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LỜI NÓI ĐẦU

Chương trình “Không còn nạn đói” là sáng kiến của Tổng Thư ký Liên 
hợp quốc đưa ra nhằm đạt 5 mục tiêu: (1) 100% dân cư có đủ lương 
thực, thực phẩm quanh năm; (2) không còn trẻ em dưới 2 tuổi bị suy 
dinh dưỡng, (3) toàn bộ các hệ thống lương thực, thực phẩm bền 
vững, (4) 100% nông hộ nhỏ tăng năng suất và thu nhập đặc biệt là 
phụ nữ và (5) không còn tổn thất, lãng phí lương thực, thực phẩm”. 

Việt Nam là một trong những nước đạt được thành tích nổi bật 
trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an ninh lương thực 
trong những năm qua. Tuy nhiên, tình trạng suy dinh dưỡng của 
người dân đặc biệt là trẻ em ở vùng khó khăn vẫn còn ở mức cao 
so với đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới và còn có sự khác biệt 
khá lớn giữa các vùng, miền. Đặc biệt, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi 
ở trẻ em- ảnh hưởng đến chiều cao, tầm vóc của người Việt Nam - 
vẫn còn ở mức trung bình 19,6% (năm 2020), đặc biệt tỷ lệ này còn 
ở mức cao ở vùng miền núi phía Bắc là 37,4%, vùng Tây Nguyên là 
28,8%, ở dân tộc khác (trừ dân tộc Kinh) là 32%. 

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình này, ngày 14 
tháng 01 năm 2015, tại lễ phát động Chương trình hành động Quốc 
gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã cam 
kết với Liên hợp quốc sẽ tham gia và triển khai có hiệu quả chương 
trình này tại Việt Nam. Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg về Chương trình hành 
động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. 

Nguồn lực để thực hiện Chương trình hành động quốc gia Không 
còn nạn đói này chủ yếu là lồng ghép với các chương trình Mục tiêu 
quốc gia đang thực hiện như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an 
sinh xã hội giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó cần 
phối hợp huy động các nguồn lực từ Chiến lược dinh dưỡng quốc 
gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2040 và từ các tổ chức trong 
nước và quốc tế, các doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm mong 
muốn phát triển con người Việt Nam. 



Để triển khai được Chương trình trên được hiệu quả, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn ban hành “Sổ tay hướng dẫn xây dựng dự 
án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng”. Sổ tay này gồm có 4 phần: 

Phần 1. Giới thiệu dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 

Phần 2. Xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Phần 3. Tổ chức thực hiện dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Phần 4. Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng

Kèm theo cuốn sổ tay này còn có 02 bộ bài giảng chi tiết cho cán 
bộ và người dân tham gia xây dựng và thực hiện dự án. 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, 
chúng tôi rất mong nhận được góp ý của những người thực hiện 
chương trình để Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tiếp 
tục hoàn thiện sổ tay trong thời gian tới.
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SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

PHẦN I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP 
ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

1.1

1.2

Mục tiêu

Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng là gì

 � Cuốn sổ tay này hướng dẫn cho cán bộ địa phương các cấp 
và người dân nắm được các bước xây dựng, triển khai thực 
hiện và giám sát đánh giá một dự án nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng.

 � Theo tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) “Nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng là một cách tiếp cận dựa trên nhu cầu 
thực phẩm để phát triển nông nghiệp, lấy thực phẩm giàu dinh 
dưỡng, đa dạng chế độ ăn uống và thực phẩm được bổ sung 
dinh dưỡng là trọng tâm để khắc phục tình trạng suy dinh 
dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng”. 

 � Cách tiếp cận này nhấn mạnh nhiều lợi ích thu được từ việc sử 
dụng đa dạng các loại thực phẩm, chú trọng thực phẩm được 
sản xuất tại địa phương có giá trị dinh dưỡng và các sản phẩm 
chế biến bổ sung vi chất có giá trị dinh dưỡng cao. 

 � Mục tiêu tổng thể của Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng là làm 
cho hệ thống thực phẩm được cải thiện tốt hơn để tạo ra kết 
quả dinh dưỡng tốt.
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Mối quan hệ giữa nông nghiệp, dinh dưỡng và nạn đói

Điều kiện sản xuất nông nghiệp khó khăn hoặc ảnh hưởng 
của thiên tai dẫn đến tình trạng hạn chế khả năng sản xuất 
lương thực, thực phẩm của người dân, từ đó dẫn đến thu 
nhập thấp, nên mức tiêu thụ thực phẩm hạn chế. Điều này 
dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ và giảm khả năng làm việc 
ở người trưởng thành. Bên cạnh đó, việc hạn chế về nhận 
thức và hiểu biết của người dân về sử dụng lương thực, thực 
phẩm dẫn đến tình trạng lãng phí, thất thoát và không đảm 
bảo nguồn dinh dưỡng cung cấp cho chế độ ăn hàng ngày, 
ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể.
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1.3 Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

1.3.1. Yêu cầu của dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Để giải quyết được vấn đề suy dinh dưỡng nói chung, cần có sự 
can thiệp trong toàn bộ hệ thống thực phẩm, từ sản xuất đến 
chế biến, vận chuyển, tiêu thụ và quản lý chất thải. Để giải quyết 
vấn đề suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 2 tuổi, cần quan tâm 
chăm sóc dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời của trẻ, bắt đầu 
từ khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Điều đó có nghĩa là cần chăm 
sóc dinh dưỡng của cả người mẹ ngay trước và trong quá trình 
mang thai và chế độ dinh dưỡng của trẻ trong 2 năm đầu đời. 
Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng ở địa phương cần tạo 
điều kiện để:

 � Thực phẩm có sẵn và dễ tiếp cận hơn: Gia tăng sản xuất nông 
nghiệp làm cho nhiều thực phẩm dinh dưỡng sẵn có tại hộ gia 
đình và cộng đồng với giá cả phải chăng, giúp cải thiện thu nhập 
hộ gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện thực hành dinh dưỡng 
hợp lý trong cộng đồng dân cư. 

 � Sản xuất thực phẩm đa dạng và bền vững hơn: Tăng sự đa dạng 
trong sản xuất thực phẩm và thúc đẩy thực hành sản xuất bền 
vững như bảo tồn nông nghiệp, quản lý nước và quản lý dịch 
hại tổng hợp có thể cải thiện dinh dưỡng mức độ mà không làm 
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Nông nghiệp gia đình, vườn rau 
tại nhà (vườn dinh dưỡng) và các dự án sản xuất thực phẩm với 
nhiều loại cây trồng có sẵn ở địa phương.

 � Tạo ra nguồn thực phẩm bổ dưỡng hơn: Tăng cường hàm lượng 
vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm thông qua chế biến, sản 
xuất nông nghiệp sinh thái, canh tác tự nhiên và cải thiện độ 
phì nhiêu của đất.

 � Tăng nhu cầu về lương thực thực phẩm: Cần đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và kích cầu đối với 
các loại thực phẩm có lợi về dinh dưỡng.
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1.3.2. Ngân sách của dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

 � Trực tiếp từ Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn 
đói.

 � Ngân sách của các địa phương tự bố trí theo kế hoạch hàng 
năm.

 � Từ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp các nhà 
hảo tâm.

 � Nguồn lực chính để thực hiện dự án nông nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng trong giai đoạn tới chủ yếu sẽ được lồng ghép và bố trí 
vào các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được Quốc hội phê 
duyệt như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an 
sinh xã hội giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Chiến 
lược dinh dưỡng quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2040.

 � Mỗi địa phương hàng năm vào quí 4, cần đánh giá nhu cầu và 
xây dựng kế hoạch kinh phí, nguồn kinh phí cho các dự án nông 
nghiệp đảm bảo dinh dưỡng của mình.
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1.3.3. Nội dung của dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Nội dung dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng gồm 2 phần: 
Nông nghiệp và dinh dưỡng, cụ thể:

 � Phần Nông nghiệp: Cần đảm bảo tính sẵn có, đáp ứng  nhu 
cầu cơ bản của các hộ về lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh 
dưỡng quanh năm; Phát triển hệ thống cung ứng lương thực, 
thực phẩm bền vững; Tăng năng suất và thu nhập của các hộ 
nông dân sản xuất nhỏ; Giảm thất thoát hoặc lãng phí lương 
thực, thực phẩm. Hình thức tiến hành: phát triển các mô hình 
như VAC, mô hình nông nghiệp sinh thái, canh tác tự nhiên, các 
mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình và tiến tới phát triển các 
chuỗi giá trị địa phương. 

 � Phần dinh dưỡng: Cần đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực, 
thực phẩm  giàu dinh dưỡng quanh năm; đảm bảo  đầy đủ về 
số lượng, chất lượng và cơ cấu dinh dưỡng hợp lý trong chế độ 
ăn của phụ nữ có thai, các bà mẹ nuôi con nhỏ và chế độ ăn 
của trẻ; nâng cao kiến thức và thực hành cải thiện dinh dưỡng 
cho bà mẹ, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi.

(Xem chi tiết các chỉ tiêu của dự án NNĐBĐ theo khung lý 
thuyết Hệ thống thực phẩm tại phụ lục 5)
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PHẦN II: XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP 
ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

2.1 Bước 1: Thành lập Tổ xây dựng dự án

a) Đối với kinh phí giao cho đơn vị cấp tỉnh quản lý:

 � Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ xây dựng dự án nông 
nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT 
(Chi Cục PTNT hoặc 01 đơn vị được Sở phân công ) chủ trì phối 
hợp với Sở Y tế, các Sở/Ngành có liên quan; UBND cấp huyện, 
xã có dự án; Tư vấn (nếu có) gồm: các chuyên gia am hiểu về 
lĩnh vực này (am hiểu về dinh dưỡng, sức khỏe bà mẹ trẻ em 
(thuộc ngành y tế) và một cán bộ am hiểu về nông nghiệp 
(trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, kinh tế …). 

b) Đối với kinh phí giao cho đơn vị cấp huyện quản lý:

 � UBND huyện thành lập Tổ xây dựng dự án nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng, gồm: Phòng Nông nghiệp (hoặc giao cho 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) chủ trì phối hợp với Trung 
tâm Y tế; UBND xã, trưởng thôn bản tham gia dự án; Tư vấn 
(nếu có) gồm: các chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh 
vực này (am hiểu về dinh dưỡng, sức khỏe bà mẹ trẻ em (thuộc 
ngành y tế) và một cán bộ am hiểu về nông nghiệp (trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, kinh tế …).
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c) Đối với kinh phí giao cho đơn vị cấp xã quản lý:

 � UBND xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp thành lập Tổ xây dựng 
dự án, thành viên là đại diện Phòng Nông nghiệp và các đơn vị 
của xã, gồm: Nông nghiệp; Y tế; Hội nông dân; Hội phụ nữ; 
thôn/bản tham gia thực hiện dự án; Tư vấn (nếu có) gồm: các 
chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực này (am hiểu về 
dinh dưỡng, sức khỏe bà mẹ trẻ em (thuộc ngành y tế) và một 
cán bộ am hiểu về nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 
lâm nghiệp, kinh tế …).

d) Đối với các nguồn hỗ trợ khác (Từ các Tổ chức quốc tế, từ 
nguồn xã hội hóa,…)

 � Đơn vị hỗ trợ xây dựng dự án làm việc với chính quyền địa 
phương (UBND xã, huyện, tỉnh) để thành lập Tổ xây dựng dự 
án theo cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã đã được nêu tại điểm a, b, 
c khoản 2.1.

2.2 Bước 2: Lựa chọn địa điểm xây dựng dự án 

 � Các xã khu vực II, khu vực III được phê duyệt tại Quyết định số 
816/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ; các xã 
thuộc huyện nghèo và các xã đạt tiêu chí NTM thấp (dưới 10 
tiêu chí).

 � Thôn/bản/ấp (gọi chung là thôn): Lựa chọn một số thôn 
(khoảng từ 2-3 thôn/xã) có tỷ lệ hộ suy dinh dưỡng cao, ưu tiên 
thôn có nhiều trẻ em dưới 5 tuổi hoặc bà mẹ mang thai.

 � Ưu tiên nơi có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (nhẹ cân, thấp còi) 
cao hơn mức trung bình của địa phương hoặc cấp quốc gia; các 
hộ có trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai.
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2.3 Bước 3: Lập danh sách hộ tham gia dự án

Mục đích: Các hộ được lựa chọn thỏa mãn các điều kiện của dự 
án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, đồng thuận tham gia dự án 
và cam kết tuân thủ các quy chế của dự án.

Các tiêu chí lựa chọn:

 � Hộ tham gia dự án: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát ng-
hèo; Ưu tiên nơi có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (nhẹ cân, thấp 
còi) cao hơn mức trung bình của địa phương hoặc cấp quốc 
gia; trẻ em dưới 5 tuổi hoặc phụ nữ đang mang thai.

 � Mỗi dự án lựa chọn khoảng 20-30 hộ tham gia tùy theo kinh phí 
hỗ trợ của dự án. 

 � Ngoài ra tiêu chí chọn hộ có thể bổ sung theo từng chương 
trình, dự án và yêu cầu của mỗi nhà tài trợ khác nhau, hoặc do 
mỗi tỉnh quy định bổ sung thêm.

Đơn vị chủ trì khảo sát xây dựng dự án phối hợp với địa phương tổ 
chức họp với các hộ trong thôn/bản phổ biến việc triển khai dự án 
và các hộ cam kết đóng góp hay đối ứng khi tham gia dự án.

(Phụ lục I – Danh sách hộ tham gia dự án).

2.4 Bước 4: Đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng dự án 

Mục đích: Xác định rõ tình trạng hiện tại của khu vực dự kiến 
triển khai dự án cũng như các nhu cầu của hộ gia đình hưởng lợi 
để viết dự án.

Các hoạt động cần tiến hành: 

a) Thu thập thông tin cấp xã

 � Thu thập thông tin chung của xã về điều kiện tự nhiên, kinh tế 
- xã hội, thực trạng sản xuất nông nghiệp, dinh dưỡng … của xã 
tham gia dự án.

(Phụ lục II – Thông tin chung về xã)
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b) Thu thập thông tin hộ gia đình

 � Thu thập thông tin về điều kiện sản xuất nông nghiệp và tình 
trạng dinh dưỡng của hộ tham gia dự án

 � Tình hình sản xuất nông nghiệp: Diện tích sản xuất cây trồng, 
số lượng đầu đàn gia súc gia cầm, diện tích rừng sản xuất, rừng 
phòng hộ được giao khoán, diện tích và sản lượng thủy sản...

 � Tình hình về thu nhập: từ sản xuất, chăn nuôi; Thu nhập bằng tiền/ 
hộ/năm...

 � Tình hình về dinh dưỡng: Cho trẻ em dưới 02 tuổi và các 
thành viên khác trong gia đình được tính từ khẩu phần ăn/
ngày/tháng...

 � Cách thức tiến hành: Tổ công tác mời các hộ tham gia dự án 
họp để phỏng vấn thu thập những số liệu cần thiết.

 � Thành phần tham dự: Tất cả các hộ đủ điều kiện tham gia 
dự án.

 � Nội dung cuộc họp: Tổ trưởng đoàn công tác thông báo cho người 
dân về mục đích, yêu cầu, nội dung cần khảo sát.

 � Phỏng vấn thu thập thông tin: Chia thành viên tổ công tác và 
người dân làm 2 nhóm để thực hiện phỏng vấn thu thập thông 
tin.

 � Nhóm về nông nghiệp: Do cán bộ nông nghiệp chủ trì, thu nhập 
tình hình sản xuất và thu nhập của người dân.

 � Nhóm thu thập số liệu về dinh dưỡng: Do cán bộ Y tế chủ trì, thu 
thập các số liệu về khẩu phần ăn và dinh dưỡng.
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c) Tổng hợp và phân tích thông tin

 � Tổng hợp thông tin chung của xã về điều kiện tự nhiên, kinh tế - 
xã hội, thực trạng sản xuất nông nghiệp, dinh dưỡng.

 � Tổng hợp và phân tích các thông tin liên quan đến sản xuất và 
thu nhập của các hộ tham gia dự án: Đánh giá tình hình về sản 
xuất, thu nhập, tình hình sử dụng lương thực, thực phẩm của 
từng hộ và trên địa bàn; những hộ khó khăn không thể tổ chức 
sản xuất được thì phải thiết lập được hệ thống dịch vụ cung 
ứng lương thực, thực phẩm. 

 � Phân tích các thông tin liên quan đến điều kiện dinh dưỡng: Căn 
cứ vào số liệu điều tra về chỉ số sức khỏe, khẩu phần của người 
dân đặc biệt là đối với trẻ em (chiều cao, cân nặng…) để xác định 
mức độ suy dinh dưỡng và khẩu phần, các nguyên nhân ảnh 
hưởng đến thưc hành dinh dưỡng của người dân từ đó hướng 
dẫn, tập huấn cho người dân sử dụng khẩu phần dinh dưỡng 
hợp lý, chăm sóc sức khỏe để cải thiện tình trạng sức khỏe cho 
người dân.

 � Lập biểu tình hình sản xuất nông nghiệp và tình trạng 
dinh dưỡng.

(Phụ lục III - Thông tin hộ gia đình)
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2.5 Bước 5: Xây dựng nội dung thực hiện của dự án

Mục đích: Xác định rõ tình trạng hiện tại của khu vực dự kiến 
triển khai dự án cũng như các nhu cầu của hộ gia đình hưởng lợi 
để viết dự án.

Các hoạt động cần tiến hành: 

 � Tổng hợp thực trạng kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên của địa 
bàn thực hiện xây dựng dự án (dân số, tỷ lệ dân tộc thiểu số, 
thu nhập bình quân/đầu người/năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo...; tổng diện tích đất tự nhiên…); 

 � Tổng hợp thực trạng sản xuất nông nghiệp của địa bàn thực 
hiện xây dựng dự án (trồng trọt, chăn nuôi, kiến thức thực hành 
về nuôi trồng, sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông 
nghiệp; thu nhập về lương thực, thực phẩm....); thực trạng về 
dinh dưỡng (tổng số trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ suy dinh dưỡng, 
tình trạng suy dinh dưỡng, kiến thức và thực hành dinh dưỡng 
của hộ gia đình và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ…...);

 � Tổng hợp kết quả và phân tích đánh giá hiện trạng sản xuất 
nông nghiệp, dinh dưỡng; kết quả xác định nhu cầu cần bổ 
sung để đảm bảo được dinh dưỡng hợp lý từ đó đề xuất xây 
dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

(Phụ lục IV- Mẫu dự án)
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2.6 Bước 6: Lấy ý kiến góp ý về nội dung dự án 

Mục đích: Đảm bảo xây dựng dự án phù hợp với điều kiện 
địa phương và nhu cầu của người dân cũng như các chính sách 
hiện hành.

Các hoạt động cần tiến hành: 
 � Đơn vị chủ trì xây dựng dự án Tổ chức họp với địa phương và 
các hộ tham gia dự án để thông báo các nội dung triển khai của 
dự án và kinh phí thực hiện bao gồm nguồn hỗ trợ và đóng góp 
của các hộ được tham gia dự án.

 � Chính quyền địa phương và người dân tham gia đóng góp ý 
kiến vào dự án, sau đó đơn vị hoàn thiện để trình các cấp có 
thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

2.7 Bước 7: Thẩm định và phê duyệt dự án

a) Đối với nguồn kinh phí giao cho cấp tỉnh:

 � Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm định dự án bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo 
Sở Nông nghiệp và PTNT, thành viên là đại diện các Sở: Tài chính; 
Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế, và đại diện lãnh đạo UBND 
huyện tham gia dự án.

 � Hội đồng tiến hành thẩm định dự án do đơn vị được giao xây 
dựng.

 � Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phê duyệt 
dự án sau khi được hoàn thiện.

b) Đối với nguồn kinh phí giao cho Ủy ban nhân dân huyện:

 � UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định dự án bao gồm: Chủ 
tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND huyện, thành viên là đại diện các 
phòng: Nông nghiệp; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; 
Dân Tộc; TT Y tế và lãnh đạo UBND xã thực hiện dự án.
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 � Hội đồng tiến hành thẩm định dự án do đơn vị được giao 
xây dựng.

 � UBND huyện phê duyệt sau khi dự án được hoàn thiện.

c) Đối với nguồn kinh phí giao cho Ủy ban nhân dân xã:

Phòng Nông nghiệp huyện thành lập Hội đồng thẩm định dự án 
bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Phòng nông nghiệp, 
thành viên gồm: đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã 
hội; Tài chính; Dân tộc; TT Y tế huyện và đại diện lãnh đạo các 
đơn vị của xã: Hội nông dân; Hội phụ nữ; trạm y tế xã.

 � Hội đồng tiến hành thẩm định dự án do đơn vị được giao xây 
dựng.

 � UBND xã phê duyệt sau khi dự án được hoàn thiện.

d) Đối với các nguồn hỗ trợ khác (Từ các Tổ chức quốc tế, từ 
nguồn xã hội hóa,…)

Dự án do cấp (xã, huyện, tỉnh) xây dựng thì trình tự thẩm định và 
phê duyệt tương đương với cấp đó (xã, huyện, tỉnh). Trình tự thẩm 
định và phê duyệt theo hướng dẫn tại điểm a, b, c khoản 2.7.
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PHẦN III:  TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP 
ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

3.1

3.2

Nguyên tắc tổ chức thực hiện

Vai trò các bên thực hiện dự án nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng

 � Việc thực hiện dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cần huy 
động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức trong và 
ngoài nước. Trong đó ngành Y tế và Nông nghiệp đóng vai trò 
chủ đạo, điều phối hoạt động.

 � Nguồn kinh phí để xây dựng dự án (hay mô hình) Nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng cần được các cấp quản lý (xã, huyện, tỉnh) 
phân bổ từ các chương trình, dự án hàng năm. Đặc biệt là cần 
có sự lồng ghép các nguồn vào các hoạt động của dự án để 
triển khai, thực hiện. 

 � Các tổ quốc tế và trong nước, các tổ chức phi chính phủ, các 
nhà tài trợ có thể dựa trên nội dung hướng dẫn này để cùng 
xây dựng hoặc tài trợ các dự án (mô hình) đảm bảo dinh dưỡng 
tại các địa phương. 

 � UBND cấp huyện có thể ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn 
thực hiện việc giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện 
các dự án (hay mô hình) Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng với 
các cấp.

 � UBND cấp xã là đơn vị chủ trì các dự án từ ngân sách hợp pháp 
thuộc các chương trình mà xã quản lý hoặc xã nhận tài trợ; chịu 
trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các dự án (hay mô hình) 
nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng với cấp trên.

 � Các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện dự án nông 
nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bao gồm:
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TT

1

Đơn vị thực hiện

Bộ Nông 
nghiệp và 
PTNT (Cục 
Kinh tế hợp tác 
và PTNT, Văn 
phòng Thường 
trực BCĐ Quốc 
gia Không còn 
nạn đói)

Vai trò

 � Là cơ quan giúp Bộ NNPTNT và Ban 
Chỉ đạo Quốc gia triển khai chương 
trình.

 � Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 
chuyên môn thuộc Bộ y tế, các tổ 
chức trong nước và quốc tế để triển 
khai chương trình.

 � Tổ chức các hội thảo hội nghị cấp 
quốc gia để triển khai chương trình.

 � Hướng dẫn các đơn vị, địa phương 
hiểu và tham gia chương trình.

 � Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội; Ủy ban dân tộc đề xuất bố trí 
nguồn kinh phí để thực hiện các dự án 
dinh dưỡng.

 � Phối hợp với các đơn vị chuyên môn 
thuộc Bộ Y tế, các tổ chức trong nước 
và quốc tế để triển khai chương trình 
và xây dựng dự án.

 � Tổ chức tập huấn và hướng dân cho 
cán bộ các cấp tham gia dự án thực 
hiện các bước khảo sát, xây dựng, tổ 
chức thực hiện, đánh giá giám sát, 
tổng kết dự án và người dân biết 
cách xây dựng dự án, thực hành sử 
dụng dinh dưỡng hợp lý, an ninh thực 
phẩm hộ gia đình.
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TT Đơn vị thực hiện Vai trò

 � Phối hợp với các Bộ, ngành và các địa 
phương kiểm tra, giám sát đánh giá 
quá trình thực hiện dự án ở các địa 
phương và đề xuất, kiến nghị với Ban 
Chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng 
mắc trong quá trình thực hiện chương 
trình..

 � Xây dựng tài liệu hướng dẫn và các 
văn bản chỉ đạo khác.

2 Sở NN&PTNT  � Phối hợp với Sở Y tế và các Sở/ngành 
có liên quan để xây dựng kế hoạch, 
đề xuất kinh phí với UBND tỉnh, Hội 
đồng nhân dân để triển khai dự án 
Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 
theo giai đoạn ngắn hạn trung hạn và 
dài hạn. 

 � Thực hiện các bước xây dựng và trình 
duyệt dự án theo hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT.

 � Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 
cho chính quyền các cấp, cán bộ, 
người dân hiểu và biết cách triển khai 
chương trình và dự án (mô hình) đáp 
ứng được mục tiêu.

 � Phối hợp với các Sở/ngành có liên quan 
chỉ đạo UBND huyện, đơn vị được giao 
thực hiện dự án triển khai dự án đảm 
bảo về mục tiêu, nội dung, tiến độ dự 
án được phê duyệt.
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 � Kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng 
kết dự án và báo cáo với UBND tỉnh, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình tổ chức thực hiện.

3 Sở Y tế  � Phối hợp với Sở NN PTNT cùng triển 
khai các nội dung, hoạt động của 
chương trình.

 � Chỉ đạo các đơn vị trong Sở theo 
ngành dọc để cùng tham gia thực 
hiện các dự án (mô hình) nông ng-
hiệp đảm bảo dinh dưỡng trong địa 
bàn tỉnh.

 � Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cấp 
huyện, xã, thôn/bản và người dân 
xây dựng được dự án (mô hình), thực 
hành sử dụng dinh dưỡng hợp lý, an 
ninh thực phẩm hộ gia đình.đáp ứng 
được mục tiêu của Chương trình.

 � Tham gia phối hợp cùng các đoàn 
theo dõi, đánh giá giám sát việc thực 
hiện các dự án trên địa bàn tỉnh do Sở 
NNPTNT chủ trì.

TT Đơn vị thực hiện Vai trò
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TT Đơn vị thực hiện Vai trò

4 Chi cục Phát 
triển nông thôn 
hoặc  Trung 
tâm khuyến 
nông

 � Tham gia tuyên truyền, đào tạo, hướng 
dẫn cấp huyện, xã và các tổ chức hỗ 
trợ xây dựng dự án hiểu về chương 
trình không còn nạn đói và định hướng 
giúp xác định các hoạt động phù hợp 
trong các dự án (mô hình) Nông ng-
hiệp đảm bảo dinh dưỡng.

 � Đề xuất việc thành lập đoàn khảo sát 
trình Giám đốc Sở NNPTNT phê duyệt 
và chủ trì phối hợp với các đơn vị có 
liên quan thực hiện khảo sát đánh giá 
thực trạng về sản xuất và dinh dưỡng 
của người dân với nguồn kinh phí của 
trung ương giao hoặc của tỉnh.

 � Lập dự án báo cáo Sở NNPTNT trình 
UBND tỉnh phê duyệt.

 � Phối hợp với các đơn vị có liên quan 
và người dân tổ chức thực hiện dự án 
đảm bảo mục tiêu, hiệu quả và tiến 
độ đã được phê duyệt.

 � Quyết toán phần kinh phí thực hiện dự 
án và tổng hợp báo cáo kết quả với Sở 
NNPTNT và UBND tỉnh; báo cáo với 
các nhà tài trợ khác nếu sử dụng kinh 
phí của họ.
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TT Đơn vị thực hiện Vai trò

5 UBND các 
huyện

 � Chỉ đạo Phòng NNPTNT; Trung tâm 
y tế dự phòng; UBND các xã cùng 
tham gia xây dựng kế hoạch, triển 
khai thực hiện các dự án nông ng-
hiệp đảm bảo dinh dưỡng trên 
địa bàn.

 � Chỉ đạo lồng ghép các chương trình 
để có ngân sách, kinh phí triển khai 
thực hiện các dự án (mô hình) nông 
nghiệp đảm bảo dinh dưỡng trên 
địa bàn.

 � Phối hợp với chi cục PTNT thực hiện 
các hoạt động khác của dự án trên 
địa bàn.

6 Các phòng ban 
cấp huyện (Y 
tế, Nông ng-
hiệp, Kinh tế)

 � Lồng ghép các chương trình nông 
nghiệp, dinh dưỡng, phòng chống 
dịch bệnh cho người dân và trẻ em 
để thực hiện dự án.

 � Tham gia tập huấn về lựa chọn 
hoạt động nông nghiệp, dinh dưỡng, 
phòng chống dịch bệnh, vệ sinh 
môi trường.

 � Tham gia xây dựng, theo dõi, giám 
sát việc thực hiện dự án, đánh giá 
tổng kết dự án và báo cáo các cấp.
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TT Đơn vị thực hiện Vai trò

8

9

7

Các tổ chức 
phi chính phủ, 
nhà tài trợ

Người dân

UBND xã

 � Hỗ trợ đối tác địa phương xây dựng 
dự án. 

 � Tiếp nhận đề xuất dự án và xem xét tài 
trợ nếu thấy phù hợp với các chương 
trình/ dự án đang triển khai.

 � Tư vấn cho Văn phòng Không còn nạn 
đói và các đối tác liên quan trong quá 
trình biên soạn tài liệu, xây dựng dự 
án, triển khai, giám sát và đánh giá.

 � Có trách nhiệm tham gia thực hiện 
theo hướng dẫn của dự án

 � Được hưởng lợi từ các hoạt động của 
dự án.

 � Chủ trì triển khai dự án với nguồn kinh 
phí từ các chương trình của chính phủ, 
của tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác.

 � Trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình 
xây dựng dự án.

 � Phối hợp hướng dẫn thành lập tổ hợp 
tác, HTX khi cần thiết để triển khai dự án 
(mô hình).

 � Tham gia đánh giá tổng kết dự án và 
báo cáo với các cấp.
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3.3

3.4

Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án

Một số lưu ý khi tổ chức thực hiện dự án 

 � Căn cứ vào thuyết minh dự án chi tiết được phê duyệt Đơn vị 
thực hiện dự án tổ chức thực hiện Dự án theo đúng tiến độ, nội 
dung phê duyệt.

 � Các hoạt động của Dự án sẽ được hỗ trợ, theo dõi và giám sát 
thực hiện thông qua chính quyền địa phương, người hưởng lợi 
trực tiếp và gián tiếp của Dự án và một số nhà tài trợ. 

 � Trong quá trình triển khai Dự án, để bám sát được nội dung Dự 
án, đơn vị thực hiện nên triển khai một hệ thống theo dõi để 
liên tục cập nhật tiến độ thực hiện so với thuyết minh dự án 
được phê duyệt như số lượng hoạt động, đầu ra đã triển khai 
so với kế hoạch; số lượng đối tượng hưởng lợi đã tham gia các 
hoạt động so với kế hoạch; tiến độ chi tiêu cho các hạng mục 
so với kế hoạch.

Tham khảo khung logic thực hiện dự án nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng trong (Phụ lục 6)

 � Hình thức hỗ trợ: Đối với hoạt động cung cấp đầu vào nông 
nghiệp giống, vật tư, thuốc BVTV,… cho các hộ gia đình tham 
gia dự án. Khi cấp phát bắt buộc phải bằng hiện vật, không hỗ 
trợ bằng tiền mặt để hộ dân tự mua. 

 � Trong các nội dung của dự án cần quan tâm tới khâu sơ chế, 
chế biến, bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao kiến thức, tránh 
lãng phí lương thực thực phẩm, phục vụ trực tiếp và lâu dài cho 
bữa ăn của người dân hàng ngày.
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 � Trong nội dung các hoạt động dự án cần quan tâm lồng ghép 
yếu tố bình đẳng giới như “nâng cao kiến thức của nam giới về 
bình đẳng giới để giảm thời gian và khối lượng công việc của 
phụ nữ trong việc chăm sóc trẻ em và sản xuất nông nghiệp, 
như: Tập huấn cho các hộ gia đình, hội phụ nữ, hội nông dân, tổ 
hợp tác nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng. (phụ lục 6)

 � Báo cáo kết quả thực hiện: UBND xã, hoặc đơn vị thực hiện Dự 
án cần báo cáo kết quả thực hiện dự án tới đơn vị cấp kinh phí 
(UBND huyện, tỉnh hoặc nhà tài trợ) theo quý và năm. 
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PHẦN IV:  GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP 
ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

4.1

4.2

Giám sát thực hiện dự án 

Đánh giá dự án 

Quá trình giám sát được thực hiện bởi các bên, trong đó:

 � Từ tổ chức, đơn vị có ngân sách hay kinh phí cấp cho dự án

 � Trực tiếp từ người dân được hưởng lợi từ dự án, có thể phản 
ánh thông qua các đợt kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý 
hay nhà tài trợ

 � Từ cơ quan quản lý nhà nước, theo quy định

 � Tùy từng Dự án sẽ xác định cơ quan tổ chức đánh giá, kiểm 
tra Dự án. Đối với các Dự án điểm cấp Bộ thì Cục Kinh tế hợp 
tác & PTNT phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra 
giám sát dự án đánh giá kết quả thực hiện dự án và tiến hành 
nghiệm thu. 

 � Đối với Dự án do Sở NNPTNT, Sở Y tế chủ trì thì các Sở phối 
hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra giám sát dự án. 

 � Với các nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ, thì do 
các tổ chức, cá nhân sẽ trực tiếp báo cáo lại với người dân và 
chính quyền địa phương sau khi dự án được tổng kết.

 � Sau khi triển khai dự án, các địa phương phối hợp với các cơ 
quan có liên quan kiểm tra, giám sát các dự án thực hiện. Đoàn 
đánh giá sẽ có biên bản kiểm tra đánh giá tình hình và kết quả 
thực hiện dự án và những kiến nghị. Hoạt động đánh giá bao 
gồm đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc 
dự án, với nguồn kinh phí của nhà nước.
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4.2.1. Đánh giá ban đầu

Thực hiện việc này là do đơn vị, tổ chức xây dựng dự án nông 
nghiệp đảm bảo dinh dưỡng phải thực hiện, trước khi hoàn thiện 
dự án chính thức nộp lên nhà tài trợ. Cũng có thể chủ đầu tư hay 
các tổ chức có tiền thuê tư vấn thực hiện việc này. Các gợi ý về 
nội dung cần có khi khảo sát đánh giá ban đầu gồm:

a) Đánh giá việc triển khai, xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng:

 � Công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực để thực 
hiện dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng theo đúng mục 
tiêu, tiến độ đã được phê duyệt.

 � Đánh giá hiện trạng nuôi trồng, sơ chế, bảo quản, sử dụng các 
nông sản, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các 
hộ gia đình.

 � Những khó khăn, vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với 
thời điểm phê duyệt dự án.

 � Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát 
sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

b) Đánh giá tình trạng sản xuất nông nghiệp và khả năng tiếp cận 
các nguồn thực phẩm của hộ gia đình:

 � Lượng lương thực, thực phẩm sản xuất cho nhu cầu sử dụng/
tiêu thụ của hộ (kg).

 � Số lượng các tiệm tạp hóa truyền thống bán thực phẩm hộ có thể 
tiếp cận.

 � Số lượng các chợ thực phẩm truyền thống (bao gồm chợ chính 
thức và chợ mở) hộ có thể tiếp cận.
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c) Đánh giá về tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần/tiêu thụ (tính đa 
dạng) thực phẩm, kiến thức và thực hành chăm sóc dinh dưỡng 
của bà mẹ trẻ em tại các hộ gia đình:

 � % trẻ dưới 5 tuổi bị nhẹ cân (cân nặng theo tuổi).

 � % trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi (chiều cao theo tuổi).

 � % trẻ dưới 5 tuổi bị gầy còm (cân nặng theo chiều cao).

 � % phụ nữ ở độ tuổi sinh sản bị thiếu cân (BMI<18,5).

 � % trẻ 6-23 tháng tuổi được ăn đa dạng thực phẩm từ 5/8 nhóm, 
bắt buộc có nhóm dầu mỡ trong ngày qua.

 � % bà mẹ có chế độ ăn đa dạng (ít nhất 5 nhóm thực phẩm) trong 24 
giờ qua.

(Tham khảo thêm các chỉ số đo lường ở Phụ lục 5)

4.2.2. Đánh giá giữa kỳ hoặc đánh giá giai đoạn 

Các chuyên gia, cán bộ khi đi đánh giá dự án cần tham khảo các 
chỉ số đo lường trong khung logic thực hiện trong chương trình 
Không còn nạn đói, từ đó xây dựng chi tiết các chỉ số để đánh giá 
theo quy định chung và các chỉ số theo từng dự án phù hợp với 
điều kiện tại mỗi địa phương. 

a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án Nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng so với mục tiêu đầu tư tới thời điểm đánh giá. 

b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh 
giá so với kế hoạch được phê duyệt;

c) Đánh giá việc sử dụng các sản phẩm từ dự án nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của hộ gia 
đình. 

d) Đưa ra các khuyến nghị cần thiết để dự án kết thúc đảm bảo 
tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.

Đánh giá dựa theo các chỉ số đo lường cho từng hoạt động cụ 
thể được phê duyệt từ dự án.

(Tham khảo thêm các chỉ số đo lường cụ thể trong Phụ lục 6)
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4.2.3. Đánh giá kết thúc dự án  

 �Đánh giá tính phù hợp: Phù hợp trong thiết kế dự án, cách thức 
tổ chức và thực hiện, hệ thống giám sát đánh giá:

a) Sự phù hợp của dự án với nhu cầu của nhóm mục tiêu như 
thế nào? 

b) Phù hợp với đường lối chính sách của địa phương như thế nào?

c) Cách tiếp cận của dự án phù hợp với điều kiện tự nhiên-kinh 
tế-xã hội-phong tục tập quán của địa phương như thế nào?

d) Phạm vi, mức độ của các can thiệp phù hợp với khả năng hấp 
thụ của nhóm mục tiêu, và khả năng tổ chức thực hiện của cán 
bộ dự án và đối tác như thế nào?

 �Đánh giá tính hiệu quả

a) Dự án đã đạt được mục đích, kết quả, đầu ra ở mức nào so với 
mục tiêu đặt ra?

b) Các lợi ích do dự án mang lại cho những đối tượng thụ hưởng.

c) Đánh giá tác động đến thay đổi thực hành sản xuất nông 
nghiệp của các hộ gia đình tham gia dự án dinh dưỡng.

 � Sản lượng trung bình của gia súc, gia cầm/rau củ quả sản xuất 
bởi các hộ gia đình dựa vào các hoạt động hỗ trợ của dự án 
theo tháng/mùa vụ (kg, con, quả…).

 � % hộ gia đình nhận thấy tầm quan trọng và có kiến thức cơ bản 
về nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng trong thời gian dự án.

 � % hộ gia đình được nâng cao kỹ năng trồng trọt và chăn nuôi, 
bảo quản sau khi tham gia tập huấn trong thời gian dự án.
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d) Đánh giá tác động đến thu nhập và việc phân phối thu nhập 
của hộ gia đình tham gia dự án và ảnh hưởng đến các tiêu chí về 
dinh dưỡng của hộ gia đình.

 � % hộ gia đình có khả năng tự cung cấp và/hoặc chi trả thực 
phẩm cho hộ.

 � Doanh thu trung bình trong tháng hoặc mùa vụ gần nhất từ bán 
cây (rau, củ, quả) và/hoặc con vật nuôi từ cây/con giống được hỗ 
trợ từ dự án (đồng).

 � % trẻ 6-23 tháng tuổi được ăn đa dạng thực phẩm từ 5/8 nhóm, 
bắt buộc có nhóm dầu mỡ trong ngày qua.

 � % bà mẹ có chế độ ăn đa dạng (ít nhất 5 nhóm thực phẩm) trong 
24 giờ qua.

e) Đánh giá tác động của dự án đến việc đảm bảo môi trường 
sống tốt hơn và tác động tích cực đến sức khỏe, dinh dưỡng của 
người dân địa phương.

 � % trẻ dưới 5 tuổi bị nhẹ cân (cân nặng theo tuổi).

 � % trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi (chiều cao theo tuổi).

 � % trẻ dưới 5 tuổi bị gầy còm (cân nặng theo chiều cao).

 � % phụ nữ ở độ tuổi sinh sản bị thiếu cân (BMI < 18.5).

 � % hộ gia đình có sử dụng tủ lạnh hoặc dụng cụ/phương tiện 
bảo quản thực phẩm trước khi chế biến.

(Tham khảo thêm các chỉ số đo lường cụ thể trong Phụ lục 6)

 �Đánh giá tính hiệu suất

a) Với cùng một nguồn lực đầu tư thì dự án đã tạo ra sự khác biệt 
nào so với cách làm truyền thống hoặc so với các dự án khác trên 
địa bàn?

b) Các cải tiến về mặt kỹ thuật, công nghệ hoặc phương pháp 
nào đã được áp dụng để giúp dự án đạt được hiệu quả cao hơn?

c) Dự án đã áp dụng các sáng kiến nào để tiết kiệm thời gian 
cũng như các nguồn lực để đạt được các mục tiêu mong đợi?
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 �Đánh giá tính bền vững

a) Cách làm nào đã được duy trì? Sẽ được duy trì? Vì sao (tham 
gia, đóng góp công sức, tiền của,… )?

b) Cách làm nào được duy trì bởi đối tác, và khả năng đối tác sẽ 
duy trì trong bao lâu?

c) Xác định các bài học rút ra từ chủ trương đầu tư, quyết định 
đầu tư, thực hiện, vận hành dự án; Trách nhiệm của tổ chức tư 
vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có 
thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

(Tham khảo thêm các chỉ số đo lường cụ thể trong Phụ lục 6)

4.3 Tổng kết dự án 

 � Mục đích: Đánh giá lại kết quả thực hiện, chỉ ra các hiệu quả mà 
dự án đã mang lại, giúp nhiều người hiểu và quan tâm hơn đến 
sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, tìm kiếm thêm các 
cơ hội mở rộng dự án.

 � Thời gian tổ chức: Khi dự án kết thúc các hoạt động triển khai 
trên thực địa và đã có kết quả đưa sản phẩm vào sử dụng.

 � Qui mô : Căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức với số lượng 
đại biểu đa dạng các cấp, và có cả truyền thông

 � Các hoạt động cần thiết:

 � Đơn vị chủ trì Dự án sẽ tổ chức hoạt động tổng kết Dự án, quá 
trình tổ chức cần lưu ý các nội dung sau:

 Ð Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện dự án Nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng. 

 Ð Có sự tham gia của các bên cùng tham gia dự án (nhà tài trợ, 
nhà quản lý), góp ý xây dựng ý tưởng triển khai các dự tiếp 
theo (nếu có).
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 Ð Mời ít nhất một cơ quan truyền thông (báo, đài, truyền hình…) 
để phổ biến các kết quả của dự án Nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng.

 Ð Có hình ảnh hoặc video lưu lại các bước thực hiện mô hình, 
làm tư liệu để giới thiệu phổ biến các kinh nghiệm xây dựng 
mô hình Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng. 

 Ð Hoạt động tổng kết dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 
diễn ra trong 01 ngày có chia sẻ về kết quả tham gia dự án 
của 2-3 hộ và bố trí thăm quan mô hình.
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PHẦN V: PHỤ LỤC

BIÊN BẢN HỌP THÔN/BẢN

Hôm nay, ngày    tháng    năm 20..., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức 
họp) thôn/bản…….. đã tổ chức họp để:…….............. (nêu mục đích 
cuộc họp).

1. Thành phần tham dự họp

  Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh); 

  Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh); 

  Thành phần tham gia (Đại diện UBND xã, các tổ chức, đoàn 
thể,...);

  Số lượng tham gia: ...., Trong đó:....... hộ nghèo, .....hộ cận nghèo, 
...... hộ mới thoát nghèo.

2. Nội dung cuộc họp

  Phổ biến dự án: Tên dự án, mục tiêu dự án, cách thức xây dựng 
dự án, chính sách hỗ trợ của dự án …;

  Thảo luận về điều kiện tham gia của hộ: tiêu chí chọn hộ tham 
gia, trách nhiệm của hộ khi tham gia;

  Lập danh sách hộ tham gia: là hộ đáp ứng tiêu chí và tự nguyện 
tham gia dự án, có cam kết thực hiện đúng các quy định của 
dự án.

UBND XÃ .... 
THÔN/ BẢN .... 

-------

Phụ lục 1: Biên bản họp thôn/bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

---------------
(Tên thôn/ bản), ngày    tháng    năm……
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Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ ... cùng ngày. Các thành viên 
tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./

Thư ký cuộc họp

(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện UBND xã 

(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)

TT

1

3

2

4

Danh 
sách 
hộ 

tham 
gia dự 

án

Địa 
chỉ

Đối 
tượng 

(nghèo, 
cận 

nghèo, 
mới 

thoát 
nghèo)

Lao 
động 
trong 

độ tuổi
(Người)

Trẻ em 
dưới 

5 tuổi 
(người)

Phụ nữ 
trong 

độ tuổi 
sinh sản 
(15-49 
tuổi)

Số 
phụ 
nữ 

đang 
mang 
thai

Hỗ trợ 
của 

NSNN /
nguồn 
khác

Đối 
ứng

Ký 
nhận

3. Lập danh sách các đối tượng tham gia dự án như sau:

  Phổ biến dự án: Tên dự án, mục tiêu dự án, cách thức xây dựng 
dự án, chính sách hỗ trợ của dự án …;

  Thảo luận về điều kiện tham gia của hộ: tiêu chí chọn hộ tham 
gia, trách nhiệm của hộ khi tham gia;

  Lập danh sách hộ tham gia: là hộ đáp ứng tiêu chí và tự nguyện 
tham gia dự án, có cam kết thực hiện đúng các quy định của 
dự án.
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Phụ lục 2: Biểu thông tin chung về xã

TT

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Thông tin chung

Thông tin chung

Số hộ gia đình

Điều kiện KT-XH

Diện tích trồng lúa, 
ngô (ha)

Tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ dân tộc thiểu số

Diện tích đất (ha)

Số hộ nghèo

Dân số

Diện tích chưa sử dụng 
(ha)

Thu nhập hàng năm/
người

Thôn/
bản…

Thôn/
bản…

Thôn/
bản…
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-

-

-

-

-

-

-

-

Trẻ thiếu cân < 2 tuổi

Tỷ lệ thiếu cân

Số phụ nữ mang thai

Trẻ ăn bán trú ở trường

Trẻ em mẫu giáo

Tỷ lệ thấp còi

Số lượng trẻ < 2 tuổi

Nhân viên y tế xã, 
làng/bản

-

-

3

Số phụ nữ trong độ 
tuổi sinh sản (15-35 
tuổi)

Tỷ lệ sinh

Tình hình dinh dưỡng

TT Thông tin chung Thôn/
bản…

Thôn/
bản…

Thôn/
bản…
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Phụ lục 3: Biểu thu thập thông tin hộ gia đình

I.THÔNG TIN CHUNG

1.1. Họ tên người được phỏng vấn: ……………..……………....….Tuổi:……...... 
Số điện thoại: ...............................................................................................

1.2. Giới tính: 

1.3. Dân tộc:…………………………………………………………..........…………………………..

1.4. Tỉnh: ...................................................................................................................

1.5. Huyện:………………………......................................................................................

1.6. Xã:……………………...............................…Thôn:................…….........…………..….

1.7. Điều kiện kinh tế:

1.8. Trình độ giáo dục: 

1.9. Trình độ giáo dục: 

1.10. Số thành viên trong hộ:…………. người, trong đó:

 � Nam    � Nữ

 � Hộ nghèo

 � Không đi học

 � Có

 � Cao đẳng/đại học

 � Hộ cận nghèo

 � Cấp I

 � Không

 � Trên đại học

 � Không phải

 � Cấp II

 � Cấp III

Trẻ em 
dưới 5 
tuổi

Trong độ tuổi 
lao động 

(15-55 với nữ; 
15-60 với nam)

Từ 5 
dưới 15 

tuổi

Sau 55 với nữ 
và 60 với nam, 

vẫn còn khả 
năng LĐ trong 
Nông nghiệp

Người Già 
yếu không 

có khả 
năng LĐ
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II. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

2.1. Sản xuất nông nghiệp

a) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp

TT

1

5

3

Tổng

2

...

4

Loại đất sản xuất

Đất trồng cây lương 
thực: lúa, ngô, khoai,…

Khác (ghi cụ thể)……..

Đất trồng rừng

Đất trồng cây màu (rau, 
củ, quả…)

Diện tích đất thủy sản: 
diện tích nuôi tôm, cá,….

Sản lượng 
(tấn/ha)

Năng suất 
(Tạ/ha)

Diện tích 
(m2)

b) Tình hình sản xuất và sử dụng lương thực 

Loại cây 
lương 
thực

Lượng lương 
thực sử dụng 

cho hộ gia 
đình (kg)

Sản lượng 
thu hoạch 
hàng năm 

(kg) (tính năm 
gần nhất)

Lượng lương 
thực dùng 
cho chăn 
nuôi (kg)

Lượng 
lương thực 
bán ra thị 

trường (kg)
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2.2. Sản xuất khác

2.3. Chăn nuôi

Nếu có thì ông (bà): 

Ông (bà) có phải sử dụng thêm lương thực ở ngoài về sử dụng 
do sản xuất thiếu với nhu cầu sử dụng: 

 � Có

 � Tự mua

 � Không

 � Được hỗ trợ

Loại cây kinh tế rừng Diện tích

1. Trồng rừng

3.

2.

...

Loại vật 
nuôi

Số lượng thời điểm điều 
tra (con)

Số lượng bán trong năm 
(con/hộ)

2.4. Phương pháp thu hoạch, bảo quản lương thực, thực phẩm 
mà ông (bà) sử dụng là gì?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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2.5. Thu nhập của hộ trong năm gần nhất?

2.6. Hiện trạng dinh dưỡng của mẹ và trẻ dưới hai tuổi 

2.6.1 Tình trạng dinh dưỡng (trẻ dưới 5 tuổi)

2.6.2. Tình trạng dinh dưỡng (mẹ)

  Cân nặng (kg, 00.0):…………………………….....………...….....................….....…

  Chiều cao (cm, 000.0):……………………………………………..………………….……

Nguồn thu

Từ trồng cây lương thực, thực phẩm, 
trồng rừng, nhận khoán bảo vệ rừng,...

Từ sản xuất, dịch vụ khác (lao động 
thuê, kinh doanh buôn bán, du lịch, 
ngành nghề nông thôn,...)

Từ bán vật nuôi (gia súc, gia cầm, thủy 
sản,...)

Số tiền (đồng) Ghi chú

Tên trẻ Ngày sinhGiới tính Cân nặng
(kg 00.0)

Chiều cao
(cm 000.0)

2.6.3. Tình hình nuôi dưỡng trẻ (hỏi với trẻ nhỏ nhất nếu có 
nhiều trẻ):

Trong quá trình mang thai, chị có 
đi khám thai không? Nếu có thì 
mấy lần?

Khi mang thai, chị có bổ sung viên 
sắt hoặc viên đa vi chất không?

 � Có
 � Không   

 � Có
 � Không   

...........lần1

2
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Nếu có, chị nhận nguồn thuốc từ 
đâu?

Con nhỏ nhất của chị có được bú 
mẹ không?

Chị sinh con tại đâu?

 � Có
 � Không   

 � Cơ sở y tế   
 � Tại nhà với sự hỗ trợ 

của cán bộ y tế    
 � Tại nhà không có hỗ 

trợ của cán bộ y tế 
 � Khác (ghi rõ)……….....

3

5

4

Trẻ đã được ăn bổ sung chưa? Nếu 
có thì từ tháng thứ mấy?

Nếu có, cháu có được bú mẹ hoàn 
toàn đến 6 tháng không?

Nếu có, cháu có được bú mẹ hoàn 
toàn đến 6 tháng không?

Chị có bao giờ được nghe nói 
chuyện hoặc hướng dẫn về cách 
nuôi con, phòng chống suy dinh 
dưỡng hay chưa? Nếu có thì lần 
gần đây nhất là khi nào? Và do ai?

…..... (tháng)
(điền 0 nếu chưa ăn)

 � Có
 � Không
 � Không áp dụng

 � Như bình thường
 � Kém hơn bình 

thường
 � Tốt hơn bình thường

 � Có
 � Không

Lần gần nhất cách:……...
ngày/tháng 
Ai hướng dẫn:………….…….

7

6

8

9
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2.6.4. Chế độ ăn của trẻ (ngày hôm trước)

C

E

A

D

F

B

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

98

98

98

98

98

98

Bảng kiểm đồ ăn của trẻ trong 
ngày hôm trước

Củ quả có màu vàng/đỏ (xoài, 
đu đủ, bí đỏ, cà rốt..) hoặc Các 
loại rau có lá màu xanh đậm 
(muống, đay, ngót, dền)

Các loại thịt (bò, lợn, gà, vịt, cừu, 
dê….); Tim, gan, bầu dục hoặc 
các loại nội tạng khác; Cá, tôm, 
cua, nghêu, sò, ốc, hến, lươn, 
mực hoặc hải sản khác

Cơm/ Cháo/ Bột/ phở/ bún/
mỳ/bánh/ngô/khoai củ (các sản 
phẩm từ ngũ cốc và củ) 

Các loại rau củ quả khác (Chưa 
được kể ở trên)

Trứng gia cầm các loại (gà, vịt, 
ngan, ngỗng, chim cút)

Đậu phụ, sữa đậu nành, tào phớ 
hoặc các sản phẩm khác từ đậu 
tương, đậu đỗ các loại, lạc, vừng

Không 
biết

KhôngCó

Mã lựa chọn
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G

H

1

1

0

0

98

98

Sữa uống (sữa tươi, sữa bột); Sữa 
chua, pho mát, sữa đặc có đường, 
bánh sữa, kẹo sữa, caramen và 
các sản phẩm từ sữa khác

Hôm qua kể cả ngày và đêm, ngoài 
các loại sữa ra, cháu (TÊN) được ăn 
thêm mấy bữa (ăn sam, ăn dặm với bột, 
cháo, cơm)?

Các loại dầu, mỡ, bơ để ăn hoặc 
nấu cùng các món ăn

………… lần

Bảng kiểm đồ ăn của trẻ trong 
ngày hôm trước Không 

biết
KhôngCó

Mã lựa chọn

2.6.5. Tỷ lệ bà mẹ ăn đa dạng thực phẩm trong ngày qua

Tỷ lệ bà mẹ ăn đa dạng thực phẩm trong ngày qua tính theo tỷ lệ 
bà mẹ đạt mức đa dạng thực phẩm tối thiểu áp dụng cho phụ nữ 
trong độ tuổi sinh sản. Bà mẹ cần được cung cấp ít nhất 5 trong 
10 nhóm thực phẩm trong ngày qua, bao gồm:

1. Nhóm lương thực : Cơm/ Cháo/ Bột/ phở/ bún/mỳ/bánh/
ngô/khoai củ (các sản phẩm từ ngũ cốc và củ);

2. Đậu phụ, sữa đậu nành, tào phớ hoặc các sản phẩm khác từ 
đậu tương, đậu đỗ;

3. Các loại hạt; 

4. Sữa và các sản phẩm từ sữa; 

5. Các loại thịt (bò, lợn, gà, vịt, cừu, dê….); Tim, gan, bầu dục hoặc 
các loại nội tạng khác; Cá, tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến, lươn, mực 
hoặc hải sản khác;

6. Trứng gia cầm các loại (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút);

7. Rau lá xanh đậm (muống, đay, ngót, dền,…);
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8. Rau củ quả giàu Vitamin A : rau củ có màu vàng/đỏ (xoài, đu 
đủ, bí đỏ, cà rốt..); 

9. Rau khác; 

10. Và quả khác.

2.6.6. Thang đo kinh nghiệm về mất an ninh lương thực (FIES)

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

0
1

98
99

0
1

98
99

0
1

98
99

Xin anh, chị trả lời một số câu hỏi về lương thực như sau (khoanh tròn vào 
câu trả lời phù hợp). Trong 12 THÁNG qua, đã có khi nào mà:

C1. Anh, chị hoặc hộ nhà anh, chị lo lắng về vấn 
đề không đủ thức ăn do thiếu tiền hoặc thiếu 
các nguồn khác?

C3. Đã có khi nào mà anh, chị hoặc hộ nhà anh, 
chị chỉ ăn một vài loại thực phẩm do thiếu tiền 
hoặc thiếu các nguồn khác?

C2. Vẫn trong 12 tháng qua, đã có khi nào mà 
anh, chị hoặc hộ nhà anh, chị không thể ăn thực 
phẩm dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe do thiếu 
tiền hoặc thiếu các nguồn khác?

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

0
1

98
99

C4. Đã có khi nào mà anh, chị hoặc hộ nhà anh, 
chị phải bỏ bữa ăn vì thiếu tiền hoặc thiếu các 
nguồn khác để mua thức ăn?

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

0
1

98
99

C5. Vẫn trong 12 tháng qua, đã có khi nào mà 
anh, chị hoặc hộ nhà anh, chị ăn ít hơn mức mà 
anh, chị nghĩ là nên ăn vì thiếu tiền hoặc thiếu 
các nguồn khác?
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Xin anh, chị trả lời một số câu hỏi về lương thực như sau (khoanh tròn vào 
câu trả lời phù hợp). Trong 12 THÁNG qua, đã có khi nào mà:

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

0
1

98
99

0
1

98
99

0
1

98
99

C7. Đã có khi nào mà anh, chị hoặc hộ nhà anh, 
chị bị đói nhưng không ăn vì thiếu tiền hoặc 
thiếu các nguồn khác để mua thức ăn?

C6. Đã có khi nào mà anh, chị hoặc hộ nhà anh, 
chị hết, cạn kiệt thức ăn vì thiếu tiền hoặc thiếu 
các nguồn khác?

C8. Đã có khi nào mà anh, chị hoặc hộ nhà anh, 
chị làm việc mà không ăn trong cả ngày vì thiếu 
tiền hoặc thiếu các nguồn khác?
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HÀM Ý HƯỚNG TỚI CỦA CÁC CÂU HỎI FIES 
(Kinh nghiệm mất an ninh lương thực)

Tôi muốn hỏi Anh/Chị vài câu hỏi về lương thực. Trong 12 tháng qua, đã 
có thời điểm nào khi:

C1. Anh/Chị hoặc hộ 
nhà Anh/Chị lo lắng 
về vấn đề không đủ 
thức ăn do thiếu tiền 
hoặc các nguồn khác 
không?

 � Câu hỏi đề cập đến trạng thái lo lắng, 
băn khoăn, sợ hãi, hoảng sợ hoặc lo ngại 
rằng Anh/ Chị có thể không đủ lương 
thực hoặc sẽ hết lương thực (vì không 
có đủ tiền hoặc các nguồn lực khác để 
có thức ăn).

 � Sự lo lắng hoặc băn khoăn này bắt nguồn 
do hoàn cảnh, ảnh hưởng tới khả năng 
mua lương thực, chẳng hạn: mất việc làm 
hoặc nguồn thu nhập khác, hoặc bất kỳ lý 
do nào dẫn đến không có đủ tiền; sản xuất 
lương thực không đủ để tự tiêu dùng; thiếu 
lương thực có sẵn để săn bắt hoặc thu 
lượm; phá vỡ mối quan hệ xã hội; mất các 
quyền lợi thông thường hoặc trợ cấp 
lương thực; môi trường hoặc khủng 
hoảng chính trị.

 � Người trả lời câu hỏi không nhất thiết 
phải có đủ kinh nghiệm thực tế về việc 
không đủ lương thực hoặc hết lương 
thực phải trả lời là ‘đúng’ với câu hỏi này.

C2. Vẫn trong 12 tháng 
qua,  đã có khi nào mà 
anh, chị hoặc hộ nhà 
anh, chị không thể 
ăn thực phẩm dinh 
dưỡng và tốt cho sức 
khỏe  do thiếu tiền 
hoặc thiếu các nguồn 
khác?

 � Câu hỏi này yêu cầu người trả lời cho biết 
liệu họ không thể ăn lương thực mà họ 
coi rằng là bổ dưỡng hoặc tốt hay không, 
những lương thực giúp họ khỏe mạnh, 
hoặc những lương thựcgiúp chế độ ăn 
uống dinh dưỡng hoặc cân đối (vì không 
có đủ tiền hoặc các nguồn lực khác để có 
lương thực.)
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 � Câu hỏi này phụ thuộc vào ý kiến chủ 
quan của người trả lời, họ coi lương 
thực họ đang tiêu thụ là lành mạnh và 
bổ dưỡng.

 � Câu hỏi đề cập đến chất lượng của chế 
độ ăn uống, chứ không phải số lượng 
lương thực ăn được.

Tôi muốn hỏi Anh/Chị vài câu hỏi về lương thực. Trong 12 tháng qua, đã 
có thời điểm nào khi:

C3. Đã có khi nào mà 
anh, chị hoặc hộ nhà 
anh, chị chỉ ăn một 
vài loại thực phẩm do 
thiếu tiền hoặc thiếu 
các nguồn khác?

 � Câu hỏi đặt ra rằng người được hỏi có 
buộc phải ăn một loại lương thực hạn 
chế, cùng một loại lương thực hoặc chỉ 
một vài loại lương thực nhất định mỗi 
ngày do không đủ tiền hoặc các nguồn 
lực khác để có lương thực hay không? 
Hàm ý câu hỏi là: nếu hộ gia đình được 
tiếp cận với nhiều loại lương thực, thì các 
lương thực được tiêu thụ sẽ đa dạng và 
có xu hướng gia tăng.

 � Cụm từ thay thế:
 Ð Anh/ Chị đã ăn những bữa ăn với một 

vài loại lương thực hạn chế;
 Ð Anh/ Chị đã ăn cùng một loại lương 

thực hoặc một vài loại lương thực mỗi 
ngày;

 Ð Anh/ Chị phải ăn một loại lương thực 
hạn chế;

 Ð Anh/ Chị phải ăn cùng một vài loại 
lương thực mỗi ngày;

 Ð Anh/ Chị phải ăn chỉ một vài loại 
lương thực; 



- 45 -
SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

 � Câu hỏi đề cập đến chất lượng của chế 
độ ăn uống, chứ không phải số lượng 
lương thực ăn được. Điều này nói đến 
vấn đề thiếu tiền/ các nguồn khác hơn 
là thói quen thông thường hoặc các 
hoàn cảnh khác( như: sức khỏe hoặc tôn 
giáo) là lý do cho sự han chế sự đa dạng 
lương thực.

C4. Đã có khi nào mà 
anh, chị hoặc hộ nhà 
anh, chị phải bỏ bữa 
ăn vì  thiếu tiền hoặc 
thiếu các nguồn khác  
để mua thức ăn?

 � Câu hỏi này hỏi về kinh nghiệm bỏ lỡ bữa 
hoặc bở bữa( cụ thể bữa sáng, bữa trưa 
hoặc bữa tối tùy thuộc vào định mức số 
lượng hay số lần bữa ăn theo phong tục), 
các bữa thường được ăn ( bởi vì thiếu tiền 
hoặc các nguồn khác để có lương thực.)

 � Câu hỏi này liên quan đến số lượng lương 
thực không đủ để ăn.

Tôi muốn hỏi Anh/Chị vài câu hỏi về lương thực. Trong 12 tháng qua, đã 
có thời điểm nào khi:

C5. Vẫn trong 12 tháng 
qua, đã có khi nào 
mà anh, chị hoặc hộ 
nhà anh, chị ăn ít hơn 
mức mà anh, chị nghĩ 
là nên ăn vì thiếu tiền 
hoặc thiếu các nguồn 
khác?

 � Câu hỏi này hỏi về vấn đề: người được 
hỏi có ăn ít hơn số lượng họ cho rằng nên 
ăn, ngay cả khi họ không bỏ bữa (vì hộ 
gia đình không có tiền hoặc các nguồn 
khác để có lương thực).

 � Câu trả lời phụ thuộc vào ý kiến chủ quan 
của người trả lời về việc họ nghĩ họ nên 
ăn bao nhiêu.

 � Câu hỏi này liên quan đến số lượng lương 
thực ăn được chứ không phải chất lượng 
của chế độ bữa ăn.

 � Câu hỏi này không đề cập đến chế độ ăn 
kiêng đặc biệt để giảm cân hoặc vì bất kỳ 
lý do sức khỏe hoặc tôn giáo.
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Tôi muốn hỏi Anh/Chị vài câu hỏi về lương thực. Trong 12 tháng qua, đã 
có thời điểm nào khi:

C7. Đã có khi nào mà 
anh, chị hoặc hộ nhà 
anh, chị bị đói nhưng 
không ăn vì thiếu tiền 
hoặc thiếu các nguồn 
khác để mua thức ăn?

C8. Đã có khi nào 
mà anh, chị hoặc hộ 
nhà anh, chị làm việc 
mà không ăn trong 
cả ngày vì thiếu tiền 
hoặc thiếu các nguồn 
khác?

C6. Đã có khi nào mà 
anh, chị hoặc hộ nhà 
anh, chị  hết, cạn kiệt 
thức ăn vì thiếu tiền 
hoặc thiếu các nguồn 
khác?

 � Câu hỏi này hỏi về kinh nghiệm thực trải 
qua cảm giác đói, và đặc biệt, cảm giác 
đói nhưng không thể ăn đủ( do thiếu tiền 
hay các nguồn khác để có đủ thức ăn).

 � Câu hỏi không đề cập đến chế độ ăn 
kiêng đặc biệt để giảm cân hoặc tăng 
cân vì lý do sức khỏe hoặc tôn giáo.

 � Câu hỏi này hỏi về một hành vi cụ thể - 
không ăn bất cứ lương thực nào cả ngày 
(do thiếu tiền và các nguồn khác để có 
lương thực).

 � Câu hỏi không đề cập đến chế độ ăn 
kiêng đặc biệt để giảm cân hoặc tăng 
cân vì lý do sức khỏe hoặc tôn giáo.

 � Câu hỏi đề cập đến những trải nghiệm 
khi hộ gia đình thực sự không có thức ăn 
trong nhà vì họ không có tiền, các nguồn 
lực khác hoặc bất kỳ điều kiện nào khác 
để có lương thực.
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Cách đánh giá

  Đánh giá dựa trên điểm số tổng FIES: Mỗi một câu hỏi (từ C1 
đến C8) được trả lời có tính là 1 điểm, cộng tất cả 8 câu sẽ ra 
điểm tổng của thiếu ANLT (tối thiểu là 0, tối đa là 8). Điểm 
càng cao thì mức độ thiếu ANLT càng cao.

  Đánh giá dựa trên tỷ lệ thiếu ANLT:

 Ð Mức độ vừa: các hộ gia đình có trả lời có cho 1 hoặc nhiều câu 
từ câu C2 đến câu C7.

 Ð Mức độ nặng: các hộ gia đình có trả lời có cho câu C8

Mức độ vừaMức độ nhẹ

Lo lắng về 
hết thức ăn

Tỷ lệ số hộ có 
C1=có

Đã từng 
nhịn đói

Tỷ lệ C8=có

Ảnh hưởng đến 
chất lượng và 

sự đa dạng của 
bữa ăn

Tỷ lệ C2, C3 = 
có

Cắt giảm số 
lượng, 

bỏ các bữa ăn

Tỷ lệ 
C4,5,6,7=có

Mức độ nặng
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Phụ lục 4. Mẫu dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 

TÊN DỰ ÁN

I. Sự cần thiết của dự án trên địa bàn xã

  Mô tả về tỷ lệ suy dinh dưỡng của xã, và các hộ đã chọn, đã 
thống kế và có số liệu, nêu mục tiêu của dự án và nội dung cần 
triển khai.

  Chỉ ra được sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp 
cung cấp được loại thực phẩm nào? Giá trị dinh dưỡng như thế 
nào?  Với phụ nữ và trẻ em. 

II. Căn cứ xây dựng dự án

  Các căn cứ pháp lý để xây dựng dự án

  Các căn cứ khác (bổ sung theo thực tế)

III. Phạm vi, đối tượng

  Phạm vi

  Đối tượng

IV. Địa điểm, thời gian

  Địa điểm

  Thời gian

V. Kinh phí triển khai

  Tổng kinh phí dự án: 

  Kinh phí nhà nước hoặc nhà tài trợ:……....……........................................

  Kinh phí đối ứng (nếu có):………..……..…......…..……...……..……..……..........

VI. Đơn vị quản lý, thực hiện dự án

  Đơn vị quản lý/chủ quản

  Đơn vị chủ trì dự án: 

TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

---------------
………, ngày …… tháng ……. năm….
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VII. Mục tiêu của dự án

1. Mục tiêu chung:………………………………........……………….………………….........…

2. Mục tiêu cụ thể:

 Ð Mục tiêu 1:……………..…....…......……….....……………...…………………..……………

 Ð Mục tiêu 2:……………..………………………..…………………………………..……………

3. Các kết quả đầu ra cần đạt

 Ð Kết quả 1:……………..……….……………………………………………………..……………

 Ð Kết quả 2:…………………………..………………………………….……………..……………

4. Dự kiến các hoạt động cần triển khai 

 Ð Hoạt động 1:………….……...……………………………………………………..............…

 Ð Hoạt động 2:……………..……………….....……………………....…….................……

VIII. Nội dung và giải pháp của dự án

Nội dung của dự án và giải pháp được chủ trì dự án tổng hợp và 
giải thích để đủ căn cứ cấp kinh phí thực hiện dự án và thể hiện 
tính khả thi của dự án

8.1. Hiện trạng về lương thực và thực phẩm 

a)  Các số liệu/ thông tin cơ bản của hộ gia đình về khả năng đáp 
ứng lương thực và thực phẩm cho hộ gia đình.

 � Đánh giá hiện trạng: Phân tích các số liệu thu thập qua khảo sát 
để đánh giá điều kiện sản xuất lương thực, của các hộ tham gia 
dự án từ đó đánh giá có:

 Ð Số hộ có đủ lương thực cho cả năm.

 Ð Số hộ thiếu lương thực.

 Ð Số hộ thiếu thực phẩm.

 Ð Tổng số lương thực thiếu còn của các hộ dân tham gia dự án.

 Ð Số lượng thực phẩm do người dân đang sản xuất ở địa phương.

 Ð Xác định mức thiếu hụt số lượng thực phẩm cần bù đắp trên 
cơ sở căn cứ vào yêu cầu dinh dưỡng (theo chỉ tiêu dinh 
dưỡng của ngành Y tế).

 Ð Xem xét tiềm năng sản xuất thực phẩm ở địa phương để tổ 
chức sản xuất cho các hộ gia đình.
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 � Các khó khăn và các giải pháp: (bao gồm nhận thức, kỹ thuật 
và yếu tố thị trường).

8.2. Tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi

 � Đánh giá hiện trạng bao gồm cả cho trẻ dưới 5 tuổi

 Ð Tình trạng dinh dưỡng của trẻ (qua chỉ số nhân trắc); các vấn 
đề sức khỏe của người dân, như: chương trình chăm sóc sức 
khỏe, phòng trừ dịch bệnh, nước sạch vệ sinh môi trường. 
Các bệnh liên quan đến dinh dưỡng ở trẻ.

 Ð Thể trạng người dân: chiều cao, cân nặng.

 Ð Tình hình chăm sóc dinh dưỡng của người dân: sử dụng lương 
thực, thực phẩm, khẩu phần ăn.

 � Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng trên (về dinh 
dưỡng và nhận thức....)

 � Giải pháp khắc phục:

8.3. Khung kế hoạch thực hiện dự án

Mục tiêu cụ 
thể/kết quả 

cần đạt được

Thời gian
(bắt đầu 

– kết thúc)

Hoạt 
động

Địa điểm Chịu trách 
nhiệm

1

2

1

2

2

1

3
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IX. Kinh phí thực hiện dự án

 � Tổng kinh phí dự án:………………………….…………………………………............….

 � Dự toán kinh phí (Có thể bổ sung bảng tính chi tiết cho từng 
hoạt động)

TT

I

-

2

1

-

-

Hoạt động

Chi phí tuyên truyền, tập huấn

Tập huấn về chế biến, bảo quản

Tập huấn về thực hành sử dụng 
dinh dưỡng hợp lý

Tập huấn …..

Tuyên truyền…

Tập huấn về sản xuất nông 
nghiệp

Thành 
tiền

Đơn 
giá

Số 
lượng

II

2

1

3

Hỗ trợ xây dựng dự án

Hỗ trợ chế biến, bảo quản

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
(giống, vật tư, phân bón,..)

Hỗ trợ can thiệp về dinh dưỡng….

III

1

Quản lý, giám sát, tổng kết

.............

Tổng cộng
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X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 � Nêu được vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia dự án như 
thế nào? 

XI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Hoạt động

Hoạt động 1

Hoạt động 3

Hoạt động 2

.......

Thời gian

Tháng 1 ...Tháng 2 ... ... ...

……, ngày ….tháng …… năm 202…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục 5. Một số chỉ tiêu cơ bản của nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng theo Khung lý thuyết hệ thống thực phẩm

Khung lý thuyết hệ thống thực phẩm

Nguồn: Jessica E. Raneri và cộng sự. 2019. Xác định các lĩnh 
vực nghiên cứu ưu tiên hướng đến chế độ ăn lành mạnh và hệ 
thống thực phẩm bền vững tại Việt Nam. Chương trình nghiên 
cứu CGIAR Nông nghiệp cho Dinh dưỡng và Sức khỏe. IFPRI 
Discussion Paper.

an toàn và 
-
-
-
-

Thông tin

-

-

-

-
tin
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Mã
chỉ số

0.1.1

0.1.2

ha

ha

0.1 - Chuỗi cung ứng lương 
thực thực phẩm 

Diện tích đất dành 
cho sản xuất nông 
nghiệp: đất ruộng, 
nương, rừng, mặt 
nước nuôi trồng 
thủy sản,…

Diện tích các loại 
cây lương thực, 
thực phẩm, trồng 
rừng và sản xuất 
nông nghiệp khác 

 � Diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp 

 � Diện tích đất rừng (ha)
 � Diện tích mặt nước nuôi trồng 
thủy sản (ha)

 � Diện tích (gieo trồng) lúa 
 � Diện tích (gieo trồng) ngô/bắp
 � Diện tích (gieo trồng) khoai
 � Diện tích (gieo trồng) sắn/mỳ
 � Diện tích (gieo trồng) mía
 � Diện tích (gieo trồng) cây lạc/
đậu phộng

 � Diện tích (gieo trồng) cây đậu 
tương/ đậu nành

 � Diện tích (gieo trồng) rau các 
loại

 � Diện tích (gieo trồng) cây ăn quả 
các loại

 � Diện tích trồng rừng mới tập 
trung

0. Đánh giá tình hình chung kinh 
tế xã hội cấp xã tại địa bàn tham 

gia dự án
Dữ liệu cần thu thập

0.1.3 Con,
kg

Số đầu đàn/sản 
lượng gia súc, gia 
cầm, sản lượng thủy 
sản 

 � Số lượng trâu (con)
 � Số lượng bò (con)
 � Số lượng bò sữa (con)
 � Số lượng lợn (con)
 � Số lượng gia cầm (nghìn con)
 � Số lượng thỏ (con)
 � Số lượng ngựa (con)
 � Số lượng dê (con)
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 � Sản lượng thịt trâu hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt bò hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt lợn hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt dê hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt thỏ hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Số lượng trứng từ gia cầm 
(quả/cái)

 � Sản lượng sữa tươi
 � Sản lượng thủy sản (kg)

Mã
chỉ số

0.2.1

0.2 - Các yếu tố ảnh 
hưởng đến chuỗi cung ứng 

thực phẩm 

Hạ tầng cơ sở 
vật chất thiết yếu 
(đường giao thông, 
trạm y tế, hệ thống 
thủy lợi, cơ sở dịch 
vụ sản xuất và chế 
biến nông sản) 
phục vụ cho sản 
xuất và đời sống 
của người dân

 � Số kilometer đường giao thông 
được rải nhựa/đổ bê tông

 � Số hộ và tỷ lệ hộ dân cư dùng 
nước sạch, hố xí hợp vệ sinh 

Cơ sở y tế:
 � Số cơ sở y tế (bệnh viện, bệnh 
viện điều dưỡng và phục hồi 
chức năng, phòng khám đa 
khoa khu vực, trạm y tế xã/
phường/cơ quan/xí nghiệp)
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 � Tổng số giường bệnh (bệnh 
viện, bệnh viện điều dưỡng 
và phục hồi chức năng, phòng 
khám đa khoa khu vực, trạm  
y tế xã/phường/cơ quan/ 
xí nghiệp)

 � Số nhân lực ngành y tế, dược 
(Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật viên, Dược sĩ, 
dược sĩ cao đẳng/trung cấp, 
dược tá, kỹ thuật viên dược)

0.2.2 %Tỉ lệ gia tăng dân số  � Số trẻ đẻ sống trong năm
 � Số chết trong năm
 � Dân số trung bình (hoặc dân số 
có đến ngày 01/07 của năm)

 � Tỷ suất sinh thô
 � Tỷ suất chết thô

Mã
chỉ số

0.3.1 Số 
tiệm

0.3 - Môi trường thực 
phẩm

Số lượng các tiệm 
tạp hóa truyền 
thống bán thực 
phẩm hộ có thể 
 tiếp cận

 � Số tiệm tạp hóa/bách hóa 
truyền thống (quán) bán thực 
phẩm

0.3.2 Số
chợ

Số lượng các chợ 
thực phẩm truyền 
thống (bao gồm 
chợ chính thức và 
chợ mở) hộ có thể 
tiếp cận

 � Số lượng chợ cóc bán thực 
phẩm 

 � Số lượng chợ phiên bán thực 
phẩm 

 � Số lượng chợ kiên cố bán thực 
phẩm (hạng I, II, III)
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Mã
chỉ số

0.4.1 nghìn 
đồng/
năm

0.4 - Đầu ra về kinh tế xã hội 

Giá trị sản xuất 
khác ở địa phương 
như: ngành nghề 
nông thôn, dịch vụ 
mua bán, du lịch…

 � Doanh thu của các cơ sở lưu 
trú 

 � Doanh thu của các cơ sở lữ 
hành

0.4.2

0.4.3

nghìn 
đồng/
năm

%

Thị trường tiêu thụ 
các loại sản phẩm 
nông nghiệp, ngành 
nghề nông thôn (tại 
chỗ, trong nước, 
xuất khẩu)

Tỷ lệ hộ nghèo, cận 
nghèo và thoát 
nghèo hàng năm

 � Tổng khối lượng/giá trị nông 
sản bán ra tại địa bàn xã

 � Tổng khối lượng/giá trị nông 
sản bán ra ngoài địa bàn xã 
(nội địa trong nước)

 � Tổng khối lượng/giá trị nông 
sản xuất khẩu nước ngoài

 � Số hộ nghèo
 � Tỷ lệ hộ cận nghèo
 � Tỷ lệ hộ thoát nghèo
 � Tỷ lệ hộ tái nghèo
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Mã
chỉ số

1.1 - Chuỗi cung ứng lương 
thực, thực phẩm 

1. Mục tiêu 1 - Đáp ứng cơ bản các 
hộ có đủ lương thực, thực phẩm 
đảm bảo dinh dưỡng quanh năm

Dữ liệu cần thu thập

1.1.1

1.1.2

ha

ha

Diện tích đất sản 
xuất lương thực của 
hộ gia đình gồm: 
diện tích đất canh 
tác ruộng nước, 
sản xuất lúa nương, 
trồng ngô, khoai 
lang, sắn…

Diện tích đất sản 
xuất cây thực phẩm 
của hộ gia đình: rau, 
củ

 � Diện tích đất canh tác lúa nước 
(lúa nương)

 � Diện tích (gieo trồng) lúa 
cả năm

 � Diện tích (gieo trồng) ngô/bắp
 � Diện tích (gieo trồng) khoai
 � Diện tích (gieo trồng) sắn/mỳ
 � Diện tích (gieo trồng) mía
 � Diện tích (gieo trồng) cây lạc/
đậu phộng

 � Diện tích (gieo trồng) cây đậu 
tương/đậu nành

 � Diện tích (gieo trồng) rau 
các loại

 � Diện tích (gieo trồng) hoa 
các loại

 � Diện tích (gieo trồng) cây ăn 
quả các loại

1.1.3 haDiện tích đất sản 
xuất lâm nghiệp của 
hộ gia đình: trồng 
rừng, trồng các loại 
cây kinh tế dưới 
tán rừng (dược liệu, 
hương liệu,…)

 � Diện tích trồng rừng 
 � Diện tích trồng cây kinh tế 
(dược liệu) dưới tán rừng

 � Diện tích trồng cây kinh tế 
(hương liệu) dưới tán rừng
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1.1.4

1.1.5

ha

ha

Diện tích chuồng 
trại của hộ gia đình

Diện tích đất thủy 
sản: diện tích nuôi 
tôm, cá,…

 � Diện tích chuồng trại (chăn 
nuôi gia súc/gia cầm) của hộ 
gia đình

 � Diện tích mặt nước nuôi trồng 
thủy sản

1.1.6 kgSản lượng lương 
thực, thực phẩm 
thu hoạch hàng 
năm 

 � Sản lượng lúa cả năm
 � Sản lượng ngô/bắp
 � Sản lượng khoai
 � Sản lượng sắn/mỳ
 � Sản lượng mía
 � Sản lượng cây lạc/đậu phộng
 � Sản lượng cây đậu tương/đậu 
nành

 � Sản lượng rau các loại
 � Sản lượng cây ăn quả

1.1.7 kgLượng lương thực, 
thực phẩm sản xuất 
ra nhưng không sử 
dụng cho nhu cầu 
ăn mà dành cho 
chăn nuôi 

 � Lượng lương thực, thực phẩm 
sản xuất ra nhưng không sử 
dụng cho nhu cầu ăn mà dành 
cho chăn nuôi 

1.1.8 kgLượng lương thực, 
thực phẩm sản xuất 
ra nhưng không sử 
dụng cho nhu cầu 
ăn mà dành cho 
bán ra thị trường 

 � Lượng lương thực, thực phẩm 
sản xuất ra nhưng không sử 
dụng cho nhu cầu ăn mà dành 
cho bán ra thị trường 

1.1.9 kgLượng lương thực, 
thực phẩm sản xuất 
cho nhu cầu sử 
dụng/tiêu thụ 
của hộ

 � Lượng lương thực, thực phẩm 
sản xuất cho nhu cầu sử dụng/
tiêu thụ của hộ
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1.1.10 Số 
con 
& kg

Số đầu đàn gia 
súc (con), gia cầm 
(con), thủy sản 

 � Số lượng trâu (con)
 � Số lượng bò (con)
 � Số lượng lợn (con)
 � Số lượng gia cầm (nghìn con)
 � Số lượng thỏ (con)
 � Số lượng ngựa (con)
 � Số lượng dê (con)
 � Sản lượng thịt trâu hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt bò hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt lợn hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt dê hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất 
chuồng (kg)

 � Sản lượng thủy sản (kg)
 � Sản lượng cá (kg)
 � Sản lượng tôm nuôi (kg)

Mã
chỉ số

1.2 - Các nhân tố ảnh hưởng 
đến chuỗi cung ứng lương 

thực - thực phẩm 

1.2.1 ha/
nguy 
cơ/vụ 
mùa

Diện tích cây trồng 
của hộ gia đình bị 
ảnh hưởng / mất do 
hạn hán, lũ lụt, dịch 
hại và dịch bệnh 
trong mỗi vụ mùa 
vừa qua

 � Diện tích cây trồng của hộ gia 
đình bị ảnh hưởng / mất do 
hạn hán, lũ lụt, dịch hại và 
dịch bệnh trong mỗi vụ mùa 
vừa qua
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1.2.2 sự 
kiện/
tác 

động/
vụ 

mùa

Tần suất tác động 
của các hiện tượng 
thời tiết cực đoan 
và dịch bệnh (hạn 
hán, lũ lụt, sâu bệnh 
& dịch bệnh khác) 
trong 12 tháng qua

 � Tần suất tác động của các hiện 
tượng thời tiết (hạn hán, lũ lụt, 
sâu bệnh & dịch bệnh khác) 
trong 12 tháng qua

Mã
chỉ số

1.3 - Chế độ ăn 

1.3.1 kg/
năm

Lượng lương thực, 
thực phẩm sử dụng 
bình quân một năm 

 � Lượng lương thực, thực phẩm 
sử dụng bình quân một năm 
của hộ gia đình

1.3.2

1.3.3

1.3.4

kg/
năm

%

%

Số lượng lương 
thực, thực phẩm 
mua thêm hoặc 
được hỗ trợ cho 
nhu cầu sử dụng 
của hộ 

Tỷ lệ hộ gia đình 
trải qua tình trạng 
mất an ninh lương 
thực ở mức độ vừa 
và nghiêm trọng 
theo thang đo FIES 

Tỷ lệ hộ gia đình 
được tiếp cận với 
nước sạch cho nhu 
cầu sinh hoạt và ăn 
uống hàng ngày

 � Số lượng lương thực, thực 
phẩm mua thêm hoặc được 
hỗ trợ cho nhu cầu sử dụng 
của hộ 

 � Số hộ gia đình trải qua tình 
trạng mất an ninh lương thực 
ở mức độ vừa và nghiêm trọng 
theo thang đo FIES 

 � Số hộ gia đình được tiếp cận 
với nước sạch cho nhu cầu sinh 
hoạt và ăn uống hàng ngày
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Mã
chỉ số

1.4 - Đầu ra về kinh tế 
xã hội 

1.4.1 nghìn 
đồng/
năm

Thu nhập từ sản 
xuất lương thực, 
thực phẩm, rừng 
(trồng rừng, các 
loại cây kinh tế 
từ đất rừng, nhận 
khoán bảo vệ rừng)

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất lúa

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất ngô/bắp

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất khoai

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất sắn/mỳ

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất mía

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất lạc/đậu phộng

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất cây đậu tương/đậu nành

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất rau các loại

 � Tổng thu nhập cả năm từ sản 
xuất cây ăn quả các loại

 � Tổng thu nhập các loại cây kinh 
tế từ đất rừng: cao su,…)

1.4.2 nghìn 

đồng/

năm

Thu nhập từ chăn 
nuôi (trâu bò, dê, 
lợn, gia cầm, thủy 
sản,...)

 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi trâu

 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi bò

 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi lợn

 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi 
gia cầm

 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi thỏ

 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi dê
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 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi ngựa

 � Tổng thu nhập cả năm từ chăn 
nuôi thủy sản

 � Tổng thu nhập từ trồng rừng
 � Tổng thu nhập từ trồng cây 
kinh tế trên đất rừng

1.4.3 nghìn 

đồng/

năm

Thu nhập từ sản 
xuất, dịch vụ khác 
như ngành nghề 
nông thôn, bán 
buôn bán lẻ… 

 � Tổng thu nhập từ sản xuất, 
dịch vụ khác như ngành nghề 
nông thôn, bán buôn bán lẻ…

Mã
chỉ số

2.1 - Hành vi người tiêu 
dùng 

2. Mục tiêu 2 - Giảm suy dinh 
dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi

Dữ liệu cần thu thập

2.1.1 %Tỷ lệ bà mẹ thực 
hành tốt về ăn bổ 
sung cho trẻ

 � Tổng số bà mẹ có con dưới 2 
tuổi tham gia vào dự án

 � Bà mẹ bắt đầu cho trẻ ăn bổ 
sung từ tháng tuổi thứ mấy

 � Cách chăm sóc trẻ về ăn uống 
khi trẻ bị bệnh

 � Số bà mẹ cho con ăn dặm theo 
đúng nguyên tắc: từ ngọt tới 
mặn, từ ít tới nhiều, từ lỏng 
tới đặc.

Mã
chỉ số

2.2 - Chế độ ăn của bà mẹ 

2.2.1 %Tỷ lệ bà mẹ có 3 
bữa ăn chính trong 
ngày

 � Tổng số bà mẹ có con dưới 2 
tuổi tham gia vào dự án

 � Số bà mẹ có 3 bữa ăn chính 
trong ngày
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2.2.2 %Tỷ lệ bà mẹ có chế 
độ ăn đa dạng (ít 
nhất 5 nhóm thực 
phẩm trong 24 giờ 
qua)

 � Tổng số bà mẹ có con dưới 2 
tuổi tham gia vào dự án

 � Số bà mẹ có chế độ ăn đa 
dạng (ít nhất 5 nhóm thực 
phẩm trong 24 giờ qua)

 � Tần suất tiêu thụ các nhóm 
thực phẩm trong 7 ngày vừa 
qua (số lần/7 ngày qua)

Mã
chỉ số

2.3 - Chế độ ăn của trẻ 

2.3.1 %% trẻ 6-23 tháng 
tuổi được ăn ít nhất 
3 bữa chính theo 
khuyến nghị của 
Viện Dinh dưỡng

 � Tổng số trẻ 6-23 tháng tuổi 
tham gia vào dự án

 � Số trẻ 6-23 tháng tuổi được ăn 
ít nhất 3 bữa chính theo khuyến 
nghị của Viện Dinh dưỡng 

2.3.4

2.3.2

2.3.3

%

%

%

Tỷ lệ trẻ 6-23 tháng 
tuổi được ăn đa 
dạng thực phẩm từ 
5/8 nhóm, bắt buộc 
có nhóm dầu mỡ 
trong ngày qua

Tỷ lệ bà mẹ có chế 
độ ăn đa dạng (ít 
nhất 5 nhóm thực 
phẩm trong 24 giờ 
qua)

Tỷ lệ trẻ được cho 
bú mẹ hoàn toàn 
trong vòng 6 tháng 
đầu

 � Tổng số trẻ <2 tuổi tham gia 
vào dự án

 � Số trẻ 6-23 tháng tuổi được 
ăn đa dạng thực phẩm từ 5/8 
nhóm, bắt buộc có nhóm dầu 
mỡ trong ngày qua 

 � Tần suất tiêu thụ các nhóm 
thực phẩm trong 7 ngày vừa 
qua (số lần/7 ngày qua)

 � Tổng số trẻ <2 tuổi tham gia 
vào dự án

 � Số trẻ duy trì/được tiếp tục 
cho bú mẹ tới 2 tuổi

 � Tổng số trẻ <2 tuổi tham gia 
vào dự án

 � Số trẻ được cho bú mẹ hoàn 
toàn trong vòng 6 tháng đầu
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Mã
chỉ số

2.4 - Đầu ra về sức khỏe 
và dinh dưỡng 

2.4.2 Z-
score

Chỉ số Z BMI theo 
tuổi của trẻ <2 tuổi 
(Z-score)

 � Chiều cao (cm) của trẻ < 2 tuổi
 � Cân nặng (kg) của trẻ <2 tuổi
 � Ngày tháng năm sinh của trẻ

2.4.1

2.4.3

Z-
score

%

Chỉ số Z chiều cao 
theo tuổi của trẻ <2 
tuổi (Z-score)

Tỷ lệ nhẹ cân của 
trẻ <5 tuổi (cân 
nặng theo tuổi)

 � Chiều cao (cm) của trẻ < 2 tuổi
 � Ngày tháng năm sinh của trẻ

 � Cân nặng (kg) của trẻ <5 tuổi
 � Ngày tháng năm sinh của trẻ

2.4.5 %Tỷ lệ gầy còm của 
trẻ <5 tuổi (cân 
nặng theo chiều 
cao)

 � Chiều cao (cm) của trẻ < 5 tuổi
 � Cân nặng (kg) của trẻ <5 tuổi
 � Ngày tháng năm sinh của trẻ

2.4.6

2.4.4

BMI

%

% phụ nữ ở độ tuổi 
sinh sản bị thiếu 
cân (BMI<18.5)

Tỷ lệ thấp còi của 
trẻ <5 tuổi (chiều 
cao theo tuổi)

 � Chiều cao (cm) của bà mẹ
 � Cân nặng (kg) của bà mẹ

 � Chiều cao (cm) của trẻ < 5 tuổi
 � Ngày tháng năm sinh của trẻ
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Mã
chỉ số

3.1 - Chuỗi cung ứng lương 
thực, thực phẩm 

3. Mục tiêu 3 - Phát triển hệ thống 
lương thực - thực phẩm bền vững

Dữ liệu cần thu thập

3.1.1

3.1.2

%

Đơn
vị, 

nông 
hộ

Tỷ lệ hộ gia đình có 
khả năng sản xuất 
lương thực, thực 
phẩm để đáp ứng 
nhu cầu cung cấp 
tại chỗ 

Số hợp tác xã, tổ 
hợp tác sản xuất tại 
địa bàn, số hộ tham 
gia vào hợp tác xã/
tổ hợp tác

 � Tổng số hộ gia đình tham gia 
vào dự án

 � Số hộ gia đình có khả năng đủ 
lương thực, thực phẩm để đáp 
ứng nhu cầu cung cấp tại chỗ

 � Số hợp tác xã tại xã
 � Số tổ hợp tác sản xuất tại xã
 � Số hộ tham gia vào hợp tác xã/
tổ hợp tác/tổng số hộ tham gia 
vào dự án

3.2.1

3.2.2

%

%

Tỷ lệ hộ gia đình có 
khả năng tự chi trả 
thực phẩm cho hộ

Tỷ lệ hộ gia đình 
nhận hỗ trợ để 
mua thực phẩm từ 
nguồn hỗ trợ cứu 
đói và các Quĩ hỗ 
trợ khác

 � Tổng số hộ gia đình tham gia 
vào dự án

 � Số hộ gia đình có khả năng tự 
chi trả thực phẩm cho hộ

 � Tổng số hộ gia đình tham gia 
vào dự án

 � Số hộ gia đình nhận hỗ trợ để 
mua thực phẩm từ nguồn hỗ 
trợ cứu đói và các Quĩ hỗ trợ 
khác trong 12 tháng qua 

Mã
chỉ số

3.2 - Môi trường 
thực phẩm
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3.3.1 %Tỉ lệ thu nhập hàng 
năm dành cho tiêu 
dùng thực phẩm 
(tổng chi phí thực 
phẩm/tổng thu 
nhập)

 � Tổng thu nhập hàng tháng của 
hộ gia đình (nghìn đồng)

 � Tổng chi phí mua thực phẩm 
hàng tháng của hộ gia đình 
(nghìn đồng)

 � Tổng thu nhập hàng năm của 
hộ gia đình (nghìn đồng)

 � Tổng chi phí mua thực phẩm 
hàng năm của hộ gia đình 
(nghìn đồng)

Mã
chỉ số

3.3 - Hành vi người tiêu 
dùng 

3.4.1 kg/
năm

Số lượng lương 
thực, thực phẩm 
cần bổ sung cho hộ 
gia đình và của toàn 
thôn do thiếu hụt 

 � Lượng lương thực, thực phẩm 
cần bổ sung cho hộ gia đình do 
thiếu hụt

 � Lượng lương thực, thực phẩm 
cần bổ sung cho toàn thôn do 
thiếu hụt

Mã
chỉ số

3.4 - Chế độ ăn
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Mã
chỉ số

4.1 - Chuỗi cung ứng lương 
thực thực phẩm 

4. Mục tiêu 4 - Tăng năng suất 
và thu nhập của các hộ nông dân 

sản xuất nhỏ
Dữ liệu cần thu thập

4.1.1  kg
/ha

/năm

Năng suất các loại 
cây trồng vật nuôi 
(kg/ha/năm hoặc 
chu kì sản xuất đối 
với sản xuất cây 
trồng dài ngày, cây 
lâm nghiệp và thủy 
sản, khả năng tăng 
trọng, sản xuất 
trứng, sữa đối với 
vật nuôi) của hộ 
gia đình

 � Năng suất lúa cả năm
 � Năng suất ngô/bắp cả năm
 � Năng suất khoai cả năm
 � Năng suất sắn/mỳ cả năm
 � Năng suất mía cả năm
 � Năng suất cây lạc/đậu phộng 
cả năm

 � Năng suất cây đậu tương/ đậu 
nành cả năm

 � Năng suất rau các loại cả năm
 � Năng suất cây ăn quả cả năm

4.2.1 Triệu 
đồng/
năm

Tổng thu nhập bình 
quân của hộ/năm. 

 � Tổng thu nhập bình quân của 
hộ/năm

Mã
chỉ số

4.2 - Đầu ra về kinh tế 
xã hội
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Mã
chỉ số

5.1 - Hệ thống sản xuất 

5. Mục tiêu 5 - Giảm thất thoát 
hoặc lãng phí lương thực, 

thực phẩm
Dữ liệu cần thu thập

5.1.1

5.2.1

5.1.2

%

%

%

Tỷ lệ hộ gia đình 
thu hoạch sản phẩm 
bằng công cụ hiện 
đại (máy)

Tỷ lệ hộ gia đình 
biết cách tính toán 
số lượng lương 
thực, thực phẩm 
hợp lý trong bữa ăn 
hàng ngày ở hộ gia 
đình để tránh thực 
phẩm dư thừa sau 
bữa ăn

Tỷ lệ hộ gia đình 
thu hoạch sản phẩm 
bằng công cụ hiện 
đại (máy)

 � Tổng số hộ gia đình sản xuất 
nông nghiệp tham gia vào 
dự án

 � Số gia đình thu hoạch sản 
phẩm bằng công cụ hiện đại 
(máy)

 � Tổng số hộ gia đình tham gia 
vào dự án

 � Số hộ gia đình biết cách tính 
toán số lượng lương thực, 
thực phẩm hợp lý trong bữa 
ăn hàng ngày ở hộ gia đình để 
tránh thực phẩm dư thừa sau 
bữa ăn

 � Tổng số hộ gia đình tham gia 
vào dự án

 � Số hộ gia đình có tủ lạnh hoặc 
dụng cụ/phương tiện bảo quản 
thực phẩm

Mã
chỉ số

5.2 - Hành vi người 
tiêu dùng
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Phụ lục 6. Bộ chỉ số giám sát theo khung logic dự án nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng trong Chương trình hành động quốc gia 
“Không còn nạn đói” đến năm 2025

cấp 
bậc

Mục 
tiêu 
chung 
dự án

Mục 
tiêu 
cụ thể 
1

Nội dung

Cải thiện 
chế độ 
ăn và tình 
trạng dinh 
dưỡng của 
bà mẹ và 
trẻ em dưới 
2 tuổi

Đáp ứng 
cơ bản 
các hộ có 
đủ lương 
thực, thực 
phẩm đảm 
bảo dinh 
dưỡng 
quanh năm

Phương tiện 
và nguồn 

 kiểm chứng

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Không 
thiên tai 
Không 
dịch bệnh 
động vật 
trong thời 
gian dự 
án

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Các chỉ số đo lường

% trẻ dưới 5 tuổi bị 
nhẹ cân (cân nặng 
theo tuổi)

Sản lượng trung bình 
của gia cầm/rau củ 
quả sản xuất bởi các 
hộ gia đình dựa vào 
các hoạt động hỗ 
trợ của dự án theo 
tháng/mùa vụ (kg, 
con, quả)

% trẻ dưới 5 tuổi bị 
gầy còm (cân nặng 
theo chiều cao) 

% trẻ dưới 5 tuổi bị 
thấp còi (chiều cao 
theo tuổi) 

% phụ nữ ở độ tuổi 
sinh sản bị thiếu cân 
(BMI<18.5)

Giả 
định 
chính
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Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

% hộ gia đình trải 
qua tình trạng mất 
an ninh lương thực 
ở mức độ vừa và 
nghiêm trọng theo 
thang đo FIES

Đầu 
ra 1.1

Phát triển 
mạng lưới 
cán bộ địa 
phương hỗ 
trợ sản xuất 
nông nghiệp 
đảm bảo 
dinh dưỡng 
gồm chăn 
nuôi gia 
cầm, gia súc 
nhỏ và vườn 
gia đình 
tại các địa 
phương thực 
hiện dự án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Cán 
bộ địa 
phương 
ủng hộ 
các hoạt 
động 
nông 
nghiệp 
đảm 
bảo dinh 
dưỡng 

# cán bộ/thành viên 
hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng tại địa 
phương
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Hoạt 
động 
1.1.1

Tập huấn 
 kiến thức 
nông nghiệp 
đảm bảo 
dinh dưỡng 
và kỹ thuật 
trồng trọt/
chăn nuôi 
cho cán bộ 
hỗ trợ phát 
triển nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng tại 
địa phương 
(cấp xã và 
thôn) nhằm 
cải thiện 
năng suất 
trồng rau, 
trái cây và 
chăn nuôi 
gia cầm, 
giảm thất 
thoát lãng 
phí lương 
thực, thực 
phẩm

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# số buổi tập huấn 
kiến thức và kỹ thuật 
trồng trọt/chăn nuôi 
cho cán bộ hỗ trợ 
phát triển nông ng-
hiệp đảm bảo dinh 
dưỡng tại địa phương 
trong thời gian dự án 

# cán bộ hỗ trợ phát 
triển nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng 
tại địa phương được 
tập huấn kiến thức 
nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng và 
kỹ thuật trồng trọt/
chăn nuôi trong thời 
gian dự án 
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Hoạt 
động 
1.1.2

Thực hiện 
các hoạt 
động tư vấn 
nhóm/tại hộ 
về thực hành 
sản xuất 
nông nghiệp 
đảm bảo 
dinh dưỡng 
bởi các cán 
bộ hỗ trợ 
phát triển 
nông nghiệp 
địa phương 
(cấp xã và 
thôn) cho 
các hộ gia 
đình tham 
gia vào dự 
án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# hoạt động tư vấn 
nhóm/tại hộ về thực 
hành sản xuất nông 
nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng bởi các cán bộ 
hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp địa phương 
(cấp xã và thôn) cho 
các hộ gia đình tham 
gia trong thời gian 
dự án

# hộ gia đình tham 
gia các buổi tư vấn 
nhóm/tại hộ về thực 
hành sản xuất nông 
nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng bởi các 
cán bộ hỗ trợ phát 
triển nông nghiệp địa 
phương (cấp xã và 
thôn) trong thời gian 
dự án

Đầu 
ra 1.2 

Cải thiện 
kiến thức 
nông nghiệp 
đảm bảo 
dinh dưỡng 
và kỹ thuật 
trồng trọt/
chăn nuôi 
cho hộ gia 
đình tham 
gia dự án 

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Có sự 
phối hợp 
tốt giữa 
cán bộ 
nông 
nghiệp 
và cán 
bộ dinh 
dưỡng và 
cán bộ 
dự án

% hộ gia đình nhận 
thấy tầm quan trọng 
và có kiến thức 
cơ bản về nông 
nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng trong thời gian 
dự án
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Đầu 
ra 1.2

Hoạt 
động 
1.2.1

Tập huấn 
kiến thức 
nông nghiệp 
đảm bảo 
dinh dưỡng 
và kỹ thuật 
trồng trọt/
chăn nuôi 
cho hộ gia 
đình tham 
gia dự án

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ, cuối 
kỳ) Phỏng 
vấn nhanh 
và giám sát 
thực địa/
phỏng vấn 
nhóm tại 
một số địa 
bàn chọn 
ngẫu nhiên

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

% hộ gia đình được 
nâng cao kỹ năng 
trồng trọt và chăn 
nuôi sau khi tham gia 
tập huấn trong thời 
gian dự án

# buổi tập huấn kiến 
thức nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng 
và kỹ thuật trồng 
trọt/chăn nuôi cho 
hộ gia đình trong 
thời gian dự án

Hoạt 
động 
1.2.2

Cung cấp 
các vật tư 
đầu vào 
nông nghiệp 
(hạt giống 
rau quả, cây 
non, gà con, 
phân hữu cơ) 
cho các hộ 
gia đình

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

% hộ gia đình được 
hỗ trợ vật tư đầu vào 
nông nghiệp (hạt 
giống rau quả, cây 
non, gà con, phân 
hữu cơ) trong thời 
gian dự án



- 75 -
SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

# vật tư đầu vào 
nông nghiệp (hạt 
giống rau quả, cây 
non, gà con, phân 
hữu cơ) hỗ trợ cho 
từng hộ gia đình 
trong thời gian dự 
án % cây/con giống 
cung cấp từ dự án 
được chăm sóc/nuôi 
dưỡng thành công 
tại các hộ gia đình 
trong thời gian dự án

Hoạt 
động 
1.2.3

Vận động 
cam kết từ 
các hộ gia 
đình về đối 
ứng từ hộ gia 
đình (quy đổi 
từ chi phí vật 
tư, nguyên 
liệu và công 
lao động 
chăm sóc) 
khi tham gia 
vào dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Số tiền đối ứng từ 
hộ gia đình (quy 
đổi từ chi phí vật tư, 
nguyên liệu và công 
lao động chăm sóc) 
(đồng) trong thời 
gian dự án

Mục 
tiêu 
cụ thể 
2

Giảm suy 
dinh dưỡng ở 
trẻ em dưới 2 
tuổi 
 
 
 
 
 

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

% trẻ 6-23 tháng tuổi 
được ăn ít nhất 3 bữa 
chính 

% trẻ được bú mẹ đến 
2 tuổi 
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Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

% trẻ dưới 6 tháng 
tuổi được cho bú mẹ 
hoàn toàn 

% bà mẹ có chế độ 
ăn đa dạng trong 
ngày qua 

% trẻ trên 6 tháng 
tuổi được ăn đa dạng 
thực phẩm 

% bà mẹ có 3 bữa ăn 
chính trong ngày

Đầu 
ra 2.1

Nâng cao 
nhận thức, 
kiến thức về 
tiêu thụ thực 
phẩm giàu 
dinh dưỡng/
vi chất và 
thực hành 
chăm sóc trẻ 
cho cán bộ 
liên quan đến 
chăm sóc 
dinh dưỡng 
và sức khỏe 
cho hộ gia 
đình (hội phụ 
nữ, trạm 
y tế, cán 
bộ trường 
mầm non)

- Báo cáo, hồ 
sơ dự án
- Phỏng vấn 
nhanh và 
giám sát thực 
địa/phỏng 
vấn nhóm 
tại một số 
địa bàn chọn 
ngẫu nhiên

Cán bộ 
tại địa 
phương 
sẵn lòng 
áp dụng 
kiến 
thức và 
thực 
hành 
mới

# cán bộ liên quan 
đến chăm sóc dinh 
dưỡng và sức khỏe 
cho hộ gia đình (hội 
phụ nữ, trạm y tế, cán 
bộ trường mầm non) 
được nâng cao nhận 
thức, kiến thức về 
tiêu thụ thực phẩm 
giàu dinh dưỡng/vi 
chất và thực hành 
chăm sóc trẻ 
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Hoạt 
động 
2.1.1

Tập huấn cho 
cán bộ liên 
quan đến 
chăm sóc 
dinh dưỡng 
và sức khỏe 
cho hộ gia 
đình (hội phụ 
nữ, trạm y tế, 
cán bộ/giáo 
viên trường 
mầm non) về 
tiêu thụ thực 
phẩm giàu 
dinh dưỡng/
vi chất, thực 
hành chăm 
sóc trẻ và kỹ 
năng truyền 
thông thay 
đổi hành vi.

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

# cán bộ liên quan 
đến chăm sóc dinh 
dưỡng và sức khỏe 
cho hộ gia đình (hội 
phụ nữ, trạm y tế, 
cán bộ/giáo viên 
trường mầm non) 
tham gia tập huấn về 
tiêu thụ thực phẩm 
giàu dinh dưỡng/
vi chất, thực hành 
chăm sóc trẻ và kỹ 
năng truyền thông 
thay đổi hành vi

Hoạt 
động 
2.1.2

Thực hiện 
trình diễn 
thực phẩm 
hàng tháng 
cho phụ 
huynh, người 
chăm sóc trẻ 
và giáo viên 
trường mầm 
non bởi các 
cán bộ dinh 
dưỡng, y tế

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

# buổi trình diễn thực 
phẩm hàng tháng 
cho phụ huynh, người 
chăm sóc trẻ và giáo 
viên trường mầm non 
bởi các cán bộ dinh 
dưỡng, y tế

# phụ huynh, người 
chăm sóc trẻ và giáo 
viên trường mầm 
non tham gia trình 
diễn thực phẩm hàng 
tháng bởi các cán bộ 
dinh dưỡng, y tế
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Đầu 
ra 2.2

Nâng cao 
nhận thức và 
kiến thức về 
tiêu thụ thực 
phẩm giàu 
dinh dưỡng/
vi chất và 
thực hành 
chăm sóc 
trẻ cho phụ 
huynh, người 
chăm sóc trẻ 

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Hộ gia 
đình 
tại địa 
phương 
sẵn lòng 
áp dụng 
kiến 
thức và 
thực 
hành 
mới

% phụ huynh, người 
chăm sóc trẻ được 
nâng cao nhận thức và 
kiến thức về tiêu thụ 
thực phẩm giàu dinh 
dưỡng/vi chất và thực 
hành chăm sóc trẻ

Hoạt 
động 
2.2.1

Tập huấn 
nâng cao 
nhận thức và 
kiến thức về 
tiêu thụ thực 
phẩm giàu 
dinh dưỡng/
vi chất và 
thực hành 
chăm sóc 
trẻ cho phụ 
huynh, người 
chăm sóc trẻ

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

# buổi tập huấn nâng 
cao nhận thức và 
kiến thức về tiêu thụ 
thực phẩm giàu dinh 
dưỡng/vi chất và thực 
hành chăm sóc trẻ cho 
phụ huynh, người chăm 
sóc trẻ

# phụ huynh, người 
chăm sóc trẻ tham 
gia tập huấn nâng cao 
nhận thức và kiến thức 
về tiêu thụ thực phẩm 
giàu dinh dưỡng/
vi chất và thực hành 
chăm sóc trẻ
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Hoạt 
động 
2.2.2

Thực hiện 
truyền thông 
nhóm (gắn 
với hoạt 
động tổ hợp 
tác nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng) về 
dinh dưỡng 
bà mẹ và 
trẻ em cho 
phụ nữ trong 
độ tuổi sinh 
đẻ và người 
chăm sóc 
trẻ em

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

# buổi truyền thông 
nhóm (gắn với hoạt 
động tổ hợp tác nông 
nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng) về dinh dưỡng 
bà mẹ và trẻ em cho 
phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ và người chăm 
sóc trẻ em

# phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ và người chăm 
sóc trẻ em tham gia 
truyền thông nhóm 
(gắn với hoạt động tổ 
hợp tác nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng) 
về dinh dưỡng bà mẹ 
và trẻ em

Đầu 
ra 2.3

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Nội dung 
thực hiện 
phù hợp 
với phong 
tục tập 
quán 
tại địa 
phương
Cán 
bộ địa 
phương 
ủng hộ 
hoạt 
động dự 
án Nam 
giới sẵn 
lòng tiếp 
nhận kiến 
thức mới

% hộ gia đình có nam 
giới tham gia vào các 
hoạt động về chăm 
sóc trẻ em, dinh dưỡng 
trẻ em trong 1-3 tháng 
qua
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Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

% hộ gia đình có phụ 
nữ đưa ra hoặc tham 
gia quyết định về việc 
sử dụng thu nhập kiếm 
được từ cây/con sản 
xuất bởi hộ gia đình

Hoạt 
động 
2.3.1

Tập huấn cho 
các hộ gia 
đình, hội phụ 
nữ, hội nông 
dân, tổ hợp 
tác nông ng-
hiệp đảm bảo 
dinh dưỡng 
về bình đẳng 
giới

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# buổi tập huấn về 
bình đẳng giới cho 
các hộ gia đình, hội 
phụ nữ, hội nông 
dân, tổ hợp tác nông 
nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng

# hộ gia đình, hội phụ 
nữ, hội nông dân, tổ 
hợp tác nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng 
tham gia tập huấn về 
bình đẳng giới

Hoạt 
động 
2.3.2

Xây dựng tài 
liệu về bình 
đẳng giới, 
trao quyền 
cho phụ nữa 
và trao đổi 
vai trò giữa 
nam và nữ 
cho các hộ 
gia đình tham 
gia vào dự án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# tài liệu về bình 
đẳng giới, trao quyền 
cho phụ nữa và trao 
đổi vai trò giữa nam 
và nữ được xây dựng 
phù hợp với các hộ 
gia đình trong địa 
bàn dự án

% hộ gia đình nhận 
được tài liệu về bình 
đẳng giới, trao quyền 
cho phụ nữa và trao 
đổi vai trò giữa nam 
và nữ
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Mục 
tiêu 
cụ thể 
3

Phát triển 
hệ thống 
lương thực, 
thực phẩm 
bền vững

- Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)
- Phỏng 
vấn nhanh 
và giám sát 
thực địa /
phỏng vấn 
nhóm tại 
một số địa 
bàn chọn 
ngẫu nhiên

% hộ gia đình được 
tham gia hợp tác xã/ 
tổ hợp tác nông ng-
hiệp đảm bảo dinh 
dưỡng

Mục 
tiêu 
cụ thể 
3

- Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)
- Phỏng 
vấn nhanh 
và giám sát 
thực địa /
phỏng vấn 
nhóm tại 
một số địa 
bàn chọn 
ngẫu nhiên

% hộ gia đình có khả 
năng tự cung cấp 
và/hoặc chi trả thực 
phẩm cho hộ 

Đầu 
ra 3.1

Phát triển 
mạng lưới 
HTX, tổ hợp 
tác, câu lạc 
bộ nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng tại 
địa phương

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# HTX, tổ hợp tác, 
câu lạc bộ hỗ trợ 
phát triển nông ng-
hiệp đảm bảo dinh 
dưỡng tại địa phương
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Hoạt 
động 
3.1.2

Hoạt 
động 
3.1.1

Thành lập Tổ 
hợp tác, câu 
lạc bộ nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng

Tích hợp 
định hướng 
nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng vào 
các HTX, Tổ 
hợp tác, câu 
lạc bộ sẵn 
có tại địa 
phương

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

HTX, tổ 
hợp tác, 
câu lạc 
bộ đã 
thành lập 
tại địa 
phương 
và sẵn 
lòng áp 
dụng 
kiến thực 
và thực 
hành mới

# Tổ hợp tác, câu lạc 
bộ nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng

# HTX, tổ hợp tác, 
câu lạc bộ sẵn có tại 
địa phương tích hợp 
định hướng nông 
nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng vào cách thức 
hoạt động

Mục 
tiêu 
cụ thể 
4

Tăng năng 
suất và thu 
nhập của các 
hộ nông dân 
sản xuất nhỏ

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Không 
thiên 
tai, dịch 
bệnh 
động vật, 
khủng 
hoảng 
tài chính, 
thay đổi 
rõ rệt đối 
với giá 
cả và thị 
trường 
nông sản

Doanh thu trung 
bình trong tháng 
hoặc mùa vụ gần 
nhất từ bán cây (rau, 
củ, quả) và/hoặc 
con vật nuôi từ cây/
con giống được hỗ 
trợ từ dự án (đồng)
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Đầu 
ra 4.1

Nâng cao 
kiến thức về 
hỗ trợ vốn, 
tiết kiệm và 
đầu tư vào 
sản xuất 
nông nghiệp 
và tiếp cận 
thị trường 
cho các cán 
bộ hỗ trợ 
phát triển 
nông nghiệp 
địa phương 
và các hộ gia 
đình tham gia 
vào dự án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

# cán bộ hỗ trợ 
phát triển nông 
nghiệp địa phương 
được nâng cao kiến 
thức về hỗ trợ vốn, 
tiết kiệm và đầu tư 
vào sản xuất nông 
nghiệp và tiếp cận 
thị trường

% hộ gia đình được 
nâng cao kiến thức 
về hỗ trợ vốn, tiết 
kiệm và đầu tư vào 
sản xuất nông nghiệp 
và tiếp cận thị trường

Hoạt 
động 
4.1.1

Tập huấn 
nâng cao kiến 
thức về hỗ 
trợ vốn, tiết 
kiệm và đầu 
tư vào sản 
xuất nông 
nghiệp và 
tiếp cận thị 
trường cho 
các cán bộ 
hỗ trợ phát 
triển nông 
nghiệp địa 
phương 

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# cán bộ hỗ trợ phát 
triển nông nghiệp 
địa phương tham gia 
tập huấn nâng cao 
kiến thức về hỗ trợ 
vốn, tiết kiệm và đầu 
tư vào sản xuất nông 
nghiệp và tiếp cận 
thị trường
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Hoạt 
động 
4.1.2

Hoạt 
động 
4.1.3

Thực hiện tư 
vấn nhóm 
bởi các các 
cán bộ hỗ 
trợ phát triển 
nông nghiệp 
địa phương 
về hỗ trợ 
vốn, tiết kiệm 
và đầu tư 
vào sản xuất 
nông nghiệp 
và tiếp cận 
thị trường 
cho các hộ 
gia đình 
tham gia 
dự án

Hỗ trợ phát 
triển nhóm 
tín dụng nhỏ 
trong Tổ hợp 
tác Nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng phối 
hợp với Hội 
Phụ nữ, Hội 
Nông dân, 
Đoàn Thanh 
niên

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# buổi tư vấn nhóm 
bởi các các cán bộ 
hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp địa 
phương về hỗ trợ 
vốn, tiết kiệm và đầu 
tư vào sản xuất nông 
nghiệp và tiếp cận 
thị trường cho các 
hộ gia đình tham gia 
dự án được thực hiện 
trong thời gian dự án

# nhóm tín dụng nhỏ 
trong Tổ hợp tác 
Nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng phối 
hợp với Hội Phụ nữ, 
Hội Nông dân, Đoàn 
Thanh niên được hỗ 
trợ phát triển trong 
thời gian dự án
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Đầu ra 
4.2

Tăng cường 
gắn kết hộ 
gia đình/
Tổ hợp tác 
Nông nghiệp 
đảm bảo 
dinh dưỡng 
với chợ/ 
thị trường 
nông sản

- Khảo sát hộ 
gia đình (Đầu 
kỳ,  cuối kỳ)
- Báo cáo, hồ 
sơ dự án
- Phỏng 
vấn nhanh 
và giám sát 
thực địa /
phỏng vấn 
nhóm tại một 
số địa bàn 
chọn ngẫu 
nhiên

# hộ gia đình/Tổ hợp 
tác Nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng 
bán được các nông 
sản thặng dư cho 
các chợ/thị trường 
nông sản

Hoạt 
động 
4.2.1

Tổ chức sự 
kiện giao lưu 
thi đua về 
các sáng kiến 
nông nghiệp 
đảm bảo 
dinh dưỡng 
giữa các 
hộ gia đình 
tham gia 
trong dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

% hộ gia đình tham 
gia sự kiện giao lưu 
thi đua về các sáng 
kiến nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng

Hoạt 
động 
4.2.2

Tạo điều kiện 
phát triển các 
liên kết thị 
trường cho 
các nông sản 
thặng dư tại 
các hộ gia 
đình và Tổ 
hợp tác Nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng tại địa 
phương

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

# liên kết thị trường 
cho các nông sản 
thặng dư tại các hộ 
gia đình và Tổ hợp 
tác Nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng 
tại địa phương được 
phát triển 
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Hoạt 
động 
4.2.3

Tạo kênh 
chia sẻ 
thông tin về 
thị trường 
nguyên liệu 
và nông sản 
cho Tổ hợp 
tác Nông 
nghiệp đảm 
bảo dinh 
dưỡng và hộ 
gia đình

- Khảo sát hộ 
gia đình (Đầu 
kỳ,  cuối kỳ)
- Báo cáo, hồ 
sơ dự án

% hộ gia đình, 
Tổ hợp tác Nông 
nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng tiếp cận 
được thông tin về thị 
trường nguyên liệu 
và nông sản 

Mục 
tiêu 
cụ thể 
5

Không còn 
tổn thất, lãng 
phí lương 
thực, 
thực phẩm

- Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)
- Phỏng 
vấn nhanh 
và giám sát 
thực địa /
phỏng vấn 
nhóm tại 
một số địa 
bàn chọn 
ngẫu nhiên

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

Hộ gia 
đình 
và cán 
hộ địa 
phương 
sẵn lòng 
áp dụng 
các kiến 
thức mới

% hộ gia đình biết 
cách tính toán số 
lượng lương thực, 
thực phẩm hợp lý 
trong bữa ăn hàng 
ngày ở hộ gia đình 
để tránh thực phẩm 
dư thừa sau bữa ăn

% hộ gia đình có sử 
dụng tủ lạnh hoặc 
dụng cụ/phương tiện 
bảo quản thực phẩm 
trước khi chế biến
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Đầu 
ra 5.1

Nâng cao 
nhận thức 
và kiến thức 
cho các hộ 
gia đình về 
tính toán số 
lượng lương 
thực, thực 
phẩm hợp lý 
trong bữa ăn 
hàng ngày ở 
hộ gia đình 
để tránh thực 
phẩm dư 
thừa sau 
bữa ăn

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

% hộ gia đình được 
nâng cao nhận thức 
và kiến thức về tính 
toán số lượng lương 
thực, thực phẩm hợp 
lý trong bữa ăn hàng 
ngày ở hộ gia đình 
để tránh thực phẩm 
dư thừa sau bữa ăn

Hoạt 
động 
5.1.1

Tập huấn và 
tổ chức các 
buổi thực 
hành nhóm 
cho cán bộ 
hỗ trợ dinh 
dưỡng và 
nông ng-
hiệp tại địa 
phương biết 
cách tính 
toán số lượng 
lương thực, 
thực phẩm 
hợp lý trong 
bữa ăn hàng 
ngày để 
tránh thực 
phẩm dư 
thừa sau 
bữa ăn

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

# cán bộ hỗ trợ 
dinh dưỡng và 
nông nghiệp tại địa 
phương tham gia 
tập huấn và biết tính 
toán số lượng lương 
thực, thực phẩm hợp 
lý trong bữa ăn hàng 
ngày để tránh thực 
phẩm dư thừa sau 
bữa ăn
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Hoạt 
động 
5.1.2

Tổ chức các 
buổi thực 
hành nhóm 
bởi cán bộ 
hỗ trợ dinh 
dưỡng và 
nông ng-
hiệp tại địa 
phương về 
cách tính 
toán số 
lượng lương 
thực, thực 
phẩm hợp lý 
trong bữa ăn 
hàng ngày 
cho các hộ 
gia đình để 
tránh thực 
phẩm dư 
thừa sau bữa 
ăn

Báo cáo, 
hồ sơ dự 
án

Khảo sát 
hộ gia đình 
(Đầu kỳ,  
cuối kỳ)

# buổi thực hành 
nhóm bởi cán bộ hỗ 
trợ dinh dưỡng và 
nông nghiệp tại địa 
phương về cách tính 
toán số lượng lương 
thực, thực phẩm hợp 
lý trong bữa ăn hàng 
ngày cho các hộ gia 
đình để tránh thực 
phẩm dư thừa sau 
bữa ăn

% hộ gia đình tham 
gia buổi thực hành 
nhóm bởi cán bộ hỗ 
trợ dinh dưỡng và 
nông nghiệp tại địa 
phương về cách tính 
toán số lượng lương 
thực, thực phẩm hợp 
lý trong bữa ăn hàng 
ngày để tránh thực 
phẩm dư thừa sau 
bữa ăn
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA BIÊN SOẠN, CHỈNH SỬA 
SỔ TAY

1. Khối cơ quan quản lý:

 � Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục KTHT và PTNT, Bộ NN 
và PTNT, Chánh Văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia

 � Ông An Văn Khanh - Phó Cục trưởng Cục KTHT và PTNT

 � Ông Phan Văn Tấn - Phó trưởng Phòng giảm nghèo, Cục KTHT 
và PTNT

 � Ông Phạm Duy Đông - Chuyên viên, Cục KTHT và PTNT

2. Các chuyên gia: 

 � PGS.VS.TS. Đào Thế Anh: Viện KHNN Việt Nam

 � PGS.TS. Trương Tuyết Mai: Viện Dinh dưỡng Quốc gia

 � TS.Hoàng Xuân Trường: Trung tâm NC và PT Hệ thống nông 
nghiệp

 � TS. Huỳnh Nam Phương: Viện Dinh dưỡng Quốc gia

 � TS. Hoàng Thanh Tùng: Viện KHNN Việt Nam

 � TS. Phạm Công Nghiệp: Trung tâm NC và PT Hệ thống nông 
nghiệp 

 � ThS. Vũ Văn Đoàn: Trung tâm NC và PT Hệ thống nông nghiệp

 � ThS. Huỳnh Thị Thanh Tuyền: Liên minh Đa dạng Sinh học và 
Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế CIAT

Ngoài ra, cuốn tài liệu hướng dẫn cũng nhận được sự đóng góp 
về chuyên môn từ các chuyên gia của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới 
tại Việt Nam. 
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