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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 
“(i) 100% dân cư có đủ lương thực quanh năm; (ii) không còn trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh 
dưỡng, (iii) toàn bộ các hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, (iv) 100% nông hộ nhỏ 
tăng năng suất và thu nhập đặc biệt là phụ nữ và (v) không còn tổn thất, lãng phí lương thực, 
thực phẩm”. Đây là Chương trình phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững (SDG2) xóa đói, 
bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững đã được 
Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 
nghèo bền vững đang thực hiện tại Việt Nam.

Để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện Chương trình, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 ban hành Chương trình 
hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. Trong đó đặt mục tiêu 
đến năm 2025 thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng 
cho người dân ở những nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm 
vóc cho người dân; đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2 (SDG2) về xóa đói, 
đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và phát triển nông nghiệp bền vững do 
Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc. 

Với các mục tiêu do Thủ tướng Chính phủ đề ra, có rất nhiều các nội dung cần phải triển khai, 
đặc biệt là việc xây dựng được các dự án nông nghiệp dinh dưỡng, triển khai đồng bộ ở các 
địa phương trong vùng dự án. Do đó, cần phải trang bị các kiến thức cho cán bộ tỉnh, huyện, 
xã về phương pháp xây dựng, triển khai thực hiện dự án và giám sát đánh giá hiệu quả của dự 
án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bải giảng “Hướng dẫn xây dựng dự án 
nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng”. Kèm theo bài giảng này còn có Sổ tay hướng dẫn chi tiết 
cho cán bộ và người dân tham gia xây dựng và thực hiện dự án. 

Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được 
góp ý của các chuyên gia, những người thực hiện chương trình để Bộ Nông nghiệp và PTNT 
tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
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BÀI 1: VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 

Kế hoạch bài giảng

Mục tiêu học tập

Chuẩn bị bài giảng và các đồ dùng

Nội dung bài học gồm 6 phần chính sau:

1. Sự cần thiết của dinh dưỡng đối với cơ thể

2. Vai trò của dinh dưỡng đối với từng nhóm đối tượng

3. Tình trạng thiếu dinh dưỡng ở trẻ em

4. Tình trạng dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi tại Việt Nam và trên thế giới

5. Tình hình an ninh lương thực và bữa ăn dinh dưỡng của hộ gia đình

6. Các hoạt động dinh dưỡng chính ở cộng đồng

Vào cuối bài học này, học viên có thể:

1. Nắm được các loại dinh dưỡng và sự cần thiết của dinh dưỡng đối với cơ thể;

2. Hiểu rõ thực trạng đảm bảo dinh dưỡng trong cộng đồng của Việt Nam;

3. Hiểu được các hoạt động dinh dưỡng chính của cộng đồng và vai trò của nông nghiệp 
dinh dưỡng;

4. Hiểu được một số chỉ tiêu cơ bản của nông nghiệp dinh dưỡng.

Các đồ dùng/công cụ cần chuẩn bị cho bài giảng:

1. Bảng kẹp giấy, giấy và bút viết giấy và viết bảng

2. Poster/sơ đồ về ô vuông thức ăn và 4 nhóm thực phẩm

3. Giấy màu (4 màu) cắt đôi hoặc 3 

4. Giấy A0, Băng dán giấy, kéo …

5. Chia lớp thành 4 nhóm, xếp bàn tròn, mỗi nhóm khoảng 6 – 8 người
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PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ

Câu hỏi – Nêu các vai trò của dinh dưỡng nói chung đối với cơ thể?

Các nội dung cần truyền đạt bao gồm:

Cách thực hiện: Hỏi chung tất cả các nhóm, mỗi nhóm có 30 giây để nêu lên 1 vai trò chung của 
dinh dưỡng đối với cơ thể con người? Nhóm trả lời sau sẽ 

 � Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ

 � Một chế độ dinh dưỡng hợp lý đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể trong các giai đoạn khác nhau của 
chu kỳ sống sẽ tạo ra sự tăng trưởng và phát triển tối ưu cho thai nhi và trẻ nhỏ, 

 � Chế độ dinh dưỡng tốt giúp phòng chống hữu hiệu với đa số bệnh tật để có một thể lực khỏe 
mạnh, tăng năng suất lao động cao và chất lượng cuộc sống tốt cho mọi lứa tuổi

Chính vì vậy bữa ăn gia đình có vai trò vô cùng quan trọng và cần được đảm bảo cả về số 
lượng và chất lượng. Theo khuyến cáo mới nhất của WHO, thực phẩm chia 8 nhóm: (1) Lương 
thực; (2) hạt, (3) sữa và chế phẩm từ sữa, (4) thịt, cá và hải sản các loại, (5) trứng và sản phẩm 
từ trứng, (6) củ quả có màu vàng, cam và rau màu xanh thẫm, (7) rau củ quả khác, (8) dầu 
ăn và mỡ các loại. Một bữa ăn cân đối cần có đủ 4 nhóm thực phẩm là nhóm bột đường (chủ 
yếu từ các loại ngũ cốc), nhóm chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ...), nhóm chất 
béo (mỡ động vật, dầu thực vật), nhóm vitamin và khoáng chất (các loại rau, củ, quả...). Giá trị 
dinh dưỡng của thức ăn phụ thuộc vào thành phần hóa học của các loại thức ăn, các chất dinh 
dưỡng trong thức ăn, sự tươi sạch của thức ăn và cách nấu nướng chế biến loại thức ăn đó. 
Thức ăn nào cũng có đầy đủ các chất dinh dưỡng đó là chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin 
và muối khoáng, nhưng có loại thức ăn nhiều chất dinh dưỡng này, có loại thức ăn nhiều chất 
dinh dưỡng khác, vì vậy nên dùng phối hợp nhiều loại thức ăn để hỗ trợ và bổ sung cho nhau 
nhằm đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Thực tế, mỗi loại thực phẩm trong tự nhiên thường chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng với tỷ 
lệ nhiều ít khác nhau. Việc chọn lựa phối hợp thực phẩm một cách khoa học sẽ giúp cung cấp 
đầy đủ nhất các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý:

 � Ăn đủ 4 nhóm thực phẩm và nên ăn phối hợp 
nhiều loại thực phẩm từ 4 nhóm trên (trên 20 
loại thực phẩm khác nhau).

 � Ăn đủ theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

 � Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
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Thảo luận nhóm: Vai trò của từng nhóm chất dinh dưỡng cụ thể đối với cơ thể là gì?

Chuẩn bị: Thẻ màu ghi tất cả vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng đối với cơ thể, mỗi nhóm 
chất ghi cùng 1 thẻ màu 

Cách thực hiện: Giảng viên chia lớp ra 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ thảo luận về vai trò của 1 nhóm 
chất dinh dưỡng

 � Nhóm 1 – Thảo luận về vai trò của nhóm chất bột đường (Gluxid/carbohydrat) và những thực 
phẩm thuộc nhóm này.

 � Nhóm 2 – Thảo luận về vai trò của nhóm chất đạm (Protid) và những thực phẩm thuộc nhóm này.

 � Nhóm 3 – Thảo luận về vai trò của nhóm chất béo (Lipid) và những thực phẩm thuộc nhóm này.

 � Nhóm 4 – Thảo luận về vai trò của nhóm vitamin, khoáng chất và những thực phẩm thuộc 
nhóm này.

 � Mỗi nhóm sẽ có 5 phút thảo luận và trình bày lên thẻ màu hoặc giấy A0 theo nội dung đã 
phân công. Sau khi kết thúc thảo luận. Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên trình bày và giải thích từng 
vai trò. Sau khi mỗi nhóm trình bày xong, giảng viên sẽ chốt lại đáp án bằng câu trả lời đã 
chuẩn bị trong thẻ màu trước đó. Cứ lần lượt cho hết 4 nhóm.

Các nội dung cần truyền đạt bao gồm:

Chất bột đường 
(Gluxid/carbohydrat)

 � Cung cấp năng lượng, 
chức năng quan trọng 
nhất, chiếm 55 - 60% tổng 
năng lượng khẩu phần. 

 � Cấu tạo nên tế bào và các 
mô.

 � Hỗ trợ sự phát triển não và 
hệ thần kinh của trẻ. 

 � Điều hòa hoạt động của 
cơ thể.

 � Cung cấp chất xơ cần 
thiết.

 � Có trong các loại ngũ 
cốc, khoai củ: Gạo, mì, 
bánh mì, nui, bún, miến, 
khoai lang, khoai môn, 
đường, ngô/bắp, bo bo, 
trái cây...

Chất béo 
(Lipid)

 � Cung cấp năng lượng ở 
dạng đậm đặc nhất, chiếm 
25-30% tổng năng lượng 
khẩu phần.

 � Nguồn dự trữ năng lượng 
(mô mỡ).

 � Giúp hấp thu các vitamin 
tan trong dầu mỡ như vi-
tamin A, D, E, K.

 � Giúp sự phát triển các tế 
bào não và hệ thần kinh 
của bé.

 � Có trong dầu, mỡ, bơ, 
vừng, lạc...

Chất đạm 
(Protid)

 � Cung cấp năng lượng, 
chiếm 15% tổng năng 
lượng khẩu phần.

 � Là nguyên liệu xây dựng tế 
bào cơ thể, các cơ, xương, 
răng...

 � Nguyên liệu tạo dịch tiêu 
hóa, các men, các hormon 
trong cơ thể giúp điều 
hòa hoạt động của cơ thể, 
nguyên liệu tạo các kháng 
thể giúp cơ thể chống đỡ 
bệnh tật.

 � Vận chuyển các dưỡng 
chất.

 � Điều hòa cân bằng nước.

 � Có trong thịt, cá, trứng, 
sữa, tôm, cua, đậu xanh, 
đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, 
tàu hũ...
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Nhóm vitamin và khoáng chất

Canxi:
 � Là chất xây dựng bộ xương và răng.

 � Giúp trẻ tăng trưởng và phát triển.

 � Tham gia vào các phản ứng sinh hóa khác: Đông máu, co cơ, dẫn truyền thần kinh, hấp thu 
vitamin B12, hoạt động của men tụy trong tiêu hóa mỡ...

 � Canxi tăng hấp thu khi chế độ dinh dưỡng đủ vitamin D, acid trong hệ tiêu hóa làm hòa 
tan canxi tốt hơn. Canxi bị giảm hấp thu hoặc bị đào thải nếu chế độ ăn nhiều acid oxalic, 
cafein, ít vận động thể lực.

 � Khẩu phần thiếu canxi trẻ sẽ bị còi xương, chậm lớn, thấp chiều cao.

 � Canxi có nhiều trong sữa, phomat, các loại rau lá màu xanh đậm, thủy hải sản, cá nhỏ ăn 
cả xương, sản phẩm từ đậu (ví dụ đậu hũ) ...

Sắt:

 � Sắt gắn với protein để tạo hemoglobin, còn gọi là huyết sắc tố trong hồng cầu để vận 
chuyển oxy đến khắp cơ thể, và tham gia vào các thành phần các men oxy hóa khử. 

 � Cung cấp đủ sắt giúp phòng bệnh thiếu máu.

 � Sắt có nhiều ở thức ăn động vật như thịt heo, bò, gà, cá, sữa công thức... đặc biệt nhiều 
trong huyết, gan... hoặc thức ăn thực vật như đậu, rau xanh...

Kẽm:

 � Đóng vai trò quan trọng đối với chức năng tăng trưởng, miễn dịch, sinh sản.

 � Giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng và hình thành các tổ chức, giúp trẻ ăn ngon miệng và 
phát triển tốt.

 � Thiếu kẽm trẻ nhỏ chậm lớn, giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng.

 � Thức ăn có nguồn gốc động vật chứa kẽm có giá trị sinh học cao như thịt, cá, trứng, sữa, 
tôm, cua, sò, ốc, hàu... hoặc trong mầm các loại hạt

Iốt:

 � Là một chất rất cần thiết trong cơ thể với một lượng rất nhỏ chỉ 15-20mg.

 � I ốt giúp tuyến giáp hoạt động bình thường, phòng bệnh bướu cổ và thiểu năng trí tuệ.

 � Thiếu I ốt ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển, đặc biệt là não bộ.

 � Thiếu I ốt bào thai do mẹ thiếu I ốt dẫn đến hậu quả nặng nề như tăng tỷ lệ tử vong trước 
và sau khi sinh, trẻ sinh ra kém thông minh, đần độn...

 � Sử dụng muối ăn có bổ sung I ốt là biện pháp chính phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt.
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Một số vitamin thiết yếu

Vitamin A: Là vitamin tan trong chất béo.

 � Cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển cơ thể và bộ xương, giữ cho da và các niêm mạc 
(tiêu hóa, hô hấp, mắt..) được khỏe mạnh, không bị nhiễm trùng.

 � Thiếu vitamin A: gây bệnh khô mắt, có thể gây mù, làm trẻ chậm lớn, giảm chức năng bảo 
vệ cơ thể, trẻ dễ mắc bệnh nhiễm trùng. 

 � Các loại thức ăn thực vật như rau củ quả màu vàng cam như cà rốt, cà chua, bí đỏ..., rau 
màu xanh thẫm..., các thức ăn nguồn gốc động vật như gan, dầu gan cá, sữa, kem, bơ, 
trứng... chứa nhiều tiền vitamin A khi vào cơ thể được chuyển thành vitamin A. Ngoài ra, vi-
tamin A còn có nhiều trong thức ăn nguồn gốc động vật như thịt, cá..., đặc biệt trong gan.

Vitamin D: Là vitamin tan trong chất béo.

 � Vitamin D giúp cơ thể hấp thu tốt canxi và phospho để hình thành và duy trì hệ xương 
răng vững chắc.

 � Thiếu vitamin D gây giảm quá trình khoáng hóa ở xương dẫn đến còi xương ở trẻ nhỏ, 
người lớn gây loãng xương.

 � Vitamin D có trong một số thực phẩm như dầu gan cá, nhất là ở các loại cá béo hoặc một 
số thực phẩm có bổ sung vitamin D như sữa công thức, bột ngũ cốc... Một nguồn lớn vi-
tamin D được quang hợp trong da nhờ tác động của ánh nắng mặt trời.

Vitamin nhóm B (B1, B2, B6, B12, PP...): Là những vitamin tan trong nước

 � Giúp cơ thể tạo ra năng lượng từ thức ăn

 � Bảo vệ da, các dây thần kinh và đường tiêu hóa.

 � Và nhiều chức năng quan trọng khác.

 � Có nhiều trong các thức ăn nguồn gốc động vật và thực vật như thịt, cá, trứng, sữa, ngũ 
cốc nguyên hạt, đậu, rau xanh, rau đậu...

Vitamin C: Là một vitamin tan trong nước

 � Bảo vệ cấu trúc của xương, răng, da, mạch máu và giúp mau lành vết thương.

 � Giúp hấp thu sắt, canxi và acid folic

 � Có nhiều trong các loại rau quả tươi như cam, quýt, ớt xanh, dâu tây, cà chua, bông cải 
xanh, khoai tây, khoai lang..

Axit folic:

 � Cần cho sự phát triển, sinh trưởng bình thường của cơ thể, khi thiếu gây ra các bệnh thiếu 
máu dinh dưỡng, thường gặp ở phụ nữ có thai, cần uống bổ sung ở phụ nữ mang thai.

 � Có nhiều trong các loại rau lá.
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PHẦN 2: VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ

Cách thực hiện:

Tiếp tục làm việc nhóm, theo nội dung sau: 

 � 2 nhóm thảo luận về vai trò của dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai, trong đó:

 � 1 nhóm thảo luận hậu quả của việc dinh dưỡng không hợp lý đối với bà mẹ mang thai và thai nhi

 � 1 nhóm thảo luận về vai trò của dinh dưỡng đầy đủ đối với bà mẹ mang thai và thai nhi

 � 2 nhóm thảo luận về vai trò của dinh dưỡng trong 2 năm đầu đời của trẻ

 � Giảng viên chốt lại bằng bài trình bày trên slide hoặc giấy A0, có thể bao gồm các ý sau đây

1.2.1. Dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai

a) Dinh dưỡng không hợp lí của người mẹ trong thai kỳ làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con 
nhỏ yếu hay còn gọi là suy dinh dưỡng bào thai

 � Thai kỳ là giai đoạn đầu tiên trong chăm sóc 1000 ngày đầu đời của trẻ. Chế độ dinh dưỡng 
của mẹ đầy đủ trong thai kỳ, đặc biệt là không bị thiếu máu, thiếu sắt sẽ bảo đảm cho thai 
nhi phát triển tốt: sinh đủ tháng, đủ cân nặng và chiều dài sơ sinh. Mẹ tăng cân đủ, trẻ sơ sinh 
thường không bị suy dinh dưỡng bào thai, đảm bảo sự phát triển não bộ... Thiếu dinh dưỡng 
ở mẹ trong thời gian mang thai làm tăng nguy cơ băng huyết khi sinh, sẩy thai, sinh non, khó 
sinh, chết trong khi sinh, thai chết lưu và cân nặng sơ sinh thấp, gia tăng nguy cơ thấp còi ở 
trẻ... Hậu quả của sinh non và cân nặng sơ sinh thấp là làm tăng nguy cơ bệnh tật, nguy cơ 
tử vong cao gấp 20 lần.

 � Trẻ có cân nặng sơ sinh thấp khi lớn lên tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, tăng huyết áp, 
đái tháo đường, giảm chức năng thận, giảm chức năng phổi, chậm dậy thì, dễ bị trầm cảm và 
tỷ lệ tử vong vì bệnh tim mạch cao. Riêng đối với trẻ gái sinh nhẹ cân khi lớn lên lập gia đình 
tăng nguy cơ sinh con có cân nặng thấp, con lớn lên có tăng huyết áp.

b) Dinh dưỡng không hợp lí của người mẹ trong thai kỳ liên quan đến một số khuyết tật ở thai nhi

 � Khẩu phần của người mẹ có đủ folate (vitamin B9) sẽ làm giảm được 50% khuyết tật ống 
thần kinh ở trẻ. Phụ nữ mang thai thiếu folate có thể để lại nhiều hậu quả như thiếu máu hồng 
cầu khổng lồ, nguy cơ sẩy thai cao, sinh non, sinh con nhẹ cân.

 � Khi mang thai, nếu người mẹ dinh dưỡng không đủ sẽ bị giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ 
mắc các bệnh truyền nhiễm, dễ để lại các khuyết tật vĩnh viễn cho trẻ như tim bẩm sinh, sứt 
môi hở hàm ếch… nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. 

 � Dinh dưỡng không đầy đủ trong thai kỳ sẽ làm suy giảm miễn dịch của cả mẹ và thai nhi. 
Thiếu kẽm ảnh hưởng xấu tới sự phát triển và chức năng của hầu hết các tế bào miễn dịch, 
tế bào T, tế bào B và đại thực bào làm giảm sản xuất globulin miễn dịch, IgA, IgM và IgG, 
kháng thể được truyền từ mẹ sang bé. Những kháng thể này chính là yếu tố bảo vệ bé hữu 
hiệu nhất trước các tác nhân gây bệnh từ khi sinh cho đến 6 tháng tuổi.
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c) Dinh dưỡng của người mẹ trong thai kỳ liên quan đến sự phát triển trí tuệ của trẻ

 � Não bắt đầu hình thành trong 3 tháng đầu thai kỳ. Từ ngày thứ 18 của phôi đã có mầm mống 
của não. Khi phôi được 3 tháng tuổi thì não đã có đủ các thành phần. 20 tuần tuổi là cột mốc 
quan trọng trong sự phát triển của thai nhi. Não bộ thai nhi tăng trưởng mạnh về khối lượng 
và dần hoàn thiện về chức năng. Từ tuần thứ 20 đến khi chào đời, kích thước não bộ tăng gấp 
6 lần và tế bào thần kinh kết nối ngày càng phức tạp hơn. Não của thai nhi phát triển nhanh 
trong thai kỳ và nhạy cảm cho việc lập trình dinh dưỡng của não bộ như sinh sản tế bào, biệt 
hoá tế bào, và phát triển các cấu trúc thần kinh (não, tuỷ sống, dây thần kinh…).

 � Trong khi não tiếp tục phát triển và thay đổi trong suốt cuộc đời, giai đoạn phát triển trí 
não nhanh nhất là trong ba tháng cuối của thai kỳ và hai năm đầu đời. Trong năm đầu sau 
sinh, khu vực ngôn ngữ phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển của vỏ não trước trán 
chỉ huy quá trình chú ý, ức chế và tính linh loạt ở trẻ. Sự phát triển của não bộ trong 1000 
ngày đầu đời là đặc trưng do tỷ lệ phát triển nhanh (về số lượng tế bào), tăng trưởng về kích 
thước, sự biệt hoá, và kết nối tế bào. Dinh dưỡng của mẹ trong thời gian thai kỳ không tốt 
cũng ảnh hưởng đến lập trình điều tiết tăng trưởng ở trẻ, khiến trẻ có thể bị thấp còi trong 
tương lai. Do vậy, thời gian này là cơ hội vàng để cung cấp dinh dưỡng tối ưu đảm bảo sự 
phát triển bình thường của não nhưng đồng thời cũng là thời điểm nhạy cảm, não dễ bị tổn 
thương nhất với bất kỳ sự thiếu hụt dinh dưỡng nào. 

 � Bộ não không phải là cơ quan đồng nhất mà bao gồm nhiều vùng riêng biệt có quỹ đạo phát 
triển và chức năng khác nhau nhưng kết nối chặt chẽ để hình thành nên cơ quan phức tạp 
điều khiển hành vi của con người. Não bộ trong quá trình phát triển tại các thời điểm khác 
nhau sẽ cần được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.

 � Mặc dù tất cả các chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và chức 
năng của não nhưng sự phát triển tối ưu tổng thể của não bộ phụ thuộc vào việc cung cấp 
đủ lượng chất dinh dưỡng quan trọng trong khoảng thời gian nhạy cảm 1.000 ngày đầu tiên. 
Một số chất dinh dưỡng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của não bộ gồm protein, acid 
béo không bão hoà, các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, i ốt và các vitamin như cholin, 
folate, vitamin A, vitamin B6 và vitamin B12.

 � Nghiên cứu ảnh hưởng của trẻ bị nhẹ cân hơn khi sinh do người mẹ thiếu dinh dưỡng trong 
thai kỳ lên chỉ số IQ cho thấy với mỗi 1kg thấp hơn khi sinh ra (so với anh/chị em sinh đôi) IQ 
ngôn ngữ về sau sẽ thấp hơn 13 điểm (13,2%). Thiếu vitamin A, sắt, kẽm và I ốt cộng lại có 
thể làm giảm chỉ số IQ của cộng đồng từ 10-15 điểm.
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d) Dinh dưỡng của người mẹ trong thai kỳ liên quan đến 1 số bệnh mạn tính không lây của trẻ 
khi trưởng thành

 � Theo GS. DJP  Barker: Thiếu dinh dưỡng vào đầu thai kỳ, con đẻ ra không bị thấp cân nhưng 
sau này có nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch cao. Ngược lại, thiếu dinh dưỡng vào cuối thai 
kỳ, nguy cơ đẻ nhẹ cân và rối loạn khả năng dung nạp glucose sẽ cao hơn. Nếu bà mẹ không 
được dinh dưỡng đầy đủ hoặc dinh dưỡng quá mức trong thai kỳ sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng 
bào thai hoặc bào thai tăng cân quá mức. Cả hai kết cục này đều có thể để lại những hệ quả 
nghiêm trọng lâu dài cho trẻ như tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch 
và một số bệnh ung thư.

1.2.2. Tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 2 năm đầu đời

 � Những thay đổi trong thời kỳ sơ sinh, thời kỳ bú mẹ và thời kỳ răng sữa là để trẻ thích nghi 
với cuộc sống bên ngoài tử cung, tiếp nhận nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ và thức ăn bổ sung. 
Tuy nhiên do các cơ quan trong cơ thể trẻ chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị tổn thương từ các 
yếu tố môi trường, trong đó dinh dưỡng là yếu tố môi trường quan trọng nhất ảnh hưởng tới 
cuộc sống của trẻ trong giai đoạn 2 năm đầu đời và sau này.

 �  Thiếu dinh dưỡng do suy dinh dưỡng bào thai, thấp còi, gầy còm, thiếu vitamin A và kẽm... 
có liên quan đến 45% trường hợp tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, cụ thể là hơn 3 triệu ca một năm 
(3,1 triệu ca trong số 6,9 triệu ca tử vong trẻ em năm 2011). Theo đó, suy dinh dưỡng bào 
thai có liên quan đến hơn 1.3 triệu ca tử vong trẻ em, tương đương với 19,4% của tất cả các 
trường hợp tử vong trẻ dưới 5 tuổi và chiếm 43,5% các trường hợp tử vong liên quan đến 
dinh dưỡng. Thiếu vitamin A và kẽm liên quan đến gần 300.000 trường hợp tử vong trẻ em 
một năm. 

 � Khả năng miễn dịch của trẻ trong 1.000 ngày vàng: Dinh dưỡng hợp lý trong 1.000 ngày 
vàng tạo nền tảng không chỉ cho sự phát triển trí não mà còn tăng cường miễn dịch giúp trẻ 
phát triển khỏe mạnh dài lâu trong suốt cuộc đời. Khả năng miễn dịch của bào thai được mẹ 
truyền cho trong suốt thai kỳ. Khả năng miễn dịch này giảm dần sau sinh trong khi miễn dịch 
chủ động của trẻ tăng dần và có tác dụng bảo vệ trẻ trong suốt cuộc đời. Vì vậy, dinh dưỡng 
đúng cho người mẹ trong thai kỳ, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ 
hợp lí kết hợp với bú mẹ đến 24 tháng có vai trò quan trọng trong bảo vệ trẻ trước những 
tác nhân gây bệnh từ môi trường, giảm suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.
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PHẦN 3: TÌNH TRẠNG THIẾU DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM

Câu hỏi thảo luận: Nếu trẻ em bị thiếu dinh dưỡng thì sẽ dẫn tới bệnh gì?

Nội dung cần truyền đạt bao gồm:

 � Suy dinh dưỡng là tình trạng cơ thể thiếu hụt về protein - năng lượng và các vi chất dinh 
dưỡng, gây ra do giảm tiêu thụ thực phẩm và/hoặc do bệnh tật. Suy dinh dưỡng trẻ em là 
một hội chứng thường do thiếu nhiều chất dinh dưỡng chứ không chỉ là thiếu protein – năng 
lượng đơn thuần. Đó là lý do tại sao phòng chống suy dinh dưỡng phải đi liền với việc phòng 
chống phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng.

 � Suy dinh dưỡng mà biểu hiện là sự chậm lớn, chậm tăng trưởng chủ yếu là do yếu tố nuôi 
dưỡng, bệnh tật hơn là do nguyên nhân di truyền. Ít nhất tới 5 tuổi nếu được nuôi dưỡng đầy 
đủ, mọi trẻ em đều có thể phát triển như nhau. 

 � Những hiểu biết gần đây cho thấy thời kỳ trong bào thai cho đến 2 tuổi là thời kỳ nguy cơ 
cao nhất và quan trọng nhất của suy dinh dưỡng, do đó các biện pháp giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh 
nhẹ cân và chăm sóc trong 2 năm đầu tiên có ý nghĩa then chốt. Đứa trẻ bị suy dinh dưỡng 
bào thai sau này có nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường, bệnh tim 
mạch khi trưởng thành. Những bé gái thấp còi có nguy cơ trở thành người mẹ bé nhỏ và 
vòng luẩn quẩn cứ tiếp tục.

Thảo luận nhóm: Suy dinh dưỡng thấp còi là gì? Hậu quả của SDD thấp còi?

Giải thích: 

 � Thuật ngữ “thấp còi” được sử dụng để mô tả tình trạng trẻ em không đạt được đầy đủ chiều 
cao theo độ tuổi. Thể hiện ở chỉ số “chiều cao theo tuổi” (H/A) thấp dưới -2,0 Z-Score (hoặc 
nhỏ hơn 2 độ lệch chuẩn hay dưới 2 SD so với quần thể chuẩn WHO-2006).

 � Thấp còi là một thể suy dinh dưỡng mạn tính, không hồi phục, đề cập đến chỉ số chiều cao 
thấp so với tuổi, phản ánh sự duy trì và tích lũy lâu dài suy dinh dưỡng và/hoặc nhiễm khuẩn 
lặp đi lặp lại. Những yếu tố chủ yếu tác động trực tiếp đến thể suy dinh dưỡng này là cung 
cấp các chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng không đầy đủ, an ninh lương thực không đảm 
bảo, an toàn thực phẩm kém. 

 � Thấp còi là hậu quả không thể đảo ngược được mà nguyên nhân chính là do trẻ không nhận 
được đủ thức ăn và chất lượng thức ăn không đảm bảo trong 1.000 ngày đầu tiên của cuộc 
sống, là từ khi bà mẹ mang thai đến ngày sinh nhật thứ hai của đứa trẻ. Hầu hết các trường 
hợp thấp còi xảy ra trước khi trẻ được 3 tuổi. 

 � Suy dinh dưỡng thấp còi ảnh hưởng đến phát triển thể lực, trí lực, sức khỏe và bệnh tật trước 
mắt và lâu dài. Trẻ thấp còi sẽ có chiều cao thấp ở tuổi trưởng thành ảnh hưởng đến tầm vóc, 
nòi giống dân tộc. Sự thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài làm giảm khả năng nhận thức, trí thông 
minh, kết quả học tập, năng suất lao động và thu nhập quốc dân. Trẻ bị suy dinh dưỡng thấp 
còi thường hay mắc các bệnh nhiễm khuẩn do suy giảm hệ miễn dịch và sau này cũng dễ có 
nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp…
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 � Ảnh hưởng của suy dinh dưỡng thấp còi là vĩnh viễn và không thể đảo ngược lại được. Nói 
cách khác, trẻ em thấp còi không bao giờ lấy lại độ cao đã bị mất do hậu quả của thấp còi 
và hầu hết trẻ em thấp còi cũng sẽ không bao giờ đạt được trọng lượng cơ thể tương ứng.

 � Chậm phát triển cũng dẫn đến tử vong sớm sau này trong cuộc sống bởi vì các cơ quan quan 
trọng không bao giờ được phát triển đầy đủ trong thời thơ ấu.

 � Trong nhiều năm, người ta thường dùng cân nặng theo tuổi để đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng trẻ em vì đo chiều cao ở cộng đồng khó hơn so với cân nặng và cho rằng chiều cao 
theo tuổi phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Tuy vậy từ những năm 70 của thế kỷ trước, nhiều 
tác giả đã nhận thấy chiều cao theo tuổi là chỉ số có giá trị để đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
và phát triển cùng với cân nặng theo tuổi. Nhiều nghiên cứu ở Ấn Độ và một số quốc gia ng-
hèo đã cho thấy sự phát triển của trẻ em (cả cân nặng và chiều cao) của những trẻ được nuôi 
dưỡng tốt thuộc tầng lớp trên ở các nước chậm phát triển không khác biệt có ý nghĩa so với 
các quốc gia phát triển. Từ năm 1993 Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành một nghiên cứu thực 
nghiệm lớn và kéo dài về tăng trưởng trên trẻ em ở 6 nước có điều kiện phát triển và chủng 
tộc khác nhau (Braxin, Ghana, Na Uy, Ấn Độ, Oman và Hoa Kỳ). Kết quả cho thấy, các trẻ 
em dưới 5 tuổi được bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi và ăn bổ sung hợp lý đều có đường 
tăng trưởng tương tự nhau. Trên cơ sở đó năm 2006 WHO đã công bố chuẩn tăng trưởng 
(growth standard) mới cho trẻ em và khuyến nghị ứng dụng thống nhất toàn cầu. Như vậy, 
chiều cao theo tuổi đã được khẳng định là chỉ tiêu dinh dưỡng quan trọng nhất và các điều 
kiện môi trường chứ không phải di truyền là các yếu tố quyết định chính đến sự khác biệt về 
tăng trưởng ở trẻ em. Đó cũng là căn cứ khoa học để giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi trở 
thành mục tiêu quan trọng nhất của các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.
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PHẦN 4: TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THẤP CÒI Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI 
TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI

1

2

Tỷ lệ trẻ SDD thấp còi trên thế giới

Tình hình suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam

Trong những năm qua, mặc dù tình trạng SDD ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới đã được 
cải thiện một cách đáng kể, tuy vậy suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn còn chiếm một tỷ lệ khá cao, 
đặc biệt ở những nước đang phát triển. Theo UNICEF (năm 2013) cho thấy, có khoảng 165 triệu 
trẻ em trên toàn cầu, chiếm trên 1/4 trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi trong năm 2011 (khoảng 
26%). Số lượng trẻ em dưới 5 tuổi tử vong hàng năm tuy đã giảm so với những năm 1990 
nhưng vẫn còn xấp xỉ 7 triệu trẻ, trong đó có khoảng 2,3 triệu trẻ em chết vì những nguyên 
nhân liên quan đến suy dinh dưỡng. Cũng theo báo cáo của WHO và UNICEF cho thấy, đến 
năm 2015 trên toàn cầu có 156 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi, chiếm khoảng 23% tổng 
số trẻ dưới 5 tuổi. Mặc dù tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thấp còi còn cao, nhưng tỷ lệ phân bố 
không đều ở nhiều khu vực trên thế giới. Năm 2018, UNICEF/WHO/WB cho biết hiện trên thế 
giới vẫn còn 151 triệu trẻ bị thấp còi (22,2%), 51 triệu trẻ suy dinh dưỡng cấp tính (7,5%) riêng 
châu Á chiếm quá nửa các con số này (83,6 triệu; 35 triệu và 17,5 triệu; tương ứng). Song song 
với thiếu dinh dưỡng, thế giới đã có 38 triệu trẻ thừa cân/béo phì (5,6%).

Cách thực hiện: 

 � Giảng viên cần nắm được chính xác có bao nhiêu học viên sẽ tham gia lớp tập huấn. Cắt thẻ 
màu biểu thị % theo hướng dẫn sau, ví dụ, có 20 học viên tham gia lớp học. Bạn đã tìm hiểu 
và biết là có 40% trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi. Bạn cắt 20 phiếu thăm khác nhau, trong đó có 
8 phiếu được đánh dấu X và gấp lại (để không nhìn thấy được sự khác nhau giữa các phiếu 
thăm) 8 phiếu này thể hiện cho 8 trẻ bị SDD thấp còi (40% của 20 người), còn lại 12 phiếu 
trắng đại diện cho trẻ không bị SDD thấp còi.

 � Mời cả lớp xếp thành vòng tròn, phát cho mỗi người 1 phiếu, sau đó giảng viên cất 1 đến 2 
bài hát, vừa hát vừa chuyền phiếu cho nhau, đảm bảo trên tay mỗi học viên lúc nào cũng có 
1 phiếu. Sau khi kết thúc bài hát, mời mọi người mở phiếu ra. Những ai có phiếu có dấu “X” 
mời ra giữa vòng tròn. 

 � Giảng viên yêu cầu riêng với 8 học viên này, bằng các hành động, không nói ra lời phải thể 
hiện để người ngoài vòng tròn biết rằng họ là trẻ SDD thấp còi. 

 � Sau khi đoán xong, giảng viên cần giải thích: Như vậy, trong cộng đồng nếu có 20 trẻ thì có 
8 trẻ này sẽ bị SDD thấp còi.

Tham khảo tỷ lệ SDD của Việt Nam sau đây:

 � Suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em đang là vấn đề thời sự ở các nước nghèo và đang phát 
triển. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhận định trên thế giới hiện còn 36 nước có tỷ lệ trẻ 
suy dinh dưỡng thấp còi cao, trong đó có Việt Nam.

 � Tỷ lệ suy dinh dưỡng đã giảm nhiều, năm 1985 thể nhẹ cân là 51,5%; thấp còi 59,7%; gầy còm 
7,0%; và tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Tỷ lệ SDD nhẹ cân giảm từ 17,5% năm 2010 
xuống còn 11,5% trong năm 2020. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cũng có xu hướng giảm dần, 
từ 29,3% năm 2010 còn 19,6% năm 2020. Tuy nhiên tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi chung vẫn 
ở mức độ cao theo ngưỡng phân loại mới của WHO 2018; đồng thời suy dinh dưỡng thấp còi 
mức độ nặng cũng không giảm, đặc biệt là ở vùng miền núi, dân tộc ít người.
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PHẦN 5: TÌNH HÌNH AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ BỮA ĂN DINH DƯỠNG 
CỦA HỘ GIA ĐÌNH

1 Tình hình an ninh lương thực 

 � Mục tiêu về an ninh lương thực quốc gia có sự điều chỉnh theo thời gian. Giai đoạn 1945 - 1985 
tập trung xóa đói, đảm bảo lương thực cho toàn dân; giai đoạn 1986 - 2000, tập trung vào sản 
xuất lúa gạo, đảm bảo đủ gạo để ăn và xuất khẩu, duy trì đất lúa bền vững để đảm bảo an ninh 
lương thực; giai đoạn sau năm 2000 tập trung đảm bảo đủ lương thực, đảm bảo nhu cầu dinh 
dưỡng, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa.

 � Đã đảm bảo ANLT quốc gia và hỗ trợ ANLT cho các quốc gia khác: Việt Nam liên tục mở rộng 
sản xuất lúa gạo, song song với đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Giai đoạn 2008 - 2018 sản lượng lúa tăng từ 38,7 triệu tấn lên 44 triệu tấn; bình 
quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg/năm lên trên 525 kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 
6 nước hàng đầu về chỉ số này và trở thành quốc gia bền vững ANLT hơn phần lớn các quốc 
gia đang phát triển ở châu Á. Vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ ANLT cho các quốc gia khác 
ngày càng tăng.

 � Có đủ nguồn cung lương thực đa dạng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng: Thời gian qua, đã 
phát triển sản xuất lương thực thực phẩm hàng hóa theo hướng tập trung, quy mô lớn, xác 
định lợi thế cây trồng, vật nuôi của từng vùng, địa phương phát triển sản xuất lúa gạo, rau, hoa 
màu, trái cây, cây công nghiệp, chăn nuôi góp phần đa dạng lương thực thực phẩm. Nhờ đó 
tình trạng thiếu dinh dưỡng cải tiến đáng kể giảm từ 18,2% trong giai đoạn 2004 - 2006 xuống 
10,8% hiện nay. Sự đa dạng trong chế độ ăn uống cũng tăng đáng kể trong thập kỷ qua với xu 
hướng giảm tỷ lệ tiêu thụ ngũ cốc (về số lượng), tăng tỷ lệ thịt, cá, sữa, trứng và giữ không đổi 
tỷ lệ trái cây, rau quả.

 � Cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn được cải thiện rõ rệt: Việt Nam đã đạt được kết quả 
đáng kể trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của nhân dân. Các địa phương 
đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, xác định lợi thế cây trồng, vật nuôi để đầu tư, cải tạo 
cơ cấu giống, từ đó nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng các loại sản phẩm cây trồng, vật 
nuôi góp phần đảm bảo an ninh và đa dạng lương thực thực phẩm. Việc giữ gìn và tăng cường 
sức khỏe phụ thuộc vào yếu tố dinh dưỡng là 20%, môi trường sinh thái 20% và 60% còn lại phụ 
thuộc vào y tế, rèn luyện thân thể, lối sống lành mạnh. Để cơ thể khỏe mạnh, hằng ngày phải bổ 
sung đầy đủ, cân đối giữa các thành phần dinh dưỡng tùy theo lứa tuổi, điều kiện sống và làm. 
Cung cấp thừa hoặc thiếu dinh dưỡng đều ảnh hưởng đến thể lực con người, thậm chí mắc một 
số bệnh không lây như: tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương, gout… Mặt khác, chất 
lượng dinh dưỡng có tốt thì mới có sức khỏe tốt, nghĩa là thức ăn cũng phải bảo đảm chất lượng.

 � Từ bữa ăn đơn điệu với gạo là lương thực chính, đến nay bữa ăn gia đình đã đa dạng hơn cả về 
loại thực phẩm lẫn chất lượng; giảm lượng gạo ăn bình quân đầu người từ 132 kg/người/năm 
năm 2008 xuống còn 96,6 kg/người/năm năm 2018, tăng lượng thịt ăn bình quân đầu người từ 
17 kg/người/năm lên 26 kg/người/năm, cá, sữa và trứng, duy trì tỷ lệ trái cây và rau. Quy đổi về 
tỷ lệ dinh dưỡng, trong tổng mức Kcal tiêu thụ, năng lượng từ nhóm thực phẩm gồm 58,1% từ 
ngũ cốc và rễ/củ, 2,6% từ dầu thực vật, 15,3% từ thịt, 3,3% từ đường và chất ngọt, 6,6% từ trái 
cây và rau quả. Mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm cũng có sự khác biệt giữa vùng nông thôn, 
thành thị, đặc biệt ở nhóm gạo và nhóm thịt các loại. Qua các năm, khoảng cách chênh lệch 
mức tiêu thụ lương thực thực phẩm giữa các khu vực được rút ngắn lại, đặc biệt là nhóm thịt.
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2 Yêu cầu của bữa ăn gia đình hợp lý 

Yêu cầu của bữa ăn gia đình hợp lý

 � Bữa ăn gia đình phải đủ dinh dưỡng và ngon: ăn no (đủ năng lượng) đủ chất dinh dưỡng cần 
thiết cân đối (đủ 4 nhóm thực phẩm: lương thực, thức ăn giàu đạm, giàu chất béo, rau xanh 
và quả chín). Thực phẩm phải giúp tạo ra bữa ăn truyền thống, có hương vị quen thuộc. Món 
ăn được chế biến hợp khẩu vị hấp dẫn, ngon lành.

 � Bữa ăn phải an toàn: thức ăn phải đảm bảo lành, không độc, không phải là nguồn gây bệnh. 
Thực phẩm còn phải giúp cho các chức năng của cơ thể hoạt động tốt, phải có giá trị phòng 
bệnh, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lực. Thực phẩm phải an toàn không bị 
nhiễm giun, nhiễm trùng, không được là nguồn gây bệnh.

 � Bữa ăn nên được bổ sung một cách tiết kiệm, kinh tế nhất: người nấu cần biết chọn thực 
phẩm sạch, giàu dinh dưỡng, giá thành hợp lý, tránh lãng phí thực phẩm.

 � Bữa ăn gia đình cần được tổ chức tình cảm: trong không khí đầm ấm, hạnh phúc, quan tâm 
chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, hơn ai hết người phụ nữ phải có hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng, 
giá trị dinh dưỡng của từng loại thức ăn và biết cách tổ chức một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, 
ngon, lành, tình cảm và tiết kiệm.

Cách tổ chức bữa ăn gia đình

 � Số bữa ăn: Phụ thuộc lứa tuổi tình trạng sức khỏe, mức độ lao động. Đối với người trưởng 
thành, khỏe mạnh cần ăn 3 bữa/ ngày. Người lao động nặng nhọc, người ốm, cắt dạ dày, phụ 
nữ  có thai, bà mẹ đang cho con bú và trẻ em cần ăn 5-6 bữa/ ngày. Qua nghiên cứu tỷ lệ 
hấp thụ tiêu hóa cho thấy, với cùng một lượng lương thực thực phẩm như nhau, nhưng nếu 
chia thành 3 bữa thì tỷ lệ hấp thu chất đạm tăng lên 3% so với 2 bữa ăn. Ăn ba bữa chính vì 
thế chính là một cách ăn khoa học và tiết kiệm.

 � Phân chia hợp lý các bữa ăn trong ngày:  Nên ăn 3 bữa/ngày, không nên bỏ qua bữa sáng. 
Nếu 1 ngày ăn nhiều hơn 3 bữa thì năng lượng của bữa tối nên ít hơn và nhiều nhất là bữa 
sáng. Các bữa ăn không nên cách

% tổng số năng lượng
Tiêu chí

Bữa sáng

Bữa trưa

Bữa sáng II

Bữa chiều

Bữa tối

25-30%

30-35%

5-10%

5-10%

15-20%

Ăn 5 bữa

30-35%

35-40%

25-30%

Ăn 3 bữa

25-30%

35-40%

5-10%

25-30%

Ăn 4 bữa
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3 Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm

 � Trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật và sản 
phẩm động vật đã được thực hiện tốt; việc giết mổ gia súc tập trung bước đầu được tổ chức 
ở một số thành phố lớn. Tuy nhiên, mới có 3,6% cơ sở giết mổ tập trung và tỷ lệ động vật 
được kiểm soát giết mổ chiếm 58,1%.

 � Việc xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn áp dụng VietGaHP trong chăn nuôi gà thịt thương 
phẩm, gà đẻ trứng thương phẩm, bò sữa, ong mật được triển khai tích cực. Đến nay, khoảng 
3% cơ sở chăn nuôi (lợn, gà, bò sữa, ong mật...) đã triển khai áp dụng VietGaHP.

 � Trong sản xuất rau, quả: Hiện có khoảng hơn 8,5% tổng diện tích trồng rau cả nước đủ điều 
kiện sản xuất rau an toàn; diện tích đủ điều kiện sản xuất cây ăn quả an toàn đạt khoảng 20%, 
số còn lại do sản xuất nhỏ lẻ, không trong vùng quy hoạch nên khó kiểm soát.

 � Chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và dư lượng các chất độc hại trong sản phẩm trồng 
trọt (rau, quả, chè) và kiểm soát chất lượng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất thực 
phẩm nông sản (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...) đang được triển khai. Kết quả giám sát 
về chất lượng, an toàn thực phẩm cho thấy tỷ lệ mẫu rau có dư lượng thuốc  BVTV vượt quá 
giới hạn cho phép là 6,17% giảm so với những năm trước đây.

 � Trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản: Việc kiểm soát chất lượng, ATTP trong tất 
cả các công đoạn sản xuất thủy sản đã được đẩy mạnh. Từ năm 1994, Ngành thủy sản đã 
chuyển đổi phương thức kiểm soát sản phẩm cuối cùng sang kiểm soát toàn bộ quá trình sản 
xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản áp dụng Quy phạm thực hành sản xuất 
tốt (GMP), Quy phạm vệ sinh chuẩn (SSOP), kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên nguyên 
lý phân tích mối nguy ATTP và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP). Bên cạnh đó, đã hướng 
dẫn triển khai áp dụng các chương trình kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm trong tất 
cả các công đoạn của chuỗi sản xuất thủy sản theo từng đối tượng cụ thể từ tàu cá, cảng 
cá, chợ cá đầu mối, đại lý thu gom, cơ sở bảo quản nhằm kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất 
kinh doanh từ ao nuôi đến bàn ăn. Bên cạnh đó, nhiều Chương trình khác đã được triển khai, 
Chương trình giám sát an toàn thực phẩm các vùng nuôi và thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh 
vỏ, Chương trình kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh có hại trong thủy sản nuôi, Chương 
trình kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch (tập trung cho thủy 
sản tiêu thụ nội địa), Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên cơ sở ứng 
dụng Quy phạm thực hành nuôi tốt (GAqP), Quy tắc nuôi thủy sản có trách nhiệm (CoC), 
trong đó nhiều chương trình đã được EU công nhận.
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PHẦN 6: CÁC HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG CHÍNH Ở CỘNG ĐỒNG

Thảo luận nhóm - Các chủ đề chăm sóc dinh dưỡng chính ở cộng đồng là gì? 

Các nội dung chính cần truyền đạt gồm:

 Ð Chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú

 Ð Tuyên truyền và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu (từ sơ sinh 
đến 179 ngày tuổi).

 Ð Ăn bổ sung hợp lý từ 6 tháng tuổi (180 ngày tuổi) và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng.

 Ð Phòng chống thiếu Vitamin A cho trẻ em, bà mẹ (thông qua bổ sung và bữa ăn)

 Ð Bà mẹ có thai dùng viên sắt – folic hoặc viên đa vi chất.

 Ð Phòng chống thiếu iot cho mọi thành viên trong gia đình

 Ð Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong và sau khi mắc bệnh

 Ð Theo dõi tăng trưởng và giáo dục truyền thông dinh dưỡng.

 Ð Thực hành vệ sinh phòng chống suy dinh dưỡng. Phòng chống các bệnh giun sán.

 Ð Xây dựng vườn gia đình để tăng nguồn thực phẩm

 � Quá trình sinh ra, lớn lên và tồn tại của mỗi người không thể tách rời sự ăn uống hay là sự 
dinh dưỡng. Sự dinh dưỡng được quyết định bởi nguồn lương thực-thực phẩm do con người 
tạo ra. Liên kết giữa nông nghiệp và an ninh lương thực từ lâu đã được công nhận. Nguồn 
và những đặc tính của lương thực - thực phẩm do nền sản xuất nông nghiệp chi phối. Tất cả 
những điều trên đã liên quan mật thiết tới sức khoẻ của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng. 
Sức khoẻ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hệ thống sản xuất nông nghiệp, quyết định số 
lượng, chất lượng của nông sản phẩm làm ra. Điều đó nói lên rằng các yếu tố dinh dưỡng, 
lương thực-thực phẩm, nông nghiệp và sức khoẻ có liên quan hữu cơ, gắn bó nhau trong 
một hệ thống chung. Dinh dưỡng cho thấy cần nắm được nhu cầu dinh dưỡng để từ đó dựa 
vào khả năng sản xuất nông nghiệp, tập tục ăn uống của địa phương mà tính ra nhu cầu thực 
phẩm. Căn cứ vào nhu cầu thực phẩm để đặt kế hoạch sản xuất nông nghiệp cân đối giữa 
xuất khẩu và nhập khẩu có lợi cho việc đảm bảo các nhu cầu dinh dưỡng.

 � Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc, với truyền thông lâu đời người dân sống bằng nghề 
nông nghiệp, với đặc điểm dân cư ở các vùng miền khác nhau, điều kiện kinh tế và tiếp cận 
với giáo dục khác nhau. Việt Nam có nhiều lợi thế về việc sản xuất nông nghiệp với nhiều 
chủng loại cây lương thực phụ vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra thị trường thế 
giới. Tuy vậy Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức về ANTP đặc biệt là ANTP hộ gia 
đình có trẻ dưới 5 tuổi khi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, sự 
lạc hậu của nền giáo dục với tỷ lệ người không biết chữ còn cao, phải đối mặt với sự khan 
hiếm về nguồn nước, năng lượng, việc làm cũng như  áp lực về dân số… Vì những lý do trên 
để đảm bảo ANTP hộ gia đình đặc biệt là ở những gia đình có con dưới 2 tuổi ở vùng khó 
khăn, cần phải thực hiện các giải pháp dưới dây được coi là giải pháp căn cơ, hiệu quả để góp 
phần làm giảm tỷ lệ mất ANTP hộ gia đình và suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.
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 � Đa dạng hóa hoạt động sản xuất và tạo thu nhập cho hộ nghèo, cải thiện, nâng cao hiệu quả 
các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi một cách bền vững (sinh kế bền vững cho người dân).

 � Các chương trình can thiệp ở Việt Nam tập trung vào vùng khó khăn vùng dễ bị tổn thương 
do thiếu lương thực, thiếu kỹ thuật và trình độ canh tác nông nghiệp. Dự án 135 của chính 
phủ từ năm 1998 được triển khai rộng khắp chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc 
biệt khó khăn và miền núi vùng sâu, vùng xa với mục tiêu “nâng cao nhanh đời sống vật chất, 
tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng 
xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, 
chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội, an ninh quốc phòng”.  Kết quả đạt được cao trong việc thực hiện xoá đói, giảm 
nghèo, cung cấp nước sinh hoạt, thực hiện xoá mù bằng cách thu hút và khuyến khích trẻ em 
đến trường, kiểm soát các dịch bệnh hiểm nghèo, phát triển giao thông, truyền thông, phổ 
biến kiến thức về canh tác bền vững cho người dân.

TÓM TẮT BÀI HỌC

 � Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ và cân đối 4 nhóm thực phẩm giúp cơ thể phát triển 
khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật

 � Dinh dưỡng hợp lý có vai trò cực kỳ quan trọng đối với phụ nữ mang thai và 2 năm đầu 
đời (1000 ngày đầu đời) của trẻ. Đây là cơ hội vàng để phòng ngừa SDD thể thấp còi ở 
trẻ, giúp nâng cao tầm vóc người Việt Nam

 � Tình trạng dinh dưỡng không hợp lý hoặc thiếu dinh dưỡng ở trẻ là 1 trong những 
nguyên nhân dẫn tới suy dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là SDD thấp còi. 

 � Cần đảm bảo an ninh lương thực để Có đủ nguồn cung lương thực đa dạng phù hợp với 
nhu cầu dinh dưỡng của các hộ gia đình, giúp gia đình có bữa ăn cân đối, đầy đủ về số 
lượng và đạt về chất lượng thức ăn 

 � Để cải thiện tình trạng dinh dưỡng tại cộng đồng, cần kết hợp đa dạng các các hoạt 
động dinh dưỡng. Tập trung vào 3 giai đoạn chính: Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ 
mang thai; Bú sữa mẹ sớm và bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu; Cho trẻ ăn bổ sung hợp 
lý và bú mẹ tới 24 tháng tuổi
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BÀI 2: NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Kế hoạch bài giảng

Mục tiêu học tập

Chuẩn bị bài giảng và các đồ dùng

Nội dung bài học gồm 2 phần chính sau:

1. Một số khái niệm cơ bản

2. Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Vào cuối bài học này, học viên có thể:

1. Hiểu được các khái niệm cơ bản (“nạn đói”, nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng”. 
“mối quan hệ nông nghiệp, dinh dưỡng và nạn đói”

2. Hiểu rõ các yêu cầu của dự án, ngân sách và các hợp phần của dự án 

Các đồ dùng/công cụ cần chuẩn bị cho bài giảng:

1. Bảng kẹp giấy, giấy và bút viết giấy và viết bảng

2. Poster/sơ đồ về ô vuông thức ăn và 4 nhóm thực phẩm

3. Giấy màu (4 màu) cắt đôi hoặc 3 

4. Giấy A0, Băng dán giấy, kéo …

Chia lớp thành 3-4 nhóm, xếp bàn tròn, mỗi nhóm khoảng 6 – 8 người
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PHẦN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Nội dung chính cần truyền đạt bao gồm

 � Khái niệm về nạn đói

 � Khái niệm về nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Đủ dinh dưỡng Suy dinh dưỡng

1.1 Khái niệm “Nạn đói” 

a) Khái niệm:“Nạn đói được hiểu như thế nào”?

 � “Nạn đói” được hiểu là sự thiếu dinh dưỡng đối với người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ 
mang thai dẫn đến tình trạng chỉ số về sức khỏe của người dân không đạt chuẩn theo yêu 
cầu. Đặc biệt là trẻ em sinh ra cơ thể và trí não chậm phát triển, từ đó giảm khả năng tư duy 
và lao động dẫn đến hiệu quả lao động thấp tạo ra “nạn đói” trong tương lai. 

b) Nguyên nhân của nạn đói?

 � Nạn đói được hình thành do thiếu nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân, hoặc 
trong một số trường hợp mặc dù có đủ lương thực nhưng không biết cách chế biến và các 
chế độ ăn phù hợp vẫn diễn ra tình trạng suy dinh dưỡng đối với trẻ em như thấp còi, thiếu 
hụt vi chất hay béo phì. Một trong những nguyên nhân của tồn tại này là thiếu sự phối hợp 
gắn kết giữa các chương trình phát triển nông nghiệp và dinh dưỡng ở các địa phương. Ngay 
cả đối với nhiều vùng có thu nhập khá cao, nhận thức của hộ gia đình về dinh dưỡng trẻ em 
chưa đúng, nên vẫn xảy ra hiện tượng suy dinh dưỡng trẻ em.

c) Hậu quả của nạn đói?

 � Nạn đói ảnh hưởng đến chính là tình trạng suy dinh dưỡng của bà mẹ mang thai và trẻ em 
dưới 5 tuổi. Khoa học đã chứng minh nếu một đứa trẻ mà trong vòng 1.000 ngày đầu tiên 
của sự sống - kể từ khi bắt đầu thành phôi thai cho đến năm hai tuổi - không được cung cấp 
đủ dinh dưỡng, thì sự tổn hại sẽ rất lớn. Trí não và cơ thể sẽ không thể phát triển. Thể tích 
não nhỏ hơn tới 40% trong đứa trẻ bị suy dinh dưỡng này, các nơ-ron và các khớp thần kinh 
của não không được hình thành, lập trình điều tiết tăng trưởng của trẻ bị ảnh hưởng. Điều 
này có ảnh hưởng to lớn tới phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương, mặt khác khả năng 
làm việc kiếm tiền của những đứa trẻ này cũng bị giảm đi một nửa trong suốt cuộc đời do 
não bị chậm phát triển trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Đây là “nạn đói tiềm ẩn” ảnh 
hưởng cả thế hệ tương lai.
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1.2

1.3

Khái niệm “Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng”

Mối quan hệ giữa nông nghiệp, dinh dưỡng và nạn đói

 � 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, đặt thực phẩm giàu 
dinh dưỡng, đa dạng chế độ ăn uống và thực phẩm được bổ sung dinh dưỡng là trọng tâm 
của việc 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 thưởng thức nhiều loại thực 
phẩm, sử dụng thực phẩm tươi sản xuất tại địa phương, thực phẩm giàu dinh dưỡng như sản 
phẩm hữu cơ hay sử dụng các sản phẩm chế biến được bổ sung vi chất, nhận ra giá trị dinh 
dưỡng của thực phẩm đối với dinh dưỡng tốt, và tầm quan trọng và ý nghĩa xã hội của ngành 
nông nghiệp và thực phẩm để hỗ trợ sinh kế nông thôn. 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.

 � Do điều kiện sản xuất nông nghiệp khó khăn hoặc do ảnh hưởng của thiên tai, dẫn đến tình 
trạng hạn chế khả năng sản xuất lương thực, thực phẩm của người dân dẫn đến thu nhập 
thấp nên mức tiêu thụ thực phẩm hạn chế suy dinh dưỡng và dẫn tới giảm khả năng làm 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 dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của 
cơ thể. Sơ đồ mối quan hệ giữa sản xuất nông nghiệp và nạn đói như hình dưới:
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PHẦN 2:  DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Nội dung chính cần truyền đạt:

 � Yêu cầu của một dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

 � Ngân sách của dự án

 � Các hợp phần của Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

2.1

2.2

Yêu cầu của dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

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 1.000 
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 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 nhà (vườn dinh dưỡng1) 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. 

Theo mục II.2 của Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói, nguồn kinh phí cho 
thực hiện các dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cấp địa phương cần được lồng ghép 
vào các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, 
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 và các nguồn kinh phí xã hội hoá khác.

1 Vườn dinh dưỡng là một sáng kiến được tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới triển khai tại Việt Nam từ 2010
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2.3 Các hợp phần của Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng sẽ gồm 2 phần: nông nghiệp và dinh dưỡng:

 � Phần nông nghiệp: Cần đáp ứng  nhu cầu cơ bản của các hộ về lương thực, thực phẩm đảm 
bảo dinh dưỡng quanh năm; Phát triển hệ thống 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 chuỗi giá trị địa phương, canh tác tự nhiên, 
các mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình…

 � Phần dinh dưỡng: Cần đảm bảo tính sẵn có của lương thực, thực phẩm giàu dinh dưỡng tại 
hộ gia đình quanh năm; Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi; 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. 

(Xem chi tiết các chỉ tiêu của dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại phụ lục 5)

TÓM TẮT BÀI HỌC

1. Các khái niệm cơ bản bao gồm:

 � Khái niệm về “nạn đói”

 � Khái niệm về “nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng”:

 � Mối quan hệ giữa nạn đói, nông nghiệp và dinh dưỡng:

2. Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng:

 � Yêu cầu của dự án nông nghiêp đảm bảo dinh dưỡng:

 � Ngân sách:  

 � Các hợp phần của dự án:

 Ð Hợp phần nông nghiệp: 

 Ð Hợp phần dinh dưỡng: 
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BÀI 3: XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRONG 
DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Kế hoạch bài giảng

Mục tiêu học tập

Chuẩn bị bài giảng và các đồ dùng

Nội dung bài học gồm 2 phần chính sau:

1. Cải thiện an ninh thực phẩm hộ gia đình 

2. Can thiệp để đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập

3. Tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc 
và nuôi dưỡng trẻ

4. Cải thiện tình hình vệ sinh ATTP

5. Cải thiện bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng 

Vào cuối bài học này, học viên có thể:

1. Xác định được các hoạt động can thiệp chính trong dự án Nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng ;

2. Hiểu rõ các cơ sở để triển khai từng can thiệp trong dự án Nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng;

Các đồ dùng/công cụ cần chuẩn bị cho bài giảng:

1. Bảng kẹp giấy, giấy và bút viết giấy và viết bảng

2. Giấy màu (4 màu) cắt đôi hoặc 3 

3. Giấy A0

Câu hỏi mở đầu - 1 dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cần can thiệp tối thiểu 
những hoạt động nào?
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PHẦN 1: CẢI THIỆN AN NINH THỰC PHẨM HỘ GIA ĐÌNH 

Các nội dung chính cần truyền đạt gồm:

 � Các can thiệp trong sản xuất nông nghiệp của Dự án có thể là những thay đổi trong đầu vào 
sản xuất nông nghiệp như giống mới bổ sung dinh dưỡng, vật tư nông nghiệp đảm bảo an toàn 
thực phẩm, đây là những thực hành sản xuất nông nghiệp như kỹ thuật mới làm tăng năng suất, 
chất lượng nông sản và là chuỗi giá trị thực phẩm đưa đến tay người tiêu dùng như sản phẩm 
chế biến, sản phẩm sơ chế, hệ thống phân phối. Tất cả các biện pháp can thiệp nông nghiệp này 
sẽ ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng trong cộng đồng. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra 
rằng giữa nông nghiệp và đảm bảo dinh dưỡng có mối liên quan mật thiết với nhau. Trong Dự 
án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thì mục tiêu cuối cùng hướng đến là thay đổi tình trạng 
dinh dưỡng thông qua các biện pháp can thiệp vào nông nghiệp.

Thảo luận nhóm – Vai trò của việc đảm bảo ANTP đối với người dân?

Đảm bảo ANTP giúp tiếp cận lương thực thực phẩm ở mọi lúc, mọi nơi và góp phần ổn định 
về chính trị và kinh tế

 � Ở mỗi vùng khác nhau, việc tiếp cận lương thực thực phẩm lại theo các hướng khác nhau. Ở 
thành thị không sản xuất được lương thực thực phẩm thì hướng tiếp cận là mua bán, trao đổi 
thương mại; Ở các vùng nông thôn, sản xuất được lương thực thực phẩm nên việc tiếp cận 
với lương thực thực phẩm sẽ theo hướng tự cung, tự cấp. Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa 
vừa sản xuất tự cung, tự cấp, vừa thương mại trao đổi lương thực thực phẩm, do ở khu vục 
này sản xuất lương thực thực phẩm có năng suất thấp, diện tích gieo trồng ít, kỹ thuật canh 
tác thấp kém, đi lại khó khăn nên tình trạng thiếu lương thực thực phẩm thường xuyên xảy ra, 
gây nên tình trạng đói về lương thực thực phẩm. Điều này càng thể hiện rõ vai trò của việc 
đảm bảo ANTP, nó không chỉ giúp người dân tiếp cận được với lương thực thực phẩm ở mọi 
lúc, mọi nơi mà nó còn góp phần ổn định về chính trị và kinh tế... Quan trọng hơn, đảm bảo 
cuộc sống cho người dân sẽ giúp người dân duy trì cuộc sống và yên tâm hơn để có thể làm 
việc và giúp thoát khỏi nghèo đói.

1. Đảm bảo ANTP giúp cân bằng cung cầu thị trường lương thực, ổn định giá cả. 

 � Vai trò quan trọng của việc đảm bảo ANTP chính là việc điều tiết cung cầu thực phẩm giữa 
các quốc gia và các vùng. Nhờ có đảm bảo ANTP với những chính sách và chiến lược hợp lý 
mà thực phẩm luôn được đảm bảo và ít xảy ra biến động về cung cầu cũng như giá cả. Điều 
này giúp cho người dân yên tâm hơn và tích cực làm việc; giúp cho các quốc gia, các vùng 
phát triển một cách bền vững và ổn định.

 � Ở Việt Nam hiện nay, trong quá trình xóa đói giảm nghèo, việc giải quyết đầu tiên đó chính 
là giảm nhanh vấn đề nghèo về lương thực, thực phẩm để giải quyết vấn đề ăn cho nhân 
dân, để họ yên tâm làm việc và thực hiện nhiệm vụ của mình, thúc đẩy nhanh quá trình xoá 
đói giảm nghèo.
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PHẦN 2: CAN THIỆP ĐỂ ĐA DẠNG HOÁ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
VÀ NÂNG CAO THU NHẬP

 � Đa dạng hóa hoạt động sản xuất và tạo thu nhập cho hộ nghèo cải thiện, nâng cao hiệu quả các 
hoạt động trồng trọt, chăn nuôi một cách bền vững. Các chương trình can thiệp ở Việt Nam tập 
trung vào vùng khó khăn, vùng dễ bị tổn thương do thiếu lương thực, thiếu kỹ thuật và trình độ 
canh tác nông nghiệp. Dự án 135 của Chính phủ từ những năm 1998 được triển khai rộng khắp, 
chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn và miền núi vùng sâu, vùng xa 
với mục tiêu “nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã 
đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này 
thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của 
cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.” Đã đạt được kết quả 
cao trong việc thực hiện xoá đói, giảm nghèo, cung cấp nước sinh hoạt, thực hiện xoá mù bằng 
cách thu hút và khuyến khích trẻ em đến trường, kiểm soát các dịch bệnh hiểm nghèo, phát triển 
giao thông, truyền thông, phổ biến kiến thức về canh tác bền vững cho người dân.

PHẦN 3: TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC NÂNG CAO KIẾN THỨC, 
KỸ NĂNG VỀ CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG TRẺ

 � Suy dinh dưỡng ở trẻ là hậu quả trực tiếp của đói ăn, mất an ninh thực phẩm hộ gia đình. Để 
giải quyết tình trạng mất an ninh thực phẩm hộ gia đình và suy dinh dưỡng ở trẻ em, trong giai 
đoạn từ năm 1990 đến nay đã có rất nhiều các giải pháp can thiệp nhằm giảm tỷ lệ suy dinh 
dưỡng ở trẻ em, tăng cường an ninh thực phẩm hộ gia đình thông qua việc nâng cao kiến thức 
của người mẹ, của cộng đồng dân cư nơi có kiến thức và kỹ năng hạn chế về cách chăm sóc trẻ, 
nuôi dưỡng trẻ, chăm sóc trẻ khi bị bệnh, tăng cường năng lượng vào thực phẩm, cải thiện thói 
quen vệ sinh và thực hành vệ sinh của những người chăm sóc trẻ

2. Đảm bảo ANTP cấp cơ sở tạo điều kiện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 

 � Khi đảm bảo ANTP, chúng ta phải làm từ cấp cơ sở, bởi lẽ, đối tượng để chúng ta tác động 
chính là nông dân và họ đều sinh sống ở nông thôn và họ sản xuất nông nghiệp là chính. Vì 
vậy, đảm bảo được ANTP cấp cơ sở sẽ tạo điều kiện để chuyển đổi và phát triển kinh tế ở 
nông thôn. Khi đảm bảo ANTP, chúng ta thực hiện sản xuất lương thực thực phẩm, đặc biệt 
là thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, có đủ 
lương thực thực phẩm đảm bảo cho người dân tiêu dùng, có thể đem bán và sẽ tăng thu 
nhập, cải thiện đời sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chiến lược công 
nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn.

3. Đảm bảo ANTP cấp cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, 
xã hội nông thôn nói riêng và phát triển đất nước nói chung.



- 25 -
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN VÀ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

PHẦN 4: CẢI THIỆN TÌNH HÌNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Nội dung truyền đạt cần bao gồm 1 số ý sau:

Nội dung truyền đạt cần bao gồm 1 số ý sau:

Thảo luận nhóm: Thực phẩm thế nào được gọi là đạt vệ sinh an toàn thực phẩm? 

 � Là thực phẩm không gây hại cho sức khỏe và tính mạng con người

 � Là thực phẩm không chứa các tác nhân gây bệnh sinh học, hóa học, lý học,

 � Thực phẩm cần tươi, sạch không chứa các chất bảo quản không cho phép, phẩm màu công 
nghiệp, hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh, hormon tăng trưởng và kim loại nặng, 

 � Không mang các mầm bệnh đường tiêu hóa như thương hàn, tả, lỵ, viêm gan, giun sán và gây 
ngộ độc thức ăn do vi khuẩn.

 � Cần tuân thủ các quy định cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm 

 � Lựa chọn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh.

 � Dùng nước sạch để rửa thực phẩm, dụng cụ chế biến và nấu nướng thức ăn.

 � Chuẩn bị thực phẩm sạch sẽ trước khi nấu: Rửa thịt cá và các loại thực phẩm sạch trước khi 
nấu. Với thực phẩm đông lạnh phải làm tan đá hoàn toàn và rửa sạch trước khi nấu.

 � Ăn ngay thức ăn vừa nấu chín xong. Bảo quản thức ăn sau nấu ở nơi sạch sẽ, thoáng và che 
đậy kín tránh bụi, ruổi và các loại côn trùng.

 � Dao, thớt dùng cho chế biến thức ăn sống phải riêng biệt với dao, thớt dùng cho chế biến 
thức ăn chín.

 �  Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và nấu nướng.

Câu hỏi thảo luận - Để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc thực phẩm chúng ta 
cần làm gì?
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PHẦN 5: CẢI THIỆN BỮA ĂN ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Nội dung truyền đạt cần bao gồm 1 số ý sau:

Thảo luận nhóm - Làm thế nào để cải thiện bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng?

Cần tuần thủ mười lời khuyên dinh dưỡng hơp lý:

 � Cần ăn đa dạng các loại thực phẩm, 

 � Phối hợp thức ăn có nguồn gốc động vật, mỡ động và thực vật một cách hợp lý

 � Không ăn mặn, ăn rau quả hàng ngày và đảm bảo ATTP từ việc lựa chọn, 

 � Chế biến và bảo quản thực phẩm. 

 � Đối với các độ tuổi khác nhau đều cần phải uống đủ nước sạch hàng ngày.

 � Đối với các bà mẹ cho con bú nên cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh, 

 � Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, 

 � Ăn bổ sung hợp lý và tiếp tục cho con bú mẹ đến 24 tháng. 

 � Sử dụng sữa và cá phù hợp với từng lứa tuổi, 

 � Tăng cường các hoạt động thể lực, duy trì cân nặng hợp lý. 

Các bữa ăn phải đảm bảo các chỉ số về dinh dưỡng cho từng độ tuổi khác nhau, có các hoạt 
động đánh giá mức độ thực hiện các chỉ số này ở các địa phương khác nhau để khuyến khích 
tiêu dùng và đảm bảo nguồn dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình phù hợp với điều 
kiện đặc thù của các gia đình.

TÓM TẮT BÀI HỌC

Để triển khai tốt dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cần đạt triển khai đầy đủ 5  
phần sau:

 � Cải thiện an ninh thực phẩm hộ gia đình 

 � Can thiệp để đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập

 � Tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc và nuôi 
dưỡng trẻ

 � Cải thiện tình hình vệ sinh ATTP

 � Cải thiện bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng
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BÀI 4: XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Kế hoạch bài giảng

Mục tiêu học tập

Chuẩn bị bài giảng và các đồ dùng

Nội dung bài học gồm 2 phần chính sau:

1. Tiếp cận xây dựng Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

2. Chuẩn bị xây dựng Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

3. Chiến lược nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

4. Chu trình xây dựng Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

Vào cuối bài học này, học viên có thể:

1. Nắm được phương pháp tiếp cận Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng;

2. Nắm được các bước chuẩn bị cho Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng;

3. Nắm được các chiến lược nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng;

4. Nắm được chu trình xây dựng Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

Các đồ dùng/công cụ cần chuẩn bị cho bài giảng:

1. Bảng kẹp giấy, giấy và bút viết giấy và viết bảng

2. Sơ đồ về “Tiếp cận xây dựng Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng” và 
“5 bước của chu trình xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng”

3. Giấy màu (4 màu) cắt đôi hoặc 3 

4. Giấy A0, Băng dán giấy, kéo …
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PHẦN 1: TIẾP CẬN XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

 � Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng quan tâm tới hệ thống tiêu thụ thực phẩm trong 
cộng đồng, đó là sự đa dạng trong chế độ ăn, lượng thức ăn và chất dinh dưỡng của từng cá 
nhân, và thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hệ thống thực phẩm cũng ám chỉ tới 
tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và khả năng chấp nhận của thực phẩm sạch, 
an toàn, đảm bảo dinh dưỡng. Tính sẵn có đề cập đến việc sản xuất thực phẩm với số lượng 
đủ lớn và đưa chúng đến nơi chúng được chế biến hoặc tiêu thụ.

 � Khả năng tiếp cận là khả năng tiếp cận thực phẩm ở các cửa hàng bán lẻ gần đó như chợ, 
cửa hàng nhỏ, siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Khả năng chi trả liên quan đến khả năng tiếp 
cận kinh tế đối với một số loại thực phẩm phụ thuộc vào sức mua. Cuối cùng, khả năng chấp 
nhận phản ánh lựa chọn thực phẩm cuối cùng và sở thích của người tiêu dùng. Khuôn khổ 
của chúng tôi chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố quyết định chính này dọc theo các 
khâu của chuỗi giá trị nông sản. Chế độ ăn uống liên quan nhiều tới tập quán văn hóa, trình 
độ nhận thức và do đó Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cần đẩy mạnh hoạt động 
truyền thông về chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, bao gồm số lượng, chất lượng thực 
phẩm tiêu dùng, độ an toàn và đa dạng của thực phẩm.

 � Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng phải nhằm hướng tới xây dựng được chuỗi giá trị 
về lương thực thực phẩm góp phần cải thiện dinh dưỡng. Giải pháp này cần được bắt đầu 
bằng việc xác định vấn đề dinh dưỡng của nhóm đối tượng mục tiêu và các vấn đề liên quan 
với việc tiêu thụ thiếu của các thực phẩm chính có ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Sau 
đó, cần được xác định các loại lương thực thực phẩm có tiềm năng để giải quyết vấn đề 
dinh dưỡng, đặc biệt là những thực phẩm có thể góp phần tạo ra chế độ ăn uống lành mạnh. 
Chuỗi giá trị tương ứng sẽ được phân tích để tìm hiểu có những rào cản nào về mặt cung cấp 
hay tạo nhu cầu với thực phẩm đó liên quan đến vấn đề dinh dưỡng. 
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PHẦN 2: CHUẨN BỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Các nội dung chính cần truyền đạt: Việc chuẩn bị xây dựng dự án bao gồm các bước sau:

Cách thực hiện: 

 � Hỏi chung tất cả các nhóm, mỗi nhóm có 30 giây để nêu lên từng hoạt động/bước cần thực 
hiện để chuẩn bị cho xây dựng dự án.  Chuẩn bị sẵn các thẻ ghi mỗi bước chuẩn bị thực hiện 
khi xây dựng dự án ra một thẻ màu. Yêu cầu 1 người sắp xếp lại theo thứ tự đúng.

Thành lập tổ công tác thực hiện việc khảo sát xây dựng Dự án 

Chuẩn bị:

 � Giấy thẻ màu A4 ghi lại các kết quả thảo luận lên thẻ màu và dán lên bảng hoặc tường với 
các câu trả lời tương ứng với câu hỏi phía dưới. 

Cách thực hiện:

 � Hỏi nhóm lớn với từng câu hỏi gợi ý dưới đây.

Tổ công tác được thành lập bởi thầm quyền của cấp nào? 

 � Tổ công tác được thành lập dựa trên nguồn kinh phí đầu tư cho dự án, nguồn kinh phí lấy từ 
đâu, sẽ do đơn vị, cấp có thẩm quyền ở đó thành lập. Tổ công tác cần có cả các bên am hiểu 
về các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp và dinh dưỡng, sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Câu hỏi gợi ý: Để xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cần chuẩn bị 
những công việc gì?
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Các thành phần trong tổ công tác?

Với cấp Trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục Kinh tế hợp tác và PTNT); Bộ Y tế (Viện 
Dinh dưỡng Quốc gia hoặc các đơn vị trong Bộ).

Với địa phương:

1. 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…).

2. 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…). 

3. 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 ng-
hiệm, 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…). 

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

 � Đối với các nguồn của các tổ chức phi chính phủ, cá nhân, thực hiện theo các bước trong tài 
liệu này hoặc theo hướng dẫn của các tổ chức, cá nhân đó nhưng đảm bảo được đúng mục 
tiêu, đối tượng của Chương trình và đảm bảo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam.
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Để chọn lựa các địa điểm dư án phù hợp cần: 

 � Thông tin về tỷ lệ về mức độ SDD, chiều cao, cân nặng, của bà mẹ và trẻ em ở vùng đó.

 � Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số

 � Chọn theo thứ tự huyện các xã và tới các thôn xóm và các hộ, cụ thể:

 � Hộ có trẻ em dưới 5 tuổi hoặc hộ có bà mẹ mang thai

 � Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thiếu lương thực thực phẩm nhưng có điều kiện sản xuất (do 
cộng đồng bình chọn).

 � Việc lập các đối tượng tham gia dự án bao gồm các thông tin cụ thể như địa chỉ, điều kiện 
kinh tế, lao động trong độ tuổi lao động, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, 
phụ nữ đang mang thai.

(Xem chi tiết trong phụ lục 2)

1. Thu thập thông tin cấp xã

 � Thu thập thông tin có liên quan từ xã, hộ gia đình tham gia dự án để đánh giá hiện trạng, 
tiềm năng về sản xuất nông nghiệp và tình trạng dinh dưỡng từ đó xác định phương hướng 
sản xuất và nhu cầu dinh dưỡng của người dân.

 � Thu thập thông tin cơ bản của xã về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình về sản xuất 
nông nghiệp, thu nhập,… của xã tham gia dự án.

(Xem chi tiết trong phụ lục 3)

Lựa chọn địa điểm xây dựng Dự án

Lập danh sách hộ tham gia dự án

Đánh giá hiện trạng và xác định nhu cầu sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Cấp

Huyện

Xã

Thôn

Tiêu chí

 � Chọn huyện là các huyện nghèo, huyện có xã khu vực II, khu vực III phê 
duyệt duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ; huyện chưa đạt nông thôn mới 

 � Chọn xã có tỷ lệ bà mẹ và trẻ em suy dinh dưỡng cao hơn mức trung bình 
trung của cả huyện

 � Lựa chọn một số thôn (khoảng từ 2-3 thôn) có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao; Ưu 
tiên các thôn có nhiều trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi mang thai.

 � Mỗi dự án nên lựa chọn tối thiểu 25 hộ tham gia để có đủ lượng mẫu thống 
kê khi so sánh hiệu quả, tác động của dự án, bên cạnh đó cũng phù hợp với 
kinh phí hỗ trợ của mỗi chương trình. Các tiêu chí chọn hộ có thể bổ sung 
tùy 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
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2. Thu thập thông tin của 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.

 � 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 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.

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

 Ð 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.

(Xem chi tiết trong phụ lục 4)

3. Tổng hợp phân tích thông tin cấp xã về hiện trạng hệ thống sản xuất nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng 

Tổng hợp số liệu thu thập được có liên quan vào mẫu biểu:

 � Khả năng về sản xuất của các hộ tham gia dự án: Đánh giá tình hình về sản xuất và thu nhập 
của các hộ, khả năng sản xuất đối với 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.

 � Điều kiện dinh dưỡng: Căn cứ vào số liệu điều tra về chỉ số sức khỏe, khẩu phần dinh dưỡng 
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 dinh dưỡng 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 hiện trạng dinh dưỡng.

Mục đích: 

 � Hoàn thành việc viết thông tin dự án trên cơ sở phân tích hiện trạng và nhu cầu của người 
dân địa phương (Bước 4), sử dụng mẫu gợi ý trong tài liệu này.

Các hoạt động cần tiến hành:

 � Tổ chức hội thảo xây dựng dự án:

 Ð Trình bày kết quả phân tích: hiện trạng kinh tế xã hội của địa bàn, tình trạng nghèo đói, 
tình trạng suy dinh dưỡng, kiến thức và thực hành dinh dưỡng của hộ gia đình và phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ…

 Ð Thảo luận về các vấn đề khó khăn và nguyên nhân.

 Ð Thảo luận về các giải pháp và nguồn lực.

Xây dựng nội dung dự án
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 � Xây dựng khung dự án gồm có: 

1. Mục tiêu tổng thể: Ví dụ, “Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho xx hộ gia đình tại thôn 
ABC nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho yy trẻ em và zz phụ nữ mang thai”.

2. Mục tiêu cụ thể: 

 Ð Mục tiêu 1: Tăng cường nhận thức và kiến thức và thực hành dinh dưỡng cho xx hộ gia 
đình tại thôn ABC…

 Ð Mục tiêu 2: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học đảm bảo thực 
phẩm có sẵn cho yy hộ gia đình tại thôn ABC…

3. Thời gian triển khai dự án

4. Dự kiến số người hưởng lợi

5. Các kết quả đầu ra cần đạt được:

 Ð Đến tháng…năm…., xx người dân được tập huấn và thực hành về kiến thức dinh dưỡng 
cho bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi.

 Ð Đến tháng…năm…., yy người dân được tập huấn kỹ thuật về trồng trọt/chăn nuôi. 

 Ð Đên tháng…năm…., zz hộ gia đình được hỗ trợ vật tư vật liệu để tiến hành mô hình nông 
nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

6. Các hoạt động của dự án: Liệt kê các hoạt động dự kiến cần triển khai để đạt được các 
kết quả đầu ra, từ đó sẽ đóng góp cho việc đạt được các mục tiêu của dự án, ví dụ: truyền 
thông, tập huấn, hỗ trợ vật tư, hỗ trợ con giống, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm...

(Chi tiết mẫu dự án trong phụ lục 4)

Mục đích: 

 � Đảm bảo thiết kế dự án phù hợp với bối cảnh địa phương và nhu cầu của người dân cũng 
như các chính sách hiện hành.

Các hoạt động cần tiến hành:

 � Đơn vị thực hiện dự án cần tổ chức họp với các hộ tham gia dự án; với lãnh đạo thôn, xã triển 
khai dự án để ý kiến đóng góp. UBND xã cần có xác nhận vào danh sách các hộ tham gia, 
danh sách cam kết đóng góp hay đối ứng của người dân tham gia dự án.

Lấy ý kiến góp ý về nội dung dự án
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Mục đích: 

 � Đảm bảo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ ngân sách để triển khai.

Các hoạt động cần tiến hành:

 � Thủ trưởng đơn vị (Chủ tịch UBND xã, Trưởng các đoàn thể, phòng ban…) trình cấp có thẩm 
quyền xem xét và phê duyệt dự án.

 � Tổ chức hội thảo trình bày và phản biện dự án (nếu được yêu cầu).

 � Cấp có thẩm quyền tiến hành rà soát, phản hồi và ra quyết định phê duyệt khi dự án thỏa 
mãn các yêu cầu của một dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

 � Phân bổ kinh phí dự án từ các nguồn ngân sách hiện có (Chương trình mục tiêu quốc gia, 
ngân sách phát triển kinh tế xã hội hàng năm, kinh phí dự án, kinh phí ngành, kinh phí xã 
hội hóa…).

Nguyên tắc phê duyệt dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng:

 � Về nội dung dự án: Phải đảm bảo các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến nông nghiệp có 
phục vụ việc đảm bảo toàn bộ hoặc một phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, uống của phụ 
nữ và trẻ em trong các hộ tham gia.

 � Về kinh phí: Từ ngân sách nhà nước (từ nguồn các Chương trình MTQG, các dự án khác,…); 
nguồn huy động (các tổ chức Quốc tế, nguồn xã hội hóa,..) và nguồn đối ứng của người dân 
(Có một phần kinh phí đối ứng từ các hộ tham gia dự án, cũng có thể quy đổi tiền đối ứng từ 
công lao động, vật liệu tại chỗ, tiền điện, nước… và phần đối ứng đó không tính bất kỳ một 
loại thuế nào; UBND xã là đơn vị xác nhận phần đối ứng đó của các hộ dân là có thật bằng 
một giấy xác nhận đi kèm trong hồ sơ dự án, đó cũng là căn cứ thể phê duyệt dự án, nghiệm 
thu và thanh lý dự án).

 � Cơ quan phê duyệt: dự án có thể được phê duyệt ở các cấp khác nhau, cấp nào, hay tổ chức 
nào cấp kinh phí thì có quyền phê duyệt dự án, đánh giá và nghiệm thu dự án.

Phê duyệt dự án và xây dựng kinh phí
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PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Các nội dung truyền đạt chính gồm:

1. Chiến lược gia tăng nguồn cung thực phẩm

Nếu rào cản liên quan đến việc cung ứng thực phẩm thì chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị nông 
nghiệp dinh dưỡng có thể áp dụng bao gồm:

 � Chiến lược nâng cấp sản phẩm và qui trình sản xuất: Bao gồm đầu tư vào các lĩnh vực khác 
nhau của chuỗi giá trị như nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả và tính ổn định của qui 
trình sản xuất.

 � Chiến lược cải thiện chức năng: Bao gồm đầu tư giúp nhà sản xuất có thể thực hiện các hoạt 
động nhằm gia tăng giá trị sản phẩm như chế biến, đóng gói để tăng thị phần trong giá thành.

 � Chiến lược cải thiện điều phối và mô hình kinh doanh: Bao gồm những can thiệp nhằm đẩy 
mạnh sự liên kết giữa các thành viên trong chuỗi giá trị. Nó bao gồm quan hệ theo chiều 
ngang (như giữa nông dân với tổ hợp tác) hoặc theo chiều dọc (hợp đồng kết nối nông dân 
với người chế biến và người mua).

 � Những chiến lược cải thiện chuỗi giá trị này có thể giúp gia tăng nguồn cung thực phẩm 
trong hệ thống nhờ việc sản xuất có hiệu quả và qui trình chuyển đổi nhằm cải thiện kết nối 
trong chuỗi. Nhờ đó, nó cũng giúp cải thiện những điều kiện liên quan đến dinh dưỡng như 
gia tăng sự sẵn có của thực phẩm trên thị trường, đảm bảo cung cấp quanh năm với giá cả 
chấp nhận được.

2. Chiến lược nhằm gia tăng giá trị dinh dưỡng theo chuỗi

 � Các rào cản ảnh hưởng đến chuỗi giá trị nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng của các 
sản phẩm cụ thể như các vấn đề liên quan đến ATTP, hao hụt lãng phí thực phẩm. 
Các can thiệp có thể cân nhắc là đa dạng sinh học, vật nuôi, cây trồng, quá trình chế 
biến và đóng gói để giữ được chất dinh dưỡng, bảo quản và vận chuyển thực phẩm 
an toàn. 

 � Tiếp cận chuỗi giá trị nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cũng giữ vai trò quan trọng, đây là 
các thành tố chính trong hệ thống thực phẩm, bao gồm cả phía cung lẫn phía cầu về thực 
phẩm. Về phía cung, các can thiệp nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bao gồm tạo ra lương 
thực thực phẩm, chế biến, phân phối và tiếp thị sản phẩm. Về phía cầu, cần tìm hiểu được 
những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu thụ lương thực thực phẩm, tần xuất, 
mức tiêu thụ và tại sao họ làm như vậy. 

 � Cách tiếp cận theo chuỗi giá trị sẽ làm rõ được sự phức tạp của hệ thống thực phẩm và 
xác định được những cơ hội để có thể định hướng hệ thống thực phẩm theo chiều hướng 
có lợi cho dinh dưỡng bằng cách can thiệp vào các giai đoạn của chuỗi giá trị. Mô hình 
chuỗi giá trị nông nghiệp dinh dưỡng nhằm loại bỏ những rào cản được xác định ảnh hưởng 
đến vấn đề cung và cầu của các thực phẩm đặc thù để giải quyết vấn đề dinh dưỡng của 
cộng đồng.

Thảo luận nhóm – Chia 4 nhóm thảo luận về 4 chiến lược của dự án nông nghiệp đảm 
bảo dinh dưỡng
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3. Chiến lược nhằm gia tăng nhu cầu về lương thực thực phẩm

 � Nếu nhu cầu sử dụng một loại thực phẩm nào có lợi về dinh dưỡng thấp được xác định là rào 
cản chính thì can thiệp cần hướng tới tạo hoặc gia tăng nhu cầu. Để tạo nhu cầu trong mô 
hình chuỗi giá trị nông nghiệp dinh dưỡng, giải pháp không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu 
mà nó cần phải suy xét một cách hệ thống để làm sau đó giải quyết được vấn đề dinh dưỡng 
đã được xác định ở nhóm dân cư đích, nó có thể gồm việc khuyến khích nhu cầu thông qua 
các chiến dịch tiếp thị xã hội, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, truyền thông thay đổi hành 
vi, đẩy mạnh thực hành vệ sinh và cách chế biến món ăn dinh dưỡng (thông qua các lớp học 
nấu ăn và xây dựng thực đơn).

4. Chiến lược phát triển nông thôn và dinh dưỡng

 � Thúc đẩy phát triển nông thôn phải là một thành phần quan trọng trong mục tiêu xây dựng 
Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng. Phát triển nông thôn trong Dự án Nông nghiệp 
đảm bảo dĩnh dưỡng là các biện pháp tăng trưởng nông nghiệp, an ninh lương thực, nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết giữa nông nghiệp và khu vực phi 
nông nghiệp ở nông thôn, là các biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận lương thực của nhóm 
cư dân đích.
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PHẦN 4: CHU TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Các nội dung cần truyền đạt bao gồm 5 bước sau:

1. Tổng hợp phân tích hiện trạng nông nghiệp và nhu cầu

 � Tổng hợp kết quả phân tích hiện trạng và đánh giá nhu cầu của người dân về Dự án Nông 
nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại các địa phương. Các phiếu đánh giá hiện trạng và kết quả 
xác định nhu cầu dinh dưỡng ở bước 2 để xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng. 
Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bao gồm các thông tin cơ bản như tên dự án, sự 
cần thiết của dự án, căn cứ xây dựng dự án, phạm vi, đối tượng của dự án, đơn vị quản lý dự 
án, mục tiêu và các nội dung, giải pháp của dự án.

(xem chi tiết tại phụ lục 5).

2. Tập huấn xây dựng dự án cho các cơ quan có liên quan

 � Tập huấn xây dựng Dự án: Các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước cần tổ chức 
các lớp tập huấn về xây dựng Dự án tới các cán bộ tham gia. Mục tiêu của lớp tập huấn là 
giúp Cán bộ tham gia xây dựng dự án có đủ kiến thức lập được Dự án Nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng đáp ứng yêu cầu từ việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch và tổ chức thực hiện cũng 
như hoạt động giám sát đánh giá việc thực hiện dự án.

Câu hỏi - Chu trình xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bao gồm 
những bước nào?
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3. Xây dựng các nội dung của dự án

 � Chủ trì Dự án sẽ thực hiện việc xây dựng Dự án tùy nguồn kinh phí được phân bổ cho các cấp 
quản lý. Từ năm 2021 kinh phí sẽ gồm có thể là kinh phí của Bộ NN và PTNT, kinh phí của tỉnh 
có hỗ trợ của Bộ NN và PTNT hoặc kinh phí 100% của tỉnh, tùy điều kiện địa phương. Dự án 
cần có các nội dung chủ yếu như: Mục tiêu, đối tượng, kế hoạch hành động và các bước thực 
hiện, cơ quan tổ chức tham gia, thực hiện dự án. Các nội dung chính của dự án phải đảm bảo: 

3.1. Các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm

a. Cơ bản hộ có đủ lương thực

 � 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 còn thiếu của các hộ dân tham gia dự án

 � Giải pháp bù đắp:

 Ð Giải pháp kỹ thuật: Áp dụng biện pháp thâm canh tăng năng xuất và sử dụng giống mới 
để nâng cao năng xuất và sản lượng lương thực.

 Ð Biện pháp mở rộng diện tích sản xuất lương thực: Bằng các biện pháp tăng vụ, mở rộng 
diện tích sản xuất.

 Ð Thúc đẩy sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi khác có lợi thế ở địa phương để người dân 
có thể tạo thu nhập, mua lượng lương thực bù đắp cho số còn thiếu.

 Ð Kết nối thị trường giúp người dân tiêu thụ sản phẩm và mua lương thực bù đắp cho số 
lương thực còn thiếu.

 Ð Kết nối hệ thống cứu trợ (qua hội chữ thập đỏ, Quỹ hỗ trợ Quốc gia) biện pháp này chỉ 
thực hiện khi người dân không tự sản xuất hoặc không có khả năng mua đủ lương thực cần 
thiết ở những vùng đặc biệt khó khăn hoặc do thiên tai thời tiết để bù đắp cho số lương 
thực còn thiếu.

b. Đảm bảo cung ứng thực phẩm: Rau, củ, quả; các loại thịt gia cầm gia súc, thủy sản

 � Đánh giá hiện trạng:

 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 khả năng lợi thế sản xuất thực phẩm ở địa phương để tổ chức sản xuất cho các 
hộ gia đình.
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 � Các giải pháp bù đắp:

 Ð Tổ chức sản xuất cho người dân:

 ᴏ Phát triển sản xuất trong từng hộ gia đình như: Trồng rau, trồng cây ăn quả, chăn nuôi 
gia cầm, gia súc, nơi có điều kiện có thể phát triển thủy sản (nuôi tôm, cá…)

 ᴏ Kết nối thị trường mua bán các loại sản phẩm do người dân sản xuất ra.

 ᴏ Bán các loại sản phẩm sản xuất dư thừa và mua những loại còn thiếu cho khẩu phần ăn 
gia đình.

3.2. Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi

 � Đánh giá hiện trạng:

 Ð Tình hình ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, như chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng 
trừ dịch bệnh, nước sạch vệ sinh môi trường.

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

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

 � Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng trên:

 Ð Không đủ ăn nên thiếu dinh dưỡng.

 Ð Nhận thức chưa đúng của người dân về dinh dưỡng

 � Giải pháp khắc phục:

 Ð Khuyến cáo đẩy mạnh thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng trừ dịch bệnh…

 Ð Đề xuất giải quyết tình trạng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường…

 Ð Tập huấn, tuyên truyền về dinh dưỡng cho người dân, bảo quản chế biến lương thực thực 
phẩm, sử dụng khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng.

 Ð Tập huấn cho người dân biết lập kế hoạch của hộ gia đình về chuẩn bị số lượng lương thực, 
thực phẩm để sử dụng đủ cho hàng ngày, tháng và cả năm.

3.3. Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững 

a. Phát triển hệ thống lương thực và thực phẩm bền vững:

 � Phát triển hệ thống lương thực thực phẩm tại chỗ:

 Ð Áp dụng các nội dung và giải pháp như ở mục (1)

 Ð Xây dựng hệ thống cung ứng lương thực: Đối với các hộ không thể tự sản xuất lương thực 
hoặc do thiên tai, căn cứ vào mức độ thiếu hụt của người dân tham gia dự án, tổ công tác 
lập nhu cầu cần hỗ trợ về số lượng, thời gian, và báo cáo UBND xã để xã tổng hợp báo cáo 
huyện, tỉnh. Trên cơ sở đó các cấp có thẩm quyền lập kế hoạch hỗ trợ cho người dân nhu 
cầu thiếu hụt lương thực theo chương trình cứu đói của Chính phủ.
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b. Xây dựng tổ hợp tác: 

 Ð Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn xây dựng Tổ hợp tác/HTX; Phòng nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện, UBND xã hướng dẫn giúp đỡ xây dựng tổ hợp tác cho các hộ tham 
gia dự án (trình tự thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật). 

 Ð Giai đoạn ban đầu có thể hình thành tổ hợp tác trên cơ sở tự nguyện thành lập như tổ hợp 
tác theo hình thức nhóm sở thích hoặc câu lạc bộ (Câu lạc bộ nông nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng thôn….) sau đó phát triển thành tổ hợp tác theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP của 
Chính phủ hoặc có thể tiến tới thành lập các HTX nông nghiệp theo luật HTX năm 2012.

 Ð Các hộ tham gia dự án cam kết 100% tham gia tổ hợp tác và thực hiện đúng quy chế của 
tổ hợp tác.

3.4. Không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm

 � Đánh giá hiện trạng:

 Ð Thu hoạch sản phẩm: Cách thu hoạch (thủ công, máy); thời điểm thu hoạch vào giai đoạn 
nào của cây trồng, vật nuôi để làm giảm thất thoát, chất lượng của lương thực, thực phẩm 
trên đồng ruộng.

 Ð Bảo quản lương thực thực phẩm: Kho bảo quản, thời gian bảo quản, cách thức bảo quản.

 Ð Cách sử dụng: Hình thức chế biến, cách tính toán số lượng lương thực, thực phẩm hợp lý 
trong bữa ăn hàng ngày ở hộ gia đình.

 � Giải pháp khắc phục: Tập trung truyên truyền, tập huấn cho người dân những nội dung sau:

 Ð Tăng cường bảo quản lương thực thực phẩm: Tập trung chủ yếu cho bảo quản lương thực 
(thu hoạch lương thực đúng thời điểm để tránh hao hụt, phải có nơi chứa đựng và bảo 
quản phù hợp, có kỹ thuật bảo quản).

 Ð Sử dụng khẩu phần dinh dưỡng hợp lý:

 ᴏ (i) Người dân phải hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của từng đối tượng trong gia đình để 
từ đó có kế hoạch sản xuất, mua bán, trao đổi để có đủ lượng lương thực thực phẩm cho 
tháng, năm đối với gia đình.

 ᴏ (ii) Sử dụng lương thực thực phẩm cho các đối tượng trong gia đình của bữa ăn hàng 
ngày hợp lý, đủ lượng, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng, tránh thừa thãi, giảm hàm 
lượng dinh dưỡng của lương thực thực phẩm dẫn đến lãng phí trong quá trình sử dụng.

 Ð Xây dựng kế hoạch sử dụng lương thực thực phẩm hợp lý: Người dân phải biết cách lập kế 
hoạch (ngày, tháng và cả năm) về sử dụng lương thực thực phẩm cho người, vật nuôi hợp 
lý để tránh tình trạng sử dụng lãng phí, bừa bãi dẫn đến thiếu hụt.

4. Thảo luận lấy ý kiến góp ý về dự án

 � Họp dân lấy ý kiến tham gia Dự án: Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng là dự án hướng 
đến người hưởng lợi là người dân địa phương vùng khó khăn nên Dự án được xây dựng trên 
cơ sở có sự tham gia của người dân. Do đó đơn vị chủ trì Dự án cần tổ chức họp dân để lấy 
ý kiến tham gia dự án.
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5. Phê duyệt Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Nguyên tắc phê duyệt Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng:

1. Về nội dung dự án: Phải đảm bảo các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến nông nghiệp có 
phục vụ việc đảm bảo toàn bộ hoặc một phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, uống của 
phụ nữ và trẻ em trong các hộ tham gia

2. Về kinh phí: Có một phần kinh phí đối ứng từ các hộ tham gia dự án, cũng có thể quy đổi 
tiền đối ứng từ công lao động, vật liệu tại chỗ, tiền điện, nước… và phần đối ứng đó không 
tính bất kỳ một loại thuế nào; UBND xã là đơn vị xác nhận phần đối ứng đó của các hộ dân 
là có thật bằng một giấy xác nhận đi kèm trong hồ sơ dự án, đó cũng là căn cứ thể phê 
duyệt dự án, nghiệm thu và thanh lý dự án. 

3. Cơ quan phê duyệt: dự án có thể được phê duyệt ở các cấp khác nhau, cấp nào, hay tổ chức 
nào cấp kinh phí thì có quyền phê duyệt dự án, đánh giá và nghiệm thu dự án.

4. Báo cáo kết quả thực hiện dự án với các cơ quan quản lý: UBND xã sẽ là đơn vị tổng hợp và 
báo cáo kết quả thực hiện dự án trên địa bàn xã mình với tất cả các cơ quan quản lý, các 
nhà tài trợ (nếu có yêu cầu).

(Xem mẫu tờ trình xin phê duyệt dự án nông nghiệp dinh dưỡng trong phụ lục 6)
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TÓM TẮT BÀI HỌC

1. Tiếp cận xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng. Trong Dự án nông nghiệp 
đảm bảo dinh dưỡng gồm 3 hợp phần chính cần tiếp cận: 

 � Cải thiện an ninh thực phẩm hộ gia đình;

 � Can thiệp để đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập;

 � Tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc và nuôi 
dưỡng trẻ;

 � Cải thiện tình hình vệ sinh ATTP;

 � Cải thiện bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng.

2. xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cần tiến hành chuẩn bị theo 7 
bước sau:  

 � Thành lập tổ công tác thực hiện việc khảo sát xây dựng dự án;  

 � Lựa chọn địa điểm xây dựng dự án; 

 � Lập danh sách hộ tham gia dự án;

 � Đánh giá hiện trạng và xác định nhu cầu sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng; 

 � Xây dựng nội dung dự án;  

 � Lấy ý kiến góp ý về nội dung dự án;

 � Phê duyệt dự án và xây dựng kinh phí.

3. Chiến lược nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng gồm 4 chiến lược chính

 � Chiến lược gia tăng nguồn cung thực phẩm;

 � Chiến lược nhằm gia tăng giá trị dinh dưỡng theo chuỗi;

 � Chiến lược nhằm gia tăng nhu cầu về lương thực thực phẩm;

 � Chiến lược phát triển nông thôn và dinh dưỡng.

4. Chu trình xây dựng dự án nông nghiệp đảm  bảo dinh dưỡng bao gồm 5 bước 
chính sau:

 � Bước 1: Tổng hợp phân tích hiện trạng nông nghiệp và nhu cầu;

 � Bước 2: Tập huấn xây dựng dự án cho các cơ quan có liên quan;

 � Bước 3: Xây dựng các nội dung của dự án;

 � Bước 4: Thảo luận lấy ý kiến góp ý về dự án;

 � Bước 5: Phê duyệt Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.
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 BÀI 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Kế hoạch bài giảng

Mục tiêu học tập

Chuẩn bị bài giảng và các đồ dùng

Nội dung bài học gồm 2 phần chính sau:

1. Nguyên tắc tổ chức thực hiện

2. Vai trò của các bên tham gia thực hiện Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡngđơn vị quản lý các cấp trong dự án

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

4. Một số lưu ý khi tổ chức thực hiện dự án

Vào cuối bài học này, học viên có thể:

1. Nắm được các nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án

2. Nắm được các đơn vị tham gia Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

3. Nắm rõ vai trò của các bên tham gia thực hiện dự án. 

4. Nắm được cách thức và một số lưu ý trong triển khai các nội dung, hoạt động 
của dự án

Các đồ dùng/công cụ cần chuẩn bị cho bài giảng:

1. Bảng kẹp giấy, giấy và bút viết giấy và viết bảng

2. Poster/sơ đồ về ô vuông thức ăn và 4 nhóm thực phẩm

3. Giấy màu (4 màu) cắt đôi hoặc 3 

4. Giấy A0, Băng dán giấy, kéo …
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PHẦN 1: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các nội dung cần truyền đạt bao gồm 5 bước sau:

 � 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. 
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PHẦN 2: VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN 
NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

 � 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.

 � 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.

 � 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, tập huấn, 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.

Cách thức thực hiện:

 �  Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm thảo luận về vai trò của 2 đơn vị quản lý  (có 1 nhóm thảo 
luận 1 đơn vị). Tất cả các ý kiến được ghi chép trên thẻ màu và được dán lại vào A0, hoặc ghi 
lại trên A0. Giảng viên sẽ chốt lại các thông tin đúng cho phần thảo luận.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

2.1

2.2

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

Đơn vị quản lý này có vai trò gì trong việc thực hiện dự án nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng?
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 � 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 nghiệp 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.

 � Tham gia tuyên truyền, tập huấn, 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 nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

 � Đề xuất việc thành lập đoàn khảo sát trình 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 trình 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; báo 
cáo với các nhà tài trợ khác nếu sử dụng kinh phí của họ.

 � 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 nghiệp 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 Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị được Sở nông nghiệp PTNT giao chủ trì)  thực 
hiện các hoạt động khác của dự án trên địa bàn.

Sở y tế:

Chi cục Phát triển nông thôn (hoặc đơn vị được  Sở Nông nghiệp và PTNT giao chủ trì):

UBND các huyện:

2.3

2.4

2.5

 � 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.
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 � 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.

 � 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.

 � 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.

Các phòng ban cấp huyện (Y tế, Nông nghiệp, Kinh tế):

UBND xã:

Các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ:

Người dân:

2.6

2.7

2.8

2.9
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PHẦN 3: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CỦA 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.

(Tham khảo thêm Phụ lục 6)

PHẦN 4: MỘT SỐ LƯU Ý KHI TỔ CHỨC, THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA DỰ ÁN

 � Hình thức hỗ trợ: Khi cấp phát bắt buộc phải bằng hiện vật, tuyệt đối không hỗ trợ bằng tiền 
mặt để hộ dân tự mua (Khi mua giống, thiết bị và vật tư cần chú ý mua đúng chủng loại và 
chất lượng). 

 � Tài liệu hóa mô hình: Bên cạnh những mô hình điểm, Đơn vị thực hiện Dự án cần tài liệu hóa 
những kết quả của mô hình như Báo cáo về kết quả thực hiện mô hình điểm, Tài liệu tuyên 
truyền; Sổ tay hướng dẫn thực hiện mô hình nông nghiệp dinh dưỡng (nếu có).

 � Định kỳ đơn vị thực hiện Dự án phải báo cáo về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT để nắm được 
nội dung, tiến độ triển khai công việc.

TÓM TẮT BÀI HỌC

Các đơn vị tham gia thực hiện dự án bao gồm:

 � Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Văn phòng 
thường trực BCĐ không còn nạn đói); 

 � Sở Y tế và Sở NN và PTNT;

 � UBND các huyện;

 � Các phòng ban cấp huyện (Y tế, Nông nghiệp, Kinh tế);

 � UBND các xã;

 � Các tổ chức trong nước và quốc tế ;

 � Các nhà tài trợ ;

 � Người dân.

Vai trò của các bên cũng được xác định rõ ràng trong các khâu thực hiện của dự án. Thời 
điểm triển khai, nội dung dự án và các lưu ý khi triển khai đã được đề cập trong phần này. 
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BÀI 6: GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG

Kế hoạch bài giảng

Mục tiêu học tập

Chuẩn bị bài giảng và các đồ dùng

Nội dung bài học gồm 2 phần chính sau:

1. Đánh giá dự án

2. Tổng kết dự án

Vào cuối bài học này, học viên có thể:

1. Nắm được các nội dung, yêu cầu của đánh giá Dự án Nông nghiệp đảm bảo 
dinh dưỡng;

2. Nắm được các yêu cầu của tổng kết Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Các đồ dùng/công cụ cần chuẩn bị cho bài giảng:

1. Bảng kẹp giấy, giấy và bút viết giấy và viết bảng

2. Giấy màu (4 màu) cắt đôi hoặc 3 

3. Giấy A0
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PHẦN 1: GIÁM SÁT DỰ ÁN

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Các nội dung truyền đạt bao gồm: 

Các nội dung truyền đạt bao gồm: 

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.

1.1. 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. 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.

 � 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 KTHT&PTNT phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra giám sát dự án. 
Đối với Dự án do Sở NN và PTNT chủ trì thì Sở NN và PTNT 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

 � Từ năm 2021 UBND huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra giám sát các dự án 
mở rộng. 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.

Câu hỏi thảo luận – Đánh giá dự án bao gồm những loại đánh giá nào? 
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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

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 4).

1.2. 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

e. 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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1.3. 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 cơ chế 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.

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.
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a. 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?

* Đánh giá tính hiệu suất:

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).
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PHẦN 3: TỔNG KẾT DỰ ÁN

Các nội dung cần truyền đạt gồm:

 � 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:

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

2. 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).

3. 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.

4. 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. 

5. 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.

Câu hỏi thảo luận – Hội thảo tổng kết dự án cần chuẩn bị và lưu ý những gì?

TÓM TẮT BÀI HỌC

Để biết được nhu cầu của người dân, tiến trình triển khai dự án cũng như hiệu quả/tác 
động của dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng, chúng ta cần có các hoạt động đánh 
giá dự án theo chu trình dự án, cụ thể gồm:

 � Đánh giá ban đầu

 � Đánh giá giữa kỳ hoặc đánh giá giai đoạn của dự án

 � Đánh giá kết thúc của Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

 � Đánh giá tác động của Dự án Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng

Ngoài ra, khi kết thúc dự án cũng cần có hội thảo tổng kết để truyền thông về các kết 
quả của dự án, tài liệu hóa các bước thực hiện mô hình cũng như chia sẻ các kinh nghiệm 
triển khai mô hình dự án
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Một số chỉ tiêu cơ bản của nông nghiệp dinh dưỡng

Mã
chỉ số

0.1.1

0.1.2

0.1.3

ha

ha

Con,
kg

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 

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

 � 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

 � 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)
 � 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)

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

Dữ liệu cần thu thập
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Mã
chỉ số

Mã
chỉ số

Mã
chỉ số

0.2.1

0.2.2

0.3.1

0.3.2

0.4.1

%

Số 
tiệm

Số
chợ

nghìn 
đồng/
năm

0.2 - Các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi 
cung ứng thực phẩm 

0.3 - Môi trường thực phẩm

0.4 - Đầu ra về kinh tế xã hội 

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

Tỉ lệ gia tăng dân số

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

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

 � 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)

 � 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)

 � 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

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

 � 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)

 � Doanh thu của các cơ sở lưu trú 
 � Doanh thu của các cơ sở lữ hành
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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

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 ng-
hiệp 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

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
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1.1.6

1.1.10

kg

Số con 
& kg

Sản lượng lương thực, thực 
phẩm thu hoạch hàng năm 

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

 � 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

 � 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)

1.1.7

1.1.8

1.1.9

kg

kg

kg

Lượng 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 bán ra thị trường 

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

 � Lượng 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 bán ra thị trường 

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

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

1.3.2

1.3.3

1.3.4

kg/
năm

kg/
năm

%

%

Lượng lương thực, thực phẩm 
sử dụng bình quân một 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

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

 � 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

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,…)
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1.4.2

2.1.1

nghìn 
đồng/
năm

%

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

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

 � 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
 � 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

 � 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.

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

Mã
chỉ số

2.2 - Chế độ ăn của bà mẹ 

2.2.1

2.2.2

%

%

Tỷ lệ bà mẹ có 3 bữa ăn chính 
trong ngày

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 3 bữa ăn chính trong ngày

 � 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)
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Mã
chỉ số

Mã
chỉ số

2.3 - Chế độ ăn của trẻ 

2.4 - Đầu ra về sức khỏe và dinh 
dưỡng 

2.3.1

2.3.4

2.3.2

2.3.3

2.4.2

2.4.5

%

%

%

%

Z-
score

%

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

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

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

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

 � 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 

 � 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

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

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

2.4.1

2.4.3

2.4.6

2.4.4

Z-
score

%

BMI

%

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)

% 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 trẻ < 2 tuổi
 � Ngày tháng năm sinh của trẻ

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

 � 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

3.2.1

3.3.1

3.1.2

3.2.2

3.4.1

%

%

%

Đơn
vị, 

nông 
hộ

%

kg/
năm

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

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

Tỉ lệ thu nhập hàng năm dành 
cho tiêu dùng thực phẩm 
(tổng chi phí thực phẩm/tổng 
thu nhập)

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

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

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

 � 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

 � 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 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)

 � 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

 � 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 

 � 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

Mã
chỉ số

Mã
chỉ số

3.2 - Môi trường thực phẩm 

3.3 - Hành vi người tiêu dùng 

3.4 - Chế độ ăn
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Mã
chỉ số

Mã
chỉ số

4.1 - Chuỗi cung ứng lương thực thực 
phẩm 

5.1 - Hệ thống sản xuất 

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

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

Dữ liệu cần thu thập

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

5.1.1

5.2.1

5.1.2

Triệu 
đồng/
năm

%

%

%

Tổng thu nhập bình quân của 
hộ/năm. 

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 thu nhập bình quân của hộ/năm

 � 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

Mã
chỉ số

4.2 - Đầu ra về kinh tế xã hội 

5.2 - Hành vi người tiêu dùng
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Phụ lục 2: Biên bản họp thôn/bản

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.

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.

UBND XÃ .... 
THÔN/ BẢN .... 

-------

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ ... cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung 
biên bản./

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

---------------
(Tên thôn/ bản), ngày    tháng    năm……

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

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
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Phụ lục 3: Biểu thông tin chung về xã

TT

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

Thông tin chung

Thông tin chung

Số hộ gia đình

Điều kiện KT-XH

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

Trẻ thiếu cân < 2 tuổi

Diện tích trồng lúa, ngô (ha)

Tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ thiếu cân

Tỷ lệ dân tộc thiểu số

Số phụ nữ mang thai

Trẻ ăn bán trú ở trường

Diện tích đất (ha)

Số hộ nghèo

Dân số

Tỷ lệ sinh

Trẻ em mẫu giáo

Diện tích chưa sử dụng (ha)

Tình hình dinh dưỡng

Tỷ lệ thấp còi

Thu nhập hàng năm/người

Số lượng trẻ < 2 tuổi

Nhân viên y tế xã, làng/bản

Thôn/bản… Thôn/bản… Thôn/bản…
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Phụ lục 4: 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:

II. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

2.1. Sản xuất nông nghiệp

a) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp

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

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)
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b) Tình hình sản xuất và sử dụng lương thực 

2.2. Sản xuất khác

2.3. Chăn nuôi

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

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

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

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

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

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

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)

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)
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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)

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

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)

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

Nếu có, chị nhận nguồn thuốc từ đâu?

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

Con nhỏ nhất của chị có được bú mẹ 
không?

Chị sinh con tại đâu?

 � Có
 � Không   

 � Có
 � Không   

 � 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)…………………….

...........lần1

3

2

5

4
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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

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

C

E

G

A

D

F

H

B

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

98

98

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

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)?

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)

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

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

Không biếtKhôngCó

Mã lựa chọn

………… lần
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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,…); 

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

Không
Có
Không biết 
Từ chối trả lời

0
1

98
99

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?

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?
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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.)

 � 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.
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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.

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.

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; 

 � 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.
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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

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?

 � 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 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.

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?

 � 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.
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Phụ lục 5. Mẫu dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng 

TÊN DỰ ÁN
I. Sự cần thiết

  Thông tin về địa điểm, địa bàn thực hiện dự án.

  Khái quát về tình hình và thực trạng sử dụng dinh dưỡng của bà mẹ mang thai và trẻ em 
dưới 5 tuổi.

  Khả năng/tiềm năng phát triển nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng ở địa phương (địa bàn 
thực hiện).

II. Căn cứ xây dựng dự án

  Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025;

  Quyết định số…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Căn cứ Định mức kinh tế kỹ thuật: ……………………………………………………………………………........………………….

  Căn cứ định mức xây dựng dự toán: …………………………………………………………………………………………………..

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: 

VII. Mục tiêu của dự án

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

2. Mục tiêu cụ thể:…………………………………………………………………........…………………………………………………...............

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.

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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8.1. Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm

a) Cơ bản hộ có đủ lương thực

 � 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

 � Giải pháp bù đắp:

 Ð Giải pháp kỹ thuật: Áp dụng biện pháp thâm canh tăng năng xuất và sử dụng giống mới 
để nâng cao năng xuất và sản lượng lương thực.

 Ð Biện pháp mở rộng diện tích sản xuất lương thực: Bằng các biện pháp tăng vụ, mở rộng 
diện tích sản xuất.

 Ð Thúc đẩy sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi khác có lợi thế ở địa phương để người dân 
có thể tạo thu nhập mua lượng lương thực bù đắp cho số còn thiếu.

 Ð Kết nối thị trường giúp người dân tiêu thụ sản phẩm và mua lương thực bù đắp cho số 
lương thực còn thiếu.

 Ð Kết nối hệ thống cứu trợ (qua hội chữ thập đỏ, Qũy hỗ trợ Quốc gia) biện pháp này chỉ 
thực hiện khi người dân không tự sản xuất hoặc không có khả năng mua đủ lương thực cần 
thiết ở những vùng đặc biệt khó khăn hoặc do thiên tai thời tiết để bù đắp cho số lương 
thực còn thiếu.

b) Đảm bảo cung ứng thực phẩm: Rau, củ, quả; các loại thịt gia cầm gia súc, thủy sản

 � Đánh giá hiện trạng:

 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 khả năng lợi thế sản xuất thực phẩm ở địa phương để tổ chức sản xuất cho các 
hộ gia đình.

 � Các giải pháp bù đắp:

 Ð Tổ chức sản xuất cho người dân: 

 Ð Phát triển sản xuất trong từng hộ gia đình như: Trồng rau, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia 
cầm, gia súc, nơi có điều kiện có thể phát triển thủy sản (nuôi tôm, cá…)

 Ð Kết nối thị trường mua bán các loại sản phẩm do người dân sản xuất ra.

 Ð Bán các loại sản phẩm sản xuất dư thừa và mua những loại còn thiếu cho khẩu phần ăn 
gia đình.

Lưu ý: Sản xuất các loại nông sản thực phẩm tập chung chủ yếu cho sản xuất xuất các loại cây 
trồng vật nuôi ngắn ngày để nhanh tróng cung cấp đủ dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày (Dự 
án chủ yếu hỗ trợ cho người dân sản xuất các loại sản phẩm ngắn ngày như rau, củ, quả, gia 
cầm, thủy sản…) và kết hợp sản xuất các loại cây trồng vật nuôi dài ngày để phát triển kinh tế.
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8.2. Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi

 � Đánh giá hiện trạng:

 Ð Tình hình ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, như: chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng 
trừ dịch bệnh, nước sạch vệ sinh môi trường.

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

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

 � Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng trên:

 Ð Không đủ ăn nên thiếu dinh dưỡng.

 Ð Nhận thức chưa đúng của người dân về dinh dưỡng.

 � Giải pháp khắc phục:

 Ð Khuyến cáo đẩy mạnh thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng trừ dịch bệnh…

 Ð Đề xuất giải quyết tình trạng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường…

 Ð Tập huấn, tuyên truyền về dinh dưỡng cho người dân, bảo quản chế biến lương thực thực 
phẩm, sử dụng khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng.

 Ð Tập huấn cho người dân biết lập kế hoạch của hộ gia đình về chuẩn bị số lượng lương thực, 
thực phẩm để sử dụng đủ cho hàng ngày, tháng và cả năm.

8.3. Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững và 100% hộ tham gia chương trình 
được tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất

a) Phát triển hệ thống lương thực và thực phẩm bền vững:

 � Phát triển hệ thống lương thực thực phẩm tại chỗ:

 Ð Áp dụng các nội dung và giải pháp như ở mục (1)

 Ð Xây dựng hệ thống cung ứng lương thực: đối với các hộ không thể tự sản xuất lương thực 
hoặc do thiên tai, căn cứ vào mức độ thiếu hụt của người dân tham gia dự án, tổ công tác 
lập nhu cầu cần hỗ trợ về số lượng, thời gian, và báo cáo UBND xã để xã tổng hợp báo cáo 
huyện, tỉnh. Trên cơ sở đó các cấp có thẩm quyền lập kế hoạch hỗ trợ cho người dân nhu 
cầu thiếu hụt lương thực theo chương trình cứu đói của Chính phủ.

b) Xây dựng tổ hợp tác/HTX (nếu cần)

 � Trên cơ sở Nghị định 79/2019/NĐ- CP ngày 10/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ hợp 
tác; phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND xã hướng dẫn giúp đỡ xây 
dựng tổ hợp tác cho các hộ tham gia dự án (trình tự thành lập và hoạt động theo quy định 
của pháp luật). 

 � Giai đoạn ban đầu có thể hình thành tổ hợp tác trên cơ sở tự nguyện thành lập như tổ hợp 
tác theo hình thức nhóm sở thích hoặc câu lạc bộ (Câu lạc bộ nông nghiệp dinh dưỡng 
thôn….) sau đó phát triển thành tổ hợp tác theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ 
hoặc có thể tiến tới thành lập các HTX nông nghiệp theo luật HTX năm 2012.

 � Các hộ tham gia dự án cam kết 100% tham gia tổ hợp tác và thực hiện đúng quy chế của tổ 
hợp tác.
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8.4. Tăng năng suất và thu nhập của các hộ nông dân sản xuất nhỏ: Các hộ tham gia chương 
trình có tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập 10%

 � Tăng năng suất các loại cây trồng vật nuôi của các hộ dân tham gia dự án (nội dung cụ thể 
ở mục (1) bao gồm: Cây lương thực, cây rau củ quả, các loại gia súc gia cầm, thông qua các 
hoạt động: Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, phòng trừ dịch hại; Đầu tư hỗ trợ phát triển đàn gia 
cầm cho các hộ tham gia dự án (con giống, một phần thức ăn, thuốc thú y).

8.5. Không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm

 � Đánh giá hiện trạng:

 Ð Thu hoạch sản phẩm: cách thu hoạch (thủ công, máy); thời điểm thu hoạch vào giai đoạn 
nào của cây trồng, vật nuôi để làm giảm thất thoát, chất lượng của lương thực, thực phẩm 
trên đồng ruộng.

 Ð Bảo quản lương thực thực phẩm. (kho bảo quản, thời gian bảo quản, cách thức bảo quản)

 Ð Cách sử dụng: hình thức chế biến, cách tính toán số lượng lương thực, thực phẩm hợp lý 
trong bữa ăn hàng ngày ở hộ gia đình.

 � Giải pháp khắc phục: Tập chung truyên truyền, tập huấn cho người dân những nội dung sau:

 Ð Tăng cường bảo quản lương thực thực phẩm: Tập trung chủ yếu cho bảo quản lương thực 
(thu hoạch lương thực đúng thời điểm để tránh hao hụt, phải có nơi chứa đựng và bảo 
quản phù hợp, có kỹ thuật bảo quản)

 Ð Sử dụng khẩu phần dinh dưỡng hợp lý: 

i. Người dân phải hiểu được nhu cầu dinh dưỡng của từng đối tượng trong gia đình để từ 
đó có kế hoạch sản xuất, mua bán, trao đổi để có đủ lượng lương thực thực phẩm cho 
tháng, năm đối với gia đình.

ii. Sử dụng lương thực thực phẩm cho các đối tượng trong gia đình của bữa ăn hàng ngày 
hợp lý, đủ lượng, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng, tránh thừa thãi, giảm hàm lượng 
dinh dưỡng của lương thực thực phẩm dẫn đến lãng phí trong quá trình sử dụng.

 Ð Xây kế hoạch sử dụng lương thực thực phẩm hợp lý: Người dân phải biết cách lập kế hoạch 
(ngày, tháng và cả năm) về sử dụng lương thực thực phẩm cho người, vật nuôi hợp lý để 
tránh tình trạng sử dụng lãng phí, bừa bãi dẫn đến thiếu hụt

IX. KINH PHÍ VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Kinh phí

2. Định mức kinh tế kỹ thuật

3. Dự kiến kết quả đạt được

 � Nâng cao nhận thức của người dân về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cải thiện dinh 
dưỡng cho người dân và trẻ em

 � Giảm tỷ lệ nghèo

 � Tăng thu nhập cải thiện đời sống của người dân

 � Phát triển hạ tầng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

 � Tạo điều kiện để cải thiện tầm vóc thể trạng của người dân 

 � Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em
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X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

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

XI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 � Khảo sát và xây dựng dự án

 � Họp dân thống nhất dự án

 � Hoàn thiện và trình phê duyệt dự án

 � Tổ chức thực hiện dự án

 � Đánh giá kết quả thực hiện dự án

 � Tổng kết tài liệu hóa

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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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

Đầu ra 
1.1

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

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

Phương tiện 
và nguồn 

 kiểm chứng

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

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

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

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

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

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

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)

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

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

% 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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Hoạt 
động 
1.1.1

Hoạt 
động 
1.1.2

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

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

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 
nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng tại địa phương 
trong thời gian 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

# 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 

# 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

Hoạt 
động 
1.2.3

Hoạt 
động 
1.2.2

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

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

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

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

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

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

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

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

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

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

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

% trẻ được bú mẹ đến 
2 tuổi 

% 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

Đầu ra 
2.2

Hoạt 
động 
2.1.2

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.

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 

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

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

Báo cáo, hồ sơ 
dự án

Báo cáo, hồ sơ 
dự án

Hộ gia 
đình 
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/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

% 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

# 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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Hoạt 
động 
2.2.1

Hoạt 
động 
2.2.2

Đầu ra 
2.3

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

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

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

Báo cáo, hồ sơ 
dự án

Báo cáo, hồ sơ 
dự án

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

# 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

# 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

% 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

# 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

# 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

% 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
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Hoạt 
động 
2.3.1

Mục 
tiêu cụ 
thể 3

Hoạt 
động 
2.3.2

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

Phát triển hệ 
thống lương 
thực, thực phẩm 
bền vững

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

- 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

Báo cáo, hồ 
sơ 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

# 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 được tham 
gia hợp tác xã/ tổ hợp tác 
nông nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng

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

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

% 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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Đầu ra 
3.1

Hoạt 
động 
3.1.2

Hoạt 
động 
3.1.1

Mục 
tiêu cụ 
thể 4

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

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

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

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

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

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

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

# HTX, tổ hợp tác, câu lạc 
bộ hỗ trợ phát triển nông 
nghiệp đảm bảo dinh 
dưỡng tại địa phương

# 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

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)

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
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Hoạt 
động 
4.1.1

Hoạt 
động 
4.1.2

Hoạt 
động 
4.1.3

Đầu ra 
4.2

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

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

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

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

- 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

# 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

# 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

# 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
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Hoạt 
động 
4.2.1

Hoạt 
động 
4.2.2

Hoạt 
động 
4.2.3

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

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

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

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

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

# 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 

% 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

Hoạt 
động 
5.1.1

Hoạt 
động 
5.1.2

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

Tập huấn và tổ 
chức các buổi 
thực hành nhóm 
cho cán bộ hỗ 
trợ dinh dưỡng 
và nông nghiệp 
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

Tổ chức các 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

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

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

Báo cáo, hồ 
sơ dự án

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

# 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

# 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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