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Nhu cầu trên thế giới đối với Benzoin (hay nhựa bồ đề), 
một loại nhựa thơm được sử dụng trong sản xuất nước 
hoa, là vô cùng lớn và hiện nay loại nhựa này mới chỉ được 
sản xuất tại Lào và Việt Nam. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu 
benzoin sang các thị trường châu Âu, nhưng một số nhà 
sản xuất cũng xuất khẩu sang cả các quốc gia khác trong 
khu vực như Myanmar. Nhu cầu quốc tế cho các loại gia vị 
hữu cơ, đặc biệt là gừng cũng đang ngày càng gia tăng.

Huyện miền núi Văn Bàn là khu vực trồng rất nhiều bồ 
đề, loài cây thường được khai thác để lấy gỗ. Tuy nhiên, 
việc chiết xuất lấy benzoin mới là cách khai thác bền vững 
hơn. Các vùng sản xuất benzoin cần phải được mở rộng 
hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Đức Phú 
hướng tới đầu tư mở rộng các vùng nguyên liệu thô, thu 
hút người dân địa phương tham gia sản xuất và hướng dẫn 
kỹ thuật thu hoạch bền vững. Hỗ trợ nông dân sản xuất gia 
vị hữu cơ cũng sẽ đảm bảo người dân có thêm nguồn thu 
nhập và yên tâm về kinh tế.

Các tiểu ngành benzoin và gia vị hữu cơ sẽ mang đến 
nhiều cơ hội việc làm và thu nhập hơn cho phụ nữ dân 
tộc thiểu số với điều kiện sẵn có các hỗ trợ tập huấn, 
đầu vào cũng như các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Bồ đề vẫn còn là loại cây trồng tương đối mới ở Việt Nam, 
do đó Công ty cần phải thuyết phục được các hộ canh tác 
về tiềm năng mang lại thu nhập của loại cây này nếu muốn 
tiếp cận thêm nhiều vùng sản xuất hơn. Người dân cũng 
cần phải chuyển đổi từ thu hoạch bồ đề lấy gỗ sang khai 
thác nhựa cây (benzoin).

Việc sản xuất benzoin và gia vị hữu cơ đòi hỏi các hộ canh 
tác phải đáp ứng được tiêu chuẩn Fairtrade và chứng chỉ 
hữu cơ. Vì vậy cần phải có các khóa tập huấn kỹ thuật, tiếp 
cận đầu vào và các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm giúp các hộ 
nông dân hiểu và đáp ứng được các tiêu chuẩn đó.

Để đảm bảo phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tham gia đầy đủ 
và bình đẳng trong công việc cũng như cơ hội có thu nhập 
từ tiểu ngành benzoin và gia vị hữu cơ, Công ty sẽ cần phải 
áp dụng một cách tiếp cận toàn diện tới các chính sách 
ngành thúc đẩy bình đẳng giới, đào tạo, thông tin cũng như 
khả năng tiếp cận cơ hội.

Cơ hội
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Thách thức

Kết quả kỳ vọng
 » Tăng thu nhập cho 963 người, trong đó có 419 phụ nữ 

dân tộc thiểu số
 » 41 công việc mới được tạo ra cho phụ nữ
 » Tối thiểu 80% phụ nữ nói rằng họ đã tăng sự tự tin 
 » Đồng đầu tư của đối tác: 314.788 AUD

 » Hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng 
sản xuất benzoin và gia vị

 » Hỗ trợ nông dân, trong đó có phụ nữ để đáp ứng được 
tiêu chuẩn Fairtrade ( đối với benzoin) và tiêu chuẩn 
hữu cơ ( đối với các sản phẩm gừng và nghệ)

 » Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh và huyện đảm 
bảo phát triển bền vững các vùng sản xuất

 » Hợp tác đầu tư thêm với các tập đoàn hương liệu hàng 
đầu tại Việt Nam
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