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Địa điểm thực hiện dự án
• Số thôn bản tham gia: 7 thôn, 20 hộ gia đình
trên 1 bản
• tổng 110 hộ
• Các tính năng đa dạng sinh học chính: Vườn
quốc gia Ba Bể có diện tích vùng lõi 10.048 ha,
nằm trên địa bàn của 7 xã , 2 huyện, với có 781
hộ với 3.595 nhân khẩu.
• Vùng đệm 25.309 ha, với gần 20.000 nhân khẩu.
• Phần lớn diện tích của VQG Ba Bể được che phủ
bởi hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, có 553 loài
động vật có xương sống, có 1.268 loài thực vật
bậc cao có mạch, trong đó có nhiều loài có nguy
cơ đe dọa cao, nhiều loài có giá trị làm thuốc,
làm thực phẩm.

Những đói tác chính thực hiện dự án
• Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - cơ quan đầu mối quốc gia
• UBND huyện Ba Bể: Chỉ đạo UBND các xã, phòng chuyên môn phối hợp với Ban quản lý VQG Ba Bể triển khai
dự án, tạo điều kiện phát triển sản phẩm hàng hóa.
• UBND các xã: Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn bản, cán bộ VQG tuyên truyền vận động các
hộ dân đăng ký nhu cầu, xét duyệt danh sách hộ gia đình tham gia trồng bồ khai, tham gia các tổ hợp tác.
• Chi cục đo lường chất lượng nông lâm thủy sản: Hỗ trợ hướng dẫn người dân trồng bồ khai theo tiêu chuẩn
sản xuất rau an toàn; khảo sát, đánh giá vùng sản xuất và cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn.

• Phòng Nông lâm nghiệp huyện Ba Bể: Hướng dẫn kỹ thuật canh tác bồ khai.
• Hợp tác xã Sang Hà: Kết nạp thành viên, phát triển vùng sản xuất rau an toàn, kết nối thị trường và tiêu thụ
sản phẩm.
• Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể: Quản lý dự án, cử cán bộ chuyên môn khảo sát đánh giá, lựa chọn hộ gia
đình, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quá trình trồng và chăm sóc, thu hái bồ khai.
• Chuyên gia tư vấn: Đào tạo hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, thu hái, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh,
tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm.
• Hộ gia đình dân tộc Tày: Thực hiện xây dựng mô hình theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, Hợp tác xã
Sang Hà.

Lựa chọn chuỗi giá trị bò khai BBP
Tiêu chí lựa chọn:
- Khảo sát lựa chọn chuỗi giá trị được ưu tiên cho bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
- Những loài cây đang bị khai thác quá mức do thu hái không bền vững của người dân

- Cần hỗ trợ kỹ thuật của dự án trong trồng chăm sóc, thu hái bền vững, phát triển khai thông thị trường tiêu
thụ
- Phù hợp tiêu chí của dự án, bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập
cho nông dân, đang hoạt động tự phát chưa hình thành chuỗi.

Các mốc thời gian:
- 2015 Khảo sát đánh giá: Cùng chuyên gia tư vấn của dự án GIZ đi khảo sát dân sinh, kinh tế, xã hội, thị
trường… toàn bộ các xã vùng đệm và vùng lõi của VQG Ba Bể. Khảo sát nhóm các loài cây làm thực phẩm,
nhóm sản phẩm dược liệu, các mô hình trồng trọt chăn nuôi các sản phẩm có nguồn gốc đa dạng sinh học.
- Xây dựng đề xuất và hoàn thiện cơ cấu tổ chức thực hiện dự án. Dự án bắt đầu triển khai tại thực địa vào
tháng 3/2017
- Người dân tộc Tầy có điều kiện sản xuất, có kiến thức bản địa, nhiều kinh nghiệm về trồng bồ khai, nuôi ong…

- Các bên hợp tác như xã, hộ gia đình, HTX Sang Hà đều cùng mục đích bảo vệ và sử dụng bền vững Bò Khai
cùng có lợi

Những hoạt động chính chuỗi Bò Khai
• Phổ biến kế hoạch dự án, các quy định chung có sự tham gia. Lựa chọn các thôn bản, xã
tham gia dự án
• Đăng ký nhu cầu, khảo sát, đánh giá điều kiện đất đai nhân lực, lựa chọn các hộ gia đình
tham gia xây dựng mô hình
• Chọn địa điểm lập vườn ươm
• Tập huấn, hội thảo kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, thu hái, bảo quản, về phát triển chuỗi giá
trị và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
• Điều tra, đánh giá trữ lượng, xác định sản lượng thu hái trong rừng tự nhiên
• Tổ chức các nhóm trồng, thu hái; Thiết lập quy chế khai thác và gây trồng bền vững
• Tập huấn sản xuất rau an toàn,
• Ký kết hợp đồng tiêu thụ, trong đó HTX Sang Hà đóng vai trò là đối tác doanh nghiệp của dự
án
• Thiết kế, in nhãn hiệu và bao bì
• Theo dõi giám sát

Kết quả đạt được và thành tựu chuỗi bò khai
• Đánh giá nhu cầu, xác định vùng trồng bồ khai tại 3 xã (Cao Trĩ, Khang
Ninh, Quảng Khê) Diện tích khoảng 8 ha.
• Xây dựng 2 Vườn ươm bồ khai quy mô hộ gia đình tại xã Khang Ninh
và Quảng Khê
• Cung cấp cây giống và các hỗ trợ kỹ thuật tại vườn cho các hộ gia đình
tham gia nhằm nâng cao kỹ thuật trồng và thu hái rau Bồ khai

Kết quả đạt được và thành tựu chuỗi bò khai
• Tập huấn kỹ thuật canh tác, thu hái bền vững, tham quan học tập mô hình trồng bồ khai,
chuỗi giá trị… cho 470 lượt người tham gia thuộc 2 xã
• Quy chế trồng và thu hái bền vững rau Bò khai trong tự nhiên

• Tập huấn về các tiêu chuẩn VSATTP và thực hành nông nghiệp
tốt

Kết quả đạt được và thành tựu chuỗi bò khai
• Hỗ trợ xây dựng cơ cấu tổ chức và hoạt động cho HTX.
• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và thúc đẩy quá trình ký kết hợp
đồng thu mua giữa người sản xuất (các hộ gia đình) và người mua (HTX
Sang Hà.
• Tổ chức tham quan tập huấn cho người trồng rau để học tập kinh
nghiệm từ những mô hình tốt sẵn có.
• Hỗ trợ xây dựng, đào tạo và cấp chứng nhận VSATTP và thực hành nông
nghiệp tốt cho HXT Sang Hà – qua đó nâng cao chất lượng và giá trị của
sản phẩm
Xây dựng được mối quan hệ tốt với đối tác
doanh nghiệp là HTX Sang Hà

Kết quả đạt được và thành tựu chuỗi bò khai
Thiết kế và in
• 2.000 tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật canh
tác và thu hái bền vững,
• 2.000 tờ rơi giới thiệu sản phẩm bồ khai

• Hỗ trợ HTX Sang Hà xây dựng thương
hiệu, cấp giấy chứng nhận an toàn thực
phẩm cho Bò Khai

Kết quả đạt được và thành tựu chuỗi bò khai
• Điều tra trữ lượng, xác định sản lượng khai thác bền vững bồ khai trong rừng tự nhiên.
• Phân tích thành phần lý hóa với giá trị làm thuốc
• Hỗ trợ 1 máy in tem, xây dựng nhãn hiệu quảng bá sản phẩm cho Hợp tác xã Sang Hà
• 111 hộ gia đình tham gia trồng cây Bồ khai thuộc 03 xã Cao Trĩ, Khang Ninh, Quảng Khê
• Giá bán rau bồ khai của người dân tham gia dự án tăng từ 25.000 VND lên 30.000 VND.
• Hợp tác xã Sang Hà cam kết bao tiêu sản phẩm cao hơn giá thị trường
10% trở lên (theo HĐ đã thống nhất giữa HTX Sang Hà và người dân)

Những thách thức chính
• - Thời tiết quá lạnh ảnh hưởng đến sản xuất cây giống
• - Một số hoạt động cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế
• Thiếu kinh nghiệm xây dựng và thực hiện dự án theo chuỗi giá trị đã ảnh hưởng
đến tiến độ dự án.
• Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong thực hiện dự án, bố trí cán bộ
có kinh nghiệm, có đủ năng lực triển khai dự án, không nên thay đổi nhân sự trong
quá trình thực hiện dự án
• - Thời gian thực hiện dự án 2 năm quá ngắn để thực hiện chuỗi giá trị đa dạng sinh
học cây rừng cần có thời gian mới đánh giá được kết quả
• Quy mô sản xuất, sản lượng chưa đủ lớn để tiêu thụ ra thị trường ngoài tỉnh
• Thiếu phương tiện bảo quản (thường tối đa chỉ được 2 ngày) và chuyên chở rau bò
khai tươi về thị trường Hà Nội tiêu thụ với giá 50.000-80.000VND/kg

Kết luận
• Kịp thời báo cáo, xin ý kiến của cơ quan quản lý, nhà tài trợ khi gặp trở ngại, khó
khăn, điều chỉnh kế hoạch trong quá trình thực hiện
• Dự báo các bất lợi về thời tiết để có giải pháp thích ứng
• Không nên kỳ vọng quá lớn về tăng thu nhập khi thời gian thực hiện dự án ngắn, cây
trồng chậm cho thu hoạch trong những năm đầu như mục tiêu dự án đã đề ra
• Các hoạt động không nên dàn trải, chỉ tập trung thực hiện một số hoạt động cốt yếu
• Cần nghiên cứu thêm về phương pháp bảo quản để sản phẩm tươi lâu hơn, đảm
bảo chất lượng để có thể tiếp cận được những thị trường xa hơn
• Quy mô dự án phải đủ lớn, thời gian triển khai dự án phải từ 4 đến 5 năm mới
thuận lợi cho việc sản xuất theo chuỗi giá trị
• Chọn địa điểm xây dựng vườn ươm cây giống, hộ trồng phải có điều kiện tương
đồng với hoàn cảnh, sinh thái của Bồ Khai trong tự nhiên.

Kết luận
• Những hỗ trợ thường xuyên của Cục BTTN và ĐDSH, cố vấn trưởng và VP GFA đóng vai
trò quan trọng đến sự thành công của dự án

• Sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác và bên thực hiện dự án là điều kiện tối quan trọng
trong thực hiện các HĐ của DA
• Tổ chức đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ hiện trường và các hộ gia đình tham gia
đóng vai trò quan trọng
• Xây dựng tiêu chí lựa chọn các hộ gia đình tham gia vào các mô hình thí điểm
• Chuỗi giá trị rau Bồ-khai được xây dựng đã giúp giảm thiểu áp lực khai thác lên các khu
vực rừng tự nhiên, và thay thế vào đó là những mô hình canh tác và thu hái bền vững tại
vườn
• Dự án đã thành công. Các các mục tiêu đề ra của dự án đã đạt được: Tạo sinh kế, nâng
cao thu nhập cho người dân, bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học
• Cách tiếp cận BBP giúp vườn quốc gia Ba Bể xây dựng, đề xuất và thực hiện phát triển
them các sản phẩm theo chuỗi giá trị tiềm năng khác,
• Mô hình BBP VC này sẽ tiếp tục sau khi dự án kết thúc thông qua việc vận dụng cơ chế
chính sách của nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhân rộng quy mô sản xuất

