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Cây Sa nhân tím, một loài cây thuộc họ gừng, là một loại 
thảo dược được sử dụng để điều trị chứng khó tiêu, đau 
răng và thấp khớp. Ở huyện Bát Xát, Lào Cai, loài cây này 
mọc tự nhiên trong rừng và được khai thác và bán trong 
cộng đồng. 

Nhu cầu về sa nhân tím có chất lượng hiện rất cao, tuy 
nhiên, thực tiễn sản xuất hiện tại không đáp ứng các tiêu 
chuẩn yêu cầu. Do đó, cây chỉ được bán với giá thấp cho 
thương lái địa phương và xuất khẩu sang Trung Quốc. Sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu 
hái cây thuốc) theo khuyến cáo của WHO có thể giúp tăng 
thu nhập đáng kể cho nông dân địa phương. Trung tâm 
Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ đang hợp tác với Hợp tác xã 
Tả Hồ ở xã Phìn Ngan để nắm bắt cơ hội này.

Cây Sa nhân tím ở Việt Nam là một loại cây lâu năm có 
thân lá cao tới 2,5 mét. Cây được thu hoạch từ tự nhiên 
và đôi khi cũng được trồng để sử dụng trong y học cổ 
truyền. Phụ nữ dân tộc thiểu số rất tích cực trong việc 
trồng và thu hái cây dược liệu này.

Hợp tác xã Tả Hồ đã tham gia với các hộ gia đình địa 
phương để cung cấp cây sa nhân tím. Tuy nhiên, việc thiếu 
cây giống chất lượng và kiến thức hạn chế của nông dân 
về kỹ thuật trồng và thu hái bền vững để đáp ứng các tiêu 
chuẩn GACP làm hạn chế khả năng cạnh tranh ở các thị 
trường cao cấp hơn. Ngoài ra, nếu Hợp tác xã thiếu các 
thỏa thuận cung ứng mạnh mẽ hiện có thì thị trường cho 
các hộ sản xuất tại địa phương sẽ không được ổn định.

Do sa nhân tím được khai thác ngoài tự nhiên nên có thể 
gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường nếu không 
sử dụng các kỹ thuật khai thác bền vững. Ngoài ra, các 
chính sách, quy định và kế hoạch cũng cần được cải thiện 
để đảm bảo ngành nghề này được phát triển bền vững và 
có sự tham gia của phụ nữ. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, 
đặc biệt là những người không thông thạo tiếng Kinh, việc 
tiếp cận thông tin thị trường và chương trình đào tạo phù 
hợp có thể là một thách thức lớn. 

Cơ hội Thách thức

Giải pháp để thay đổi Kết quả kỳ vọng
 » Tăng thu nhập cho 400 phụ nữ dân tộc thiểu số
 » 10 công việc mới được tạo ra
 » Ít nhất 80% phụ nữ tham gia dự án nói rằng họ đã tự 

tin hơn

 » Giới thiệu tiêu chuẩn GACP thông qua đào tạo cho các 
nhóm nông dân

 » Tạo mối liên kết với các công ty dược liệu để phát triển 
cơ hội thị trường

 » Phát triển vườn ươm để cung cấp cây giống chất lượng 
cao 

 » Nâng cao năng lực sơ chế của Hợp tác xã Tả Hồ để 
bán được giá cao hơn

 » Tập huấn về bình đẳng giới cho nam và nữ

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai


