iiiPHÁT TRIỂN CACAO CHỨNG NHẬN TẠI VIỆT NAMiii
iiiECO-COCOAiii
GIAI ĐOẠN: 2010 – 2014
MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Góp phần nâng cao đời sống của cộng đồng nông thôn các tỉnh
phía Nam Việt Nam thông qua việc cải thiện các điều kiện xã hội,
kinh tế và môi trường trong sản xuất nông nghiệp.
ĐỐI TÁC
• Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh;
• Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;
• Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư (PAEC) Bến Tre;
• Sở Khoa học và Công nghệ (DOST) Tiền Giang;
• Các công ty tư nhân (Cargill, Ritter Sport, Grand Place,
Chocolats Halba).
NGÂN SÁCH : 2.441.936 US$
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Xây dựng được một chuỗi giá trị chứng nhận (Ca cao hữu cơ, UTZ và Thương mại Công bằng) hiệu quả và bền vững,
ngày càng có nhiều nông dân tham gia, nâng cao thu nhập và đa dạng hóa sản xuất.
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
• Thực hiện theo phương pháp phát triển chuỗi giá trị và nhiều đối tác cùng tham gia;
• Tập trung nâng cao năng lực cho các tổ chức nông dân để họ có thể trở thành chủ sở hữu giấy chứng nhận;
• Phát triển Hệ thống Kiểm soát Nội bộ (ICS) để có thể phát triển một hệ thống sản xuất cacao đa tiêu chuẩn, theo đó
có thể áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận khác nhau (UTZ, Hữu cơ và Thương mại công bằng) tùy theo nhu cầu
của thị trường và năng lực của nông dân;
• Kinh nghiệm thu được từ việc xây dựng và vận hành hệ thống ICS này sẽ được chia sẻ trong các cuộc thảo luận
quốc tế nhằm đồng bộ và tạo sự hài hòa giữa các tiêu chuẩn quốc tế;
• Ưu tiên vấn đề giới trong phát triển chuỗi giá trị với việc tăng cường sự đại diện của phụ nữ trong các tổ chức nông
dân.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
• 1600 nông dân nhận chứng chỉ UTZ certified trên hai tỉnh, tăng khoảng 370% so với năm 2011;
• Hệ thống ICS hiện nay đang được tổ chức và vận hành hiệu quả;
• 4 doanh nghiệp cacao tại Bến Tre và 1 hợp tác xã (HTX) ở Tiền Giang nhận chứng chỉ UTZ, trong đó có doanh
nghiệp Phạm Minh đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm mới từ cacao được chứng nhận UTZ như sô-cô-la cho người
ăn kiêng, dầu mỹ phẩm từ cacao;
• 300 hộ nông dân nghèo đã được hỗ trợ để được hưởng lợi từ việc trồng cacao chứng nhận thông qua hỗ trợ kỹ
thuật từ HELVETAS và hỗ trợ tài chính từ Happel Foundation;
• Kỹ thuật canh tác Ca cao hữu cơ tại các vườn ca cao xen dừa đã được thử nghiệm. Nhờ các lớp tập huấn, nông
dân đã biết sản xuất phân ủ và áp dụng các phương pháp sinh học trong quản lý sâu bệnh hại ca cao;
• Hiện nay HELVETAS cùng Rabobank Foundation và Rabo International Advisory Sevices (RIAS) phát triển Hợp tác
xã Cacao Chợ Gạo thành HTX của người sản xuất theo mô hình HTX của ngân hàng Rabobank. Cho đến nay
HTX đã có những bước phát triển đáng khích lệ tuy vẫn còn rất nhiều thách thức ở phía trước.

