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1. Tóm tắt lịch sử HTX Bình Minh

• HTX Bình Minh được thành lập vào 

năm 2016. Với 27 thành viên ban đầu. 

• Thành viên tham gia HTX chủ yếu sản 

xuất nông nghiệp.

• Toàn bộ thành viên HTX  là dân tộc 

Dao.

• Đến năm 2017, số thành viên tham gia 

liên kết SX bền vững là  118, nên hiện 

tại tổng số thành viên HTX là 145.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp

• Tổng diện tích canh tác:  108 ha
(27 TV)

• Cây trồng chính: cà phê, hồ tiêu, 
sầu riêng, bơ, mít, … 

• Năng xuất trung bình, ND không 
quá chú trọng đến năng xuất.

• Canh tác theo kinh nghiệm và kết 
hợp với kỹ thuật mới. 

3. Phát triển cà phê và hồ tiêu 

bền vững theo tiêu chuẩn 4C

• Được tập huấn những kiến thức sx bền vững

• Bón phân cân đối, tưới nước tiết kiệm; 

• Làm phân vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp;

• Cắt cành, tạo hình hợp lí; thu hoạch, chế biến, 

bảo quản đảm bảo chất lượng;

• Giảm giá thành sản xuất, giảm chi phí đầu vào.

• Nâng cao chất lượng, tăng thu nhập.

• Ghi chép sổ nhật ký nông hộ: tính toán được chi 

phí đầu vào, lợi nhuận, giá thành sp.

4. Những khó khăn, thuận lợi 
khi áp dụng bộ tiêu chuẩn 4C

4.1 Khó khăn gặp phải khi áp dụng bộ 

tiêu chuẩn 4C:

• Một số nông dân chưa muốn tiếp nhận tiến 

bộ khoa học kĩ thuật (bảo thủ).

• Không muốn liên kết.

• Không muốn viết nhật kí nông hộ.

• Chưa nắm được giá cả thị trường, bị tư 

thương ép giá.
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4. Những khó khăn, thuận lợi 

khi áp dụng bộ tiêu chuẩn 4C

(Tiếp)
4.2 Những thuận lợi khi áp dụng bộ tiêu 

chuẩn 4C

• Lối canh tác bền vững

• Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

• Giảm lượng nước tưới, phân bón

• Chăm sóc cây đúng quy trình

• Giảm chi phí chăm sóc đầu tư cho vườn cây.

• Nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Hệ thống lò đốt biochar – sấy
•Lò đốt bằng công nghệ 

yếm khí flox, không gây ô 

nhiễm môi trường

•Tạo nguồn than biochar, 

cung cấp 1 phần dinh 

dưỡng lại cho đất trồng.

•Chủ động sơ chế cà phê 

khi gặp thời tiết xấu.

•Giảm thiểu thời gian sơ 

chế.

•Cà phê nhân khô đều, chất 

lượng tốt. 

Xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý vị.


