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SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG CỦA CENDI 
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1. Tôn Gia Huyên 
2. Nguyễn Cao Cương 
3. Friedhelm Goeltenboth 
4. Nguyễn Minh Phương 
5. Quznh Hoa 



Hội đồng Viện 

# Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Địa chỉ Email 

1 Giáo sư Lê Văn Khoa Khoa sinh thái học, trường 
đại học quốc gia Hà Nội. 

+84.913342277 khoalv@vnu.edu.vn 
khoavnu@gmail.com 

2 Bà Trần Thị Lành Viện phát triển doanh nhân 
cộng đồng (CENDI). 
A4 làng khoa học Ngọc 
Khánh /12C phố Phạm Huy 
Thông, Ba Đình , Hà Nội, 
Vietnam 

  ttlanh@speri.org 
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Hội đồng khoa học 
# Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Email 

1 Ông Tôn Gia Huyên Room 108, Alley 74/2, 
Trường Chinh street, Đống 
Đa district, Hà Nội, 
Vietnam                              

+84.984819122 tongiahuyen@gmail.com 

2 Giáo sư Friedhelm 
Goeltenboth 

University of Hohenheim, 
Germany  
private: Hauptstr. 9, 
72147 Nehren, Germany 

   friedgoelten@gmx.de  

3 Ông Nguyễn Cao Cương Tổng biên tập Tạp chí Đầu 
tư nước ngoài 

+84.939405555 caocuong@diendandautu.
com.vn 
caocuong@dautunuocngo
ai.vn 

4 Bà Nguyễn Minh Phương Viện phát triển doanh 
nhân cộng đồng (CENDI). 
A4 làng khoa học Ngọc 
Khánh /12C phố Phạm 
Huy Thông, Ba Đình , Hà 
Nội, Vietnam 

+84.985713430 nmphuong@speri.org 

5 Bà Quỳnh Hoa Vụ đăng ký của bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

 +84.0912323972  hoaquynh@most.gov.vn 
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Hội đồng giám sát, đánh giá độc lập  
# Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Email 

1 Ông Trần Quốc Việt Xã Sơn Kim I, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

0912441741 tranvietsk1@gmail.com 

2 Bà Kim Thị Tuyên Xã Hạnh Dịch, huyện Quế 
Phong, tỉnh Nghệ An 

    

3 Ông Chảo A Phin Bản Sải Duân, xã Phìn 
Ngàn, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai. 

01666380766 dtnxaphinngan@gmail.com 

4 Bà Lý Mảy Chạn Xã Tả Phìn, huyện Sapa, 
tỉnh Lào Cai. 

0902280365 taphinhandicraft@gmail.com 

5 Ông A Chon Xã Pừ Ê, huyện Kon 
Plong, tỉnh Kon Tum. 

0986110412 achonpoekpl@gmail.com 
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# Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Email 

6 Bà Trần Thị Bình Xóm 3, xã Lâm Trạch, 
huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình. 

01234434650   

7 Ông Vàng Sín Mìn Thôn Hồ Sáo Chải, xã 
Thào Chư Phìn, huyện 
Simacai, tỉnh Lào Cai. 

01669961723 vsmin@speri.org 

8 Ông Lộc Văn Vìn HEPA, xã Sơn Kim I, 
huyện Hưong Sơn, tỉnh 
Hà Tĩnh 

  lvvin@speri.org 

9 Ông Lê Hồng Giang HEPA, xã Sơn Kim I, 
huyện Hưong Sơn, tỉnh 
Hà Tĩnh 

0986567905 lhgiang@speri.org 

10 Ông Lê Văn Tuấn Bản Pỏm Om, xã Hạnh 
Dịch, huyện Quế Phong, 
tỉnh Nghệ An. 

    

Hội đồng giám sát, đánh giá độc lập  
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MỤC TIÊU 

1. Có được những phát hiện, nhận diện, kiến nghị những nhân vật trong 
cộng đồng có những hành vi, tố chất, bản lĩnh và phương pháp luận của 
một Doanh nhân Cộng đồng.  

2. Có được cầu nối độc lập, minh bạch, khách quan giữa cộng đồng với Hội 
Đồng Khoa Học và Ban Giám đốc của Viện CENDI.  
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NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ  
ĐỘC LẬP DOANH NHÂN CỘNG ĐỒNG 

1. Phát hiện: Đặc sản của dân tộc tại các vùng của dự án.  

2. Nhận diện: Các bản sắc văn hóa, tri thức và luật tục địa phương và 
các loại giống bản địa tạo nên đặc sản dân tộc.  

3. Kiến nghị: Ghi chép, tài liệu (chụp ảnh, mô tả, video) các đặc sản 
dân tộc, giống bản địa, các loại cây có nguy cơ tuyệt chủng để có 
giải pháp phù hợp.   

4. Thúc đẩy: Thu thập các tri thức và thúc đẩy các sáng kiến từ cộng 
đồng để có được bản quyền sở hữu trí tuệ, bản quền nhãn mác. 

5. Đào tạo: xây dựng tài liệu, tờ giới thiệu, thư viện về các đặc sản và 
cây con bản địa. Tổ chức các cuộc tham quan, chia sẻ, nghiên cứu 
về văn hóa, tri thức địa phương và đặc sản dân tộc. 

6. Củng cố: Các mối liên kết trong nghiên cứu ứng dụng thông qua 
các Vườn ươm thử nghiệm, các bản quyền trí tuệ, nhãn mác. 

7. Mạng lưới: Đất rừng, thị trường sinh thái, nông sinh thái trẻ… 
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CƠ CHẾ 

1. Tham gia tự nguyện 

2. Các chương trình giao lưu trao đổi nâng cao năng lực: các chi 
phí cơ bản nhất Viện CENDI hỗ trợ (đi đường, ăn ở, ngủ 
nghỉ,…).  

3. Xây dựng các dự án nhỏ khoảng từ 500USD – 5000USD. 

4. Chủ động đề xuất các chương trình đào tạo, hội thảo để thảo 
luận về các loại giống, ẩm thực có nguy cơ tuyệt chủng.  

5. Viện CENDI chịu trách nhiệm đóng bảo hiểm 24/24 cho các 
thành viên Hội đồng giám sát đánh giá độc lập. 
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
2015-2020 
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I. Kế hoạch hành động “Bảo tồn rượu Ghè H’Re” Kon Tum 
• Tổ chức nghiên cứu rượu Ghè của người H’Re, xã Pờ Ê => Biết được sơ yếu 

lý lịch của rượu Ghè. 

• Họp dân (những người có kinh nghiệm) 

– Giá trị rượu Ghè 

– Thực trạng hiện nay của Rượu Ghè 

– Các nguyên liệu chế biến làm rượu: dây blo (làm men), gạo nếp (Hroa), 
gạo tẻ (Jring) => Quy trình xem ppt chú Nhã.  

– Giải pháp bảo tồn và phát triển. 

• Đánh giá sự đa dạng và các chức năng của rượu Ghè 

– Chức năng văn hóa, tín ngưỡng 

– Chức năng về sức khỏe 

– Chức năng về tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng tự nhiên.  

• Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức (CENDI) lập hồ sơ 
đăng ký bản quyền rượu Ghè cho người H’Re Pờ Ê. 

• Thời gian thực hiện năm 2015 – 2020. 
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II. Kế hoạch hành động giá trị cây thuốc tắm sau đẻ 
của người Dao đỏ bản Sả Xéng 

1. Xây dựng một số nội dung cần làm – thông qua cho toàn dân biết.  

2. Lựa chọn một số người hiểu biết nhiều cây thuốc có giá trị và đã trở thành 
bà thầy thuốc để thống nhất về các nội dung cần làm.  

3. Tổ chức triệu tập toàn dân ở bản đến nghe nôi dung cây thuốc có giá trị - cần 
bảo tồn – trồng thêm.  

4. Lựa chọn nhưng cây thuốc đã bị mai một còn rất ít để trồng, đồng thời tìm 
kiếm cây giống gỗ quý để trồng vào khu vực đất trồng.  

5. Lựa chọn một số người thực sự có tâm huyết, yêu nghề để thường xuyên 
theo dõi và chăm sóc cây thuốc nam ở khu vực đã trồng.  

6. Xây dựng một cơ sở để làm cơ sở sản xuất cây thuốc phục vụ tắm tại chỗ, 
chế biến sản phẩm thành hàng hóa để bán ra ngoài thị trường và đồng thời 
để làm cơ sở học tập cộng đồng đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức, kĩ 
thuật cho thế hệ trẻ.  

7. Thống nhất đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền nhãn mác về 
Thuốc tắm sau đẻ của người Dao đỏ bản Sả Xéng 
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III. Kế hoạch hoạt động 
Bảo tồn và phát triển “Sa nhân tím Sải Duân” 

1. Mục tiêu 

• Có được bản quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền nhãn mác của 
cây Sa nhân Sải Duân. 

• Có được một quy trình sinh thái, sinh trưởng và phát triển Sa 
nhân tím Sải Duân 

• Có được luận chứng điểm Sa nhân tím Sải Duân để nuôi 
dưỡng, giàu hóa Sa nhân tím Sải Duân, duy trì nguồn gen – Đa 
dạng sinh học trong gìn giữ tri thức địa phương của người 
Dao đỏ Sải Duân phục vụ cho an toàn sinh kế và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng Dao đỏ 

2. Thời gian thực hiện năm 2015 – 2020 

3. Người thực hiện – Chảo A Phin + Lý Mảy Chạn.  
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4. Cách thực hiện 

• Các già làng hiểu biết về Sa nhân tím + các lãnh đạo trẻ cùng nhau đi tìm hiểu 
thực trạng Sa nhân tím Sải Duân.  

• Tài liệu hóa 

• Chia sẻ trao đổi trước toàn cộng đồng, chính quyền, nhà dược học, thực vật.  

• Tổng kết tài liệu đưa vào luận chứng.  

• Tìm hiểu cách chế biến Sa nhân thành các sản phẩm khác nhau (kết hợp với 
các thầy thuốc nam tại các cộng đồng khác nhau, các nhà dược học; chế biến 
bằng cộng nghệ địa phương của người Dao đỏ, tạo ra giá trị gia tăng của Sa 
nhân tím Sải Duân.  

• Tìm hiểu thị trường tiêu thụ Sa nhân tím Sải Duân, ví dụ: đi thẳng vào các công 
ty dược liệu cần Sa nhân tím Sải Duân.  

• Quy hoạch các vùng trồng cây Sa nhân tím Sải Duân dưới tán rừng.  

• Quy hoạch các vùng gieo ươm giống cây Sa nhân tím Sải Duân.  

• Đưa giáo trình Sa nhân tím Sải Duân vào các hệ thường trường đào tạo nông 
dân FFSs.  

• Đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền nhãn mác 

14 



15 


