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I. MỤC ĐÍCH CHUYẾN THAM QUAN  
 
Dự án Hợp tác Kỹ thuật Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc 
(Project for Sustainable Forest Management in the Northwest Watershed Area) 
tổ chức chuyến tham quan học tập tại tỉnh Sơn La cho các cán bộ xã, dân bản 
thuộc các điểm thử nghiệm của các huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, 
và thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Mục đích của chuyến tham quan 
là học hỏi từ các mô hình thành công về chăn nuôi, trồng trọt, trồng cây ăn quả, 
trồng rừng và bảo vệ rừng tại tỉnh Sơn La. Áp sụng các bài học kinh nghiệm 
tiếp thu được từ chuyến tham quan học tập vào hoạt động sản xuất, nâng cao thu 
nhập và quản lý rừng tại địa phương. Năng lực và sự hiểu biết của các thành 
viên tham gia được nâng lên sau chuyến tham quan học tập. 

 

II. KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI SƠN LA 
 
Thực hiện kế hoạch của Dự án, từ ngày 23/02 đến 24/02/2012 Đoàn công tác 
của Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc đã đến thăm: 
Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc, Xí nghiệp sản xuất 
giống nấm và chế biến nấm xuất khẩu Sơn La, mô hình trồng rừng tại bản Hua 
Ti, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. tỉnh Sơn La. 
 

1) Nội dung, Chương trình tham quan học tập. (Đính kèm) 
2) Đoàn tham quan học tập gồm 22 thành viên. (Danh sách đính kèm) 
 

2.1. Thăm quan Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng 
Tây Bắc 
 
Chiều ngày 23/02/2012 đoàn đã đến thăm Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm 
nghiệp Vùng Tây Bắc. Ông Phong, Giám đốc Trung tâm và một số cán bộ của 
Trung tâm đã giới thiệu khu vườn ươm của Trung tâm. Hiện nay, vườn ươm của 
Trung tâm đang ươm một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây Mắc-ca, 
cây Giảo cổ lam, cây Táo mèo, cây Gụ hương, Thông... 
 
Ông Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết cây Mac-ca đang là một loài cây 
có giá trị kinh tế rất cao. Mác-ca có nguồn gốc từ Úc, là loại cây cho quả có 
nhân chứa chất dinh dưỡng khá cao, hàm lượng dầu tới 78%, hàm lượng protein 
trong nhân lên tới 9,2%, cùng 20 loại axít amin rất cần thiết cho cơ thể… Nhân 
hạt Mác-ca được dùng làm thực phẩm cao cấp, dầu được dùng trong các loại mỹ 
phẩm, rất được ưa chuộng ở thị trường Âu, Mỹ. Sản lượng mác-ca trên thế giới 
hiện chỉ đáp ứng khoảng 1/4 nhu cầu thị trường. Trung tâm đã tiến hành trồng 
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thử nghiệm 1ha Mắc-ca từ 7 năm trước đến nay diện tích Mắc-ca này đã cho 
quả bói. Thông thường, cây Mắc-ca từ 5-6 tuổi sẽ cho quả bói và mỗi cây thu 
được khoảng 15-20 kg/cây. Tuy nhiên do điều kiện khí hậu và đất đai ở khu vực 
trồng rất phù hợp nên lượng quả thu hoạch trên mỗi cây đạt 30-40 kg. Giá bán 
hiện nay trên thị trường là 14.000 đồng/kg. Đất trồng cây Mác-ca yêu cầu tầng 
đất sâu, dày và màu mỡ. Theo ý kiến của một số thành viên trong đoàn thì cây 
Mác-ca có thể trồng phù hợp ở các xã Thanh An, Núa Ngam, huyện Điện Biên 
và một số bản thuộc thành phố Điện Biên Phủ. Loài cây này đang là một loài 
cây triển vọng trong việc xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi 
hiện nay. 
 
Giống cây Táo Mèo (Sơn tra) cũng đang được ươm tại vườn ươm của Trung 
tâm. Loài cây này thích hợp trồng ở độ cao < 800 m do vậy rất phù hợp khi gây 
trồng tại một số xã như Na Son, Pú Nhi và xã Keo Lôm, huyện Điện Biên 
Đông. Giá bán của loại quả này vào đầu mùa có thể lên tới 15-20 nghìn đồng/1 
kg. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng giới thiệu với đoàn về một số loại cây thuốc 
có giá trị như cây Giảo cổ lam. Đây là loài cây rất dễ gây trồng và có nhiều 
công dụng chữa bệnh, được chế biến thành một loại chè đang được ưa chuộng 
trên thị trường. 
 

       
Thăm vườn ươm cây giống của Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc 

 
Sau khi thăm vườn ươm đoàn đã được các cán bộ của Trung tâm hướng dẫn 
thăm một số loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao như Nhím, Cầy Hương, Nai... 
 
Ông Tiệp đã giới thiệu về loài Cầy Hương. Trung tâm nuôi Cầy Hương với mục 
đích làm cà phê chồn. Hướng đi này rất độc đáo vì cà phê chồn có giá trị rất cao 
trên thị trường.  
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Mô hình nuôi Nhím, Nai và Cầy hương của Trung tâm  

 

2.2. Thăm một số mô hình trồng rừng của Trung tâm 
 

2.2.1. Mô hình trồng tre 

 
Mô hình trồng tre địa phương (mạy lay) được xây dựng từ năm 2009. Theo ông 
Trình, cán bộ phụ trách mô hình thì đây là giống tre địa phương nên không đòi 
hỏi chế độ chăm sóc cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Măng của loại tre 
này là  đặc sản của địa phương, có thể ăn sống không cần chế biến. Khi trồng 
loại tre này phải chọn đất tốt, ẩm và khoảng cách giữa mỗi bụi là 5 m. Sau khi 
thu hoạch, chọn lựa 4-5 cây để lại làm cây mẹ và đào bỏ những gốc già tránh 
tình trạng nâng bụi. Mỗi cây mẹ mỗi mùa măng cho 4-5 cây măng (1kg). Giá 
bán 1kg loại măng này hiện nay là 10.000đ.  
 

  
Mô hình trồng tre (Mạy Lay) của Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây 

Bắc 
 

2.2.2. Mô hình trồng Mắc-ca 

 
Giống cây Mắc-ca này được nhập khẩu từ Úc và được Trung tâm trồng từ năm 
2005 trên đất của Trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Sơn La. Cây mắc-ca có tán 
rộng nên trồng khoảng cách giữa các cây là 7m. Hiện nay, diện tích Mắc-ca này 
đã cho thu quả bói và đang được sử dụng để sản xuất cây giống. Sau khi được 
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tận mắt nhìn thấy mô hình trồng cây Mắc-ca, các thành viên trong đoàn rất thích 
và muốn được Trung tâm hướng dẫn về kỹ thuật trồng và cung cấp cây giống 
khi có nhu cầu.  
 

       
Mô hình trồng cây Mắc-ca 

 

2.3. Thăm Xí nghiệp sản xuất giống nấm và chế biến nấm xuất khẩu 
 
Sáng ngày 24/02/2012, đoàn đã tới thăm Xí nghiệp sản xuất giống nấm và chế 
biến nấm xuất khẩu. Ông Lê Nguyên Phước, Phó Giám đốc Xí Nghiệp đã giới 
thiệu với đoàn các thiết bị nuôi cấy giống nấm và một số loại nấm đang trồng tại 
Xí nghiệp như nấm sò, nấm linh chi. Thời điểm này, Xí nghiệp đang tiến hành 
vệ sinh khu nuôi cấy và khu sản xuất, do đó các thành viên trong đoàn không 
được tham quan quy trình trồng nấm. Một số thành viên trong đoàn rất thích mô 
hình này và đề nghị Xí nghiệp hướng dẫn về kỹ thuật. Tuy nhiên, theo ông 
Phước mỗi loại nấm có kỹ thuật trồng khác nhau, do đó nếu bà con khi muốn 
trồng nấm có thể liên hệ trực tiếp với Xí nghiệp để được hướng dẫn cụ thể và 
được cung cấp giống nấm đảm bảo chất lượng. Ông Phước cũng lưu ý thêm 
rằng khâu quan trọng nhất của việc trồng nấm là khâu vệ sinh. Địa điểm muôi 
trồng nấm phải luôn sạch sẽ và không được gần khu chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

 

     
Xí nghiệp sản xuất nấm và chế biến nấm xuất khẩu tại thành phố Sơn La 
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2.4. Thăm mô hình trồng rừng tại bản Hua Ti, xã Co Mạ, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 
 
Chiều ngày 24/02/2012, đoàn đã được ông Quyền, Cán bộ Ban Quản lý Rừng 
phòng hộ Thuận Quỳnh đưa đi thăm gia đình ông Thào Nhìa Dia (người 
H’Mông). Đây là một hộ gia đình có nhiều thành tích trong công tác trồng rừng 
ở tỉnh Sơn La. Hiện nay, diện tích rừng trồng của gia đình Thào Nhìa Dia là 
60ha. Ngoài ra ông còn vận động bà con trong bản trồng rừng cộng đồng được 
37 ha. Không chỉ vây, ông còn giúp một số đối tượng nghiện ma túy trong bản 
tham gia trồng rừng và cai nghiện thành công. Giờ đây, họ đã trở thành trưởng 
bản, thành cán bộ xã, bản...Theo ông, người H’Mông rất bảo thủ. Do vậy, muốn 
vận động bà con phải làm từ từ như cơn mưa dầm, phải làm cho bà con thấy 
được hiệu quả. Do nhận thức được điều đó, năm 2004 Thào Nhìa Dia đã xin 
trưởng bản 1ha đất và tiến hành trồng rừng. Khi gặp gỡ và nói chuyện với ông 
các cán bộ của đoàn tỏ ra rất thích thú vì mặc dù người mông, không có điều 
kiện học hành đầy đủ nhưng suy nghĩ của ông rất tiến bộ, hiếm người có được.  
 

   
Thăm gia đình ông Thào Nhìa Dia và mô hình trồng rừng tại bản Hua Ti 

 

III. NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI 
 
Chuyến thăm quan học tập tại tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp. Công tác tổ 
chức và xây dựng kế hoạch cho chuyến tham quan học tập rất phù hợp. Chương 
trình Tham quan học tập được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các cán bộ và 
người dân nơi đoàn đến thăm quan, học tập đều giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt 
tình. Các thành viên trong đoàn nghiêm túc tuân theo mọi hoạt động của đoàn 
và tiếp thu tốt những kiến thức, bài học và kinh nghiệm quý báu trong quá trình 
thăm quan học tập. Hy vọng sau chuyến thăm quan học tập này,  các cán bộ xã, 
bản và người dân sẽ tìm ra hướng đi mới để phát triển kinh tế địa phương, từng 
bước xóa đói, giảm nghèo. 
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Phụ Lục 1. TỜ NHIỆM VỤ CHỦA CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP 
 

BÁO CÁO 
Kết quả chuyến tham quan học tập tại tỉnh Sơn La 

 
Người báo cáo:  (Danh sách tham gia đính kèm) 
 

A. Mong muốn trước khi đi tham quan học tập. 
 
1. Anh/Chị muốn học những gì khi thăm Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm 

nghiệp Vùng Tây Bắc và nghe giới thiệu về một số cây trồng, vật nuôi của 
trung tâm như trồng cây ăn quả, trồng rừng, nuôi một số động vật như nhím, 
cầy hương, lợn rừng? 
- Học kỹ thuật trồng cây ăn quả và kỹ thuật nuôi một số động vật rừng; 
- Học cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; 
- Các điều kiện phù hợp để trồng một số cây ăn quả và chăn nuôi động vật 

rừng; 
- Học được kỹ thuật ươm cây giống, kỹ thuật ghép cành; 
- Biết thêm một số giống cây trồng mới cho giá trị kinh tế cao. 
-  

2. Anh chị muốn học tập những gì khi thăm quan cơ sở nuôi trồng nấm và thăm 
một số trang trại trồng trọt, chăn nuôi thành công ở thành phố Sơn La?  
- Học kỹ thuật trồng nấm để áp dụng trồng tại địa phương 
-  

3. Anh chị muốn học tập những gì từ mô hình rồng rừng tại bản Hua Ti, xã Co 
Mạ, huyện Thuận Châu?  
- Học kỹ thuật trồng rừng và cách chăm sóc, bảo vệ rừng để áp dụng vào việc 

trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng tại địa phương. 
- Học kinh nghiệm triển khai mô hình rừng cộng đồng; 
- Học các bài học rút ra từ mô hình trồng rừng thành công ở bản Hua Ti. 

Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai trồng rừng, chăm sóc và bảo 
vệ rừng và các khắc phục? 

 
B. Kết quả học tập các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp tại tỉnh Sơn 

La. 
 
1. Anh chị đã học được những gì từ chuyến tham quan, học tập các mô hình 

sản xuất nông, lâm nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh Sơn La?  
- Mô hình trồng cây Mắc-ca, cây Táo mèo (Sơn tra) 
- Mô hình trồng cây tre (Mạy lay) 
- Mô hình trồng cây Xưa đỏ; 
- Mô hình chăn nuôi nhím, cày hương, hươi... 
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- Kỹ thuật ươm giống cây trồng 
- Biết được nhiều giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao như cây lát 

hoa, sa mộc, cây gụ hương và cây Dảo cổ nam dùng làm thuốc chữa bong 
gân và giải nhiệt; 

- Biết được những khó khăn trong việc triển khai trồng rừng, chăm sóc và 
bảo vệ rừng; 

- Kinh nghiệm triển khai và quản lý rừng cộng đồng từ mô hình trồng rừng 
thành công tại bản Hua Ti. 

 
2. Các phát hiện khác? 

- Trồng xen cây cà phê với cây Mắc-ca. 

- Kỹ thuật làm chuồng nuôi nhím. 

- Nuôi cày hương khó áp dụng tại địa phương vì không có đủ điều kiện. 

- Điều kiện khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng, đất đai, độ cao, địa hình... của 

Sơn La có nhiều điểm giống như ở Điện Biên. 

3. Anh/Chị có thể áp dụng như thế nào các bài học kinh nghiệm từ các mô 
hình sản xuất nông, lâm nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh Sơn La vào 
việc phát triển sinh kế tại thôn bản của mình?  

- Để áp dụng các mô hình trên vào sản xuất tại địa phương cần phải xác 
định xem loại cây trồng, vật nuôi dó có phù hợp với điều kiện ở thôn bản 
hay không. Phải tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt cà chăn nuôi và phải 
có cơ sở cung cấp gống cây con ổn định đảm bảo đủ số lượng và chất 
lượng và phải có sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành liên quan và Dự án. 
(Nà Nghè, Tà Lèng, TP Điện Biên Phủ; xã Keo Lôm, huyện Điện Biên 
Đông); 

- Phổ biến, chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và các bài học từ chuyến 
tham quan học tập cho bà con thôn bản (tất cả các bản); 

- Sẽ vận động bà con dân bản trồng cây Mắc-ca tại bản Sái Lương, xã Núa 
Ngam, huyện Điện Biên; 

- Trồng cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn, lát hoa, sấu... vào diện tích đất 
trống tại bản Sái Lương, xã Núa Ngam và bản Phiêng Ban, xã Thanh An, 
huyện Điện Biên; 

- Trồng nấm tại địa phương (Huổi Múa A, Keo Lôm, Điện Biên Đông); 
- Áp dụng mô hình sản xuất Nông-Lâm nghiệp của tỉnh Sơn La (Nà Phát 

A, Na Son, Điện Biên Đông). 
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Phụ Lục 2. FILE ĐÍNH KÈM 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TẠI TỈNH SƠN LA 

(23/02/1012-24/02/2012) 
 
1. Mục đích của chuyến tham quan học tập 
 
- Tham quan và học hỏi từ các mô hình thành công về chăn nuôi, trồng trọt, 
trồng cây ăn quả, trồng rừng và bảo vệ rừng tại tỉnh Sơn La; 
- Áp dụng các kinh nghiệm tiếp thu được từ chuyến tham quan học tập vào hoạt 
động sản xuất, nâng cao thu nhập và quản lý rừng phù hợp với hoàn cảnh thực 
tiễn của địa phương. 
- Năng lực và sự hiểu biết của các thành viên tham gia được nâng lên sau 
chuyến tham quan học tập. 
  
2. Thời gian và địa điểm của chuyến tham quan học tập 
 
a) Thời gian:  

02 ngày (Từ ngày 23/02/2012 đến ngày 24/12/2012) 
 
b) Địa điểm:  

- Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Tây Bắc; 
- Một số trang trại ở thành phố Sơn La; 
- Mô hình trồng rừng tại bản Hua Ti, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn 

La. 
 

3. Thành viên tham gia chuyến tham quan học tập (Danh sách đính kèm) 
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4. Chương trình cụ thể  
 
(Chú ý: Các đại biểu cần hoàn thành 3 câu hỏi phần I trước chuyến đi tham 
quan học tập tại Sơn La) 
 
Thời gian Hoạt động Phương 

tiện 
Trách nhiệm Ghi chú 

23/2/2012 (Thứ Năm) 
 
07:30 Tất cả các thành viên của  

đoàn tham quan học tập có 
mặt tại Văn phòng Dự án 
Quản lý Rừng Bền vững Vùng 
Đầu nguồn Tây Bắc 
(SUSFORM-NOW)- Sở 
NN&PTNT để đi Sơn La 

Ôtô Ms.Giang/Mr. Hiền Các đại biểu ở xa (ĐBĐ) đi 
từ chiều 22/02/2012 và nghỉ 
đêm tại TP ĐBP - Đại biểu 
tự tìm nơi nơi nghỉ, Dự án sẽ 
thanh toán theo chế độ (có 
Hóa đơn) 

12:00 Đến thành phố Sơn La - Làm 
thủ tục vào Khách sạn Hoa 
Anh Đào 

 Ms.Giang/Mr. Hiền  

12:30-13:30 Ăn trưa tại nhà hàng TP Sơn 
La 

 Giang/Mr. Hiền  

13:30-17:00 Thăm Trung tâm Khoa học 
Sản xuất Lâm nghiệp Vùng 
Tây Bắc  

 Mr. Kỳ *Nếu còn thời gian đoàn sẽ 
đi thăm Nhà máy Thủy điện 
Sơn La)  

18:00 Ăn tối tại nhà hàng TP Sơn La  Giang/Mr. Hiền 
 

 

24/2/2011 (Thứ Sáu) 
06:30 Ăn sáng    
08:30-11:00 Thăm một số trang trại tại 

thành phố Sơn La 
 Mr. Kỳ  

11:30-12:30 Ăn trưa tại nhà hàng thành 
phố Sơn La 

 Ms.Giang/Mr. Hiền  

12:30 -Làm thủ tục ra khách sạn 
-TP Sơn la đi huyện Thuận 
Châu 

 Ms.Giang/Mr. Hiền  

13:30 Đến huyện Thuận Châu    
13:30-15:00 Thăm mô hình trồng rừng tại 

bản Hua Ti, xã Co Mạ, huyện 
Thuận Châu 

 Mr. Kỳ  

15:00 Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 
La về TP Điện Biên Phủ 

 Ms.Giang/Mr. Hiền  

17:30 Về đến thành phố DBP. 
 

  (Các đại biểu ở xa như 
huyện Điện Biên Đông sẽ 
nghỉ  đêm24/12/2012  ở TP 
Điện Biên Phủ, sáng 
25/2/2012 mới về địa 
phương) 

 



Phụ Lục 3  DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TẠI SƠN LA 

(23/02/2012 - 24/02/2012) 

(Kèm theo công văn số          /SNN-LN, ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Điện Biên) 

STT HỌ VÀ TÊN CƠ QUAN CHỨC VỤ 
1 Nguyễn Đình Kỳ Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên Chi cục trưởng 
2 Đậu Thị Giang Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên Chuyên viên 
3 Mr.GOSEKI Kazuhiro Dự án Quản lý Rừng Bền vững vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) Cố vấn Trưởng  
4 Nguyễn Tuấn Hiền Dự án SUSFORM-NOW Cán bộ Dự án 
5 Lương Văn Thưởng Xã Na Son, huyện Điện Biên Đông Cán bộ khuyến nông 
6 Lò Văn Xôm Bản Na Phát A xã Na Son huyện Điện Biên Đông Dân bản 
7 Lò Văn Dinh Bản Huổi Múa A, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông Trưởng bản 
8 Ly Vả Hờ Bản Tìa Ghếnh C, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông Bí thư bản 
9 Lò Văn Nam Xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông Cán bộ khuyến nông 
10 Hạng A Thái Xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông Cán bộ khuyến nông 
11 Hạng Púa Náng Bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông Dân bản 
12 Đặng Thị Hồng Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ Văn phòng 
13 Quàng Văn Cường  Bản Nà Nghè, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ Trưởng bản 
14 La Văn Phòng Bản Kê Nênh, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ Trưởng bản 
15 Lò  Văn Sương Bản Phiêng Bua, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ Trưởng bản 
16 Nguyễn Văn Đóa Xã Núa Ngam, huyện Điện Biên Phó Chủ tịch xã 
17 Lò Văn Phánh Phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ Cán bộ khuyến nông 
18 Phạm Lâm Mười Xã Thanh An, huyện Điện Biên Phó Chủ tịch xã 
19 Lò Văn Xuân Bản Phiêng Ban, xã Thanh An, huyện Điện Biên Trưởng Bản 
20 Bạc Cầm Hồng Bản Sái Lương, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên Cán bộ bản 
21 FUJIWARA JUNKO Hợp phần phát triển sinh kế - Dự án SUSFORM-NOW Chuyên gia Phát triển sinh kế 
22 Dương Minh Lam  Hợp phần phát triển sinh kế - Dự án SUSFORM-NOW Cán bộ Dự án 

 


