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NHÓM VƯỜN THUỐC NAM
Tạo cảm hứng kết nối giữa con người với thiên nhiên, để chữa lành và 

nuôi dưỡng thể chất lẫn tinh thần của con người

- Lan truyền cảm hứng kết nối với thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng cây, trồng rừng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

- Phát triển và mở rộng mô hình vườn rừng,  tạo ra những vùng đất mà con người là mắt xích quan trọng trong một xã hội phát triển bền vững.

Đơn vị triển khaiDỰ ÁN TRE MỠ
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THÔNG TIN DỰ ÁN
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Mục tiêu dài hạn

Mục tiêu ngắn hạn

DỰ ÁN TRE MỠ

- Xây dựng mô hình vườn rừng mẫu, lan tỏa tinh thần trồng cây, vườn rừng, nông nghiệp thuận tự nhiên.
- Giáo dục, truyền thông, phát triển - nhân rộng mô hình vườn rừng.
- Tạo ra các sản phẩm chất lượng từ nguồn nông sản vườn rừng địa phương.
- Hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng nông nghiệp bền vững.
- Phát triển các dự án trồng rừng kết hợp sinh kế người dân, tăng cường diện tích rừng bền vững.
- Nghiên cứu các giải pháp gia tăng giá trị nông sản

- Xây dựng một mô hình vườn rừng mẫu 10.000m2 (6.000m2 điện tích mặt đất, 4.000m2 diện tích ao hồ), mô hình nông nghiệp thích ứng với biến 
đổi khí hậu phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ĐBSCL. Có một mô hình nông nghiệp bền vững làm thí điểm, tạo điều kiện cho người nông dân 
học hỏi, triển khai.
- Tổ chức các lớp tập huấn, nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm mô hình nông nghiệp bền vững vườn rừng cho người nông dân. Những người nông 
dân có thể tự áp dụng kiến thức làm vườn rừng vào khu vườn của họ.
- Nghiên cứu các giải pháp gia tăng giá trị nông sản, các sản phẩm chất lượng từ nguồn nông sản vườn rừng địa phương, hình thành các sản phẩm 
thương hiệu địa phương.
- Tổng hợp các kiến thức làm vườn thực tế trong điều kiện khí hậu Việt Nam thành một bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng nông nghiệp bền vững.
- Xây dựng VƯỜN trở thành một nơi con người có lối sống hài hòa với thiên nhiên, nơi truyền cảm hứng - chia sẻ - học tập - thực hành làm nông 
nghiệp thuận tự nhiên, nơi nuôi dưỡng những “mầm cây” cho tương lai.
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Thực trạng địa phươngDỰ ÁN TRE MỠ

- Phương thức canh tác lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây 
ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người canh tác và 
người tiêu dùng sản phẩm.
- Các mô hình vườn rừng tiếp cận kiến thức, chuyên môn gặp 
khó khăn, không phát huy hiệu quả của mô hình.
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Kinh phí thực hiệnDỰ ÁN TRE MỠ

397,522,000 VND
Tổng kinh phí dự án

122,100,000 VND
Từ Rút Ngắn Khoảng Cách

275,422,000 VND
Từ nguồn khác
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6000

215

m2 đất được phủ xanh
bộ tài liệu tổng hợp kiến thức kinh nghiệm thực tế làm vườn rừng, hướng dẫn 
kỹ thuật canh tác nông nghiệp bền vững1

1

150

27

3

Người tham quan trực tiếp mô hình vườn rừng của dự án tại Kiên Giang

cộng động online trao đổi kinh nghiêm, kiến thức vườn rừng, trong đó:

khóa học online/ offline tập huấn về nông nghiệp bền vững

Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ dự án và học hỏi 
kiến thức về vườn rừng

DỰ ÁN TRE MỠ

loài cây được trồng

loài thực vật bản địa tái sinh

Kg giống bản địa được trao 
đổi trong 67 người

50

200

78.9Ha đất của 13 chủ vườn 
được tư vấn trồng vườn rừng

220+ học viên 270+  giờ đào tạo 50+ video

300+ người đăng ký12.000 + người theo dõi

Thành tựu tóm tắt
Tính đến tháng 1/2022

https://vuonthuocnam.org/
https://www.youtube.com/channel/UCpgNIsS3cWpQqrJS7gxjgvw
https://www.facebook.com/nhomvuonthuocnam
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Hoạt động chính dự ánDỰ ÁN TRE MỠ

Thời gian Nội dung hoạt động

7/2020 - 12/2021 Truyền thông dự án, Xây dựng cộng đồng hỗ trợ cho các nông dân, các chủ vườn, chủ trang trại

10/2020 – 3/2021 Xây dựng cơ sở vật chất (Xây dựng nhà ăn, nhà sinh hoạt tập thể, nhà nghỉ chung, nhà vệ sinh; Lắp đặt hệ thống tưới 
cho toàn bộ diện tích dự án)

2020 - 1/2022 Tư vấn thực hiện mô hình vườn rừng cho các nhà vườn

1/2021 - 3/2021 Tổ chức các lớp tập huấn nông dân sinh thái, vườn rừng, các kỹ thuật canh tác vườn rừng

6/2021 - 12/2021 Tổ chức 3 khóa học online tập huấn về nông nghiệp bền vững

7/2020  12/2021 Nghiên cứu các sản phẩm từ nông sản mô hình vườn rừng

6/2021 - 12/2021 Hoàn thành bộ tài liệu các kiến thức, kinh nghiệm, chia sẻ về vườn rừng

Từ năm 2020 trở đi Xây dựng cộng đồng dịch sách, tài liệu về nông nghiệp phục vụ cho cộng động nhằm lan tỏa mô hình, nâng cao năng 
lực cho người nông dân về mặt kỹ thuật thực hành làm vườn.
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Kết quả dự ánDỰ ÁN TRE MỠ

Kết quả dự kiến (đề xuất dự án) Kết quả thực tế Ghi chú

Xây dựng 10.000 m2  Vườn Rừng ở U Minh Thượng 
– Kiên Giang (6000 m2 mặt đất, 4000 m2 mặt 
nước) trong 12 tháng, trong đó:
- Phủ xanh 100% diện tích canh tác sau 6 tháng
- 25 loài cây trồng được đưa vào hệ thống Vườn 
Rừng sau 6 tháng.
- Tự túc được nguồn phân bón hữu cơ sau 6 tháng.
- 4 tầng tán theo độ cao từ tháng thứ 12

Xây dựng 6000 m2 mặt đất Vườn Rừng ở U Minh 
Thượng – Kiên Giang, trong đó:
- Phủ xanh 100% diện tích canh tác sau 6 tháng
- 215 loài cây được trồng, 50 loài thực vật bản địa tái sinh.
- Tự túc được nguồn phân bón hữu cơ cho vườn sau 6 
tháng.
- 4 tầng tán theo độ cao từ tháng thứ 12

4000m2 mặt nước là để tái sinh tự nhiên 
(cỏ, sậy, rau muống,...), không trồng cây

20 tình nguyện viên (TNV) tham gia trực tiếp tại dự 
án trong 12 tháng (mỗi tháng có 1 - 2 TNV)

27 tình nguyện viên tham gia dự án, trong đó
- 10 TNV tham gia trực tiếp tại vườn
- 17 TNV (làm việc online) hỗ trợ các khóa học của dự án

Do tình hình dịch bệnh, hạn chế đi lại nên 
lượng TNV trực tiếp tại vườn không đạt số 
lượng theo kế hoạch. Tuy nhiên, nhóm 
nhận thêm được nhiều bạn tình nguyện 
viên hỗ trợ online cho các khóa học.

Tư vấn cho 12 Nhà Vườn (đã đang xây dựng vườn rừng) 
nhằm nhân rộng mô hình nông nghiệp vườn rừng (tương 
đương với 50 ha) trong 12 tháng

Tư vấn cho 13 nhà vườn, với tổng diện tích là 78.9 ha.
Đến tháng 1/2022: có 9 nhà vườn xây dựng được mô hình 
vườn rừng cơ bản với diện tích khoảng 52.9ha

*Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hoạt động của dự án phải tạm ngưng, chuyển qua hình thức online và kéo dài hơn 2 tháng so với dự kiến
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Kết quả dự ánDỰ ÁN TRE MỠ

Kết quả dự kiến (đề xuất dự án) Kết quả thực tế Ghi chú

Tổ chức 6 đợt tập huấn nông nghiệp vườn rừng 
cho 120 nông dân trong 12 tháng (20 nông 
dân/đợt)

- Tổ chức 4 buổi chia sẻ/tập huấn trực tiếp về nông nghiệp 
vườn rừng cho 32 người
- Tổ chức 3 khóa học online tập huấn về nông nghiệp vườn 
rừng (mời được chuyên gia tập huấn về nông nghiệp hữu cơ 
theo tiêu chuẩn USDA-EU) với hơn 188 học viên, 270 giờ 
đào tạo, 50 video về làm vườn rừng.

- Do tình hình dịch Covid-19, dự án không thể 
tiến hành tập huấn trực tiếp cho nông dân như 
kế hoạch ban đầu, buộc phải chuyển qua tập 
huấn online
- Toàn bộ chi phí tập huấn dự kiến ban đầu từ 
nguồn tài trợ của LIN (18 triệu) được chuyển 
sang hạng mục lao động phổ thông (làm việc 
tại vườn)

150 nông dân tham quan trực tiếp mô hình vườn 
rừng trong 12 tháng.

150 người (nông dân, giáo viên, học sinh, nhóm nghiên cứu, 
và cộng đồng nói chung) tham quan trực tiếp mô hình vườn 
rừng trong 12 tháng.

Hoàn thành 1 bộ tài liệu hóa tổng hợp kiến thức 
kinh nghiệm thực tế làm vườn rừng, hướng dẫn kỹ 
thuật canh tác nông nghiệp bền vững phù hợp điều 
kiện ở Miền Nam Việt Nam vào tháng cuối của dự 
án

Đã hoàn thành bộ bộ tài liệu: tại đây

https://docs.google.com/document/d/10ipF2F2vf-_Vhx9hVZ--vYBm_FcLJwuF/edit?usp=sharing&ouid=115961951910936932516&rtpof=true&sd=true
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Kết quả dự ánDỰ ÁN TRE MỠ

Kết quả dự kiến (đề xuất dự án) Kết quả thực tế Ghi chú

Cung cấp nông sản sạch ra cộng đồng từ tháng 
thứ 3 (300kg nông sản/tháng)

Hoạt động trao đổi giống để thu thập các giống 
bản địa về vườn cho hoạt động nhân giống và phát 
triển các loài bản địa, đổi và bán được 200 kg 
giống, với sự tham gia của 67 người, chủ yếu đổi 
cây cao lương làm giống cây cải tạo đất trong nông 
nghiệp bền vững.
Sau 14 tháng thu hoạch được 274 kg các loại hạt, 
800 hom khoai mì vàng, rau tự cung tự cấp và các 
loại dược liệu khác.

Tháng 09/2020 xảy ra đợt lũ cao nhất của huyện U 
Minh Thượng trong 20 năm kể từ năm 2000 làm hư hại 
hoàn toàn các cây trồng đã có, kế hoạch canh tác cây 
trồng bị thay đổi phải nâng cao nền đất của khu vực 
canh tác, đất mới lên phải được cải tạo thì mới trồng lại 
các cây trồng mục tiêu. Vì thế từ tháng thứ 3 của dự án 
không đạt được sản lượng 300kg nông sản sạch mỗi 
tháng.

Tìm kiếm thêm được nguồn quỹ, mở rộng đối tác 
bên ngoài

Đến tháng 1/2022, thông qua các khóa học đào 
tạo online “Xem video - Học làm vườn rừng” nhóm 
đã nhận được thêm nguồn quỹ từ sự đóng góp của 
các học viên tham gia, các nhà tài trợ trong quá 
trình triển khai số tiền là: 131.455.555 VNĐ.

- Số tiền dự án đã chi từ nguồn tài trợ khác: 77.455.555 
VNĐ
- Còn lại: 54.000.000 VNĐ
- Số tiền ~142 triệu là vốn sẵn có của dự án

Nghiên cứu các sản phẩm từ nông sản mô hình 
vườn rừng

Nghiên cứu một số sản phẩm lên men từ nông sản 
vườn và các món ăn từ nông sản có thể sử dụng 
như: siro, mứt làm từ hoa bụt giấm; chuối phơi khô, 
kẹo chuối, trà đinh lăng,…

Các sản phẩm hiện chỉ đang sử dụng nội bộ, chưa thành 
thương phẩm, dự kiến vài năm nữa khi nghiên cứu kỹ 
hơn và mở rộng đối tác sẽ mang ra thị trường.
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Kết quả dự ánDỰ ÁN TRE MỠ

Kết quả dự kiến (đề xuất dự án) Kết quả thực tế Ghi chú

N/A Xây dựng cộng đồng online hỗ trợ cho các nông dân, các chủ 
vườn, chủ trang trại cùng trao đổi kinh nghiêm, kiến thức vườn 
rừng, trong đó: 
- 1 cộng động online qua kênh facebook  với hơn 1.300 người 
tham gia và chia sẻ kinh nghiệm
- 1 kênh Fanpage trên facebook chia sẻ về mô hình, lan tỏa lối 
sống xanh, chia sẻ các cây giống và nguồn dược liệu, các sản 
phẩm từ vườn với gần 12.000 người theo dõi
- kênh youtube để lan tỏa mô hình và hỗ trợ cộng đồng với hơn 
300 lượt đăng ký kênh và theo dõi để học hỏi các kiến thức về 
vườn rừng, hơn 50 video về các khóa học đào tạo vườn rừng, 
canh tác thuận tự nhiên
- Xây dựng website Vườn Thuốc Nam nhằm quảng bá hình ảnh 
những cây dược liệu và các hoạt động trồng cây, trồng rừng, 
bảo tồn đa dạng sinh học.

Vì tình hình dịch bệnh hạn chế đi lại nên số 
lượng lượt tham quan mô hình thấp hơn so với 
kế hoạch ban đầu. Nhóm đã mở rộng thêm 
các kênh lan tỏa mô hình qua các hình ảnh, 
video từ vườn và xây dựng cộng đồng online 
này.

N/A Xây dựng cộng đồng dịch sách, tài liệu về nông nghiệp phục vụ 
cho cộng động nhằm lan tỏa mô hình, nâng cao năng lực cho 
người nông dân về mặt kỹ thuật thực hành làm vườn. Hiện tại 
nhóm đã có 39 thành viên, đã chuyển ngữ 4 loại tài liệu; chuyển 
ngữ và thuyết minh 7 videos.
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Cuộc sống đáng giá bao nhiêu?


