
MONSANTO - NGÔ BIẾN ĐỔI GEN 
MỐI ĐE DỌA RỪNG ĐẦU NGUỒN



NGUY CƠ
• Mất rừng – mất văn hóa, mất làng, mất cuộc 

sống, mất trường học, mất bệnh viện, hủy diệt 
bản sắc văn hóa của các tộc người;

• Tăng trưởng kinh tế - Giá phải trả; 

• Hủy diệt tài nguyên rừng mưa nhiệt đới và đa 
dạng sinh học - công sản của muôn loài  trong 
đó có loài người;

• Để lại công nợ liên thế hệ phải gánh chịu.



Giải pháp tiếp cận
1. Giữ và đảm bảo quyền rừng gắn với Làng

(Luật BVPT rừng ghi nhận quyền cộng đồng
là 1 chủ thể xác thực gắn với rừng (rừng văn
hóa, rừng đầu nguồn, rừng tâm linh, rừng
Làng);

2. Thúc đẩy các hành vi  gieo ươm, trồng, hoàn 
phục và giàu hóa  rừng cây bản địa;

3. Tư liệu hóa, bản đồ hóa, và thúc đẩy mạnh 
mẽ truyền thông quốc gia và liên quốc gia



Thực trạng mất rừng
ở miền Bắc Việt Nam



Thực trạng mất rừng chuyển đổi sang 
sắn ở Tây nguyên
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Sự thay đổi diện tích rừng ở Việt Nam
(đơn vị: ha) 

A. Rừng tự nhiên
B. Rừng trồng

A. Rừng tự nhiên B. Rừng trồng



2012 2013 2014 2015

Rừng trồng ở 04 tỉnh từ năm
2012-2015 (đơn vị: nghìn ha)



HẬU QUẢ CỦA VIỆC MẤT RỪNG ĐẦU NGUỒN



HẬU QUẢ CỦA VIỆC MẤT RỪNG XÂM MẶN VÙNG 
ĐỒNG BẰNG CỬU LONG 



MẤT MÁT 2016

• Xâm mặn vùng: Trung bộ, Nam Trung bộ và châu 
thổ Mekong:

• 659,476ha đất hoa màu bị thiệt hại hoặc mất trắng; 

• 18 tỉnh thành bị ảnh hưởng;

• 2 triệu người đối mặt với việc không có nước, thiếu
nước

• 1.75 triệu người mất nguồn thu

• NGUYÊN NHÂN PHÁ RỪNG ĐẦU NGUỒN





GMOs - mối đe dọa cấp quốc gia

• Sự có mặt của Monsanto, Sygenta theo tên
đăng ký ‘không trực diện’ tại Việt Nam - lấy
tên Dekalb Vietnam.  Nguồn báo chí: 10 sản 
phẩm của Monsanto được cho phép đăng ký, 
giấy chứng nhận An toàn Sinh học (MONRE), 
đủ điều kiện  thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 
(bởi MONRE, BKHCN,MARD). 



Name of registered 

companies

Sự kiện biến đổi gen Tên thông thường và tính trạng

Popular names and its character

Trial phase Giấy chứng nhận An 

toàn sinh học

Certificate of „Bio-

safe“

Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm Thực phẩm/Thức ăn 

chăn nuôi
Limited Already extension 

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON89034 Ngô kháng sâu bộ cánh vảy 774/QĐ-BNN-KHCN 

29/3/2010

402/QĐ-BNN-KHCN 

07/3/2011

1836/QĐ-BTNMT 

27/8/2014

3498/QĐ-BNN-KHCN 

11/8/2014

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON89788 Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ 

Roundup gốc glyphosate

– – – 5550/QĐ-BNN-KHCN 

24/12/2014

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON87705 Đậu tương tăng cường hàm lượng 

axit oleic và chống chịu thuốc trừ 

cỏ Roundup gốc glyphosate

– – – 1333/QĐ-BNN-KHCN 

20/4/2015

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON87701 Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy – – – 1338/QĐ-BNN-KHCN 

20/4/2015

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON87708 Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ 

Dicamba

– – – 1339/QĐ-BNN-KHCN 

20/4/2015

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON87427 Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ 

Roundup gốc glyphosate trên một 

số mô chọn lọc

– – – 3659/QĐ-BNN-KHCN 

09/9/2015

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON87460 Ngô chống chịu hạn – – – 3660/QĐ-BNN-KHCN 

09/9/2015

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON87769 Đậu tương giàu hàm lượng axit 

stearidonic – axit béo thay thế 

omega 3

– – – 3661/QĐ-BNN-KHCN 

09/9/2015

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON88017 Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ gốc 

glyphosate và kháng sâu hại rễ ngô

– – – 3662/QĐ-BNN-KHCN 

09/9/2015

Công ty TNHH Dekalb 

Việt Nam

MON810 Ngô kháng sâu đục thân 107/QĐ-BNN-KHCN 

14/01/2016

– – 3663/QĐ-BNN-KHCN 

09/9/2015



Nhà lầu trên sự hủy diệt môi trường 
của ngô biến đổi gen



Tờ giới thiệu rải rác khắp miền Trung



Thuốc diệt cỏ trên mọi diện tích ngô biến đổi gen



Lãnh đạo Doanh nghiệp uống thuốc diệt cỏ? 



Giải pháp hành động của thanh niên nồng cốt



Thực hành do đếm cây rừng bảo vệ bằng luật tục



Vườn ươm giàu hóa cây mẹ vùng Tây nguyên



Chia sẽ kỷ thuật sử dụng GPS để kiểm toán rừng làng



Ghi chép, xuất bản và chia sẽ tới phụ nữ trẻ em



Nồng cốt trẻ sưu tập, lưu giữ  giống bản địa



Nồng cốt trẻ dân tộc thiểu số lưu giữ giống  bản địa



Nồng cốt trẻ dân tộc giàu hóa giống bản địa



Thực phẩm rừng - Ca Dong xã Đăk Nên, 
huyện Kon Plong, Tỉnh Kontum



Chi Hờ Rinh (rau Ranh)
Dùng để xào, nấu canh. Có tác dụng tốt cho tiêu hóa, bổ máu, 

giải nhiệt



Chi Nhét (rau nút áo)
Solanum nigrum L., thuộc họ Cà (Solanaceae).

Dùng để xào, nấu canh. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc



Pốt Pờ Đeo
Dùng nấu canh có tác dụng hạ nhiệt. Còn là cây thiêng 

dùng trong các lễ cúng truyền thống.



Pia hờ dúc
Quả xào, nấu canh



Màng tang
Litsea cubeba (Lour.) Pers., 1807 Lauraceae

Quả dùng làm gia vị như tiêu, phòng cảm cúm



Plo
Dùng để làm men rượu truyền thống



Cây gỗ bản địa của dân tộc Hrê xã Pờ Ê



Ha ăng (Sến)
Gỗ sử dụng làm nhà ở những vị trí khô ráo như đòn dông



Long ca xa dong (Dẻ đỏ)
Họ Cử Fagaceae

Làm cột nhà. Gỗ chịu được mưa nắng, ít bị mối mọt; lấy cành cây để làm lễ trong lễ 
Gieo mạ. Ăn quả



Ha rô (Nhội)
Bischofia javanica Blume, 1827 Euphorbiaceae

Làm nhà (cột, ván, hạ, xà; nhưng làm cột thì bị nứt, ván thì bị uốn), gỗ chịu 
nước tốt. Lá non, quả chín ăn được



Long preo (Chò chỉ)
Parashorea chinensis Wang Hsie Họ Dầu Dipterocarpaceae

Làm cây nêu trong lễ đâm trâu. Làm nhà, bàn ghế, 
giường, tủ.



Ka lang mít (Giổi mít)
Làm cột nhà, ván tường, sàn nhà, trần nhà



Xoan rừng
Họ Xoan Meliaceae

Gỗ làm ván. Cây làm hàng rào xanh



Rau rừng ở HEPA, Hương Sơn, Hà Tĩnh



Đơn nem
• Maesa membranacea A. DC., 

1841 Myrsinaceae

• Rau thuốc nam. Lấy lá tươi để 
gói nem hoặc ăn sống

• 1. Đòn ngã tổn thương; 2. Dao 
chém; 3. Mụn nhọt sưng lở, 
viêm mủ da; 4. Ho và các bệnh 
đường hô hấp. 5. Cho phụ nữ 
sau khi sinh uống đỡ đau lưng 
mỏi gối

• 51, CTT, LVK



Cúc tê (phổ thông), Bóoc  mẳn lương (Tày)

• Galinsoga parviflora Cav., 
1795 Compositae

• Lá ăn sống kèm với thịt. 
Hái lá, rửa sạch ăn như 
rau sống.

• Giảm đau, kháng sinh tự 
nhiên. Ngâm rượu chữa đau 
răng và giữ chặt chân răng.

• 73, HVT



Sông, Tai chua (Kinh)

• Garcinia cochinchinensis
(Lour.) Choisy, 1824 
Guttiferae

• Lá có vị chua, ăn sống hoặc 
nấu canh;

• Quả xanh, thái mỏng, phơi 
khô để nấu canh, kho cá;

• 93, CTT, HVT



Tai chua



Rau Báng

• Ficus callosa Willd, 1798

• Dùng nấu canh, luộc;

• Dinh dưỡng cao, giàu 
protein, chất khoáng và 
vitamin B1, B2, C.

• Chữa kém ăn, kém ngủ và 
thần kinh.



Rau rốn (rau dớn)
Diplazium esculentum họ rau dớn Athyriaceae

Rau dớn có tính mát, lợi tiểu, chống táo bón, làm ngưng các cơn đau âm ỉ do 
viêm đại tràng, và giúp dễ ngủ, ngủ sâu, giúp cơ thể khỏe mạnh.



Rau tàu bay
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 1912 Asteraceae

Rau tàu bay cung cấp các loại vitamin nói chung và vitamin A, C là những vitamin chống ôxy hóa, khử gốc tự 
do. Rau tàu bay có nhiều xơ gây nhuận tràng và giảm hấp thu chất béodùng làm thức ăn cho người béo phì hoặc 
đang ăn kiêng. Một số nơi dùng rau tàu bay phòng chống côn trùng, rắn rết cắn, bằng cách giã nhuyễn xoa đắp 

lên chỗ bị tổn thương.


