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Thông cáo Báo chí 
 

Tập đoàn Mavin và Tổ chức World Vision Việt Nam chung tay  
thúc đẩy chăn nuôi theo chuỗi giá trị 

 
 
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2022 -  Tập đoàn Mavin và Tổ chức World Vision Việt Nam (hay 
còn gọi là: Tầm nhìn Thế giới Việt Nam) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực trách 
nhiệm xã hội, giúp hỗ trợ sinh kế cho người dân tại một số địa bàn khó khăn của Việt Nam. 
Theo đó, trong giai đoạn 3 năm từ 2022 -  2024, Mavin và World Vision Việt Nam sẽ cùng 
chung tay thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam với gói hỗ trợ sinh kế trị giá 100.000 USD. 

Trước mắt, trong năm 2022 này, Chương trình hợp tác sẽ được triển khai tại huyện Thường 
Xuân – tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, Tập đoàn Mavin và World Vision Việt Nam sẽ cung cấp một 
gói hỗ trợ gồm 12.000 vịt giống, hơn 40 tấn thức ăn chăn nuôi kèm theo thuốc thú y, cùng 
tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 120 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn. Dự kiến toàn bộ con giống và vật tư chăn nuôi sẽ được chuyển đến tay các hộ gia đình 
trong tháng 04 năm 2022 và tới cuối tháng 06 năm 2022 các hộ chăn nuôi đã có thể bắt đầu 
xuất bán thành phẩm. 

Hình 1: Toàn cảnh buổi lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Tập đoàn Mavin và World Vision Việt Nam. 
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Cụ thể, khi tham gia vào Chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Mavin và World Vision Việt Nam, 
các hộ chăn nuôi sẽ nhận được những hỗ trợ sau: 

• Cung cấp con giống chất lượng cao của Tập đoàn Mavin; 
• Hỗ trợ thức ăn chăn nuôi an toàn, đảm bảo dinh dưỡng hoàn chỉnh cho vật nuôi cho 

tới khi xuất chuồng; 
• Cung cấp nguồn thuốc thú y, vắc xin đạt chuẩn WHO-GMP và các vật tư chăn nuôi cần 

thiết khác. 

Và quan trọng nhất, các hộ nông dân sẽ được đào tạo chuyển giao kỹ thuật, tư vấn về tiêu 
chuẩn chuồng trại và quy trình chăn nuôi chặt chẽ để đảm bảo kết quả chăn nuôi tối ưu và 
chất lượng thịt tốt. Thành phẩm đầu ra cũng sẽ được Tập đoàn Mavin hỗ trợ kết nối các thương 
lái thu mua với mức giá bán hợp lý. 

Theo World Vision Việt Nam, các hộ chăn nuôi được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí 
đa dạng, như: hộ thuộc diện nghèo/cận nghèo, có trẻ khó khăn, có lao động, có chuồng trại 
hợp vệ sinh, v v. Sau khi được cung cấp con giống và các vật tư chăn nuôi, quá trình chăn nuôi 
được giám sát chặt chẽ bởi Tập đoàn Mavin và World Vision Việt Nam để đảm bảo trọng 
lượng và chất lượng thịt cung cấp cho thị trường. Trên cơ sở kết quả chăn nuôi, các hộ gia 
đình cũng sẽ đóng góp 10% tổng giá trị sản phẩm bán ra để duy trì sản xuất và mở rộng cho 
các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn. 

"Khi tham gia Chương trình hợp tác, các hộ nông dân cam kết thực hiện đúng theo hướng dẫn 
của các chuyên gia đến từ Tập đoàn Mavin và Tổ chức World Vision Việt Nam. Mục tiêu là để 
đảm bảo hiệu quả tối ưu cho từng yếu tố chăn nuôi, bao gồm con giống, xây dựng chuồng trại, 
quy trình cho ăn và chăm sóc chặt chẽ, đồng thời loại trừ hoàn toàn việc sử dụng các chất cấm 
trong chăn nuôi. Hoạt động hợp tác này là minh chứng cho cam kết theo đuổi một nền nông 
nghiệp xanh của chúng tôi thông qua việc chăn nuôi hữu cơ và chất lượng cao. Về lâu dài, điều 
này sẽ giúp cộng đồng hưởng lợi xây dựng thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực chăn nuôi vịt 
với các thương lái và người mua, đóng góp vào tính bền vững của dự án", ông Phạm Văn Vinh, 
Quản lý Chương trình Sinh kế, Tổ chức World Vision Việt Nam chia sẻ.  

Còn về phía Tập đoàn Mavin, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT cho biết Mavin rất 
vui mừng tiếp tục hợp tác với World Vision Việt Nam sau thành công của giai đoạn 1 tại huyện 
Như Xuân – tỉnh Thanh Hóa, đã giúp hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo, làm chủ nghề chăn 
nuôi heo, gà, vịt và tiếp cận chăn nuôi bền vững theo chuỗi giá trị khép kín “Từ Nông trại tới 
Bàn ăn” của Tập đoàn Mavin. 

“Điều Mavin tâm đắc nhất sau 3 năm thực hiện Chương trình tại huyện Như Xuân (tỉnh Thanh 
Hoá), đó là Chương trình không chỉ giúp người nông dân thoát nghèo mà còn giúp họ tự tin 
mua thêm con giống và tiếp tục duy trì chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Bằng cách này, 
chúng tôi vừa giúp người nông dân tăng thu nhập, vừa giúp họ tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi hiệu 
quả và các sản phẩm chăn nuôi an toàn, qua đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành 
nông nghiệp Việt Nam”, ông David chia sẻ. 
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Cũng nhân dịp này, Trưởng Đại diện Tổ chức World Vision Việt Nam Doseba Sinay nhấn mạnh: 
"Từ kinh nghiệm hợp tác trước đó để cải thiện an sinh cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại 
huyện Như Xuân, tập đoàn Mavin đã trở thành đối tác đáng tin cậy của World Vision Việt Nam. 
Chung tôi tin tưởng rằng cách tiếp cận mới mẻ nhưng đầy tính thực tế của Dự án hợp tác lần 
này sẽ tiếp tục cho phép các bên phát huy thế mạnh và chuyên môn của mình để mang lại tác 
động lan toả hơn nữa tới những cộng đồng cần sự trợ giúp, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi 
để mọi trẻ em được hưởng một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa”. 

### 

Về Tập đoàn Mavin:  

Tập đoàn Mavin là một liên doanh giữa Australia và Việt Nam, đã có hơn 17 năm hoạt động 
tại Việt Nam. Tập đoàn Mavin là một trong 10 công ty lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp và 
là công ty duy nhất hoạt động khép kín trong các lĩnh vực: con giống, sản xuất thức ăn chăn 
nuôi và dược thú y, chế biến thực phẩm. Tập đoàn Mavin là doanh nghiệp tích cực ứng dụng 
công nghệ cao và số hóa trong sản xuất kinh doanh, góp phần thay đổi sản xuất nông nghiệp 
tại Việt Nam từ mô hình sản xuất thô sơ, thủ công sang mô hình công nghiệp và hiện đại theo 
tiêu chuẩn quốc tế. 

Về Tổ chức World Vision Việt Nam: 

World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc 
sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision giúp đỡ tất 
cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có 

Hình 2: Đoàn đại biểu World Vision Việt Nam và Tập đoàn Mavin chụp ảnh lưu niệm. 
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mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người 
dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương 
trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó 
khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision đang được triển khai tại 37 huyện 
thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 
Liên hệ Báo chí: 
  
Ms. Vũ Thị Toan | Trưởng phòng Truyền thông | Tập đoàn Mavin  
Email: toan.vu@mavin-group.com    Tel.: (+84) 915.388.988 
  
Ms. Ngô Thu Trà | Cán bộ cấp cao về Truyền thông & Quan hệ Báo chí | World Vision Việt Nam 
Email: ngo_thu_tra@wvi.org   Tel.: (+84) 911.420.880 
 

 


