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Món quà từ nhân dân Nhật Bản... 

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2013 Phó Đại sứ 

Hideo Suzuki từ Sứ quán Nhật Bản chủ trì lễ 

bàn giao chính thức thiết bị do chính phủ 

Nhật Bản tài trợ cho chương trình Sứ mệnh 

của Nấm ở tỉnh Quảng Trị. Dây chuyền thiết 

bị sản xuất nấm tiên tiến này cho phép 

chương trình nâng cao năng suất sản xuất 

bịch nấm  và  đóng góp quan trọng cho tính 

bền vững của nghề trồng nấm trong khu 

vực. 

Theo ông Hiedo Suzuki, Nhật Bản luôn coi 

trọng công tác rà phá bom mìn cũng như 

phục hồi sinh kế cho nạn nhân và cộng 

đông, vì tin tưởng chắc chắn đây là một hợp 

phần cực kỳ quan trọng của nỗ lực xây dựng 

niềm tin và hòa bình. 

“Trung tâm Nấm là một cơ sở tự lực duy 

nhất do chính quyền Việt Nam và HDI vận 

hành, với mục đích hỗ trợ nạn nhân bom 

mìn ở tỉnh Quảng Trị tự lập thông qua trồng 

và bán nấm,” ông Suzuki nói. 

Nhờ khoản tài trợ trị giá 123,000 đô la Mỹ, 

HDI và Dự án RENEW đã mua sắm máy 

đóng bịch, nồi hấp, lò hơi, máy sấy nấm và  

 

tủ cấy vi sinh, tất cả thiết bị cần thiết để 

sản xuất giống nấm và bịch cấy sẵn nấm có 

hiệu quả hơn phục vụ nuôi trồng.  

Phó Đại sứ Hideo Suzuki và ông David Pret-

tyman, Giám đốc Chiến lược HDI cùng 

khánh thành bảng hiệu ghi nhận thiết bị 

mới. Tham dự buổi lễ bàn giao còn có ông 

Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Trị, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, 

Sở Khoa học và Công nghệ, và UBND các 

huyện Cam Lộ, Gio Linh, Đakrông và Triệu 

Phong, cũng như đại diện các hộ gia đình 

tham gia chương trình và cán bộ nhân viên 

Dự án RENEW và HDI. 

Thiết bị sản xuất tiên tiến do Nhật Bản tài 

trợ sẽ tăng công suất sản xuất bịch nấm từ 

30,000 bịch lên hơn 300,000 bịch mỗi 

tháng. Điều này cho phép việc mở rộng Sứ 

mệnh của Nấm; tăng cường năng lực sản 

xuất nấm tại địa phương, cũng như nguồn 

tài trợ cho hoạt động rà phá bom mìn. 

Thông qua khoản đương đóng góp quan 

trọng này, Nhật Bản đã trở thành một nhà 

tài trợ của chương trình Sứ mệnh của Nấm, 

cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao 

Đài Loan và tổ chức cựu chiến binh Úc, Quỹ 

MiVAC. 

 

Ông Hideo Suzuki, Phó đại sứ Nhật Bản 

và ông David Prettyman, Giám đốc Chiến 

lược HDI cùng giật băng khai trương thiết 

bị sản xuất nấm.  
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Nhà trồng cộng đồng đầu tiên được 

xây dựng bên ngoài Trung tâm hiện 

nay do một nhóm 7 gia đình từ thôn 

Xã Rúc ở huyện Đăkrông điều hành. 

Hồ Văn Chính bị mất tai phải trong 

một vụ nổ bom bi năm 1979 trong 

lúc ông đang cuốc đất ở mảnh ruộng 

gia đình. Tuy nhiên, khuyết tật do tai 

nạn bom mìn không ngăn được 

người đàn ông 57 tuổi này trở thành 

một trưởng thôn tin cậy của cộng 

đồng người thiểu số này ở huyện 

Đăkrông. 

 

 

 

 

Nằm ở xã Hướng Hiệp, thôn Xã Rúc gồm 

7 gia đình dân tộc thiểu số sống dọc 

theo Quốc lộ 9. Khu vực này từng bị 

ném bom và giao tranh ác liệt trong 

chiến tranh. Hầu hết các hộ gia đình 

sống chủ yếu vào làm rẫy. Thu nhập từ 

hoạt động này rất hạn chế và không đủ 

cho sinh hoạt hàng ngày. Trong tháng 5-

2013, cuộc sống của họ thay đổi khi Sứ 

mệnh của Nấm mở rộng chương trình tại 

Đakrông. Chính cho thấy các phẩm chất 

lãnh đạo tốt và được chọn làm trưởng 

nhóm dự án. 

Ông đã hiến 90 m2 đất của gia đình 

mình để xây dựng nhà trồng cộng đồng 

cho sáu gia đình khác cùng làm việc để 

trồng nấm tăng thu nhập bền vững.  

Trong tháng Tư, các hộ tham gia thăm 

Trung tâm Sứ mệnh của Nấm ở Cam 

Lộ để làm quen với kỹ thuật trồng 

nấm. Sau đó nhân viên kỹ thuật của 

chương trình tập huấn tại cho cho họ. 

"Ai cũng cảm thấy hồ hởi về dự án này 

nên mọi người tình nguyện đóng góp 

công sức để xây nhà trồng này," ông 

Chính nói. "Chúng tôi tin rằng trồng 

nấm sẽ giúp có nguồn thu nhập để cải 

thiện cuộc sống hàng ngày. 

Vào cuối tháng 6, những gia đình này 

sẽ nhận 6.000 bịch nấm sò và mộc 

nhĩ. 

Nấm Mộc nhĩ  

Nấm mộc nhĩ với tên khoa học Auricu-

laria auricular-judae là một loài nấm ăn 

được tìm thấy trên toàn thế giới. Thân 

nấm có hình dạng giống tai. Loại nấm 

này kết cấu dẻo và đàn hồi nhưng khi 

khô thì cứng và dễ vỡ. Nấm mộc nhĩ có 

thể được sấy khô và ngâm nước trước 

khi nấu. 

Hồ Văn Chính - Trưởng nhóm dự án Đakrông 

Nấm mộc nhĩ từ lâu đã được sử dụng 

vì các lợi ích y học của nó. Chúng 

được sử dụng trong y học phương 

Đông để ngăn ngừa bệnh tim. Chúng 

cũng chứa chất chống đông máu có cơ 

chế như chất làm loãng máu tạo ra 

hiệu ứng tương tự như của aspirin. 

Nấm thường được sử dụng bởi vì màu 

sắc và kết cấu giòn, thanh nhã hơn là 

vị của nó. Người Trung Quốc thường 

thêm mộc nhĩ vào món ăn vì họ cho 

rằng nấm cải thiện hô hấp, tuần hoàn 

và sức khỏe. Và họ có thể đúng. 

Nghiên cứu gần đây về tác động của 

thuốc nhĩ Nấm đã xác định được một 

chất hóa học có xu hướng ức chế đông 

máu. 

 Nhà trồng cộng đồng ở Đakrông 
Thôn trưởng Hồ Văn Chính 

 Ông Chính đang cùng làm nhà trồng.  

Vì các bệnh mạch máu, đột quỵ 

và nhồi máu cơ tim có liên quan 

đến đông máu, việc sử dụng nấm 

làm thức ăn vừa phải có thể tăng 

tuổi thọ và sức khỏe cho người sử 

dụng. 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=wood+ear+mushroom&source=images&cd=&docid=e5yXh6Del1janM&tbnid=tiY6BFmfXIeIOM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fmycotopia.net%2Fforums%2Fphoto-gallery%2F23615-wood-ear-fungus.html&ei=2EHeUfz5G82HiQe78oDwCQ&bvm=bv.4
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=wood+ear+mushroom&source=images&cd=&cad=rja&docid=01t3KduHigz0-M&tbnid=CxINtLqDkwkuLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nuts.com%2Fcookingbaking%2Fmushrooms%2Fwood.html&ei=c0LeUaWXFIaeiAfou4HQBQ&bvm=bv.48705608,
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Nhà xưởng mới 

Thời điểm thu hoạch nấm  

Tháng 6 là một tháng vui cho chị Lê Thị 

Danh, một bà mẹ đơn thân 38 có 4 con 

ở huyện Cam Lộ. Gia đình chị lần đầu 

tiên thu hoạch vụ nấm Linh chi sau bốn 

tháng trồng. Chị thu hoạch được 10 kg 

nấm Linh chi khô, được xem là thành 

công lớn trong khi các gia đình khác 

trung bình chỉ thu được 7 kg.  

 

Một bổ sung mới mẻ cho trung tâm nấm 

tại Cam Lộ là nhà xưởng mới với thiết bị 

sản xuất nấm tiên tiến cho chính phủ 

Nhật Bản tài trợ. Ngân sách xây dựng nhà 

xưởng do HDI và một tổ chức cựu chiến 

binh Úc, Quỹ MiVAC, tài trợ. 

 

Với diện tích 600 m2, nhà xưởng mới có 

vai trò quan trọng đối với chương trình 

khi mở rộng để tăng năng lực sản xuất 

bịch nấm. Nhà xưởng mới và thiết bị đã 

giúp hoàn thiện sản xuất bịch nấm. Nhà 

xưởng chia thành khu vực kho chứa mùn 

Trong vụ mùa này, các gia đình trồng 

nhiều nấm khác nay. Linh chi, Mộc 

nhĩ và Sò. Nấm Linh chi và mộc nhĩ 

được phơi khô, đóng gói và chuyển 

cho Trung tâm. 

Sứ mệnh của Nấm mua lại tất cả các 

loại nấm do hộ gia đình trồng. Với 

chứng chỉ VietGAP vừa được cấp, 

chương trình có thể bán nấm Linh chi 

cho các công ty dược phẩm để sản 

cưa, máy trộn và đóng bịch với băng 

chuyền, hai nồi hơi cung cấp 300 kg 

hơi nước trong một giờ cho bốn lò 

hấp dùng để tiệt trùng bịch nấm. Tại 

đây còn có khu vực làm nguội với bộ 

lọc HEPA và phòng cấy nấm tiệt 

trùng. 

Ngoài ra, Trung tâm Nấm còn có 

phòng thí nghiệm khoa học và hai 

máy sấy dùng cho sấy nấm thu hái 

trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. 

Theo tiến sĩ Ái, với năng lực thiết 

bị hiện tại, Trung tâm Nấm có thể 

sản xuất từ 10.000 đến 15.000 

bịch nấm mỗi ngày. Tất cả bịch 

nấm được sản xuất tại đây có chất 

lượng tốt hơn và không có khả 

năng nhiễm bệnh. 

"Cơ sở vật chất và thiết bị mới cho 

phép Sứ mệnh của Nấm cung cấp 

bịch giống nấm kịp thời khi vụ 

mua đến, tạo điều kiện thuận lợi 

cho hộ gia đình nuôi trồng và thu 

hoạch sản lượng mong muốn," 

tiến sĩ Ái cho biết. 

xuất thuốc và nấm mộc nhĩ cho các 

siêu thị, nhà hàng, khách sạn và các 

mạng lưới tiêu thụ khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nấm sò tươi thường được các gia đình 

bán ra hàng ngày tại chợ địa phương. 

Nấm sò không bán được sấy khô và 

lưu kho để bán sĩ như nấm mộc nhĩ. 

Phòng làm nguội với bộ lọc HEPA 

Máy đóng bịch và lò hấp 

Chị Lê Thị Danh thu hoạch nấm 

Nấm mộc nhĩ được phơi khô 



Đoàn Cựu chiến binh vì Hòa bình đến 

thăm Trung tâm Nấm và tìm hiểu về 

hoạt động hỗ trợ của chương trình. 

Khách thăm quan  
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gio 

Linh có công văn đề nghị chương trình 

Sứ mệnh của Nấm xem xét hỗ trợ 

người dân ở huyện trồng nấm. Yêu cầu 

này phù hợp với kế hoạch mở rộng ra 

các huyện khác như chương trình đã 

thực hiện ở Đakrông.  

Sau nhiều cuộc gặp với UBND và Hội 

Nông dân, 14 gia đình đã được chọn. 

Hầu hết các nông dân đều là nạn nhân 

bom mìn và phần còn lại là hộ phụ nữ 

đơn thân. 

Các hộ gia đình đến thăm Trung tâm 

để tìm hiểu về hoạt động trồng nấm và 

được nhân viên kỹ thuật cung cấp kiến 

thức cần thiết. Họ sẽ tham dự một 

khóa tập huấn tại chỗ ở Gio Linh. 

UBND huyện cấp đất để xây hai nhà 

trồng cộng đồng. Thông qua khoản tài 

trợ của cô Lilian Anna Lerer từ Đại học 

Chicago, hai nhà trồng này đã được 

MwM expands to Gio Linh District   

xây dựng. Với nguyên liệu cung cấp 

từ chương trình, các hộ tham gia xây 

dựng nhà trồng. 

Sinh viên Đại học Michigan, Hoa kỳ 

cùng tham gia sản xuất bịch nấm với 

QUYÊN GÓP 

Chúng tôi đánh giá cao sự 

hỗ trợ tài chính của các tổ 

chức và cá nhân có quan 

tâm như bạn. Sự đóng góp 

của bạn cho phép chúng tôi 

tăng thêm hộ gia đình khó 

khăn tham gia chương 

trình. 

Sau khi hoàn thành, nhà trồng 

cộng đồng sẽ tạo ra một môi 

trường làm việc duy nhất cho 

những hộ gia đình này cùng tham 

gia trồng nấm. 

http://thehdi.org/donate.html


Sứ mệnh của Nấm được cấp chứng nhận VietGAP 

NAMUS là gì? 
 

NAMUS là thương hiệu chính thức của  nhãn hiệu nấm do nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị sản xuất. 

Đây là một phần của Sứ mệnh của Nâm (MwM), một chương trình do Dự án RENEW phối hợp với tổ 

chức Humpty Dumpty Institute (HDI) ở New York thực hiện. Trong 10 năm qua, Dự án RENEW đã rà 

phá bom mìn ở Quảng Trị, giảm thiểu tai nạn và thương vong và cải thiện sinh kế gia đình nạn nhân. 

HDI là một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận đã thực hiện nhiều chương trình hành động bom mìn và 

giảm nghèo ở Angola,   Armenia, Eritrea, Lebanon, Mozambique, Sri Lanka, Laos, và bây giờ ở Việt 

Nam.  

 

MwM hỗ trợ các gia đình nạn nhân và cộng đồng người nghèo ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bom 

mìn ở Quảng Trị thông qua tạo việc làm cho người khuyết tật, giúp họ có thu nhập ổn định và đóng 

góp phát triển kinh tế xã hội tại nơi họ đang sinh sống. 

 

MwM bảo đảm các gia đình trồng nấm sẽ có thu nhập tốt từ sản phẩm nấm. Lợi nhuận từ chương trình 

sẽ quay lại hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của Dự án RENEW bao gồm rà phá bom mìn và mở rộng 

cơ hội cho nhiều gia đình nạn nhân tham gia vào chương trình. 

www.thehdi.org 

www.landmines.org

Địa chỉ liên hệ: 

103 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thành phố Đông Hà 

Tỉnh Quảng Trị 

Việt Nam 
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NHÀ TÀI TRỢ  

Sứ mệnh của Nấm được cấp chứng 

chỉ VietGAP cho nấm Linh chi và Mộc 

nhĩ trong tháng 6 – 2013. VietGAP 

viết tắt của Thực hành Nông nghiệp 

Tốt.  

Chứng nhận này do Trung tâm Tiêu 

chuẩn Đo lường QUACERT có trụ sở ở 

Hà Nội thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ cấp. 

VietGAP chứng nhận các sản phẩm 

của Sứ mệnh của Nấm đáp ứng các 

tiêu chuẩn sau: 

1. Kỹ thuật sản xuất tiêu chuẩn. 

2. An toàn thực phẩm gồm các 

phương pháp bảo đảm nấm thu hoạch 

không có chất hóa học hoặc bị nhiễm 

bệnh. 

3. Môi trường làm việc không lạm 

dụng sức của người lao động. 

4. Theo dõi nguồn gốc sản xuất.  

Tất cả các hộ tham gia và nhân viên kỹ 

thuật được chuyên gia QUACERT tập 

huấn về quy định và quy trình sản xuất 

VietGAP 

Chứng nhận VietGAP đem đến lòng tin 

cho nhà phân phối, khách hàng và cơ 

quan quản lý. Điều này giúp người 

sản xuất phát triển thương hiệu và 

tạo ra thị trường bền vững cho sản 

phẩm của mình. 

Theo đó, sản phấm Sứ mệnh của 

Nấm sẽ được tiêu thụ ở các thành 

phố lớn của Việt Nam, bảo đảm 

thương hiệu và tính cạnh tranh với 

các sản phẩm tương tự.  

Trong tương lai, sản phấm nấm 

của chương trình sẽ có nhãn mác 

NAMUS  và thông tin dinh dưỡng 

của sản phẩm và chứng nhận Viet-

GAP ở mỗi gói sản phấm. 


