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SÁNG KIẾN NHÀ TRỒNG CỘNG ĐỒNG 

Kể từ giai đoạn đầu của chương trình Sứ 

mệnh của Nấm các hộ gia đình cá nhân được 

tập huấn và cung cấp nhà trồng riêng biệt để 

trồng nấm. Trong tháng Hai 2013, ý tưởng 

đưa các gia đình cùng trồng nấm với nhau 

được thảo luận và nhà kính không sử dụng ở 

trung tâm được cải tạo thành nhà trồng cộng 

đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

14 nông dân sẵn sàng tham gia dự án thí điểm 

này được nhân viên kỹ thuật tập huấn tại chỗ. 

8.000 bịch nấm sò được treo trong nhà trồng 

cộng đồng mới. 

 

Toàn nhóm cử một nhóm trưởng và đưa ra 

một lịch trình ca làm việc. Mỗi nông dân cần 

đến nhà trồng một lần trong một tuần  

 

 

 

 

 

Nhóm 14 hộ gia đình cử ra một đội trưởng và 

xây dựng một thời khóa biểu ca làm việc. Mỗi 

thành viên chỉ cần đến làm việc tại nhà trồng 

cộng đồng chỉ một ngày trong tuần. Trong 6 

ngày còn lại họ có thể tiếp tục đảm đương 

việc nhà.  

Bênh cạnh việc tư vấn cho nông dân, cán 

bộ kỹ thuật có thể theo dõi và giám sát dự 

án thí điểm này do nhà trồng tập thể nằm 

trong khuôn viên Trung tâm Nấm. “Thay vì 

đầu tư vào từng nhà trồng riêng biệt cho 

mỗi gia đình,” cán bộ kỹ thuật Huỳnh cho 

biết, “nhà trồng cộng đồng này có thể tạo 

cơ hội cho nhiều gia đình tham gia cùng 

làm việc tại một nơi, điều này giúp cho 

chúng tôi dễ dàng đào tạo và kiểm soát 

chất lượng nấm. Vào cuối mỗi mùa nấm, 

14 hộ gia đình sẽ trả lại chi phí đầu tư bịch 

nấm cho chương trình.” 

Theo Quản lý chương trình MwM Ngô Thiện 

Lợi, 14 hộ gia đình đã thu hoạch 1.035 kg 

nấm sò từ nhà trồng cộng đồng và bán ra 

chợ địa phương thu về hơn 20 triệu VND. 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án thí điểm là một thành công lớn và sẽ 

được sử dụng làm mô hình nhân rộng ở 

các huyện mới như Gio Linh và Đakrông khi 

chương trình MwM mở rộng. Thuận lợi bổ 

sung là mọi người hòa nhập với nhau và có 

ý thức cộng đồng. Số lượng nông dân tham 

gia vào chương trình cũng sẽ tăng lên 

nhanh chóng. 
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Sáng hôm nay chị Nguyễn Thị Tý, một 

người mẹ 46 tuổi của bốn đứa con, dậy 

sớm hơn thường lệ vì hôm nay là phiên 

làm việc của chị tại nhà trồng nấm 

cộng đồng của chương trình Sứ mệnh 

của Nấm. Chị Tý và đồng nghiệp dành 

vài giờ làm việc đầu tiên tại trung tâm 

Nấm để thu hoạch nấm sò tươi mọc ra 

từ hàng ngàn bịch nhựa treo trong nhà 

xưởng này. Chúng sẽ được bán ở các 

chợ địa phương và được chế biến 

thành những bữa ăn bổ dưỡng tại 

những bếp ăn gia đình. 

Là một hộ gia đình nghèo ở làng Thạch 

Đâu, xã Cam Hiếu, chị Tý chỉ kiếm 

được khoảng 200.000VND một tháng 

từ việc trồng trọt truyền thống. Chị luôn 

gặp khó khăn trong việc lo lắng cho gia 

đình mình. Do chồng chị bị dị tật bẩm 

sinh, chị là người trụ cột trong gia đình 

Hiện nay, chị Tý kiếm được 150.000 

VND cho một ngày làm việc/tuần tại 

nhà trồng nấm cộng đồng. Thu nhập 

này làm nhẹ phần nào những vất vả 

khó nhọc của chị khi phải chăm sóc 

một người chồng tàn tật và ba đứa con 

nhỏ ở tuổi đi học. 

 

Theo anh Nguyễn Ngọc Huỳnh, cán bộ kỹ 

thuật của trung tâm Nấm, mô hình thử 

nghiệm này đang chứng minh hiệu quả 

về chi phí và hy vọng sẽ nhân rộng mô 

hình ra các khu vực nghèo khác. 

“Tại trung tâm, sự hỗ trợ kỹ thuật sẵn có 

cho phép các hộ nông dân tự điều hành 

nhà trồng nấm, từ việc chăm sóc, thu 

hoạch đến việc bán các sản phẩm ra thị 

trường địa phương” anh Huỳnh giải thích. 

“Chúng tôi thích trồng nấm bởi vì nghề 

này đem lại thu nhập cao hơn việc trồng 

lúa, một công việc nặng nhọc đối với phụ 

nữ," chị Nguyễn Thị Tý nói. "Với kiến 

thức và kinh nghiệm mà tôi có được khi 

làm việc tại nhà trồng nấm cộng đồng, 

hy vọng sau này tôi sẽ có thể trồng nấm 

tại nhà thành công.” 

Chị Tý nay đã trở thành một người ủng 

hộ tích cực cho ý tưởng nhà trồng nấm 

cộng động. Chị đã khuyến khích những 

người hàng xóm của mình đăng ký tham 

gia khi chương trình được mở rộng với 

căn nhà trồng nấm cộng đồng mới. 

 

 

Chị Nguyễn Thị Tý với công việc tại Nhà trồng cộng đồng 

Chúng tôi thích trồng 

nấm bởi vì nghề này 

đem lại thu nhập cao 

hơn việc trồng lúa, một 

công việc nặng nhọc đối 

với phụ nữ 

Nấm Sò 

Nấm có tên latin là Pleurotus có thể 

được gọi là hàu, bào ngư, nấm hoặc 

cây, và một số loại nấm trồng phổ biến 

nhất trên thế giới. Nó được tìm thấy ở 

cả vùng khí hậu nhiệt đới và ôn đới. 

Có nhiều loại nấm sò. Chúng được đặt 

từ hình dáng và hương vị của chúng. 

Thân nấm có các lá tia rộng và mọc 

thành mũ nấm phẳng, không đều 

trông như một con sò. Nấm có kết 

cấu mềm và hương vị tinh tế mà đôi 

khi được so sánh với hải sản.  

Nấm sò là một trong số ít các thành 

viên của chi của chúng có chứa vita-

min C. Nó cũng chứa các loại axít 

amin, vitamin B, một số lượng lớn 

protein và lượng tương đối cao các 

axit béo thiết yếu.  

Nấm sò vàng—một trong những loại nấm sò 

được trồng phổ biến trên thế giới. 

Nấm sò dễ trồng, giàu chất dinh dưỡng và 

bổ dưỡng cho sức khỏe. Nấm sò cũng 

được biết đến do khả năng làm giảm các 

độc tố trong môi trường, đặc biệt là chất ô 

nhiễm có chứa hydro cacbon. 

http://www1.search-results.com/picdetails?apn_dbr=&apn_dtid=%5eBND406%5eYY%5eVN&shad=s_0041&atb=sysid=406:appid=113:uid=28381c0e17a768e8:uc=1363857194:src=ieb:o=APN10645&apn_ptnrs=AG6&o=APN10645&apn_sauid=&apn_uid=&lang=en&gct=ds&q=oyster+mushrooms&surl=
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Sứ mệnh của Nấm đón các vị khách quan trọng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại sứ Hoa Kỳ David Shear thăm tỉnh Quảng Trị tìm hiểu về 

hoạt động rà phá bom mìn. Trong ảnh Đại sứ thăm anh 

Đăng, hộ trồng nấm, trong nhà trồng của anh.  

Bà Emma Atkinson, cán bộ chương trình Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

nói chuyện với tiến sỹ Ái về sản xuất giống nấm tại phòng thí 

nghiệm của Sứ mệnh của Nấm trong chuyến thăm Quảng Trị.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ Ái giới thiệu quy trình sản xuất bịch nấm với  ông 

Thomas Kodiak, cán bộ tài trợ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 

Bà Jeanne Bailey, tham tán nông nghiệp Sứ quán Mỹ tại Việt 

Nam thăm một hộ gia đình trồng nấm Linh Chi với sự hỗ trợ 

  

Đại sứ Ngô Vĩnh Tuyền, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế các 

tổ chức NGO thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan và thành viên 

trong chuyến thăm Quảng Trị và Sứ mệnh của Nấm. 

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Hideo Suzuki cùng với 

các phóng viên Việt Nam thăm dự án Sứ mệnh của Nấm. 

Trong ảnh, ông đang thăm nhà trồng cộng đồng. 



Đối với giống nấm Sò - tên khoa học là Pleurotus ostreatus: 

chương trình đã khảo sát và chọn lọc các loại giống nấm Sò 

trắng, tím, vàng từ Dà Lạt. Sau đó tiến hành nhân giống cấp 1, 2, 

3 để nuôi trồng thử nghiệm trên các vùng khác nhau tại Quảng 

Trị cũng như tại nhà nuôi trồng nấm cộng đồng tại Trung tâm 

nấm Cam Lộ. Kết quả năng suất đạt bình quân 500 gram/bịch 

cung cấp nấm tươi cho các chợ trong tỉnh, thu hút thị hiếu người 

tiêu dùng. 

Đối với nấm Hương - tên khoa học là Lentinual edodes là loại ưa 

khí hậu lạnh. Tuy nhiên, chương trình đã tìm nguồn giống thich 

hợp từ Đà Lạt, Sapa tiến hành nhân giống. Đối với môi trường 

nhân giống chúng tôi bố trí trên một số công thức có thành phần 

khác nhau, trong đó thành phần chính là mùn cưa các thành 

phần khác bao gồm cám gạo, bột ngô, lúa và bột nhẹ. 

Các thí nghiệm được bố trí để theo dõi, đánh giá khả năng sinh 

trưởng và phát triển của nấm hương trồng trên 170 khúc gỗ dẽ 

và trên 1000 bịch mùn cưa cao su....bước đầu sợi nấm phát triển 

tốt trong điều kiện khí hậu tại Quảng Trị. Mặc dù vậy, đây là loại 

ưa lạnh, giai đoạn hóa nâu và hình thành quả thể rất quan trọng 

phải đảm bảo nhiệt độ môi trường từ 18-25OC, độ ẩm không khí 

80-90%, vì vậy các nghiên cứu tập trung vào cải thiện điều kiện 

khí hậu vùng nuôi bằng hệ thống nước làm mát môi trường xung 

quanh và trên mái nhà nuôi trồng nấm, đồng thời các nghiên cứu 

Nghiên cứu và Phát triển 
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Chương trình Sứ mệnh của Nấm thăm huyện 

Đakrông và gặp gỡ chủ tịch cùng các quan 

chức của UBND huyện để thảo luận mở rộng 

dự án. Là một huyện có tỉ lệ ô nhiễm bom 

mìn cao, Đakrông còn là một trong những 

huyện nghèo nhất với 48% số dân sống dưới 

mức nghèo. Dân tộc thiểu số chiếm 80% số 

dân, ít được tiếp cận giáo dục cao. 

Sau buổi gặp với quan chức và cộng đồng 

Sứ mệnh của Nấm mở rộng ra huyện Đakrông 

đang tiếp tục cho giai đoạn sinh trưởng và phát triển rất quan 

trọng này. 

Đối với nấm Mộc nhĩ- tên khoa học Auricularia auricular các 

nghiên cứu tập trung vào nhân giống theo qui trình của Trung 

tâm trên các môi trường khác nhau. Các lô giống thí nghiệm sau 

20-25 ngày các sợi nấm đều lan đầy bịch. Nguồn giống này 

được tiếp tục triển khai nuôi trồng tại Trung tâm nấm Cam Lộ để 

theo dõi và đánh giá kết quả. 

dân tộc thiểu số tại gia đình, bảy 

nông dân và một đại diện Hội Phụ nữ 

đến thăm Trung tâm Nấm ở Cam Lộ 

để tìm hiểu và thảo luận mô hình nhà 

trồng cộng đồng mà họ mong muốn 

thực hiện ở cộng đồng.  Các bên đã 

thống nhất sẽ xây dựng một nhà 

trồng cộng đồng tại địa phương (xem 

ảnh) để cho bảy gia đình tham gia 

trồng nấm.  

Cán bộ kỹ thuật của Sứ mệnh của 

Nấm sẽ triển khai tập huấn chính 

thức cho các hộ mới này. 

Cán bộ kỹ thuật giới thiệu về hoạt 

động sản xuất nấm tại nhà trồng 

cộng đồng ở Trung tâm Nấm. 

Tiến sỹ Ái đang kiểm tra giống nấm trong phòng thí nghiệm 

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. 

Vào đây để đóng góp:  

http://thehdi.org/donate.html


Hỗ trợ Kỹ thuật của Đài Loan 

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.vn 

Địa chỉ liên hệ: 

103 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thành phố Đông Hà 

Tỉnh Quảng Trị 

Việt Nam 

P a g e  5  

NHÀ TÀI TRỢ 

Trong chuyến thăm của đoàn Đài Loan 

đến Quảng Trị, hai chuyên gia nấm, 

giáo sư Chen Chi-Chen và ông Chen 

Chiang Chien cung cấp thông tin giá trị 

và hướng dẫn về các khía cạnh khác 

nhau của việc trồng nấm cho nhân viên 

chương trình. Các chuyên gia tập huấn 

tại chỗ và cập nhật kiến thức về trồng 

các loại nấm khác nhau sử dụng nhiều 

chất liệu khác nhau. Khóa tập huấn tập 

trung vào các quy trình phòng bệnh và 

phương pháp điều trị sản xuất bịch nấm 

và trồng nấm và các phương pháp mới 

trồng nấm có giá trị cao như Linh Chi, 

nấm Hương. 

Ngoài ra chuyên gia hướng dẫn mặt 

bằng sàn cho xưởng thiết bị cũng như 

nhà trồng cộng đồng tại Trung tâm 

Nấm. Trong chuyến thăm đến các hộ 

gia đình, chuyên gia tư vấn thực tế và 

đưa ra các giải pháp phòng tránh 

nhiễm bệnh ở bịch nấm. 

Chuyên gia cũng giới thiệu các mô 

hình và công nghệ mới trong sản xuất 

nấm ở Đài Loan và các nước khác có 

điều kiện tương tự như Quảng Trị. 

Vì Đài Loan được biết đến nấm hương 

chất lượng cao, các chuyên gia cũng 

chia sẻ với nhân viên chương trình 

Chuyên gia Đài Loan trao đổi 

phương pháp trồng nấm với nhân 

viên chương trình. 

phương pháp trồng loại nấm ưa lạnh 

này. 

S ố  t h ứ  n h ấ t  


