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Hợp tác để thay đổi 

Gạo Tẻ Râu được coi là một loại gạo đặc sản tại Việt Nam 
và nhu cầu của người tiêu dùng với loại gạo này là rất cao. 
Do đó, nó có thể được bán với giá cao hơn các giống lúa 
khác, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Các nhóm dân tộc 
thiểu số ở tỉnh Sơn La hiện đang sản xuất gạo tẻ râu, 
nhưng với số lượng nhỏ và chất lượng khác nhau.

Trung tâm nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi 
(ADC) đặt mục tiêu mở rộng các vùng sản xuất gạo tẻ râu ở 
tỉnh Sơn La và làm việc với nông dân dân tộc thiểu số, chủ 
yếu là phụ nữ, để cải thiện kỹ thuật sản xuất. Dự đoán rằng 
năng suất hiện tại có thể tăng 14-28%. Gạo tẻ râu sẽ được 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và USDA. Xây dựng 
thương hiệu chuyên biệt cũng sẽ được chú trọng và các 
sản phẩm gạo tẻ râu sẽ nhắm vào thị trường nội địa và xuất 
khẩu cao cấp.

Sự thiếu hụt đầu tư từ khu vực tư nhân đã dẫn đến vấn đề 
thiếu hạt giống có chất lượng trở nên trầm trọng hơn và 
việc sản xuất lúa gạo hiện nay còn đang rải rác. Việc thiếu 
quy trình chế biến gạo chất lượng càng làm giảm chất 
lượng sản phẩm gạo cuối cùng.

Nông dân và các nhóm nông dân không được tổ chức bài 
bản, điều này làm giảm khả năng đàm phán giá bán chung 
hoặc chia sẻ chi phí cho các dịch vụ như vận tải. Việc tăng 
sản lượng và chất lượng gạo Tẻ Râu ở tỉnh Sơn La đòi hỏi 
sự thay đổi đáng kể từ phương thức canh tác, chế biến và 
kinh doanh hiện nay.

Hơn nữa, các kỹ năng kinh doanh để tiếp cận thị trường 
cao cấp và ngành du lịch lịch trong nước cũng cần được 
phát triển. 

Cơ hội Thách thức

Giải pháp để thay đổi

Kết quả kỳ vọng
» Tăng thu nhập cho 630 phụ nữ, bao gồm 567 phụ nữ

từ các nhóm dân tộc thiểu số
» 30 việc làm được tạo ra, trong đó có 25 việc làm cho

phụ nữ dân tộc thiểu số
» Tối thiểu 80% phụ nữ tham gia cho rằng họ đã tăng sự

tự tin

»

»

Tăng năng lực kỹ thuật cho các hộ trồng lúa để trồng lúa
theo tiêu chuẩn VietGAP
Tăng khả năng tiếp cận vốn cho phụ nữ để họ có thể
đầu tư và phát triển các doanh nghiệp gạo đặc sản.

» Đảm bảo chất lượng dịch vụ chế biến gạo có sẵn, giúp
phụ nữ dân tộc thiểu số có thể truy cập các dịch vụ này.

» Nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã nông
dân và các nhóm sản xuất, bao gồm nâng cao nhận
thức về bình đẳng giới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Việc sản xuất gạo đặc sản tại địa phương cũng mang 
đến một cơ hội trong ngành du lịch đang phát triển ở 
tỉnh Sơn La, nơi các sản phẩm địa phương đang chứng 
tỏ sức hấp dẫn đối với khách du lịch nội địa.  




