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Tóm tắt dự án

Dự án BBP được thực hiện tại Camphuchia, Lào và Việt Nam trong giai đoạn bốn năm từ tháng
3 năm 2015 đến tháng 2 năm 2019. Đây là một trong ba module của chương trình “Bảo vệ đa
dạng sinh học tại các nước thành viên hiệp hội ASEAN” hợp tác thực hiện giữa Trung tâm Đa
dạng Sinh học ASEAN (ACB) và Cộng hòa Liên bang Đức. Dự án BBP đóng góp cho mục tiêu
chung của Chương trình, tuy nhiên bản thân dự án cũng có mục tiêu cụ thể riêng và các chỉ số
tác động tương ứng.
Mục tiêu cụ thể của dự án BBP là: “Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) hỗ trợ các nước
thành viên (AMS) thúc đẩy sản xuất các sản phẩm đa dạng sinh học, nhằm cải thiện sinh kế
người dân và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, theo nhu cầu thực tế.”
Đầu ra của dự án BBP là:
 Xây dựng một chiến lược nâng cấp các chuỗi giá trị sản phẩm BBP, cũng như thực thi các
chính sách hỗ trợ tại các nước thành viên AMS/ASEAN
 Xây dựng một Sàn dữ liệu trung tâm trong Hệ thống Quản trị Thông tin Đa dạng sinh học
(BIM) của ACB, nhằm cung cấp dữ liệu về các chuỗi giá trị sản phẩm BBP cho các lĩnh vực
công, tư và xã hội dân sự tại các nước thành viên AMS.
 Lựa chọn hỗ trợ các chuỗi sản phẩm BBP đóng góp cải thiện sinh kế và bảo vệ đa dạng.
 Nâng cao năng lực kỹ thuật và phương pháp luận cho các bên tham gia trong chuỗi sản phẩm
BBP tại các nước thành viên AMS.
Thay mặt Chính phủ Đức thông qua Tổ chức GIZ, Dự án BBP được thực thi bởi Công ty Tư vấn
GFA hợp tác với Trung tâm Đa dạng Sinh học ACB tại Los Banos, Philippines.

1.1

Bối cảnh của các chuỗi giá trị sản phẩm đa
dạng sinh học

Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng sinh học tại các nước ASEAN có tiềm năng đóng
góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Hơn bao giờ hết, hiểu biết và nhận thức về
giá trị đa dạng sinh học có tầm quan trọng sống còn.
Thành viên các nước ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Làos, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand và Vietnam) là nơi sinh sống của khoảng 18% toàn thể sinh vật
trên trái đất; ASEAN có 3 trong số 18 quốc gia có Đại đa dạng sinh học lớn nhất; chiếm khoảng
35% giống loài của rừng ngập mặn toàn cầu; và khoảng 30% của san hô trên toàn trái đất. Sự
giàu có về đa dạng sinh học tạo ra các cơ hội về phát triển kinh tế trong khu vực.
Các nước AMS muốn tận dụng tiềm năng kinh tế này thông qua phát triển thương mại các
sản phẩm sinh học, tại các cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu (thương mại hữu cơ). Tuy
nhiên, tiềm năng sản phẩm BBP, đặc biệt là cho sinh kế của người bản địa tại các vùng đệm của
vườn quốc gia trong khu vực, chưa được nghiên cứu đầy đủ, thị trường tiêu thụ các sản phẩm
này chưa được xác định rõ ràng. Các nước AMS cũng chưa được hỗ trợ đầy đủ để có thể thúc
đẩy sản xuất sản phẩm BBP nhằm cải thiện sinh kế người dân và bảo tồn đa dạng sinh học.
Dự án BBP sẽ áp dụng Phương pháp Chuỗi giá trị GIZ ValueLinks nhằm phát triển các chuỗi
giá trị xanh cho người nghèo, và hợp tác với các dự án liên quan đến đa dạng sinh học toàn cầu,
xây dựng một module cụ thể về sản phẩm đa dạng sinh học.
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Các hoạt động và đầu ra dự kiến của
module BBP

2.1

Khuyến nghị về chính sách

Hoạt động của module này (gói can thiệp 1) bao gồm việc xây dựng một chính sách tư vấn giúp
Trung tâm ACB hỗ trợ các tổ chức công, tư và dân sự xã hội tại các nước thành viên AMS, thúc
đẩy và kết nối cung cầu các sản phẩm BBP cũng như các chuỗi giá trị tương ứng. Chiến lược
này được xây dựng dựa trên các khảo sát, phân tích tình hình cụ thể sau:
 Đánh giá các chuỗi giá trị sản phẩm BBP đã có và kinh nghiệm các dự án đã và đang thực
hiện (bài học kinh nghiệm)
 Phân tích khung chiến lược, pháp lý và thể chế tại các nước thành viên AMS liên quan đến
chuỗi sản phẩm BBP (hài hòa hóa các chính sách trong ASEAN)
 Tìm ra các rào cản thách thức và các lựa chọn giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị BBP
trong tương lại (phân tích khiếm khuyết)
 Xác định nhu cầu đào tạo nhằm thiết lập khung nâng cao năng lực
Đầu ra: Một chiến lược hỗ trợ các Chuỗi sản phẩm BBP và thực thi các chính sách thúc đẩy tại
các nước thành viên AMS/ASEAN.
Thực trạng: Đang xây dựng, cụ thể dựa vào các giải pháp thí điểm mới bắt đầu (gói can thiệp
3).

2.2

Trao đổi thông tin

Lĩnh vực hoạt động này (gói can thiệp 2) tập trung vào thiết lập một sàn thông tin mạng, tập trung
hóa và một trung tâm dịch vụ tại ACB, dựa trên hệ thống quản trị thông tin về đa dạng sinh học
(BIM) đã có của ACB, nhằm thiết lập Hệ thống Chia sẻ Dữ liệu Đa dạng Sinh học (BISS), hệ
thống này là một phần không tách rời của ACB. Sàn thông tin này được hoàn thiện bằng các
công cụ thích hợp và mạng lưới phương tiện truyền thông về môi trường và phát triển.
 Xây dựng một sàn thông tin tập trung hóa và trung tâm dịch vụ, tư vấn cho các tổ chức công,
tư, và dân sự xã hội tại các nước thành viên AMS, về phát triển các chuỗi sản phẩm BBP và
cơ sở phương pháp luận tương thích.
 Thúc đẩy hợp tác giữa cán bộ ACB và các bên liên quan tại (các nước Lào, Việt Nam,
Campuchia, Các vườn di sản ASEAN, Các khu bảo tồn quốc gia, Các viện nghiên cứu, Các
cơ quan cấp chứng chỉ trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội tư nhân,
các liên hiệp trong mạng lưới Chuỗi giá trị).
Đầu ra: Một Sàn Thông tin Tập trung và Trung tâm Dịch vụ (gọi là diễn đàn thảo luận) thuộc Hệ
thống quản trị thông tin về đa dạng sinh học ACB (BIM), cung cấp dữ liệu phát triển các chuỗi
sản phẩm BBP cho các tổ chức công, tư và dân sự xã hội tại các nước AMS.
Hiện trạng: Mới bắt đầu, các nguồn thông tin theo chủ đề về chuỗi sản phẩm BBP đã được đưa
vào các catalogues về chế biến, quản lý và chính sách, cũng như đưa vào mạng lưới các bên
liên quan và hệ thống. Cơ cấu dự kiến của Sàn Thông tin Tập trung lồng ghép với Trung tâm
Dịch vụ do BIM đề xuất, được trình bày dưới đây:
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Hình 1:

Cơ cấu dự kiến của BBP tại Hệ thống quản lý thong tin đa dạng sinh học ACB (BIM)

Dự án :
• Tên dự án,
• Nhiệm vụ,
Cơ cấu dự kiến của BBP trong hệ thống
• Tầm nhìn
quản trị thông tin đa dạng ACB (BIM)
• Quy mô
• Phạm vi địa lý quan tâm
• Mục tiêu
• Đầu ra / kết quả mong muốn
Nguồn lực:
• Các chính sách cập nhật tại các nước AMS và ASEAN liên quan đến BBP
• Các chuỗi giá trị
• Các sự kiện
• Hướng dẫn hướng tới sản phẩm
Thực hành tốt nhất:
• Cơ sở dữ liệu bài học kinh nghiệm
o Từ các dự án thí điểm
o Từ các dự án khác
o Các thực tiễn tốt nhất
• Các công cụ đã áp dụng thành công
• Các quy trình hay nghiên cứu trường hợp điển hình (bài học thành công)
Trung tâm dịch vụ - Help Desk:
•
Câu hỏi và trả lời FAQs
•
Tìm kiếm trên mạng dựa trên các câu hỏi đã được xác định
•
Hỗ trợ bằng tư vấn viên thông qua:
o Thảo luận trực tiếp có đặt kế hoạch trước
o Trao đổi email (ACB nhận email và chuyển cho các chuyên gia trả lời)
Hệ thống valuelink ASEAN:
Thiết lập sàn trao đổi thông tin về chuỗi VC
• Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các chuyên gia ACB và ACM cũng như giám đốc các vườn di sản AHP được đào
tạo, và nếu có thể, lồng ghép vào truyền thông và các giải pháp nâng cao năng lực HCD; và
• Áp dụng các kinh nghiệm và kết quả đã có tại các nước AMS khác, như Thái lan, Indonesia nhằm tạo ra lợi ích cho các
vườn di sản và ba nước CLV thông qua các kinh nghiệm này.
Các sự kiện:
Quảng cáo tại các sự kiện chuyên đề và về thực vật
• Các cuộc họp bên lề theo kế hoạch của Tổ chức các quan chức cao cấp về môi trường thuộc ASEAN- ASOEN
• Các chương trình nâng cao năng lực; triển lãm; về thực vật và tương tự

Hơn nữa, Hệ thống Quản lý Thông tin BIM (bao gồm kiến thức về sản phẩm) đang trong quá
trình mở rộng để thu nạp thêm “Sàn thông tin tập trung” về sản phẩm BBP, qua đó việc trao đổi
thông tin giữa ba nước CLV, trung tâm ACB và các nước thành viên AMS sẽ được thực hiện.
Cung cấp thêm một đòn bẩy cho việc tuân thủ Công ước về Đa dạng sinh học tại ba nước CLV
thông qua cơ chế Clearing house mechanism tương ứng của họ (CHMs). Có thể tiếp cận thông
tin về BBP thông qua một nút bấm tại trang web công bố của ACB, được bảo dưỡng và quản lý
bởi Ban Truyền Thông và Công Vụ. Các tin tức có giá trị và được nhiều quan tâm của dự án BBP
sẽ được đăng trên trang web công khai của ACB.

2.3

Giải pháp thí điểm phát triển chuỗi giá trị
BBP

Điểm cốt lõi của hoạt động này (gói can thiệp 3) là thực thi các giải pháp thí điểm thúc đẩy các
chuỗi BBP tại vùng đệm của các vườn di sản được lựa chọn và các khu bảo tồn khác (NPA) tại
Lào, Việt nam, Campuchia:
 Thí điểm thúc đẩy các chuỗi giá trị BBP tại vùng đệm của các vườn di sản và các khu bảo tồn
khác
 Đánh giá các lựa chọn giải pháp để thực hiện:
3

- Thiết lập các hiệp hội sản xuất và tiếp thị sản phẩm
- Các cơ chế về thể chế và tài chính nhằm hỗ trợ các chuỗi giá trị sản phẩm
- Các giải pháp tại chỗ và bên ngoài để tận dụng giá trị đa dạng cũng như bảo tồn nó.
Đầu ra: Các chuỗi giá trị BBP đóng góp cho việc cải thiện sinh kế và bảo vệ đa dạng sinh học
Thực trạng: Đã thực hiện bốn nghiên cứu Gap-analysis về chuỗi giá trị sản phẩm tại bốn vườn
thí điểm của ba nước CLV, đưa ra kế hoạch thực hiện chiến lược và tài chính để phát triển và
thúc đẩy các chuỗi giá trị BBP trong ba năm tới (2016 đến 2019). Những kế hoạch hoạt động này
sẽ phải được thảo luận và quyết định bởi các tổ công tác quốc gia trong hội thảo khởi động tại
Vientiane, Lào (từ 23-26 tháng 11, 2015). Tham khảo chương 4 để có thêm thông tin và tóm tắt
kết quả các nghiên cứu phân tích, cũng như chương 5 đề xuất kế hoạch hành động chi tiết.

2.4

Đào tạo (Nâng cao năng lực)

Các can thiệp dự án này (gói dịch vụ 4) tập trung vào thiết lập và chuyển giao kiến thức Chuỗi
giá trị sản phẩm BBP cho các nhóm cán bộ mục tiêu phù hợp của Trung tâm ACB và các nước
thành viên AMS.
Chương trình và tài liệu, giáo trình đào tạo sẽ được xây dựng dựa trên kết quả phân tích nhu cầu
đào đạo về Chuỗi giá trị BBP (gói dịch vụ 2), có tham khảo, so sánh với tài liệu đào tạo của các
dự án khác trong lĩnh vực phát triển chuỗi giá trị (gói dịch vụ 1) và kết quả của các giải pháp
nâng cấp chuỗi thí điểm (gói dịch vụ 3), hoạt động đào tạo gồm:
 Thực hiện chuyển giao kiến thức (sử dụng các hướng dẫn kỹ thuật, các công cụ và giáo trình
đào tạo…) dựa vào bài học kinh nghiệm của các dự án khác trong lĩnh vực phát triển chuỗi
giá trị và kết quả các giải pháp nâng cấp chuỗi thí điểm
 Thành lập một nhóm các tiểu giảng viên đào tạo
 Tổ chức / thực hiện các khóa đào tạo, các hội thảo và hội nghị chuyển giao kiến thức.
Đầu ra: Cải thiện, nâng cao năng lực kỹ thuật và phương pháp luận của các bên tham gia chuỗi
giá trị sản phẩm BBP tại các nước thành viên AMS.
Thực tiễn: Đã tiến hành thực hiện sáng kiến nâng cao năng lực nguồn nhân lực HCD trong dự
án BBP, qua việc cử hai cán bộ kỹ thuật ACB tham gia vào khóa đào tạo 5 ngày về ValueLinks
tháng tư năm 2015. Việc đào tạo này đã đẩy mạnh thực thi dự án, chấp nhận đưa phương pháp
ValueLinks áp dụng vào các can thiệp nâng cao sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học. Vào tháng
11/2015 tới đây, hai cán bộ nguồn khác của ACB sẽ tham gia khóa đào tạo tương tự. Tại cấp
quốc gia, đã xác định được nhu cầu đào tạo HCD (tại Campuchia 18 khóa), (Lào, 15 khóa), và
(Ba bể, Việt Nam, 41 khóa) nhằm lấp đầy các lỗ hổng kiến thức về năng lực sản xuất, giao dịch
thương mại, thâm nhập thị trường, và bảo tồn đa dạng. Cán bộ của các cấp chính quyền tham
gia thực hiện dự án cũng được hưởng lợi từ các hoạt động đào tạo HCD, nhằm nâng cao năng
lực phát triển các chuỗi giá trị BBP và quản lý đa dạng sinh học. Mức độ đào tạo, chuyển giao
kiến thức không những chỉ cải thiện kỹ năng của các bên liên quan trong cộng đồng, mà còn lồng
ghép các kỹ năng tìm ra các cơ hội áp dụng thương mại xanh, các giải pháp tuân thủ theo luật
điều tiết của thị trường và các tiêu chuẩn chứng chỉ tiến tới sự bền vững. Do vậy các can thiệp
HCB của dự án sẽ cân bằng giữa các kỹ năng, để vừa nâng cao năng suất sản phẩm vừa tăng
cường bảo tồn đa dạng sinh học tại các vùng dễ bị tổn thương nhất về khai thác cạn kiệt tài
nguyên thiên nhiên.
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3

Pha khởi động (Tháng Ba-Mười Một 2015)

3.1

Thăm Hiện Trường

Giữa tháng tư và tháng chín 2015, dự án đã tổ chức 6 chuyến đi hiện trường đến ba nước CLV,
gặp gỡ trao đổi lần đầu tiên với các Bộ ngành đối tác và các bên tham gia dự án, và quyết định
lựa chọn bốn vườn thí điểm (một Khu bảo tồn quốc gia tại Campuchia, một vườn di sản AHP tại
Lào và hai vườn di sản AHP tại Việt nam), bao gồm khảo sát các Chuỗi giá trị sản phẩm BBP
tiềm năng.
Sau khi có sự thay đổi giám đốc dự án, nhóm lãnh đạo dự án (core team) đã chính thức thực
hiện chuyến thăm hiện trường từ 13 tháng tám đến 01 tháng chín, 2015. Nhóm đã gặp mặt, họp
với tất cả các Bộ ngành và các bên tham gia chính tại ba nước CLV (Bộ Môi Trường (MOE), Bộ
Tài Nguyên và Môi Trường (MONRE) và tại các vườn thí điểm, Nhóm cũng họp với các Đại Sứ
Quán Đức và Các Văn Phòng GIZ tại các nước. Đại diện Các Bộ đều khẳng định sẽ cung cấp
các hỗ trợ cho dự án:
 Bộ MONRE/ Sở Tài nguyên Môi trường (DONRE)/ Cơ quan Nông Lâm Huyện (DAFO) & Cơ
quan Tài nguyên, Môi trường cấp tỉnh (PONRE) / Cơ quan Nông Lâm cấp tỉnh (PAFO) & Ban
quản lý vườn di sản AHP (Nam Ha) Lào,
 MONRE/ Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (BCA)& Ban quản lý vườn di sản AHP (Ba bể & Sa
Pa) tại Việt Nam và
 Bộ Môi trường MOE & Ban quản lý khu bảo tồn quốc gia NPA (Phnom Kulen) tại Campuchia.

3.2

Lựa chọn các vườn thí điểm BBP

Hợp tác với Bộ ngành liên quan tại ba nước (MONRE & MOE), dự án đã lựa chọn được ba vườn
di sản AHP tại Lào (1) và Vietnam (2) cũng như một khu bảo tồn quốc gia tại Campuchia (1) để
thực hiện các giải pháp thí điểm.
Hình 2:

Các vườn thí điểm BBP của dự án tại Cambodia, Làos and Vietnam

(Source: J.Alano, BIM, ACB, 2015 interpolated map)
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3.2.1

Khu bảo tồn quốc gia Phnom Kulen
(Camphuchia)

Khu bảo tồn Phnom Kulen (PKNP) được Bộ Môi Trường Camphuchia lựa chọn làm thí điểm
(xem bản đồ), thay vì chọn một trong hai vườn di sản AHP, lý do vì hai vườn di sản đã nhận
được nhiều hỗ trợ phát triển lớn, và khu bảo tồn Phnom Kulen cũng đang cần nhận được hỗ trợ.
Hơn nữa hiện này Hoàng gia Campuchia cũng đang đệ đơn xin tổ chức Di sản Thế giới
UNESCO công nhận vườn PKNP là vườn di sản AHP (Theo phỏng vấn cán bộ của cơ quan ADF
và Bộ MoE).
Vườn quốc gia Phnom Kulen được thành lập vào năm 1993 theo Thông tư Hoàng gia của Vua
Norodom Sihanouk. Vườn PKNP được đặt tên theo giống cây vải thường xanh (Litchi chínensis),
rất nổi tiếng trong vườn. Vườn rộng 37,373 ha nằm tại Đông Bắc Camphuchia, cách thành phố
Siem Reap 50 km về phía Bắc nơi có Cung điện Angkor Wat nổi tiếng. Vườn nằm trên độ cao
500 m so với mặt biển có địa hình địa lý đá cát độc đáo, chiếm ưu thế tại vùng sinh cảnh bằng
phẳng rộng lớn phía Bắc Camphuchia. Vườn được chia làm hai cao nguyên riêng rẽ và là nơi
khởi nguồn của Sông Siem Reap, đây là rừng đầu nguồn rất quan trọng cung cấp nước cho tỉnh
Siem Reap. Vườn PKNP không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo linh thiêng cực kỳ quan
trọng, phong phú của Camphuchia mà còn rất giàu có về đa dạng sinh học.
Về mặt pháp lý, Vườn được Bộ Môi Trường chính thức quản lý, tuy nhiên thực tế vườn được
một số cơ quan đồng quản lý. Theo đó, các khu vực có giá trị khảo cổ học1 do APSARA quản lý
(Cơ quan bảo vệ và quản lý đền Angkor và khu vực lân cận của Siem Reap). Dưới sự cấp phép
của Bộ MOE, có năm Khu Bảo tồn do Cộng đồng Bảo vệ (CPAs) được dân làng thành lập và
quản lý dưới sự giám sát và hỗ trợ của Bộ MOE.

3.2.2

Vườn di sản Nam Ha AHP (Lào)

Khu bảo tồn quốc gia Nam Ha, tại tỉnh LuangNamtha (xem bản đồ), được Cục Bảo tồn Rừng cấp
Tỉnh công bố vào năm 1980. Vào năm 2003 được công nhận là Vườn di sản AHP.
Trước đây vườn có diện tích 69,000 hectares, vào tháng 10, 1993 Thủ tướng có Công văn số
164/PM tăng diện tích rừng lên 222,400 hectares. Theo Luật Lâm nghiệp 2008, mục tiêu của
Vườn Nam Ha là bảo vệ đa dạng động thực vật, hệ sinh thái, các giá trị tự nhiên, giá trị văn hóa,
lịch sử, trong khi vẫn cung cấp các dịch vụ về du lịch sinh thái, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
Tỉnh LuangNamtha có khoảng 80% diện tích rừng bao phủ, đây là một trong các vùng sản xuất
mía và cao su chính của Lào với rất nhiều rừng trồng.
Dân số tỉnh LuangNamtha khoảng 145,310 người, 78% sống tại vùng xa vùng sâu. Có khoảng
104 thôn bản của toàn tỉnh sống dựa vào tài nguyên của Vườn Nam Ha NPA. Trong 20 dân tộc
thiểu số sống trong tỉnh LuangNamtha, ít nhất 10 nhóm dân thiểu số sống dựa vào tài nguyên
của vườn di sản Nam Ha AHP.
Vào năm 2005, vẫn còn 94 % diện tích Vườn có rừng bao phủ. Loại rừng chủ yếu là thường
xanh chịu hạn (12%), Rừng hỗn giao rụng lá mùa đông trên cao nguyên (59%), rừng tre (9.5%)
và rừng nghèo kiệt (13%). Hiện nay, khoảng 30% diện tích rừng Vườn Nam Ha AHP đã được
chuyển đổi sang đất nông nghiệp và đất định cư thôn bản. Hiện tại chưa có dữ liệu cập nhật về
độ che phủ rừng tại Vườn, chưa có nghiên cứu khảo sát trên quy mô rộng về quần thể thực vật
và lâm sản ngoài gỗ (NTFP), cho dù có hơn 200 giống thực vật tại đây được công nhận quan
trọng về thương mại và sử dụng tại chỗ2. Nghiên cứu sơ bộ năm 2013 chỉ ra nhiều loại thực vật
bản địa và du nhập đã bị biến mất. Chất lượng rừng trong Vườn đang giảm sút do chặt phá trái
phép, đốt nương làm rãy, chuyển đổi sang rừng trồng cao su, xây dựng có sở hạ tầng, mở rộng
thôn bản. Tuy nhiên vườn vẫn còn nhiều diện tích rừng tự nhiên nguyên sinh nằm tại vị trí xa
làng bản và chủ yếu được tìm thấy ở các đỉnh dốc núi cao.

1tại Phnom Kulen, có di sản thành cổ được tìm thấy vào năm 802 bởi Vua Jayavarman II được gọi là Mahandraparvata.
2Nguồn: ACB 2014, ASEAN Heritage Parks, A Journey to the Natural Wonders of SE-Asia
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3.2.3

Vườn di sản Ba bể AHP (Vietnam)

Vườn quốc gia Ba bể (xem bản đồ) được thành lập năm 1992 theo quyết định số 83/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ và được công nhận vườn di sản AHP vào năm 2003. Vườn bao gồm một
khu bảo tồn sinh học rất phong phú, có quần thể động thực vật gồm 1,268 loài và một loạt các
hàng động. Tổng diện tích vườn là 10,048 ha, được phân thành bốn khu chức năng:





Khu hành chính và dịch vụ: 46.8 ha
Khu phục hồi sinh thái: 5,374.8 ha
Khu bảo vệ nghiêm ngặt: 3,967.4 ha
Vùng đệm nằm trong vườn: 659 ha

Tổng diện tích vùng đệm trong và ngoài vườn là 25,309 ha, gồm tám xã thuộc hai huyện, tên là
Ba Bể và Chợ Đồn. Tổng dân số tại tám xã vùng đệm là 23,535 người, sống trong 5,163 hộ dân,
thuộc năm dân tộc thiểu số. Người Tày chiếm đến 90% tổng dân số trong Vườn di sản Ba Bể.
Người dân địa phương có rất ít vốn sản xuất, đặc biệt, diện tích đất nông nghiệp trên đầu người
chỉ là khoảng 500m2 với một vụ sản xuất nông nghiệp một năm. Người dân cũng có chăn nuôi
gia cầm, gia súc tuy nhiên chỉ phục vụ nhu cầu trong gia đình. Phần lớn vẫn áp dụng phương
pháp chăn thả truyền thống gây ảnh hưởng xấu đến cây rừng và rừng. Một số cộng đồng thôn
bản sống trong vùng đệm vẫn còn rất nghèo và Huyện Ba Bể là một trong 61 huyện nghèo nhất
cả nước, đang được nhận hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 30a, số 30a/2008/NQ-CP ngày
27/12, 2008).

3.2.4

Vườn di sản Hoàng liên Sa Pa AHP (Vietnam)

Vườn quốc gia Hoàng liên Sa Pa (xem bản đồ) được thành lập vào năm 2002 theo quyết định
của Thủ tướng Chính phủ số 90/2002/QĐ-TTg và được công nhận là vườn di sản AHP năm
2003.
Vườn bao gồm một khu dự trữ sinh học phong phú với 2,847 loài thực vật và 555 loài động vật.
Tổng diện tích vườn là 28,509 ha, trong đó 21,009 ha thuộc tỉnh Lào cai và 7,500 ha thuộc tỉnh
Lai Chau. Tổng diện tích vùng đệm là 67,396 ha, chủ yếu nằm tại tỉnh Lào cai và chỉ có một phần
vùng đệm nhỏ nằm ở tỉnh Lai Chau.
Tổng dân số tại tám xã vùng đệm ở Hoàng liên Sa Pa AHP là 22,259 người thuộc 4,635 hộ gia
đình, bao gồm tám dân tộc thiểu số. Người H’Mong và Thai chiếm đến 74% tổng dân số, Người
Dao chiếm 6.5% và dân số còn lại thuộc dân tộc Tay, Day, Kho Mu, Lào và dân tộc Kinh.
Nhìn chung, tỷ lệ nghèo trung bình của hộ dân trong vùng đệm còn khá cao, tuy nhiên mức
nghèo thì phân bổ khác nhau giữa các xã trong vùng đệm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đói
nghèo. Người dân có rất ít vốn sản xuất, đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp. Họ còn sống dựa
nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, chủ yếu là khai thác từ rừng. Thu hái lâm sản ngoài
gỗ và sản phẩm đa dạng BBP (trái cây dại, lá cây thuốc, rau rừng…) là một trong những nguồn
thu nhập chính của hộ gia đình. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn còn là vấn đề dai dẳng tại nhiều cộng
đồng sống tại vườn Hoàng liên AHP. Do vậy, việc tìm kiếm các thị trường tiềm năng, hỗ trợ các
chuỗi giá trị sản phẩm lựa chọn và các cơ hội sinh kế mới cho người dân địa phương là rất quan
trọng và cần thiết tại vườn Hoàng liên Sa Pa AHP.
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4

Nghiên cứu phân tích khiếm khuyết chuỗi
giá trị BBP tại Camphuchia, Lào &
Vietnam– tóm tắt nghiên cứu

Mục tiêu chung của nghiên cứu thực hiện tại bốn Vườn thí điểm của ba nước CLV là Đánh giá
mức độ ưu tiên lựa chọn của các sản phẩm BBP chính và phụ, và phân tích sơ bộ các
chuỗi giá trị có tiềm năng cao nhất tại vùng đệm của các vườn di sản AHP (Lào, Việt Nam) và
khu bảo tồn quốc gia (Camphuchia). Nghiên cứu phải lựa chọn được các sản phẩm khác nhau
và các thành viên tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm, các khó khăn hệ thống đang cản trở
chuỗi, và phân chia giá trị gia tăng tại mỗi giai đoạn trong chuỗi, dựa vào kết quả, xây dựng chiến
lược nâng cấp chuỗi, kế hoạch hoạt động và tài chính tương ứng cho giai đoạn thực thi dự án
tiếp theo.
Các chuyên gia nghiên cứu tại ba nước LVC đã thực hiện ba bước nghiên cứu chính sau:
Mô tả chuỗi giá trị VC:
 Đánh giá các chuỗi giá trị sản phẩm BBP đã có và kinh nghiệm đã có của các dự án tại vùng
đệm của các Vườn thí điểm, dựa trên hoạt động sinh kế thực tế của người dân và cộng đồng
sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên vùng đệm (sử dụng công cụ phân tích SWOT);
 Phân tích các chiến lược, khung pháp lý, thể chế, các quy định, luật lệ cấp quốc gia về phát
triển chuỗi giá trị BBP tại các vườn thí điểm, luôn luôn chú ý đến thực tiễn về bảo tồn đa dạng
sinh học;
 Thu thập mọi dữ liệu liên quan đến hệ thống chế biến địa phương, bao gồm loại sản phẩm, số
lượng, chất lượng, nguồn giống, giá cả và giá trị gia tăng của các sản phẩm BBP và phân
khúc chuỗi giá trị;
 Thiết lập thị trường tiềm năng (thị trường địa phương, khu vực và có thể là thị trường quốc
tế), và khảo sát khả năng khả thi để mở rộng, thâm nhập thị trường mới của hộ sản xuất địa
phương
 Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị và thu thập dữ liệu về nhân lực thực tế và tiềm năng tham gia các phân
khúc khác nhau của chuỗi, đánh giá số phụ nữ tham gia chuỗi và họ được thuê hay tự làm
chủ một cách tích cực;
 khảo sát các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng/ tiêu chuẩn thị trường tại địa phương và thị hiếu
của sản phẩm BBP đáp ứng được thị trường địa phương;
 Khảo sát giá trị gia tăng vào sản phẩm khi được chế biến lần một và lần hai.
Phân tích chuỗi VC:
 Xác định các rào cản và các cơ hội thúc đẩy chuỗi giá trị BBP trong tương lai (phân tích thị
trường địa phương, khu vực và quốc tế)
 Đánh giá nhu cầu đào tạo của thành viên tham gia chuỗi VC BBP, đây là nền tảng để xây
dựng khung nâng cao năng lực (đây là một đánh giá phụ dựa trên kết quả phân tích khiếm
khuyết và các bên tham gia chuỗi)
 Xác định các lỗ hổng cần cải thiện tại các cấp trung và vĩ mô, nhằm có thể nâng cao chức
năng của các hộ tham gia chuỗi tại cấp vi mô;
 Xét ưu tiên lựa chọn các chuỗi giá trị sản phẩm BBP dựa trên các chỉ số về: mục tiêu về kinh
tế, xã hội và môi trường (như giá trị gia tăng vào sản phẩm, quy mô sản xuất, tăng trưởng thị
trường, tiềm năng tạo việc làm và tạo thu nhập, cơ hội thu nhập và việc làm cho người nghèo,
phụ nữ và thanh niên, tiềm năng bảo tồn đa dạng và sử dụng bền vững tài nguyên thiên
nhiên…)
 Khảo sát và đánh giá các tác động khác có thể nảy sinh khi thực hiện nâng cấp chuỗi giá trị
BBP tại vùng đệm các vườn AHP và NPA.
Khuyến nghị lựa chọn chuỗi VC:
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 Đánh giá đề xuất về thành lập các hiệp hội tiếp thị và sản xuất cho các hộ nông dân, bao gồm
các cơ chế tài chính và thể chế theo yêu cầu
 Đánh giá các lựa chọn giải pháp tại chỗ hoặc từ bên ngoài để bảo tồn đa dạng sinh học
 Đưa ra lựa chọn về thành lập doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về tổ chức và và thực
tiễn thương mại, củng cố và tuân thủ theo các tiêu chuẩn thị trường và an toàn lào động cũng
như các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học.
 Đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị, đảm bảo hộ sản xuất có đủ cơ sở hạ tầng và kết
nối trực tiếp đến các thị trường quan trọng nhằm tạo thêm thu nhập từ sản phẩm của họ.
 Đánh giá các lựa chọn nhằm cải thiện hiệu suất tiếp thị (ví dụ như áp dụng tiếp thị sản phẩm
tập thể) và đề xuất giải pháp thực hiện;
 Xác định các cơ hội và rào cản chính đang hạn chế sự tăng trưởng thị trường và/hoặc mở
rộng quy mô sản xuất;
 Khuyến nghị cách thức nâng cấp, hỗ trợ các chuỗi giá trị sản phẩm BBP đã được lựa chọn.

4.1

Phân tích khiếm khuyết (Gap analysis) BBPVC tại vườn Phnom Kulen NPA(Camphuchia)

Bộ Môi Trường đã lựa chọn Vườn Quốc gia Phnom Kulen tham gia thí điểm vào dự án BBP
Campuchia.
Nhiệm vụ chính của Nghiên cứu này, do ông Prom Tola (chuyên gia ngắn hạn) thực hiện hợp tác
với ban ngành chính phủ và ban quản lý vườn, là phân tích các khiếm khuyết cần cải thiện cho
các chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ BBP được lựa chọn, sử dụng phương pháp luận GIZ
ValueLinks cho sản phẩm xanh, vì người nghèo, như là công cụ chính để xây dựng các chuỗi
BBP. [tham khảo báo cáo Gap Analysis tại vườn Phnom Kulen NPA (Camphuchia)]
Cho dù hiện nay rừng đang bị suy thoái tại Vườn Phnom Kulen do khai thác trái phép, chuyển đổi
rừng sang rừng trồng và đất nông nghiệp, Vườn vẫn còn khoảng 20%-23% rừng che phủ rất giàu
có về đa dạng sinh học và có vai trò là rừng đầu nguồn bảo vệ nguồn nước. Do vậy, rất đáng để
kết luận rằng mục tiêu chính của dự án BBP tại đây là bảo vệ những khoảnh rừng sót lại cuối
cùng này tại Vườn PKNP.
Nghiên cứu sử dụng những công cụ sau:
 Nghiên cứu tài liệu đã có
 Thu thập dữ liệu sơ cấp
 Tổ chức tám Thảo Luận Nhóm Mục Tiêu (FGD), với 134 người tham gia (gồm các cộng đồng
bảo vệ rừng CPA, người dân cộng đồng; có khoảng gần 50% người tham gia là phụ nữ)
 Phỏng vấn các cán bộ quan trọng, đã phỏng vấn 52 người bao gồm (cán bộ Bộ Môi trường,
Cán bộ Vườn PKNP, trưởng thôn và hội đồng xã, cán bộ APSARA, các tổ chức NGOs hiện
đang hoạt động trong vườn (ADF, CFCL), GIZ/ RED-GreenBelt và các bên khác]
 Tổ chức hội thảo trong cộng đồng (phân tích SWOT; có 17 người tham dự từ cơ quan ban
ngành địa phương, ban quản lý cộng đồng bảo vệ rừng CPA và cán bộ kỹ thuật vườn PKNP)
Cụ thể, thông qua kết quả thảo luận FGD và hội thảo cộng đồng, có ba chuỗi giá trị BBP được
ưu tiên nhất để thúc đẩy / nâng cấp (thông qua chấm điểm và xếp hạng):
1. Cây thuốc Zingiberaceae (họ Gừng)
2. Đồ thủ công mỹ nghệ tre nứa
3. Mật ong rừng
Thông qua mở rộng và nâng cấp chuỗi giá trị của ba loại hàng hóa tiềm năng này, dự án BBP có
thể đóng góp cải thiện sinh kế và bảo đảm an ninh lương thực cho khoảng 1,000 hộ dân tại
Vườn PKNP, tương ứng với khoảng 5,000 người dân và khoảng 50% là phụ nữ. Trong đó 23%
người hưởng lợi tiềm năng đang là người nghèo về kinh tế và xã hội (chi tiết tham khảo bảng
4.11 trong báo cáo BBP-Gap Phnom Kulen NPA ].
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4.1.1

Cây thuốc họ gừng Zingiberaceae(tên Khmer:
PratealThleumChake)

Zingiberaceae là cây thuốc cho củ, kết hợp với các vị thuốc truyền thống khác dùng để chữa
bệnh gan và chán ăn (dựa trên quan điểm của thầy lang và thương lái, chưa có kiểm nghiệm y
học). Thầy lang Khmer thường dùng củ cây thuốc này làm nguyên liệu chiết xuất tinh dầu và hòa
lẫn với các vị thuốc khác để làm cao thuốc. Chủ yếu cây thuốc được dùng chữa bệnh tiêu hóa và
dạ dày, sử dụng rễ củ tươi, ngâm rượu hay pha trà. Bên cạnh thị trường địa phương, cũng có thị
trường khu vực tiềm năng cho cây thuốc này, theo phỏng vấn các thầy lang về các thương nhân
Hàn quốc cũng quan tâm đến cây thuốc này.
Cây thuốc Zingiberaceae có mọc hoang dã trong vườn PKNP, nhưng hiện nay thu hái trở nên
khó khăn hơn, do khan hiếm trong tự nhiên. Do vậy, nông dân địa phương cũng đã trồng cây
thuốc này tại vườn nhà để đáp ứng nhu cầu thị trường cao.
Phân tích SWOT cho thấy, cây thuốc Zingiberaceaeis có ít rủi ro về đầu tư, và có thể mở rộng
diện tích trồng tại các hộ dân trong vùng đệm PKNP, do có nhu cầu thị trường cao, có thể góp
phần cải thiện kinh tế nông hộ và tạo việc làm, giảm sức ép lên rừng tự nhiên.
Bảng 1: Phân tích SWOT cây thuốc Zingiberaceae (Cambodia)
Điểm mạnh và Cơ hội

Điểm yếu và Thách thức

 Có nhu cầu thị trường tiêu dùng cao
 Rất ít chi phí lưu kho, vì đây là cây rễ củ
 Có khả năng tạo thu nhập và việc làm cho
người dân
 Có dự án hỗ trợ kỹ thuật gieo trồng và tạo mô
hình thử nghiệm cho người dân về cây thuốc
này

 Diện tích ô thí điểm quá nhỏ (10 x 5 m)
 Hộ trồng cây thuốc phải chấp nhận giá bán,
không có quyền ngã giá với thương lái/ người
thu mua buôn
 Thiếu mạng lưới thị trường kết nối với các tỉnh
thành phố khác, như Phnom Penh and Siem Reap
 Đường vận chuyển ra / vào Vườn PKNP còn
xuống cấp

Zingiberaceae, được trồng và khai thác bền vững trong vườn nhà, đã chứng minh làm giảm áp
lực lên rừng tự nhiên cũng như cải thiện được kinh tế cho thôn bản. Do vậy thách thức ở đây chỉ
là cách để mở rộng và nâng cấp diện tích đến nhiều hộ gia đình trong vùng đệm của vườn. Theo
đó, đề xuất kế hoạch chiến lược cụ thể sau đây, nhằm cải thiện sinh kế và đảm bảo tăng trưởng
thân thiện với môi trường, có thể giúp bảo vệ được diện tích rừng còn lại 20% -23% trong vườn
PKNP.
Chiến lược nâng cấp sản phẩm cây thuốc họ gừng, tập trung vào những điểm sau:
1. Thiết lập một trang trại trình diễn như là hoạt động khuyến nông chính, nhằm phổ biến những
kỹ thuật tăng cao năng suất của cây thuốc
2. Xây dựng giáo trình đào tạo về kỹ thuật nuôi trồng thông qua các lớp học, hình ảnh truyền
thông, tham quan học tập; những tài liệu đào tạo này bao gồm Thông tin, Giáo Dục và Truyền
Thông (IEC), dễ dàng để người dân không biết chữ cũng có thể hiểu được;
3. Thành lập các hiệp hội và/hoặc nhóm những người nuôi trồng, hiệp hội sẽ tạo ra sản xuất quy
mô lớn và có quyền ngã giá tốt hơn khi bán cho người mua buôn.
4. Nâng cao năng lực cho hiệp hội và nhóm nuôi trồng về mạng lưới thị trường và kế hoạch kinh
doanh cũng như tiếp thị sản phẩm, kế toán và hạch toán cơ bản.
5. Tổ chức một chuyến tham quan học hỏi đến Siem Reap và Phnom Penh để khảo sát thị
trường về sản phẩm cây thuốc
6. Qui trình giám sát đánh giá M&E
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho cây thuốc họ gừng trong
năm 2016 và 2017 tham khảo trong tài liệu đính kèm 1 a.
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4.1.2

Sản phẩm thủ công tre nứa

Phân tích SWOT cho thấy tham gia mạng lưới thị trường của Hiệp hội Tiểu thủ công Angkor
(AHA) sẽ tăng được thêm nhiều giá trị cho hàng thủ công mỹ nghệ, góp phần tạo thu nhập và cơ
hội việc làm cho người dân. Tuy nhiên, thách thức chính ở đây liên quan đến người dân vùng
đệm và bên ngoài áp dụng phương pháp khai thác tre nứa không bền vững, làm ảnh hưởng đến
tài nguyên rừng.
Bảng 2: Phân tích SWOT sản phẩm thủ công tre nứa (Cambodia)
Điểm mạnh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Hàng mỹ nghệ truyền thống được khách du lịch
ưa thích, có thể mở rộng và nâng cấp trong
thôn bản và hộ dân mục tiêu trong vườn
PKNP
 Có nhu cầu cao trong địa phương và tại Siem Reap
(như thông qua thị trường và có đóng dấu của
AHA)
 Có sẵn nguồn nhân lực tại địa phương, vì phần
lớn hộ dân mục tiêu đều không di cư
 Có thị trường tiêu thụ tốt tại thành phố Siem
Reap, với sự trợ giúp của tổ chức AHA
 Có thể tạo việc làm tại vườn PKNP

 Sử dụng nhiều công lao động ( cũng là cơ hội)
 Thiếu quyền lực ngã giá với lái buôn.
 Chưa có mạng lưới thị trường với khu du lịch
tại Siem Reap
 Đường tiếp cận vườn còn xuống cấp
 Chưa có chiến lược tiếp thị, hoặc chiến lược
còn sơ sài
 Đầu tư còn nhiều rủi ro (do tre trổ hoa bất
thường)
 Còn nhiều người ngoài đến khai thác tre trong
rừng tự nhiên, gây hại đến rừng
 Cạnh tranh mạnh đến từ Vietnam, thailand

Chiến lược nâng cấp chuỗi sản phẩm thủ công tre nứa, tập trung vào những điểm sau:
Những đề xuất chính và kế hoạch chiến lược sau, là nhằm xây dựng một mạng lưới thị trường
tiêu thụ và cung cấp nguyên liệu cho chuỗi sản phẩm thủ công tre nứa, và áp dụng phương pháp
khai thác bền vững, phát triển sản phẩm và thành lập hiệp hội/ nhóm sản xuất tập trung với quy
mô lớn, đáp ứng được nhu cầu thị trường tiêu thụ và đạt được quyền ngã giá cao hơn.
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho hàng tiểu thủ tre nứa trong
năm 2016 và 2017 tham khảo trong tài liệu đính kèm 1 b.

4.1.3

Mật ong rừng

Phân tích SWOT cho thấy khai thác bền vững mật ong tự nhiên góp phần tạo ra thu nhập cho
cộng đồng dân cư, đây được coi là phần thưởng khuyến khích cho quản lý rừng bền vững. Tuy
nhiên, rừng bị suy thoái và khai thác mật ong không bên vững sẽ làm giảm sản lượng mật ong tự
nhiên và sản lượng mùa màng do thiếu chức năng thụ phấn hoa của ong dại.
Bảng 3: Phân tích SWOT mật ong tự nhiên (Cambodia)

Điểm manh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Tại các khu rừng CPA do cộng đồng bảo
vệ vẫn có thể thu hái mật ong làm
sinh kế, cho dù phần lớn rừng
trong vườn đã bị suy thoái
 Rừng thường xanh vẫn còn tồn tại
trong vườn là nơi ong rừng sinh
sống
 Có nhu cầu mật ong cao tại Siem Reap và
các thành phố khác, gồm siêu thị và
sản phẩm làm đẹp
 Thu nhập cao từ mật ong sẽ khuyến
khích cộng đồng CPA quản lý rừng
tốt hơn, bền vững hơn

 Suy giảm phần lớn diện tích rừng dẫn đến suy giảm quần thể ong
rừng và sản lượng mật
 Người dân vùng đệm và bên ngoài còn áp dụng cách
khai thác không bền vững mật ong
 Luật pháp còn lỏng lẻo; rừng tự nhiên còn bị chuyển đổi sang
trồng điều và cây nông nghiệp khác, do vậy ảnh hưởng
đến sản lượng mật ong tiềm năng.
 Số lượng người ngoài vào vườn thu hái mật ong rừng
tăng đáng kể, đặc biệt là ở rừng do cộng đồng quản lý
bảo vệ CPA
 Rừng bị phá nhiều, làm giảm sản lượng mật ong và dẫn
đến ảnh hưởng mùa vụ giảm thụ phấn hoa do suy giảm
các đàn ong rừng
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Chiến lược nâng cấp chuỗi mật ong rừng tập trung vào những điểm sau:
Khuyến nghị và kế hoạch nâng cấp chính cho sản phẩm mật ong rừng là, chủ yếu tập trung vào
đào tạo phương pháp khai thác mật bền vững, thành lập hiệp hội/nhóm người khai thác ong rừng
(thúc đẩy sản xuất mật tập trung), cải thiện cơ sở vật chất sơ chế mật ong tại cấp cộng đồng
thông qua thành lập Công Ty Mật Ong rừng và nâng cao năng lực về kỹ thuật và quản lý tài
chính cho hiệp hội các người thu hái mật ong. Việc mở rộng mạng lưới thị trường từ rừng đến
tận tay người tiêu dùng cũng có tầm quan trọng tương đương, bao gồm phát triển sản phẩm và
đóng gói, và đưa các Công ty Mật Ong trong vườn PKNP vào Mạng lưới Tiêu thụ Mật ong rừng
Camphuchia. Tổ chức WWF và NTFP-EP cũng như dự án USAID/SFB đã khởi xướng và hỗ trợ
việc này tại Khu Sinh Cảnh Eastern Plain và Prey Lang tại Camphuchia. Về nguyên tắc, mạng
lưới tiêu thụ này giúp tăng quyền ngã giá của nhóm hộ khai thác mật ong, và cũng đào tạo thêm
nhiều hộ về kỹ thuật thu hái mật ong bền vững, và như vậy góp phần bảo vệ rừng tự nhiên rộng
hơn.
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho mật ong rừng trong năm
2016 và 2017 tham khảo trong tài liệu đính kèm 1 c.

4.2

Phân tích Khiếm khuyết Gap Analysis tại
Vườn Nam Ha AHP (Lào)

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát hiện tiềm năng hỗ trợ sản xuất sản phẩm BBP tại
Khu Bảo tồn Quốc gia Nam Hà (NH NPA), tỉnh LuangNamtha và đề xuất các can thiệp chính
thực thi trong dự án BBP. Nghiên cứu này do một nhóm chuyên gia dưới sự giám sát của ông
Souvanpheng thực hiện từ tháng 9 năm 2015 [tham khảo báo cáo Gap Analysis BBP VC tại
vườn Nam Ha AHP (Lào)], hợp tác chặt chẽ với cơ quan PONRE và cơ quan PAFO cấp tỉnh
cũng như nhóm cán bộ cấp huyện. Địa bàn nghiên cứu là 4 thôn nằm ở vùng đệm phía Đông
vườn Nam Ha AHP, tỉnh LuangNamtha: 1) Ban Sopxim; 2) Ban Sinoudom; 3) Ban Hadnalaeng;
và 4) Ban HadYong, thực hiện 72 phỏng vấn, mỗi thôn 18 người. Bốn thôn có tất cả 251 hộ gia
đình và dân số là 1,297, phụ nữ chiếm 47.41%.
Nghiên cứu sử dụng các công cụ sau:
 Nghiên cứu tài liệu có sẵn (kế hoạch phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh và toàn huyện / các
báo cáo dữ liệu đã có)
 Thảo luận nhóm mục tiêu (FGD) tại cấp thôn (251 người dân tại bốn thôn tham gia các nhóm
mục tiêu ban đầu)
 Phỏng vấn người dân tại thôn bản (72 người dân hoàn thành bảng câu hỏi)
 Khảo sát tại tất cả bốn thôn để phát hiện các hạn chế rào cản và cơ hội
 Tổ chức họp tóm tắt kết quả nghiên cứu tại cấp Tỉnh (báo cáo kết quả sơ bộ / rà soát kiểm tra
lại dữ liệu / xin khuyến nghị của cán bộ tỉnh về kết quả)

4.2.1

Hàng thủ công và nội thất tre nứa

Khảo sát hiện trường tại bốn thôn, thuộc hai huyện, cho thấy có Nguồn nguyên liệu tre phong
phú dọc the vùng đệm của Vườn Nam Ha AHP. Trong tương lai, có thể sản xuất với mục đích
thương mại từ bốn loại giống tre đó là: 1) Mai Bong (Bambusatulda); 2) Mai Hok
(Dendrocalamushamiltonii);
3)
Mai
Hia
(Schizostachyumblumei);
4)
Mai
Xot
(Oxytenantheraparflora). Trong toàn tỉnh Luang Nam Tha hiện tại có hơn 200,000 ha tre nứa, tại
vùng đệm xung quanh bốn thôn mục tiêu có khoảng 100 – 150 ha tre, ước tính khoảng 487,500
thân tre (3 năm tuổi), là cơ sở tốt để sản xuất đồ nội thất và thủ công mỹ nghệ. Do chưa có điều
tra sản lượng rừng tre, nên không biết chính xác số thân tre (từ một đến ba năm tuổi).
Nhóm nghiên cứu phát hiện tại Huyện LuangNamtha chưa có chuỗi giá trị sản phẩm tre, vì người
dân địa phương có sản phẩm vụ mùa khác tạo thêm thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên các sản
phẩm này tạo rất ít thu nhập gia tăng và có tính vụ mùa. Dựa trên kết quả khảo sát, người dân
thôn bản còn rất hạn chế về kiến thức sản xuất và tiếp thị, chưa biết kiến thức về nhu cầu thị
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trường và khởi nghiệp kinh doanh. Hạn chế lớn nhất là người dân thiếu khả năng thiết kế sản
phẩm nội thất tre mới theo đúng yêu cầu thị trường.
Dựa trên kết quả phỏng vấn và khảo sát, nhóm chuyên gia đề xuất ba thôn tại huyện
LuangNamtha và một thôn tại huyện Nalae có tiềm năng nhất về sản xuất chuỗi nội thất tre nứa
(hàng mỹ nghệ và nội thất tre nứa), tại đây ít nhất 251 gia đình và khoảng 605 người dân sẽ
hưởng lợi từ dự án BBP, những người dân này đã tham gia thương mại sản phẩm đa dạng sinh
học và lâm sản ngoài gỗ BBP.
Kết quả phỏng vấn đưa ra các đề xuất từ cán bộ huyện và người dân, và một danh sách các
hoạt động can thiệp chính trong thực thi dự án liên quan đến chuỗi giá trị tre tại Vườn Nam Ha
AHP.
Bảng 4: Phân tích SWOT hàng mỹ nghệ và nội thất tre (Làos)
Điểm mạnh & Cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Có nguồn nhiên liệu tre dồi dào là cơ sở để sản
xuất hàng mỹ nghệ và nội thất
 Cộng đồng cam kết sản xuất hàng mỹ nghệ
và nội thất tre
 Có bốn giống tre nguyên liệu có thể làm hàng
thương mại
 Chuỗi giá trị tre có thể được phát triển dựa
vào kinh nghiệm của chuyên gia và cộng
đồng tại Lào
 mạng lưới thị trường tre có sẵn được sử
dụng để tiếp thị sản phẩm
 Cây tre có nhiều mục đích sử dụng: củi đốt,
công cụ, nội thất, vật liệu xây dựng và thực
phẩm (măng tre)

 người dân chưa nhận thức được lợi ích lâu dài
khi sản xuất tập trung để bảo vệ rừng và tài
nguyên
 Người dân đang bảo vệ tài nguyên cho mục đích
sử dụng bền vững, nhưng chưa biết tìm lợi ích
qua sản xuất và tiếp thị sản phẩm BBP
 Còn thiếu quy chế thôn bản và thiếu tuân thủ pháp
luật tại cấp thôn bản
 Chưa có chuỗi giá trị Tre
 Còn hạn chế về sản xuất và tiếp thị
 Thiếu kiến thức về nhu cầu thị trường và khởi sự
kinh doanh
 Thiếu khả năng thiết kế sản phẩm mới từ tre theo
yêu cầu thị trường
 Cần điều tra trữ lượng rừng tre nguyên liệu

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị tre tập trung vào những điểm sau:
1. Thành lập nhóm sản xuất (bao gồm đào tạo về xây dựng nhóm) cho tất cả hộ sản xuất ở 4
thôn, chia thành hai nhóm hàng mỹ nghệ và hàng nội thất; tổ chức tham quan học tập (trong
nước và khu vực)
2. Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp cấp thôn hay hộ doanh nghiệp
3. Đào tạo về sấy tre bằng lò, luộc tre, ngâm tre, thiết kế sản phẩm mới, quản lý sản xuất và chất
lượng cho nhóm sản xuất và thương lái địa phương
4. Xây dựng mạng lưới thương lái hàng tre nứa và kết nối với hiệp hội thương mại tre nứa; nâng
câp năng lực thương thuyết của thương lái địa phương cũng như nhóm nhà sản xuất
5. Thiết lập cơ chế tài chính vi mô chi trả hàng tháng để cải thiện năng suất sản phẩm
6. Thiết kế nhãn mác hàng hóa (logo) và giới thiệu sản phẩm cũng như quảng bá sản phẩm
thông qua nâng cao nhận thức về sản phẩm cho người tiêu dùng trong nước và khu vực.
7. Mở điểm bán hàng tại thôn bản và kết nối với thị trường Vientiane và thị trường khu vực;
quảng bá sản phẩm tại các hội chợ cấp tỉnh và quốc gia ( tham gia 6 hội chợ một năm)
8. Nếu có thể: thực hiện nghiên cứu thị trường tại Thailand, Vietnam và Trung quốc
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị tre từ năm
2016 đến 2018 tham khảo trong tài liệu đính kèm 2a.
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4.2.2

Chuỗi sản phẩm Thảo Quả

Chuỗi giá trị sản phẩm thứ hai tại vườn Nam Ha AHP, là chuỗi thảo quả, nhóm chuyên gia đã đề
xuất kế hoạch hoạt động cho ba năm tới, bắt đầu từ 2016 (xem phụ lục 2b).
Thảo quả là gia vị thuốc đặt biệt để trị bệnh đau dạ dày, táo bón và chứng bệnh tiêu hóa khác.
Hạt thảo quả khi nhai sẽ làm trắng răng, thơm miệng, tinh dầu trong hạt thảo quả kích thích vị
giác. Quả và hạt thảo quả được dùng làm gia vị cho nhiều món ăn mặn và ngọt khác nhau.
Tại Huyện LuangNamtha, đặc biệt là tại bốn thôn mục tiêu của dự án BBP, đã có sẵn chuỗi giá trị
thảo quả, không cần xây dựng chuỗi mới, chỉ cần nâng cấp và mở rộng. Theo kết quả phỏng
vấn, phần lớn dân làng thu hái thảo quả và bán cho thương lái trung gian, gọi là Huynday
Traders, họ tới cổng thôn hàng ngày để thu mua thảo quả. Giá thu mua các loại thảo quả dao
động theo chất lượng và sản lượng cung cấp theo mùa. Một số năm được mùa, làm giá thảo quả
giảm nhiều, theo nhóm chuyên gia thị trường thảo quả không ổn định và đây là loại thị trường
không hoàn hảo với độc quyền thu mua.
Những năm trước, người dân bán được giá cao nhất, nhưng hiện nay giá thảo quả biến động do
5 lý do sau:
1. Cạnh tranh giữa dân làng để bán thảo quả tươi cho thương lái
2. Dân làng thiếu kiến thức và kỹ năng thương mại (kỹ năng thương thuyết)
3. Thiếu kỹ thuật quản lý sau thu hái và lưu kho thảo quả trong thời gian nhất định; người dân sợ
thảo quả bị thối hỏng
4. Thiết thông tin thị trường về nhu cầu thảo quả
5. Thiếu hệ thống phân phối thảo quả.
Bảng 5: Phân tích SWOT thảo quả (Lào)
ĐIểm mạnh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Đã có chuỗi giá trị Thảo quả tại huyện
LuangNamtha
 Được trồng dưới tán rừng hay tại đất trống
 Có nhu cầu thị trường cao tại địa phương và
Trung quốc
 Hợp tác với các bên nâng cao năng lực tại địa
phương và khu vực
 Đã sơ chế sản phẩm thảo quả để xuất khẩu
 Đã đào tạo nâng cao năng lực cho người dân về
khai thác và chế biến sau khai thác
 Nâng cao giá bán thảo quả do đã đăng ký nhãn
mác/ nhãn hiệu

 Thiếu kỹ năng sấy khô thảo quả (khi khai thác
vào mùa mưa)
 Thiếu kỹ thuật chế biến thảo quả
 Thiếu thông tin thị trường, nhu cầu và trữ lượng
thị trường
 Giá cả dao động biến đổi
 Thiết kỹ thuật nâng cấp và quản lý chất lượng
 Cạnh tranh lẫn nhau khi bán thảo quả tươi
 Bị đe dọa do mở rộng diện tích cao su, canh
tác nương rãy và trồng lúa trên cao nguyên
 Thiếu năng lực gia tăng giá trị vào hàng hóa hay
sơ chế sản phẩm cho xuất khẩu
 Thiếu kiến thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên
bền vững (NTFP)

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị thảo quả tập trung vào những điểm sau:
1. Đào tạo kỹ thuật chế biến cơ bản nhằm gia tăng giá trị cho thảo quả
2. Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên bền vững và khuyến khích cộng đồng quản lý nguồn tài
nguyên thảo quả theo cách bền vững hơn
3. Phát triển thị trường thảo quả phục vụ kinh tế xã hội và thân thiện với môi trường, tạo thêm
thu nhập cho người nghèo
4. Cung cấp kỹ thuật phù hợp cho lò sấy thảo quả
5. tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về chế biến, bảo quản sau khai thác cho người dân
6. tổ chức đào tạo kỹ thuật sơ chế thảo quả
14

7. Xây dựng nhãn mác, nhãn hiệu và giới thiệu sản phẩm thảo quả cũng như quảng bá sản
phẩm
8. Nếu có thể, nghiên cứu thị trường thảo quả tại Lào và Trung Quốc
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị thảo quả từ
năm 2016 đến 2018, tham khảo trong tài liệu đính kèm 2b.

4.3

Phân tích khiếm khuyết Gap Analysis BBP tại
vườn Ba bể AHP (Vietnam)

Phân tích khiếm khuyết tại Vườn di sản Ba Bể AHP được thực hiện vào tháng chín năm 2015 do
Ông Trang Hiếu Tường (chuyên gia ngắn hạn) và Ông Phạm Quốc Tuấn (điều phối viên quốc
gia) hợp tác với với cán bộ Vườn Ba Bể và Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học BCA / Bộ TNMT thực
hiện [tham khảo Báo cáo nghiên cứu BBP-VC-Gap Analysis tại vườn Ba bể AHP
(Vietnam)].
Nghiên cứu sử dụng các công cụ sau:
 Hội thảo tham vấn các bên liên quan (lựa chọn các chuỗi sản phẩm tại Vườn Ba Bể, chấm
điểm các sản phẩm tiềm năng/có sự tham gia của ban giám đốc vườn; đại diện của Ủy ban
nhân dân Xã và các tổ chức quần chúng; hộ dân thu hái, chế biến và bán các lâm sản ngoài
gỗ tại vườn Ba Bể / 23 người tham dự)
 Tổ chức ba hội thảo phân tích chuỗi giá trị của ba sản phẩm BBP (vẽ bản đồ chuỗi của mật
ong nuôi, Rau Bồ khai, Giảo cổ lam, phân tích SWOT, và khuyến nghị lựa chọn ba sản phẩm
để nâng cấp VC/ tổng số 48 người tham dự)
 Khảo sát hiện trường ( phỏng vấn các người thu hái, người chế biến, người sản xuất và
thương lái bằng bảng hỏi)
 Nghiên cứu thị trường (thăm các cửa hàng bán lẻ, các chợ trong địa phương, phỏng vấn
thương lái; thăm các cửa hàng bán lẻ và chợ tại thành phố Bắc cạn và Hà Nội để khảo sát
kênh phân phối, xu hướng tiêu dùng, liên kết kinh doanh và các thông tin liên quan khác).
Khảo sát kinh doanh online cả ba sản phẩm này (tại khu vực và quốc tế)
 Thu thập thông tin thứ cấp (dữ liệu từ cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện và xã; rà soát các
nghiên cứu, báo cáo đã thực hiện; rà soát các kinh nghiệm của các dự án đã và đang thực
hiện do chính phủ và các nhà tài trợ cấp vốn).
Kết quả xác định được ba chuỗi sản phẩm được điểm ưu tiên cao nhất:
1. Mật ong nuôi
2. Trà thảo dược: Giảo cổ lam (Gynostemmapentaphyllum Cucurbitaceae)
3. Cây rau thuốc: Bo Khai (Erythropalumscandens)
Ba chuỗi sản phẩm này được lựa chọn để nghiên cứu thêm và xây dựng chiến lược nâng cấp
chuỗi giá trị.

4.3.1

Mật ong nuôi

Nuôi ong lấy mật ở Việt Nam (tham khảo báo cáo BBP-Gap Analysis tại vườn Ba bể AHP
(Vietnam)] đã chứng tỏ tạo được thu thu nhập đáng kể cho hộ gia đình, chiếm khoảng 20% tổng
thu nhập, nuôi ong hiệu quả hơn về mặt kinh tế so với các sinh kế khác như nuôi lợn và nuôi gà.
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Bảng 6: Phân tích SWOT chuỗi mật ong nuôi (Ba bể, Vietnam)

ĐIểm mạnh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Có nhu cầu tăng cao về mật ong
 Có khu du lịch gần Vườn Ba Bể
 Có dự án triển khai du lịch của công
ty Saigon Tourist Co., Ltd
 Giao thông thuận tiện đến các khu du lich
 Có các hỗ trợ tiềm năng từ các dự án
 Cơ quan ban ngành địa phương
quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật và chính
sách

 Phần lớn hộ nuôi ong không được tiếp cận kỹ thuật mới
 Nhiều hộ thiếu kỹ thuật nuôi ong về phòng chống bệnh
dịch, tạo mũ ong chúa…
 Sản lượng mật ong thấp hơn các vùng khác tại Việt
nam
 Còn thiếu nguồn cung ong giống
 Hạn chế về kỹ năng tiếp thị và thương thảo bán hàng
 Chưa chú trọng đến kiểm soát chất lượng mật ong
 Sự liên kết hợp tác giữa các hộ nuôi ong còn hạn chế
 Nhiều hộ chưa hiểu rõ về các giá trị của việc nuôi ong
lấy mật

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Mật ong tại vườn Ba Bể tập trung vào những điểm sau:
1. Tổ chức đào tạo tiểu giáo viên ToT cho các chủ hộ đang nuôi ong thành công (họ đã được dự
án GEF & UNDP hỗ trợ kỹ thuật từ trước) tại vườn Ba Bể và lựa chọn các tiểu giáo viên có
khả năng nhất.
2. Thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp cho những hộ nuôi ong; tạo môi trường thúc đẩy việc nuôi
ong trong cộng đồng; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi
nhuận công bằng và trách nhiệm đóng góp của hộ nuôi ong.
3. Thúc đẩy chuyển giao và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến từ các mô hình đang nuôi ong thành
công.
4. Xây dựng thương hiệu cho mật ong vườn Ba Bể
5. Nâng cao năng lực của hộ nuôi ong; tạo sự liên kết kinh doanh giữa các hộ, thương lái và
người phân phối, dựa trên nguyên tắc cùng thắng win-win
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị mật ong tại
vườn Ba Bể trong năm 2016 và 2017 trong tài liệu đính kèm 3a.

4.3.2

Giảo cổ lam (Trà thảo dược)

Giảo cổ lam tăng cường sức chịu đựng, ức chế khối u và giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch ở
người, cũng như cung cấp nhiều lợi ích cải thiện sức khỏe khác. Các nghiên cứu của Đại học
Dược / Hà Nội đã chỉ ra rằng Giảo cổ lam – thu hái ở Việt Nam- giúp tăng cường sức khỏe toàn
bộ, làm giảm cholesterol cao, chống xơ cứng động mạch, làm giảm lượng đường trong máu,
ngăn ngừa oxy hóa , bảo vệ gan và ngăn ngừa lão hóa sớm. Hoạt chất chính của Giảo cổ lam là
saponin. Giảo cổ lam ngày càng được quan tâm sử dụng từ khi GS Kỳ đã công bố kết quả
nghiên cứu của mình. Giảo cổ lam trong Vườn Quốc gia Ba Bể được rất nhiều người ưa dùng.
Các nhóm khách hàng chính bao gồm: hộ gia đình ở VQG Ba Bể, du khách đến VQG Ba Bể,
khách hàng từ Bắc Cạn và Hà Nội. Khách hàng đông nhất là khách du lịch ở VQG Ba Bể mua
thuốc để nâng cao sức khỏe và điều trị bệnh .
Cây thuốc Giảo cổ lam nằm trong danh sách 54 loài cây thuốc nổi bật trong kế hoạch trồng rừng
quy mô lớn tại tám vùng sinh thái của Chính phủ (Quyết định 1976 / QĐ - TTg ngày 30 Tháng 10
2013 / Phụ lục II của Quyết định số 1976 / QĐ- TTg). Tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh Bắc Kạn đã
phê duyệt Đề án "Trồng và chế biến Giảo cổ lam tại tỉnh Bắc Cạn". Đề án này đã được Viện Kinh
tế Y tế và Vấn đề xã hội - Đại học Thái Nguyên thực hiện. Theo đó, Viện đang thực hiện các
nghiên cứu, phát triển mô hình trang trại Giảo cổ lam tại huyện Chợ Đồn trên diện tích 1 ha; Chế
biến chè thảo dược Giảo cổ lam với các hình thức đóng gói khác nhau như túi lọc, túi hút chân
không, thuốc đông y Giảo cổ lam. Đề án cũng sẽ xây dựng một quy trình hoàn thiện từ nuôi trồng
Giảo cổ lam, chăm sóc đến thu hoạch.
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Bảng 7: Phân tích SWOT Giảo cổ lam (Ba bể, Vietnam)

ĐIểm mạnh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Nhu cầu về trà thảo dược Giảo cổ lam đang tăng
cao
 Du khách đến thăm vườn Ba Bể cũng tăng lên
 Có hỗ trợ tiềm năng từ các dự án và chương trình
chính phủ
 Có tiềm năng tạo việc làm và thu nhập cho người dân

 Thiếu kỹ thuật khai thác bên vững (tại chỗ)
 Chưa có nguồn giống để nuôi trồng tại hộ
gia đình
 Khó phân biệt giữa các loại giảo cổ lam
 Thiếu kỹ thuật chế biến
 Chưa có kết nối giữa những người thu hái
với nhau
 Chưa có thương hiệu địa phương cho trà
thảo dược Giảo cổlam

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Giảo cổ lam tại vườn Ba Bể được đề xuất như sau:
1. Đánh giá chất lượng và bảo tồn Giảo cổ lam trong tự nhiên; khoanh vùng nuôi trồng, chăm
sóc bảo về và khai thác bền vững tại vườn Ba Bể hợp tác với các mô hình thí điểm của cộng
đồng.
2. Thiết lập mô hình thí điểm nhân giống Giảo cổ lam, do nhóm hộ dân tích cực hay hợp tác xã
đứng ra quản lý
3. Xây dựng mô hình thí điểm chuyển cây thuốc từ tự nhiên về nuôi trồng trong vườn nhà tại
vùng đệm vườn Ba Bể và tạo cây mẹ nhân giống.
4. Hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, quan tâm nuôi trồng Giảo cổ lam xây dựng mô hình thí điểm
5. Nâng cao năng lực cho hộ thu hái và chế biến; tạo mối liên kết kinh doanh giữa hộ chế biến
và thương lái, phân phối dựa trên nguyên tắc cùng thắng “win-win”
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị Giảo cổ lam tại
vườn Ba Bể trong năm 2016 và 2017 trong tài liệu đính kèm 3b.

4.3.3

Bo Khai (cây rau thuốc)

Bồ Khai là một cây thuốc quan trọng, sử dụng làm giảm đau thấp khớp. Bồ khai dùng cả tươi và
khô làm cây rau thuốc có thể điều trị các bệnh liên quan đến thận, gan và nước tiểu vàng. Cành
tươi không có lá, thái lát, phơi khô, sau đó ngâm rượu có thể chữa sốt cao và thấp khớp. Có hai
loài Bo Khai, loài màu xanh lá cây (dùng làm thực phẩm) và các loài màu đỏ (dùng chữa bệnh).
Có hai nhóm thương lái mua Bồ khai, nhóm thứ nhất phục vụ cho thị trường thành phố, huyện và
xã tại địa phương, nhóm thứ hai phục vụ cho thị trường lớn hơn (như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Bắc Cạn). Tại thời điểm này có khoảng 12 hộ gia đình trồng Bo Khai nằm rải rác ở một số xã
trong Vườn Quốc gia Ba Bể
Bảng 8: Phân tích SWOT Bo Khai (Ba bể, Vietnam)

ĐIểm mạnh và cơ hội





Nhu cầu tiêu thụ rất cao
Giao thông thuận lợi
Tiềm năng tạo việc làm cho người dân
Có hỗ trợ về vốn và kỹ thuật từ các dự án khác

Điểm yếu và thách thức
 Quy mô nuôi trồng nhỏ tại hộ gia đình, sản lượng
hạn chế
 Phương pháp bảo quản sau khai thác còn đơn
giản nên không giữ được lâu
 Hộ nuôi trồng chưa liên kết với nhau, nên
không có quyền ngã giá và phải bán giá thấp.

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Bồ Khai được đề xuất như sau:
1. Tổ chức đào tạo tiểu giáo viên ToT cho hộ đang nuôi trồng Bồ khai và lựa chọn tiểu giáo viên
có năng lực nhất để nhân rộng mô hình
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2. Thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp cho những hộ trồng bồ khai; tạo môi trường thúc đẩy việc
trồng bồ khai, quảng bá làm rau tươi; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm trồng, bảo quản sau khai
thác giữa các hộ trong cùng một nhóm hoặc một thôn, đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi nhuận công
bằng và trách nhiệm đóng góp của hộ tham gia.
3. Thúc đẩy chuyển giao và áp dụng kỹ thuật tiến bộ từ các mô hình đã thành công
4. Áp dùng tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp Tốt của Việt nam (VietGap) cho các mô hinh
trồng Bồ khai.
5. Nâng cao năng lực cho hộ trồng Bồ khai; tạo liên kết kinh doanh giữa hộ chế biến và thương
lái, nhà phân phối trên tinh thần cùng có lợi.
6. Nghiên cứu và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật khai thác bền vững tại vườn Ba Bể nhằm bảo tồn
loài Bồ khai đỏ dùng làm thuốc.
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị Bồ khai từ
năm 2016 đến 2018, tham khảo trong tài liệu đính kèm 3c.

4.4

Phân tích khiếm khuyết Gap Analysis tại
vườn di sản Hoàng liên Sa Pa AHP (Vietnam)

Phân tích khiếm khuyết tại vườn Sa Pa AHP được thực hiện vào tháng 9 và 10 năm 2015 do
Ông Trang Hieu Tuong (chuyên gia ngắn hạn) và Ông Phạm Quốc Tuấn (Điều phối viên quốc
gia), kết hợp với cán bộ vườn di sản Sa Pa AHP và cán bộ Cục bảo tồn Đa dạng BCA/ Bộ TNMT
thực hiện [tham khảo báo cáo BBP-VC-Gap Analysis Hoàng liên Sa Pa AHP (Vietnam)].
Nghiên cứu sử dụng những công cụ sau:
 Thảo luận nhóm mục tiêu để lựa chọn chuỗi và vẽ sơ đồ chuỗi, phân tích SWOT và đưa ra
khuyến nghị chiến lược nâng cấp ba chuỗi sản phẩm được lựa chọn, thông qua đánh giá và
chấm điểm (có sự tham gia của ban quản lý vườn Sapa, lãnh đạo UBND Xã, đại diện hội phụ
nữ, hội nông dân, các doanh nghiệp quan trọng, nhà sản xuất và chế biến từ cộng đồng (sơ
bộ lựa chọn tham gia dự án), đại diện công ty Nodal, trưởng thôn, chuyên gia, cán bộ NGO;
tổng số 25 người)
 khảo sát hiện trường (thực hiện phỏng vấn hộ thu hái, sản xuất, chế biến và thương lái của ba
chuỗi sản phẩm với bảng câu hỏi)
 nghiên cứu thị trường (thăm các cửa hàng, chợ địa phương, phỏng vấn thương lái; thăm cửa
hàng và chợ tại thị trấn Sa Pa và Hà Nội để tỉm hiểu các kênh phân phối, thị hiếu tiêu dùng,
liên kết kinh doanh và các thông tin khác). Nghiên cứu dữ liệu online (trong khu vực và quốc
tế)
 Thu thập thông tin thứ cấp (dữ liệu từ cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện và xã; rà soát các
nghiên cứu, báo cáo đã thực hiện; rà soát các kinh nghiệm của các dự án đã và đang thực
hiện do chính phủ và các nhà tài trợ cấp vốn).
Kết quả xác định được ba chuỗi sản phẩm được điểm ưu tiên cao nhất:
1. Dệt thổ cẩm
2. Thuốc tắm thảo dược và tinh dầu
3. Trà thuốc thảo dược (Giảo cổ lam)
Ba chuỗi giá trị sản phẩm này được chọn để tiếp tục phân tích, xây dựng chiến lược nâng cấp
chuỗi giá trị.

4.4.1

Dệt thổ cẩm

Xuất hiện từ rất lâu ở Việt Nam, nghề dệt thổ cẩm sử dụng sợi cây gai dầu là một đặc trưng văn
hóa của các dân tộc thiểu số. Trong tất cả các ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Lào
Cai, nghề dệt thổ cẩm cung cấp sản phẩm nổi bật trên thị trường. Trước đây dệt thổ cẩm chủ
yếu là cho nhu cầu tự cung tự cấp. Khi du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát triển, nhu cầu đối
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với loại sản phẩm này tăng lên, theo đó sản xuất được phát triển và đẩy mạnh. Hàng chục ngàn
mét thổ cẩm được sản xuất mỗi năm. Sa Pa có tiềm năng phát triển du lịch, so vậy nghề thêu và
dệt thổ cẩm cũng phát triển theo đáng kể. Toàn huyện có 11 làng thêu và dệt thổ cẩm tại ba xã
Tà phìn, San Sa Hồ và Sa Pa, với sự tham gia của khoảng 1.050 hộ gia đình và khoảng 260
thành viên hội Phụ nữ huyện. Khoảng 32.000 đến 35.000 mét thổ cẩm được xuất khẩu mỗi năm,
trị giá hàng tỷ đồng. Tương tự, Huyện Văn Bản và Bắc Hà cũng đã thành lập rất nhiều làng nghề
dệt thổ cẩm để sử dụng lao động có sẵn. Sản lượng đạt gần 40.000 mét thổ cẩm mỗi năm. Lực
lượng lào động tham gia nghề dệt thổ cẩm ở tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Sa Pa nói riêng
chủ yếu là người Mông và người Dao. Người mua thổ cẩm ở thị trường trong nước chủ yếu là
khách du lịch, thường xuyên mua thổ cẩm làm quà tặng. Kết quả phỏng vấn cho thấy: số người
tiêu dùng thổ cẩm không tăng lên gần đây, dù ngày càng có nhiều các kênh phân phối trên thị
trường. Khách hàng chính là du khách trong nước, thường đi du lịch theo nhóm và mua một số
lượng lớn các hàng thổ cẩm. Du khách nước ngoài mua với số lượng nhỏ hơn, mà thường là
hàng nhỏ gọn. Khách du lịch muốn tìm hiểu về bản sắc dân tộc thiểu số qua các loại hàng thổ
cẩm của người thợ dệt. Sản phẩm thổ cẩm thường được tiêu thụ thông qua các kênh bán lẻ bao
gồm: thương nhân địa phương (các cửa hàng bán lẻ và chợ tại các địa điểm du lịch), Thương
nhân tại Hà Nội (công ty & cửa hàng bán lẻ) cũng như Chuỗi cửa hàng thủ công mỹ nghệ
CraftLink (với các liên kết đến các thị trường Mỹ và châu Âu).
Bảng 9: Phân tích SWOT hàng thổ cẩm (Sa Pa, Vietnam)

ĐIểm mạnh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Số khách du lịch đến Việt
nam và Sa pa đang tăng lên
 Có cơ hội tiếp cận nhiều thị
trường mới
 Được quan tâm và hỗ trợ để
bảo tồn văn hóa truyền
thống và phát triển
 Có tiềm năng tạo việc làm và thu
nhập
 Có hỗ trợ tiềm năng từ dự án
và chương trình của chính
phủ

 Thời tiết thay đổi làm ảnh hưởng đến năng suất cây dầu gai
 Diện tích đất trồng dầu gai bị hạn chế, vì đất bị thoái hóa, cần phải
cải tạo đất
 Sản lượng dầu gai không ổn định, vì nhu cầu tiêu thụ giảm
đáng kể
 Nhuộm chàm truyền thống làm vải có mùi hôi
 Nguyên liệu đầu vào (chỉ, xơ, sợi gai) chưa có nhiều nguồn cung;
phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp nguyên liệu phụ
 Quy mô sản xuất manh mún và nhỏ lẻ
 Năng lực thiết kế còn hạn chế, không cải tiến mẫu mã sản phẩm
nhiều
 Chưa hợp tác chặt chẽ giữa các hộ dệt vải, mô hình hợp tác xã
cho thấy có nhiều hạn chế về năng lực quản lý
 Năng lực thương thuyết bán hàng của hộ dệt vải còn yếu hơn
thương lái
 Chưa giới thiệu được tầm quan trọng của truyền thống cho
người mua tiềm năng; bên cạnh giá trị sử dụng của sản phẩm.
 Giá bán còn cao (vì làm thủ công)

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị hàng thổ cẩm tại Hoàng Liên Sa Pa tập trung vào những
điểm sau:
1. Hỗ trợ thành lập hiệp hội dệt thổ cẩm tại Huyện Sa Pa nhằm tăng cường hợp tác giữa các
nhóm thợ dệt, nhóm dân tộc thiểu số. Theo đó, xây dựng chiến lược phát triển chung về dệt
thổ cẩm tại Sa Pa
2. Đào tạo nâng cao năng lực về thiết kế mẫu mã, phát triển quy mô sản xuất, cải tiến sáng tạo,
đa dạng sản phẩm cho các hợp tác xã
3. Cải thiện kỹ năng sản xuất sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường
4. Cung cấp máy dệt cải tiến, máy dệt bán tự động nhằm nâng cao năng suất
5. Đào tạo về quản lý và điều hành kinh doanh cho lãnh đạo hợp tác xã và doanh nghiệp địa
phương
6. Tạo nguồn nguyên liệu đầu vào qua mở rộng diện tích trồng cây gai dầu, nâng cao năng suất
trồng nguyên liệu, tạo kết nối chặt chẽ giữa người trồng gai dầu và người dệt vải
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7. Tăng cường xử lý nước thải và chất thải rắn khi sản xuất sợi dệt và nhuộm vải
8. Xây dựng nhãn mác cho dệt thổ cẩm tại huyện Sa pa
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị dệt thổ cẩm tại
vườn Hoàng Liên Sapa từ năm 2016 đến 2018, tham khảo trong tài liệu đính kèm 4a.

4.4.2

Thuốc tắm thảo mộc và tinh dầu

Thuốc tắm thảo dược và tinh dầu (còn gọi là Diadaoxin trong tiếng Dao) không chỉ thuộc về
người Dao Đỏ ở Sa Pa mà còn được các nhóm dân tộc Dao khác ở Việt Nam sử dụng. Cây cỏ
làm thuốc tắm được sử dụng để điều trị đau cơ, xương, khớp, cảm cúm, ngứa, táo bón và tăng
cường sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh con hoặc cho những người bị bệnh. Trong năm năm
qua, thuốc tắm thảo dược không chỉ được biết đến trong cộng đồng thôn bản, mà còn được bán
cho các nhà nghỉ, khách sạn, bệnh viện ở Sa Pa và thậm chí tại Hà Nội. Tại huyện Sa Pa, có hai
công ty sản xuất thuốc tắm thảo dược và tinh dầu Dao Đỏ. Một là công ty SAPANAPRO, một là
hợp tác xã H’Mong Cát Cát. Cả hai đều kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người H'Mông
về thảo dược để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Đa số khách hàng là khách du lịch đến thị trấn
Sa Pa. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thuốc tắm ở Sa Pa năm 2014 ước tính là 300.000
người. Có hai công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phân phối Thuốc tắm thảo mộc Dao,
đó là công ty Herbe company và công ty Duoc Khoa. Các công ty này hiện đang phân phối hai
loại sản phẩm: Tinh dầu tắm đóng hộp và chai tắm thảo dược. Sau khi mua tinh dầu tắm, hai
công ty đóng chai nhỏ và dán nhãn sản phẩm. Sau đó, họ tiến hành các hoạt động tiếp thị để bán
hàng trên thị trường. Theo ước tính, các công ty này đã bán khoảng 15.000 lít dầu tắm thảo
dược trong năm 2014. Một số đại lý và cửa hàng tại Sa Pa, Lào Cai và Đà Nẵng cũng phân phối
các loại thảo dược tắm đóng chai của công ty SAPANAPRO. Thông qua kênh thị trường này, các
sản phẩm của người Dao đỏ dần dần lan rộng không chỉ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mà còn ở
nhiều thành phố và các tỉnh khác ở Việt Nam. Theo ước tính có khoảng 60 cơ sở phục vụ dịch
vụ tắm dược thảo ở thị trấn Sa Pa.
Bảng 10: Phân tích SWOT cho chuỗi thuốc tắm thảo dược và tinh dầu (Sa Pa, Vietnam)
ĐIểm mạnh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Một số cây thuốc và công thức thuốc tắm của
người Dao đỏ và H’Mong chỉ có tại Sa Pa
 Sản phẩm có giá trị cao với sức khỏe và ngày
càng được phổ biến
 Có tiềm năng nuôi trồng và khai thác vì điều kiện đất
đai phù hợp
 Có nhu cầu ngày càng cao và có thị trường
 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao
 Đưa vào vận hành cáp treo (làm tăng lượng
du khách)
 Có sự hỗ trợ từ các dự án và chính phủ

 Nhận thức của một phần cộng đồng còn yếu về bảo
tồn cây thuốc truyền thống
 Phương thức khai thác, chế biến còn chưa
bền vững
 Còn thiếu kỹ năng và nhận thức về tiếp thị sản
phẩm
 Thiếu thông tin thị trường
 Khai thác quá mức dẫn đến suy giảm nguồn nhiên liệu
 Khai thác cây thuốc là phá hỏng đa dạng sinh học
 Còn nhiều sản phẩm giả
 ảnh hưởng bởi thảm họa tự nhiên như: cháy
rừng, lũ quét…

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị thuốc tắm thảo dược và tinh dầu tại vườn Hoàng Liên
Sapa tập trung vào những điểm sau:
1. Nhân rộng và phát triển diện tích trồng thảo dược theo hướng bền vững (trồng bên ngoài
rừng tự nhiên)
2. Tăng cường kỹ năng quản lý của các công ty và hợp tác xã mục tiêu
3. Hỗ trợ kỹ thuật và thiết bị máy móc theo mô hình hợp tác công tư giữa dự án BBP và các
doanh nghiệp
4. Thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc gia và quảng bá một cách chuyên
nghiệp
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị thuốc tắm và
tinh dầu từ năm 2016 đến 2018 trong tài liệu đính kèm 4b.
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4.4.3

Giảo cổ lam (trà thảo dược)

Các chức năng và lợi ích của Giảo cổ lam (trà thảo dược) đã được mô tả trong Chương của Báo
cáo khiếm khuyết BBP của vườn Ba Bể AHP (Việt Nam). Giảo cổ lam đã ngày càng được quan
tâm, sử dụng từ khi Giáo sư Kỳ / Đại học Dược Hà Nội công bố nghiên cứu của mình. Một số
doanh nghiệp đã thu hái, chế biến và bán Giảo cổ lam cho người tiêu dùng thông qua các kênh
phân phối khác nhau. Hiện nay, một số doanh nghiệp chuyên nghiệp đã chế biến và bán Giảo cổ
lam ở quy mô khá lớn ở Hòa Bình và Lào Cai (Sa Pa) cũng như nhiều tỉnh, thành phố dọc đất
nước. Kênh phân phối chính là thông qua các cửa hàng dược phẩm ở các thành phố như Hà
Nội, Hòa Bình và Sa Pa (hàng chục cửa hàng tại mỗi thành phố). Các cửa hàng thường hỗ trợ
bán hàng trực tuyến và các dịch vụ giao hàng đến tận nơi. Tuy nhiên, hiện nay nguyên liệu chế
biến Giảo cổ lam / trà thảo dược tại Việt Nam được thu hái chủ yếu từ rừng tự nhiên. Do đó,
nguồn nguyên liệu có nguy cơ bị cạn kiệt, vì người dân không quan tâm đến khả năng tái sinh
của cây thuốc và thiếu kiến thức về khai thác bền vững. Người tiêu dùng Giảo cổ lam ở Vườn
Hoàng Liên Sa Pa rất đa dạng. Các nhóm chính khách hàng bao gồm: hộ gia đình sống trong
vườn di sản, khách du lịch đến vườn Hoàng Liên AHP, thương nhân & doanh nhân từ thành phố
Lào Cai, hộ gia đình ở Hà nội. Giảo cổ lam cũng đang bán online cho khách hàng ở các thành
phố khác. Chiếm số đông người tiêu dùng là khách đến các điểm du lịch tại huyện Sa Pa với
niềm tin vào cải thiện sức khỏe và điều trị bệnh của Giảo cổ lam.
Bảng 11: Phân tích SWOT Giảo cổ lam (Sa Pa, Vietnam)
ĐIểm mạnh và cơ hội

Điểm yếu và thách thức

 Có sẵn trong tự nhiên
 Giống cây bản địa, sinh trưởng tốt trong điều kiện
tự nhiên địa phương
 Cải thiện sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật
 Có sẵn nguồn nhân lực nuôi trồng và khai thác cây
thuốc
 Nhu cầu trà thảo dược Giảo cổ lam đang tăng lên
 Du khách đến vườn Hoàng liên Sa Pa AHP đang tăng
lên
 Có hỗ trợ tiềm năng từ các dự án và chương
trình của chính phủ
 Có tiềm năng tạo việc làm và thu nhập












Thiếu kỹ thuật khai thác bền vững
Chưa có nguồn cây giống
Khó phân biệt các giống loài Giảo cổ lam
Thiếu kỹ thuật chế biến Giảo cổ lam
Thiếu sự hợp tác giữa các hộ thu hái
Chưa có nhãn mác địa phương cho trà thảo
dược
Còn bị sâu bệnh
Bị cạnh tranh với các nơi khác
tiếp thị còn lạc hậu
Còn bị trộn lẫn các loại giảo cổ lam khác nhau
trong chế biến và đóng gói

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Giảo cổ lam tại vườn Hoàng Liên Sa Pa tập trung vào
những điểm sau:
1. Đánh giá chất lượng và bảo tồn Giảo cổ lam trong tự nhiên; khoanh vùng nuôi trồng, bảo vệ
và khai thác bền vững Giảo cổ lam trong vườn Hòang liên AHP kết hợp với các mô hinh của
cộng đồng
2. Xây dựng mô hinh thí điểm chế biến Giảo cổ lam do các nhóm hộ nông dân quan tâm hoặc
hợp tác xã quản lý
3. Xây dụng mô hinh nhân giống nuôi trồng Giảo cổ lam cho hộ dân có nhu cầu
4. Hỗ trợ các hộ chế biến được lựa chọn để áp dụng các công nghệ chế biến tiên tiến
Đề xuất kế hoạch hoạt động chiến lược và tài chính cụ thể cho chuỗi giá trị giảo cổ lam tại
vườn Hoàng Liên Sa pa từ năm 2016 đến 2018 trong tài liệu đính kèm 4c.
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5

Khuyến nghị đề xuất và các bước tiếp
theo

Mười một chuỗi giá trị sản phẩm BBP được nghiên cứu ở trên, đã được lựa chọn sơ bộ tại
bốn vườn thí điểm tại ba nước dự án: Lào, Việt Nam, Camphuchia.
Các Tổ Công tác của từng Quốc gia, sẽ tiến hành lựa chọn chính thức các chuỗi VC BBP từ
11 chuỗi, trong hội thảo khởi động sắp tới tháng mười một 2015. Các chiến lược hoạt động và tài
chính đính kèm sẽ là cơ sở để đưa ra quyết định lựa chọn, bao gồm các can thiệp và chi phí ước
tính hỗ trợ trong 2 đến 3 năm tới cho từng chuỗi sản phẩm lựa chọn sơ bộ.
Trong Hội thảo Khởi động, bốn báo cáo nghiên cứu khiếm khuyết sẽ được chuyên gia trình bày
lại vào ngày thứ nhất. Sau đó là hai ngày thảo luận theo tổ công tác quốc gia, hội thảo sẽ đưa ra
quyết định cuối cùng về kế hoạch nâng cấp và tài chính cho một số chuỗi sản phẩm BBP sẽ
được dự án BBP hỗ trợ tại từng nước. Sử dụng công cụ: Bảng xếp hạng chuỗi sản phẩm
BBP tiềm năng nhất dưới sự hướng dẫn của ba điều phối viên quốc gia và người dẫn dắt thảo
luận để thực hiện việc lựa chọn này.
Đầu ra cuối cùng sẽ là Kế hoạch Hoạt động Dự án cho giai đoạn thực thi từ (2016 đến
2018/2019), nhằm hỗ trợ những chuỗi giá trị sản phẩm BBP của dự án.
Kết quả và đầu ra của Hội thảo Khởi động và quyết định của các Tổ công tác sẽ được tóm tắt
Trong Báo Cáo Hội Thảo Khởi động, Bao gồm bản thảo Kế Hoạch Hoạt Động Dự án.
Bản thảo Báo cáo Hội thảo Khởi động sẽ được Trung tâm ACB gửi cho tất cả cán bộ tham dự
hội thảo xem xét và có ý kiến đóng góp. Sau đó Báo Cáo sẽ được chỉnh sửa là bản chính thức
cuối cùng để được các Bộ Môi Trường và TNMT các nước và ASEAN Phê duyệt, theo đúng thời
hạn cho phép.
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6

Attachments

Attachment 1.aPhnom Kulen NPA (Cambodia) Strategic Activity and Finance Planning
for Medicinal Plant (Zingiberaceae) VC
RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

IMPLEMENTING AGENCY

1) Develop a demonstration
farm as the key extension tools
to disseminate the technical
improvement of Zingiberaceae
species.

January (2016) to January
(2017)

BBP Cambodia and MoE

a) Select target site for Demo
farm

January to February (2016)

BBP Cambodia and MoE; to
select at least 3 demofarm on
the main road which will be
accessible to target villagers;
and local authority ( chief of
village and commune councils)

b) Material and other
construction ( 3 demo sites)

February to April (2016)

2) Curriculum development for
developing planting technique
through class lesson, poster,
study tour, and others which
those materials would include
IEC materials which is
effectively for those
beneficiaries who are illiterate

January to April (2016)

a) Curriculum development

January to February (2016)

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

30

396

450

7929

9,000

1762

2,000

Local available private
contractor

BBP Cambodia and MoE, and
other partners ( ADF, Local
authority)

Agronomist/forestry firm

20
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RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

b) Extension materials (
Services and products
development)

February to April

BBP Cambodia and MoE, and
other partners ( ADF, Local
authority)

Marketing firm ( e.g.
Media One)

3) Development of producer
group and/or association which
will contribute to aggregate
production and to have better
bargaining power for the price
with wholesalers

January to April (2016)

a) Selection of beneficiaries and
interested group of people

January to May (2016)

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

20 for services
for product
development

4405

5,000

Village meeting
for project
presentation and
forming a
producer
group/leader ( 8
to 9 villages; and
each meeting is
at least 50% of
villagers)

991

1,125

BBP Cambodia and MoE, and
other partners ( ADF, Local
authority)

b) Selection of group
leader/committees

January to May (2016)

January to May (2016)

c) Producer group registered at
commune

May (2016)

Local authority and BBP
Cambodia, and MoE

0

4) Capacity development for
producer group and/or
association on market network
and business planning , and
marketing product, book
keeping and basic accountant
24

RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

IMPLEMENTING AGENCY

a) Business planning and
process

May to June (2016)

BBP Cambodia and MoE

b) Capacity buliding for group
leader/committees ( e.g. the
formation of
association/producer group,
financial statement and other
administrative matter)

c) M & E process

SUPPORTING AGENCY

June ( 2016) to June (2017)

BBP Cambodia and MoE

Private consulting firm (
e.g. ACTIS and others):
5 working days and two
times including
refreshment training

August (2016)

BBP Cambodia and MoE, and
ADF

Private consulting firm (
e.g. ACTIS and others):
5 working days per
villages and 9 villages

5) Help to conduct study tour
to Siem Reap and Phnom Penh
for market scanning product

January (2017)

6) Mid-Term review

August (2017)

Total Budget

BBP Cambodia, MoE, and other
partner (e.g. ADF)

Consulting services

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

3964

4,500

10

881

1,000

10

881

1,000

Selecting one
person as the
group leader and
9 villages; 4 days
field visit in
market end

2220

2,520

7

925

1,050

24,354

27,645

Source: Consultant Interview with different private firms
Oanda conversion rate 22Oct. 2015: 1EUD = USD 1.13514
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Attachment 1.bPhnom Kulen NPA (Cambodia) Strategic Activity and Finance P lanning
for Bamboo Handicraft VC
RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

1) Resource Assessment

January to March (2016)

2) Development of producer
group and/or association for
handicraft products

January to June (2016)

a) Selection of beneficiaries and
interested group of people for
handicraft development

b) Selection of group
leader/committees

January to May (2016)

January to May (2016)

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

BBP Cambodia and MoE; local
authority and CPA committees
and members

Service providers
(consulting firm) to provide
the resource assessment
within 5 CPA sites
(Bamboo and rattan and
others), and developing
management plan for local
communities. Each CPA
should be done for 5
working days.

35

3,083

3,500

BBP Cambodia and MoE, and,
ADF, and local authority in
collaboration with consulting
firm

Service providers, for
instance, AHA and other

10

881

1,000

Service providers (AHA)
and others

Village meeting
for project
presentation and
forming a
producer
group/leader ( 5
CPAs and at
least 50% of
villagers); and
one consulting
firm

440

500

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

BBP Cambodia and MoE, and,
ADF, and local authority in
collaboration with consulting
firm
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RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

IMPLEMENTING AGENCY

c) Handicraft producer group
resistered at commune

June (2016)

Local authority and BBP
Cambodia, and MoE

3) Capacity development for
producer group and/or
association on market network
and business planning , and
markting product, book keeping
and basic accountant and toehrs?

May (2016) to August
(2017)

a) Business planning and process

b) Capacity building for group
leader/committees ( e.g. the
formation of association/producer
group, financial statement and
other administrative matter)

May to June (2016)

June ( 2016) to June (2017)

c) Training on sustainable method
for bamboo and others ( ToT
Training)

June to July

d) Product Development Training

May to June (2016)

e) M & E process

August (2016)

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BBP Cambodia and MoE

AHA

All 5 CPAs, and
each CPA will be
spent 5 working
days

BBP Cambodia and MoE

Private consulting firm (
e.g. ACTIS and others): 5
working days and two
times including
refreshment training

10

BBP and MoE

Service providers
(consulting firm) within 5
CPA sites (Bamboo and
rattan and others). Each
CPA should be done for 3
working days.
AHA

BBP Cambodia and MoE, and
ADF

E.g. AHA and others with
10 working days for 5
CPAs

10

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

-

-

2,202

2,500

2,202

2,500

2,202

2,500

881

1,000

881

1,000
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RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

5) Help to conduct study tour to
Siem Reap for market scanning
product and building network

January (2017)

6) Mid-Term review

August (2017)

Total Budget

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

BBP Cambodia and MoE

Consulting services

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

Selecting two
person as the
group leaders
from each CPAs,
and 5 CPAs; 2
days field visit in
Siem Reap

1,057

1,200

7

925

1,050

14,756

16,750

Source: Consultant Interview with Various Service providers
Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1EUD = 1.13514USD
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Attachment 1.cPhnom Kulen NPA (Cambodia) Strategic Activity and F inance Planning
for Wild Honey VC
RESOURCES NEEDED
TIMEFRAME

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING AGENCY

1) Resource Assessment

January to February (2016)

BBP Cambodia and
MoE; local authority
and CPA committees
and members

2) Development of producer
group and/or association for
honey products

January to March (2016)
BBP Cambodia and
MoE, and, ADF, and
local authority in
collaboration with
consulting firm

RECOMMENDATIONS/ACTIONS

a) Selection of beneficiaries and
interested group of people for
handicraft development

January to February (2016)

b) Selection of group
leader/committees

January to February (2016)

BBP Cambodia and
MoE, and, ADF, and
local authority in
collaboration with
consulting firm

c) Honey producer group
registered at commune

March (2016)

Local authority and
BBP Cambodia, and
MoE

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

Service providers (consulting firm:
ACTIS Firm) to provide the resource
assessment within 5 CPA sites ,
and developing management plan
for local communities. Each CPA
should be done for 5 working days.

35

3,083

3,500

Service providers, for instance,
ACTIS

10

881

1,000

Service providers (ACTIS) and
others

Village meeting
for project
presentation and
forming a
producer
group/leader ( 5
CPAs and at
least 50% of
villagers); and
one consulting
firm

440

500

BBP Coordinator and MoE

-

-
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RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

3) Capacity development for
producer group and/or
association

March (2016) to August
(2017)

a) Business planning and process
for honey product
b) Capacity building for group
leader/committees ( e.g. the
formation of association/producer
group, financial statement and
other administrative matter)

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING AGENCY

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

2,202

2,500

2,202

2,500

2,643

3,000

705

800

881

1,000

1,762

2,000

May to June (2016)

BBP Cambodia and
MoE

Consulting firm ( e.g. ACTIS)

All 5 CPAs, and
each CPA will
spent 5 working
days

June ( 2016) to June (2017)

BBP Cambodia and
MoE

Private consulting firm ( e.g. ACTIS
and others): 5 working days and two
times including refreshment training

25

c) Training on sustainable method
for honey collection

January (2016)

BBP and MoE

Service providers, BEE Unlimited.
To train within 5 CPA sites. Each
training should be 7 working days,
and one is refreshment training and
follow up would consume 5 working
days

d) Advance product development
( Packaging, filtering and others)

May to June (2016)

BBP and MoE

Cambodia Nature Wild

e) M & E process

August (2016)

BBP Cambodia and
MoE, and ADF

E.g. AHA and others with 10
working days for 5 CPAs

5) Market networking through
study tour and exposure visit to
Siem Reap ( Artisan Dángkor) and
Phnom Penh ( Nature Wild and
other Super Market)

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

January (2017)

BBP Cambodia and
MoE

7

Selecting two
person as the
group leaders
from each CPAs,
and 5 CPAs; 4
days field visit in
Siem Reap and

30

RESOURCES NEEDED
RECOMMENDATIONS/ACTIONS

TIMEFRAME

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED
NO. OF
PERSON-DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

925

1,050

15,725

17,850

Phnom Penh

6) Mid-Term review

August (2017)

Total Budget

Consulting services

7

Oanda conversion rate 22Oct. 2015: 1EUD = USD 1.13514
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Attachment 2.a Nam Ha AHP (Lào PDR) Strategic Activity and Finance Planning for
Bamboo VC
NO

ITEMS

1

BUDGET ESTIMATION
LÀO KIP

EU

USD

Group formation/group function

23,947,000

2,660

3,019

2

Organize study tour (national and regional)

55,000,000

6,111

6,937

3

Develop village enterprise business plan or family business plan for producer groups

24,000,000

2,666

3,026

4

Conduct technical training needs assessment

23,000,000

2,556

2,901

5

Organize training on bamboo oven drying

16,200,000

1,778

2,018

6

Organize training on bamboo boiling

16,200,000

1,778

2,018

7

Organize training on bamboo preservation (soaking)

16,200,000

1,778

2,018

8

Train handicraft for at least 20-30 new designs in 3 years for producer groups

100,960,000

11,218

12,734

9

Training on bamboo furniture with 10-15 new designs for producer groups

350,000,000

38,888

44,143

10

Set up a bamboo traders network and linking with existing bamboo trader association

20,000,000

2,222

2,522

11

Capacity Building for negotiation skills of local traders as well as producer groups

32,000,000

3,556

4,037

12

Develop product profiles and product logo (brand name) as well as product promotion by awareness raising among local consumers

24,000,000

2,666

3,026

13

Conduct BBP market research at national and regional level

40,000,000

4,444

5,045

14

Develop market outlet at village level as well as linkage to Vientiane markets and regional market

45,000,000

5,000

5,676

15

Promotion bamboo products for link to provincial and national level trade fairs (6 events of trade fairs per year)

80,000,000

8,889

10,090
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NO

ITEMS

16

BUDGET ESTIMATION
LÀO KIP

EU

USD

Organize bamboo products trade fair at village, district and provincial level

30,000,000

3,333

3,783

17

Develop and design a micro-credit monthly payment scheme to improve productivity

23,000,000

2,555

2,900

18

Develop simplified market information system at village level

20,000,000

2,222

2,522

19

Training on production management and quality control for producer groups and local traders

45,000,000

5,000

5,676

20

Organize leadership training to chief representative of producer groups

40,000,000

4,445

5,046

21

Conduct market research in Thailand –Vietnam and Chína

16,000,000

1,778

2,018

22

Organize gender balance for all concerned actors on district and village level

40,000,000

4,445

5,046

23

Organize training on team building for all actors

40,000,000

1,778

2,018

1,120,507,0003

121,766

138,221

Total budget
Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1EUD = 1.13514USD

3 Compared to the numbers in the original VC Gap Analysis report, calculatory corrections were made.
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Attachment 2.bNam Ha AHP (Lào PDR) Strategic Activity and Fina nce Planning for
Cardamom VC
ITEMS

BUDGET ESTIMATION
LÀO KIP

EU

USD

1

Conduct cardamom market chain study in Lào and Chína

36,000,000

4,000

4,541

2

Organize multi-stake holder workshop between Lào and Chína to explore the market for cardamom products

63,000,000

7,000

7,946

3

Organize training the basic technique in term cardamoms planting under forest

36,000,000

4,000

4,541

4

Organize training on pre-post harvesting cardamoms

45,000,000

5,000

5,676

5

Provide & facilitate the appropriate technology on cardamom oven drying and packaging

80,000,000

8,888

10,089

6

Provide cardamom seedlings to the target group

80,000,000

8,888

10,089

7

Conduct cardamom forest inventory and forest management planning, including the collective land (Communal land title)

85,000,000

9,444

10,720

8

Organize training on semi-final cardamom processing technique

30,000,000

3,333

3,783

9

Organize Market Information System (MIS) workshop and develop simplified MIS at village level

45,000,000

5,000

5,676

10

Develop product profile, brand name and product logo

40,000,000

4,444

5,045

11

Strengthen the capacity of producer groups in terms of cardamom quality control and negotiating technique

27,000,000

3,000

3,405

12

Create spot advertising on cardamom marketing promotions

30,000,000

3,333

3,783

13

Product and market development for cardamom

60,000,000

6,666

7,567

657,000,000

72,996

82,861

Total budget
Oanda Conversion 22 Oct. 2015 1EUD = 1.13514USD
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Attachment 3.aBa bể AHP (Viet Nam) Strategic Activity and Finance Planning for
Honey VC
STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT
DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

a) Conduct ToT training for the existing beekeepers in Ba bểAHP and select the most capable trainers
a.1 Organize advanced training
and ToT training course on
beekeeping for the existing
successful beekeepers in Ba bể
AHP
a.2 Advise, monitor and
support the successful
beekeepers with advanced
beekeeping techniques after
the training
a.3 Evaluate performance and
skills of potential trainers on
beekeeping to select six best
trainers

December ,
2015
(10 days for 2
periods)

12 typical
beekeepers in Ba bể
AHP

Experts on beekeeping from VN Bee
Research Center (BRC)
BBP Coordinator AHP Project
Officials of Ba bểAHP

12 consulting days of experts on
beekeeping

900

1,022

January, 2016
(5 days)

12 typical
beekeepers in Ba bể
AHP

Experts on beekeeping from BRC
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

6 consulting days of experts on
beekeeping

300

341

January, 2016

Officials of Ba bể
AHP

BBP Coordinator AHP Project

9 consulting days of experts on
beekeeping

500

568

600

681

600

681

600

681

b) Develop appropriate organizational structure of beekeepers
b.1 Assess the need for
beekeeping in communes in Ba
bểAHP
b.2 Assess the need of
interested persons in forming
beekeeper club in potential
communes (select the 03 most
potential communes)
b.3 Develop operational
regulations, business plans of
beekeeper clubs with the
participation of club founders
b.4 Support for formation of

January, 2016
(8 days/8
communes)

06 local beekeeping
trainers in Ba bểAHP

Experts on beekeeping in BRC
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

February, 2016
(6 days)

06 beekeeping
trainers in Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

February, 2016
(6 days/ 3
clubs)

Beekeeper club
founders
VC Consultant

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

March, 2016

Founders of

BBP Coordinator

12 days of VC consultant
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

beekeeper clubs in three
potential communes

b.5 Establish beekeeper
association of Ba bểdistrict
based on the results of
beekeeper clubs

IMPLEMENTING
AGENCY
beekeeper clubs
People’s Committee
of communes

July 2017 –
October 2017

Campaign
Committee of district
beekeeper
association
establishment

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT
DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

Officials of Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

c) Promote to transfer and apply advanced beekeeping techniques from existing successful beekeeping models.

March, 2016

Beekeeper club
founders of 03
potential communes
Representative of
the CPC

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

400

454

April, 2016

02 beekeeping
trainers in Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

c.3 Organize advanced
beekeeping training courses
for selected trainees and
provide bee hives to trained
persons (02 bee colonies per
trainees, 04 centrifugal
machínes for 02 courses)

April, 2016

02 beekeeping
trainers in Ba bểAHP
40 selected persons
in 03 communes

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

4,000

c.4 Provide follow up technical
consulting and supports new
beekeepers with advanced
beekeeping methods

May – August,
2016
(5 days/4
periods/4
months)

02 beekeeping
trainers in Ba bểAHP
40 selected persons
in 03 communes

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

700

795

August, 2016

Chairman of
beekeeper clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

Sep-16

02 beekeeping

BBP Coordinator

6,000

c.1 Organise study tours to
developed beekeeping
demonstrations (KhàngNinh,
Ba bể, Bach Thông District)
c.2 Conduct careful
beekeeping TNA to right
trainees

c.5 Visit and check beekeeping
progress in beekeeper clubs of
3 communes
c.6 Organise the next training

4,541

6,811
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

round on advanced beekeeping
techniques for needed persons
of 3 beekeeping clubs in 3
communes (replication of the
models)
c.7 Provide follow up technical
supports of applying advanced
beekeeping method at home
for new beekeepers

IMPLEMENTING
AGENCY
trainers in Ba bểAHP
40 selected persons
in 03 communes

September
2016 – January
2017 (5 days/4
periods/4
months)

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT
DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

Officials of Ba bểAHP

02 beekeeping
trainers in Ba bểAHP
40 selected persons
in 03 communes

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

700

795

September,
2016

Leadership
representatives of
beekeeper clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

October, 2016

Members of
beekeeper clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

d.3 Use advanced equipment
and tools to control honey
quality

November,
2016

Members of
beekeeper clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

500

568

d.4 Design and agree on the
honey product label

December,
2016

Leadership
representatives of
beekeeper clubs

Consultants
BBP Coordinator
Officials of Ba bể AHP

300

341

d.5 Introduce new labeled
products to market

January, 2017
– March, 2017

300

341

d.6 Learn from market
response and adjust the label
to match the market

April, 2017

500

568

d.7 Register trademark and
quality

May, 2017 –
July, 2017

500

568

d) Build a brand for honey in Ba bểAHP
d.1 Discuss and agree on
branding plan with the full
participation of representatives
from beekeeper clubs
d.2 Adopt measures to ensure
product quality: products meet
standard and uniformity among
localities

Leadership
representatives of
beekeeper clubs
Leadership
representatives of
beekeeper clubs
Leadership
representatives of
beekeeper clubs

Consultants
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

6 consulting days of designer and
consultant

3 days of consultant
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING AGENCY

d.8 Connect with market
outlets to serve tourists in Ba
bểAHP

August, 2017

Leadership
representatives of
beekeeper clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

ESTIMATED NO. OF EXPERT
DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

500

568

600

681

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

e) Enhance the capacity of beekeepers; create business linkage between beekeepers and traders, distributors on the “win-win” approach.
e.1 Train skills of negotiation
and business planning for
leadership of beekeeper clubs

June, 2016

Leadership
representatives of
beekeeper clubs

e.2 Develop contracts between
Leadership
beekeeper clubs and honey
July, 2016
representatives of
shops in tourism sites in Ba bể
beekeeper clubs
AHP
e.3 Conduct sales and
Leadership
purchase contracts with honey From July 2016 representatives of
contribution shops
beekeeper clubs
Total
Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1EUD = 1.13514USD

Consultants
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

4 days of consultant

52 expert days

20,300

23,043
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Attachment 3.bBa bể AHP (Viet Nam) Strategic Activity and Finance Planning f or
Medicinal Tea (Giảo cổ lam) VC
STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING
AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

a) Evaluate the quality and reserves of Giảo cổlam in natural forest; zone an area for planting, protecting and sustainably harvesting Giảo cổlam in Ba bểAHP under co-management
models of community.
a.1 Collect natural species of
Giảo cổlam in Ba bểAHP, analyze
Hanoi University of
Management Board
their physical and chemical
Jan-16
Pharmacy (UPHA)
5 days of consultants
750
851
of Ba bểAHP
composition for medicinal value
BBP Coordinator
determination
The next steps are conducted only when Activity a.1 gets good results
a.2 Measure and evaluate
reserves of Giảo cổlam in Ba bể
AHP

a.3 Organize groups of Giảo cổ
lam collectors, make plans and
regulations of zoning an area for
planting, protecting and
harvesting Giảo cổlam
(concentrated in the buffer zone)

March 2016 – May
2016

Management Board
of Ba bểAHP

Hanoi UPHA
BBP Coordinator

30 days of consultant

2,000

2,270

June 2016 –
September 2016

Management Board
of Ba bểAHP
People’s Commitee
of communes
Groups of Giảo cổ
lam collectors

Hanoi UPHA BBP
Coordinator

10 days of consultants

500

568

Hanoi UPHA
BBP Coordinator

10 days of consultants

1,000

1,135

500

568

a.4 Organize 02 training courses
on sustainable harvest of Giảo
cổ lam for 40 households

Oct-16

a.5 Monitor the implementation
of regulations on sustainable

From November 2016

Management Board
of Ba bểAHP
People’s Commitee
of communes
Groups of Giảo cổ
lam collectors
Management Board
of Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

harvest of Giảo cổlam in
community

IMPLEMENTING
AGENCY

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

700

795

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5,000

5,676

300

341

SUPPORTING
AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

People’s Commitee
of communes
Groups of Giảo cổ
lam collectors

b) Develop a pilot model of Giảo cổlam nursery that is managed by local similar interest groups or cooperatives.
b.1 Organize study tours to Giảo
cổlam processing units in
HoaBinh province

Nov-16

b.2 Assess the need of forming
Giảo cổlam processing units in
communes under models of
interest groups or cooperatives

Dec-16

b.3 Support for formation of
interest groups/cooperatives on
processing and buying Giảo cổ
lam in the most potential
commune

b.4 Support training courses and
provide supports of machínery,
equipments of Giảo cổlam
processing for similar interest
groups/cooperatives

b.5 Develop the standards of
quality for Giảo cổlam tea (Set
criteria for types of tea such as:
type 1, type 2, type 3)

Jan-17

February 2017 –
March 2017

April 2017 – May 2017

Management Board
of Ba bểAHP
Groups of Giảo cổ
lam collectors in 2
communes
Management Board
of Ba bểAHP
People’s Commitee
of communes
Groups of Giảo cổ
lam collectors
People’s Commitee
of communes
Groups of Giảo cổ
lam collectors
Contracted company
to provide the
centrifugal drying
oven.
Newly-founded Giảo
cổlam processing
and trading
cooperatives
Hanoi University of
Pharmacy
Newly-founded Giảo
cổlam processing
and trading

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5 days of consultants
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STRATEGIES/ACTIVITIES

b.6 Train on packaging, labeling,
food safety and production on
trial

b.7 Process Giảo cổlam under
expected scale

TIME

April 2017 – May 2017

Jun-17

b.8 Introduce and sell Giảo cổlam
in shops in tourism sites of Ba bể From July 2017
AHP
b.9 Support Giảo cổlam planter
clubs/cooperatives to develop
pilot Giảo cổlam nursery

From December 2016

IMPLEMENTING
AGENCY
cooperatives
Giảo cổlam
processing company
in HoaBinh province
Newly-founded Giảo
cổlam processing
and trading
cooperativess
Newly-founded Giảo
cổlam processing
and trading
cooperativess
Newly-founded Giảo
cổlam processing
and trading
cooperatives
Newly-founded Giảo
cổ lam processing
and trading
cooperatives

SUPPORTING
AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5 days of consultants

300

341

10 days of consultants

1,500

1,703

300

341

400

454

2000

2,270

500

568

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
Hanoi UPHA BBP
Coordinator
Officials of Ba bểAHP

c) Develop pilot model that transplants Giảo cổlam from natural forest to the plant garden of Ba bểAHP and establish seedling multiplication.
c.1 Study and plan the pilot area
of Giảo cổlam in the botanical
garden of Ba bểAHP
c.2 Organize study tours to
plantation demonstrations in
Phuong Vien commune, Cho Don
district, Bac Can province
c.3 Apply suibảng method to
transplant Giảo cổlam from forest
to the plant garden of the Ba bể
AHP.
c.4 Monitor and evaluate the
development of the

Jul-16

Management Board
of Ba bểAHP

Hanoi UPHA BBP
Coordinator
Officials of Ba bểAHP

Jul-16

Management Board
of Ba bểAHP

Coordinator of Ba bể
AHP Project

August 2016 –
January 2017

Management Board
of Ba bểAHP

Hanoi UPHA BBP
Coordinator
Officials of Ba bểAHP

From Apri 2017

Management Board
of Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5 days of consultants

10 days of consultants
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING
AGENCY

Jan-18

Management Board
of Ba bểAHP

Hanoi UPHA
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

3 days of consultants

300

341

300

341

transplantation model to have
suibảng actions
c.5 Evaluate the growth and
development of Giảo cổlam in the
model after 1 year

a) Support to develop models of Giảo cổlam plantation for needed households
d.1 Study the demand for Giảo cổ
lam plantation in Ba bểAHP
d.2 Organize study tours to Giảo
cổlam demonstrations in Cho
Don district for needed people
(combine with c.2)

June 2016 –
September 2016
Jul-16

d.3 Support to plan the area of
Giảo cổlam plantation in the
forest (communes in buffer zone)

November 2016 –
December 2016

d.4 Organize 1 training course
for 20 needed people

Jan-17

d.5 Support 20 trained
household to weed for Giảo cổ
lam plantation
d.6 Provide Giảo cổlam seedlings
to households
d.7 Monitor, support advice for
Giảo cổlam planters
d.8 Evaluate models of Giảo cổ
lam plantation

Feb-17

Feb-17
From February 2017
Feb-18

Management Board
of Ba bểAHP
Giảo cổlam needed
people
Management Board
of Ba bểAHP
Consultants from
Vietam Academy of
Agricultural Sciences
Giảo cổlam needed
people
Consultants from
Vietam Academy of
Agricultural Sciences
Giảo cổlam needed
people
Management Board
of Ba bể AHP
20 needed
households
Management Board
of Ba bểAHP
Management Board
of Ba bểAHP
Consultants from
Vietam Academy of

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

15 days of consultants

500

568

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5 days of consultants

500

568

2,000

2,270

1,200

1,362

500

568

300

341

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5 days of consultants
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING
AGENCY

SUPPORTING
AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

Agricultural Sciences
Giảo cổlam needed
people
e) Enhance the capacity of Giảo cổlam harvesters and processors; create business linkage between processors and traders, distributors in the spirit of mutual benefit.
e.1 Train skills of negotiation
and business planning for
leadership of Giảo cổlam
cooperatives

Jun-17

e.2 Develop contracts between
Giảo cổlam cooperatives and
shops in tourism sites in Ba bể
AHP

Jul-17

e.3 Conduct sales and purchase
contracts with Giảo cổlam
contribution shops

From July 2017

Total
Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1EUD = 1.13514USD

Consultants
Newly-founded Giảo
cổlam processing
and trading
cooperatives
Leadership
Representatives of
Giảo cổlam
processing and
trading cooperatives
Representatives of
shops
Leadership
Representatives of
Giảo cổlam
processing and
trading cooperatives
Representatives of
shops

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

4 days of consultants

600

681

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

EUR 23,150

USD 26,278

122 expert days
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Attachment 3.c Ba bể AHP (Viet Nam) Strategic Activity and Finance Planning for
Medicinal Vegebảng (Bo Khai)VC

STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

a) Conduct ToT training for the existing local Bo Khai planters and select the most capable trainers to replicate the models.
a.1 Organize advanced
training and ToT training
classes on Bo Khai
planting for the existing
planters in Ba bểAHP
a.2 Advise, monitor and
support typical Bo Khai
planters with advanced
Bo Khai planting
techniques after training
a.3 Evaluate performance
and skills of potential
trainers on Bo Khai
planting to select six
best trainers
a.4 Support 03 typical
households to develop
Bo Khai nursery

Jan-16
(06 days/2
periods)

Feb-16
(5 days)

Feb-16

March 2016 – July
2016

20 typical Bo Khai planters (in
Ba bểAHP and Cho Don
district)

Experts from Viet Nam
Academy of Agricultural
Science (AAS)
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

8 days of consultants

600

681

20 new learners of advanced
training

Experts from AAS
Sciences
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5 days of consultants

300

341

Officials of Ba bểAHP

BBP Coordinator

03 typical households

Experts from AAS
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

10 days of consultants

1,500

1,703

10 days of consultants

300

341

400

454

b) Develop appropriate organizational structure of Bo Khai planters
b.1 Assess the potential
of Bo Khai planting in
communes in Ba bểAHP
b.2 Assess the need of
interested persons in Bo
Khai planter clubs in
potential communes
(select the 03 most

Mar-16
(8 days/ 8
communes)

06 trainers on Bo Khai
plantation in Ba bểAHP

Experts from AAS
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

May-16
(6 days)

06 trainers on Bo Khai
plantation in Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

Jun-16
(6 days/3 clubs)

Founders of Bo Khai planter
clubs
Consultants for the value
chain

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

5 days of consultants

400

454

Jun-16

Founders of Bo Khai planter
clubs
People’s Committee of
communes

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

From July 2017 –
October 2017

Campaign Committee of
district Bo Khai planter
association establishment

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

500

568

potential communes)
b.3 Develop operational
regulations, orientation
of Bo Khai development
in beekeeper clubs with
the participation of club
founders
b.4 Support for formation
of Bo Khai planter clubs
in three potential
communes
b.5 Establish Bo Khai
planter association of Ba
bểdistrict through the
evalution of Bo Khai
planter clubs

c) Promote to transfer and apply advanced Bo Khai planting techniques from existing successful models.
c.1 Organise study tours
to existing
demonstrations (Ngu
village, Cao Tri
commune; Bang Lung
town, Cho Don district)
c.2 Conduct careful Bo
Khai planting need
assessment to select
right households in the
clubs who have certain
conditions for Bo Khai
plantation
c.3 Order Bo Khai
seedlings to support
needed households

Jul-16

Founders of Bo Khai planter
clubs in 03 potential
communes
Representatives from
People’s Committee of
communes

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

400

454

Jul-16

02 trainers on Bo Khai
plantation in Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

400

454

July 2016 –
December 2016

Management Board of Ba bể
AHP

BBP Coordinator

1,500

1,703
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STRATEGIES/ACTIVITIES

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

1,000

1,135

02 trainers on Bo Khai
plantation in Ba bểAHP
40 selected persons in 3
communes

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

1,000

1,135

From May 2017

Chairman of Bo Khai planter
clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

Jun-17

Officials of Ba bểAHP
Chairman of Bo Khai planter
clubs

BBP Coordinator

400

454

July 2017 –
December 2017

Management Board of Ba bể
AHP

BBP Coordinator

1,500

1,703

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

1,000

1,135

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

500

568

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

Dec-16

02 trainers on Bo Khai
plantation in Ba bểAHP
40 selected persons in 3
communes

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

(typical households in
Ngu village, Cao Tri
commune)
c.4 Organize 02 training
courses for selected
persons in 03 communes
c.5 Advise and support
new planters with
advanced planting
methods
c.6 Visit and check status
of Bo Khai plantation in
Bo Khai planter clubs of
3 communes
c.7 Select and train more
needed households in Bo
Khai planter clubs to
replicate the models in 3
potential communes
c.8 Order Bo Khai
seedlings to support
needed households
(typical households in
Ngu village, Cao Tri
commune)
c.9 Organize 02 training
courses for 40 selected
persons in Bo Khai
planting clubs
c.10 Advise and support
new planters with
advanced planting
methods (second time)

January – April
2017
(5 days/4
periods/4 months)

Dec-17
January –
February 2018
(5 days/2
periods/2 months)

02 trainers on Bo Khai
plantation in Ba bểAHP
40 selected persons in 3
communes
02 trainers on Bo Khai
plantation in Ba bểAHP
40 selected persons in 3
communes
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

2 days of consultants

300

341

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

6 days of consultants

1,000

1,135

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

6 days of consultants

1,000

1,135

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

12 days of consultants

1,000

1,135

1,500

1,703

500

568

SUPPORTING AGENCY

d) Develop Vietnamese Good Agricultural Practices (Viet Gap) for Bho Kai planting models.
d.1 Assess the condition
of Bo Khai plantation
area of the club in Ngu
village, Cao Tri district
d.2 Organize ToT training
on VietGap for officials of
district Office of
Agricultural and Rural
Development, communal
officials and chairman of
Bo Khai planter clubs

May 2017 – June
2016

Danang Environmental
Technology Center
(DANETC)
People’s Committee of Cao
Tri commune
Bo Khai planter club in Cao
Tri commune

July – August
2016

DANETC
DARD of Ba bểCPC of Cao
Tri commune
Bo Khai planter club in Cao
Tri commune

d.3 Train on VietGap for
Bo Khai planters of the
clubs

September –
October 2016

d.4 Apply VietGap

November 2016 –
April 2017

d.5 Upgrade the
conditions to ensure the
hygiene and food safety

May 2017 – June
2017

d.6 Conduct internal
inspection on the
implemention of pilot
VietGap

July 2017 –
September 2017

DANETC
DARD of Ba bểCPC of Cao
Tri commune
Bo Khai planter club in Cao
Tri commune
DANETC
DARD of Ba bểCPC of Cao
Tri commune
Bo Khai planter club in Cao
Tri commune
DANETC
DARD of Ba bểCPC of Cao
Tri commune
Bo Khai planter club in Cao
Tri commune
DANETC
DARD of Ba bể CPC of Cao
Tri commune
Bo Khai planter club in Cao

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

Tri commune
d.7 Support product
development, market
access and distribution
channels
d.8 Support VietGap
certification for pilot
models of Bo Khai
planter club in Cao Tri
commune
d.9 Organize a workshop
on evaluating the pilot
VietGapPhaseI

October 2017 December 2017

Bo Khai planter club in Cao
Tri commune

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

500

568

December 2017 –
January 2018

Bo Khai planter club in Cao
Tri commune

DANETC
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

500

568

Mar-18

DANETC
DARD of Ba bểCPC of Cao
Tri commune
Bo Khai planter club in Cao
Tri commune

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

500

568

600

681

5 days of consultants

e) Enhance the capacity of Bo Khaiplanters ; create business linkage between processors and traders , distributors in spirit of mutual benefit.
e.1 Train skills of
negotiation and business
planning for leadership
of Bo Khai planter clubs
e.2 Develop contracts
between Bo Khai planter
clubs and traders in Bac
Can province, shops on
safe vegebảngs in Hanoi
e.3 Conduct sales and
purchase contracts with
above mentioned
customers

Jun-16

Leadership representatives of
Bo Khai planter clubs

Consultants
BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

Jul-16

Leadership representatives of
Bo Khai planter clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

From July 2016

Leadership representatives of
Bo Khai planter clubs

BBP Coordinator
Officials of Ba bểAHP

300

341

500

568

4 days of consultants

f) Study and support the transfer of Bo Khai harvesting technique sustainably in Ba bểAHP; conserve red Bo Khai of medicinal value.
f.1 Organize groups of
white Bo Khai collectors,

June 2016 –
September 2016

Management Board of Ba bể
AHP People’s Committee of

Hanoi University of
Pharmacy

10 days of consultants
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

make plans and
regulations of zoning an
area for planting,
protecting and
harvesting white Bo Khai
(concentrated in the
buffer zone)
f.2 Organize training
courses on sustainable
harvest of white Bo Khai
for the local collectors
f.3 Monitor the
implementation of
regulations on
sustainable harvest of Bo
Khai in community
f.4 Collect species of
existing red Bo Khai in
Ba bểAHP, analyze their
physical and chemical
composition for medicine
value

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

communes
Groups of Bo Khai harvesters

BBP Coordinator

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

10 days of consultants

1,000

1,135

500

568

Oct-16

Management Board of Ba bể
AHP People’s Committee of
communes
Groups of Bo Khai
harvesters

Hanoi UPHA
BBP
Coordinator

From November
2016

Management Board of Ba bể
AHP People’s Committee of
communes
Groups of Bo Khai harvesters

BBP Coordinator

Jan-16

Management Board of Ba bể
AHP

Hanoi UPHA
BBP
Coordinator

5 days of consultants

750

851

Activity f.5 is conducted only when Activity f.1 gets good results
f.5 Measure and evaluate
reserves of red Bo Khai
in Ba bểAHP
f.6 Study and plan the
pilot area of Bo Khai in
the botanical garden of
Ba bểAHP
f.7 Apply selection of Bo
Khai seedling from the
natural forest,

March 2016 – May
2016

Management Board of Ba bể
AHP

Hanoi UPHA
BBP
Coordinator

30 days of consultants

2,000

2,270

Jul-16

Management Board of Ba bể
AHP

Hanoi UPHA
BBP
Coordinator

5 days of consultants

300

341

August 2016 –
January 2017

Management Board of Ba bể
AHP

Hanoi UPHA
BBP Coordinator

10 days of consultants

2,000

2,270
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STRATEGIES/ACTIVITIES

transplantation
techniques to the plant
garden of Ba bểAHP.
f.8 Monitor and evaluate
the progress of the
transplantation model to
have suibảng supports
f.9 Evaluate the growth
and development of Bo
Khai in the model after 1
year

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

From April 2017

Management Board of Ba bể
AHP

BBP Coordinator

Jan-18

Management Board of Ba bể
AHP

Hanoi UPHA
BBP
Coordinator

Total

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

500

568

3 days of consultants

300

341

146 expert days of consultants

EUR 28,150

USD 31,954

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1EUD = 1.13514USD
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Attachment 4.a.Hoàng liên Sa Pa AHP (Vietnam) / Strategic activity & finan ce
planning for Brocade weaving VC
STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

300

340.542

600

681.084

600

681.084

6 days of Inter. Consultant and National
consultant

600

681.084

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

a) Support for formation of brocade association in Sa Pa District
a.1 Assess the need of
existing interested
groups and cooperatives
in forming brocade
association in Sa Pa
District.
a.2 Draft operational
regulations, business
plans of the brocade
association
a.3 Support for formation
of Sa Pa brocade
association

February, 2016
(6 days)

February, 2016
(4 days)

March to June
2016

DPC of Sa Pa

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Canvassing board of Sa Pa
Brocade association

VC Consultant

Canvassing board of Sa Pa
brocade association

BBP Coordinator

DPC of Sa Pa

and 8 days of VC consultant

Officials of Hoàng liên AHP

Officials of Hoàng liên AHP

a) Support for capacity building on product design, product development, innovation, diversification for the 02 cooperatives.

b.1 Assess actual
capacity in design and
product development of
02 existing cooperatives

b.2 Conduct market
segmentation and design
strategies for the 02
existing cooperatives
b.3 Offer training course

International consultant
(Avana Hoi An) and national
consultant (CraftLink)

BBP Coordinator

BBP Coordinator

(5 days)

International consultant
(Avana Hoi An) and national
consultant (CraftLink)

Officials of Hoàng liên AHP

6 days of Inter. Consultant and National
consultant

600

681.084

April to December

International consultant

BBP Coordinator

30 days of Inter. Consultant and 30 days of

1,000

1,135

Mar-16
(5 days)

Mar-16

Officials of Hoàng liên AHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

followed by supervision
consulting on product
design and making
samples of new products
for selected artisans
from the 02 existing
cooperatives

2016

(Avana Hoi An) and national
consultant (CraftLink)

Officials of Hoàng liên AHP

national consultant

b.4 Conduct testing of
new sampled products at
different market outlets

January to March
2017

02 cooperatives

b.5 Select best selling
sampled products

Apr-17

02 cooperatives

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

600

681.084

2,000

2,270

800

908.112

7,000

7,946

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

c) Improve skills of producing new products based on market demand.
c.1 Provide training on
making newly designed
products
(20 trainees from 02
cooperatives)

c.2 Launch new products
to identified market
outlets in both domestic
market and export
market to assess market
responsiveness.

April to July 2017

International consultant
(Avana Hoi An) and national
consultant (CraftLink)

July to September
2017

02 cooperatives

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

30 days of Inter. Consultant and 30 days of
national consultant

d) Provide innovative machínes, semi-automatic machínes to improve productivity of brocade production
d.1 Provide semiautomatic machínes
(sewing, twisting
machínes) suibảng to

May to July 2017

02 cooperatives

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

May to July 2017

02 cooperatives and supplier

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

1,000

1,135

1,000

1,135

400

454.056

3,000

3,405

1,000

1,135

skills of weavers
d.2 Provide training on
machínes operation and
maintenance

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

e) Build managerial capacity and business operation capacity for key persons of the 02 cooperatives and local enterprises
e.1 Conduct training
need assessment and
provide training on
negotiation skills and
business planning for
leaders of 02
cooperatives (12 key
persons of the two
cooperatives)

Jun-17
8 days

02 cooperatives

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

10 days of national consultant

f) Create raw material source from hemp plantation, increase productivity of hemp plantation
f.1 Conduct field survey
on seeking land
availability and
possibility to expand
hemp plantation area.
f.2 Provide funding for
land preparation,
seedling and fertilizers
for households planting
hemp.

Aug-17

02 cooperatives

September 2017
to March 2018

02 cooperatives

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

(50 selected households)
f.3 Provide technical
training on caring and
harvesting hemp for 50
households

Mar-18

02 cooperatives

BBP Coordinator

Consultant

Officials of Hoàng liên AHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

500

567.57

500

567.57

1,000

1,135

1,000

1,135

2,000

2,270

g) Improve water treatment and waste treatment system in raw material processing and dying
g.1 Conduct assessment
on waste treatment and
water treatment system
in the two cooperatives
g.2 Study possibilities to
apply advanced the
waste treatment and
water treatment of raw
material processing and
dying in the two
cooperatives.
g.3 Develop manuals and
deliver training on waste
management and
environment protection
for the 2 cooperatives
g.4 Delivering training on
practical dyeing skills to
producers, both on
natural and colour-fast
dyeing.
g.5 Provide necessary
facilities to develop
models on natural and
colour-fast dyeing in the
02 cooperatives

Consultants
May-17

02 cooperatives

BBP Coordinator

5 days of consultant

Officials of Hoàng liên AHP

Consultants
May-17

02 cooperatives

BBP Coordinator

5 days of consultant

Officials of Hoàng liên AHP

Consultants
Jun-17

02 cooperatives

BBP Coordinator

6 days of consultant

Officials of Hoàng liên AHP

Consultants
Jun-17

02 cooperatives

BBP Coordinator

6 days of consultant

Officials of Hoàng liên AHP

Consultants
Jul-17

02 cooperatives

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

15 days of consultant

h) Build a brand of brocade in Sa Pa District
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

d.1 Discuss and agree on
branding plan with the
full participation of
representatives of
cooperatives and the
brocade association

September, 2016

Leadership representatives of
brocade cooperatives

BBP Coordinator

d.2 Develop guidelines to
ensure product quality,
quality standard and
consistency among
producers

October, 2016

Members of brocade
cooperatives

BBP Coordinator

Leaders
d.3 Design and agree on
brand design

of the brocade cooperatives

December, 2016

d.5 Introduce new
labeled products to
market

January, 2017 –
March, 2017

Leaders of the brocade
cooperatives

d.6 Learn from market
response and adjust the
label to match the market

April, 2017

Leaders of the brocade
cooperatives

d.7 Register trademark
and quality

May, 2017 – July,
2017

Inter. Consultant (Avana Hoi
An)

Leaders of the brocade
cooperatives

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

Officials of Hoàng liên AHP

Officials of Hoàng liên AHP

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

300

340.542

400

454.056

400

454.056

300

340.542

500

567.57

500

567.57

Consultants
BBP Coordinator

6 consulting days of consultant

Officials of Hoàng liên AHP

Consultants
BBP Coordinator

3 days of consultant

Officials of Hoàng liên AHP
BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

d.8 Connect with market
outlets to serve tourists
in Hoàng liên AHP

August, 2017

Leaders of the brocade
cooperatives

BBP Coordinator

Total

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

Officials of Hoàng liên AHP
166 expert days of consultants

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

500

567.57

28,400

32,238

Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1EUD = 1.13514USD
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Attachment 4.bHoàng liên Sa Pa AHP (Vietnam) / Strategic a ctivity & finance planning
for bath medicinal herbs and essential oils VC
STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

2,500

2,838

8,000

9,081

2,500

2,838

800

908

600

681

a) Replicate and develop the area of medicinal herbs in a sustainable way
a.1 Build a conservation
area of diverse medicinal
plants

February 2016 –
December 2016

a.2 Support 213
household members and
affiliated households in
Ta Phin commune to build
models of medicinal plant
herb conservation,
plantation and harvest in
a sustainable way

February 2016 –
December 2016

CPC of Ta Phin

Hoàng liên AHP

SAPANAPRO company

BBP Project

a.3 Develop regulations
and mechanism; support
equipment for community
forest management in Ta
Phin

February 2016 –
December 2016

CPC of Ta Phin

Hoàng liên AHP

SAPANAPRO company

BBP Project

a.4 Support 20 household
members of H’Mong Cat
Cat cooperative to
develop models of
medicinal herb
conservation, plantation
and harvest in a
sustainable way

February 2016 –
December 2016

CPC of San Sa Ho

Hoàng liên AHP

H’Mong Cat Cat cooperative

BBP Project

CPC of Ta Phin SAPANAPRO

Hoàng liên AHP
BBP Project

b) Enhance the management capacity of focal point companies and cooperatives
b.1 Train on market
understanding and

February 2016 –
June 2016 (6

Consultants

Hoàng liên AHP

10 days of consultant
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

business planning;
improve market
searchíng, transaction
and contracting for
SAPANAPRO and H’Mong
Cat Cat cooperative

days/2 periods)

SAPANAPRO company

BBP Project

b.2 Support to implement
5S well

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

15 days of consultant

600

681

4 days of consultant

300

341

10 days of consultant

300

341

5 days of consultant

10,000

11,351

1,000

1,135

H’Mong Cat Cat cooperative

July 2016 –
September 2016
(15 days)

SAPANAPRO company

Vietnam Productivity
Institute

H’Mong Cat Cat cooperative

Hoàng liên AHP
BBP Project

c) Support the techniques and equipment in the framework of Public Private Partnership projects (PPP) between BPP project and enterprises
c.1 Evaluate the situation
and investment need for
complete production line
of the company and focal
point cooperative

Mar-16

c.2 Support SAPANAPRO
to make PPP proposal

Apr-16

c.3 Support a number of
items for completing the
production line of
SAPANAPRO (equipment
for material process,
material storage facility)

May-16

Consultants

Hoàng liên AHP

SAPANAPRO company

BBP Project

Consultants

Hoàng liên AHP

SAPANAPRO company

BBP Project

Consultants

Hoàng liên AHP

SAPANAPRO company

BBP Project

d) Develop the system of product distribution throughout the country and promote the products professionally
d.1 Support to study 3
new products and build
brand for thêm

March 2016 –
September 2017

SAPANAPRO company

Hoàng liên AHP

Hanoi University of Pharmacy

BBP Project

60 days of consultant
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

d.2 Support to register the
brand name

May 2017 –
March 2018

SAPANAPRO company

Hoàng liên AHP

Hanoi University of Pharmacy

BBP Project

d.3 Support SAPANAPRO
company and H’Mong Cat
Cat cooperative to join
fairs in the country (in
Hanoi, Ho Chi Minh city)

June 2016 –
December 2017

SAPANAPRO company

Hoàng liên AHP

H’Mong Cat Cat cooperative

BBP Project

d.4 Support to get access
market and set up new
distribution channels

June 2016 –
December 2017

SAPANAPRO company

Hoàng liên AHP

H’Mong Cat Cat cooperative

BBP Project

Total

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

4,000

4,541

12 days of consultant

6,000

6,811

10 days of consultant

1,000

1,135

126 expert days of consultants

37,600

42,681

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1 EUD = 1.13514 USD
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Attachment 4.cHoàng liên Sa Pa AHP (Vietnam) / Strategic activity & finance planning
for Medicinal tea (Giảo cổ lam) VC
STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

a) Evaluate the quality and reserves of Giảo cổlam in natural forest; zone an area for planting, protecting and sustainable harvesting Giảo cổlam in Hoàng liên AHP under comanagement models of community.
a.1 Collect natural
species of Giảo cổlam in
Hoàng liên AHP, analyze
their physical and
chemical composition for
medicinal value
determination

Jan-16

Management Board of Hoàng
liên AHP

Hanoi University of
Pharmacy (UPHA)

5 days of consultant

750

851

30 days of consultant

2,000

2,270

10 days of consultants

500

568

10 days of consultants

1,000

1,135

BBP Coordinator

The next steps are conducted only when Activity a.1 gets good results
a.2 Measure and evaluate
reserves of Giảo cổlam in
Hoàng liên AHP
a.3 Organize groups of
Giảo cổlam collectors,
make plans and
regulations of zoning an
area for planting,
protecting and
harvesting Giảo cổlam
(concentrated in the
buffer zone, Sa Pa Town
and Ta Van commune)
a.4 Organize 02 training
courses on sustainable
harvest of Giảo cổlam for
40 households in Sa Pa
Town and Ta Van
Commune

March 2016 –
May 2016

Management Board of Hoàng
liên AHP

Hanoi UPHA
BBP Coordinator

Management Board of Hoàng
liên AHP
June 2016 –
September 2016

People’s Committee of
communes

Hanoi UPHA BBP
Coordinator

Groups of Giảo cổlam
collectors

Management Board of Hoàng
liên AHP
Oct-16

People’s Committee of
communes

Hanoi UPHA
BBP Coordinator

Groups of Giảo cổlam
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

500

568

400

454

400

454

1,500

1,703

500

568

collectors
a.5 Monitor the
implementation of
regulations on
sustainable harvest of
Giảo cổlam in the two
community

Management Board of Hoàng
liên AHP
From November
2016

People’s Committee of
communes

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

Groups of Giảo cổlam
collectors

b) Develop a pilot model of Giảo cổlam processing unit that is managed by local common interest groups or cooperatives.
b.1 Conduct needs
assessment to select
suibảng households to be
supported in establishing
Giảo cổlam nursery in Sa
Pa Town
b.2 Design Giảo cổlam
nursery in a garden of 03
selected households
b.3 Provide technical
support and essential
materials to set up 03
nursery (1,500 sqm, 500
sqm/ each)
b.4 Pursuit progress
monitoring and
supervision

Apr-16

May-16

June– August
2016

Sept. 2016 –
June2017

Management Board of Hoàng
liên AHP
Groups of Giảo cổlam
collectors
Management Board of Hoàng
liên AHP
03 selected households in Sa
Pa Town
Management Board of Hoàng
liên AHP
03 selected households in Sa
Pa Town
Management Board of Hoàng
liên AHP
03 selected households in Sa
Pa Town

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

5 days of consultant
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

300

341

400

454

500

568

2,200

2,497

1,000

1,135

500

568

300

341

c) Support for building models of Giảo cổlam plantation for needy households.
c.1 Study the demand for
Giảo cổlam plantation in
Hoàng liên AHP
c.2 Organize study tours
to Giảo cổlam
demonstrations in Ta
Phin Commune and Sa
Pa Town for needed
people.
c.3 Organize 1 training
course on Giảo cổlam
plantation for 25 needed
people (Sa Pa Town and
Ta Van commune in
buffer zone)
c.4 Support necessary
materials for 25 trained
household for planting
Giảo cổlam plantation

June 2016 –
September 2016

Management Board of Hoàng
liên AHP

Giảo cổlam needed people
July 2016

Jan. 2017

Management Board of Hoàng
liên AHP

Consultants from Vietnam
Academy of Agricultural
Sciences

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

5 days of consultants

Giảo cổlam needed people

March 2017

Management Board of Hoàng
liên AHP
20 needed households

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP
BBP Coordinator

c.5 Provide Giảo cổlam
seedlings to households

March 2017

Management Board of Hoàng
liên AHP

Officials of Hoàng liên AHP

c.6 Monitor and provide
support-advice for Giảo cổ Feb. 2017
lam planters

Management Board of Hoàng
liên AHP

BBP Coordinator

c.7 Evaluate models of
Giảo cổlam plantation

Consultants from Vietnam
Academy of Agricultural
Sciences

BBP Coordinator

Feb. 2018

Officials of Hoàng liên AHP

Officials of Hoàng liên AHP

5 days of consultants
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

700

795

300

341

5,000

5,676

5 days of consultants

300

341

5 days of consultants

300

341

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

Giảo cổlam needed people
d) Support for selected processor in applying advanced processing technology.
d.1 Organize study tours
to Giảo cổlam processing
units in HoaBinh
province for local
collectors in Sa Pa Town
and Ta Van Commune
d.2 Assess the need of
applying a Giảo cổlam
advanced processing
unit in Sa Pa Town and
select 01 suibảng group
(5 – 9 members).

Nov. 2016

Dec. 2016

d.3 Support training
courses and provide
supports of machínery,
equipment of Giảo cổlam
processing for selected
group in Sa Pa Town.

February 2017 –
March 2017

d.4 Develop the
standards of quality for
Giảo cổlam tea (Set
criteria for types of tea
such as: type 1, type 2,
type 3)

April 2017 – May
2017

d.5 Train on packaging,
labeling, food safety and
production on trial

April 2017 – May
2017

Management Board of Hoàng
liên AHP
Groups of Giảo cổlam Local
collectors

Management Board of Hoàng
liên AHP
People’s Committee of
communes
Contracted company to
provide the centrifugal drying
oven.
Newly-founded Giảo cổlam
processing and trading group.

Hanoi University of Pharmacy
Newly-founded Giảo cổlam
processing and trading group.
Giảo cổlam processing
company in HoaBinh province
Newly-founded Giảo cổlam
processing and trading group.

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP

BBP Coordinator
Officials of Hoàng liên AHP
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STRATEGIES/ACTIVITIES

TIME

IMPLEMENTING AGENCY

SUPPORTING AGENCY

d.6 Process Giảo cổlam
under expected scale

Jun-17

Newly-founded Giảo cổlam
processing and trading group.

BBP Coordinator

d.7 Introduce and sell
Giảo cổlam in shops in
tourism sites of Hoàng
liên AHP and Sa Pa
Town.

From July 2017

Newly-founded Giảo cổlam
processing and trading group.

BBP Coordinator

Total

ESTIMATED NO. OF EXPERT DAYS

BUDGET
ESTIMATION
EUR

BUDGET
ESTIMATION
USD

80 expert-days of consultants

19,350

21,965

Officials of Hoàng liên AHP

Officials of Hoàng liên AHP

Oanda Conversion 22 Oct. 2015: 1 EUD = 1.13514 USD
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