từ tháng 2 đến tháng 4, nhưng bây 
giờ đủ rau ăn rồi, vì thời gian này gia đình tôi trồng các loại rau bí, su 
su, rau muống, mồng tơi và xu hào, bắp cải muộn”

(Sa Thị Linh - Bà mẹ dân tộc Thái, xã Sơn Lương)

“Một số hộ trong thôn trước đây vẫn sử dụng phân tưới bón rau, thậm 
chí phun thuốc trừ sâu hóa học. Bây giờ không bón phân tươi nữa mà 
dùng phân hoai mục và chịu khó bắt sâu bằng tay. Các hộ cũng chú ý 
trồng nhiều loại rau có thể tự để giống được như bí, đỗ, dưa, rau mét, 
rau tầm bóp, rau ngót, cải mèo”.

(Lý Thị Lương - Bà mẹ dân tộc Dao, xã Minh An)

“Làm vườn rau thì vẫn là truyền thống của người dân địa phương, nhưng 
do gần đây bị ảnh hưởng của cơ chế thị trường, người dân không chú 
ý làm vườn rau nhiều nữa. Khi dự án vào tập huấn người dân hiểu hơn 
về lợi ích khi có VDD tại nhà, nên các hộ gia đình đã quan tâm phát 
triển vườn rau tại hộ gia đình. Hơn nữa, VDD do dự án hướng dẫn làm 
có chất lượng hơn vườn rau trước kia”

(Sa Viết Thuyền – Bí thư ĐTN xã Sơn Lương)



“Dự án thúc đẩy phát triển vườn dinh dưỡng là rất phù hợp với địa 
phương. Người dân, đặc biệt là bà mẹ đã nhận thức về dinh dưỡng, về 
bữa ăn hằng ngày cho trẻ và gia đình. Sau khi có dự án, các gia đình đã 
sử dụng rau xanh nhiều hơn. Tuy chưa trở thành sản xuất hàng hóa, 
nhưng đã đảm bảo bữa ăn gia đình, giúp giảm chi phí.”

(Nguyễn Đăng Hiệt – Phó Chủ tịch UBNC xã Minh An)

“Trước đây, người dân thường trồng rau trên nương, không có nhiều 
loại rau. Bây giờ họ đã làm thêm vườn rau tại nhà, có rào để ngăn trâu, 
bò, lợn gà phá hoại và trồng nhiều loại rau hơn.”

(Bàn Tòn Khé – Bí thư ĐTN xã Nậm Lành)

“Vườn rau của hộ gia đình trước kia sơ sài, thông thường chỉ trồng 1-2 
loại rau và chưa chú ý làm hàng rào. Sau khi dự án tác động, người dân 
đã hiểu được lợi ích của rau xanh, hiểu biết hơn về các loại rau và biết 
cách làm vườn. Vườn đã có rào, trồng rau theo luống cao để tiện chăm 
sóc, thu hoạch, trồng nhiều loại rau hơn, biết trồng gối vụ, mùa nào 
thức nấy.”

(Lường Văn Tân – Cán bộ KN xã Sơn Lương)

“Ngoài ý nghĩa giúp đa dạng các loại rau và khắc phục tình trạng thiếu 
rau ở những thời điểm giáp vụ, vườn dinh dưỡng còn có ý nghĩa quan 
trọng khi tạo ra nguồn thực phẩm sạch cho người dân tại hộ gia đình, 
vì nguồn rau tại thị trường hiện nay có rủi ro rất cao về an toàn vệ sinh 
thực phẩm do sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và chất kích 
thích tăng trưởng.”

(Đỗ Chí Thành – Cán bộ KN huyện Văn Chấn)

Mặc dù những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, nhưng vẫn còn 
những trở ngại trong việc nâng cao chất lượng của VDD tại địa bàn dự 
án. Đa dạng các loại rau trong vườn và việc khắc phục tình trạng thiếu 
rau trong thời điểm giáp vụ rau, từ tháng 2 đến tháng 4, là điều kiện 
khó đạt được nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn do chủ quan của 
một số hộ gia đình khi họ chưa thực sự quan tâm và cố gắng trong 
phát triển VDD. Ngoài ra, một số hộ do nhà nghèo neo người, mải lo 
kiếm ăn, hoặc cả hai vợ chồng thường đi làm thuê xa nhà nên không 
tập trung cho việc làm vườn rau. Một số hộ còn dựa nhiều vào nguồn 
rau tự nhiên nên cũng chưa chú ý nâng cao chất lượng vườn rau tại hộ 
gia đình. Thời tiết không thuận lợi cho việc trồng các loại rau ở các thời 
điểm giáp vụ, nhất là những xã vùng cao cũng là trở ngại đáng kể.
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Nhìn chung, với sự cần thiết và những lợi ích do VDD mang lại cho hộ 
gia đình, cùng với việc phát triển VDD không tốn nhiều chi phí và không 
khó về mặt kỹ thuật, người dân địa phương sẽ tự duy trì, phát triển 
VDD là rất cao. Hơn nữa, mô hình VDD không chỉ bó hẹp trong các hộ 
đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án, mà nó đã lan tỏa ra các hộ 
khác trong cộng đồng. Mô hình này sẽ được TKN huyện nhân rộng ra 
các xã khác ngoài dự án trên địa bàn huyện Văn Chấn.

 “Vườn dinh dưỡng sẽ vẫn được duy trì khi dự án kết thúc vì người dân 
nhận thức được sự cần thiết về việc làm vườn dinh dưỡng để đảm bảo 
nguồn thực phẩm hằng ngày, cải thiện dinh dưỡng cho gia đình, nhất 
là bây giờ họ sợ mua rau ngoài có sử dụng hóa chất khi trồng rau.”

(Trần Ngọc Thạch – Trưởng TYT xã Sơn Lương)

“Khi người dân thấy có lợi và có thói quen, họ sẽ tự duy trì và phát 
triển VDD để phục vụ nhu cầu của chính mình. Mô hình vườn dinh 
dưỡngcũng sẽ được TKN nhân rộng ra các xã khác trên địa bàn huyện 
Văn Chấn thông qua hệ thống cán bộ KN.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

Chị Hà Thị Hiền là bà mẹ trẻ người dân tộc Thái, sống tại thôn Bản Mười, 
xã Sơn Lương. Chị có 2 con, con đầu 3 tuổi và con thứ hai 3 tháng tuổi. 
Mặc dù bận con nhỏ và còn trẻ tuổi nhưng chị Hiền lại có một khu vườn 
rau với 100m2 quanh năm xanh tốt. 

Chị Hiền tâm sự: trước khi chưa có dự án gia 
đình chị chỉ có một mảnh vườn nhỏ sau nhà 
trồng với mấy loại rau thông dụng như rau 
cải, hành, rau khoai lang, rau muống nhưng 
từ khi có dự án được đi tập huấn chị đã làm 
chuồng trâu ra đằng sau nhà và sửa sang 
khu trước nhà thành một vườn rau dinh 
dưỡng đúng như ý nghĩa của nó.

Được tập huấn kỹ nên chị Hiền nắm rất rõ 4 
điều kiện khi thiết kế vườn dinh dưỡng: tính đa dạng, tính tương hỗ, để 
giống được, và tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Chính vì vậy ngay cả 

Vườn dinh dưỡng - rau sạch quanh năm



vào thời điểm giáp vụ tháng 3 tháng 4 nhưng trong vườn nhà chị vẫn có 
đủ hơn 10 loại rau: rau ăn lá như rau ngót, rau khoai lang, rau mét, rau 
cải, tầm bóp, rau bí, rau dền…; rau ăn quả như đậu côve, su su, mướp 
đắng; rau gia vị như mùi, húng, hành, lá lốt, xả. Vườn của chị còn có thêm 
cả cây ăn quả trồng ở các góc vườn như xoài, sấu, mít, chuối và đu đủ 
đang rất sai quả. 

Có được vườn rau như vậy chỉ Hiền nói ngoài việc bón phân chuồng được 
ủ hoai mục 2 lần/ vụ, hàng ngày chị còn tưới rau bằng nước vào 2 lần 
sáng và chiều. Chị còn chủ động ngâm dinh dưỡng chiết xuất từ cá để 
tăng cường dinh dưỡng cho rau 1 lần/tuần. Về phòng trừ sâu bệnh hại, 
khi thấy sâu chị phun dung dịch tỏi, ớt 2-3 lần/đợt, rồi tối khi con ngủ chị 
lại soi đèn ra vườn bắt bướm và sâu.

Từ khi làm vườn dinh dưỡng không chỉ con chị và mà cả gia đình chị đều 
có đa dạng các loại rau về thành phần dinh dưỡng, rau lại sạch do chị 
trồng để ăn. Trước đây chị còn phải đi kiếm thêm rau bên ngoài thì nay 
chị đã thừa rau để ăn, ngoài ra thỉnh thoảng chị còn có rau để bán.

Chị Hiền cũng chia sẻ thêm vì con nhỏ nên chị tranh thủ thời gian để làm 
vườn, làm kịp thời vụ, rồi được cán bộ KN xã hướng dẫn nhiệt tình và 
gia đình chị tích cực ủng hộ giúp đỡ. Khi chưa có giống chị đi xin, đi mua 
nguồn giống là giống bản địa ở địa phương rồi về tự trồng, tự giữ giống 
cho vụ sau. Mỗi tháng chị lại trồng gối thêm một loại rau mới dựa trên 
lịch thời vụ được dự án phát. 

Chị cảm thấy rất vui vì có một khu vườn nhỏ để chăm sóc, có nguồn rau 
dồi dào, sạch, giá trị dinh dưỡng cao cho gia đình, để nuôi dưỡng ước mơ 
cho một khu vườn đa dạng hơn nữa không chỉ có rau, quả mà là kết hợp 
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

Ghi chép tại Bản Mười, 15/4/2016
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SRI (System of Rice Intensification) là hệ thống thâm canh lúa cải tiến 
giúp tăng năng suất nhưng lại giảm chi phí đầu vào như giống, phân 
bón, thuốc trừ sâu và nước tưới. 

Hệ thống canh tác lúa SRI được Fr. Henri de Laulané phát triển ở 
Mandagascar từ năm 1961 đến 1995 đã giúp nông dân tăng sản lượng 
trồng trọt lên gấp 2 lần và ổn định cuộc sống. Ở nước ta, SRI được 
đưa vào ứng dụng tại các tỉnh phía Bắc từ năm 2003 và được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật áp dụng 
trong sản xuất lúa ở các tỉnh phía Bắc tại Quyết định số 3062/QĐ-BNN-
KHCN ngày 15/10/2007. Hiện nay, SRI là hệ thống thâm canh lúa được 
đánh giá là thích ứng tốt với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đến nay đã có 
trên 20 tỉnh, thành ứng dụng 
SRI và đều cho hiệu quả vượt 
trội so với phương pháp canh 
tác thông thường như: lượng 
thóc giống giảm từ 40-60%, 
phân đạm giảm 20-25%, năng 
suất bình quân tăng 9-15%, 
lợi nhuận tăng từ 2-5 triệu 
đồng/ha, chi phí giá thành/kg 
thóc giảm trung bình 342-520 
đồng, tiết kiệm được khoảng 
1/3 chi phí về thủy lợi. Nhu 
cầu nước tưới cho ruộng lúa 
giảm được khoảng 30% so với 
canh tác truyền thống trở nên rất hữu ích trong điều kiện khan hiếm 
nguồn nước tưới hiện nay. Mặt khác, việc rút cạn nước ruộng thường 
xuyên góp phần làm giảm lượng khí metan phát thải vào khí quyển 
vì khí metan tạo ra khi những vi khuẩn yếm khí trong đất bị mất oxy 
do ngập úng thường xuyên. Canh tác theo SRI cũng sẽ tạo cho tiểu 
sinh thái đồng ruộng 
lúa thông thoáng có 
khả năng hạn chế dịch 
hại phát triển như 
bệnh khô vằn, bệnh 
nghẹt rễ…, góp phần 
hạn chế việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật.  

3.2.2 Mô hình canh tác lúa theo phương pháp SRI

SRI Canh tác thường

SRI: Đẻ nhánh nhiều hơn, to khỏe hơn. Số 
nhánh hữu hiệu tăng 10%. 

SRI: Bông to, nhiều hạt hơn

SRI Canh tác thường



Những nguyên tắc kỹ thuật cơ bản của phương pháp này bao gồm: cấy 
mạ non, cấy một dảnh, cấy thưa, quản lý nước thích hợp, làm cỏ sục 
bùn và tăng cường 
bón phân hữu cơ.

Với thực trạng quỹ 
đất cho sản xuất lúa 
tại địa bàn dự án hạn 
chế, nhiều hộ nghèo 
vẫn thiếu lương thực 
vào những tháng giáp 
hạt, cùng với phương pháp canh tác lúa không theo hướng bền vững 
do sử dụng quá nhiều phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong 
thời gian gần đây; với những lợi ích của phương pháp SRI, dự án đã 
phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện nhằm khuyến khích, thúc đẩy 
các hộ nông dân áp dụng phương pháp này trước hết ở 6 xã địa bàn 
dự án. Sau đó Trạm Khuyến nông huyện sẽ mở rộng ra các xã khác 
thông qua hệ thống cán bộ khuyến xã do dự án hướng dẫn đào tạo 
về kỹ thuật canh tác lúa SRI. Thực tế, phương pháp SRI đã được giới 
thiệu từ năm 2011 tại huyện Văn Chấn, và do Trạm Bảo vệ thực vật 
huyện Văn Chấn làm theo mô hình khảo nghiệm ở 2 xã Sơn A và Thanh 
Lương. Tuy nhiên, đây là chương trình khảo nghiệm, nên việc mở rộng 
áp dụng phương pháp này còn hạn chế trên địa bàn huyện Văn Chấn. 
Trạm Khuyến nông huyện chưa tham gia chương trình này mà chỉ từ 
khi có dự án SC, trạm Khuyến nông mới tham gia triển khai, phổ biến 
phương pháp canh tác này cho các hộ nông dân.

Cùng với việc thúc đẩy các hộ nông dân áp dụng phương pháp SRI, 
các hộ đối tượng còn được khuyến khích sử dụng giống lúa thuần chất 
lượng nhằm tăng giá trị sản phẩm cũng như chất lượng lương thực cho 
hộ gia đình. Mô hình SRI cũng như mô hình VDD là mô hình dễ làm, 
không khó về mặt kỹ thuật lại giảm được chi phí, tăng năng suất lúa và 
hầu như không có nguy cơ rủi ro, phù hợp với tất cả các hộ đối tượng 
kể cả hộ nghèo. Do đó đây được coi là một trong những mô hình cơ 

bản trọng tâm mà dự án mong muốn mở rộng 
đến nhiều hộ đối tượng. Ngoài ra, mô hình SRI 
cũng là nền tảng để phát triển mô hình nuôi cá 
trên ruộng lúa mà dự án hỗ trợ thực hiện tại địa 
bàn dự án.

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các hộ nông dân áp dụng 
phương pháp SRI, dự án đã tổ chức các khóa tập 

Phương pháp SRIPhương pháp canh tác 
truyền thống
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huấn về lợi ích, kỹ thuật canh tác lúa và trực tiếp hướng dẫn cấy lúa tại 
ruộng. Tranh gấp hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa theo phương pháp 
SRI đã được dự án phát triển và cung cấp cho các hộ dân giúp họ nắm 
vững kỹ thuật này hơn. Với những hộ áp dụng lần đầu, dự án sẽ hỗ trợ 
giống lúa và họ sẽ tự đầu tư trong các vụ tiếp theo. Trong quá trình 
thực hiện, cán bộ khuyến nông huyện, xã luôn theo sát, hướng dẫn kỹ 
thuật nhiệt tình cho hộ. 

Đợt thí điểm mô hình SRI đầu tiên là vụ mùa 
năm 2013 với sự tham gia của 29 hộ (trong đó 
có 13 hộ là hộ nghèo) và với diện tích 3,5 ha tại 
3 xã Sơn Lương, Nghĩa Sơn và Nậm Lành. Sau 
khi thu hoạch, cán bộ khuyến nông huyện, xã 
cùng với các hộ nông dân, lãnh đạo thôn/ xã và 
SC đã tổ chức hội thảo đầu bờ để đánh giá hiệu 
quả, rút kinh nghiệm và chia sẻ. Kết quả hạch 

toán kinh tế ở các mô hình thí điểm canh tác SRI cho thấy: năng suất 
lúa trung bình tăng 8,7%, chi phí giống, công lao động, phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật giảm gần 2 triệu đồng/ha. Các hộ nông dân 
tham gia làm điểm rất phấn khởi với thành công của phương pháp 
canh tác lúa mới. Kết quả này củng cố thêm lòng tin cho họ tiếp tục áp 
dụng phương pháp này trong các vụ tiếp. Đây cũng là bằng chứng để 
thuyết phục, thúc đẩy các hộ nông dân khác trong thôn/ xã làm theo. 
Đồng thời, đội ngũ khuyến nông huyện/ xã có thêm được bài học kinh 
nghiệm để tiếp tục triển khai mô hình này ra các xã khác. 

Sau khi thực hiện thí điểm mô hình SRI tại 3 xã, dự án đã hỗ trợ mở 
rộng mô hình này ra các xã dự án còn lại trong các vụ lúa tiếp theo. 
Đến vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016, tổng số hộ áp dụng phương pháp 
SRI tại 6 xã dự án là 1.460 hộ với tổng diện tích là 119,8 ha. Tại địa bàn 
huyện Văn Chấn, hình thức cấy đổi công tương đối phổ biến, vì vậy 
việc trao đổi, học hỏi làm theo mô hình SRI giữa các hộ rất dễ dàng. Xã 
Nậm Lành – xã dự án có hơn 90% là người Dao - trước kia chưa có hộ 
nào áp dụng SRI, nhưng hiện tại đã có trên 40% diện tích trong tổng số 
90 ha được người dân áp dụng phương pháp này. Xã Sơn Lương – một 
xã dự án khác có hơn 90% là người Thái có khoảng hơn 50% số hộ đã 
áp dụng phương pháp này. Khóa đào tạo giảng viên cho tất cả cán bộ 
khuyến nông xã, bao gồm cả những xã không dự án để hướng dẫn, 
hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng mô hình này ngày càng nhiều hơn. 
Chưa có số liệu thống kê về số hộ nông dân trên toàn huyện áp dụng 
phương pháp SRI, nhưng số diện tích lúa canh tác theo phương pháp 



này trên toàn huyện khoảng 1.600 ha trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016. 

Thực tế triển khai mô hình SRI nhìn chung là thuận lợi, tuy nhiên cũng 
có một số trở ngại, nhưng những trở ngại này là không đáng kể. Trước 
hết là nạn ốc bươu vàng. Trên những cánh đồng tại huyện Văn Chấn, 
ốc bươu vàng tương đối nhiều và sinh sôi nảy nở rất nhanh, khó diệt 
được tận gốc, mặc dù người dân sử dụng cả biện pháp bắt tay cùng với 
phun thuốc. Ốc bươu vàng gây hại cho lúa trong thời kỳ lúa non mới 
cấy. Kỹ thuật cấy một dảnh theo phương pháp SRI gặp rủi ro hơn khi ốc 
bươu cắn ngang cây lúa. Về thời tiết vụ Đông Xuân, thỉnh thoảng Văn 
Chấn có những đợt rét đậm, rét hại vào lúc mới cấy lúa chưa kịp bén rễ 
làm chết lúa. Vì lý do này, các hộ dân thường cấy 1-2 dảnh trong vụ này 
thay bằng chỉ cấy 1 dảnh theo đúng kỹ thuật SRI. Trở ngại khác là việc 
điều tiết nước theo đúng kỹ thuật của phương pháp SRI khó thực hiện 
đối với địa hình ruộng bậc thang tại địa bàn huyện Văn Chấn. Ngoài ra, 
việc tăng cường bón phân hữu cơ như khuyến cáo của phương pháp 
này cũng gặp khó khăn khi mà thời gian gần đây nguồn phân gia súc 
do hoạt động chăn nuôi của gia đình ít hơn trước kia. Do những khó 
khăn, trở ngại này nên việc áp dụng phương pháp SRI của các hộ nông 
dân không hoàn toàn theo lý thuyết mà bán phần, phù hợp với thực tế 
đồng ruộng tại địa phương.

Nhìn chung, mô hình SRI là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực cho 
các hộ nông dân, góp phần tăng nguồn lương thực cho các hộ nghèo, 
được người dân tích cực tham gia, chính quyền các cấp, ngành nông 
nghiệp và các ban ngành liên quan tại địa phương đánh giá cao và ủng 
hộ. Họ đánh giá mô hình này cùng với mô hình Vườn dinh dưỡnglà 
các mô hình phù hợp, có ý nghĩa trong cải thiện nguồn thực phẩm và 
dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em và các thành viên hộ gia đình và cũng 
là một trong những mô hình chi phí thấp thành công nhất mà dự án 
hỗ trợ người dân tại vùng địa bàn dự án. Cũng như mô hình Vườn dinh 
dưỡng, mô hình SRI có khả năng duy trì, mở rộng rất cao. 

“Làm SRI đỡ tốn tiền mua giống, phân, thuốc sâu, ít công hơn, bông lúa 
lại to hơn và năng suất cao hơn”.

(Sa Thị Linh – Bà mẹ dân tộc Thái, thôn Cò Lỳ, xã Sơn Lương)

“Những hộ không thuộc đối tượng dự án cũng làm SRI vì thấy những 
người làm trước có kết quả tốt nên học theo. Ở đây mọi người hay cấy 
đổi công nên học nhau dễ lắm.”

(Lý Thị Lương – Bà mẹ dân tộc Dao, thôn Đồng Quẻ, xã Minh An)
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“Mô hình SRI được phát triển mạnh ở xã Sơn Lương. Hầu hết các hộ 
dân đều đã được tập huấn về kỹ thuật canh tác SRI. Thôn nào bây giờ 
cũng canh tác theo phương pháp SRI vì người dân thấy phương pháp 
này dễ làm, kỹ thuật đơn giản, giảm công lao động, giảm thuốc trừ sâu 
mà năng suất lại cao. Chính quyền địa phương ủng hộ, thường phổ 
biến vào các cuộc họp.” 

(Lường Văn Tân – Cán bộ KN xã Sơn Lương)

“Từ khi dự án hỗ trợ người dân thực hiện mô hình SRI, người dân thấy 
lợi ích nên nhiều người áp dụng. Chính quyền địa phương cũng đã đưa 
vào định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy 
nhiên một số diện tích đất không chủ động được nước – mạ đến tuổi 
cấy nhưng phải chờ nước, nên khó áp dụng.”

(Bàn Thị Náy – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lành)

“Mô hình canh tác lúa SRI rất phù hợp với địa phương, đúng hướng 
phát triển nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ. Chính quyền và ngành nông 
nghiệp tỉnh và huyện đánh giá cao và rất ủng hộ. Người dân nhiệt tình 
tham gia thử nghiệm mô hình và thấy lợi ích mang lại rõ rệt. Duy trì mô 
hình SRI rất dễ, chỉ tập huấn một lần, làm một vụ là biết cách tiếp tục 
duy trì. Không có rủi ro mà chỉ lợi cho họ. Việc nhân rộng cũng dễ vì họ 
tự học nhau cho dù không phải hộ đối tượng dự án.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

Chị Lò Thị Hạnh dân tộc Tày, sống tại thôn Quăn 2, xã Bình Thuận. Vợ 
chồng chị có một con nhỏ 6 tháng tuổi và đang sống cùng với bố mẹ 

chồng. Năm 2014, dự án SC bắt đầu hỗ trợ một 
số hộ dân trong xã thực hiện canh tác lúa theo 
phương pháp cải tiến SRI. Hộ chị Hạnh là một 
trong nhưng hộ trong thôn đăng ký thực hiện và 
tham gia khóa tập huấn về kỹ thuật này. Được 
bố mẹ ủng hộ, nên từ vụ Xuân năm 2014, chị 
mạnh dạn chuyển 2.800m2 diện tích lúa nhà 
mình sang hướng canh tác SRI. Lúc đầu chị rất 

“SRI giúp gia đình tôi có nhiều thóc hơn trong khi chi phí 
lại giảm”



lo lắng vì sợ năng suất không bằng như trước do không đảm bảo mật độ, 
rồi cấy mạ non sợ mạ chết rét, bông lúa thu nhiều hạt lép. Kết quả thật 
bất ngờ sau khi thử thực hiện theo phương pháp này với việc giảm lượng 
thóc giống, công lao động, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, trong khi 
năng suất tăng rõ rệt:  

Sau khi thành công ở vụ đầu, gia đình chị tiếp tục canh tác lúa theo 
phương pháp SRI đến nay (đã thêm được 3 vụ lúa nữa). Từ thực tế làm 
SRI, chị thấy cấy mạ non, cấy thưa thì cây lúa có đủ ánh sáng nên đẻ 
nhánh sớm, đẻ khỏe, cây ít bị sâu bệnh nên không cần phải phun thuốc. 
Chị thấy SRI này thật phù hợp với thôn chị, chính vì vậy mỗi lần đi đổi 
công cấy đầu vụ chị đều khuyên và hướng dẫn các hộ khác làm SRI. Hiện 
tại, thôn chị gần 100% các hộ đã áp dụng SRI trong canh tác lúa. 

Chị rất phấn khởi và cảm ơn dự án đã đưa mô hình này đến với các hộ 
trong thôn trong đó có gia đình chị, giúp gia đình chị thu được nhiều thóc 
hơn mà chi phí thì giảm.

Ghi chép tại Thôn Quăn 2, xã Bình Thuận ngày 17/4/2016

Hạng mục Canh tác theo 
phương pháp thông 

thường

Canh tác theo phương pháp 
SRI

Mật độ cấy 40 - 45 khóm/m2 30 – 35 khóm/m2

Khoảng cách 
cấy

10 – 15 cm 18 – 25 cm

Số dảnh cấy 4-5 dảnh 1-2 dảnh

Giống lúa Chiêm hương Chiêm hương

Lượng thóc 
giống

14 kg 8,5 kg

Số lao động cấy 10 người/buổi 5 người/buổi

Phân bón Phân chuồng tươi
30kg đạm ure + 100kg 
NPK (5:10:3)

Phân chuồng đã ủ + biogas
10 kg đạm ure + 50kg phân nén 
NPK

Thuốc trừ sâu 2 -3 lần/vụ 1-2 thậm chí 0 lần/vụ

Tưới nước Luôn ngập nước 5cm 
trên ruộng

Rút nước khi đẻ nhánh

Năng suất 1,8 tấn 2,1 tấn
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Thông tin về hộ gia đình: Vũ Thị Lan, Thôn: 
Quăn 3, Xã Bình Thuận, con dưới 2 tuổi. 
Tổng diện tích 700m2 SRI, 400 m2 canh tác 

theo phương pháp thông thường, cấy Vụ mùa 2015.

Nguồn: Do cán bộ khuyến nông huyện và xã phối hợp với gia đình thực hiện (số 
liệu tính trên đơn vị 1 ha).

Kết quả theo dõi và so sánh hai 
phương pháp canh tác lúa: SRI và 
truyền thống

Hạng mục

Ruộng canh tác 
theo phương pháp 

thông thường
(Cấy 4 dảnh)

Ruộng canh tác 
theo phương 

pháp SRI
(Cấy 1 dảnh)

So sánh ruộng 
SRI với ruộng 
theo phương 
pháp thông 

thường

Chi riêng Giống thiên ưu 8 Giống thiên ưu 8

- Giống 50 kg x 100.000đ/kg 
= 5.000.000đ

30 kg x 100.000đ/
kg =3.000.000đ

Giảm 
2.000.000đ

- Công cấy 60 công x 60.000đ/c 
= 3.600.000đ

40 công x 60.000đ/
công = 2.400.000đ

Giảm 
1.200.000đ

Chi chung 13.210.000 12.870.000

- Làm đất 3.000.000 3.000.000

- Phân bón 5.310.000 5.310.000

- Chăm sóc 1.500.000 1.700.000 Tăng 200.000đ

- Thu hoạch 2.500.000 2.500.000

- Thuốc BVTV 900.000 360.000 Giảm 540.000đ

-Năng suất  
(tạ/ha) 69 75 Tăng 6 tạ/ha

Tổng chi 21.810.000đ 18.270.000đ Giảm 
3.540.000đ

Tổng thu 51.750.000đ 56.250.000đ Tăng 
4.500.000đ

Lãi 29.940.000đ 37.980.000đ Tăng 
8.040.000đ



Trước kia ở những vùng nông thôn khi chưa có 
phân hóa học thì nguồn phân chuồng, phân xanh 
ủ để bón cho cây trồng là rất quan trọng. Do đó 
mọi người đều có ý thức trong việc thu gom, xử 
lý để có nguồn phân bón cho ruộng. Nhưng từ 
thành công của cuộc cách mạng xanh những năm 
1960 hàng loạt các loại phân hóa học ra đời, có tác 
dụng nhanh với cây trồng đã làm thay đổi ý thức 
người làm nông nghiệp. Từ đó dẫn tới lạm dụng 

phân hóa học làm ô nhiễm môi trường, tồn dư đạm, thuốc bảo vệ thực 
vật trên sản phẩm và đặc biệt là môi trường đất trồng ngày càng xuống 
cấp. Tuy Văn Chấn là một huyện miền núi nhưng việc sử dụng nhiều 
phân hóa học rất phổ biến trong hoạt động trồng trọt, trong khi phân 
hữu cơ được sử dụng ngày càng ít. Mặt khác, vẫn còn một tỷ lệ hộ nhất 
định sử dụng trực tiếp phân chuồng tươi bón cho cây trồng, bao gồm 
cả bón rau. 

Từ thực trạng trên, với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình tạo ra sản phẩm 
nông nghiệp sạch, chất lượng, đặc biệt cho đối tượng bà mẹ mang 
thai, nuôi con nhỏ và trẻ em, dự án đã triển khai các hoạt động nâng 
cao nhân thức, thúc đẩy và hỗ trợ các hộ gia đình ủ và sử dụng phân ủ 
hữu cơ. Ngoài mục tiêu tạo nguồn thực phẩm sạch, việc khuyến khích 
sử dụng phân ủ hữu cơ còn là một mắt xích quan trọng để hoàn thiện 
mô hình khép kín giữa trồng trọt và chăn nuôi, tận dụng nguồn tài 
nguyên, giảm chi phí mua phân hóa học cho người nông dân, góp phần 
cải tạo đất và bảo vệ môi trường. Ngành khuyến nông huyện cũng xác 
định việc thúc đẩy các hộ nông dân ủ và sử dụng phân hữu cơ là rất 
cần thiết để phát triển hoạt động nông nghiệp bền vững trên địa bàn 
huyện Văn Chấn

“Ủ phân là mô hình rất cần thiết để tạo ra nguồn phân bón chất lượng 
đồng thời giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe con người và 
giúp các hộ giảm chi phí mua phân hóa học. Đây cũng là định hướng 
của ngành nông nghiệp”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trạm trưởng TKN huyện Văn Chấn)

3.2.3 Mô hình ủ và sử dụng phân ủ hữu cơ 

Phân động vật  và cây phân xanh Quá trình ủ phân Phân hữu cơ hoai mục
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Trên thực tế, ủ phân hữu cơ không phải là cụm từ xa lạ với người nông 
dân tại nông thôn Việt Nam, bao gồm cả Văn Chấn, vì nó đã được người 
dân áp dụng từ rất lâu. Tuy nhiên, như trên đã đề cập, việc lạm dụng 
phân hóa học càng ngày càng làm người nông dân ít sử dụng phân hữu 
cơ, hoặc có những hộ tuy sử dụng phân hữu cơ nhưng không thực hiện 
ủ phân trước khi bón cho cây trồng, hoặc có thực hiện ủ phân nhưng 
phương pháp ủ phân chưa đúng kỹ thuật nên phân ủ không có chất 
lượng cao. Xuất phát từ thực tế này, từ năm 2013, dự án đã tổ chức các 
khóa tập huấn, hướng dẫn các hộ dân ủ phân đúng kỹ thuật, đặc biệt 
là ngoài nguyên liệu chính là phân gia súc, gia cầm còn tận dụng thêm 
phụ phẩm của hoạt động trồng trọt như rơm, rạ, cây ngô, cây đậu hoặc 
nguồn cây phân xanh sẵn có quanh nhà, trên đồi, rừng như như thân 
cây chuối, cây chó đẻ, cây xuyến chi, cứt lợn, lá xoan,.. Để phù hợp 
với điều kiện của các hộ gia đình, dự án giới thiệu hai phương pháp ủ 
phân: phương pháp truyền thống không sử dụng chế phẩm sinh học và 
phương pháp ủ phân sử dụng chế phẩm sinh học để hộ nông dân lựa 
chọn áp dụng. Phương pháp ủ phân sử dụng chế phẩm sinh học có ưu 
điểm phân hoai mục nhanh, tỷ lệ hoai mục cao, giảm mùi hôi thối, từ 

đó rút ngắn thời gian ủ. Tuy nhiên, phương pháp 
này sẽ khiến hộ gia đình phải bỏ chi phí để mua 
chế phẩm sinh học. Hơn nữa, chế phẩm sinh học 
cũng không hẳn sẵn có tại nhiều vùng nông thôn. 
Thực tế cũng cho thấy sau khi được dự án hướng 
dẫn cũng có rất ít hộ gia đình áp dụng và sử dụng 
chế phẩm sinh học để ủ phân.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, kết quả rõ rệt nhất là nhận thức 
của người dân đã thay đổi nhiều về lợi ích của sử dụng phân ủ hữu cơ, 
đồng thời việc sử dụng phân hữu cơ được tăng cường, hầu hết các hộ 
gia đình đã không sử dụng phân tươi để bón cho cây trồng nữa, một 
số hộ gia đình đã ủ phân theo cách dự án hướng dẫn. Mô hình ủ và sử 
dụng phân hữu cơ đã góp phần thúc đẩy thực hiện tốt mô hình VDD 
và mô hình canh tác lúa theo phương pháp SRI. Như mục 2.1 Mô hình 
VDD đã đề cập, tỷ lệ sử dụng phân tươi để bón rau trước khi có dự án 
là 21,3%, hiện tại tỷ lệ này là 1,4%. Tỷ lệ hộ sử dụng phân bón hóa học 
từ 20,1% còn 1,7%.

“Sau khi được dự án tập huấn, nhiều hộ đã kiếm cây chuối, lá xoan, cây 
chó đẻ, cây xuyến chi để ủ cùng phân trâu, bò, lợn.”

(Lò Thị Lâm – Bà mẹ thôn Cò Lỳ xã Sơn Lương)

“Trước khi có dự án nhiều hộ dân xúc phân tươi từ chuồng gia súc để 
bón ruộng luôn. Bây giờ người ta không sử dụng phân tươi nữa. Họ đã 
nhận thức được là bón phân ủ tốt hơn”

(Bàn Thị Náy  – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lành)



Mặc dù đã đạt được những kết quả và tác động tích cực nhưng lượng 
phân ủ hữu cơ được sử dụng thực tế vẫn còn ít so với nhu cầu cho hoạt 
động trồng trọt và không phải hộ nào cũng đã áp dụng ủ phân đúng 
kỹ thuật như dự án hướng dẫn. Việc sử dụng thêm cây phân xanh, phụ 
phế phẩm nông nghiệp để tăng lượng phân hữu cơ và việc che phủ 
đống ủ kín để đạt mức nhiệt độ đủ 
cho quá trình phân hủy phân được 
tốt vẫn còn là hạn chế của nhiều hộ 
gia đình. Những trở ngại chính khi 
thực hiện mô hình ủ phân hữu cơ 
bao gồm:

- Hoạt động chăn nuôi trâu, bò, 
lợn giảm so với trước kia, cộng 
với phương thức chăn thả trâu bò tự nhiên trên đồi nên lượng phân 
thu gom ít.

- Thị trường phân hóa học, đặc biệt là phân viên nén (phân dúi) rất 
phát triển với nhiều chủng loại, tiện lợi và mang lại hiệu quả nhanh 
cho cây trồng vẫn thu hút sự quan tâm và sử dụng của nhiều hộ 
nông dân.

- Một số hộ gia đình chưa thực sự quan tâm, nỗ lực trong việc ủ 
phân, từ việc thu gom cây phân xanh, phụ phế phẩm nông nghiệp, 
đến việc dành thời gian để làm đống ủ cho đúng cách, nên thường 
để phân tự hoai mục tự nhiên. Theo cách này, chất lượng phân ủ 
không tốt bằng cách ủ đúng kỹ thuật.

- Tại địa bàn dự án, tỷ lệ nam giới đi làm ăn xa khá cao, nhiều thôn/ 
xã lên đến 60-70%. Ở nhà chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, 
trong khi ủ phân, đảo đống ủ là công việc khá nặng nhọc.

“Ở địa bàn xã nguồn cây phân xanh rất nhiều, nhưng người dân chưa 
chịu khó đi lấy về để ủ cùng phân chuồng. Khi ủ phân nhiều hộ chưa 
làm đúng được như dự án hướng dẫn mà mới đánh đống để phân tự 
phân hủy vài tháng rồi mang đi bón ruộng”

“Lò Tòn Sếnh – Cán bộ KN xã Nậm Lành)

“Tại địa phương, việc sử dụng phân dúi của người dân rất phổ biến vì 
phân dúi thuận tiện, đỡ mất công”

(Hoàng Xuân Tình – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận)

“Nhờ có dự án mà các hộ đã thay đổi ý thức không còn sử dụng phân 
tươi, tuy nhiên họ chưa tuân thủ kỹ thuật ủ 100%”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

Để khắc phục những trở ngại trên, thúc đẩy hơn nữa việc ủ và sử dụng 



MÔ HÌNH CẢI THIỆN DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠI CỘNG ĐỒNG
TẠI TỈNH YÊN BÁI74

phân ủ hữu cơ, khuyến nông huyện có kế hoạch sẽ tiếp tục truyền 
thông, tập huấn, hướng dẫn các hộ nông dân áp dụng mô hình này, 
đồng thời khuyến khích, thúc đẩy các hộ gia đình tăng cường các hoạt 
động chăn nuôi, thu gom phân, cũng như sử dụng thêm nhiều cây phân 
xanh, phụ phế phẩm nông nghiệp nhằm tăng số lượng và chất lượng 
phân ủ hữu cơ. Hoạt động này sẽ được tiến hành, lồng ghép, phối hợp 
với việc triển khai các mô hình VDD, canh tác lúa theo phương pháp 
SRI, mô hình lúa – cá,…

Chị Phạm Thị Mai 39 tuổi sống tại thôn Khe 
Bịt, xã Minh An. Nhà chị Mai cũng thường 
xuyên ủ phân vì chị cần phân ủ để bón cho 
vườn rau và vườn cam. 

Trước khi có dự án chị Mai chỉ chất đống, rắc 
vôi là xong đống ủ. Nhưng khi có dự án được 
đi tập huấn về kỹ thuật ủ phân, chị hiểu rõ 

tầm quan trọng của việc ủ phân, kết hợp ủ phân với phụ phẩm của hoạt 
động trồng trọt để tăng chất lượng phân sau khi ủ. Chị đã tận dụng cả 
bã sắn để ủ cùng phân chuồng. Ngoài ra, chị còn mua thêm chế phẩm 
Emina để quá trình ủ được nhanh hơn. Chị thực hiện ủ phân theo đúng 
kỹ thuật dự án hướng dẫn: rải từng lớp phân chuồng, đến bã sắn, tưới 
Emina, cứ như vậy chất thành đống và che phủ đống phân ủ để phân 
nhanh hoai mục hơn. Chị Mai sử dụng phân ủ để bón cam và rau trồng 
trên đồi. Hiện nay trên đồi nhà chị có nhiều loại rau như rau dền, rau 
muống, ngót, chùm ngây, đậu côve, tầm bóp, bí ngô, rau mét, mồng tơi, 
dưa chuột và cả các loại rau gia vị như húng quế, mùi tàu, xả, gừng… Chị 
Mai chia sẻ, rau bón bằng phân ủ rất tốt, hơn nữa đảm bảo vệ sinh mà 
ăn lại an toàn hơn bón phân hóa học. Khi bón phân ủ cho cam thì cây 
cam xanh tốt, không bị sâu bệnh, không bị nấm gốc trong khi các hộ 
khác bón nhiều phân hóa học thì cam kém phát triển, cây không đủ dinh 
dưỡng nên lá bị vàng. Chị cũng nhận thấy rằng khi vườn nhà chị ở trên 
đồi được bón phân chuồng thì đất rất tơi xốp, ẩm, giun nhiều nhờ đó 
chị ít phải tưới nước hơn, vì tưới nước cho cây trên đồi thì khó khăn hơn 
ở dưới vườn. Khi thu hoạch thì cam ngon hơn hẳn so với các hộ không 
bón phân chuồng, từ đó giá cam cũng cao hơn. Chị cũng cho biết chị 

Lợi ích của việc sử dụng phân ủ rất rõ rệt



giảm được chi phí khi mua phân hóa học và phun thuốc trừ sâu khi tăng 
cường sử dụng phân ủ. 

Từ kinh nghiệm thực tế ủ và sử dụng phân ủ, chị thấy được lợi ích của việc 
ủ phân nên năm nào chị cũng cùng chồng chủ động ủ phân và khuyên 
các hộ khác nên ủ phân để bón cho cây trồng.

Ghi chép tại thôn Khe Bịt, xã Minh An ngày 17/4/2016

Cũng như vườn rau, chăn nuôi gà là hoạt động thường xuyên, phổ biến 
ở các hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam từ xưa đến nay. Nuôi gà chi phí 
thấp, có thể tự nhân được giống mà không cần mua gà giống cho các 
lứa tiếp theo, không tốn công lao động, dễ nuôi, hơn nữa nó lại cung 
cấp nguồn thực phẩm thịt, trứng có giá trị dinh dưỡng cao. Với trẻ nhỏ, 
trứng là loại thực phẩm bổ dưỡng và dễ chế biến. Ngoài ra, nuôi gà 
có thể mang lại thu nhập tiền mặt cho hộ gia đình, đây những khoản 
tiền nhỏ để chi tiêu đột xuất hoặc hằng ngày. Tuy nhiên, trở ngại lớn 
nhất khi nuôi gà tại các hộ gia đình là gà rất hay bị dịch bệnh và có thể 
gây chết cả đàn gà của hộ gia đình hoặc của cả cộng đồng. Dịch bệnh 
của gà cũng rất dễ lây lan, nên càng rủi ro khi chăn nuôi gà thả theo 
phương pháp tự do. Tại địa bàn huyên Văn Chấn, trừ một số hộ có điều 
kiện kinh tế khá nuôi gà theo phương pháp công nghiệp, có trang trại 
nuôi nhốt và cho ăn cám công nghiệp, còn hầu hết người dân đều nuôi 
gà theo phương pháp chăn thả bán tự nhiên, ngày thả đêm nhốt vào 
chuồng. Đây là hình thức chăn nuôi phù hợp với tập quán và điều kiện 
của hộ gia đình tại địa phương khi đồi, vườn rộng, giúp giảm chi phí về 
thức ăn cho gà, chất lượng thịt và trứng cao. Tuy nhiên cũng có mặt trái 
là dễ bị lây lan dịch bệnh và có thể ảnh hưởng đến hoạt động làm vườn 
rau của hộ gia đình. Trên thực tế, do nuôi gà hay bị dịch bệnh nên một 
số hộ dân không nuôi nữa, hoặc nuôi ít và nuôi không thường xuyên.

Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hộ phát triển hơn nữa hoạt động chăn 
nuôi gà cho mục tiêu cải thiện dinh dương và tăng thu nhập gia đình, 
dự án đã tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho các hộ 
gia đình thông qua hệ thống khuyến nông. Bên cạnh đó cán bộ KN các 
xã đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các dịch vụ thú y cho các hộ gia 
đình tại nhà. Tranh gấp hướng dẫn nuôi gà thả vườn đã được dự án 
phát triển và cung cấp cho các hộ gia đình. Nội dung tập huấn và nội 

3.2.4 Mô hình nuôi gà đen
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dung tranh gấp nuôi gà đều hướng tới phương pháp chăn nuôi gà tự 
nhiên theo phương pháp truyền thống để phù hợp với hình thức nuôi 
gà của hầu hết các hộ dân, đặc biệt là các hộ nghèo. Các biện pháp 
phòng bệnh cho gà được nhấn mạnh thông qua việc khuyến cáo các hộ 
dân làm chuồng gà hợp lý, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng 
gà khỏe mạnh. Các biện pháp phòng và chữa bệnh bằng phương pháp 
dân gian cũng được đề cập. 

Song song với việc nâng cao kiến thức, kỹ 
thuật nuôi gà cho người dân, dự án đã đưa 
giống gà đen H’Mông để giới thiệu cho các hộ 
gia đình nuôi thông qua việc cung cấp 5 con 
gà giống cho các hộ đối tượng, bao gồm cả 
gà trống và gà mái. Đây là giống gà có chất 
lượng thịt, trứng cao, đẻ nhiều trứng và có 
sức kháng bệnh tốt, dễ nuôi, phù hợp với 
điều kiện địa bàn dự án. 6.675 con gà giống 
đã được phát cho 1.279 hộ đối tượng vào 2 

đợt tháng 5 và 7/2013. Gà giống do Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn 
Vật nuôi tại Hà Nội cung cấp. Do điều kiện vận chuyển xa và số lượng 
nhiều, nên gà giống 1 tháng tuổi được lựa chọn để cung cấp cho các hộ 
đối tượng. Đây cũng là một khó khăn cho các hộ trong việc nuôi dưỡng 
số gà giống giai đoạn đầu: trong khi gà còn non tuổi lại phải thay đổi 
môi trường nuôi dưỡng tốt từ Trung tâm sang môi trường chăn nuôi tự 
nhiên tại hộ gia đình, (ở Trung tâm gà được nuôi trong điều kiện nhiệt 
độ phù hợp và ăn cám công nghiệp). Ngoài yếu tố gà non tuổi, số lượng 
gà giống phát cho mỗi hộ gia đình chỉ có 5 con cũng là yếu tố dẫn đến 
nguy cơ chết của gà cao. Xác định được các yếu tố  này, đội ngũ cán bộ 
KN huyện, xã đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình chăm 
sóc, nuôi dưỡng gà, bao gồm việc úm gà, cho gà ăn, uống cẩn thận. Tuy 
nhiên, do các yếu tố nguy cơ đã kể trên cộng với việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng gà tại một số hộ chưa tốt (do nhận thức việc nuôi gà đơn giản, 
chưa quan tâm nhiều), nên sau 2 tháng, tỷ lệ gà con bị chết là 34%.

Mặc dù một phần gà cấp phát đã bị chết, nhưng số gà còn lại đã sinh 
sôi rất nhanh. Do hiện tại, các hộ gia đình nuôi giống gà địa phương (gà 
ta), nên sau khi dự án đưa giống gà đen vào đã tạo ra các thế hệ gà lai 
không chỉ trong gia đình các hộ đối tượng mà ra cả cộng đồng. Theo ý 
kiến của người dân và cán bộ địa phương, gà lai có ưu điểm là kháng 
bệnh tốt. Hiện nay, các hộ dân tại địa bàn dự án rất thích giống gà đen 
vì thịt ăn ngon, đẻ trứng rất nhiều. Giống gà bản địa thường đẻ từ 15 
đến 20 quả trứng/ lứa. Nhưng gà đen đẻ khoảng 25 – 35 quả. Nhiều 
con đẻ đến 40 quả, hoặc chỉ ngừng một số ngày rồi lại đẻ tiếp. Giá bán 
gà đen đắt hơn gà thường (gà thường khoảng 95.000 - 100.000đồng/



kg, gà đen khoảng 110.000 – 120.000 đồng/kg). 
Mô hình gà đen đã giúp cải thiện bữa ăn của các 
hộ gia đình khá rõ rệt, đặc biệt là cung cấp trứng 
cải thiện dinh dưỡng trẻ em, phù hợp với mục tiêu 
nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em của dự 
án. Ngoài ra, nó còn giúp nhiều hộ gia đình tăng 
thu nhập. Chị Lường Thị Hợi ở thôn Mười, xã Sơn 
Lương đã thu được khoảng hơn 15 triệu tiền bán 

gà và trứng gà. Chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Quăn 3, xã Bình Thuận đã 
bán được khoảng 9 triệu đồng tiền gà và trứng tính riêng từ đầu năm 
2015 đến nay. Chính vì vậy mà mô hình gà đen được cộng đồng người 
dân tại vùng dự án đánh giá là một trong những mô hình hiệu quả mà 
dự án mang lại cho gia đình họ. Theo số liệu thống kê từ các hộ gia 
đình, tại thời điểm cuối tháng 3/2016, số lượng gà đen và lai của hơn 
1.000 hộ đối tượng tại 6 xã dự án khoảng hơn 12.000 con, chưa kể số 
gà lai của những hộ không thuộc đối tượng dự án. Số liệu đánh giá đầu 
kỳ và cuối kỳ của dự án cũng cho thấy số lượng gia cầm trung bình của 
một hộ gia đình đối tượng hưởng lợi dự án đã tăng đáng kể sau can 
thiệp của dự án: gà từ 15 con lên 26 con, vịt tăng từ 2 con lên 7 con.

“Mô hình gà đen rất phù hợp với điều kiện địa phương, thích nghi 
nhanh, dễ nuôi, đẻ nhiều, giá trị bán thịt và trứng cao, người dân ai 
cũng thích. Sau khi dự án cấp gà này cho các hộ đối tượng, các hộ 
không phải đối tượng dự án cũng đi xin, mua giống gà này về để nuôi.”

(Lường Văn Tân –Cán bộ KN xã Sơn Lương

“Trước đây nhiều hộ nuôi gà thả tự do hoàn toàn, bây giờ đã làm 
chuồng và nuôi bán chăn thả, biết cách chăm sóc phòng bệnh hơn. Gà 
đen phát cho hộ đối tượng chết một phần, nhưng bây giờ đã sinh sôi 
nảy nở rất nhiều, ra cả làng. Gà đẻ trứng nhiều, sử dụng cho bữa ăn 
của trẻ rất tốt.”

(Lưu Thị Hồng Kiểm – Trưởng TYT xã Minh An)

“Dự án đưa mô hình nuôi gà đen vào là rất phù hợp và hiệu quả. Gà 
đen có sức sống tốt, phù hợp với điều kiện địa phương, đẻ nhiều, chất 
lượng thịt, trứng tốt. Rất phù hợp với cải thiện dinh dưỡng trẻ em”

(Hoàng Văn Hải – Giám đốc TTYT huyện Văn Chấn – Trưởng BĐHDA huyện)
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Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy là một trong những 
hộ nghèo, sống tại thôn Quăn 3, xã Bình Thuận. 
Vợ chồng chị có hai con, trai 9 tuổi và gái 2 tuổi. 
Sau khi đi dự tập huấn về kỹ thuật nuôi gà do dự 
án tổ chức tại thôn, chị được nhận 5 con gà đen 
giống H’Mông. Nghe nói giống gà này quý nên vợ 
chồng chị nuôi rất cẩn thận, nhưng sau đó vẫn 
bị chết 2 con, còn 1 trống và 2 mái. Sau một thời 

gian những con gà này đã cho ra những lứa gà con đầu tiên. Giai đoạn 
đầu vợ chồng chị không bán gà và trứng mà có kế hoạch phát triển thành 
đàn gà với số lượng lớn để nuôi, một phần trứng gà cho bữa ăn hàng 
ngày của con nhỏ. Kế hoạch này của vợ chồng chị đã thành công. Sau 
một năm, nhà chị luôn duy trì đàn gà lớn nhỏ trên 100 con, trong đó có 
khoảng 30 con gà đẻ trứng và mỗi ngày chị thu khoảng 15 quả trứng. 

Chị Thủy cho biết, trứng gà thoải mái cho con chị ăn. Thịt gà nếu muốn 
ăn thìưn, có thể vài hôm lại thịt 1 con. Khi gà và trứng đã nhiều, vợ chồng 
chị bán gà và trứng. Không nhớ số tiền năm 2014 bán được bao nhiêu, 
nhưng từ đầu năm 2015 đến nay gia đình chị đã bán được khoảng 9 
triệu đồng tiền gà và trứng. Chị cho biết gà đen và trứng rất dễ bán, mọi 
người thích mua và chị bán ngay tại nhà, không phải mang ra chợ. Đặc 
biệt những dịp lễ tết rất dễ bán. Trước khi có dự án, nhà chi Thủy cũng 
nuôi gà, nhưng là giống gà thường địa phương và nuôi không nhiều chỉ 
khoảng 20 con, không được bán vì số lượng ít. Theo chị Thủy nuôi gà đen 
có nhiều ưu điểm hơn, khỏe mạnh, đẻ nhiều, thịt, trứng ngon, dễ bán. 
Có những con đẻ 40 quả trứng. Con gà đen gốc được cấp ban đầu đẻ 2-3 
tháng liên tục không ấp, thỉnh thoảng ngừng đẻ vài ngày. Năm 2014 có 
dịch cúm gà, nhưng đàn gà ta của chị bị chết còn đàn gà đen không việc 
gì. Hiện tại chị vẫn còn con trống và một con gà mái gốc. Kinh nghiệm của 
chị Thủy là phải dọn vệ sinh chuồng sạch sẽ, thường xuyên.

Ngoài việc nuôi gà đen thành công, chị Thủy cũng rất thành công trong 
mô hình nuôi thỏ do dự án hỗ trợ. Vợ chồng chị Thủy rất vui và cảm ơn 
những hỗ trợ ban đầu của dự án bao gồm cả tập huấn về kỹ thuật và cấp 
giống gà, thỏ. Những hỗ trợ này đã giúp kinh tế của gia đình chị được cải 
thiện rõ rệt. 

Ghi chép tại thôn Quăn 3, Bình Thuận, ngày 15/3/2016

Không chỉ giúp cải thiện dinh dưỡng mà gà đen còn giúp 
gia đình chị Thủy tăng thu nhập.



Chị Phùng Thị Quy, 24 tuổi sống tại thôn Khe Bịt với 2 con nhỏ, cậu con 
trai lớn 2 tuổi và cô em gái 12 tháng. Trước đây gia đình chị chỉ nuôi gà 
thường khoảng 20 con. Từ 2013 dự án hỗ trợ 5 con gà đen, đến năm 
2014 gà bị dịch nên gà đen chỉ còn 1 con mái và 1 con trống. Nhưng hiện 
tại đàn gà đen đã nhân lên tới 60 con, bao gồm cả gà đen và lai đen, 
trong đó có 10 con mái đang đẻ trứng, còn gà thường khoảng 50 con. 

Sáng chị thả gà ra để gà tự đi kiếm ăn, tối nhốt vào chuồng. Ngoài để gà 
tự kiếm ăn ngoài tự nhiên, chị cho gà ăn thêm cám ngô, cám gạo, rau 
xanh và bã sắn tận dụng ủ với thân cây chuối.

Chị Quy rất thích nuôi giống gà đen này vì nó 
phù hợp với điều kiện khí hậu ở đây, dễ nuôi, lớn 
nhanh và sau khoảng 12 tháng gà có thể đạt 1,2-
1,5 kg. Nếu nuôi tốt sau 7-8 tháng gà mái có thể 
đẻ trứng và đẻ trứng rất nhiều. Trung bình 1 mái 
đẻ 30-40 trứng. Gà trống rất khỏe, chính vì vậy số 
lượng gà đen lai đã tăng lên rất nhanh.

Giống gà này có giá trị dinh dưỡng rất cao, trứng 
lòng đỏ nhiều, còn thịt gà thì dai, ngon. Từ khi có dự án, 2 đứa con nhà 
chị tuần nào cũng ăn trứng khoảng 3 bữa/ tuần, 2 quả/lần, còn thịt gà 
thường là1 tuần/1 con, từ đó giảm được chi phí mua thức ăn. Ngoài ra chị 
còn bán được trứng khá đắt 4.000đ/quả, gà thịt 100.000đ/1kg. Mỗi năm 
chị bán được khoảng 60kg gà thịt và 60 quả trứng, trứng gà đen chủ yếu 
bán cho các hộ khác để ấp nuôi; từ đó làm tăng thu nhập cho gia đình. 

Chị Quy chia sẻ chị được đi tập huấn kỹ thuật nuôi gà do dự án tổ chức, 
cộng với kinh nghiệm nuôi gà chị rút ra được một số bài học như: nếu 
thời tiết nóng, mùa hoa xoan là gà dễ bị nhiễm bệnh. Thời gian này cần 
nhốt gà lại để phòng và chữa bệnh, trước tiên nên áp dụng bài thuốc 
thảo mộc như cho gà uống nước tỏi, sau đó nếu chưa khỏi mới cho uống 
thuốc hoặc tiêm. Chị muốn xây thêm chuồng trại để mở rộng quy mô 
nuôi. 

Chị Quy nói cả thôn bây giờ nhà ai cũng nuôi gà đen. Chị cảm thấy vui vì 
dự án đã cho không chỉ nhà chị mà cả thôn, cả xã, huyện một thế hệ gà 
mới với sức sinh sản, chất lượng trứng, thịt cao hơn.

Ghi chép tại thôn Khe Bịt, Minh An ngày 17/4/2016

Tôi thích nuôi giống gà này vì nó đẻ trứng rất nhiều
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Hệ thống thâm canh lúa – cá được các nhà khoa học và các chuyên gia 
phát triển coi như một giải pháp tổng thể để giúp nông dân nghèo dựa 
trên cơ sở đầu tư thấp, trong đó cá là một hợp phần của hệ thống canh 
tác. Hệ thống canh tác lúa-cá, với các lợi thế: giảm sử dụng hóa chất 
(thuốc trừ sâu, phân hóa học...), tăng khả năng dự trữ sinh học cho các 
loài thủy sinh, tăng tính an toàn lương thực cho nông hộ, tăng và ổn 
định năng suất lúa. Đa dạng hóa sản xuất, tái sử dụng phụ phẩm, hiệu 
quả kinh tế cao và tốt cho môi trường sinh thái, có thể được coi là một 
cơ hội cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

Trước đây ở Văn Chấn có một số ít hộ ở xã đã thả cá ruộng, nhưng 
chủ yếu là tự phát làm chưa có kỹ thuật, không đào chuôm (một loại 
hình ao rất nhỏ ở miền núi) và rãnh cho cá. Hơn nữa, thường nuôi cá 

vụ đông theo mô hình luân canh: trồng lúa – 
nuôi cá – trồng lúa để tận dụng ruộng trống 
không canh tác giữa 2 vụ lúa. Nhưng sau đó, 
xu hướng sử dụng thuốc trừ sâu tăng, người 
dân bỏ, còn rất ít người nuôi.

Nhận thấy những lợi ích rõ rệt từ mô hình 
lúa – cá và xem xét các điều kiện tự nhiên tại 
vùng địa bàn dự án thích hợp với mô hình 

này nên dự án đã hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện. Tại Văn Chấn, rất 
nhiều ruộng lúa của các hộ gia đình thuận lợi về nguồn nước. Nguồn 
nước được dẫn từ trên núi về, sạch, lưu thông thường xuyên và hộ gia 
đình có thể chủ động điều tiết nước vào ruộng. Tuy nhiên, có một trở 
ngại lớn là không phải hộ nào cũng chủ động được nguồn nước sạch 
dẫn vào ruộng. Nhiều hộ có ruộng nằm giữa ruộng của các hộ khác, 
nguồn nước dẫn vào ruộng của hộ này phải qua ruộng của các hộ 
khác. Nếu các hộ khác phun thuốc sâu, thuốc diệt cỏ sẽ ảnh hưởng 
đến nguồn nước dẫn vào ruộng của các hộ này. Chính vì thế, nếu tất 
cả các hộ trong cùng khu đồng sử dụng chung nguồn nước mà không 
thực hiện mô hình lúa - cá thì chỉ có những hộ đầu nguồn mới có thể 
triển khai mô hình này. Một số hộ có diện tích ruộng nhỏ cũng khó làm 
cá lúa, vì phải dành một diện tích để đào chuôm và rãnh cho cá. Dự án 
cũng xác định lúa - cá thuộc mô hình nâng cao, không phải là mô hình 
cơ bản áp dụng cho tất cả các hộ gia đình. 

“Nuôi cá trên ruộng lúa rất tốt, nhưng không phải hộ nào cũng nuôi 

3.2.5 Mô hình nuôi cá trên ruộng lúa



được vì bây giờ phun thuốc sâu nhiều, hộ nào không chủ động nước sẽ 
bị ảnh hưởng thuốc sâu của hộ khác.”

(Hà Thị Sen - Bà mẹ dân tộc Thái thôn Cò Lỳ, xã Sơn Lương)

“Hộ có ruộng nhỏ, sẽ khó làm lúa – cá vì còn phải đào ao, chuôm cho cá”

(Hoàng Thị Tiên – Chủ tịch HPN xã Tú Lệ) 

Tháng 7/2015, dự án bắt đầu triển khai thí điểm 3 mô hình lúa - cá tại 
hai xã Sơn Lương và Bình Thuận với diện tích ruộng 2.600m2. Những 
hộ làm thí điểm mô hình lúa - cá đều đã và đang áp dụng phương pháp 
canh tác lúa SRI. Cũng như các mô hình khác, ngoài việc hỗ trợ cá giống 
ban đầu, dự án luôn chú trọng đến việc tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 
nuôi cá trên ruộng lúa cẩn thận cho các hộ nông dân trước khi họ thực 
hiện mô hình này. Trong quá trình triển khai cán bộ khuyến nông đã 
hỗ trợ kỹ thuật cho hộ gia đình từ khâu đào chuôm, rãnh, khử trùng 
ruộng bằng vôi đúng kỹ thuật, sau đó là việc điều tiết mực nước cần 
thiết trong ruộng cho việc nuôi cá cũng như sự phát triển của cây lúa 
một cách hiệu quả. Hai loại cá các hộ nuôi là cá chép và cá rô phi, vì các 
loại cá này phù hợp với môi trường nuôi trên ruộng. Ban đầu các hộ 
dân làm điểm cũng băn khoăn vì khi nuôi cá sẽ mất một phần diện tích 
cho việc đào chuôm, đào rãnh cho cá. Nhưng sau khi thu hoạch lúa, họ 
thấy năng suất lúa hầu như không thay đổi, hơn nữa mô hình không 
tốn nhiều chi phí, không tốn công lao động, không đòi hỏi kỹ thuật cao, 
dễ làm mà đưa lại nhiều lợi ích kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường, 
nên họ rất hài lòng và tiếp tục duy trì mô hình ở vụ lúa tiếp theo.

Sau khi triển khai thí điểm, thấy mô hình này 
phù hợp, hiệu quả, tháng 3/2016, dự án đã mở 
rộng thêm 36 mô hình tại 6 xã dự án với tổng 
diện tích là 12.900m2. Hiện tại, 39 mô hình 
lúa – cá đang được duy trì và phát triển rất tốt 
và được các hộ nông dân cũng như cán bộ địa 
phương đánh giá cao ở các khía cạnh: 

- Cá nuôi ở ruộng lúa nhanh lớn, không tốn thức ăn cho cá do cá ăn 
sâu bọ, những sinh vật phù du, thóc rụng, hạt cỏ dại…

- Nuôi cá trên ruộng lúa kết hợp canh tác lúa theo phương pháp SRI, 
tăng cường bón phân hữu cơ đã hạn chế hẳn việc sử dụng thuốc trừ 
sâu và phân hóa học.

- Cá thường xuyên tìm kiếm thức ăn nên đã giúp sục bùn làm cho 
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ruộng lúa thoáng khí, tăng ôxy tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng 
phát triển tốt, giảm được công lao động làm cỏ, sục bùn.

- Mô hình này góp phần cải thiện nguồn thực phẩm gia đình, cho bà 
mẹ trẻ em rất rõ rệt. 

 “Nuôi cá trên ruộng lúa sẽ có thêm cá để ăn, ít sâu bệnh hơn và phân 
cá tốt cho lúa, cá còn giúp sục bùn tốt cho lúa.”

(Lò Thị Thiên - Bà mẹ dân tộc Thái thôn Cò Lỳ, xã Sơn Lương) 

“Cá ruộng ăn ít hơn cá nuôi ở ao do nó ăn sâu bọ trong ruộng lúa rồi, từ 
đó giảm lượng thức ăn. Nuôi cá trên ruộng lúa còn giúp hạn chế phun 
thuốc trừ sâu.”

(Vũ Thị Làn – Bà mẹ dân tộc Tày thôn Quăn 3, xã Bình Thuận)

“Nuôi cá trên ruộng lúa rất nhàn. Cá lớn nhanh hơn. Nó ăn sâu, bọ nên 
ruộng lúa giảm hẳn sâu bệnh. Tôi sắp được thu hoạch lúa, nhưng từ 
khi cấy đến nay tôi chưa phải phun thuốc sâu lần nào.Có mấy hộ có 
ruộng xung quanh cũng hỏi tôi về kinh nghiệm nuôi cá lúa và họ sẽ 
nuôi trong vụ Đông – Xuân tới”.

(Đồng Văn Triển – Hộ nông dân thôn Bản Bẻ, xã Nghĩa 
Sơn) 

“Dân rất thích mô hình lúa – cá vì có thể tận 
dụng được đồng ruộng, cá sinh trưởng tốt, dễ 
nuôi, không tốn kém.”

 (Lý Tòn Sếnh – Cán bộ KN xã Nậm Lành”

“Đây là mô hình rất phù hợp và có ý nghĩa, cùng với canh tác lúa thep 
phương pháp SRI giúp tăng năng suất lúa, giảm chi phí. Cá lớn nhanh, 
từ đó góp phần cải thiện bữa ăn cho gia đình. Mô hình này hoàn toàn 
có khả năng duy trì và nhân rộng, người dân thấy lợi ích họ sẽ làm. 
Khuyến nông sẵn sang hỗ trợ kỹ thuật cho dù không còn dự án”

(Lường Văn Tân – Cán bộ KN xã Sơn Lương)

“Trước kia dân đại trà thả cá ruộng nhưng không đào rãnh, đào chuôm 
và chỉ nuôi một vụ vì vụ xuân lấy nước khó và phun thuốc bảo vệ thực 
vật nhiều nên không nuôi. Có dự án, cán bộ hướng dẫn cách đào rãnh, 
đào chuôm tích nước, giữ cá nên rất chủ động. Cá nhanh lớn, sau 3 
tháng có thể thu hoạch.” 

(Hoàng Văn Soàn – Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lệ)



“Năm nay mới bắt đầu triển khai nhưng nhiều hộ hưởng ứng, đã lên kế 
hoạch đào rãnh, chuôm để nuôi cá.”

(Nguyễn Đăng Hiệt - Phó chủ tịch xã Minh An)

“Lúa – cá rất phù hợp với người nghèo, mang tính sản xuất hữu cơ cao, 
đạt được nhiều mục tiêu theo đúng định hướng phát triển nông nghiệp 
của địa phương.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn”

Gia đình chị Vũ Thị Làn là một trong những hộ nghèo, dân tộc Tày sinh 
sống ở thôn Quăn 3, xã Bình Thuận. Chị Làn năm nay 30 tuổi có 2 con: 
con lớn 9 tuổi và con bé gần 2 tuổi. 

Trước đây ruộng lúa nhà canh tác theo phương 
pháp thường, nhưng từ năm 2014, khi có dự án 
SC, chị đã tham gia làm mô hình canh tác lúa cải 
tiến SRI. Sau khi áp dụng phương pháp này chi thấy 
mang lại nhiều lợi ích và chị thiếp tục duy trì trong 
các vụ tiếp theo. 

Vào tháng 7/2015, khi dự án tiếp tục giới thiệu mô 
hình lúa – cá, chị Làn lại mạnh dạn đăng ký là 1 

trong 3 hộ làm điểm mô hình này tại xã Bình Thuận và Sơn Lương. Mảnh 
ruộng 300 m2 nhà chị Làn có lợi thế là ruộng gần đầu nguồn nước nên 
chủ động điều tiết nước. Ban đầu chị rất lo vì nuôi cá trên ruộng làm mất 
đất lúa, sợ năng suất lúa giảm, nhưng sau khi được đi tập huấn từ cán 
bộ khuyến nông xã chị đã bớt lo hơn. Khi đào chuôm, rãnh và khử trùng 
ruộng bằng vôi, cán bộ khuyến nông xã đã hướng dẫn và cùng làm với 
chị. Trong quá trình nuôi cá, chị Làn cũng không mất thời gian, công sức 
nhiều cho việc nuôi cá, chủ yếu là cần điều tiết nước cho lúa và cá hợp lý 
và chị đều được cán bộ khuyến nông hướng dẫn. Thỉnh thoảng chị Làn lại 
ra ruộng lúa quan sát cá kiếm ăn xung quanh các khóm lúa và chị rất vui. 
Chị nhận thấy cá nuôi ở ruộng lớn nhanh hơn khi nuôi ở ao. Khi lúa gần 
thu hoạch, cũng là lúc chị có thể bắt những con cá to cho bữa ăn hàng 
ngày của gia đình. Khi gặt lúa xong, chị vẫn tháo nước vào ruộng vào để 
nuôi cá chờ cấy vụ lúa tiếp theo. Khi thu cá chị bắt những con to thả vào 
ao, những con nhỏ để lại nuôi tiếp tại ruộng, vì lúc này lượng thức ăn 

Ruộng lúa bây giờ không chỉ đơn thuần là thu thóc gạo nữa!
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trong ruộng bắt đầu giảm. Chị nhận thấy hệ thống chuôm và rãnh rất 
thuận tiện cho việc nuôi cá. Sau vụ lúa - cá đầu, chị thấy mô hình nuôi 
lúa – cá kết hợp cùng phương pháp canh tác SRI càng mang lại nhiều lợi 
ích hơn so với trước kia chị chỉ canh tác lúa theo phương pháp thường và 
không nuôi cá. Nhưng lợi ích chị liệt kê ra bao gồm: chi phí thóc giống, chi 
phí phân hóa học, đặc biệt là thuốc trừ sâu giảm hẳn. Năng suất lúa tăng 
thêm, hàng ngày có cá ăn, chưa kể cá thả xuống ao, số cá này về sau ăn 
không hết còn có thể bán. Chị cũng rút ra kinh nghiệm là vụ cá sau chị sẽ 
thả số lượng cá ít hơn: khoảng 300 - 400 con so 600 con của này, vì nếu 
thả số lương cá ít, hợp lý với diện tích ruộng lúa, cá sẽ nhiều thức ăn và 
nhanh lớn hơn.

Chị Làn rất cảm ơn dự án đã giới thiệu, 
hướng dẫn và hỗ trợ cho gia đình chị các mô 
hình VDD, ủ phân, nuôi gà, SRI và lúa- cá. 
Các mô hình này gia đình chị thấy rất phù 
hợp, dễ làm, mang lại nhiều lợi ích, nhất là 
cải thiện bữa ăn hàng ngày. Gia đình chị sẽ 
tiếp tục duy trì các mô hình này.

Ghi chép tại thôn Quăn 3, ngày 15 tháng 3 năm 2016

Gia đình chị Lò Thị Thiên sống tại thôn Cò Lỳ, xã 
Sơn Lương là một trong 29 hộ đầu tiên tham gia 
thử nghiệm phương pháp canh tác lúa SRI vào vụ 
mùa năm 2013, và cũng là một trong 3 hộ hộ đầu 
tiên tham gia thử nghiệm mô hình lúa – cá vào 
tháng 7/2015, do dự án hỗ trợ thực hiện tại 6 xã 
dự án. Gia đình chị có 1.100 m2 ruộng canh tác 
lúa 2 vụ. Chị đã cung cấp một số thông tin cơ bản 
để so sánh hai phương pháp canh tác lúa trong 

vụ mùa trên mảnh ruộng của gia đình chị:

“Cùng với SRI, làm lúa - cá có nhiều cái lợi”



Bây giờ canh tác lúa theo phương pháp SRI rất quen thuộc đối với gia 
đình chị Thiên, và gia đình chị sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp này vì 
thực tế 6 vụ lúa vừa qua đã chứng minh rõ những lợi ích mà nó mang lại.

Với vụ lúa – cá đầu tiên, ngoài số cá gia đình chị đã bắt ăn dần, sau khi 
thu hoạch lúa gia đình chị thu được 38 kg. Số cá này gia đình chị bán 
10kg thu được 350.000 đồng, còn 28 kg con nhỏ thả xuống ao để nuôi 
tiếp. Chị Thiên cho biết, nuôi cá - lúa không tốn thức ăn như khi nuôi 
cá ở ao mà cá vẫn lớn nhanh do nó ăn sâu, bọ ở ruộng lúa. Chị không 
thấy khó khăn gì khi thực hiện mô hình này và chắc chắn vụ sau chị sẽ 
mua cá giống để nuôi tiếp trên ruộng lúa, vì cùng với SRI, làm lúa - cá 
có nhiều cái lợi. Nhưng rút kinh nghiệm từ 
vụ này do đào rãnh hơi nông nên khi trời 
nắng làm những con cá to thiếu nước để 
sống, vụ tới chị sẽ đào rãnh sâu hơn nữa. 
Một số hộ xung quanh không phải là hộ 
đối tượng dự án cũng đã hỏi kết quả nuôi 
cá của chị và kinh nghiệm nuôi cá để làm 
theo. Chị Thiên cũng là người chia sẻ kinh 
nghiệm làm SRI với nhiều phụ nữ trong thôn khi chị đi cấy đổi công cho 
họ và nhiều hộ bây giờ cũng đã áp dụng thành công phương pháp canh 
tác lúa này.

Ghi chép tại thôn Cò Lỳ, Sơn Lương ngày 13/3/2016

Canh tác theo phương 
pháp thông thường

Canh tác theo phương 
pháp SRI

Giống lúa Lúa Chiêm hương Lúa Chiêm hương
Số dảnh cấy 4-5 dảnh 1-2 dảnh
Khoảng cách cây-cây 12 – 15 cm 18 - 20 cm
Lượng giống sử dụng 5 kg 3 kg
Công cấy 10 người cấy 1 buổi 5 người cấy 1 buổi
Phân dúi 30 kg 15 kg
Phân hữu cơ 10 gánh 15 gánh
Thuốc trừ sâu Phun từ 5-7 lần. Phun 1 - 2 lần bằng 

thuốc trừ sâu sinh học
Sản lượng thóc thu 
được

16 bao. Mỗi bao 45kg 18 bao. Mỗi bao 45kg
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Thỏ là con vật dễ nuôi, sinh sản nhanh, mau lớn. Về mặt dinh dưỡng, 
thịt thỏ có lượng đạm rất cao. Nuôi thỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
giúp tăng thu nhập cho hộ gia đình. Đặc biệt, chi phí nuôi thỏ thấp vì 
chuồng thỏ có thể làm từ các vật liệu tre, gỗ sẵn có tại địa phương. 
Thức ăn của thỏ chủ yếu từ các loại cây xanh dễ kiếm, dễ trồng, có sẵn 
quanh năm và có thể tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp. Nuôi 
thỏ không mất nhiều công lao động, tận dụng được lao động phụ và 
thời gian nhàn rỗi. Chính vì những lợi ích này, thỏ được ví như “con 
heo của người nghèo” và mô hình nuôi thỏ được dự án lựa chọn triển 
khai cho các hộ đối tượng tại địa bàn huyện Văn Chấn. Trên thực tế, tại 
huyện Văn Chấn, cũng đã có nhiều hộ gia đình nuôi thỏ rất thành công. 
Cán bộ KN huyện, xã và Chính quyền địa phương cũng khẳng định, mô 
hình nuôi thỏ phù hợp với điều kiện của huyện Văn Chấn và phù hợp 
với hộ nghèo.

“Mô hình nuôi thỏ là mô hình ứng dụng phù hợp với địa bàn huyện 
Văn Chấn nhằm tận dụng nguồn vật liệu sẵn có để làm chuồng trại, tận 
dụng nguồn thức ăn từ tự nhiên và vườn dinh dưỡng”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

“Thỏ phù hợp với người nghèo, chăm sóc ít, 
tận dụng được rau cỏ dư thừa, nhanh cho 
thu hoạch hơn so với gà.”

(Nguyễn Văn Hưng – Cán bộ KN xã Bình Thuận)

 “Thịt thỏ dễ bán, có thể mang lại thu nhập 
cho hộ nghèo và có điều kiện thuận lợi để 
phát triển”

(Hoàng Xuân Vượng – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận)

Mô hình nuôi thỏ được triển khai dựa trên mô hình nhóm hộ nhằm tạo 
điều kiện cho các thành viên có cơ hội chia sẻ, học tập kinh nghiệm và 
hỗ trợ nhau trong quá trình nuôi thỏ, vì so với mô hình VDD và nuôi gà, 
nuôi thỏ yêu cầu kỹ thuật khó hơn. Hơn nữa, mô hình nhóm hộ nuôi 
thỏ còn có mục đích thực hiện việc luân chuyển thỏ giữa các thành viên 
trong nhóm sau khi thỏ mẹ sinh con, nhằm tăng cường trách nhiệm 
của những hộ nuôi và giảm chi phí đầu tư ban đầu. Giữa hai hình thức 
luân chuyển thỏ bố, mẹ và luân chuyển thỏ con sau khi thỏ mẹ sinh 
con, các nhóm hộ và cán bộ KN huyện, xã đã thảo luận và quyết định 

3.2.6 Mô hình nuôi thỏ



lựa chọn hình thức luân chuyển thỏ con, vì luân chuyển thỏ bố, mẹ sẽ 
không tốt khi thỏ bố, mẹ chuyển môi trường sống từ hộ này sang hộ 
kia - sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản. Mỗi nhóm hộ được hỗ trợ 4 con 
thỏ giống đã trưởng thành, bao gồm 3 thỏ mẹ và 1 thỏ bố. Giống thỏ 
là giống Niu Di Lân, giống thỏ này được nuôi phổ biến tại địa phương 
hiện nay vì những đặc tính ưu việt nổi bật: trọng lượng lớn, thịt ngon, 
lớn nhanh, đẻ nhiều, hiệu quả kinh tế cao. Phương án cung cấp giống 
thỏ ta (thỏ bản địa của Việt Nam) cũng được xem xét, nhất là sau khi 
cấp đợt 1 tỷ lệ thỏ chết tương đối cao. Nhưng giống thỏ ta ngày càng ít, 
dự án không tìm đủ nguồn để cung cấp thỏ này cho các nhóm hộ gia 
đình đối tượng. 

Trước khi cấp phát thỏ cho các nhóm hộ, các thành viên trong nhóm 
đã được cung cấp các khóa tập huấn kỹ thuật về nuôi thỏ do cán bộ 
KN huyện, xã thực hiện. Vì mô hình nuôi thỏ là mới với hầu hết các 
hộ đối tượng, hơn nữa nuôi thỏ cần phải có kiến thức và kinh nghiệm 
nhất định nên trong quá trình các hộ nuôi thỏ, cán bộ KN luôn sâu sát 
hướng dẫn, giúp người hộ xử lý các tình huống liên quan đến kỹ thuật 
nuôi thỏ. Tờ tranh gấp hướng dẫn nuôi thỏ với những nội dung rất đầy 
đủ và chi tiết: làm chuồng, máng ăn, máng uống cho thỏ, những lưu ý 
về thức ăn cho thỏ, hướng dẫn chăm sóc thỏ sinh sản, thỏ thịt, đã được 
dự án phát triển và phát cho tất cả các hộ đối tượng nuôi thỏ. Về phía 
các nhóm hộ gia đình nuôi thỏ, những hộ được nhóm tín nhiệm cử là 
hộ nhận thỏ giống nuôi đầu tiên đã tận dụng các vật liệu sẵn có ở gia 
đình để đóng chuồng thỏ và chuẩn bị các dụng cụ như máng ăn, máng 
uống, ổ đẻ cho thỏ rất cẩn thận theo hướng dẫn của cán bộ khuyến 
nông xã trước khi dự án cấp phát thỏ.

Tháng 8 và tháng 11/2014, dự án cung cấp thỏ giống thí điểm đợt 1 
và đợt 2 cho 128 nhóm hộ tại 64 thôn dự án (mỗi thôn 2 mô hình) với 
số lượng 512 con thỏ. Thỏ giống được cung cấp bởi các nhà cung cấp 
giống địa phương tại địa bàn huyện Văn Chấn. Khi cấp phát, thỏ giống 
khỏe mạnh, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu dự án.

Khi nhận thỏ giống do dự án hỗ trợ các nhóm hộ gia đình rất vui, háo 
hức. Những hộ nhận nuôi đầu đã nhiệt tình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn 
thỏ giống được cấp. Sau một vài tháng, thỏ tại một số hộ gia đình bắt 
đầu sinh sản lứa thỏ con đầu tiên. Tuy nhiên, bệnh nấm và bệnh tiêu 
chảy ở thỏ cũng bắt đầu xảy ra. Mặc dù cán bộ KN xã đã tích cực hỗ trợ 
các hộ gia đình điều trị các bệnh này ở thỏ, nhưng việc điều trị không 
hiệu quả. Một số thỏ bị bệnh tiêu chảy chết, những con thỏ bị nấm 
sau khi điều trị khỏi lại bị tái phát và gầy mòn dần. Đối với một số thỏ 
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con sau khi sinh một thời gian cũng bị lây bệnh nấm từ thỏ mẹ. Bên 
cạnh đó, ở một số hộ gia đình, tuy thỏ không bị bệnh, nhưng không 
thấy sinh sản. Hiện tượng thỏ bị bệnh, chết hoặc không sinh sản xảy 
ra nhiều ở các xã dự án vùng trong bao gồm Nậm Lành, Tú Lệ, Sơn 
Lương, Nghĩa Sơn; riêng hai xã vùng ngoài là Bình Thuận và Minh An 
việc nuôi thỏ lại thuận lợi: thỏ sinh sản nhiều, hiện tượng thỏ chết ít. 
Sau khi triển khai thí điểm mô hình thỏ với những kết quả trái ngược 
ở hai vùng, cán bộ KN huyện, xã đã tìm hiểu và thu thập các thông tin 
từ các hộ gia đình để tìm hiểu nguyên nhân và vấn đề này cũng được 
đưa ra thảo luận tại các cuộc họp giao ban các cấp để bàn giải pháp cải 
thiện. Một số nguyên nhân chủ yếu được xác định:

- Do khâu chăm sóc của các hộ gia đình chưa tốt. 
Mặc dù đã được tập huấn kỹ về kỹ thuật nuôi 
thỏ, nhưng trong quá trình nuôi, một số hộ gia 
đình vẫn chủ quan, không tuân theo những chỉ 
dẫn cần thiết, một số hộ thì bận công việc nên 
đôi khi chưa dành thời gian chăm sóc thỏ cẩn 
thận. Hơn nữa, đa số các hộ đều chưa có kinh 
nghiệm nuôi thỏ. Cán bộ KN tuy luôn sâu sát 
hướng dẫn hộ gia đình nhưng việc chăm sóc 
thỏ hàng ngày là do gia đình. Tuy nhiên, cũng 
có một vấn đề là một số cán bộ KN tuy nắm vững về lý thuyết kỹ 
thuật nuôi thỏ, nhưng cũng chưa thực sự có kinh nghiệm thực tế 
để hỗ trợ các hộ gia đình. Tuy thỏ là vật dễ nuôi, nhưng nếu không 
được chăm sóc cẩn thận và người nuôi chưa có kinh nghiệm thì thỏ 
dễ bị bệnh. Trong 6 xã dự án, các hộ gia đình ở xã Minh An và Bình 
Thuận chăm sóc và nuôi dưỡng thỏ tốt hơn. Trên thực tế, người dân 
ở hai xã này cũng có kinh nghiệm và chú ý quan tâm hơn đến việc 
phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ngoài hoạt động trồng 
lúa truyền thống. 

 Những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc thỏ của gia đình chưa 
tốt bao gồm: 

- Một số hộ làm chuồng thỏ và máng ăn, máng uống chưa thật chắc 
chắn, nên bị thỏ gặm nhấm, nhất là máng uống của thỏ, dẫn đến 
việc thỏ thiếu nước uống. Thiếu nước uống sẽ rất ảnh hưởng đến 
thỏ, đặc biệt là thỏ mang thai và thỏ sinh đẻ. Thiếu nước thỏ mẹ có 
thể ăn thỏ con. Một số chuồng thỏ không đảm bảo thông thoáng 
và khó làm vệ sinh. Vị trí chuồng thỏ đặt ở chỗ không thông thoáng, 
bí. Một số hộ không làm vệ sinh hằng ngày chuồng thỏ, máng ăn, 



máng uống. Đây là các yếu tố làm thỏ dễ bị bệnh đường ruột, ghẻ, 
nấm.

- Cách chăm sóc, cho ăn uống chưa cẩn thận, đúng cách. Nguồn thức 
ăn như những loại rau lá có hàm lượng nước lớn như bắp cải, khoai 
lang,… không phơi cho tái mà cho thỏ ăn luôn hay cho thỏ ăn các 
loại lá có lông làm thỏ bị đau bụng. Một số hộ cho thỏ ăn chưa đủ 
lượng thức ăn thô và tinh cần thiết, đôi khi thỏ bị đói và khát, chế độ 
không đủ dinh dưỡng, thỏ gầy còm, dễ bị bệnh và ảnh hưởng đến 
cả việc sinh sản.

- Thỏ nuôi lâu nhưng không sinh sản: một số hộ chưa có kinh nghiệm 
phát hiện thời điểm thỏ động dục để cho giao phối kịp thời, hoặc 
chưa biết cách để thỏ giao phối hiệu quả, hoặc luôn nhốt thỏ đực 
sát lồng thỏ cái. Khi thỏ đẻ, một số hộ gia đình cũng chưa có kinh 
nghiệm trong việc chăm sóc thỏ sau khi đẻ, nên thỏ con bị chết.

- Một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng dẫn đến mô hình chăn 
nuôi thỏ trong đợt 1 và đợt 2 kém hiệu quả là thỏ giống được nhà 
cung cấp nuôi chủ yếu bằng cám công nghiệp trước khi cung cấp 
cho các hộ gia đình. Sau khi các hộ nhận về nuôi, họ cho thỏ ăn các 
loại lá và cám gạo,cám ngô, hoặc ngô hạt hoặc sắn mà gia đình có. 
Việc thay đổi chủng loại thức ăn đột ngột như vậy sẽ làm thỏ kém 
ăn, thỏ gầy và giảm sức đề kháng.  Đối với những hộ gia đình quan 
tâm, chăm sóc, cho thỏ ăn uống cẩn thận, thì thỏ vượt qua được 
giai đoạn này và thích nghi dần. Nhưng với một số hộ gia đình chăm 
sóc cho thỏ ăn uống không đầy đủ, cẩn thận nên việc thay đổi môi 
trường sống và thức ăn làm thỏ dễ bị bệnh và chết.

“Nguyên nhân đợt 1, đợt 2 thỏ chết nhiều do 
chuồng trại chưa đúng kỹ thuật, cách chăm 
sóc, cho thỏ ăn uống của người dân chưa 
tốt, chuồng trại không được vệ sinh sạch sẽ. 
Trong khi đó hỗ trợ kỹ thuật của khuyến nông 
còn hạn chế.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

“Đa số các hộ đều rất thích nuôi thỏ. Tuy 
nhiên, khi nhận thỏ về nuôi chưa tốt, chưa có kinh nghiệm hoặc chưa 
thực sự quan tâm chăm sóc cẩn thận như cho thỏ ăn lá ướt, cho uống 
nước chưa đầy đủ, vệ sinh chuồng trại không sạch sẽ. Dẫn đến thỏ gầy 
mòn, bệnh tật và chết.”

(Lường Văn Tân – Cán bộ KN xã Sơn Lương)
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“Thỏ nhận về phát cho hộ gia đình khó nuôi do thay đổi môi trường 
sống, thức ăn đột ngột từ nhà cung cấp cho hộ gia đình. Hơn nữa mô 
hình thỏ chỉ phù hợp với hộ cẩn thận, chịu khó.”

(Nguyễn Đăng Hiệt – Phó Chủ tịch UBND xã Minh An)

Sau khi phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ 
việc triển khai mô hình thỏ đợt 1 và 2, dự án đã tiếp tục cung cấp 120 
con thỏ giống đợt 3 cho 30 nhóm hộ gia đình vào 12/2015. Các hộ gia 
đình nhận nuôi thỏ đầu tiên được nhóm lựa chọn là những hộ nhiệt 
tình, cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng thỏ cẩn thận, hơn nữa gia đình 
có điều kiện để đảm bảo việc nuôi thỏ tốt. Khâu chuẩn bị chuồng thỏ 
của các hộ gia đình được cán bộ khuyến nông hướng dẫn làm đúng 
quy cách. Trong quá trình các hộ nuôi thỏ, cán bộ khuyến nông sâu 
sát, hướng dẫn cẩn thận, đặc biệt là cách thức để thỏ quen dần từ môi 
trường nuôi cũ sang môi trường của hộ gia đình và việc đảm bảo cho 
thỏ ăn uống đầy đủ cũng như khâu vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Kết quả 
nuôi thỏ đợt 3 đã khác hẳn so với đợt 1 và 2, thỏ không còn bị chết.

“Sau khi thất bại trong mô hình nuôi thỏ đợt 1 và 2, đặc biệt ở các xã 
Tú Lệ, Nậm Lành, chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Đợt 3 đã cẩn thận hơn 
trong vấn đề chọn hộ nuôi đầu tiên, có hỗ trợ kỹ thuật tốt từ cán bộ 
KN. Các gia đình chăm sóc thỏ tốt hơn. Vì vậy đợt 3 đã thành công, thỏ 
không bị chết, duy trì và phát triển được.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

Bên cạnh những hộ thất bại trong mô hình nuôi thỏ, nhiều hộ đã rất 
thành công trong mô hình này, họ đã luân chuyển cho các hộ khác 
theo cơ chế của nhóm, đã bán để có thêm thu nhập và đã sử dụng 
làm nguồn thực phẩm cho hộ gia đình. Thế hệ thỏ sau do các cặp thỏ 
bố mẹ của các hộ này sinh sản ra dễ nuôi khi luân chuyển sang các hộ 
khác, vì chúng được nuôi dưỡng từ nhỏ theo cách nuôi tại hộ gia đình. 
Các hộ thành công trong mô hình nuôi thỏ là những hộ quan tâm, 
chăm chỉ chăm sóc nuôi dưỡng thỏ, thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp 
thức ăn thừa, phân thỏ nên môi trường nuôi rất sạch sẽ, thoáng mát. 
Họ chú ý học hỏi kinh nghiệm trong quá trình nuôi thỏ và luôn sẵn 
sàng chia sẽ kinh nghiệm nuôi với các hộ khác. Với những hộ nuôi thỏ 
thành công, họ cho rằng thực tế nuôi thỏ không khó và rất hiệu quả. 
Tại các xã người dân nuôi thành công, cán bộ địa phương cũng đánh 
giá cao mô hình này.

“Với tôi nuôi thỏ rất dễ. Nuôi thỏ có thể tận dụng được thời gian rảnh 



rỗi, thỏ nhanh lớn, 28-30 ngày thỏ đã đẻ 1 lứa, 60-90 ngày có thể bán”

(Nguyễn Thị Thủy – Bà mẹ có con nhỏ thôn Quăn 3, xã Bình Thuận)

“Mô hình nuôi thỏ phù hợp với các hộ gia đình, hiệu quả kinh tế cao. 
Một số hộ gia đình thỏ đã sinh sản nhiều.”

(Hoàng Xuân Vượng – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận)

Bảng 3: Một số thông tin về mô hình thỏ được cập nhật đến tháng 3/3016

Đơn vị Số lượng
Số thỏ đã cấp con 632
Số thỏ chết con 204
Số thỏ con được sinh ra con 435
Số thỏ đã bán con 112
Số thỏ đã ăn con 41
Số thỏ còn lại con 710
Số thỏ đã luân chuyển cho 
các hộ mới

con 106

Tiền bán thỏ đồng 15,700,000

Khi dự án triển khai mô hình nuôi thỏ tại xã Bình Thuận, chị Nguyễn 
Thị Thủy cùng bốn bà mẹ khác ở thôn Quăn 3 thành lập nhóm hộ nuôi 
thỏ. Ngày 17/1/2015, chị Thủy là người đầu tiên trong nhóm nhận 3 con 

thỏ cái và 1 con thỏ đực giống để nuôi. Đến tháng 
3/2015, cả 3 thỏ cái đều đẻ lứa đầu tiên và sau đó 
cứ khoảng 2 tháng các thỏ cái lại đẻ một lứa. Chị 
Thủy cũng không nhớ đến nay đàn thỏ của chị đã đẻ 
được bao nhiêu lứa và bao nhiêu con. Theo cơ chế 
luân chuyển thỏ của nhóm, chị Thủy đã chuyển cho 
4 hộ khác trong nhóm, mỗi hộ 4 con thỏ con để họ 
nuôi. Ngoài số thỏ luân chuyển cho các hộ khác, đến 

nay, gia đình chị Thủy đã bán được hơn 9 triệu đồng tiền thỏ và sử dụng 
khoảng 10 con thỏ làm thức ăn cho gia đình. Hiện tại gia đình chị còn 26 
con thỏ lớn nhỏ, bao gồm cả 4 con giống được cấp ban đầu. Vợ chồng 
chị có kế hoạch sẽ nhân thêm 2 con thỏ cái giống nữa để tăng số thỏ cái 
sinh sản. 

Đối với tôi nuôi thỏ rất dễ
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Chị Thủy cho biết, nhiều người nói thỏ khó nuôi, nhưng với chị thì rất dễ. 
Hằng ngày chị cho thỏ ăn lá sắn dây lấy ở rừng, cỏ voi, lá chuối, lá ngô, lá 
bắp cải… là chủ yếu; ngoài ra, chị cho ăn thêm ngô, cám. Đối với chị Thủy, 
nuôi thỏ nhàn và dễ hơn nuôi lợn, nuôi trâu, lãi lại nhanh hơn và nhiều 
hơn. Thỏ bán rất dễ, nhiều người mua và vợ chồng chị bán thỏ ngay tại 
nhà. Chị Thủy chia sẻ kinh nghiệm: phải 
vệ sinh sạch sẽ và cho thỏ ăn uống đầy 
đủ. Giai đoạn đầu, thỏ của chị cũng bị 
nấm do chuồng trại bẩn và chị phải nhờ 
khuyến nông xã chữa bệnh cho thỏ. Sau 
đó chị đã có kinh nghiệm về việc giữ vệ 
sinh chuồng trại sạch sẽ để tránh cho thỏ 
khỏi bị bệnh. Kinh nghiệm này chị cũng 
đã chia sẻ với các hộ nuôi thỏ khác trong thôn. Nhiều hộ khác cũng đến 
nhà chị Thủy thăm quan và học hỏi kinh nghiệm. Ngoài thành công trong 
mô hình nuôi thỏ, gia đình chị Thủy cũng là một trong những hộ nuôi gà 
đen và canh tác lúa theo phương pháp SRI rất thành công. Các mô hình 
này thật sự đã giúp gia đình chị cải thiện bữa ăn hàng ngày và giúp tăng 
thu nhập tiền mặt cho gia đình. Tiền bán thỏ và gà chị sử dụng cho con 
ăn học, đầu tư thêm vào sản xuất, và trang trải các chi tiêu hằng ngày. 

(Ghi chép tại thôn Quăn 3, xã Bình Thuận ngày 15/3/2016)

Khi dự án triển khai thí điểm mô hình nuôi thỏ theo nhóm hộ gia đình 
tại xã Nậm Lành, chị Bàn Thị Vượng, cùng 3 bà mẹ người Dao khác tại 
thôn Tà Lành đã thành lập nhóm hộ để tham gia mô hình này. Chị Vượng 
được nhóm tín nhiệm để nhận thỏ nuôi trước. Trước khi nhận thỏ, cả 4 
gia đình đều tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thỏ do dự án tổ chức. 
Chồng chị Vượng cũng tham gia lớp tập huấn này. Chồng chị Vượng tận 
dụng tre, gỗ, lá cọ có sẵn làm một cái chuồng thỏ đẹp, chắc chắn.

Tháng 8/2014, gia đình chị Vượng nhận 4 con thỏ giống gồm 3 con thỏ cái 
và 1 con thỏ đực. Nhìn những con thỏ giống đẹp và khỏe mạnh, gia đình 

Vợ chồng chị Vượng không biết vì sao thỏ chết dù đã chăm 
sóc chúng cẩn thận



chị Vượng và các hộ gia đình trong nhóm rất vui và đầy hy vọng vì những 
con thỏ này sẽ sinh ra những con thỏ con để có thể luân chuyển cho 3 hộ 
còn lại nuôi. Hàng ngày vợ chồng chị Vượng chăm sóc thỏ rất cẩn thận. 

Vợ chồng chị đi lấy cỏ và lá rừng về cho thỏ ăn 
ngày 2 lần. Ngoài ra, vợ chồng chị còn cho thỏ 
ăn thêm ngô và sắn. Ngoài cho ăn, vợ chồng chị 
cũng cho thỏ uống nước đầy đủ theo như đã 
được hướng dẫn. Nhưng sau khi nuôi được vài 
ba tháng, đàn thỏ có hiện tượng bị tiêu chảy. 
Vợ chồng chị Vượng cũng nhờ khuyến nông xã 
hỗ trợ chữa bệnh cho thỏ, nhưng sau khi đi tiêu 

chảy vài ngày đàn thỏ giống chết hết cả 4 con. Vợ chồng chị cũng không 
hiểu sao thỏ được chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn chết, chỉ cho rằng vùng 
này nuôi thỏ không hợp. Cán bộ khuyến nông xã thì cho rằng thỏ giống 
trước khi cung cấp cho các hộ nuôi đã được nhà cung cấp nuôi bằng 
cám công nghiệp, vì vậy sau khi các hộ nhận về nuôi bằng những thức 
ăn cỏ, lá, ngô hạt, sắn thỏ khó thích nghi và dễ bị bệnh. Sau khi thỏ chết, 
cả nhóm chị đều thất vọng và nghĩ rằng sẽ không bao giờ nuôi thỏ nữa. 
Hiện tại chuồng thỏ đã được gia đình chị sử dụng để nuôi gà.

(Ghi chép tại thôn Tà Lành, xã Nậm Lành ngày 8/4/2016)

3.2.7 Mô hình trồng nấm

Nấm một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều acid 
amin, vitamin B1, B2, B6 và PP… Protein của nấm có giá trị dinh dưỡng 
cao, có thể so sánh với thịt động vật. Chính vì vậy, từ năm 2014, dự án 
thí điểm mô hình trồng nấm rơm và nấm sò trên nền giá thể là rơm 
rạ và mong đợi mô hình này được mở rộng ra các năm tiếp theo. Đây 
là một mô hình được đánh giá là phù hợp với điều kiện hộ nghèo tại 
vùng địa bàn dự án vì nguồn nguyên liệu sẵn có - rơm rạ sau mỗi vụ 
thu hoạch, điều kiện thời tiết khí hậu mát mẻ, trồng nấm không đòi hỏi 
kỹ thuật cao, không mất nhiều thời gian và có thể tận dụng lao động 
nhàn rỗi, nhanh cho thu hoạch sản phẩm. Sản phẩm tạo ra sạch, có giá 
trị dinh dưỡng cao, góp phần cải thiện, thay đổi dinh dưỡng cho bữa 
ăn hàng ngày và dễ bán trên thị trường giúp tăng thu nhập cho hộ gia 
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đình. Kết quả thảo luận với các nhóm hộ trồng nấm cho thấy chi phí 
đầu tư cho mô hình thấp: 15kg giống nấm mất 250.000đ, 3 tạ rơm rạ 
khô có sẵn, vôi và bạt; tổng số chi phí khoảng 500.000đ nhưng cho thu 
về khoảng 100kg nấm, với giá hiện tại ước tính thu được 3.000.000đ 
đến 3.500.000đ. Sản phẩm phụ sau khi trồng nấm được các hộ tái sử 
dụng để làm phân bón cho cây trồng. Trở ngại đáng kể nhất khi triển 
khai mô hình trồng nấm là không có nguồn cung ứng giống tại chỗ mà 
phải đặt mua và vận chuyển từ Hà Nội lên. 

“Nấm dễ trồng, nhanh cho thu hoạch và dễ bán, trồng nấm ra đến đâu 
bán hết đến đấy.”

(Hà Thị Nhàn – Cán bộ KN xã Bình Thuận)

“Mô hình trồng nấm có thể áp dụng với hộ 
nghèo vì nguồn nguyên liệu rơm sẵn có, không 
mất tiền mua. Hiệu quả kinh tế cao.”

(Nguyễn Văn Hưng – Cán bộ KN xã Bình Thuận)

“Mô hình trồng nấm phù hợp trên địa bàn Văn 
Chấn về khí hậu, nguyên liệu có sẵn, tương đối 
dễ làm. Đồng thời phù hợp với mục tiêu của 

dự án là cung cấp sản phẩm sạch, giàu dinh dưỡng cho trẻ em và hộ 
gia đình.”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng TKN huyện Văn Chấn)

Tương tự như mô hình nuôi thỏ, mô hình trồng nấm được tổ chức theo 
nhóm hộ gia nhằm tạo sự hỗ trợ, chia sẻ giữa các thành viên cũng như 
việc hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật từ khuyến nông dễ dàng, hiệu quả hơn. 
Các khâu chuẩn bị nguyên liệu, làm khuôn cho nấm rơm, đóng bịch 
cho nấm sò tương đối vất vả và cần nhiều nhân công, nên khi tổ chức 
làm theo nhóm sẽ rất thuận lợi. Mặt khác, mặc dù nguyên liệu rơm sẵn 
có các hộ gia đình, nhưng khi trồng nấm đòi hỏi số lượng rơm tương 
đối nhiều, làm theo nhóm sẽ dễ thu gom đủ lượng rơm cần thiết. Quy 
mô của các nhóm tùy thuộc vào quyết định của các thành viên trong 
nhóm, một số nhóm khoảng 3-4 người và có những nhóm có số thành 
viên nhiều hơn, khoảng 4-6 người. Các hỗ trợ từ phía dự án cho việc 
trồng nấm của các nhóm bao gồm: tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ 
thuật trong suốt quá trình trồng nấm, hỗ trợ ban đầu về giống nấm và 
một số vật tư như bao ni-lon. 



Từ tháng 8/2014, đến tháng 12/2015, dự án đã tổ chức các đợt tập huấn 
và hướng dẫn trực tiếp cho 41 nhóm hộ trồng nấm cùng với sự tham 
gia của 215 hộ đối tượng hưởng lợi. Đợt 1, có 16 nhóm hộ trồngnấm 
rơm. Các đợt sau đều trồng nấm sò.

Kết quả thí điểm của đợt 1 trồngnấm rơm không thu được sản phẩm 
như mong đợi. Có đến 9/16 nhóm hộ thất bại không có thu hoạch hoặc 
thu được rất ít, các nhóm hộ khác kết quả thu hoạch cũng không khả 
quan nên việc mở rộng mô hình này ở những năm tiếp theo bị hạn chế.

Sau một thời gian triển khai thí điểm mô hình trồng nấm rơm đợt 1, 
các cán bộ khuyến nông huyện, xã và cán bộ SC đã cùng nhau xem xét 
lại những kết quả đạt được và phân tích khó khăn, trở ngại cũng như 
những nguyên nhân bài học kinh nghiệm từ mô hình này. Một số các 
nguyên nhân chính dẫn đến kết quả không được như mong đợi của 
một số nhóm hộ trồng nấm như sau:

- Nguyên nhân về mặt kỹ thuật đây cũng là nguyên nhân chính. Tuy 
trồng nấm không đòi hỏi kỹ thuật cao và phức tạp, nhưng nó đòi 
hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Trên thực tế, các 
thành viên của một số nhóm đã chưa thực hiện đúng kỹ thuật trong 
quá trình trồng nấm, đặc biệt là khâu chuẩn bị nơi nuôi trồng nấm, 
chuẩn bị và xử lý nguyên liệu. Họ chưa nhận thức và cũng chưa có 
kinh nghiệm trồng nấm nên nơi trồng nấm chưa được xử lý vệ sinh, 
diệt khuẩn kỹ, rơm rạ không được phơi, xử lý kỹ trước khi trồng nên 
nấm bị nhiễm bệnh. Không chỉ về phía hộ đối tượng, mà một số 
cán bộ khuyến nông cũng chưa có 
kinh nghiệm về những vấn đề này 
nên đã chưa hướng dẫn được các 
nhóm tuân thủ đúng yêu cầu về 
kỹ thuật.

- Nguồn nguyên liệu rơm rạ chưa 
đảm bảo chất lượng. Công việc 
chuẩn bị nguyên liệu rơm rạ 
không được lên kế hoạch ngay từ khi thu hoạch lúa, rơm rạ không 
được cất giữ, bảo quản tốt nên không đảm bảo chất lượng (mục, 
ẩm, mốc).

- Giống nấm không được chủ động và đôi khi không đảm bảo chất 
lượng. Vì giống nấm phải đặt tại Hà Nội và vận chuyển bằng xe ô tô 
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khách lên Văn Chấn nên có lần giống nấm không được chuyển kịp 
thời, trong khi các nhóm hộ đã hoàn thành các khâu chuẩn bị cho 
gieo trồng khiến cho rơm rạ ủ quá ngày. Hoặc có lần giống chuyển 
lên đã bị già ngày, nên ảnh hưởng đến hiệu quả trồng nấm. 

Từ việc phân tích trên đây, KN huyện và các xã dự án đã rút ra bài học 
kinh nghiệm chia sẻ, hướng dẫn với các nhóm hộ nông dân. Tháng 
12/2014, cả 7 nhóm hộ trong đợt 2 đều làm nấm sò vì thời tiết thích 
hợp cho việc trồng loại nấm này. Kết quả thu được khá tốt: Cả 7 nhóm 
đều có thu hoạch trong đó có một số nhóm có thu hoạch rất tốt. Hai 
đợt nấm tiếp theo trong năm 2015 các nhóm hộ tiếp tục làm nấm sò 
và chỉ có 1/18 nhóm hộ không thành công.

Như vậy sau khi thất bại của đợt làm nấm rơm đầu tiên, các nhóm hộ 
đều không muốn làm loại nấm này nữa. 

Theo ông Lâm – Trạm trưởng KN huyện Văn Chấn cho biết KN huyện 
cũng đã hướng dẫn thực hiện mô hình trồng nấm thành công ở một số 
xã trên địa bàn huyện, tuy nhiên mô hình này chỉ tập trung vào những 
xã phát triển và các hộ có điều kiện kinh tế khá. Còn dự án thì tập trung 
vào những xã khó khăn và đối tượng hộ nghèo. Kỹ thuật, kinh nghiệm 
và các điều kiện về kinh tế, lao động cho việc trồng nấm của các hộ đối 
tượng trong dự án có những hạn chế, nên trong quá trình triển khai 
cũng gặp một số khó khăn, trở ngại. Khi thực hiện mô hình này, bên 
cạnh những nhóm hộ thành công đều muốn tiếp tục làm mô hình này, 
thì vẫn có những hộ thất bại không muốn duy trì tiếp, nhưng khuyến 
nông huyện Văn Chấn vẫn tin tưởng đây là mô hình nông nghiệp hữu 
cơ chi phí thấp phù hợp với các hộ nông dân tại địa phương, phù hợp 
với mục tiêu tăng cường nguồn thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng và 
giúp hộ nghèo tăng thu nhập. Hơn nữa, nó cũng là mô hình tạo ra sự 
liên kết, hỗ trợ giữa các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong chu 
trình khép kín, góp phần tận dụng phụ, phế phẩm nông nghiệp, bảo vệ 
môi trường. Trở ngại nhất cho việc phát triển mô hình này ở các nhóm 
hộ gia đình là việc cung ứng giống nấm không chủ động và phức tạp do 
phải đặt và vận chuyển từ Hà Nội.



Các chị Triệu Thị Ngân 26 tuổi, Phùng Thị Vĩnh 28 tuổi, Triệu Thị Quý 
27 tuổi và Lý Thị Lành 23 tuổi là 4 bà mẹ có con nhỏ dân tộc Dao tại 
thôn Đồng Quẻ, xã Minh An.  Các chị đã tham gia lớp tập huấn về mô 
hình trồng nấm do cán bộ khuyến nông huyện và xã hướng dẫn. Hiểu 

được lợi ích của việc trồng nấm và thấy rằng 
trồng nấm cũng không mất nhiều chi phí và 
không khó lắm, nên các chị đã quyết định 
cùng thành nhóm trồng nấm sò từ vụ Đông 
Xuân 2015-2016. Các chị cảm thấy rất vui vì 
nhiều công đoạn nặng nhọc như cắt rơm, 
ủ rơm, đảo trộn rơm, đóng bịch được các 
chị chia ra cùng nhau làm tranh thủ lúc thời 
gian rảnh vì có con nhỏ.

Chị Ngân tâm sự: ban đầu dự án hỗ trợ 25kg giống nấm, túi đựng giá thể. 
Mỗi hộ chỉ cần đầu tư rơm rạ có sẵn ở nhà đã giữ lại từ vụ lúa trước và 
mua vôi để xử lý rơm, đóng bịch. Tổng cộng các chị đóng được 400 bịch, 
chia đều cho 4 hộ tự về treo, chăm sóc, thu hoạch. Các chị cảm thấy rất 
nhanh chỉ sau chưa đầy 1 tháng (ủ rơm mất 7 ngày, rồi từ lúc đóng bịch, 
cấy nấm đến thu hoạch lứa đầu tiên chỉ khoảng 20 ngày). Niềm vui thật 
lớn khi lứa đầu các chị thu được tới  100kg nấm, còn 3 lứa sau năng suất 
giảm đi nhưng vẫn được từ 30kg/lứa. Nấm thu được bán rất dễ, lúc đầu 
vụ 40.000 đ/kg, chính vụ 30.000đ/kg. Hầu hết các chị đều biết cách chế 
biến nấm thành các món ăn ngon, nhiều dinh dưỡng như nấu canh, xào 
hoặc ăn lẩu. Nấm tự trồng rất tươi, sạch và ăn rất ngon, ngọt. Ngoài sử 
dụng trong gia đình, các chị còn chia xẻ với anh em họ hàng, một phần 
nhỏ được bán, ví dụ như nhà chị Ngân bán được 800.000đ.

Chị Lành trong nhóm cũng chia sẻ thêm Minh An có điều kiện thích hợp 
để trồng nấm như nguồn nguyên liệu sẵn có, khí hậu mát mẻ, cán bộ 
khuyến nông rất nhiệt tình, được học rồi nên các chị thấy trồng nấm khá 
đơn giản. Đặc biệt khi làm theo nhóm các chị cảm thấy vui, công việc 
được chia sẻ mặc dù công việc khá nặng và vất vả.

Cả nhóm nhất trí năm sau sẽ tiếp tục trồng nấm vào vụ Đông Xuân 2016-
2017 vì nếu làm vào vụ H è thì các chị rất bận do vừa con nhỏ lại vừa lo 
chuẩn bị cấy vụ mùa và lên đồi thu hái chè. 

Thành công - đưa lại niềm vui và khích lệ nhóm phụ nữ 
trồng nấm 
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Ngoài ra các chị cũng chia sẻ một số kinh 
nghiệm mà nhóm của chị đã thành công 
như khi nhồi rơm vào túi thì nên ấn chặt 
chứ nếu nhồi lỏng thì nấm ra rất ít. Rồi khi 
trời rét nên pha nước ấm để tưới cho nấm. 
Nấm được thu rất nhiều lần, thu đến khi 
nào giá thể xẹp hết mới thôi.

Chị Quý nói thêm nhờ có kiến thức từ dự 
án, các chị đã biết tận dụng giá thể sau khi làm nấm cho vào hố ủ phân 
để tạo ra phân bón cho vườn rau.

Các chị cảm thấy rất vui và tự hào vì hàng ngày mình được tự hái nấm do 
mình trồng, rồi chế biến thành những món ăn để cải thiện bữa ăn cho trẻ 
và cho gia đình. 

 Ghi chép tại thôn Đồng Quẻ, Minh An ngày 15.3.2016

Tháng 11/2014 khi dự án hỗ trợ một số nhóm hộ gia đình tại thôn Nà 
Lóng, xã Tú Lệ làm thí điểm mô hình trồng nấm rơm, 7 bà mẹ có con 
nhỏ người Thái: Vấn, Mai, Lan, Chiên, Thưởng, Xuyên, Phong đã rủ nhau 
thành lập nhóm để làm thử. Các thành viên trong nhóm đã được tham 

gia tập huấn trồng nấm do dự án tổ chức và 
được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn kỹ 
thuật trong suốt quá trình làm nấm. Ngoài ra, 
dự án đã hỗ trợ các chị giống nấm, vôi và bạt 
để ủ rơm, làm lán nuôi nấm. Nguyên liệu rơm 
rạ do các chị tự góp. Trong quá trình làm, các 
chị rất nhiệt tình và làm theo hướng dẫn của 
cán bộ khuyến nông xã từ khâu xử lý rơm, ủ, 
đảo rơm, đóng bánh, cấy nấm và chăm sóc. 

Khi làm, nhóm các chị cũng gặp một số khó khăn: do chưa có kế hoạch 
từ trước nên các chị phải đi thu gom, xin rơm, vì thế chất lượng rơm chưa 
đảm bảo như yêu cầu. Khi rơm ủ xong, đến thời điểm đóng bánh để trồng 

Chưa thành công vì chưa có kinh nghiệm



thì giống lên muộn 3 ngày nên meo giống bị già. Tuy vất vả nhưng các chị 
rất háo hức chờ đợi nấm mọc. Sau một thời gian các chị không thấy nấm 
rơm lên mà chỉ có những nấm dại, nhỏ màu đen. Cả nhóm rất thất vọng. 
Sau thất bại này, các chị đã cùng với cán bộ khuyên nông xã tìm hiểu vì 
sao lại không thành công. Những nguyên nhân được xác định bao gồm: i) 
Chất lượng rơm không đảm bảo; ii) Lán nuôi trồng nấm không được khử 
vệ sinh kỹ trước khi trồng nấm (có nhiều mạt gà, bọ nhảy khi trồng nấm); 
iii) Giống nấm không cung cấp cho nhóm kịp thời và đảm bảo chất lượng. 

Chị Mai tâm sự “Chị em vất vả và mất công quá, mà toàn ra nấm dại làm 
mọi người chán nản. Một số chị không muốn tiếp tục làm nấm nữa. Còn 
tôi có thể vẫn muốn làm lại. Nếu làm lại, tôi đã có kinh nghiệm chuẩn bị 
rơm tốt, vôi đủ. Chuẩn bị nhà nuôi nấm cẩn thận, khử trùng tốt và cần 
cấy giống kịp thời”.

Anh Hùng – cán bộ khuyến nông xã cũng có ý kiến rằng: “Thất bại chủ 
yếu do chưa đúng kỹ thuật, cán bộ khuyến nông và những thành viên 
nhóm đều thiếu kinh nghiệm. Giống nấm chưa đảm bảo cũng là yếu tố 
quan trọng.”

Ghi chép tại xã Tú Lệ - ngày 7/4/2016

3.2.8. Mô hình nuôi giun quế

Giun quế (trùn quế) thuộc nhóm trùn ăn phân, thường sống trong môi 
trường có nhiều chất hữu cơ đang phân hủy. Nuôi giun quế có nhiều 
tác dụng: xử lý chất thải hữu cơ, phân gà, phân lợn, phân bò với sức 
tiêu hóa lớn để chuyển hóa thành phân bón hữu cơ có chất lượng cao 
và bằng cách đó cải thiện môi trường sinh thái các vùng nông thôn. 
Giun là nguồn thức ăn sạch, chất lượng cao cho gà, ngan, lợn… vì giun 
chứa 70% là protein trong thành phần chất khô.

Ngoài thức ăn cho giun khá đơn giản thì giun lại có khả năng sinh sản 
rất nhanh, từ 1-2m2 thả giống ban đầu, sau 1,5 - 2 tháng có thể nhân 
rộng thành 2- 4m2 để cung cấp nguồn thức ăn cho gia cầm, thủy cầm. 
Sau 3 - 5 tháng nuôi là có thể thu phân giun để bón cho cây trồng. Phân 
giun có hàm lượng dinh dưỡng cao, hiệu quả cải tạo đất tốt thông qua 
khả năng giữ nước, chống xói mòn của đất.



MÔ HÌNH CẢI THIỆN DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠI CỘNG ĐỒNG
TẠI TỈNH YÊN BÁI100

Khi bổ sung nuôi giun vào làm một mắt xích trong chu trình tuần hoàn 
hữu cơ khép kín với các khâu như: làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi gia 
súc (trâu, bò, dê), gia cầm, thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, chế 
biến phân vi sinh …  sẽ biến các vòng tuần hoàn đơn thành đa; đặc biệt 
là tận dụng được các phụ phẩm, phế thải của khâu này làm nguyên liệu 
đầu vào chủ yếu của khâu kia, nâng cao được tổng hiệu suất sử dụng 
năng lượng, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn về hiệu quả kinh tế trong 
trồng trọt, chăn nuôi. Phân của giun còn góp phần cải tạo, phục hồi 
đất. Chính vì vậy có thể nói giun là một nhà máy sản xuất phân bón 
tự nhiên. Kỹ thuật nuôi giun quế cũng khá đơn giản và hầu như không 
mất chi phí ngoài chi phí giống giun ban đầu. Thức ăn của giun tốt nhất 
là phân trâu, bò ủ.

Với những thế mạnh như vậy mô hình nuôi giun quế cũng là một mô 
hình đầu tư thấp, nhiều tác dụng nên được dự án lựa chọn trên cơ sở 
điểm mạnh của địa phương là nguồn phân trâu có sẵn, các hộ đều có 
hoạt động chăn nuôi và trồng trọt. Áp dụng mô hình nuôi giun sẽ tạo 
thêm nguồn thức ăn sạch, giàu dinh dưỡng cho chăn nuôi và nguồn 
phân bón tốt cho vườn, ruộng. 

“Đây là mô hình rất có ý nghĩa, vừa lấy giun để làm thức ăn cho chăn 
nuôi, vừa lấy phân để bón cho ruộng”

(Đỗ Chí Thành - Cán bộ KN huyện Văn Chấn)

“Nuôi giun làm thức ăn cho gà, cho vịt từ đó giảm chi phí mua thức ăn 
cho gà, vịt”

(Lù Thị Thảo – Y tế thôn Bản Pom Ban, xã Tú Lệ)

“Giun quế dễ nuôi, sinh sản nhanh, không phải chăm sóc nhiều, mùa 
hè 2 ngày cho ăn một lần, còn mùa đông 4-5 ngày/lần”

(Vì Thị Keo – Cộng tác viên HPN xã Nghĩa Sơn)

Tháng 10/2013, dự án tổ chức các khóa tập huấn nuôi giun quế cùng 
với việc hỗ trợ cung cấp giun giống cho các hộ đối tượng tại 6 xã dự án. 
Sau khi được tập huấn về lợi ích và kỹ thuật nuôi giun quế, rất đông 
các hộ háo hức muốn thực hiện mô hình này. Nhu cầu nuôi của các 
hộ vượt khỏi số lượng giun quế giống dự kiến cấp phát theo kế hoạch. 
663kg giun quế giống đã được cung cấp cho 221 nhóm hộ gia đình. Mỗi 
nhóm sẽ có một hộ đại diện nhận giun quế giống về nuôi đầu tiên, sau 



khi giun quế sinh sản sẽ chia sẻ 
cho các hộ khác trong nhóm nuôi. 
Sau khi giun giống sinh sản, các hộ 
nuôi ban đầu đã chia sẻ giun cho 
các hộ khác. Trong khoảng 6 tháng 
sau khi mô hình này triển khai, nó 
đã được các hộ duy trì phát triển 
rất tốt. Lúc cao điểm là có 333 hộ 
làm mô hình này. Nhưng sau đó, 
các hộ dần dần không còn duy trì, bỏ không làm mô hình này nữa. 
Những hộ khác trong nhóm cũng không muốn nhận giun giống về nuôi 
nữa. Thời điểm hiện tại, số hộ còn duy trì mô hình này chỉ còm rất ít. 

Dưới đây là một số nguyên nhân chính dẫn đến các hộ đã bỏ không 
duy trì được mô hình này qua tìm hiểu từ các hộ đã trực tiếp nuôi giun 
quế và cán bộ dự án các cấp:

- Nhiều người ngại bẩn khi thu gom phân trâu, bò, khi ủ phân cho 
giun ăn, và khi thu hoạch giun. Đặc biệt, một số người thì sợ giun.

- Nguồn phân trâu, bò làm thức ăn cho giun ít. Hoạt động chăn nuôi 
trâu, bò gần đây cũng giảm so với trước đây, nhiều hộ không có 
trâu, bò, phải đi xin hoặc thu gom phân nên mất thời gian và ngại.

- Nuôi giun không đúng kỹ thuật, thức ăn cho giun quá ướt hoặc 
không thường xuyên theo dõi độ ẩm để tưới nên để giá thể quá 
khô, giun chết hoặc sinh sản ít, nên hộ gia đình chán rồi bỏ không 
nuôi nữa. 

- Không quan tâm cho ăn giun ăn thường xuyên nên giun chết dần.

- Vị trí nuôi giun chưa hợp lý hoặc không che chắn cẩn thận nên để 
các con vật phá.

- Gà chăn thả tự do, hoặc có hộ cho gà ăn thóc ngô no nên ở một số 
hộ gà không ăn giun.

“Nuôi giun quế không tốn chi phí, nhưng các hộ đều ngại và sợ bẩn nên 
nuôi rồi lại bỏ”

(Đinh Thị Khiêm, bà mẹ người Thái, thôn Cò Lỳ, xã Sơn Lương)

“Các hộ khác trong thôn cũng không còn nuôi giun nữa, chủ yếu do 
lý do không có nguồn phân trâu, bò làm thức ăn cho giun và do mọi 
người cũng ngại bẩn”.
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(Phùng Thị Quy, bà mẹ người Tày thôn Khe Bịt, xã Minh An)

“Lúc đầu người dân rất thích nuôi giun, nhưng sau một thời gian họ bỏ 
hết, cả xã không còn ai nuôi, mặc dù mô hình này rất phù hợp với hộ 
nghèo. Chủ yếu do ngại bẩn”

(Nguyễn Văn Hưng – Cán bộ khuyến nông xã Bình Thuận)

“Nguồn thức ăn cho giun quế ít vì trâu, bò chủ yếu chăn thả trên đồi, 
việc thu gom phân khó”

(Lường Thị Toan – Chủ tịch HPN xã Sơn Lương)

“Thức ăn cho gà rất có sẵn như cám, thóc, ngô… rồi gà thả rông tự tìm 
kiếm thức ăn nên hộ ít quan tâm đến nuôi giun

(Lò Hùng Cường – Trưởng trạm y tế xã Tú Lệ) 

Tuy mô hình nuôi giun quế có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là chi phí 
thấp, phù hợp với hộ nghèo và tạo ra chuỗi hoạt động khép kín giữa 
chăn nuôi và trồng trọt theo hướng nông nghiệp hữu cơ bền vững, 
nhưng do những yếu tố trở ngại trên, mô hình không duy trì và mở 
rộng được.



Trường hợp 1:

Khi dự án hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện 
mô hình nuôi giun quế, gia đình chị Lường 
Thị Thưởng là một trong những hộ nuôi giun 
đầu tiên tại thôn Bản Xẻ, xã Sơn Lương. Sau 
khi nhận giun giống, gia đình chị rất quan tâm 
đến việc nuôi giun, giun sinh sản rất nhanh. 
Sau khoảng 3 tháng, gia đình chị đã có đủ giun 
để chia sẻ cho các hộ trong nhóm và sử dụng 
làm thức ăn thêm cho khoảng 60 con gà và 

khoảng 30 con vịt và ngan. Nhờ có giun, lượng ngô, cám cho gà vịt đã 
giảm khoảng 50%. Nhưng sau khoảng 1 năm, gia đình chị không còn chú 
ý đến việc nuôi giun thường xuyên như trước kia nữa. Giun không được 
cho ăn thường xuyên và việc tưới nước giữ ẩm cũng không đảm bảo. 
Nguyên nhân là do bố chồng chị - người trực tiếp nuôi giun, bận rộn công 
việc khác, chồng chị thì thường đi làm xa vắng nhà, còn chị Thưởng lại sợ 
giun. Giun không che đậy cẩn thận nên gà bới làm cho giun chết dần và 
cuối cùng gia đình chị dừng hẳn việc nuôi giun. Các hộ khác trong nhóm 
mà chị đã chia sẻ giun cho nuôi cũng không còn duy trì được nữa. Hiện 
tại gia đình chị nuôi khoảng 30 con gà, 20 con vịt và 20 con ngan, nhưng 
đều cho ăn ngô, cám. 

Chị Thưởng chia sẻ rất tiếc là gia đình không còn nuôi giun tiếp vì nuôi 
giun không khó và không mất chi phí gì ngoài công lao động, trong khi 
nuôi gà, vịt, ngan bằng giun lớn rất nhanh và phân nuôi giun bón rau rất 
tốt.

Ghi chép tại Bản Xẻ, xã Sơn Lương, ngày 13/3/2016

Trường hợp 2:

Chị Phùng Thị Quy, 24 tuổi sống tại thôn Khe Bịt xã Minh An. Gia đình chị 
là một trong những hộ rất thành công với mô hình nuôi gà đen, đàn gà 
nhà chị có hơn 100 con gà, trong đó chủ yếu là gà đen, lai đen. Ngoài ra, 
nhà chị còn có ao nuôi cá.

Có nhiều lý do khiến mô hình nuôi giun quế không được 
các hộ gia đình duy trì, phát triển.
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Năm 2013, chị tham dự lớp tập huấn nuôi giun quế do dự án tổ chức. 
Nhận thấy lợi ích của việc nuôi giun trong mối quan hệ giữa trồng trọt và 
chăn nuôi nên cùng 3 chị nữa trong thôn lập nhóm nuôi giun quế. Chị là 
người đầu tiên nhận 3 kg giống giun quế 
do dự án hỗ trợ về nuôi với mong muốn 
tạo nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng 
để nuôi gà, nuôi cá. Chị Quy bố trí nuôi 
giun ở gần chuồng gà, chuồng lợn ở sau 
nhà và nuôi giun trên lớp giá thể là phân 
gà đã ủ hoai mục. Hàng ngày chị đi xin 
phân trâu về ủ để cho giun ăn, giun sinh 
sản rất nhanh, sau một thời gian chị đã 
có thể thu hoạch giun làm thức ăn cho gà, cho cá. Chị nhận thấy gà, cá 
được ăn giun thì lớn nhanh, khỏe mạnh hơn, và đặc biệt là số lương thực 
phải cho gà ăn hàng ngàygiảm hẳn. Khi giun sinh sản được nhiều, chị 
Quy cũng đã chia sẻ giống giun cho 3 chị trong nhóm về nuôi. Nuôi được 
khoảng 1 năm thì giun bị kiến, gián ăn dần và do che đậy không cẩn thận 
nên gà thường vào bới. Hơn nữa, do ngại đi xin phân trâu làm nguồn 
thức ăn cho giun nên dần dần gia đình chị không quan tâm đến việc nuôi 
giun nữa. Chị Quy cho biết các hộ khác trong thôn cũng không còn nuôi 
giun nữa, chủ yếu do lý do không có nguồn phân trâu, bò làm thức ăn 
cho giun và do mọi người cũng ngại bẩn.

Hiện tại, chị Quy cũng muốn nuôi giun tiếp nhưng không biết chỗ nào 
bán giống vì các hộ khác trong thôn cũng không còn nuôi giun nữa.

Ghi chép tại thôn Khe Bịt, xã Minh An, ngày 17/4/2016



Năm 2013, dự án tổ chức tập huấn kĩ thuật và hỗ trợ các nhóm hộ gia 
đình tại xã Sơn Lương thực hiện mô hình nuôi giun quế. Chị Hoàng Thị 
Hoa ở thôn Cò Lỳ là người đầu tiên trong nhóm 3 người nhận 3kg giun 
quế giống về nuôi. 

Chị Hoa chia sẻ, nuôi giun không tốn kém 
gì và cũng không mất nhiều thời gian. Gia 
đình chị có một con trâu, hàng ngày chị thu 
gom phân trâu để làm nguyên liệu thức ăn 
cho giun. Giun quế nuôi được gia đình chị 
sử dụng để nuôi gà, vịt. Nhà chị thường 
nuôi khoảng 20- 30 con gà và 20 con vịt. 
Gà, vịt, gia đình chị nuôi chủ yếu lấy thịt và 
trứng để phục vụ nhu cầu gia đình. Từ khi 

nuôi giun quế, gia đình chị giảm được 50% lượng thức ăn cho gà vịt. Gà, 
vịt nuôi bằng giun quế cũng lớn nhanh hơn. Phụ phẩm từ việc nuôi giun 
quế chị sử dụng để bón rau. Chị Hoa cho biết, khi sử dụng phân giun để 
trồng rau, đất tơi xốp, rau tốt hơn và đảm bảo vấn đề vệ sinh. Gia đình 
chị Hoa thấy nuôi giun quế rất có lợi và đã duy trì được gần 3 năm, đồng 
thời chị còn có ý định mở rộng quy mô nuôi giun để chăn nuôi nhiều gà, 
vịt hơn. Mặc dù nhận thấy nuôi giun quế rất có lợi nhưng các hộ khác 
trong nhóm và trong thôn của chị không xin giống giun về nuôi với lí do 
có người sợ bẩn, có người không có phân trâu.

Ghi chép tại thôn Cò Lỳ, xã Sơn Lương, ngày 13/3/2016

Gia đình chị Hoa- một trong những hộ hiếm hoi còn duy 
trì mô hình nuôi giun quế
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Trong đợt đánh giá dự án cuối kỳ, 4 nhóm hộ đối tượng hưởng lợi đã 
được mời để cùng nhau thảo luận, xem xét và so sánh xếp hạng 8 mô 
hình sản xuất nông nghiệp chi phí thấp dựa trên 8 tiêu chí: Thiết thực, 
dễ áp dụng, chi phí đầu tư thấp, chi phí lao động thấp, hiệu quả kinh 
tế, bảo vệ môi trường, mức độ rủi ro thấp, và dễ duy trì. Với mỗi tiêu 
chí, các mô hình được so sánh với nhau và được xếp hạng theo thứ tự 
từ cao xuống thấp. Mức điểm cho mô hình được xếp cao nhất tương 
đương 8 điểm và mức thấp nhất là 1 điểm. Kết quả xếp hạng được 
phản ánh ở bảng 4. Ba mô hình có tổng điểm xếp hạng chung cao nhất 
lần lượt là VDD, phương pháp canh tác lúa SRI và nuôi gà. Ba mô hình 
này cũng là các mô hình có số điểm cao nhất trong các tiêu chí: thiết 
thực, dễ áp dụng và dễ duy trì. Mô hình ủ phân hữu cơ – một trong bốn 
mô hình cơ bản, được xếp hạng chung ở vị trí thứ 5, sau mô hình cá – 
lúa. Các kết quả này phản ánh việc dự án lựa chọn 4 mô hình cơ bản để 
khuyến khích tất cả các hộ đối tượng hưởng lợi áp dụng là rất phù hợp. 
Ba mô hình nằm ở cuối bảng xếp hạng với tổng số điểm thấp nhất lần 
lượt là: trồng nấm, nuôi giun quế và nuôi thỏ. Các mô hình này được 
đánh giá thấp ở hầu hết các tiêu chí, đặc biệt là: tính thiết thực, tính dễ 
áp dụng, mức độ rủi ro và khả năng duy trì. Kết quả so sánh xếp hạng 
của các nhóm hộ đối tượng hưởng lợi cũng phù hợp với thông tin đã 
phân tích ở mỗi mô hình trong các phần trên.

Bảng 4: So sánh xếp hạng các mô hình sản xuất nông nghiệp chi phí thấp do 
4 nhóm hộ đối tượng hưởng lợi thực hiện

Mô hình Thiết 
thực

Dễ áp 
dụng

Chi 
phí 
đầu 
tư 

thấp

Chi 
phí 
lao 

động 
thấp

Hiệu 
quả 
kinh 

tế

Bảo vệ 
môi 

trường

Mức 
độ 
rủi 
ro

Dễ 
duy 
trì

Tổng 
điểm

Xếp 
hạng

VDD 27 27 27 22 17 23 16 29 188 1

SRI 26 24 21 24 28 24 11 29 187 2

Cá - Lúa 22 23 13 22 22 19 8 17 146 4

Ủ phân hữu cơ 14 20 29 16 7 26 13 17 142 5

Nuôi gà 27 23 11 20 28 10 3 25 147 3

Nuôi giun quế 7 9 22 14 7 18 11 8 96 7

Nuôi thỏ 11 11 13 19 20 10 3 10 97 6

Trồng nấm 10 7 8 7 15 14 7 9 77 8

Ghi chú: Yếu tố rủi ro chỉ được 2 nhóm xếp hạng



PHẦN 4
KẾT QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN
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Từ kết quả đánh giá cuối kỳ, các thông tin thu thập được qua các cuộc 
phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm với các nhóm đối tượng hưởng lợi, từ các 
báo cáo định kỳ, báo cáo hàng năm của dự án cho thấy dự án đã mang 
lại những thay đổi, tác động tích cực đối với các nhóm đối tượng hưởng 
lợi trực tiếp và gián tiếp và cộng đồng, đặc biệt là góp phần làm giảm tỷ lệ 
SDD của trẻ dưới 2 tuổi. Những kết quả và tác động này đã được đề cập cụ 
thể một phần trong Phần 3 ở trên. Dưới đây là tóm tắt những kết quả và 
tác động chính của dự án:  

■ Dự án đã góp phần quan trọng trong 
việc thay đổi nhận thức của bà mẹ, các 
thành viên gia đình, Chính quyền, các 
ban ngành, đoàn thể liên quan và cộng 
đồng về vấn đề chăm sóc SKDD bà mẹ 
và trẻ em. Vấn đề này đã được sự quan 
tâm hơn của gia đình. Các bà mẹ đã 
nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ cần thiết từ 
các thành viên gia đình khi mang thai và 
khi nuôi con nhỏ. Cải thiện dinh dưỡng 
cho trẻ em giờ đây không chỉ là nhiệm 
vụ, công việc riêng của ngành y tế mà 
đã có sự quan tâm, vào cuộc của Chính 
quyền, các ban ngành, đoàn thể liên quan và của cả cộng đồng. 

■ Việc đưa hợp phần ANTPHGĐ vào dự án cải thiện dinh dưỡng trẻ 
em đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng, 
Chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa phương về vai trò 
của ANTPHGĐ đối với việc cải thiện dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và 
các thành viên gia đình. Hợp phần này cũng đã tạo nên sự kết nối, 
phối hợp giữa ngành nông nghiệp và y tế tại địa phương trong việc 
thực hiện mục tiêu cải thiện dinh dưỡng cho người dân nói chung 
và trẻ em nói riêng. Hay nói cách khác, góp phần thúc đẩy nền nông 
nghiệp định hướng dinh dưỡng.

■ Dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp 
tại địa phương, đặc biệt là cán bộ ngành y tế và nông nghiệp về khía 
cạnh chuyên môn, kỹ thuật cũng như khía cạnh quản lý và thực hiện 
chương trình cải thiện dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng. Yếu tố này 
rất quan trọng trong việc giúp địa phương tiếp tục duy trì những kết 
quả đạt được của dự án, đồng thời nhân rộng các kết quả này ra các 
địa phương khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4.1. Những kết quả chung



■ Sau 3 năm thực hiện, dự án đã có được những bài học kinh nghiệm 
có thể chia sẻ với địa phương và các tổ chức khác về mô hình cải 
thiện dinh dưỡng trẻ em tại khu vực miền núi tập trung vào đối 
tượng trẻ em dân tộc ít người và mục tiêu cải thiện SDD thể thấp 
còi, trong đó coi việc cải thiện ANTPHGĐ là yếu tố then chốt cho 
mục tiêu cải thiện dinh dưỡng bền vững.

Hợp phần ANTPHGĐ đã đạt được một số kết quả cụ thể nổi bật sau:

■ Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của người dân về một số kỹ thuật 
sản xuất nông nghiệp chi phí thấp: VDD, canh tác lúa theo phương 
pháp SRI, ủ phân hữu cơ, nuôi gà đen, nuôi thỏ, nuôi cá trên ruộng 
lúa, trồng nấm.

■ Hầu hết các mô hình nông nghiệp sản xuất chi phí thấp mà dự án 
giới thiệu đều phù hợp với với điều kiện thực tế tại địa bàn dự án, 
với các hộ gia đình kể cả các hộ nghèo cũng như định hướng phát 
triển ngành nông nghiệp của địa phương. Các mô hình này đã được 
nhiều hộ gia đình thực hiện có hiệu quả. 

■ Kết quả của việc áp dụng các mô hình nông nghiệp chi phí thấp đã 
thực sự cải thiện nguồn thực phẩm hộ gia đình cả về số lượng và 
chất lượng. Từ đó giúp cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em và 
các thành viên gia đình. Trong đó mô hình VDD, mô hình nuôi gà 
đen là những mô hình trực tiếp cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ 
trẻ em rõ rệt nhất. Một số mô hình nuôi gà, nuôi thỏ, nuôi cá trên 
ruộng lúa, trồng nấm còn giúp tăng thu nhập bằng tiền mặt cho hộ 
gia đình.

■ Ngoài việc lựa chọn các mô hình sản xuất nông nghiệp có chi phí 
đầu vào thấp để các hộ nghèo cũng có thể áp dụng, thì việc thực 
hiện hợp phần ANTPHGĐ còn hướng tới nền sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ bền vững. Đây là hướng đi rất đúng và cần thiết trong bối 
cảnh thời gian gần đây, xu hướng sử dụng phân hóa học, thuốc trừ 
sâu hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng ngày càng 
tăng. Hướng đi này, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe con người 
cũng như môi trường thiên nhiên (nguồn tài nguyên đất, nguồn 
nước) và hệ sinh thái (những động vật và côn trùng có ích). Định 
hướng hữu cơ đã thúc đẩy mối liên kết, hỗ trợ giữa hoạt động trồng 
trọt và chăn nuôi chặt chẽ hơn, từ đó tận dụng các phụ, phế phẩm 
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất của hộ 
gia đình, tránh lãng phí tài nguyên.

4.2. Những kết quả của hợp phần ANTPHĐ
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■ Trong quá trình hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng các 
mô hình sản xuất nông nghiệp chí phí thấp, dự án luôn tôn trọng, 
khuyến khích người dân giữ gìn, phát huy các tập quán sản xuất 
nông nghiệp truyền thống tốt, phù hơp với bản sắc văn hóa của 
người dân địa phương như: sử dụng giống rau bản địa có thể để 
giống được, sử dụng các giống lúa thuần chất lượng, sử dụng giống 
gà bản địa nuôi theo hình thức chăn thả bán tự nhiên, sử dụng các 
phương pháp phòng, chữa bệnh cho gia cầm bằng phương pháp 
sử dụng thảo mộc truyền thống, trồng rau trên nương cùng với làm 
vườn rau tại hộ gia đình, sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên kết hợp 
với các sản phẩm sản xuất được từ các hoạt động trồng trọt, chăn 
nuôi,..  

■ Quá trình triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp chi phí thấp 
đã giúp rút ra bài học kinh nghiệm cho các bên liên quan, đặc biệt 
là ngành khuyến nông. Đây sẽ là những bài học quý giá giúp họ tổ 
chức, triển khai tốt các hoạt động chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các 
hộ nông dân nghèo phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp để 
cải thiện an ninh thực phẩm và tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Dưới đây là một số ý kiến phản ánh về những kết quả, tác động tích cực 
do dự án mang lại của đối tượng hưởng lợi và đối tác các cấp:

“Nhờ có dự án tôi biết cách nấu ăn cho trẻ đủ dinh dưỡng Dự án cũng 
hướng dẫn tôi cách làm vườn dinh dưỡng và nuôi gà để có thức ăn cho 
con, không phải đi mua bên ngoài. Từ khi có dự án trẻ con trong thôn 
được chăm sóc tốt hơn”

(Phùng Thị Liễu – Bà mẹ dân tộc Dao thôn Đồng Thập, xã Minh An)

“Con tôi thoát khỏi SDD là nhờ tham gia TTGDPHDD của dự án tổ chức 
tại thôn. Tôi rất cảm ơn dự án về điều này. Tham gia TTGDPHDD tôi 
có được kiến thức về dinh dưỡng và biết cách nấu những bữa ăn đảm 
bảo dinh dưỡng cho trẻ tại nhà. Tuy nhiên do nhà nghèo không có tiền 
mua thịt, cá thường xuyên nên cố gắng làm vườn rau, nuôi gà đẻ trứng 
và chồng tôi thường đi bắt ếch và cá ở ruộng, suối để có thêm thức ăn 
cho con” 

(Triệu Thị Khách – Bà mẹ dân tộc Dao, thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành)

“Bây giờ người H’Mông biết quan tâm chăm sóc vợ con nhiều hơn. Bà 
mẹ biết cho trẻ bú sớm sau sinh và không vắt bỏ sữa non sau đẻ. Tất 
cả bà mẹ H’Mông đều xuống trạm đẻ, đẻ ở nhà chỉ những người không 



kịp. Phụ nữ mang thai có thời gian nghỉ ngơi 
chuẩn bị đẻ. Sau sinh cũng được nghỉ, nhưng 
ăn uống thì tùy theo hoàn cảnh gia đình 
nhưng so với trước thì ăn uống tốt hơn”.

(Lý A Trang, dân tộc H’Mông, YTTB thôn Khau Thán, 
xã Tú Lệ).

“Ngày xưa hay đẻ ở nhà vì bà mẹ cứ chờ đau 
mới đi trạm y tế nên có khi đi không kịp; bây 

giờ ít đẻ ở nhà lắm, nếu có đẻ cũng có gọi y tế đỡ cho. Khám thai ngày 
xưa họ xấu hổ không đi kiểm tra, nay có thai thì đi khám rồi. Ngày xưa 
thai trong bụng sắp đến tháng đẻ còn phải đi gùi sắn vác củi. Bây giờ 
khác nhiều rồi. Nhiều cháu nhỏ đã thoát SDD, bà mẹ cũng đã biết nấu 
cháo cho con ăn, nấu cho nhiều thứ vào lắm; cũng thấy cho thịt, cho 
đậu xanh, cho thêm trứng, rau...”.

(Phùng Sinh Sương, dân tộc Dao, trưởng thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành)

“Trước đây đẻ xong bà mẹ hay vắt bỏ sữa non còn bây giờ không còn ai 
vắt bỏ mà cho bú ngay, cũng không còn cho uống nước, vắt chanh hay 
mật ong vào miệng trẻ trước khi cho bú lần đầu. Thời điểm cho trẻ ăn 
bổ sung bây giờ bà mẹ cũng làm theo mình hướng dẫn, không cho ăn 
bổ sung sớm nữa, thường phải 6 tháng mới cho ăn”.

(Phạm Thị Hương, Nữ hộ sinh TYT xã Nghĩa Sơn).

“Trước khi có dự án, bà mẹ không hiểu biết nhiều về 4 nhóm thực 
phẩm, chỉ nghĩ trẻ ăn no, ăn đủ là được và cũng không quan tâm nhiều 
đến cách nấu ăn cho trẻ. Hoạt động cân đo trẻ không thường xuyên 
nên bà mẹ ít biết về tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Một số bà mẹ còn 
nghĩ rằng trẻ thấp, bé là do di truyền, giống nòi. Sau khi có dự án bà 
mẹ và các thành viên gia đình đã biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
tốt hơn nhiều. Cả cộng đồng cùng quan tâm”.

(Chị Lê Thị Hồng Mai – Nữ hộ sinh TYT xã Bình Thuận)

“Tác động lớn nhất của dự án là thay đổi nhận thức, kiến thức của 
người dân. Dự án cũng coi trọng nâng cao năng lực cho đối tác địa 
phương. Những cái đó mới là bền vững”

(Chị Lưu Thị Hồng Kiểm – Trạm trưởng TYT xã Minh An)

“Từ khi có dự án, mọi thành viên trong gia đình quan tâm hơn đến 
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người phụ nữ mang thai, người mẹ mới đẻ. Ăn uống của bà mẹ được 
quan tâm, ăn nhiều hơn, đủ chất hơn thường sau đẻ khoảng 3-4 tháng 
không phải làm việc nặng. Bây giờ mọi người biết nhiều rồi”.

(Chị Vì Thị Thắng, dân tộc Khơ Mú, Phó Chủ tịch HPN xã Nghĩa Sơn).

“Dự án đã làm thay đổi rõ rệt nhận thức, sự quan tâm đến chăm sóc 
trẻ của người dân. Họ cũng quan tâm nhiều hơn đến hoạt động làm 
VDD, nuôi gà để tăng thực phẩm cho gia đình. Năm 2015, người dân 
có nhiều rau, nhiều thịt gà, trứng gà để ăn hơn và nhiều gà để bán. Các 
bữa ăn gia đình, người dân cũng quan tâm nhiều đến rau hơn so với 
trước kia”

(Anh Hoàng Văn Xoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lệ)

“Dự án SC đã trang bị cho bà mẹ rất nhiều kiến thức làm nông nghiệp, 
đặc biệt là việc tận dụng các điều kiện sẵn có từ địa phương như nguồn 
giống bản địa, phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón, kết hợp trồng 
trọt với chăn nuôi các để đảm bảo ANTPHGĐ. Từ những sản phẩm này 
các bà mẹ đã nâng cao được giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn tại gia đình”.

(Nguyễn Đăng Hiệt – Phó chủ tịch UBND xã Minh An)

 “Việc gắn liền mục tiêu dinh dưỡng đi liền với ANTPHGĐ có tính bền 
vững cao vì chiến lược này giúp giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Dự án đã 
thay đổi nhận thức của người dân, chính quyền thôn, xã và các ngành 
về ANTP và dinh dưỡng hộ gia đình. Người dân biết cách làm nông 
nghiệp chi phí thấp để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, phong 
phú, chất lượng để cải thiện dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và hộ gia đình 
mình. Dự án cũng giúp cán bộ khuyến nông nâng cao nhiều về kiến 
thức, kỹ năng, kinh nghiệm về mô hình sản xuất nông nghiệp chi phí 
thấp”

(Nguyễn Tiến Lâm – Trưởng trạm khuyến nông huyện Văn Chấn)

“Chưa có dự án nào mà làm thay đổi tư duy, nhận thức của các hộ 
nghèo, đồng thời làm giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng như dự án 
của SC. Điều này được thể hiện thông qua sự hưởng ứng cao, tham gia 
tích cực của cộng đồng, và những thay đổi tích cực ở bản thân các hộ 
cũng như trong cộng đồng trong việc làm VDD, nuôi gà thả vườn, trồng 
lúa SRI, nuôi cá trên ruộng lúa…. BĐHDA huyện thường xuyên báo cáo 
tình hình, kết quả thực hiện dự án với Chính quyền huyện, họ đánh giá 
cao các can thiệp của dự án và những kết quả dự án đạt được.”

(Hoàng Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn)



 “Dự án này rất phù hợp với địa bàn tỉnh Yên Bái, đáp ứng nhu cầu thực 
tế thiết thực của người dân. Kiến thức và thực hành về nuôi dưỡng trẻ 
nhỏ của họ còn hạn chế. Tuy có điều kiện về đất đai, lao động nhưng 
các hộ gia đình chưa tạo đủ nguồn thực phẩm cho nhu cầu của hộ gia 
đình. Cái hay của dự án là hướng dẫn họ cách thức tổ chức các hoạt 
động nông nghiệp dựa vào chính tiềm năng của họ. Các mô hình sản 
xuất nông nghiệp chi phí thấp rất phù hợp với người dân, vì có như thế 
các hộ nghèo mới áp dụng được. Hơn nữa dự án này tạo ra sự lồng 
ghép, phối hợp giữa ANTP với cải thiện dinh dưỡng trẻ em. Cái này 
thực tế chưa làm được ở địa phương”.

(Lương Kim Đức – Phó Giám đốc SYT tỉnh Yên Bái)

Bên cạnh những kết quả, tác động tích cực đã kể trên, quá trình triển 
khai dự án cũng có những kết quả, tác động không mong đợi. Tuy 
nhiên những kết quả, tác động này là không đáng kể so với những kết 
quả, tác động tích cực mà học phần này mang lại. Hơn nữa, một số kết 
quả, tác động không mong đợi của hợp phần ANTPHGĐ cũng là những 
bài học kinh nghiệm quý báu để các hộ gia đình, ngành khuyến nông, 
các ban ngành liên quan khác và dự án định hướng, cải thiện các hoạt 
động trong tương lai của mình. Những kết quả, tác động không mong 
đợi bao gồm:

- Dự án đã làm tăng quỹ thời gian làm việc của những cán bộ trực 
tiếp tham gia thực hiện các hoạt động của dự án, đặc biệt là đội ngũ 
YTTB và CTV HPN.

- Vào những ngày mùa bận rộn, việc tham gia vào ngày TDTTTE, 
TTGDPHDD, họp nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM, phần nào ảnh hưởng 
đến thời gian lao động của các bà mẹ, nhất là với các hộ neo người.

- Việc triển khai mô hình nuôi thỏ bị thất bại ở một số hộ gia đình đã 
làm mất công sức và một số kinh phí của hộ gia đình khi làm chuồng 
thỏ, khi chăm sóc và nuôi dưỡng thỏ. Tương tự như vậy với một số 
hộ khi triển khai mô hình nấm rơm bị thất bại. Mô hình nuôi giun 
quế sau một thời gian triển khai, hầu hết các hộ gia đình không duy 
trì được mô hình này. 

- Về phía ngành khuyến nông, khi hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng 
một số mô hình không có hiệu quả như mô hình nấm rơm, giun 
quế, cũng phần nào mất công sức của cán bộ khuyến nông. Về phía 
dự án, một phần ngân sách chưa được sử dụng hiệu quả.
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Tất cả các hoạt động của dự án là để nhằm đạt được mục tiêu quan 
trong nhất: giảm tỷ lệ SDD của trẻ dưới 2 tuổi và thay đổi kiến thức và 
thực hành nuôi dưỡng trẻ của các bà mẹ và gia đình, cộng đồng. 

Kết quả đánh giá cuối kỳ dự án cho thấy tỷ lệ SDD trẻ dưới 2 tuổi ở cả 
hai thể SDD nhẹ cân và SDD thấp còi tại các xã mục tiêu đã giảm rõ rệt 
sau 3 năm can thiệp:

Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân ở 6 xã dự án đã giảm 6.3% (lúc đầu là 22.3%; khi 
kết thúc dự án giảm xuống còn 16.0%; khác biệt có ý nghĩa thống kê 
p=0.001.

4.3. Kết quả, tác động đến tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 2 tuổi và 
kiến thức, thực hành dinh dưỡng của bà mẹ.

Biểu đồ 7: Giảm tỷ lệ SDD nhẹ cân của trẻ dưới 2 tuổi ở từng xã và chung 6 
xã sau dự án

Biểu đồ 8: Giảm tỷ lệ SDD thấp còi của trẻ dưới 2 tuổi ở từng xã và 
chung 6 xã sau dự án 



Biểu đồ 9 cho thấy thực hành về CSTN, sinh đẻ, NCBSM và cho trẻ ăn 
bổ sung của bà mẹ và gia đình đã thay đổi rất nhiều sau can thiệp của 
dự án, đc biệt là một số chỉ số dựa trên IYCF – 2010: Tỷ lệ trẻ được cho 
ĂBS đúng thời điểm tăng từ 37,5% lên 81,1%; Tỷ lệ trẻ (6-23 tháng) có 
khẩu phần ăn đủ 4 nhóm thực phẩm tăng từ 31,9% lên 95,1%; Tỷ lệ trẻ 
được cho bú sớm trong vòng 1 giờ đầu tăng từ 67,7% lên 84,8%: Tỷ lệ 
trẻ 4-5 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ tăng từ 9,8% lên 

SDD thấp còi ở 6 xã dự án giảm 6.6% sau 3 năm can thiệp (từ 34.3% 
xuống còn 27.7%; khác biệt có ý nghĩa thống kê p=0.003).

Cùng với kết quả giảm tỷ lệ SDD trẻ em dưới 2 tuổi, kiến thức, thực 
hành dinh dưỡng của các bà mẹ và gia đình cũng đã có những thay đổi 
tích cực: 

Biểu đồ 9: Thực hành dinh dưỡng của bà mẹ được cải thiện sau dự án
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52,3%; và Tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ 
tăng từ 20,7% lên 52,9% (sự thay đổi đều khác biệt có ý nghĩa thống kê; 
p = 0.000 ở tất cả các so sánh).

Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về CSTN, NCBSM và cho trẻ ĂBS cũng 
đã có sự thay đổi rõ rệt sau can thiệp của dự án (sự thay đổi đều khác 
biệt có ý nghĩa thống kê; p = 0.001 hoặc p = 0.000 ở tất cả các so sánh).

Biểu đồ10: Kiến thức dinh dưỡng của bà mẹ được cải thiện sau dự án



Gia đình chị Lò Thị Thảo, sống tại thôn Phạ 
Trên, xã Tú Lệ. Vợ chồng chị có hai con: con 
trai, tên Huy, sinh năm 2001 và con gái, tên 
My, sinh tháng 7/2014. Vợ chồng chị sống 
cùng bố mẹ chồng.

Chị Thảo đã tham gia các hoạt động sau do 
dự án SC hỗ trợ tổ chức tại xã Tú Lệ:

- Sinh hoạt nhóm hỗ trợ CSTN và NCBSM hàng tháng tại thôn và ngày 
CSTN tại trạm y tế xã khi chị Thảo mang thai cháu My.

- Cùng với cháu My tham gia ngày TDTTTE tổ chức tại thôn cho bà mẹ 
có trẻ dưới 24 tháng tuổi.

- Tham gia các buổi tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do dự 
án tổ chức: làm vườn dinh dưỡng, nuôi gà, ủ phân hữu cơ, nuôi giun 
quế.

Theo chị Thảo, lợi ích lớn nhất dự án mang lại là giúp gia đình nuôi dưỡng 
cháu My khỏe mạnh, không bị SDD. Sau khi tham gia dự án, kiến thức, kỹ 
năng về CSTN, NCBSM và cho trẻ ăn bổ sung của chị đã thay đổi rất nhiều 
so với trước kia khi chị mang thai và nuôi dưỡng đứa con đầu. Bên cạnh 
đó, các hoạt động tập huấn, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã 
góp phần giúp gia đình chị có thêm nguồn thực phẩm để cải thiện dinh 
dưỡng cho chị trong thời gian mang thai, nuôi con bú và đảm bảo bữa ăn 
đủ thành phần dinh dưỡng cho cháu 
My trong thời kỳ cháu ăn bổ sung. 
Trước đây gia đình chị cũng có vườn 
rau, nhưng thường trồng ít loại rau, 
vụ đông Xuân hầu như chỉ trồng rau 
cải và nhiều khi vẫn bón rau bằng 
phân tươi và phân hóa học. Nhưng 
sau khi được dự án hướng dẫn, gia 
đình chị đã trồng nhiều loại rau trong vườn để đa dạng thành phần dinh 
dưỡng và chỉ sử dụng phân ủ hữu cơ để bón rau. Thời điểm hiện tại gia 
đình chị có 20 con gà, trong đó có 4 con gà đẻ trứng.

Lợi ích lớn nhất dự án mang lại là giúp gia đình nuôi 
dưỡng cháu My khỏe mạnh, không bị SDD
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Nuôi dưỡng cháu Huy – trước khi 
có dự án

Nuôi dưỡng cháu My – sau khi 
có dự án

CSTN

- Khám thai 2 lần

- Không uống viên sắt

- Kiêng ăn một số loại thức ăn

NCBSM

- Vắt bỏ sữa non theo lời khuyên của 
mẹ chồng và các bác, các cô. Cho bú 
sau sinh khoảng 3-4 tiếng.

- 4 tháng tuổi đã cho ăn bổ sung

- Cai sữa khi 16 tháng tuổi

Ăn bổ sung

- Nấu bột, cháo với thịt, trứng không 
có rau, dầu, nước mắm.

Tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe

- Tăng cân ít

- Hay ho, sốt, sổ mũi

- Khám thai 3 lần

- Có uống viên sắt

- Không ăn kiêng

- Cho bú sữa đầu và cho bú ngay 
sau khi sinh

- Cho bú sữa mẹ hoàn toàn 6 
tháng đầu

- Hiện tại vẫn cho bú (18 tháng 
tuổi)

- Có đủ các nhóm thức ăn: gạo, 
thịt, cá, trứng,.., rau các loại, 
nước mắm, dầu, mỡ.

- Tăng cân nhiều hơn

- Không ốm vặt và dễ nuôi

Ghi chép tại xã Tú Lệ, ngày 20/1/2016

Những thông tin cụ thể khi nuôi dưỡng cháu Huy và cháu My mà chị 
Thảo chia sẻ dưới đây là những minh chứng cụ thể cho những lợi ích do 
dự án mang lại.



Chị Vi Thi Nhật là bà mẹ dân tộc Khơ Mú. 
Gia đình chị sống tại thôn Nậm Tộc, xã 
Nghĩa Sơn – một xã miền núi rất nghèo của 
huyện Văn Chấn. Gia đình chị có 5 người: 
bà nội, hai vợ chồng chị và hai con trai. Con 
trai đầu của chị sinh tháng 4/2009 và con 
trai thứ hai tên Dương sinh tháng 11/2014. 
Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo trong xã 

(thu nhập bình quân dưới 400.000 đồng/người/ tháng). Thu nhập chính 
của gia đình từ làm ruộng với 2.000m2 trồng lúa hai vụ. Mặc dù diện tích 
lúa này đủ cung cấp gạo ăn cho gia đình, nhưng gia đình chị vẫn thiếu 
tiền mặt để trang trải các khoản chi của gia đình. Chồng chị thỉnh thoảng 
vẫn phải đi làm thuê ở địa phương khác để kiếm thêm thu nhập cho gia 
đình.

Chi Nhật tham gia dự án DDTE do SC tài trợ từ tháng 6/2014, khi đó chị 
đang mang thai bé Dương. Trong quá trình mang thai, chị thực hành 
theo những hướng dẫn về CSTN do dự án hướng dẫn, nên bé Nhật sinh 
ra rất khỏe mạnh, nặng 3,7kg. Chị thực hiện cho con bú sớm ngay sau 
sinh và NCBSMHT trong 6 tháng đầu. Nhưng khi 5 tháng tuổi, Dương bị 
viêm amidan, ho, sốt, rồi giảm cân và bị SDD. Chị Nhật biết con bị SDD 
nhờ kết quả cân, đo trẻ trong ngày TDTTTE được tổ chức định kỳ vào 
ngày 17 hàng tháng tại thôn. Sau khi bị SDD, Dương được tham gia trung 
tâm GDPHDD tại thôn. Hàng tháng, chị Nhật mang con đến trung tâm 
đều đặn 5 buổi từ ngày 12 đến ngày 16. Tại trung tâm, chị Nhật và 5 bà 
mẹ có con SDD khác trong thôn được YTTB và cán bộ HPN thôn hướng 
dẫn nấu một bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng cho trẻ và cùng nhau 
thực hành nấu ăn. Dương và những trẻ SDD khác được ăn các bữa cháo, 
bột do chính các bà mẹ tự tay nấu tại trung tâm. Các bà mẹ đều biết rằng 
mục đích chính của trung tâm GDPHDD là cung cấp kiến thức và kỹ năng 
nấu ăn cho họ để họ nấu những bữa ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ tại nhà, 
giúp trẻ phục hồi tình trạng dinh dưỡng. 

Vì nhà nghèo không có tiền mua thức ăn, nên gia đình chị Nhật cố gắng 
tạo thêm nguồn thức ăn tại hộ gia đình thông qua hoạt động trồng trọt 

Trung tâm GDPHDD tại thôn rất cần để chữa SDD 
cho trẻ em 
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và chăn nuôi. Chị Nhật được tham gia 
các khóa tập huấn làm vườn rau dinh 
dưỡng và chăn nuôi gia cầm do dự án 
tổ chức. Gia đình chị có một vườn rau 
sau nhà và trồng nhiều loại rau khác 
nhau như rau ngót, rau dền, bí ngô, 
xu hào, cải bắp,…tùy theo mùa vụ. 
Ngoài trồng rau, gia đình chị thường 
xuyên nuôi khoảng 20-30 con gà, 
trong đó có gà mái đẻ trứng để lấy trứng cho con và nuôi cá ở ao. Thỉnh 
thoảng chồng chị còn đi bắt được ếch, cua ở suối và đồng ruộng. Nhờ 
kiến thức nấu ăn của mẹ và nguồn thức ăn đa dạng tự tạo được tại hộ 
gia đình, bé Dương đã có những bữa ăn chất lượng tại nhà. Sau 5 tháng 
tham gia trung tâm GDPHDD, tình trạng dinh dưỡng của Dương đã được 
cải thiện rõ rệt và hiện tại cháu thoát khỏi SDD.

Theo chị Nhật “Trung tâm GDPHDD tại thôn rất cần để chữa SDD cho trẻ 
em”. Chị rất biết ơn dự án đã giúp con chị thoát khỏi SDD và mong muốn 
dự án tiếp tục giúp các bà mẹ trẻ khác trong xã có kiến thức nuôi dưỡng 
con để trẻ trong thôn, xã khỏe mạnh không bị SDD. 

Ghi chép tại xã Nghĩa Sơn, ngày 4/12/2015



PHẦN 5
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
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Trẻ em dân tộc ít người là nhóm đối tượng chịu nhiều 
thiệt thòi, có điều kiện sống khó khăn hơn nhóm trẻ 
dân tộc Kinh về các mặt kinh tế, giáo dục, thông tin, 
giao thông,... Hơn nữa, tuy tỷ lệ SDD trẻ em chung toàn 
quốc đã giảm đáng kể trong những thập kỷ qua; nhưng 
ở nhóm trẻ dân tộc ít người, tỷ lệ SDD vẫn còn rất cao 
và tốc độ giảm chậm, đặc biệt là SDD thể thấp còi. Chính 
vì vậy, hướng tới và ưu tiên nguồn lực thực hiện các 
chương trình cải thiện dinh dưỡng cho nhóm trẻ này là 
định hướng đúng, phù hợp với thực trạng SDD trẻ em tại 
Việt Nam. 

SDD thể thấp còi gây ra nhiều ảnh hưởng xấu với đứa trẻ. Ảnh hưởng 
đối với chiều cao của những trẻ SDD thể thấp còi là vĩnh viễn. Những 
trẻ bị SDD thấp còi thường có nguy cơ tử vong cao, dễ mắc bệnh hơn 
so với trẻ bình thường và có thể dễ mắc các bệnh mãn tính sau này. Trẻ 
em gái bị SDD thấp còi lớn lên trở thành người phụ nữ thấp còi và khi 
đẻ con thì nguy cơ SDD thấp còi cho con cao hơn. Hay nói cách khác 
SDD thấp còi ảnh hưởng đến cả thế hệ sau. 

Trong giai đoạn vừa qua, các chương trình dinh dưỡng mới tập trung 
chủ yếu vào mục tiêu giảm SDD thể nhẹ cân. Mục tiêu giảm SDD nhẹ 
cân được đưa vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, 
nhưng chưa có mục tiêu giảm SDD thể thấp còi. Với thực trạng này, khi 
thực hiện các chương trình, dự án cải thiện TTDD trẻ em cần phải chú 
trọng đến mục tiêu giảm tỷ lệ SDD thể thấp còi.

Chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời của trẻ, từ khi 
bà mẹ mang thai đến ngày sinh nhật thứ hai của đứa trẻ, có vai trò 
quyết định đến sự phát triển của trẻ sau này. Giai đoạn này bao gồm 
3 thời kỳ quan trọng: thời kỳ trẻ trong bụng mẹ, thời kỳ trẻ bú sữa 
mẹ hoàn toàn và thời kỳ trẻ ăn bổ sung. Hầu hết các trường hợp thấp 
còi xảy ra trước khi trẻ được 3 tuổi. Vì vậy, can thiệp để trẻ được nuôi 
dưỡng tốt trong giai đoạn trẻ dưới 24 tháng tuổi là đúng thời điểm và 

5.1. Những bài học chung
5.1.1. Hướng tới nhóm trẻ em dân tộc sống tại vùng miền núi nghèo

5.1.2. Tập trung cải thiện suy dinh dưỡng thể thấp còi

5.1.3. Tập trung can thiệp vào nhóm trẻ dưới 24 tháng



giá trị nhất để giúp trẻ phát triển tốt, tránh cho trẻ bị SDD; đây cũng là 
giai đoạn vàng để cải thiện SDD thấp còi. Với mỗi thời kỳ trên, cần có 
các can thiệp phù hợp nhằm vào các nhóm cụ thể: bà mẹ đang mang 
thai, đang nuôi con bú dưới 6 tháng tuổi và đang nuôi con nhỏ từ 7-23 
tháng tuổi.

Trong chương trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, cần có các can 
thiệp cụ thể cho nhóm trẻ SDD để giúp các trẻ này phục hồi tình trạng 
dinh dưỡng. Trong dự án này “Mô hình NERP” là một sáng kiến cho việc 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ SDD tại cộng đồng. Được tổ 
chức tại cấp thôn cho những trẻ SDD dưới 24 tháng tuổi, mô hình này 
đã góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của gia đình và cộng 
đồng rất nhiều đối với việc phục hồi dinh dưỡng cho trẻ SDD, đồng 
thời tạo cơ hội cho các bà mẹ trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. 
Tuy được tổ chức tại cấp thôn, bao gồm cả các bữa ăn chất lượng cho 
trẻ SDD, nhưng mục đích cuối cùng của trung tâm NERP vẫn là hướng 
dẫn bà mẹ và những người nuôi dưỡng trẻ trong gia đình kiến thức, kỹ 
năng phục hồi dinh dưỡng cho trẻ tại nhà một cách bền vững.

Khi áp dụng mô hình NERP, kinh nghiệm từ dự án cho thấy nên xem 
xét sự phù hợp của mô hình này với những vùng miền núi dân cư thưa 
thớt và đường đi khó khăn và xa sẽ là trở ngại lớn đối với các bà mẹ và 
trẻ. Thời gian tiến hành một đợt NERP bao nhiêu buổi trong tháng nên 
được xác định phù hợp để không mất nhiều thời gian cho bà mẹ, YTTB, 
CTV, nhưng cũng đủ để có hiệu quả. Ngoài ra, cũng nên có can thiệp cụ 
thể cho việc điều trị những trường hợp SDD cấp tính.

ANTPHGĐ không đảm bảo thì không thể có bữa ăn tốt cho bà mẹ và 
trẻ em, không có bữa ăn tốt thì không thể cải thiện dinh dưỡng trẻ em. 
Vấn đề này càng rõ ở các khu vực miền núi nghèo, khi mà khẩu phần ăn 
hàng ngày của người dân còn rất nghèo nàn và đơn điệu, không đảm 
bảo đủ thành phần dinh dưỡng. Mặc dù có định hướng rõ về mục tiêu 
cải thiện an ninh thực phẩm hộ gia đình trong Chiến lược Dinh dưỡng 
Quốc gia, nhưng nhìn chung trên thực tế sự gắn kết, phối hợp giữa 
ngành nông nghiệp và ngành y tế cho mục tiêu cải thiện dinh dưỡng 
cho người dân, đặc biệt là cho trẻ em vẫn chưa chặt chẽ. Vì vậy, có 

5.2. Những bài học cụ thể rút ra từ hoạt động của dự án

5.2.1. Có các can thiệp cụ thể cho nhóm trẻ suy dinh dưỡng

5.2.2. Gắn liền cải thiện ANTPHGĐ trong chương trình cải thiện DDTE
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thể nói mô hình dự án là bài học kinh nghiệm để tham khảo cho các 
chương trình cải thiện dinh dưỡng trẻ em tại khu vực miền núi với sự 
kết hợp chặt chẽ giữa các can thiệp của ngành y tế nhằm nâng cao kiến 
thức và thay đổi hành vi nuôi dưỡng trẻ và những can thiệp của ngành 
nông nghiệp nhằm thúc đẩy cải thiện ANTPHGĐ, tạo điều kiện về kinh 
tế cho các bà mẹ và gia đình áp dụng những kiến thức và kỹ năng nuôi 
dưỡng trẻ đã được học.

Bài học từ hợp phần ANTPHGĐ: 

- Lựa chọn các mô hình can thiệp phù hợp với hộ gia đình nghèo, giúp 
họ cải thiện ANTP thông qua các hoạt động sản xuất nông nghiệp 
chi phí thấp, tận dụng nguồn lực gia đình về đất đai, lao động, tận 
dụng nguyên liệu từ tự nhiên, các phế phụ phẩm nông nghiệp, kết 
hợp giữa hoạt động trồng trọt và chăn nuôi để phát triển sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh, an 
toàn thực phẩm và môi trường sống tốt cho sức khỏe, dinh dưỡng 
của người dân.

- Khi lựa chọn các mô hình sản xuất nông nghiệp để giới thiệu, hướng 
dẫn, hỗ trợ hộ nông dân áp dụng, ngoài yếu tố về chi phí thấp để 
người dân dễ áp dụng, cũng cần xem xét cẩn thận đến các yếu tố 
khác như kỹ thuật, mức độ rủi ro, khả năng duy trì, để quyết định 
lựa chọn mô hình hoặc phát triển các nội dung tập huấn, hướng 
dẫn cẩn thận cho các hộ nông dân, tránh thất bại.

- Khi hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng các mô hình sản xuất nông 
nghiệp chi phí thấp thì việc hỗ trợ, cung cấp vật tư không phải là yếu 
tố quan trọng dẫn đến thành công và sự bền vững của mô hình mà 
cần chú trọng đến việc chuyển giao kỹ thuật, xây dựng năng lực cho 
các hộ nông dân để họ tự phát triển dựa trên tiềm năng của chính 
hộ gia đình.

- Với mỗi mô hình nên làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi nhân 
rộng. Những thử nghiệm thực tế của hộ dân mới là những bằng 
chứng về sự phù hợp của mô hình, đồng thời đưa ra được những 
bài học kinh nghiệm cho việc mở rộng.

- Việc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và làm theo giữa các hộ nông dân 
là hình thức rất phổ biến trong các hoạt động nông nghiệp, nhất là 
với những kỹ thuật, mô hình sản xuất mới. Hình thức này cũng rất 
hiệu quả cho việc nhân rộng các mô hình. Một số mô hình sản xuất 
nông nghiệp cũng nên xem xét áp dụng việc tổ chức theo nhóm hộ 
gia đình vì những ưu điểm của mô hình này, đặc biệt là việc chia sẻ 



kinh nghiệm, hỗ trợ nhau giữa các thành viên nhóm.    

- Bên cạnh các hoạt động thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tạo nguồn 
thực phẩm tại hộ gia đình, thực hiện các khảo sát, khuyến khích, 
thúc đẩy người dân sử dụng nguồn thức ăn từ tự nhiên cũng là một 
sáng kiến của dự án, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của người dân 
sống tại khu vực miền núi. Tuy nhiên, trong khuôn khổ dự án này, 
chưa thực hiện được những nghiên cứu sâu, đặc biệt là phân tích 
thành phần những thực phẩm từ tự nhiên để phát triển những tài 
liệu hướng dẫn, giáo dục, truyền thông cho người dân về sử dụng 
nguồn thức ăn tự nhiên. Vấn đề này nên tiếp tục được quan tâm, 
nghiên cứu.

Quá trình thực hiện dự án DDTE tại 
huyện Văn Chấn – địa bàn miền núi có 
tỷ lệ cao người dân tộc sinh sống cho 
thấy rằng, bệnh tật là một trong những 
nguyên nhân phổ biến dẫn đến SDD 
ở trẻ. Tiêu chảy và bệnh hô hấp là hai 
bệnh phổ biến tại các khu vực miền núi. 
Thông tin từ các trung tâm NERP tại 6 xã 
dự án cho thấy trẻ dưới 24 tháng tuổi bị 
SDD chủ yếu là sau khi trẻ bị mắc bệnh 

tiêu chảy và mắc bệnh hô hấp. Tại khu vực miền núi tình trạng thiếu 
nhà tiêu hợp vệ sinh và chăn nuôi gia súc gia cầm theo phương pháp 
chăn thả bán tự nhiên tương đối phổ biến. Nguồn nước sinh hoạt của 
nhiều hộ gia đình chưa đảm bảo là nguồn nước sạch. Mặt khác, vào 
mùa lạnh, một số trẻ - nhất là những trẻ nhà nghèo, chưa được giữ ấm 
cẩn thận nên hay mắc các bệnh về đường hô hấp. Các yếu tố này có 
liên quan trực tiếp đến tình trạng SDD ở trẻ em. Vì vậy, để tăng cường 
hiệu quả của các chương trình cải thiện DDTE tại khu vực miền núi cần 
đặc biệt chú ý đến các can thiệp giúp bà mẹ và gia đình phòng bệnh 
tiêu chảy, hô hấp cho trẻ tại nhà và nâng cao chất lượng dịch vụ khám 
và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế địa phương. Cải thiện vệ sinh môi 
trường và thúc đẩy thực hành những hành vi vệ sinh trong cuộc sống, 
đặc biệt là khi nuôi dưỡng, chế biến thức ăn cho trẻ là nội dung không 
thể thiếu trong hoạt động giáo dục  truyền thông cho bà mẹ và cộng 
đồng.

5.2.3. Chú trọng vệ sinh môi trường và điều trị trẻ bệnh trong chương trình DDTE tại 

khu vực miền núi
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Dự án sử dụng kết hợp hai phương pháp truyền thông gián tiếp và trực 
tiếp nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và thay đổi thái độ, hành 
vi của bà mẹ và các thành viên trong gia đình về nuôi dưỡng trẻ, tuy 
nhiên phương pháp truyền thông trực tiếp giữ vai trò chủ đạo vì nó 
phù hợp với địa bàn miền núi. Với phương pháp truyền thông trực tiếp, 
dự án sử dụng nhiều hình thức tổ chức hoạt động khác nhau nhằm bổ 
sung, hỗ trợ lẫn nhau và nhằm vào những đối tượng đích cụ thể: bà mẹ 
mang thai, bà mẹ đang cho con bú dưới 6 tháng, bà mẹ có con ăn bổ 
sung trong giai đoạn 6-23 tháng tuổi, bà mẹ có con SDD và các thành 
viên khác trong gia đình. Hơn nữa, hoạt động truyền thông thay đổi 
hành vi chú trọng nhiều vào việc hướng dẫn, thực hành xây dựng các 
kỹ năng cụ thể cho các bà mẹ và khuyến khích, thúc đẩy họ áp dụng 
vào việc nuôi dưỡng trẻ tại nhà. Kinh nghiệm dự án cũng cho thấy với 
nhóm đối tượng người dân tộc ở khu vực miền núi, hoạt động truyền 
thông cần lặp đi lặp lại nhiều lần trong thời gian đủ dài để xây dựng, 
củng cố và duy trì thói quen, hành vi của các bà mẹ và thành viên gia 
đình. Mặt khác, ngoài đối tượng bà mẹ, việc tác động đến những thành 
viên khác trong gia đình để họ hiểu, chia sẻ và hỗ trợ bà mẹ trong 
nuôi dưỡng trẻ là điều rất quan trọng. Với những đối tượng này, nên 
có những hình thức truyền thông linh hoạt và phù hợp với hoàn cảnh 
thực tế, trong đó hoạt động thăm và tư vấn hộ gia đình là hình thức 
khá hiệu quả. Ngoài ra, có thể lồng ghép trong các cuộc họp cộng đồng 
hoặc sử dụng các tài liệu truyền thông gián tiếp như tranh gấp, sổ tay 
phát tới hộ gia đình. 

Có thể nói cấp thôn là cấp quan trọng nhất trong các chương trình cải 
thiện TTDD trẻ em tại cộng đồng, do hầu hết các hoạt động can thiệp 
đều diễn ra tại cấp thôn. YTTB và CTV HPN là những người gần gũi nhất 
đối với đối tượng bà mẹ, trẻ em. Chính vì thế, năng lực của họ quyết 
định đến chất lượng, sự thành công của các hoạt động can thiệp. Tại 
các xã miền núi, YTTB thường có trình độ văn hóa hết lớp 9 hoặc lớp 12 
và được đào tạo lớp YTTB 9 hoặc 12 tháng. Trong quá trình làm việc, 
họ ít có cơ hội tham gia những khóa đào tạo về chăm sóc dinh dưỡng 
bà mẹ, trẻ em từ chương trình dinh dưỡng quốc gia, hoặc nếu có thì 
cũng không cụ thể và sâu. Cán bộ HPN thì càng có hạn chế hơn về kiến 
thức, kỹ năng để thực hiện các chương trình DDTE. Ngoài cấp thôn, 
cán bộ TYT xã cũng có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp dịch 

5.2.4. Truyền thông đa dạng, linh hoạt, phù hợp và chú trọng vào kết quả áp dụng 

vào thực tế

5.2.5. Xây dựng năng lực cho cán bộ cấp thôn, xã



vụ chăm sóc bà mẹ trước và sau sinh, 
thúc đẩy NCBSM, khám và chăm sóc trẻ 
bệnh, quản lý theo dõi TTDD trẻ em. 
Hơn nữa họ còn là người hướng dẫn, hỗ 
trợ kỹ thuật cho cán bộ cấp thôn trong 
quá trình thực hiện các hoạt động can 
thiệp tại thôn.  

Từ thực tế này, dự án đã có những đầu 
tư thích đáng cho việc đào tạo đội ngũ 

cán bộ thôn, xã về các kiến thức, kỹ năng cơ bản chăm sóc dinh dưỡng 
bà mẹ trẻ em, cùng với các kỹ năng truyền thông, tư vấn. Về phương 
pháp đào tạo, chú trọng thực hành, hướng dẫn cụ thể, đồng thời sử 
dụng các hoạt động giám sát hỗ trợ như là một phương pháp đào tạo 
tại chỗ hiệu quả. Đó có thể là các bài học kinh nghiệm hữu ích cho các 
chương trình dinh dưỡng cộng đồng triển khai tại khu vực miền núi.

Việc chăm sóc dinh dưỡng tại cộng đồng cần có sự tham gia không chỉ 
của ngành y tế, của từng gia đình, mà cần có sự tham gia, vào cuộc của 
Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể liên quan, và của cả cộng đồng.  

Trong mô hình dự án, khi triển khai các hoạt động can thiệp cải thiện 
dinh dưỡng trẻ em, đã không chỉ là việc riêng của ngành y tế, mà có 
sự tham gia trực tiếp của Chính quyền, ngành nông nghiệp, HPN, ĐTN, 
HND, và các ban ngành đoàn thể khác tại địa phương. Trong các tổ 
chức đoàn thể xã hội, HPN có vai trò nổi bật và hoạt động rất tích cực, 
hiệu quả. Một trong những lợi thế của tổ chức này khi tham gia thực 
hiện chương trình dinh dưỡng là họ rất gần gũi với đối tượng bà mẹ, 
trẻ em; hơn nữa, họ cũng là tổ chức luôn nhiệt tình và tham gia tích cực 
các hoạt động xã hội tại cộng đồng. Có sự tham gia của HPN, việc duy 
trì kết quả của các chương trình dinh dưỡng sẽ dễ dàng hơn.

Trong phạm vi gia đình, bằng các can thiệp phù hợp, dự án đã thức đẩy 
được sự hỗ trợ, chia sẻ từ người chồng và các thành viên khác trong gia 
đình trong công việc nuôi dưỡng trẻ và mọi người đã nhận thức ra rằng 
đây không chỉ còn là trách nhiệm, công việc của bà mẹ.

Trong phạm vi thôn, xã, dự án đã có những hoạt động thúc đẩy, cuốn 
hút để cả cộng đồng người dân hiểu, quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ.

5.2.6. Xã hội hóa công tác chăm sóc dinh dưỡng tại cộng đồng







Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới ở đó mỗi 
trẻ em đều có quyền sống, quyền được bảo vệ, 

quyền phát triển và quyền tham gia
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