
TẦM NHÌN Ngỗng – An Biên Food hướng đến trở thành một hệ sinh thái sản 
phầm nông nghiệp bền vững có sự tham gia (nông dân, khách hàng, 
chuyên gia, xưởng chế biến, hệ thống phân phối, chính quyền địa 
phương,…) và có thể nhân rộng.

SỨ MỆNH Đồng hành xây dựng sinh thái nông nghiệp bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI Minh, Trí, An, Tín, Đồng
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SẺ CHIA

Địa bàn dự án: Trong giai đoạn 2021-2022, Cánh đồng sẻ chia tập trung kết nối vùng nguyên 
liệu ruộng rươi ở Hải Phòng và mô hình gạo enzyme tại Thanh Hóa.

Bối cảnh ý tưởng: 
- Thách thức trong việc phát triển mô hình canh tác không hóa chất.
- Thách thức trong việc hạn chế bao bì nhựa người nông dân mong muốn sản xuất hữu cơ 
nhưng lại lo ngại đầu ra.
- Khách hàng cũng quan tâm hơn đến sức khỏe và môi trường nhưng cũng thắt chặt chi tiêu, 
mong muốn tiết kiệm hơn.thương hiệu và liên kết với các bên liên quan chưa thực sự hiệu quả.

Thông tin liên hệ:
Website: https://ngong.vn
Facebook: http://www.facebook.com/www.ngong.vn
Địa chỉ: số 74 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Kết nối người tiêu dùng, khách hàng

Phát triển vùng nguyên liệu

Hoàn thiện quy trình sản xuất

Xây dựng cộng đồng tiêu dùng bền vững

- Chuỗi giá trị: gạo và các loại hạt, nông sản.
- Mô hình hoạt động:
    + Hợp tác trồng chế biến các phân phối gạo và các loại 
hạt thương hiệu Ngỗng,  tour du lịch.
   + Đồng hành xây dựng, phân phối các sản phẩm mang 
thương hiệu của nông dân như bột sắn dây ông Hòa, 
Cam chú Phúc,…
- Đặc điểm của sản phẩm: Đồng hành cùng nông dân sản 
xuất các sản phẩm thuần Việt, sạch an toàn và giàu dinh 

TỔNG QUAN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kết nối khách hàng tham gia trực tiếp 
vào quá trình sản xuất bằng việc mua 
hàng trả trước nhằm cấp vốn cho nông 
dân từ đầu vụ sản xuất từ đó ổn định 
đầu ra, tạo sinh kế sinh thái bền vững.

TÓM TẮT DỰ ÁN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kết nối cộng đồng tiêu dùng bền vững 
nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản 
canh tác không hóa chất từ đó nhân 
rộng mô hình canh tác không hóa chất 
và tạo sinh thái, sinh kế bền vững cho 
nông dân.
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