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Trong nhiều tuần nay, Phạm Thị Sen, bà mẹ đơn thân 

có hai con, đang cấy giống  nấm linh chi vào hàng 

ngàn bịch bao nylon chứa mùn cưa cao su  tại phòng 

thí nghiệm của Trung tâm Nấm.  Sen và toàn bộ các 

công nhân kỹ thuật hiện đang làm việc tại Trung tâm 

Nấm của Dự án RENEW đều ý thức được rằng những 

bịch nấm linh chi mà họ đang làm sẽ mang đến niềm 

hy vọng mới cho những hộ gia đình khó khăn và bị ảnh 

hưởng bởi tai nạn bom mìn đang bắt đầu tham gia vào 

vụ nấm mới của năm nay. Những công nhân kỹ thuật 

như chị Sen rất tự hào về công việc của mình, họ tin 

vào những gì họ đang làm vì họ biết rằng họ đang 

hướng theo nhu cầu chính đáng của người dân quê 

mình.  

Trung tâm Nấm là phần quan trọng của chương trình 

“Sứ mệnh của Nấm”. Trung tâm Nấm có trụ sở ở xã 

Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Trung tâm có diện tích tổng 

thể khoảng 4.3 héc-ta, là cơ sở vật chất được chính 

quyền tỉnh bàn giao cho Dự án RENEW để thực hiện 

chương trình “Sứ mệnh của Nấm” trong khuôn khổ 

chương trình hợp tác với tổ chức HDI (Hoa Kỳ) nhằm 

phát triển nghề nấm hàng hóa cho tỉnh Quảng Trị. 

Trung tâm sẽ được phát triển theo mô hình “trang trại 

mẹ” để cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các hộ 

dân có nhu cầu, đồng thời thực hiện chế biến, đóng gói 

và bao tiêu thu mua sản phẩm nấm do các hộ dân trồng 

và thu hoạch được.   

Khách đến thăm Trung tâm vào dịp này sẽ  được chứng 

kiến không khí làm việc khẩn trương của các công 

nhân và cán bộ. Với tổng số nhân sự khoảng 18 người 

bao gồm công nhân kỹ thuật, lao động thời vụ, hiện tại 

Trung tâm đang vận hành công suất sản xuất khoảng 

50,000 bịch đã cấy phôi nấm linh chi để cung ứng cho 

100 hộ gia đình gia đình tham gia chương trình Nấm. 

Đây là vụ nấm đầu tiên mà các đối tượng hưởng lợi, là 

nạn nhân bom mìn, hộ gia đình phụ nữ neo đơn, tham 

gia trồng nấm nấm linh chi thay vì các loại nấm truyền 

thống trước đây như nấm sò, mộc nhĩ hay nấm rơm. 

Nấm linh chi được biết đến là loại nấm dược liệu tốt 

mang lại giá trị kinh tế cao. Chương trình đã phối hợp 

với Hội Nông dân tập huấn cho các hộ về kỹ thuật 

chăm sóc, nuôi trồng nấm linh chi trước khi các hộ tiếp 

nhận bịch phôi.  

Các cán bộ kỹ thuật của chương trình Nấm cũng 

thường xuyên thăm, kiểm tra giám sát và hỗ trợ kỹ 

thuật cần thiết cho các hộ hưởng lợi trong suốt thời 

gian từ khi các hộ bắt đầu tiếp nhận bịch phôi, quá 

trình chăm sóc, nuôi trồng cho đến khâu thu hoạch tại 

hộ nhằm đảm bảo rằng vụ nấm sẽ thành công, đem lại 

thu nhập cao hơn cho các hộ so với các năm trước.  

Tháng 8 năm 2012, tổ chức HDI và Dự án RENEW đã 

nhận được gói tài trợ trị giá 123,000 USD từ chính phủ 

Nhật Bản cho chương trình “Sứ mệnh của Nấm”. Gói 

tài trợ này sẽ giúp chương trình mua sắm các dây 

chuyền, trang thiết bị cần thiết cho việc sản xuất giống 

và bịch nấm ở quy mô công nghiệp cho Trung tâm 

Nấm, do đó giúp gia tăng công suất sản xuất cho ”trang 

trại mẹ” nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là gia 

tăng tối đa số hộ dân được hưởng lợi. Dự kiến, các dây 

chuyền, trang thiết bị này sẽ được lắp đặt xong vào 

cuối năm 2012. 
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Quảng cảnh đặc trưng tại Phòng Thí nghiệm Trung tâm 

Nấm: công nhân kỹ thuật cấy giống nấm vào bịch để 

phân phối cho các hộ nông dân.  

 

Nâng cấp Trung tâm Nấm thành “Trang trại Mẹ” để mở rộng sản 

xuất nấm tại tỉnh Quảng Trị 



Người mẹ kiên cường nỗ lực thoát nghèo với sự hỗ trợ của chương 

trình “Sứ mệnh của Nấm” 
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Chị Đoàn Thị Muôn (Cam Thành, Cam Lộ) 

trong nhiều năm vất vả với nghề thu mua 

và buôn bán phế liệu để lo miếng ăn, cái 

mặc cho ba đứa con. Năm 2000, chị đã bị 

buộc phải thôi việc do sinh con thứ ba khi 

đang là giáo viên mầm non. Không có 

nhiều đất để canh tác, chị không còn lựa 

chọn nào khác ngoài việc buôn bán phế 

liệu. Đã 12 năm nay, trời nắng cũng như 

trời mưa, đông cũng như hè, ngày nào chị 

cũng phải đạp xe hơn 10 cây số đi đến từng 

nhà mua lẻ các thứ người ta thải ra, không 

dùng đến nữa. Kết quả là chị bị viêm và 

thoái hóa cột sống. Chị lo rằng chị sẽ không 

còn đủ sức để tiếp tục nghề thu mua phế 

liệu kiếm tiền nuôi con.  

Chị Muôn kể rằng, ngày nào may mắn thì 

chị kiếm được 30 ngàn. Với những người 

khác họ còn có ngày nghỉ khi bị ốm đau, 

nhưng chị thì không. “Nếu tôi nghỉ làm một 

ngày nghĩa là ngày đó các con tôi sẽ bị 

đói”. Mỗi khi chị nói, những vết sẹo trên 

mặt, trên cổ chị lại hiện lên. Đấy là những 

gì còn sót lại từ các mảnh bom đạn văng ra 

khi chị tình cờ chứng kiến một tai nạn bom 

mìn lúc còn nhỏ. 

Cậu con trai lớn nhất của chị năm ngoái đã 

phải bỏ học đi Sài gòn kiếm việc làm vì chị 

không đủ tiền nộp học phí cho con. Chị 

nghẹn ngào “Nó nghị lực lắm. Nếu tôi kiếm 

được nhiều tiền hơn, nó đã có thể học tiếp, 

có khi lên đến đại học ” 

Tháng 10 này là một thời điểm đáng nhớ 

đối với chị Muôn và 99 hộ gia đình khác 

nữa khi họ bắt đầu tiếp nhận các bịch nấm 

từ chương trình Nấm. Họ đang bắt đầu một 

mùa nấm linh chi hứa hẹn sẽ mang lại thu 

nhập cao cho gia đình họ. Chị Muôn giờ 

đây đang bận rộn với việc chuẩn bị nhà 

trồng nấm do chương trình hỗ trợ. Chị hoàn 

toàn bị thuyết phục rằng với giá trị kinh tế 

cao mà sự lưu hành ngày càng phổ biến của 

nấm linh chi dược liệu sẽ mang đến hy 

vọng mới về cải thiện đời sống kinh tế cho 

gia đình chị và những người đồng cảnh 

ngộ. 

Chị Muôn được chọn tham gia chương 

trình Nấm từ đầu năm nay. Chị và các nạn 

nhân bom mìn khác, cũng như những người 

có hoàn cảnh khó khăn ở Cam Lộ đã được 

chương trình Nấm tập huấn kỹ thuật chăm 

sóc, nuôi trồng nấm, và được hỗ trợ nhà 

trồng nấm kiên cố.   

"Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn 

kỹ thuật của cán cán bộ chương trình Nấm, 

tôi có thể có được thu nhập khoảng bốn 

triệu đồng sau sáu tháng chăm sóc 500 bịch 

phôi nấm linh chi do chương trình Nấm cấp 

Nhà trồng nấm của chị Muôn do chương trình Sứ mệnh của 

Nấm hỗ trợ sắp sửa hoàn thành. Chị đã sẵn sàng cho vụ 

nấm linh chi đầu tiên với hy vọng có được thu nhập cao.  

 

cho” Chị Muôn vui vẻ nói khi đứng đang 

đứng cạnh nhà trồng nấm sắp sửa hoàn 

thành của mình.  

Chị Muôn hy vọng thu nhập mang lại từ 

việc trồng nấm linh chi sẽ giúp chị có đủ 

tiền mua thuốc chữa bệnh và đóng học phí 

cho con. Chị bộc bạch “Nếu mọi việc thuận 

lợi, tôi đang nghĩ đến việc từ bỏ nghề thu 

gom phế liệu và chỉ tập trung vào nghề nấm 

vì nghề nấm mang lại thu nhập cao hơn mà 

lại đỡ cực nhọc hơn”.  

 

 

“Tôi đang nghĩ đến 

việc từ bỏ nghề thu 

gom phế liệu và chỉ 

tập trung vào nghề 

nấm vì nghề nấm 

mang lại thu nhập 

cao hơn mà lại đỡ cực 

nhọc hơn." 

TÀI TRỢ! 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn 

những trợ giúp tài chính của các 

cá nhân và tổ chức có quan tâm. 

Những đóng góp của quý vị sẽ 

giúp đem lại nhiều lợi ích hơn 

cho các đối tượng hưởng lợi từ 

chương trình. Click vào đây để 

thực hiện tài trợ: 

http://thehdi.org/donate.html


các trang thiết bị được hỗ trợ, Trung tâm 

Nấm sẽ không những chỉ đáp ứng nhu cầu 

gia tăng từ các hộ tham gia chương trình mà 

còn là trang trại mẹ cung ứng nguyên vật 

liệu nghề nấm cho tỉnh Quảng Trị và các 

tỉnh lân cận.  

“Sứ mệnh của Nấm” là chương trình hỗ trợ 

nạn nhân bom mìn và gia đình cải thiện sinh 

kế thông qua trang bị cho họ cở sở vật chất 

(nhà trồng nấm) và kiến thức cần thiết để họ 

tự trồng nấm và bán sản phẩm ra thị trường. 

Nghề nấm được coi là phù hợp với nạn nhân 

bom mìn bởi cần sự tỉ mĩ về kỹ thuật nhiều 

hơn công sức lao động. Chương trình nấm 

cũng hướng đến các đối tượng hưởng lợi là 

gia đình có phụ nữ làm chủ kinh tế, đồng 

bào dân tộc thiểu số và các hộ gia đình đang 

sống dưới chuẩn nghèo.  

Nhân dịp này, ông Ralph L. Cwerman, Chủ 

tịch HDI cho biết “Gói tài trợ từ chính phủ 

Nhật Bản đóng vai trò rất quan trọng đối với 

“Sứ mệnh của Nấm”. Những năm vừa qua, 

Nhật Bản luôn là quốc gia dẫn đầu trong 

công cuộc giải quyết hậu quả bom mìn, vật 

nổ trên toàn thế giới. Nhật Bản cũng có hàng 

loạt dự án đầu tư thông qua chính phủ và các 

tổ chức phi chính phủ ở các nước nhằm trợ 

giúp nạn nhân bom mìn và giáo dục nâng 

cao nhận thức phòng tránh nguy cơ bom 

mìn. HDI và Dự án RENEW rất cảm kích 

đón nhận nguồn tài trợ này đối với dự án đặc 

biệt “Sứ mệnh của Nấm”. Ông Ralph cũng 

cho biết thêm, chương trình “Sứ mệnh của 

Nấm” còn nhận được các nguồn tài trợ từ 

Việt Nam, chính phủ Đài Loan, Hoa Kỳ.  

Ông Suzuki nói “ Chương trình “Sứ mệnh 

của Nấm” nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc hỗ trợ các nạn nhân bom mìn hòa nhập 

cộng đồng, tôn trọng chân giá trị của họ và 

tạo điều kiện cho họ tham gia vào quá trình 

phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Đây là 

một chương trình tiêu biểu cho khái niệm 

“Xã hội nhân đạo” mà Nhật Bản đã và đang 

giới thiệu ra cộng đồng quốc tế và hiện đang 

HDI vừa nhận được khoản viện trợ trị giá 

123,000 USD từ chính phủ Nhật Bản cho 

chương trình “Sứ mệnh của Nấm” đang triển 

khai tại tỉnh Quảng Trị.  Ngày 10 tháng 8 

vừa qua, tại Hà nội, ngài Hideo Suzuki, Đại 

biện lâm thời Sứ quán Nhật Bản tại Việt 

Nam và Jeanne Samuel, Gám đốc quốc gia 

HDI đã ký kết hợp đồng viện trợ trong 

khuôn khổ chương trình viện trợ cấp cơ sở 

năm tài khóa 2012. Khoản tài trợ này sẽ 

giúp HDI mua sắm các trang thiết bị cần 

thiết cho Trung tâm nấm ở Quảng Trị nhằm 

mở rộng công suất sản xuất giống và bịch 

nấm cung ứng cho các hộ trồng nấm trong 

tỉnh. Hàng trăm nạn nhân bom mìn và gia 

đình được hưởng lợi từ khoản tài trợ này 

thông qua tham gia chương trình Nấm. Với 

Tài trợ từ chính phủ Nhật Bản giúp HDI đẩy nhanh tiến độ chương trình “Sứ mệnh của 

Nấm” tại Việt Nam  
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được cộng đồng toàn cầu chia sẻ và ủng 

hộ”. 

Ông Suzuki giải thích thêm “Xây dung 

“Xã hội Nhân đạo” nghĩa là trao quyền 

cho mọi thành viên trong cộng đồng và 

bảo vệ quyền tự do thiết yếu của cả nhân 

loại. Không có nam giới thì phụ nữ vẫn có 

thể sống một mình nhưng đó hoàn toàn 

không phải là một xã hội bền vững”.   

“Và nếu không có xã hội bền vững thì sẽ 

một đất nước không thể có sự phát triển 

cân bằng” Ông Suzuki kết luận. 

 

Ông Hideo Suzuki (phả), Đại biện lâm thời Đại sứ 

quán Nhật Bản tại Việt Nam và bà Jeanne Samuel, 

Giám đốc quốc gia HDI ký hợp đồng viện trợ tại Đại 

sứ quán Nhật Bản. 

Thi công cải tạo cơ sở vật chất tại Trung tâm Nấm 

nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất giống và bịch nấm 

cung cấp cho các hộ dân. 

Đơn vị thi công đang lợp mái cho nhà trồng nấm. 

Tổng cộng có 50 nhà trồng nấm được trang bị cho 50 

hộ gia đình để bắt đầu mùa nấm linh chi năm nay.  



tiếng đồng hồ ở Quảng Trị, gặp gỡ với 

người dân địa phương, đoàn đã thu thập 

được nhiều thông tin bổ ích về hậu quả 

chiến tranh cũng những hoạt động mà HDI 

và Dự án RENEW đang thực hiện nhằm 

khắc phục hậu quả do bom mìn, vật nổ sau 

chiến tranh. 

Đoàn cũng đã đến thăm Trung tâm Nấm, cơ 

sở cung cấp nguyên vật liệu trồng nấm cho 

các hộ trồng nấm đồng thời thực hiện chế 

biến, đóng gói các sản phẩm nấm được thu 

mua từ các hộ gia đình. Đoàn còn đi thăm 

hai hộ gia đình hưởng lợi mới tham gia để 

hiểu thêm công việc mà HDI và Dự án RE-

NEW đang làm nhằm trợ giúp cho các gia 

đình nạn bom mìn.  

Đoàn cũng đã được chứng kiến trực tiếp 

hoạt động hủy nổ bom mìn. Một đội rà phá 

bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW đã 

đến khảo sát và thu gom được một số vật nổ 

còn sót lại sau chiến tranh do người dân địa 

phương phát hiện khi đang xây dựng một 

khu chợ mới trên địa bàn huyện Triệu 

Phong.   

Kết thúc chuyến thăm Quảng Trị, Bà 

Nguyễn Cao Kỳ, thay mặt cho đoàn và 

nhóm Kiều bào thông báo rằng phái đoàn sẽ 

tài trợ cho chương trình nấm xây dựng thêm 

26 nhà trồng nấm tại các hộ dân. Điều này 

Cuối tháng 9 vừa rồi, bà Nguyễn Cao Kỳ đã 

dẫn đầu phái đoàn Việt Kiều Mỹ và những 

người bạn ở Sài gòn, Hà nội đến thăm 

chương trình “Sứ mệnh của Nấm” tại Quảng 

Trị.  

Tham gia phái đoàn còn có ông Ralph Cwer-

man, Chủ tịch đồng sáng lập tổ chức HDI, 

Hòa thường Hsin Ting, tu viện trưởng, Giám 

đốc Hội phật giáo tiến bộ quốc tế và Cộng 

đồng hải ngoại Việt Nam tại Mỹ 

Hầu hết các thành viên của đoàn đều lần đầu 

tiên đặt chân đến Quảng Trị sau khi chiến 

tranh kết thúc. Trong suốt hành trình 36 

Kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ chung tay giúp đỡ nạn nhân bom mìn Quảng Trị 

có nghĩa là sẽ có thêm 26 hộ gia đình nữa 

có cơ hội tham gia trồng nấm để thoát 

nghèo và tự chủ hơn về kinh tế cho gia đình 

của họ.  

“Chúng tôi chân thành cảm ơn HDI, Hòa 

thượng Hsin Ting và RENEW đã cho chúng 

tôi cơ hội để chia sẻ nỗi đau với các nạn 

nhân của chiến tranh” bà Nguyễn Cao Kỳ 

nói.  
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Linhzhi: nấm diệu kỳ 

Phu nhân Ông Nguyễn Cao Kỳ, Hòa thượng Hsin 

Ting và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu 

niệm với anh Đỗ Thiên Đăng, nạn nhân bom mìn ở  

huyện Triệu Phong. Anh Đăng cũng là hộ trồng 

nấm hưởng lợi từ  chương trình “Sứ mệnh của 

Ông Ralph Cwerman, Chủ tịch tổ chức HDI  

chào đón phái đoàn đến Quảng Trị và giới 

thiệu về chương trình “Sứ mệnh của Nấm.” 

Nấm Lingzhi có tên tiếng Việt là Linh Chi. 

Linh Chi có nghĩa là nấm siêu nhiên, với các 

đặc điểm tiêu biểu mà nó sở hữu thì dường 

như cái tên đã phản ánh đúng sự thật. Linh 

chi là dược thảo kỳ diệu, hay nấm trời và 

những tên khác tương tự thế. Linh chi thuộc 

chủng nấm Ganoderma và được biết đến là 

loại nấm dược liệu lâu đời nhất. Trước đây, 

nấm linh chi tồn tại trong tự nhiên, mọc trên 

các thân gỗ mục lâu năm trên núi cao trong 

các vùng rừng rậm. Tuy nhiên không phải 

bất kể thân gỗ mục lâu năm nào cũng cho 

nấm linh chi vì thế linh chi tư nhiên là cực 

kỳ hiếm. Có một số nguồn thông tin cho 

rằng chỉ có 2-3 trong số 10,000 loài thân gỗ 

có thể cho nấm linh chi tư nhiên. Tuy nhiên 

do có giá trị kinh tế và dược liệu cao, cùng 

với sự phát triển của khoa học, nấm linh 

chi ngày nay đang được nuôi trồng ở quy 

mô thương mại tại nhiều nơi trên thế giới 

như châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và thậm 

chí ở Hoa Kỳ.  

Linh Chi được biết đến với các dung như 

giảm huyết áp và mỡ trong máu 

(cholesterol); giúp kiểm soát đường huyết, 

ngăn ngừa sự phát triển các tế bào ung thư, 

cải thiện trí nhớ và hệ thống miễn dịch, 

tăng cường chức năng hô hấp của cơ thể và 

các tác dụng khác.   

Nấm Lingzhi được xem là loại nấm có giá trị dược 

liệu cao.  



NAMUS 

 

NAMUS là nhãn hiệu chính thức của sản phẩm nấm được trồng bởi các nạn nhân bom mìn 

ở tỉnh Quảng Trị trong khuôn khổ sang kiến “Sứ mệnh của Nấm”-một chương trình hợp 

tác giữa HDI và Dự án RENEW. RENEW là dự án tập trung phục hồi môi trường và khắc 

phục hậu quả chiến tranh với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân 

đạo với mục tiêu giảm thiểu thương vong và tai nạn do bom mìn sau chiến tranh gây ra 

đồng thời hỗ trợ cải thiện sinh kế cho gia đình các nạn nhân bom mìn. HDI là là một tổ 

chức nhân đạo, phi lợi nhuận có trụ sở tại NewYork, Hoa Kỳ hiện đang triển khai nhiều dự 

án bom mìn và giảm nghèo ở nhiều nước trên thế giới như Angola, Armenia, Eritrea, 

Lebanon, Mozambique, Sri Lanka, Lào và Việt Nam.   

  

Chương trình “Sứ mệnh của Nấm” hỗ trợ nạn nhân bom mìn và các hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn sống trong các vùng đất bị ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

thông qua đào tạo nghề, trợ giúp phát triển sinh kế để cải thiện kinh tế hộ gia đình từ đó 

góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương mà họ sinh sống.  

 

Chương trình Sứ mệnh của Nấm” đảm bảo thu nhập cho các hộ trồng nấm. Lợi nhuận từ 

chương trình này sẽ được tái đầu tư để hỗ trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo 

của Dự án RENEW  và nhằm gia tăng thêm cơ hội cho nhiều hơn các gia đình nạn nhân 

bom mìn được tham gia chương trình. 

www.thehdi.org 

www.landmines.org.vn 

Địa chỉ: Văn phòng điều phối 

Dự án RENEW 

103 Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thành phố Đông Hà 

Tỉnh Quảng Trị  

Việt nam 
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