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Địa điểm phát triển chuỗi giá trị mật ong
 Địa lý
- Phía Đông Bắc của Việt Nam; thuộc tỉnh Bắc Kạn
- Diện tích: 10.048 ha;
- 07 xã: Nam Mẫu Khang Ninh, Cao
Thượng, Cao Trĩ, Quảng Khê, Hoàng
Trĩ của huyện Ba Bể và Nam Cường
của huyện Chợ Đồn
 Đa dạng sinh học;
- Thực vật: Đa dạng, chủ yếu trên núi đá vôi
và kiểu rừng xanh.
- Động vật: 553 loài thuộc 30 bộ được ghi
nhận
 Khu vực phát triển chuỗi mật ong:
- 04 xã: Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê của
huyện Ba Bể và Nam Cường của huyện Chợ Đồn
- 44 hộ gia đinh tham gia chuỗi mật ong

Các đơn vị tham gia thực hiện
 Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (BCA)
Có vai trò tư
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc
vấn chính sách,
Kạn (DARD)
kết nối các bên
 Phòng NN và PTNT huyện Ba Bể và Chợ Đồn;
có liên quan,
 Vườn Di sản ĐN Á Ba Bể
hỗ trợ nguồn
 UBND huyện Ba Bể, Chợ Đồn
nhân lực
 UBND xã: Khang Ninh, Nam Mẫu, Nam Cườg và
Quảng Khê
Có vai trò cung
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (TUAF)
cấp chuyên gia
ong hướng
Nhà hàng, khách sạn,
Có vai trò là người mua,
dẫn kỹ thuật;
nhà nghỉ, cửa hàng trên
tiêu thụ, mở rộng thị
nguồn nhân
địa bàn.
trường sản phẩm mật
lực quản lý
ong
chuỗi

Lựa chọn sản phẩm dựa trên đa dạng sinh học
Tại sao lại lựa chọn chuỗi mật ong?
 Đa dạng sinh học cao
 Các hoạt động phát triển kinh tế của người dân địa
phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
 Nhu cầu thị trường mật ong lớn
 Nuôi ong đầu tư ít, lợi nhuận cao
Ai là người được lựa chọn?
 Ưu tiên các hộ nghèo và thu nhập thấp và những người
đam mê nuôi ong trong khu vực dự án.
 Các hộ gia đình đang nuôi ong hoặc đã nuôi trước đây,
những người có kinh nghiệm nuôi ong và mong muốn
tham gia vào chuỗi giá trị mật ong.

Các hoạt động chính trong việc phát
triển chuỗi mật ong
(1) Thành lập các câu lạc bộ và hội nuôi ong
Ba Bể
Hội nuôi ong Ba Bể gồm:
- 4 câu lạc bộ ở 4 xã
- 44 thành viên

(2) Cung cấp các khóa đào tạo và tham quan
học tập kinh nghiệm
• 03 khóa đào tạo ToT kỹ thuật nuôi ong nâng cao
cho 4 trưởng câu lạc bộ.
• 02 khóa đào tạo kiến thức nuôi ong cơ bản cho
44 hộ nuôi ong.
• 01 khóa đào tạo kỹ thuật nâng cao chất lượng
mật ong cho 44 hộ.
• 01 khóa đào tạo lập kế hoạch kinh doanh, xây
dựng định hướng phát triển cho các câu lạc bộ và
cho hội nuôi ong.
• 01 khóa đào tạo nâng cao kỹ năng đàm phán, tìm
kiếm và mở rộng thị trường cho các sản phẩm
mật ong Ba Bể.
• Tổ chức 01 chuyến tham quan học nghề nuôi ong
cho các hộ nuôi ong để tìm hiểu và chia sẻ kiến
thức, kinh nghiệm nuôi ong với những người nuôi
ong chuyên nghiệp tại các hợp tác xã nuôi ong
tỉnh Thái Nguyên.

(3) Cung cấp ong giống và dụng cụ nuôi ong
 Tổng số thùng ong hiện có của dự án là
262 thùng, trong đó:
- Dự án cung cấp: 128
- TUAF cung cấp: 8
- Hộ nuôi ong: 134 (một số hộ đã nuôi
từ trước khi có dự án)
 Tổng số thùng quay mật hiện có là:
trong đó Dự án cung cấp: 4, Xã Khang
Ninh và hộ nuôi ong: 9
 Cung cấp hũ đựng mật ong thủy
tinh và tem nhãn cho các hộ:
Dự án: 400 hũ; TUAF: 100 hũ

(4) Giám sát, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các hộ nuôi
Theo kế hoạch hàng tuần, tháng các hộ nuôi ong được các trưởng câu
lạc bộ, chuyên gia ong kiểm tra và giám sát kỹ thuật chăm sóc ong.

(5) Thương mại hóa sản phẩm mật ong ra thị trường
• Tạo ra nhãn hiệu, tem mẫu và logo của mật
ong Ba Bể.
• Thiết kế mới hũ đựng các sản phẩm mật
ong Ba Bể, để cải thiện chất lượng sản
phẩm và thu hút sự chú ý của người tiêu
dùng nhiều hơn.
• Tổ chức các chiến dịch giới thiệu các sản
phẩm mật ong cho khách du lịch ở khu vực
Vườn di sản ĐNÁ Ba Bể và nhận được phản
hồi tích cực.
• Kết nối, mở rộng và phát triển thị trường
mật ong bền vững (04 câu lạc bộ đã ký 15
hợp đồng mua mật ong với 15 cửa hàng và
nhà phân phối mật ong ở khu vực Vườn Ba
Bể).

(6) Tổ chức hội thảo kết thúc dự án
Hội thảo thu hút được 70 người tham gia:
• Đại diện của ACB; GFA

• Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn
• Lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện Ba Bể
và Chọ Đồn
• Lãnh đạo và cán bộ của Vườn Ba Bể
• Lãnh đạo các xã: Nam Mẫu, Nam Cường,
Quang Khê, Khang Ninh
• Các hộ nuôi ong
• Các chuyên gia, giảng viên từ trường ĐH
Nông lâm

Kết quả và thành tựu đạt được
 Kinh tế
• Cải thiện sinh kế cho 44 hộ gia đình: Tổng thu nhập của 44 hộ gia đình
tăng 5 - 10% trong năm 2018, thu nhập của mỗi hộ gia đình tăng từ 3 5 triệu đồng trong năm 2018.
• Ổn định thu nhập cho các hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế cho
các xã địa phương trong khu vực Ba Bể AHP.
• Cam kết mạnh mẽ của người nuôi ong, bao gồm đầu tư từ tiền riêng
của các hộ nuôi ong.
 Môi trường
• Đóng góp tích cực của nghề nuôi ong rừng vào nông nghiệp thông qua
thụ phấn của ong.
• Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân địa phương về bảo
tồn đa dạng sinh học ở khu vực Vườn di sản ĐNÁ Ba Bể, ví dụ: giảm
thiểu lượng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu được người nông dân
địa phương sử dụng trong canh tác nông nghiệp.
• Giảm thiểu các vi phạm trong khai thác gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ
từ vườn di sản ĐNÁ Ba Bể.

Những thách thức trong việc phát triển chuỗi mật ong
 Nuôi ong phục thuộc vào các yếu tố sau
− Sự đam mê của người nuôi ong;
− Kiến thức và kinh nghiện nuôi ong;
− Thời tiết; mùa;

− Nguồn thức ăn (hoa và mật hoa)
 Thách thức trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu mật ong
Ba Bể
− Sản lượng mật ong không đủ cung cấp cho thị trường
− Nhiều mật ong giả, kém chất lượng được bán ở khu vực du lịch
của Vườn Ba Bể
− Khó đăng ký được thương hiệu nếu sử dụng tên là mật ong Ba
Bể (cấn nhiều thời gian, liên quan đến phạm vi Ba Bề là tên của
huyện)

Kết luận
 Được người dân và chính quyền địa phương đánh giá cao; khuyến
khích nhiều bên liên quan cùng chung tay phát triển kinh tế cộng đồng
địa phương.
 Hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện các chính sách liên quan đến
nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, đa dạng hóa các sản phẩm
du lịch.
 Tạo thêm nghề phụ “nuôi ong” cho người dân địa phương, có thể tạo
thêm thu nhập 5 - 10% mỗi năm; giúp ổn định thu nhập địa phương.
 Đóng góp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng
trong việc bảo vệ hệ sinh thái Vườn Ba Bể.
 Tiến trình đăng ký và bảo vệ thương hiệu mật ong Ba Bể vẫn chưa
hoàn thành.
 Việc quan trọng đối với người nuôi ong là có thể cập nhật được thông
tin thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm mật ong.
 Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện và xã quan tâm ban hành chính sách
hỗ trợ người nuôi ong và nhân rộng kết quả của dự án.

