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Hợp tác để thay đổi

Năm 2018, tổng doanh thu từ gạo đặc sản Séng Cù của 
Hợp tác xã Mường Khương chỉ đáp ứng được 40% nhu 
cầu trong nước. Thông qua việc mở rộng vùng sản xuất gạo 
Séng Cù với mục tiêu tăng sản lượng gạo từ 150 tấn lên 
700 tấn một năm, Hợp tác xã sẽ đáp ứng được tốt hơn nhu 
cầu từ thị trường. Với mạng lưới sẵn có gồm bảy nhà phân 
phối tại Lào Cai và các tỉnh phía Bắc, Hợp tác xã có thể tự 
tin tăng doanh thu bán hàng. Đối với những hộ chuyển đổi 
từ canh tác gạo truyền thống sang canh tác gạo chất lượng 
cao, tiềm năng tăng thu nhập là vô cùng lớn.

Thông qua áp dụng phương pháp tiếp cận bình đẳng 
giới minh bạch trong mở rộng sản xuất gạo và hướng 
dẫn các hộ về lợi ích của bình đẳng giới và nâng cao 
quyền năng kinh tế của phụ nữ, Hợp tác xã sẽ vừa hỗ 
trợ phụ nữ tham gia vào các hoạt động tạo ra thu nhập 
ổn định vừa gia tăng sản lượng gạo đặc sản.

Việc đảm bảo một sản phẩm luôn giữ được chất lượng cao 
là chìa khóa giúp tăng thu nhập và tiếp cận nhiều thị trường 
ổn định hơn. Thách thức chính đối với Hợp tác xã là làm thế 
nào để nâng cao năng lực kỹ thuật cho các nông hộ trong 
việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, trong đó có khâu 
chọn giống và quản lý dịch hại tổng hợp, nhằm tăng năng 
suất và chất lượng. 

Hợp tác xã dự định xây dựng vùng canh tác rộng 120 ha 
tại ba xã thông qua việc thành lập các tổ nhóm sản xuất do 
phụ nữ lãnh đạo với sự tham gia của 439 hộ. Thu nhập của 
các hộ sản xuất có thể tăng lên thêm 50% so với khi trồng 
các giống gạo khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xây 
dựng được lòng tin giữa các nông hộ với Hợp tác xã nhằm 
đảm bảo cam kết của các bên trong thỏa thuận canh tác.

Cơ hội Thách thức

Giải pháp để thay đổi Kết quả kỳ vọng
» Tăng thu nhập cho 439 người, trong đó có 237 phụ nữ

dân tộc thiểu số

» Tối thiểu 80% phụ nữ tham gia cho rằng họ đã tăng sự
tự tin

» Đồng đầu tư của đối tác: 359.537 AUD

» Mở rộng vùng sản xuất gạo Séng Cù, chú trọng hợp tác
với các tổ nhóm sản xuất do phụ nữ lãnh đạo

» Tập huấn kỹ thuật cho phụ nữ về các lĩnh vực như chọn
giống, kỹ thuật thâm canh lúa bền vững và kiểm soát
dịch hại tổng hợp

» Cải thiện chất lượng gạo bằng cách nâng cấp quy trình
chế biến và công nghệ lưu trữ

» Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường, tạo đòn
bẩy cho thương hiệu gạo Séng Cù Mường Khương
hiện có

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai


