
 

TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1. Tên nước:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

 

2. Tên Dự án:  

Dự án phát triển kinh doanh dựa trên chăn nuôi trồng trọt cho nông dân sản xuất quy 

mô nhỏ tại Thành phố Huế 

 

3. Bối cảnh và sự cần thiết của Dự án:  

Đối với những người nông dân quy mô nhỏ sống tại các vùng ven của thành phố Huế, 

việc mở rộng chăn nuôi heo là phương án có hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề tăng 

thu nhập. Hiện nay việc mở rộng phát triển chăn nuôi của những người nông dân này 

đang gặp khó khăn vì những vấn đề như: mất nhiều thời gian cho việc kiếm củi để 

nấu thức ăn cho heo, việc xử lý phân heo rất vất vả, gây ô nhiễm đến môi trường 

xung quanh v.v. Đặc biệt ở các phường vùng ven của phía tây thành phố Huế, có quy 

định hạn chế bán đất nông nghiệp để giữ gìn phong cảnh tự nhiên của nông thôn, đây 

cũng được xem như là một tài nguyên để phát triển du lịch. Chính vì vậy mà người 

nông dân không thể bán đất nông nghiệp khi cần khoản tiền lớn, nhiều hộ nông dân 

bị gặp khó khăn như không trả nợ tiền mượn hoặc tiền vay nợ từ nhiều nơi được. Để 

giải quyết tình hình này, người nông dân có thể tạo sinh kế từ việc phát triển chăn 

nuôi và trồng trọt là rất cần thiết. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện chương trình “Nạc hóa đàn lợn giống” để hỗ trợ 

giống heo nái chất lượng cao (giống heo nái F1) và xây hầm biogas nhằm mục đích 

vừa phát triểu chăn nuôi vừa bảo vệ môi trường. Tổ chức Cầu Châu Á Nhật Bản 

(BAJ) đã thực hiện dự án thí điểm để phố biến hầm biogas, mở rộng kênh bán hàng 

và phân phối sản phẩm nông nghiệp tại Phường Thủy Xuân trong 2 năm vừa qua và 

đã đạt được những hiểu quả nhất định để ổn định cuộc sống của người nông dân. Dựa 

vào những kinh nghiệm đã đạt được từ dự án thí điểm và kết hợp với chương trình 

“Nạc hóa đàn lợn giống” của tỉnh TT-Huế, BAJ sẽ phối hợp với Thành phố Huế để 

nhân rộng mô hình này tại 03 phường Thủy Biều, phường Thủy Xuân và phường 

Hương Long. Sau khi được triển khai và thực hiện, Dự án này sẽ giúp cho những hộ 

nông dân nhỏ, đặc biệt là những hộ nông dân ở các phường vùng ven của phía tây 

thành phố Huế được cải thiện sinh kế từ chăn nuôi và trồng trọt. 

 

4. Mục đích của Dự án: 

Nâng cao cuộc sống của nông dân có thu nhập thấp thông qua chương trình phát triển 

kinh doanh dựa trên chăn nuôi trồng trọt 

 

5. Địa bàn Dự án:  

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 



 

6. Đối tượng hưởng lợi của Dự án: 

Đối tượng trực tiếp 

(i) Người nông dân tham gia chương trình “Nạc hóa đàn lợn giống” hỗ trợ giống 

heo nái F1: 35 hộ và xây hầm biogas: 75 hầm 

(ii) Tập huấn nâng cao cơ hội việc làm cho thợ xây hầm biogas : 20 người 

(iii) Người nông dân được sử dụng nước phân : 25 hộ 

(iv) Cán bộ nhà nước phụ trách thực hiện chương trình nông nghiệp tại TP.Huế : 20 

người 

 

7. Các kết quả mong đợi 

1. Phát huy lợi ích từ các chương trình liên quan đến việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi 

và trồng trọt của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan phụ trách phát triển nông nghiệp 

của thành phố sẽ cùng thưc hiện và đạt được hiệu quả cao. 

2. Thông qua chương trình hỗ trợ chăn nuôi của Nhà nước, giống heo chất lượng cao 

và hầm biogas sẽ được phố biến tại các hộ nông dân sản xuất có quy mô nhỏ, 

nâng cao hiểu biết của người nông dân về cách nuôi giống heo chất lượng cao và 

cách sử dụng hầm biogas được tốt hơn. 

3. Thành lập nhóm nông dân từ các hộ dân tham gia vào chương trình “Nạc hóa đàn 

lợn giống” để hỗ trợ giống heo nái chất lượng cao (giống heo nái F1) và xây hầm 

biogas. Trên cơ sở đó tạo được môi trường để người nông dân trao đổi thông tin 

và giúp đỡ với nhau trong việc mở rộng kênh bán hàng và phân phối sản phẩm 

nông nghiệp. 

4. Hoạt động và sản phẩm của nhóm nông dân tham gia được nhiều người biết. 

 

8. Các hoạt động chính: 

1. Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan phụ trách thực hiện chương trình phát 

triển nông nghiệp. 

2. Phố biến và thực hiện chương trình “Nạc hóa đàn lợn giống” để hỗ trợ giống heo 

nái chất lượng cao (giống heo nái F1) và xây dựng hầm biogas. 

3. Thành lập và điều hành nhóm nông dân tham gia chương trình, tạo mô hình về mở 

rộng kênh bán hàng và phân phối sản phẩm nông nghiệp. 

4. Quảng bá hoạt động và sản phẩm của nhóm nông dân. 

 

9. Thời gian thực hiện Dự án: 

05/2014 – 04/2019  

 

10. Cơ quan thực hiện: 

- Phía Nhật Bản: Tổ chức Cầu Châu Á Nhật Bản (BAJ) 

- Phía Việt Nam: Phòng Kinh Tế Thành phố Huế 

 

 


