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DỰ ÁN SẢN XUẤT LÚA SẠCH THEO 
HƯỚNG TỰ NHIÊN

Thành viên thực hiện:

• Võ Văn Tiếng
• Nguyễn Văn Bùi
• Đào Duy Quan
• Nguyễn Huệ Bình
• Đỗ Thanh Vân
• Lý Trung Hiếu

NÔNG TRẠI TÂM VIỆT

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG
1. Câu chuyện thương hiệu “ Tâm Việt”
2. Phân tích thị trường
3. Ý tưởng

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN 
1. Quy trình hoạt động mô hình
2. Kế hoạch tài chính
3. Kế hoạch marketing
4. Kế hoạch nhân sự

III. KẾT LUẬN
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I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG

1. Câu chuyện thương hiệu “ Tâm Việt”

Bắt đầu từ những chuyến đi trên mảnh đất “Việt”

Ý tưởng bắt đầu từ chữ “ Tâm” 

• Người nông dân càng ngày càng khốn khổ

• Chịu nhiều rủi ro: thời tiết, môi trường, vật
tư đầu vào ngày càng tăng, đầu ra bấp
bênh, giá thấp…

• Lạm dụng hóa chất và các giải pháp ngắn
hạn, không bền vững trong sản xuất, tạo ra
nông sản độc hại, ảnh hưởng sức khỏe
NTD, gây ô nhiễm môi trường

I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG

2. Phân tích thị trường
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I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG

• Người tiêu dùng lo lắng trong từng bữa ăn

• Không biết rõ nguồn gốc thực phẩm

• “Vàng thau lẫn lộn”: Không phân biệt
được thực phẩm sạch hay bẩn, không chắc
chắn được thực phẩm “sạch” có sạch như
quảng cáo hay không.

I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG

• Người sản xuất sạch không biết đi vê đâu…

• Làm sao có đầu ra ổn định?

• Làm sao chứng minh được sản
phẩm sạch, xứng đáng với giá cao
hơn thông thường?

• Làm sao đủ vững tâm để đi tiếp
trên con đường sản xuất sạch?
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I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG
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3. Ý tưởng

GIÁ 
CAO.

SẠCH?

I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG
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ĐA DẠNG SẢN PHẨM

I. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

• Địa điểm:  Ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh
Đồng Tháp

• Diện tích: 10ha ( 100.000m2)

• Dự án thực hiện với mô hình: Vườn – Ao – Chuồng – Ruộng (VACR)

GIỚI THIỆU CHUNG

DỰ ÁN SẢN XUẤT LÚA SẠCH THEO 
HƯỚNG TỰ NHIÊN
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1. Quy trình hoạt động

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA SẠCH

• 100.000m2 = 20.000m2 để đắp đê bao + 80.000m2 trồng lúa

• Giống: “Nàng hoa 9”gieo theo phương pháp sạ hàng 120kg/hecta

• Phương pháp bón lót : Phân hữu cơ vi sinh 1.136kg, men vi sinh

50kg và 568kg phân lân để giải ngộ độc phèn cũng như cân bằng độ

pH…

• Phương pháp ngừa sâu hại và dịch bệnh: thả thêm cá đồng và vịt,

kết hợp với bơm nước vào ruộng ở các giai đoạn.

• Chế biến và bảo quản: hút chân không, tiêu chẩn HACCP

• Phân phối: trực tiếp đến tay người mua

Trước

khi

gieo sạ

- Xới, ủi đất

- Bón lót phân hữu cơ ( 30kg/1.000m2)

- Bơm nước vào ruộng để hệ vi sinh vật trong phân phân giải chất hữu cơ

- Trồng cỏ tạo hàng rào sinh học, thả vịt, cá

Từ

ngày 1–

7

- Gieo giống

- Cho nước vào vừa ngập mặt ruộng.

- Bắt ốc bưu vàng và diệt trứng ốc.

- Thả vịt và cá vào.

Ngày

8-15

- Bơm nước vào ruộng ngập đọt lúa để hạn chế bù lạch (côn trùng chít hút, làm vàng, khô và xoắn lá

lua), không cho cỏ phát triển.

- Xem khi lúa bị bù lạch nếu rễ phát triển tốt, rễ trắng và ra lá non thứ 4 thì hết bù lạch, nếu cây bị rễ

đen, không ra lá mới sẽ chết.

Ngày

16 - 45

- Bắt đầu nhổ cỏ lúa.

- Cấy dặm lại những chỗ lúa bị chết do ốc ăn, không nảy mầm…

- Khi cấy xong thì rút nước ra để cây lúa ra rễ mới đồng thời nhốt vịt lại tránh động rễ, đẻ nhánh mới

và rễ ăn sâu hơn giúp cứng cây.

- Sau ngày 3-5 sẽ bơm nước vào lại và cho vịt vào lúc đó lúa ở ngày 25-30.

- Cây lúa lúa phát triển lại với màu chuẩn là màu mạ chanh, lá thẳng đứng,rễ trắng dài.

Ngày

46 - 60

- Sau 46 ngày thì cây lúa sẽ có đòng. Biểu hiện là trên đầu lá sẽ có ngấn nhỏ, lá lúa vàng hơn, tách

thân ra thì thấy đòng của lúa là đoạn 0,5-1cm, có màu trắng giống bông gòn. 

- Sau 53 ngày thì tấc cả cây lúa sẽ có đòng vì cây lúa không đồng đều ở chỗ gò cao và trũng thấp.

Ngày

61 -105

- Sau 63 ngày thì cây lúa bắt đầu trổ. Sau 68 thì lúa trổ đều. 

- Từ ngày 66 cây lúa trổ trước sẽ vô gạo bao gồm chín sữa, chín sáp và chín tới cậy, chắc hạt.

- Thu hoạch.

Bảng “ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA SẠCH”
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II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

2. Kế hoạch chi phí

Loại CP ĐVT SL ĐG TT

Thuê đất 1.000 m2 83 1.300.000 107.900.000

Giống kg 960 15.000 14.400.000

Phân bón kg 8.000 11.000 88.000.000

Nhiên liệu lít 400 14.000 5.600.000

Nhân công: rải phân, làm cỏ, cấy. Ngày 24 80.000 1.920.000

Cắt lúa 1.000m2 80 220.000 17.600.000

Quản lý Người/vụ 5 3.000.000 60.000.000

KH máy móc, thiết bị 14.000.000

Tổng chi phí Đồng 261.420.000

SL lúa thu hoạch kg 40.000

BẢNG KẾ HOẠCH CHI PHÍ LÚA THÀNH PHẨM (Đv: đồng)

SẢN PHẨM ”GẠO”

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

2. Kế hoạch chi phí

BẢNG KẾ HOẠCH CHI PHÍ GẠO THÀNH PHẨM
(Tỷ lệ quy đổi từ gạo sang lúa: 50%)

Loại CP ĐVT SL ĐG TT

Vận chuyển tới nhà máy kg 40.000 130 5.200.000

Sấy + Xay xát kg 40.000 100 4.000.000

Đánh bóng kg 20.000 250 5.000.000

Đóng gói kg 16.000 1.300 20.800.000

Bán hàng kg 16.000 1.500 24.000.000

Tổng Chi phí Đồng 59.000.000

SẢN PHẨM ”GẠO”
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II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Giá bán (đồng/kg) 28.000

Số lượng (kg) 15.000

Doanh thu (đồng) 420.000.000

Chi phí (đồng) 320.420.000

Lợi nhuận (đồng) 99.580.000

BẢNG KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN

2. Kế hoạch chi phí
SẢN PHẨM ”GẠO”

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

2. Kế hoạch chi phí
SẢN PHẨM  KHÁC

Loại CP Bò Vịt Cá Rau, củ
Chuối, đu

đủ

Thời gian nuôi, 

trồng
2 năm 4 tháng 1 năm 1.5 tháng 4 tháng

Thuê đất (đ) 1.950.000 1.300.000 13.000.000 2.600.000 3.250.000

Giống 60.000.000 10.000.000 40.000.000 400.000 100.000

Thức ăn 27.000.000 3.240.000

Nhân công 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000

Bán hàng 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Tổng chi phí 64.450.000 40.300.000 57.740.000 4.500.000 4.850.000

ĐVT:  Đồng
BẢNG KẾ HOẠCH CHI PHÍ CÁC SẢN PHẨM KHÁC
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II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

2. Kế hoạch chi phí
SẢN PHẨM  KHÁC

ĐVT: Đồng

Bò Vịt Cá Rau, củ Chuối, đu đủ

Thời gian 2 năm 4 tháng 1 năm 1.5 tháng 4 tháng

Số lượng 4 con 600 con 2.500 kg

Giá bán (đ) 21.000.000 80.000 30.000

Doanh thu

(đ)
84.000.000 48.000.000 75.000.000 7.000.000 8.000.000

Lợi nhuận

(đ)
19.050.000 7.700.000 17.260.000 2.500.000 3.150.000

BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU – LỢI NHUẬN CÁC SẢN PHẨM KHÁC

3. Kế hoạch marketing

 Đối tượng khách hàng hướng đến

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

• Thu nhập cao khoảng 10 triệu đồng/hộ/tháng
• Tâm lý tiêu dùng: Thích sử dụng sản phẩm sạch, an 

toàn. Chấp nhận mức giá cao hơn sản phẩm thông
thường

• Có sự thấu hiểu: chọn sản phẩm mình hiểu và hiểu sản
phẩm mình chọn

• Các chủ quán ăn, nhà hàng quan tâm đến việc cung
cấp thực phẩm sạch đến khách hàng
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3. Kế hoạch marketing ( Mô hình 4P) 

• Product = Sản phẩm

- Đa dạng sản phẩm: Gạo, cá, vịt, gà, rau,…

- Bao bì có mã code để truy xuất thông tin sản phẩm

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Xây dựng cơ sở dữ
liệu về quy trình

sản xuất

• Đặt hàng
• Kiểm tra
• Phản hồi

• Quản lý
• Chứng minh nguồn gốc
• Tiếp thu phản hồi và cải

thiện sản phẩm

3. Kế hoạch marketing ( Mô hình 4P) 

• Price = Giá bán

Giá bán gạo:

- Giá bán lẻ: 32.000 VND

- Giá bán sỉ: 27.000 VND

- Giá bán ưu đãi cho người tiêu dùng đặt trước: 28.000 VND

Các sản phẩm khác chỉ có chính sách giá bán lẻ được tính dựa vào
chi phí sản xuất

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN
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3. Kế hoạch marketing ( Mô hình 4P) 

• Place = Kênh phân phối

- Bán hàng online qua mạng xã hội

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

3. Kế hoạch marketing ( Mô hình 4P) 

• Place = Kênh phân phối

- Bán hàng tại các phiên chợ nông sản sạch

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN
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3. Kế hoạch marketing ( Mô hình 4P) 

• Place = Kênh phân phối

- Các đại lý, cửa hàng đại diện

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

3. Kế hoạch marketing ( Mô hình 4P) 

• Promotion = Xúc tiến bán hàng

Xây dựng mối quan hệ khách hàng bằng “ lòng tin”

Truyền thông thông qua mạng xã hội và app

Chế độ chăm sóc khách hàng :

- Tặng sản phẩm đi kèm thường xuyên như hoa màu, các sản
phẩm thu được trên mô hình

- Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN
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4. Kế hoạch nhân sự

II. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Võ Văn Tiếng
• Chịu trách nhiệm chính
• Quan hệ đối ngoại
• Phát triển thị trường và tìm khách hàng
Nguyễn Văn Bùi
• Quản lý chung về kỹ thuật nông nghiệp
Đào Duy Quan
• Quản lý quy trình, kế hoạch sản xuất
Nguyễn Huệ Bình
• Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất
Đỗ Thanh Vân
• Tài chính, kế toán
• Quản lý bán hàng
Lý Trung Hiếu
• Quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

• Xây dựng và hoàn thiện mô hình nông trại “Sạch” 
• Ứng dụng khoa học – công nghệ vào mô hình

NĂM THỨ 1

• Cải tiến và nhân rộng mô hình nông trại “ Sạch”
• Nghiên cứu phát triển các sản phẩm được chế biến sau thu hoạch nhắm 

tăng giá trị sản phẩm

NĂM THỨ 2 & 3

• Phát triển thị trường & hợp tác chuyển giao

NĂM THỨ 4 & 5
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KỸ THUẬT

VỐN

PHÁP LÝ
QUẢN LÝ

TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ

III. KẾT LUẬN – TẦM NHÌN

THÊM MỘT HƯỚNG ĐI CHO NGƯỜI TRẺ
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THANK YOU !


