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1 Đề án Sản xuất nấm chất lượng 
cao theo quy trình khép kín

Công ty CP Đầu tư phát triển xanh bền vững 
Fargreen Việt Nam. 
Địa chỉ: phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

Sản xuất nấm chất lượng cao và một số nông sản an toàn theo quy trình 
khép kín (chỉ sử dụng duy nhất cơ chất rơm rạ, không dùng các nguyên 
liệu bông phế thải hoặc mùn cưa...). Chất thải tạo ra sau quá trình trồng 
nấm là loại mùn tốt cho đất, được quay trở lại bón ruộng để trồng lúa 
gạo và một số nông sản khác... 
Dự án hướng tới xây dựng thương hiệu nấm sạch cung cấp cho thị 
trường trung - cao cấp.

2 Đề án Ứng dụng công nghệ sinh 
học trong sản xuất các dòng sản 
phẩm làm sạch thân thiện với 
môi trường

Công ty TNHHMTV Công nghệ sinh học Minh 
Hồng. 
Địa chỉ: phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các dòng sản 
phẩm làm sạch, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người 
tiêu dùng như nước rửa chén, nước lau nhà, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa 
mặt, kem đánh răng, dung dịch xoa/bôi đuổi muỗi và côn trùng…

3 Đề án Sản xuất và cung ứng các 
sản phẩm thân thiện môi trường 
từ tre kết hợp du lịch trải nghiệm

Hợp tác xã Nhật Minh. 
Địa chỉ: xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh 
Tuyên Quang

Sản xuất và cung ứng các sản phẩm thân thiện môi trường từ tre (lồng 
đèn, cốc, thìa, ống hút...) kết hợp với dịch vụ du lịch trải nghiệm nhằm 
lưu giữ nét truyền thống của dân tộc Tày góp phần bảo vệ môi trường 

35 đề án được TW Hội LHPN Việt Nam và UN Women tài trợ

từ tre kết hợp du lịch trải nghiệm Tuyên Quang lưu giữ nét truyền thống của dân tộc Tày góp phần bảo vệ môi trường 
xanh sạch đẹp 

4 Đề án Hỗ trợ, ứng dụng kỹ 
thuật trong trồng và chế biến 
đẳng sâm nhằm gia tăng giá trị 
sản phẩm cho bà con đồng bào 

Công ty Cổ phần ứng dụng Công nghệ cao 
Hoàng Linh. 
Địa chỉ: phường Trường Chinh, Tp. KonTum, 
tỉnh KonTum

Hỗ trợ, ứng dụng kỹ thuật trong trồng và chế biến đẳng sâm nhằm gia 
tăng giá trị sản phẩm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng.

5 Đề án Khởi nghiệp với các sản 
phẩm giá trị gia tăng từ mật hoa 
dừa

Công ty TNHH TraVinh Farm. 
Địa chỉ: thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh 
Trà Vinh

Khởi nghiệp với các sản phẩm giá trị gia tăng từ mật hoa dừa: đường 
mật hoa dừa và mật hoa dừa cô đặc. Sản phẩm có công dụng ổn định 
đường huyết, rất tốt cho người bệnh tiểu đường và bổ sung dinh dưỡng 
cho người sử dụng.

6 Sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
đậu tương hữu cơ theo chuỗi 
giá trị.

Hợp tác xã Thái An Gia . 
Địa chỉ: Số 3 đường Hùng Vương, phường Trưng 
Vương, TP Thái Nguyên

Là HTX đã tiên phong xây dựng mô hình HTX an toàn theo chuỗi giá trị 
khép kín từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ với đa dạng các mặt hàng nông 
sản (rau, đậu phụ, thịt lợn, gà, gạo, măng, bún, mì...) đảm bảo 100% các 
sản phẩm được sản xuất an toàn, có truy xuất nguồn gốc; HTX có chuỗi 
10 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại TP Thái Nguyên và các 
huyện, thị đảm bảo cung ứng kịp thời các sản phẩm an toàn cho người 
dân.
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7 Ứng dụng công nghệ trong sản 
xuất tinh bột sắn dây an toàn 

Hợp tác xã Nam Anh . 
Địa chỉ: Xóm 5 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An

HTX tập trung sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn dây và phát triển đa 
dạng sản phẩm về hương liệu, chủng loại, quy cách đóng gói. Sản phẩm 
được sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, có logo, mã vạch, truy 
xuất nguồn gốc. HTX đang xây dựng quy trình sản xuất khép kín với sản 
lượng 300 tấn/ năm; tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động; sản 
phẩm bán tại các chuỗi siêu thị trong và ngoài tỉnh.

8 Phát triển sản xuất và chế biến 
chè sạch theo chuỗi giá trị gắn 
với tiêu thụ sản phẩm 

Hợp tác xã chè sạch Hội phụ nữ xã Sơn Hùng . 
Địa chỉ: Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh 
Phú Thọ

HTX tập trung trồng và chế biến chè theo hướng sạch, an toàn phù hợp 
với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Hiện tại, HTX đã xây 
dựng được mối liên kết giữa người sản xuất đồng thời cũng là  thành 
viên HTX với đầu mối trung gian (là HTX) và người tiêu thụ trong 
chuỗi sản xuất chè sạch nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm chè, đảm 
bảo sản phẩm vệ sinh an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường, xây dựng 
thương hiệu, phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương 

9 Sản xuất và cung ứng dịch vụ 
bao tiêu sản phẩm gạo hữu cơ vì 
sức khỏe cộng đồng

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú . 
Địa chỉ: xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

HTX sản xuất gạo hữu cơ và cung ứng dịch vụ bao tiêu  sản phẩm đầu 
ra, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên, tiếp cận KHKT..nhằm 
tăng lợi ích cho các thành viên, góp phần tăng giá trí của sản phẩm, nâng sức khỏe cộng đồng tăng lợi ích cho các thành viên, góp phần tăng giá trí của sản phẩm, nâng 
cao hiệu quả sản xuất.

10 Chuyên canh trồng và chế biến 
cây dược liệu thìa canh nhằm 
giảm thiểu và thích ứng với 
biến đổi khí hậu

Hợp tác xã trồng cây dược liệu Hải Lộc . 
Địa chỉ: xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 
Định

HTX chuyên canh trồng và chế biến cây dược liệu thìa canh; Kế hoạch 
trong thời gian tới HTX mở rộng diện tích, thị trường tiêu thụ, đăng ký 
thương hiệu, sản xuất sản phẩm cao cấp như trà túi lọc, cao thìa canh.. 
nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa 
phương

11 Đề án trồng, sản xuất và cung 
ứng sản phẩm hồng đẳng sâm 
theo hướng an toàn

Tổ hợp tác phụ nữ dân tộc thiểu số trồng hồng 
đẳng sâm. 
Địa chỉ: xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, 

Trồng, sản xuất và cung ứng sản phẩm hồng đẳng sâm (sâm khô, mứt 
sâm dây, trà) nhằm tăng giá trị sản phẩm, giúp chị em phụ nữ đồng bào 
dân tộc thiểu số tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

12 Áp dụng công nghệ cao vào sản 
xuất rau củ quả trong nhà màng 
theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Trung 
Thành. 
Địa chỉ: Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 
Bái

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau an toàn theo chuỗi giá trị 
trong nhà kính, nhà màng. HTX đóng vai trò là hạt nhân tổ chức liên kết 
như: đầu tư cơ sở vật chất (gồm đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà màng, hệ 
thống tưới nhỏ giọt,…), hướng dẫn kỹ thuật cho thành viên HTX trực 
tiếp sản xuất và chuyển giao quy trình kỹ thuật cho các trang trại, gia trại 
không thuộc thành viên HTX khi có nhu cầu. Đồng thời, HTX cũng là 
đầu mối liên kết với các công ty, doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm của 
các thành viên HTX sản xuất và của các trang trại, gia trại liên kết sản 
xuất. 
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13 Sản xuất và kinh doanh rau, hoa 
theo hướng hữu cơ kết hợp với 
du lịch sinh thái trải nghiệm. 

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, bún bánh nông 
sản sạch Đa Mai. 
Địa chỉ: Số 16 đường Mai Sẫu, phường Đa Mai, 
TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất và kinh doanh nông sản rau củ quả sạch và cánh đồng hoa an 
toàn với người tiếp xúc (trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ) kết 
hợp với du lịch trải nghiệm, sinh thái cho khách đến thăm quan. Sản 
phẩm của HTX được tỉnh Bắc Giang công nhận là 1 trong tám sản phẩm 
chủ lực của tỉnh.

14 Trồng, sản xuất và chế biến tinh 
dầu sachi nhằm cung cấp cho 
thị trường trong nước và xuất 
khẩu.

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Ba Tiêu. 
Địa chỉ: xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng 
Ngãi

HTX trồng cây sachi, sản xuất và chế biến tinh dầu sachi nhằm cung cấp 
cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Hoạt động của hợp tác xã được 
làm theo hướng khép kín từ khâu đầu vào như cung cấp giống cây sachi 
cho các thành viên đến các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học, quy trình chăm sóc, bao tiêu sản phầm, chế biến thành tinh dầu 
cung cấp ra thị trường nhằm tăng giá trị, sản lượng của sản phẩm.

15 Chăn nuôi, chế biến và cung 
cấp thịt dê theo hướng khép kín, 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm hướng tới xây dựng 
thương hiệu "Dê sạch Lộc 

Hợp tác xã chăn nuôi Dê Lộc Hiệp. 
Địa chỉ: Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 
Phước

HTX vận động các thành viên chăn nuôi nhằm tạo đầu vào cho HTX chế 
biến và cung cấp thịt dê theo hướng khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm hướng tới xây dựng thương hiệu "Dê sạch Lộc Ninh" có uy 
tín trên toàn quốc; Tạo việc làm cho khoảng 1.000 phụ nữ địa phương.

thương hiệu "Dê sạch Lộc 
16 Sản xuất và chế biến nước mắm 

truyền thống ứng dụng hệ thống 
cấp nhiệt và náo đảo tự động.

Hợp tác xã thu mua và chế biến hải sản Phú 
Khương. 
Địa chỉ: xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX Sản xuất và chế biến nước mắm truyền thống, có chứng nhận vệ 
sinh an toàn sản phẩm trên cơ sở xây dựng hệ thống thiết bị năng lượng 
mặt trời kết hợp ổn nhiệt và hệ thống náo đảo tự động nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn, được lựa chọn là sản 
phẩm OCOP của tỉnh Hà Tĩnh;

17 Cam quà tặng 3T Farm gắn với 
chuỗi sản xuất theo hướng hữu 
cơ vì môi trường sống xanh. 

Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong.
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao 
Phong, tỉnh Hòa Bình

HTX trồng, kinh doanh và phát triển thương hiệu cam Cao Phong theo 
một quy trình kỹ thuật (Vietgap) nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra; đưa 
sản phẩm Cam - Quà tặng cao cấp ra thị trường trong và ngoài nước. 
HTX sản xuất, thu hoạch, phân loại và sơ chế khép kín, chiếu đèn cực 
tím khử trùng, đảm bảo sạch và an toàn cho người sử dụng.

18 Đề án phát triển thương hiệu 
lanh trắng

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp 
thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. 
Địa chỉ: Thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn, huyện 
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Trồng, sản xuất và cung ứng các sản phẩm thêu dệt thủ công mang 
thương hiệu lanh trắng, để cung cấp cho du khách đến Trung tâm cao 
nguyên đá Đồng Văn và các địa bàn ở vùng lân cận

19 Đề án phát triển mô hình nuôi 
gà ri theo hướng an toàn sinh 
học

Tổ hợp tác chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn 
sinh học. 
Địa chỉ: Xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh 

Chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học và cung cấp sản phẩm trên 
địa bàn và các tỉnh lân cận, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành 
viên tham gia
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20 Đề án nuôi gà đen thương phẩm 
theo hướng an toàn

Tổ hợp tác chăn nuôi gà đen thương phẩm. 
Địa chỉ: Xã Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao 

Chăn nuôi gà đen thương phẩm có giá trị kinh tế cao và cung cấp gà thịt 
cho nhà hàng khách sạn tại địa phương

21 Đề án xây dựng thương hiệu  ớt 
rừng Lạc Sơn theo hướng an 
toàn sinh học 

Tổ hợp tác trồng ớt rừng theo hướng an toàn sinh 
học. 
Địa chỉ: Xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa 

Trồng, chế biến và cung ứng các sản phẩm từ ớt rừng

22 Đề án Chăn nuôi lợn đen lấy 
thịt theo hướng an toàn thực 

Tổ hợp tác Chăn nuôi lợn đen lấy thịt. 
Địa chỉ: xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Chăn nuôi và cung ứng các sản phẩm thịt từ lợn đen

23 Đề án sản xuất thổ cẩm truyền 
thống giữ gìn bản sắc văn hóa 

Hợp tác xã Lô Lô Chải. 
Địa chỉ: Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Sản xuất và cung ứng sản phẩm thổ cẩm truyền thống nhằm giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc Lô Lô Đen

24 Đề án chăn nuôi bò theo hướng 
sản xuất hàng hóa

Tổ hợp tác chăn nuôi bò theo hướng sản xuất 
hàng hóa. 
Địa chỉ: xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa và cung ứng bò thịt cho hợp 
tác xã công nghệ cao Tiến Thành, nhà hàng, thương lái

25 Đề án phát triển, khai thác, bảo 
tồn giống cây trù dù - cây thuốc 
Dao đỏ

HTX cộng đồng dao đỏ. 
Địa chỉ: xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phát triển giống cây trù dù, khoanh vùng hướng dẫn kỹ thuật khai thác, 
bảo tồn, nhận diện, và phân biệt cây thuốc Dao đỏ, cung cấp cho thị 
trường du lịch Sa Pa

26 Đề án sản xuất cao cà gai leo, Hợp tác xã sản xuất và chế biến cây dược liệu. Chế biến cây dược liệu, hỗ trợ kỹ thuật, trồng chăm sóc, nhằm mang lại 26 Đề án sản xuất cao cà gai leo, 
trà thảo dược

Hợp tác xã sản xuất và chế biến cây dược liệu. 
Địa chỉ: xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ

Chế biến cây dược liệu, hỗ trợ kỹ thuật, trồng chăm sóc, nhằm mang lại 
giá trị kinh tế và nâng cao sức khỏe cho người dân

27 Đề án phát triển cây sâm bảy lá 
một hoa

Tổ hợp tác phát triển cây sâm bảy lá một hoa.
Địa chỉ: xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 
Kạn

Phát triển cây sâm 7 lá một hoa của nhóm phụ nữ dân tộc Dao, đem lại 
giá trị kinh tế cao, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ 
nghèo

28 Đề án phát triển gà 6 ngón Mẫu 
Sơn 

Tổ hợp tác chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn. 
Địa chỉ: xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 
Sơn

Chăn nuôi và cung ứng gà đặc sản 6 ngón Mẫu Sơn, có chất lượng cao 
và sản xuất theo tiêu chuẩn hàng hóa - nhằm quảng bá du lịch ẩm thực, 
gia tăng chủng loại giống gà quý.

29 Đề án bảo tồn giá trị văn hóa 
địa phương thông qua việc sản 
xuất và cung ứng sản phẩm thổ 

Tổ hợp tác sản xuất sản phẩm thổ cẩm Nùng U. 
Địa chỉ: xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà 
Giang

Sản xuất và cung ứng sản phẩm thổ cẩm Nùng U, nhằm bảo tồn giá trị 
văn hóa địa phương và cung cấp các sản phẩm ra các bảo tàng và các 
đơn vị thu mua ở Hà Nội

30 Đề án phát triển nghề thêu may 
trang phục dân tộc Mông truyền 
thống

Tổ liên kết phụ nữ thêu may trang phục dân tộc 
Mông. 
Địa chỉ:  xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Sản xuất và cung ứng sản phẩm thêu may trang phục dân tộc Mông cho 
khách du lịch trên địa bàn, khôi phục nghề truyền thống

31 Đề án bảo tồn giống chuối lùn 
Tà Rụt - đặc sản của địa phương

Tổ hợp tác trồng chuối lùn Tà Rụt. 
Địa chỉ: xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng 

Trồng và cung ứng chuối lùn Tà Rụt, giúp địa phương duy trì, bảo tồn 
giống chuối đặc sản của địa phương

32 Đề án trồng, sản xuất và cung 
ứng sản phẩm hồng đẳng sâm 
theo hướng an toàn

Tổ hợp tác phụ nữ dân tộc thiểu số. 
Địa chỉ: xã Xốp, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum 

Trồng, sản xuất và cung ứng sản phẩm hồng đẳng sâm (sâm khô, mứt 
sâm dây, trà), đem lại giá trị sản phẩm cao cho chị em phụ nữ đồng bào 
dân tộc thiểu số



STT Tên đề án Tác giả/ nhóm tác giả Tóm tắt nội dung đề án

33 Đề án ủ rác hữu cơ làm phân 
compost lấy phân trồng rau sạch 
gắn với bảo vệ môi trường

Tổ liên kết.  
Địa chỉ: xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 
Mau

Giúp hội viên phụ nữ nghèo ứng dụng công nghệ thực hiện ủ rác hữu cơ 
làm phân composte gắn với trồng rau sạch góp phần bảo vệ môi trường.

34 Phát triển mô hình trồng và chế 
biến tinh dầu sả theo chuỗi giá 
trị nhằm cung cấp các sản phẩm 
an toàn cho người sử dụng, thân 
thiện với môi trường.

Hợp tác xã nông nghiệp Bản Dao - Thống Nhất. 
Địa chỉ: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa 
Bình

HTX đã trồng và chế biến cây sả. Để tăng giá trị của sản phẩm, HTX 
mạnh dạn SX  chiết xuất tinh dầu để làm ra các sản phẩm có lợi ích về 
sức khỏe, an toàn cho người sử dụng, không có hóa chất, thân thiện với 
môi trường như nước lau sàn, nước rửa bát, rửa tay, xịt  phòng, xua đuổi 
côn trùng, trị cảm cúm, xông hơi....

35 Đề án sản xuất và tiêu thụ 
đậu/đỗ an toàn theo hướng hữu 
cơ 

Tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu/đỗ an toàn 
theo hướng hữu cơ. 
Địa chỉ: Xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh 

Sản xuất và tiêu thụ đậu đỗ an toàn theo hướng hữu cơ, hướng dẫn xử lý 
rác thải và ủ phân vi sinh làm phân bón hữu cơ












