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Hoạt động của DA
BBP
Vùng đệm VQG Hoàng
Liên, Miền Bắc Việt
Nam
- tại 9 thôn/bản
- thuộc 4 xã
- 282 hộ GĐ tham gia
- Cộng đồng các dân tộc
thiểu số đa dạng có tri
thức bản địa
- Nghèo đói đe dọa
ĐDSH của VQG

Một trong bốn
trung
tâm
ĐDSH của Việt
Nam

2.847 loài đã được ghi
nhận, thuộc 1.064 chi
– 226 họ. Trong đó có
149 loài được ghi
nhận là loài quý hiếm.

- Số lượng các loài
thực vật quý hiếm có
trong Sách đỏ là 34
loài (chiếm 1.4% tổng
số loài).

Chiếm tới 23%
số loài thực
vật được tìm
thấy tại Việt
Nam

Số lượng các
loài động vật
chiếm đến
30%

Số các loài
lưỡng cư
chiếm đến
60%

Các đối tác thực hiện chuỗi giá trị GCL và thuốc tắm tại VQG Hoàng
Liên trong khuôn khổ dự án BBP
• Khối các CQ trực thuộc chính phủ:
- Cục BT Thiên nhiên và ĐDSH - BTNMT: Giám sát và chỉ đạo dự án
- Hoàng Liên AHP (UBND tỉnh Lào Cai): Đối tác thực hiện
- Đại học Lâm nghiệp - BNNPTNT
(MARD): Phân loại các loài cây thuốc
tắm
- Viện dược liệu - BYT: Phân tích và thử
nghiệm
- Sở Y Tế tình Lào Cai: Chứng nhận sản
phẩm

Các đối tác thực hiện chuỗi giá trị GCL và thuốc tắm tại VQG
Hoàng Liên trong khuôn khổ dự án BBP
- UBND Xã Tòng Sành, Bản Hồ, Tả Van và San Sả Hồ: Phê duyệt quy chế và
thành lập các câu lạc bộ thu hái bền vững cây nguyên liệu
• Đối tác khối tư nhân: Công ty Hùng Dũng, HTX H’mông Cát Cát
• Vai trò trong CGT SP ĐDSH: Thỏa thuận thu mua với giá tốt với nhà cung
cấp (người dân); chế biến nguyên liệu tươi; tiếp thị sản phẩm; hỗ trợ các
vườn ươm và quá trình sản xuất cây giống
• Các đối tác khác: Hộ GĐ bà Nguyễn Thị Vân –
thị trấn Sa Pa
• Vai trò trong dự án: Cung cấp cây giống GCL cho
các hộ gia đình khác

Lựa chọn các SP ĐDSH (BBPs)
• Đáp ứng được các tiêu chí của dự án: Bảo tồn
và PTBV đa dạng sinh học, sinh kế và tạo thu
nhập cho người nông dân.
• Phân tích khoảng trống (Gap analysis), đánh
giá và lựa chọn các sản phẩm/hàng hóa ưu
tiên (2015); xây dựng đề xuất DA
• Lựa chọn các hộ tham gia: Hộ
nghèo, có kiến thức bản địa
• Lựa chọn các đối tác là doanh
nghiệp :
Có kinh nghiệm sản xuất, kinh
doanh, có quan niệm các bên
cùng thắng trong kinh doanh

Các hoạt động/bước thực hiện chính trong xây dựng CGT SP ĐDSH
1. Thu thập và phân loại các loài cây thuốc tắm
2. Khảo sát và đánh giá các khu vực trồng bảo tồn. Lựa chọn vị trí xây dựng các vườn ươm phù hợp (cho cả GCL và thuốc
tắm)

3. Thành lập các nhóm/CLB; trong đó có bao gồm cả sự công nhận chính thức của Xã
4. Xây dựng quy chế trồng, canh tác và thu hái bền vững cho GCL và thuốc tắm

5. Đào tạo và hội thảo về xây dựng CGT, về trồng, chăm sóc và thu hái bền vững (cả
GCL và thuốc tắm)
6. Hỗ trợ các giải pháp trồng tại vị (in situ) và ngoại vị (ex situ) (tại vườn nhà và dưới
tán rừng)

7. Hỗ trợ máy sấy và máy đóng gói cho HTX H’mong CatCat.
8. Tập huấn về đóng gói và dán nhãn, về vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm và
quy trình chế biến

9. Hỗ trợ tiếp thị và xây dựng thương hiệu thông qua việc thiết kế, in ấn nhãn SP và
bao gói
10. Theo dõi và giám sát thường xuyên các hoạt động dự án
11. Hội thảo đầu bờ, rà soát và đánh giá

Các kết quả và thành tựu – CGT Giảo Cổ Lam
• Xác định được 1 loài GCL 7 lá có giá trị cao
• Quy hoạch vùng trồng GCL tại 4 xã (~3 ha )
• Phân tích được thành phần hoạt chất và tác dụng của GCL
(Saponin: 2.51%; Flavonoid: 1.72%)
• Xây dựng được 900 m2 vườn ươm GCL tại thị trấn Sapa
• Xây dựng được quy chế trồng và thu hái bền vững GCL
• Tập huấn cho 500 lượt người tham gia về canh tác và thu hái
bền vững
• Thiết kế, in ấn và phân phát 2.000 tờ rơi về canh tác, thu hái
bền vững và tiếp thị sản phẩm

Các kết quả và thành tựu – CGT Giảo Cổ Lam
• Hỗ trợ/tăng cường năng lực cho HTX H´Mong CatCat
• Hỗ trợ 1 máy sấy + 1 máy đóng gói để nâng cao chất lượng
sản phẩm
• Hỗ trợ tham gia hội chợ quảng bá SP – qua đó ký kết được
các hợp đồng với các điểm bán hàng tại Hà Nội
• Tập huấn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu & nhãn hiệu; hỗ trợ
xây dựng trang web của HTX (hmongcatcat.com)
• Đăng ký mã vạch, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm

• HTX CatCat, theo hợp đồng đã ký với các hộ dân, cam
kết thu mua nguyên liệu tươi với giá cao hơn 10% so với
giá thị trường, do chất lượng tốt hơn
• Giá bán trà GCL tăng:
• Trước đây: 200.000 VND/kg,
• Sau khi đóng gói & có nhãn hiệu: 250,000 VND/kg

Các kết quả và thành tựu – CGT Thuốc tắm
• Xác định được tên khoa học của 16 loài cây thuốc tắm đầu vị
• Xác định được 10 loài cây đầu vị có giá trị về nguồn gen và sản
xuất thuốc tắm trồng trong vườn cây mẹ
• Xây dựng vườn cây mẹ tại công ty Hùng Dũng với 250 cây mẹ
sinh trưởng tốt, nhân giống được 42.500 cây con
• Xây dựng vườn ươm 5 loài cây thí điểm để nhân giống và gây
trồng hỗ trợ người dân tại VQG HL; đã gây được khoảng 32,500
cây con (VD: Quế - Cinnamomum casia, Hoàng Liên Gai Berberis julianae, Chùa Dù - Elsholtzia penduliflora, Cơm Cháy Sambucus nigra ssp. Canadensis, và Đáng Năm Ngón - Schefflera
delavayi).
• Tập huấn về bảo tồn, trồng, chăm sóc và thu hái bền vững các
loài cây thuốc tắm cho 320 lượt người tham gia

Các kết quả và thành tựu – CGT Thuốc tắm
• Xây dựng được quy chế quản lý và thu hái trong rừng
với 300 lượt người tham gia, hỗ trợ thiết bị cho quản lý
rừng cộng đồng tại hai xã
• Hội thảo đầu bờ với 70 lượt người tham gia (tại Bản
Hồ)
• Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị sản phẩm để
mở rộng tiếp cận thị trường
• Công ty Hùng Dũng và các hộ nông dân cùng ký kết hợp
đồng thu mua với giá cao hơn giá thị trường ít nhất
10%, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho công ty và
gia tăng thu nhập cho nông dân (cùng thắng)
• Diện tích rừng được người dân bảo vệ (thông qua các
HĐ của dự án) thuộc vườn QG: 5.000 ha

Những thách thức chính của việc phát triển chuỗi giá trị
• Đây là dự án mới, chưa triển khai tại Việt Nam.
• Hầu hết các loài cây thuốc tắm chưa có nghiên cứu về quá trình
trồng chăm sóc
• Thời tiết Sa Pa khắc nghiệt, ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và sức sinh
trưởng của cây trồng
• Người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại
• Thiếu kinh phí thực hiện một số hoạt động phát sinh
 Đề xuất và cam kết của VQGHL
• Tiếp tục theo dõi, giám sát, cấp cây giống cho hộ gia đình.
• Tiếp tục thực hiện duy trì và nhân rộng bằng nguồn lực của VQGHL

Kết luận
• Các CQ chính phủ tham gia vào chỉ đạo thực hiện các hoạt động của dự án, nơi nào có sự
quan tâm của chính quyền các hoạt động của dự án sẽ được thực hiện tốt.
• Cẩm nang thực hiện dự án (PIM) là rất quan trọng; Kế hoạch thực hiện dự án cần đủ chi tiết
cho từng hoạt động; giám sát và theo dõi quá trình thực hiện, có những điều chỉnh kịp thời cho
phù hợp với tình hình thực tế là mấu chốt thành công của dự án

• Phải là người cán bộ nhiệt tình, có tâm, có trách nhiệm. Nắm rõ quy trình thực hiện, chủ động
lập kế hoạch thực hiện các hoạt động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sát với thực tế, hạn chế các
rủi ro có thể xảy ra.
• Việc đào tạo cán bộ hiện trường và cán bộ quản lý của dự án đóng vai trò quan trọng trước khi
thực hiện các hoạt động tại hiện trường/cộng đồng
• Dự án đã thành công và đạt được những mục tiêu đề ra: tạo dựng sinh kế và cải thiện thu nhập
cho người dân, bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH

• Cách tiếp cận theo sản phẩm ĐDSH rất tốt cho VQG Hoàng Liên. Những kinh nghiệm thu được
từ dự án chuỗi giá trị SP ĐDSH này giúp cho chúng tôi có thể tự phát triển thêm các mô hình
CGT SP ĐDSH khác.
• Mô hình CGT SP ĐDSH được xây dựng thông qua dự án này sẽ được tiếp tục duy trì thông
qua quan hệ đối tác đã được thiết lập sau khi dự án kết thúc.

Xin Chân thành Cảm ơn GIZ, ACB, GFA, BCA,
Ts. Dicky, Ts. Martin, Bà. Bianca, Ts. Cuong, Ô.
Tuấn, Bà. Tú Anh và các bạn
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