
Các thành viên Việt Nam và Hà Lan của Hiệp hội 
Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan-Việt 
Nam (NVHBP), được thành lập vào tháng 4 năm 
2019, đã kết hợp kiến thức và chuyên môn của họ 
để phát triển chuỗi cung ứng trồng trọt tại Việt 
Nam. Các hỗ trợ bao gồm: nhân giống, canh tác 
cây trồng, nhà màng, nhà kính và công nghệ, 
quản lý sau thu hoạch, kinh doanh, hậu cần, thiết 
kế và kỹ thuật...

Tại sao lại là Việt Nam và Hà Lan?

Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà 
Lan-Việt Nam được thành lập dựa trên quan hệ 
thương mại song phương bền chặt giữa Việt Nam 
và Hà Lan. Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và là 
đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam 
trong số các nước EU.

Hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan: 
Phát triển chuỗi giá trị trồng trọt 

Việt Nam và Hà Lan đã có mối quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý nước. Thỏa 
thuận Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp và An ninh Lương thực được ký kết năm 2014 hoạt động 
như một cấu trúc bao trùm cho tất cả các lĩnh vực hợp tác hiện và sắp có giữa hai nước.

Sự phát triển của Việt Nam trong 30 năm qua là rất nổi bật. Những cải cách kinh tế và chính trị 
dưới chính sách Đổi mới được thực hiện vào năm 1986, đã dẫn đến tăng trưởng kinh tế nhanh 
chóng, giúp chuyển Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một quốc 
gia có thu nhập trung bình thấp và một trong những thị trường mới nổi phát triển nhanh nhất 
châu Á với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người nhanh nhất trên thế giới. Ngành nông 
nghiệp chiếm gần 20% GDP quốc gia và Việt Nam có tầng lớp trung lưu ngày càng tăng với cách ăn 
uống ngày càng phương Tây. Tầm quan trọng của việc cải thiện hệ thống nông nghiệp của Việt 
Nam theo chuỗi giá trị ngày càng lớn và trở nên rõ ràng hơn. Điều này đang ngày càng mở ra một 
thị trường cho các giải pháp sáng tạo nhằm chống lại tác động của biến đổi khí hậu và giải quyết 
các thách thức về cơ cấu trong ngành nông nghiệp.

Mirjam Boekestijn, NVHBP, 
Điều phối viên phía Hà Lan 
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Hà Lan là trung tâm sản xuất và buôn bán quốc tế các sản phẩm nông nghiệp trồng trọt và nguồn 
nguyên liệu thực vật. Đây là nước xuất khẩu nông sản đứng thứ hai trên thế giới tính theo giá trị 
mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ, đông dân cư. Kiến thức và kỹ thuật của Hà Lan được sử dụng 
trong các công ty nông nghiệp trên toàn thế giới. Người Hà Lan biết rằng mọi người có thể đạt 
được nhiều thành tựu hơn bằng cách làm việc cùng nhau và điều này tạo ra giá trị lớn hơn. Hợp tác 
với các quốc gia khác về chia sẻ kiến thức và kỹ thuật đã giúp Hà Lan trở thành quốc gia dẫn đầu 
thế giới trong lĩnh vực trồng trọt.

Mô hình hợp tác

Một trong những yếu tố thành công đã được chứng minh của ngành trồng trọt Hà Lan là sự hợp 
tác mạnh mẽ giữa khu vực tư nhân và nhà nước với các tổ chức tri thức: “tam giác vàng” hay “chuỗi 
xoắn ba”. Hình thức hợp tác này đã hình thành ra các hiệp hội và các doanh nghiệp tư nhân mạnh 
(ví dụ: FrieslandCampina, Rabobank, Royal Cosun), các tổ chức chi nhánh (LTO) và trước đây là 
các liên hiệp sản phẩm như Productschap Tuinbouw. Biến thể khu vực của sự hợp tác này ở Hà 
Lan là mô hình Greenport, được biết đến rộng rãi và được thực hiện trong các lĩnh vực nông 
nghiệp khác nhau. Ví dụ, cụm Westland-Oostland, Cụm Venlo tại trung tâm là Fresh Park Venlo, 
Greenport Noord-Holland Noord với Agriport A7. Nghề trồng trọt ở Hà Lan tập trung vào một số 
lĩnh vực cốt lõi như củ, hoa, quả, rau nhà kính và cây trồng ngoài đồng. Greenports liên kết với một 
số công ty thương mại mạnh. Trong cụm Greenport, chúng ta có thể tìm thấy những người trồng 
trọt, đấu giá, tổ chức bán hàng, công ty thương mại, nhà xuất khẩu và nhà cung cấp dịch vụ, các 
nhà lai tạo và các công ty nhân giống, các tổ chức tri thức, các nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ 
và các tổ chức tài chính... Tất cả các đối tác đều cộng tác chặt chẽ, trao đổi kiến thức và hợp tác 
chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực.

Growers in the farm
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Sản xuất thực phẩm an toàn và lành mạnh bằng cách áp dụng canh tác thông minh, chẳng hạn 
như quản lý sâu bệnh và kỹ thuật canh tác để bảo vệ điều kiện đất và nước ngầm hoặc khôi 
phục và phục hồi đất và tài nguyên nước cho nông nghiệp;

Rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm siêu tươi, an toàn cho người 
tiêu dùng và giảm thiểu lãng phí;
Tăng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cho nông dân (quy mô nhỏ) bằng cách giảm thiểu chất 
thải và thất thoát sản phẩm tươi sống.

Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan- Việt Nam là một tổ chức hợp tác của và dành 
cho các công ty, Viện và tổ chức chính phủ của hai nước hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt. Nền 
tảng này là sự tổng hợp kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm của toàn bộ chuỗi giá trị trồng trọt ở 
Việt Nam và Hà Lan. Hợp tác là chìa khóa - các thành viên làm việc cùng nhau để thiết lập mối 
quan hệ làm việc lâu dài thông qua chia sẻ chuyên môn và nguồn lực để tham gia thị trường tăng 
trưởng ở Việt Nam và quảng bá, chia sẻ và thương mại hóa công nghệ làm vườn của Hà Lan.

Hiệp hội này nhằm mục đích đưa ngành trồng trọt của Việt Nam lên một tầm cao mới bằng cách 
thiết lập và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật hiệu quả của Hà Lan trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng hoa, cây, rau và trái cây tươi. Điều này tạo ra sản phẩm trồng trọt chất lượng cao, bền vững, 
lành mạnh và an toàn. Các công nghệ đã được chứng minh và sáng tạo, cũng như kiến thức và kinh 
nghiệm của các thành viên, bao gồm tất cả các giai đoạn của toàn bộ chuỗi cung ứng, chẳng hạn 
như vật liệu nhân giống, thiết bị và công nghệ nhà kính, quản lý nước và năng lượng bền vững, 
phương pháp và kỹ thuật canh tác trong nhà và ngoài cánh đồng, kiểm soát khí hậu và quản lý sau 
thu hoạch, sẽ được sử dụng với mục đích:

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) 
(www.coste.vn), đối tác chiến lược của Hiệp hội 
Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Việt Nam Hà 
Lan và ICA-AP, là tổ chức cao nhất đại diện cho 
các hợp tác xã và các thành viên tình nguyện khác 
tại Việt Nam. Với phương châm “Hợp tác - Đổi 
mới - Phát triển - Hiệu quả”, VCA phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức góp phần quan 
trọng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, 
thúc đẩy xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt 
Nam ngày càng vững mạnh; thực hiện có hiệu 
quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của hội viên. Ngoài ra, VCA còn có Trung 
tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường tại Hà 
Nội để hỗ trợ sự đổi mới của khu vực hợp tác xã 
tại Việt Nam.

Một thành viên HTX đang 
bán và giới thiệu sản phẩm
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Case study - Thử nghiệm đất Eurofins Agro và MimosaTEK - Một ví dụ về sự hợp tác hiệu quả

Eurofins Agro ở Wageningen, Hà Lan, là phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới về phân tích trong 
ngành trồng trọt. Hơn 90 năm kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực làm vườn đã tạo ra một danh 
mục đầy đủ các phân tích sáng tạo và lời khuyên về cây trồng đáng tin cậy.

Trong nhiều năm, một số nông dân Việt Nam đã gửi mẫu đất và nước của họ đến Eurofins Agro để 
tìm kiếm kết quả đáng tin cậy, giá trị mục tiêu cụ thể của cây trồng và các khuyến nghị về bón 
phân. Vì nghề làm vườn của Việt Nam đang phát triển rất nhanh, Eurofins Agro bắt đầu tìm kiếm 
một đối tác địa phương để làm cho dịch vụ của mình được biết đến và người trồng khác cũng dễ 
dàng tiếp cận hơn. Kể từ cuối năm 2019, MimosaTEK đã hoạt động với tư cách là đối tác địa 
phương độc quyền cho Eurofins Agro tại Việt Nam.

MimosaTEK được thành lập vào năm 2014 nhằm nâng cao kinh nghiệm canh tác truyền thống dựa 
trên công nghệ 4.0. Công ty muốn tạo ra các mô hình canh tác bền vững hơn, nơi nông dân có thể 
sử dụng ít tài nguyên hơn nhưng thu hoạch được nhiều hơn trên cùng một diện tích canh tác. Mục 
tiêu này rất phù hợp với triết lý của Eurofins Agro. Đội ngũ những người trẻ nhiều nhiệt huyết, 
đam mê và trách nhiệm đã mang đến những dịch vụ phân tích hiệu quả cho từng người nông dân.

MimosaTEK là đầu mối liên hệ duy nhất của những người trồng trọt Việt Nam. Họ lấy và thu thập 
mẫu và chuyển sang Hà Lan. Eurofins Agro phân tích các mẫu trong vòng 24 giờ sau khi nhận 
được.

Eurofins Agro cung cấp một gói phân tích hoàn chỉnh để tối ưu hóa sản xuất

45



Các kết quả, giá trị mục tiêu và khuyến nghị được gửi đến MimosaTEK. Đội ngũ của MimosaTEK 
dịch các báo cáo cho người trồng ở Việt Nam và cung cấp các giải thích và lời khuyên, nếu cần 
thiết. Hình ảnh bên dưới giải thích cách hoạt động:

Để khẳng định sự quan tâm và động lực đầu tư vào nghề làm vườn của Việt Nam, Eurofins Agro đã 
quyết định tham gia Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan-Việt Nam (NVHBP) với 
tư cách là thành viên Vàng. Điều này trực tiếp dẫn đến một lợi thế bổ sung cho các thành viên của 
nền tảng. Họ có thể yêu cầu phân tích mẫu đất (bao gồm các giá trị mục tiêu và khuyến nghị bón 
phân) từ Eurofins Agro miễn phí. Bà Mai Hồng, một chủ doanh nghiệp trồng trọt và Điều phối 
viên của NVHPB tại Việt Nam là người đầu tiên tận dụng ưu đãi này.

Sapa Hightech đã trồng hoa lily ở vùng đất Sapa được khoảng 5 năm. Trang trại cách thành phố Hà 
Nội khoảng 400 km, có khí hậu tốt để trồng hoa nhưng đất đai không trù phú. Năm 2019, Sapa 
Hightech hợp tác với Công ty Thiên Điểu và trở thành thành viên của NVHBP. Họ đã tận dụng sự 
hỗ trợ của Eurofins và MimosaTEK và gửi các mẫu đất để thử nghiệm. Qua sự phân tích và tư vấn 
từ Eurofins, Sapa và Thiên Điểu có thể hiểu được cấu trúc và dinh dưỡng của đất hiện tại để có thể 
trồng hoa Lily tốt hơn và đa dạng hơn.

Quý vị quan tâm tới Hiệp Hội, vui lòng liên hệ với Bà Mai Hồng, Điều phối viên Việt Nam và Bà 
Mirjam Boekestijn, Điều phối viên Hà Lan tại info@nvhortiplatform.com.
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