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Dự án Let's food cities khuyến khích sự hợp tác giữa các
thành phố để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang hệ
thống thực phẩm bổ dưỡng và bền vững cho tất cả mọi
người
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{Cùng với sự hợp tác với đô thị
Lyon từ năm 1993}

Việt Nam
Tổng dân số : 95, 54 triệu người
Tổng diện tích: 331 210 km²
Là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa, với chế độ nhà
nước cộng sản độc đảng
Có 65% dân số sống ở nông thôn và hiện có 9,5 triệu
trang trại với quy mô trung bình dưới 1 hécta
Các sản phẩm nông nghiệp chính: gạo, cà phê, cao su,
hạt điều, hạt tiêu, trà, rau và trái cây, sắn, thịt heo, các
loại thịt và trứng, cá tra và tôm

Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
CAMBODIA

Dân số khu vực đô thị: 13.648.914 người
Là trung tâm kinh tế trọng điểm nhất và cũng là thành phố
Hô Chi Minh City
đông dân nhất Việt Nam
Canh tác nông nghiệp ở các khu như Củ Chi đang chuyển
đổi từ gạo và mía đường sang gia súc, rau củ và canh tác
nông nghiệp đô thị

Các mục tiêu của sứ mệnh
Các loại thực phẩm liên quan đến những chủ đề này đều là những loại thiết yếu rất cần
thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái của các thành phố trong khi vẫn duy trì chất
lượng cuộc sống cho cư dân trong các thành phố. Do đó, mục tiêu của mỗi nhiệm vụ rất lớn:

#1

-

#2

đánh giá hệ thống thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ thông qua phân phối, chế biến,
cũng như quản lý chất thải và quản trị thực phẩm theo yêu cầu của phát triển bền
vững,đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, công bằng kinh tế và tiếp cận
được mọi đối tượng với chế độ ăn uống lành mạnh (qua nghiên cứu cũng như phim)

-

đề xuất các giải pháp phù hợp với các vấn đề địa phương, lấy cảm hứng từ các sáng kiến
thành công của Pháp (Tập sách Giải pháp)

#3

-

huy động những tác nhân của các vùng phát triển thực phẩm bền vững và tạo cơ hội các
dự án mới diễn ra. (Hội thảo về các giải pháp chung, sự kiện tái tạo – tái chế, hội thảo về
các sáng kiến tích cực).

#4

-

Thu hút các nhà hoạch định chính sách thông qua việc ký kết Hiệp ước Chính sách Thực
phẩm Đô thị Milan (Sự kiện tái chế với sự tham gia của chính quyền địa phương)

Hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và đô thị Lyon

Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
đông dân hơn gần 10 lần so với thành phố
Lyon (1.371 triệu dân), hai thành phố đã trao
đổi về các chủ đề quy hoạch đô thị trong thỏa
thuận hợp tác của họ kể từ năm 1993. Họ chủ
yếu trao đổi các thông lệ tốt về: hiện đại hóa
mạng lưới phân phối nước, giao thông công
cộng, v.v. Khả năng tuần hoàn lương thực của
hai vùng đô thị là một chủ đề mới được đề
xuất bởi Let Food. Cảm ơn ông Pascal L'Huilier
(Metropoli của Lyon) và ông Trọng Duy (Ủy ban
nhân dân TP HCM) đã tạo điều kiện trao đổi và
chia sẻ kết quả cũng như đưa ra nhiều đề xuất
cho hệ thống thực phẩm phát triển bền vững
hơn.

Gặp gỡ các bên liên quan đến hệ thống thực phẩm địa phương
04/03 đến 18/03
>> Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan an toàn thực phẩm địa phương ,hiện là loại cơ quan duy nhất ở Việt Nam ,được
thành lập năm 2017 và có 500 nhân viên. Cơ quan này liên quan trực tiếp đến Ủy ban
Nhân dân Hô Chi Minh. Đây là một cơ quan hành pháp địa phương áp dụng các chỉ thị
quốc gia (mặc dù quản trị địa phương đang dần tăng lên). Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tập
trung quyền lực dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng ở cấp địa phương. Chúng tôi đã gặp
Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm này, bà Phạm Khánh Phong Lan, người đã mô tả
các thách thức và chương trình này được đưa ra để đối mặt với các vấn đề an toàn thực
phẩm nghiêm trọng đe dọa người dân thành phố Hồ Chí Minh.

từ 18/03 đến 25/04

>> CAM KẾT TỪ KHỐI NGÀNH TƯ NHÂN
Không gặp hoặc hợp tác được với các trường đại học địa phương, chúng tôi tập
trung nghiên cứu về vai trò của các nhân tố tư nhân trong sự bền vững của hệ
thống thực phẩm ở TP HCM, hiện đang phát triển và thu hút nhiều người dân
nông thôn tìm kiếm cơ hội mới cũng như các doanh nhân nước ngoài. Từ các
công ty nhỏ (sản phẩm hữu cơ và dinh dưỡng, sản phẩm thuần chay, v.v.) vẫn
bị cô lập, đến các công ty xuất khẩu (cà phê, trái cây, sô cô la, v.v.).Chúng tôi đã
gặp nhiều nhân tố tư nhân đang phát triển các hoạt động tìm nguồn cung ứng,
sản xuất, đóng gói và phân phối ít tác động đến môi trường và mang lại nhiều
lợi ích hơn cho người dân Việt Nam.

từ 25/03 đến 11/04 >> NHÀ SẢN XUẤT HỮU CƠ
Nhà sản xuất với nhãn nông nghiệp hữu cơ ở các khu vực sản xuất tại TP.HCM (Đà Lạt và đồng bằng sông Cửu Long) vẫn còn ít
vì ở Việt Nam vẫn chưa có bằng chứng nhận quốc tế, đa phần là từ VietGap, tất cả bắt đầu từ việc cấm sử dụng thuốc trừ sâu. Ở
Đà Lạt chúng tôi đã khám phá ra Trang trại Organik, chủ sở hữu mang hai dòng máu Pháp-Việt. Mức độ sử dụng thuốc trừ sâu
tràn lan ở khu vực này và sản xuất thực phẩm hữu cơ yêu cầu phải được tách biệt với các khu đất xung quanh, đây là một điều
không dễ dàng.Ở Đồng bằng sông Cửu Long thì không lâu nữa lượng rau củ sẽ không còn được sản xuất, mà hầu hết là gạo và
trái cây. Người sản xuất vẫn đang gặp khó khăn chuyển sang hữu cơ vì nó có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập duy nhất của
họ.

Những thử thách mới

Ngôn ngữ mới
Vốn tiếng Việt của chúng tôi bị hạn chế, việc
trao đổi giữa các khách mời cũng vậy, nguồn
gốc của một số thất vọng. Chúng tôi lập một
nhóm phiên dịch gồm 3 người để phiên dịch
nội dung những đoạn phim phỏng vấn ở Việt
Nam để người dân địa phương có thể hiểu
được những đoạn phim đó.

Chế độ chính trị
Việt Nam là quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản
với một đảng duy nhất kể từ năm 1975, và sự
tham gia của người dân không được thể chế
hóa. Đối mặt với sự sợ hãi của một số khách
mời khi được quay, chúng tôi đã quyết định
không tổ chức một buổi hội thảo và tập trung
nỗ lực vào việc phổ biến các giải pháp kỹ thuật.

LAOS
VIÊT NAM

Hệ thống Thực phẩm
ở TP.HCM
Nuôi sống 13
triệu người dân

CAMBODIA

Dalat

Hô Chi
Minh

Tay Ninh

Đồng Nai

Đất nước tiêu thụ gạo lớn nhất
thứ 4 thế giới trung bình đầu
người
Tăng lượng tiêu thụ thịt (thịt gà, cá)
giữa các tầng lớp trung lưu

Vinh
Long
Cán Tho
Mekong
Delta

Sản xuất nông nghiệp ở TP.HCM đáp
ứng 20 đến 30% nhu cầu lương thực
của thành phố
Thành phố được cung cấp bởi 3 chợ đầu mối: Chợ Hóc
Môn, chợ Bình Điền và Thủ Đức. Ngoài ra còn có 239
chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa và hơn 1000 siêu
thị, một con số đang gia tăng trong những năm qua.

Vấn đề bền vững và được khuyến nghị

#1
#2
#3
#4

Bảo tồn nền văn hóa ẩm thực trong khi giảm tác động môi trường
Thói quen ăn uống đang hướng đến việc ăn ở ngoài, và ăn nhiều thịt. Điều này quan trọng để phát triển sự
bền vững và tiếp cận nguồn lương thực trong khi bảo tồn di sản ẩm thực của người Việt.

Đảm bảo An toàn Thực phẩm: tiếp cận vật lý và kinh tế cho tất cả
Việt Nam đang tự túc về lúa gạo nhưng tình trạng mất an ninh lương thực đô thị mới đang phát triển do hậu
quả của việc di cư nông thôn. Sự thu hút và các hoạt động của nông nghiệp khu vực phải được duy trì, đồng
thời đề xuất các giải pháp mới để đảm bảo quyền tiếp cận chế độ ăn uống lành mạnh và chất lượng ở cả
thành thị và nông thôn cho tất cả mọi người.

Giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu và đảm bảo an toàn thực phẩm
Thách thức chính là thuốc trừ sâu, việc sử dụng quá mức có tác động lâu dài đến hệ sinh thái và sức khỏe của
người dân Việt Nam. Chúng tôi phải hỗ trợ, trao đổi với các nhà sản xuất và phát triển đào tạo về nông học.
Sản xuất trên mặt đất cũng là một trong những giải pháp để khuyến khích.

Giảm chất thải nhựa kết hợp với phân phối thực phẩm và tăng cường
quản lý chất thải hữu cơ bằng cách liên kết với khu vực thành thị và nông
thôn

>> Thêm thông tin

Chia sẻ kết quả và theo dõi
Với các trường đại học
Chúng tôi đã thuận lợi công chiếu
bộ phim và thảo luận về kết quả của
chúng tôi với Tổ chức Nông nghiệp
Sài Gòn (SAGRI) và các nhà nghiên
cứu từ Đại học Công nghệ TP HCM.

Gặp gỡ công chúng
Chúng tôi đã hợp tác cùng La Holista
và đơn vị cung cấp không gian làm
việc chung The Hive, sự kiện cuối
cùng đã quy tụ 11 gian hàng thực
phẩm bền vững (nhà sản xuất hữu
cơ, ngũ cốc, bơ đậu phộng, nước ép
trái cây hoặc phô mai hạt điều) và
hơn 100 người tham gia. Họ cũng
tham dự buổi chiếu phim "Hệ thống
ẩm thực của thành phố Hồ Chí
Minh". Đó là một thành công thực
sự đối với chúng tôi!

>> Tìm đoạn phim ở đây!

Làm việc với những tổ
chức lớn
Khi đến Hà Nội, chúng tôi đã giới
thiệu bộ phim tại Đại sứ quán
Pháp cho 40 nhân tố quan trọng
liên quan đến thực phẩm và nông
nghiệp tại Việt Nam:tổ chức Nông
Lương Liên Hợp Quốc, Ngân hàng
Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới,
Trung tâm Nghiên cứu Nông
nghiệp Pháp cho Phát triển Quốc
tế, Học viện Nông nghiệp Việt
Nam và tổ chức Rikolto.

Theo sát các vấn đề
>> Tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân TP HCM
Giám đốc Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc trao đổi các vấn
đề này với Pháp (chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng theo mô hình Rungis). Chúng tôi sẽ
khuyến khích việc ký Hiệp ước Chính sách Thực phẩm Đô thị Milan và tiếp tục thảo luận về các khuyến nghị được đề
xuất.

>> Với các bên liên quan cấp địa phương
Chúng tôi muốn tiếp tục đà này, và sẽ đề xuất với cộng đồng địa phương để tổ chức các cuộc họp và thảo luận khác.

Tin tốt

Những sáng kiến truyền cảm hứng
Làm thế nào để khu vực tư nhân có thể đóng
góp cho hệ thống thực phẩm bền vững?

Trang trại và cửa
hàng Organik

Ứng dụng « We Trace »,
“Les Vergers du Mékong”

Organik từ trang trại đến phân nhánh!

Một ứng dụng điện thoại thông minh
để cải thiện thực hành canh tác.

>>> Tìm đoạn phim ở đây!

>>> Tìm đoạn phim ở đây!

Phô mai hạt điều

Phòng Thương mại và Công nghiệp

Phô mai hạt điều, 100% thuần chay

nhiệm xã hội của doanh nghiệp”

Pháp tại Việt Nam Nền tảng “Trách
Phát triển sức mạnh tổng hợp bền vững
giữa các Tổ chức Phi chính phủ và các Công ty

>>> Tìm đoạn phim ở đây!

>>> Tìm đoạn phim ở đây!

Thanks to our Partners
And Welcome to the New ones !

Contacts

Social networks

anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org
alice.deshons@letsfoodcities.org

www.letsfoodcities.com

