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Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng là một tổ chức phi chính 
phủ, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, trực thuộc Hội Khuyến học VN. Đối tượng 
phục vụ là nhóm hộ nghèo, thu nhập thấp, trọng tâm là phụ nữ, tộc người thiểu số, 
trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác tại vùng sâu vùng xa miền núi và các 
tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho nhóm hộ này. 

NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ 
 2007 - 2010: Giúp 7 chương trình tiết kiệm tín dụng 

của Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 huyện thuộc 5 tỉnh (Sơn 
La, Điện Biên, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Ninh Thuận) 
chuyển đổi thành Quỹ xã hội, là bước trung gian 
để chuyển đổi thành Tổ chức TCVM; 

 2010 - 2012: Giúp 3 Quỹ xã hội lớn nhất của 
Mạng lưới M7 (Mai Sơn, Uông Bí, Đông Triều) 
thành lập Tổ chức TCVM trách nhiệm hữu hạn 
2 thành viên M7; 

 2007 - 2017: Liên tục tổ chức các hội thảo, sự 
kiện và đào tạo nâng cao năng lực cho 3 nhóm 
đối tượng chính: (1) cán bộ quản lý TCVM, (2) 
cán bộ chủ chốt cơ sở là những người tổ chức 
thực hiện các chính sách của Nhà nước, (3) 
người dân hưởng lợi trực tiếp, ưu tiên phụ nữ 
và nhóm yếu thế khác theo các chuyên đề về 
quản lý cộng đồng, khởi nghiệp và quản lý kinh 
doanh, bình đẳng giới, bảo hiểm và phòng 
chống rủi ro, quyền phụ nữ - phòng chống bạo 
lực gia đình và học đường, phòng chống nạn 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết; 

 Thực hiện dự án thí điểm xây dựng các chuẩn 
mực về quản lý và tài chính cho 3 đơn vị giao 
dịch khu vực miền núi phía bắc (STU) tại Tuần 
Giáo (2011), Đồng Hỷ (2014), Mường Ảng (2017);

 2013: Thực hiện thí điểm dự án Hội Bảo vệ An 
sinh tương hỗ (MPA) dưới sự hướng dẫn của Bộ 
Tài chính nhằm xây dựng khung pháp lý cho hoạt 
động bảo hiểm vi mô tại Việt Nam; 

 2012: Hỗ trợ phát triển kinh doanh theo chuỗi giá 
trị dựa trên mô hình hợp tác: (1) Đưa cây Hồng 
hoa lên Tuần Giáo thay thế cây sắn giúp thu nhập 
bà con tăng gấp 3-4 lần, (2) Mô hình hợp tác sản 
xuất rau an toàn cho nhóm yếu thế mất đất tại 
vùng mới đô thị hóa quận Long Biên; 

 2013: Phát động chương trình “Quỹ sữa dành 
cho trẻ phơi nhiễm HIV Điện Biên”, phối hợp với 
Trung tâm y tế các huyện cấp sữa cho các cháu; 

 2017: Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động TCVM cho 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo QĐ 20-TTg; 

 Hàng năm tổ chức hoạt động khuyến học và trợ 
giúp trẻ em tại các xã dự án, bao gồm chương trình  
(1) “Tủ sách Bản ta” xây dựng tủ sách cho các em 
thiếu nhi, học sinh tại các vùng cao, (2) Trao quà 
và học bổng cho con em thành viên có thành 
tích tốt trong học tập, (3) Vận động doanh nghiệp 
tặng bánh trung thu cho các em con nhà nghèo, 
(4) Kêu gọi cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ thành viên mắc 
bệnh hiểm nghèo, gia đình neo đơn khó khăn.



 344 hộ gia đình đã thoát nghèo sau 3 năm tham gia; 

 6 thành viên đã được vinh danh là Doanh nhân vi mô tiêu biểu 

Việt Nam (CITI Bank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); 

 72% thành viên có sự cải thiện về thu nhập sau 3 năm tham gia dự án; 

 89% thành viên đã có sự thay đổi tích cực về: (1) Điều kiện sống 

tốt hơn, (2) Quan hệ gia đình tốt hơn  
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NHỮNG CON SỐ TIÊU BIỂU TRONG 10 NĂM



2017 - Khát khao và mơ ước 

2017, CFRC đột phá vào vấn đề 
nóng của tỉnh Điện Biên là vấn nạn 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Dự 
án “Nâng cao quyền năng cho phụ 
nữ và các em gái để họ làm chủ hôn 
nhân của mình” do Quỹ Sáng kiến 
địa phương của Sứ quán Canada tài 
trợ đã để lại những ấn tượng và tác 
động sâu sắc với nhóm đối tượng 
đích và cộng đồng tại hai xã Quài 
Tở và Quài Nưa (Tuần Giáo, Điện 
Biên). 204 bà mẹ ký cam kết không 
cho con kết hôn sớm và kết hôn 
cận huyết. Sau Tết, tại các trường 
của hai xã không có em gái nào bỏ 
học vì đi lấy chồng. 
2017 – về tài chính vi mô, như các 
tổ chức xã hội đang hoạt động 
tài chính vi mô tại Việt Nam, CFRC 
cũng khát khao mong muốn mở 
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rộng địa bàn hoạt động của mình 
tại khu vực miền núi, nơi có nhiều 
khó khăn. CFRC cũng muốn thử 
sức mình, khẳng định mình để sẵn 
sàng đón chào Quyết định của Thủ 
tướng cho hoạt động tài chính vi 
mô với một tâm thế tự hào. Tháng 
4/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã 
đồng ý với đề nghị của CFRC về mở 
rộng Dự án STU sang huyện Mường 
Ảng và tới tháng 6/2017 văn phòng 
dự án đã được thiết lập tại đây. Tại 
Thái Nguyên, UBND huyện Phú 
Lương sẵn sàng tiếp nhận Dự án, 
Hội Phụ nữ lăn xả tháo gỡ các thủ 
tục hành chính, những mong sát 
cánh cùng CFRC cho ra đời mô hình 
chuỗi sản xuất rau an toàn từ sản 
xuất tới bán lẻ của Hội. Tuy nhiên 
tới 31/12/2017 vẫn nằm chờ Quyết 
định vì Dự án có yếu tố tài chính 
vi mô. Tháng 7/2017, Dự án “Sinh 
kế bền vững cho phụ nữ miền núi 
Thái Nguyên” đang thực hiện tại 
huyện Đồng Hỷ kết thúc giai đoạn 
1 (2014 – 2017) với những kết quả 
ấn tượng và những bài học mới để 
bước vào giai đoạn 2 lâu dài hơn 
nhằm đạt tới bền vững. Tuy nhiên 
tới nay cũng đang chờ và đợi kết 
quả đăng ký hoạt động. Khi phỏng 
vấn 576/800 thành viên thì 99,3% 
cho rằng Dự án cần ở lại và nên 
mở rộng ra các nơi khác để nhiều 
người được hưởng lợi. Có 3 thành 
viên phấn đấu vượt nghèo đã nhận 
được giải thưởng từ CITI Group với 
danh hiệu “Doanh nhân vi mô tiêu 
biểu 2017”. 
2017, tiếp tục chương tình “Tủ 
sách bản ta”, CFRC đã xây dựng và 
mở rộng văn hóa đọc cho các em 
thiếu niên nhi đồng 3 xã và 1 thị 
trấn huyện Mường Ảng. Hàng ngàn 
cuốn truyện mang tính giáo dục 

cao, thích hợp ở độ tuổi và sách 
giáo khoa đã được 4 nhà xuất bản, 
nhà sách và bạn bè ủng hộ được 
chuyển xuống các xóm/bản. “Quỹ 
sữa dành cho trẻ phơi nhiễm HIV 
Điện Biên” vẫn cung cấp 817 hộp 
sữa cho 49 cháu trong năm. 
2017, năm thứ 3 mô hình hợp tác 
sản xuất kinh doanh chuỗi rau an 
toàn cho vùng đô thị lõi của Thành 
phố Hà Nội được hoàn thiện. “Hợp 
tác xã sản xuất cung ứng rau củ 
quả Đồng Tâm” (phường Giang 
Biên, quận Long Biên) ra đời thay 
thế “Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ 
tổng hợp Đồng Tâm” đã vất vả tồn 
tại trong nhiều năm qua. Phải mất 
tới 3 năm để người dân và cán bộ 
quản lý của 2 HTX phường Giang 
Biên nhận biết đầy đủ vì sao họ 
phải thay đổi mô hình tổ chức và 
quản lý theo Luật HTX năm 2012. 
Mô hình đó được vận hành ra sao? 
Tổ chức bộ máy và quản trị thế nào? 
… Và, quá trình đó đã được cơ bản 
hoàn tất sau Đại hội chuyển đổi 
của 2 HTX vào những tháng cuối 
năm 2017. 
Những mong Quyết định về tài 
chính vi mô của Thủ tướng chính 
phủ sẽ thúc đẩy tài chính vi mô tiến 
lên để lấp đi khoảng trống mênh 
mông chiếm tới 70% người dân 
nông thôn, miền núi chưa tiếp cận 
được dịch vụ ngân hàng. Một ngày 
trôi qua, một tháng lùi lại và chả 
mấy chốc lại một năm hờ hững đi 
qua. Nhiều cơ hội cho nhóm nghèo 
đã bị rơi tuột, ước mơ thay đổi cuộc 
sống của họ cũng đành đợi chờ. Về 
phía mình, CFRC đã nộp hồ sơ đăng 
ký hoạt động tài chính vi mô đúng 
hạn với Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và vẫn kiên định đợi chờ với 
KHÁT KHAO & MƠ ƯỚC.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TCVM (STP) 

HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VI MÔ 

NỘI DUNG
Năm 2017 Số lũy kế (2011– 2017)

Số lớp Số người Số lớp Số người

Đào tạo Quản lý nhà nước, quản lý HTX, công tác 
Hội cho cán bộ chủ chốt cơ sở

10 315 37 1,224

Tăng cường năng lực kỹ thuật và quản lý cho người 
dân

19 271 198 3,857

Giáo dục các chuyên đề xã hội (giá trị sống, quản lý rủi 
ro, tảo hôn và hôn nhân cận huyết, bình đẳng giới,…)  

20 311 72 2,023

Các sự kiện về sinh kế, truyền thông về tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết

8 1,155 53 14,831

TỔNG CỘNG 57 2,052 360 21,935
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HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC



HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH - BDS 
Mô hình SXKD chuỗi rau quả an toàn 

tại vùng đô thị lõi Hà Nội
Với nguồn tài trợ từ Quỹ Châu Á, thông qua 3 giai đoạn (6/2014-4/2018), CFRC đã hỗ trợ Hợp tác xã Đồng 
Tâm, phường Giang Biên xây dựng thành công Mô hình HTX sản xuất kinh doanh rau quả an toàn VietGAP 
liên kết giữa Viện Rau quả TƯ, Hợp tác xã và Trung tâm Nguồn lực tài chính cộng đồng – CFRC, đưa doanh 
thu bình quân trên 1 ha canh tác từ 120,000,000 đ (năm 2014) lên 320,000,000 đ (2017)  

 4 khóa Đào tạo cho 60 cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn về lập 
    Kế hoạch kinh doanh dịch vụ cho Hợp tác xã và quản trị tài chính - kế toán 

 4 khóa cho 87 Cán bộ quản lý và nông dân về marketing và thực hành
   thương mại tốt 

 2 khóa cho cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng về kỹ năng bán hàng 
nâng cao 

 Sắm thêm 3 quầy bán lẻ mới, phát triển bán hàng qua điện thoại, sản xuất 
cung ứng theo đơn đặt hàng
 Hỗ trợ 3 hộ làm 3 nhà lưới có diện tích  trên 1,000 m2 
 Cung cấp 2 cuốn sổ tay vận hành và quản lý tài chính kế toán 
 Thành lập mạng lưới Cộng tác viên kỹ thuật - quản lý - Marketing 
 Mở website http://rauquaantoangiangbien.com có nhiều nội dung và chức 
năng thích hợp kết nối giữa sản xuất - kỹ thuật - thị trường

 75 nông dân được đào tạo về kỹ thuật canh tác rau an toàn VietGAP
    và Quản lý kinh doanh hộ gia đình 

 Mở 3 quầy bán lẻ tại khu đô thị Việt Hưng, cung cấp rau cho 14 nhà trường, 
cơ quan,... 
 Giới thiệu Luật Hợp tác xã 2012 

 234 nông dân được đào tạo về kỹ thuật trồng rau, quả an toàn VietGAP
 Thành lập 12 nhóm hợp tác với 225 nông dân được đào tạo về quản lý 

    kinh doanh theo nhóm hợp tác 
 MOU liên kết sản xuất kinh doanh rau giữa HTX Đồng Tâm với Erahouse 
 Đào tạo mô hình Hợp tác xã kiểu mới, tổ chức đại hội chuyển đổi 2 Hợp tác xã 
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QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN  
ĐỊA PHƯƠNG (CFLI)

Dự án Tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái để họ tự kiểm soát hôn nhân của mình do Chính 
phủ Canada tài trợ thông qua Quỹ sáng kiến địa phương (CFLI) được CFRC triển khai trong 3 tháng 
(12/2016-2/2017) tại hai xã Quài Tở và Quài Nưa thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

02 hội thảo định hướng và cuối kỳ thu hút 120 đại biểu tham dự; 

12 nhóm hợp tác với 12 bản quy chế được 204 thành viên 

là phụ nữ Thái xây dựng cùng nhau cam kết thực hiện BA KHÔNG: 

12 khóa đào tạo dài ngày cho 214 học viên về tác hại tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết và quy định pháp luật liên quan; 

Hơn 1,000 cán bộ cơ sở và người dân hai xã dự án tham 
dự sự kiện truyền thông phổ biến kiến thức về tác hại tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết; 

64 món vay trị giá 492 triệu đồng được cung cấp cho 
thành viên các nhóm hợp tác

“Mình lấy con nhà chú, cận huyết thống đời thứ 2. Ngày 
trước không biết, bố mẹ bảo lấy thì cứ lấy thôi. Bây giờ 
đi học hiểu ra rồi thì mình ân hận lắm. Nhiều đêm về nhà 
không ngủ được, cứ phải nói với chồng để sau này không 
cho con cái giống mình nữa”  (Lò Thị Xiên, Quài Tở) 
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(1) Con gái KHÔNG kết hôn trước 18 tuổi  

(2) Con trai KHÔNG lấy vợ trước 20 tuổi 

(3) KHÔNG kết hôn cận huyết 



KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI - TRỢ GIÚP TRẺ EM 

Trao tặng giấy khen, đồ dùng học 
tập cho 136 cháu với số tiền trên 
11,000,000 đồng là con thành viên 

TCVM có thành tích xuất sắc trong học 
tập tại Tuần Giáo và Đồng Hỷ

Qua Báo Dân trí điện tử và bè bạn, 
hơn 1,900 cuốn sách truyện các 
loại giá trị gần 60,000,000 đồng 

của 2 nhà xuất bản và 2 công ty đã 
được trang bị cho 4 tủ sách tại Mường 
Ảng và Đồng Hỷ

Vận động Khách sạn Hilton Hanoi 
Opera tài trợ hơn 700 bánh trung 
thu cho trẻ em các xã Chiềng Sinh 

(Tuần Giáo), Ẳng Tở (Mường Ảng), Văn 
Hán (Đồng Hỷ)  
Kết nối với Quỹ bữa cơm có thịt chu cấp 
nuôi 2 cháu tới 18 tuổi do mồ côi cha bị 
HIV, mẹ hiện đang nhiễm HIV giai đoạn 
cuối tại Tuần Giáo 

Kêu gọi các nhà hảo tâm trong và 
ngoài nước quyên góp ủng hộ 
hàng ngàn bộ quần áo, khăn, mũ, 

đồ dùng cho người dân và sách vở cho 
học sinh các xã miền núi khó khăn của 
Tuần Giáo.

Hàng tháng  cấp sữa bột cho 49 trẻ 
từ  mới sinh đến 1 tuổi con các bà 
mẹ nhiễm HIV tại Tuần Giáo, nâng 

tổng số trẻ được hỗ trợ lên 66 trẻ với 1,179 
hộp sữa trị giá  260,553,000 đồng 

KHUYẾN
 TÀI
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ĐIỂN HÌNH

Doanh nhân vi mô CITI - 2017: Cà Thị Tương - STU Tu n Giáo 

Sinh năm 1993 tại bản Lập, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, chị Cà 
Thị Tương là một trong những gương sáng điển hình cho tinh thần 
chịu thương, chịu khó, vươn lên trong cuộc sống tại vùng miền núi 

khó khăn. Chị lập gia đình năm 2014 khi hai vợ chồng chưa có vốn làm 
ăn và cũng chưa có việc làm ổn định. Năm 2015, sau khi được nghe 
giới thiệu về dự án STU, anh chị bàn nhau và mạnh dạn vay 10,000,000 
đồng mua 10 con lợn và 30 con gà. Với cơ chế trả gốc lãi hàng kì 
của dự án, anh chị động viên cùng nhau cố gắng chăm chỉ làm ăn; 
ngoài thời gian lao động ở nhà, anh chị còn thu mua thêm gốc cây 
sim của người dân trong bản kiếm thêm thu nhập. Nhờ đó, anh chị 
luôn trả gốc lãi đúng hạn và cuộc sống của gia đình được cải thiện. 

Hiện tại, chồng chị ở nhà chăn nuôi, trồng trọt và 
chăm sóc con, còn chị sáng đi làm thêm ở quán cà 
phê, chiều về nướng cá bán gần cổng trường mầm 
non của xã. Với nghị lực và ý chí quyết tâm vươn 
lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương 
mình, chị Tương đã được công nhận là 1 trong 31 
Doanh nhân vi mô tiêu biểu năm 2017.

Sau vòng vốn đầu tiên, anh chị tiếp tục vay thêm 
để mở rộng chăn nuôi. Với số tiền vay 65 triệu đồng 
sau gần 3 năm tham gia dự án, tới nay anh chị 
không phải đi mua lợn giống và gà giống ở ngoài 
nữa mà đã tự nhân giống được 4 con lợn nái và 50 
con gà mái đẻ trứng. Không chỉ vậy, anh chị còn 
kinh doanh thêm bánh kẹo, bán xôi phục vụ học 
sinh trong bản. Nhờ chịu khó chăm chỉ làm ăn, sau 
khi trả gốc lãi cho dự án, gia đình anh chị đã có 
của ăn của để, đã sắm sửa thêm một số đồ dùng 
gia đình (tủ lạnh, tủ quần áo) và còn dư một ít tiết 
kiệm phòng trường hợp sau này dùng tới.

Chị Cà Thị Tương (thứ 1 từ trái sang) 
nhận giải Doanh nhân vi mô tiêu biểu 2017 

Quán cá nướng của chị Tương 
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Sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, mẹ bỏ đi khi 
chị vừa tròn 5 tháng tuổi, 9 năm sau, bố chị mất khiến việc học hành của chị dang dở. Kiến thức 4 năm 
tiểu học chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, làm các phép tính cơ bản. Năm 19 tuổi, chị về làm dâu 

trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Năm 2011, 7 năm sau ngày cưới, vợ chồng chị ra ở riêng với cơ 
ngơi là một ngôi nhà lụp xụp, mái nhà là phông bạt và chưa đầy một sào ruộng làm vốn.

Cuộc sống vô cùng vất vả, không có đất canh tác, chị phải đi phụ vữa, chồng chị đi đánh ốc ven 
sông Cầu để mưu sinh. Anh em nghèo khó, không có tài sản thế chấp nên không vay được ngân hàng, 
không có vốn để sản xuất kinh doanh, không có tiền mua phân để bón, mua thuốc trừ sâu để phun, 
thóc gạo không đủ ăn chưa nghĩ tới chăn nuôi. Năm 2014, Dự án STU về địa phương, chị mạnh dạn 
vay 10 triệu, kêu gọi cả người quen chung nhau thầu 5 mẫu ruộng của xã với giá thầu 20 triệu/3 năm 
và ruộng thầu đứng tên người quen của chị. Trong năm đó, vợ chồng chị mua được 1 con bò nái và 
san đất đổ nền, có thóc có gạo gia đình chị thoát được cái đói. Do có lịch sử hoàn trả tốt, chị được 
dự án tiếp tục cho vay vốn bổ sung để kịp thời mua phân, mua giống. Vừa có vốn vay dự án, vừa tiết 
kiệm được tiền công lao động, vợ chồng chị xây chuồng trại chăn nuôi trên đất nền đổ từ năm trước. 
Nhìn thấy 5 mẫu ruộng có khả năng chi trả, hàng xóm cho vợ chồng chị vay thêm để mua mảnh đất 
1300m2. Năm 2016, dự án STU tiếp tục cho chị vay vòng 3 với số tiền 20 triệu để mua máy cày, vừa phục 
vụ được ruộng nhà mình vừa làm dịch vụ cho bà con và giúp anh chị kiếm thêm thu nhập. Nhờ vậy, 
trong năm đó, anh chị đã tích cóp xây được nhà mới, cuộc sống không còn tạm bợ nữa, không còn 
những bữa ăn trưa nắng xuyên bạt rọi mâm cơm, không còn những đêm mưa vợ chồng con cái cùng 
chạy đồ, tát nước. Sau 3 năm cày cấy trên mảnh ruộng thầu không mang tên mình, năm 2017, với số 
tiền tích góp qua các năm và tiền vay từ dự án STU, anh chị chính thức đã đứng tên chủ gói thầu mới.

Doanh nhân vi mô CITI - 2017: Diệm Thị Thanh - STU Đồng Hỷ 

Một góc vườn của chị Thanh Chị Diệm Thị Thanh (bên phải)  
tại lễ trao giải CMA 2017
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Với suy nghĩ làm ăn bền vững dựa 
vào thế mạnh của quê hương, chị 
Vũ Thị Thủy tại tổ 5 phường Giang 

Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đã vươn lên 
làm giàu bằng việc sản xuất rau an toàn 
cung ứng cho thị trường tại chỗ. Mô hình 
sản xuất kinh doanh của gia đình chị hiện 
tại không chỉ góp phần ổn định kinh tế gia 
đình mà còn là mô hình tiêu biểu để nhiều 
nông dân trong HTX học hỏi làm theo. 
Nhiều năm liền gia đình chị vinh dự được 
công nhận là hộ nông dân điển hình tiên 
tiến trong phong trào nông dân thi đua 
sản xuất kinh doanh giỏi của quận. Trước 
đây chị là giáo viên mầm non; mọi chi tiêu, 
sinh hoạt trong gia đình chỉ trông chờ vào 
thu nhập từ lúa, ngô cấy trồng trên diện 

 T m gương sản xu t rau an toàn của HTX Đồng Tâm: Vũ Thị Thủy
Long Biên 

Một góc vườn rau của chị Thủy 

tích vài sào và đồng lương giáo viên mầm non ít ỏi của chị. Không 
chấp nhận số phận, với suy nghĩ thoát nghèo và làm giàu từ đồng 
đất quê hương, chị Thủy đã mạnh dạn bỏ nghề để bắt đầu việc  
sản xuất rau an toàn. Thời gian đầu, do chưa biết kỹ thuật trồng 
rau nên chị chủ yếu trồng các loại cây thông dụng, dễ trồng như 
rau muống, rau cải... Về sau, nhờ sự chăm chỉ, tìm tòi học hỏi qua 
sách, báo, mạng, đặc biệt khi dự án “Sinh kế cho nhóm dễ tổn 
thương khu vực đô thị hóa tại Long Biên Hà Nội” đến tập huấn và 
chuyển giao kỹ thuật cho chị em trong khu vực, chị Thủy đã tích 
cực tham gia các khóa tập huấn, không bỏ sót buổi nào. Nhờ áp 
dụng các kiến thức, kỹ thuật mới từ các khóa học trồng rau an 
toàn VietGAP nên việc sản xuất rau của gia đình chị đã có nhiều 
khởi sắc, được thị trường đánh giá cao về chất lượng ngon và 
chủng loại phong phú. Năm 2016, chị được HTX chọn là 1 trong 5 
hộ thay mặt HTX tham gia sản xuất và cùng bán hàng với trang 
trại giáo dục Erahouse. Chị tuân thủ rất nghiêm túc lịch gieo trồng 
và quy trình kỹ thuật rau liên kết HTX Đồng Tâm - Erahouse. Bởi vậy 
rất hiếm khi bị thiếu rau cung cấp cho các đoàn tham quan tới 
trang trại. Không quản sớm, trưa, hễ nghe điện từ trang trại gọi 
tới cần lấy rau là chị lại ra đồng, không hề kêu ca phàn nàn hay 
chậm trễ. Sự tận tụy, trung thành là đức tích hấp dẫn khách hàng 
thay vì những lời mời chào óng ả.  Tháng 7/2017, với sự tài trợ của 
Sứ quán Bỉ tại Việt Nam, hội thảo “Tăng niềm tin về mạng lưới 
cung ứng thực phẩm an toàn bởi những người nông dân sản xuất 
nhỏ”, được đồng tổ chức bởi trường Đại học y tế cộng đồng, Tổ 
chức Nông Lương thế giới (FAO) và Viện chăn nuôi quốc tế (ILRI), 
đã mời chị tham dự và chia sẻ kinh nghiệm.

ĐIỂN HÌNH
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“Tôi chọn nghề sản xuất rau an toàn và làm nghề 
này đã 30 năm với tâm nguyện sẽ sản xuất ra những 
sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng cho bản 
thân, gia đình và người tiêu dùng. Với diện tích 
3,000 m2, tôi trồng đủ loại rau ăn lá như cải các loại, 
mùng tơi, rau muống, bắp cải và cà chua, bầu bí, 
mướp, đậu đỗ, …” 

Chị Thủy chia sẻ tại hội thảo
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Nhìn lại 1 năm
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