
Hợp tác với Phụ nữ Dân tộc Thiểu số nhằm 
Phát triển Ngành Chăn nuôi Lợn Bản địa tại tỉnh Lào Cai

Oxfam

Aus4Equality|GREAT
Hợp tác để thay đổi

Chăn nuôi lợn bản địa Việt Nam mang lại giá trị kinh tế cao 
hơn so với các giống lợn lai khác trên thị trường. Thông qua 
chăn nuôi lợn bản địa và cải thiện chất lượng lợn giống, phụ 
nữ dân tộc thiểu số có thể nâng cao thu nhập và vị thế kinh 
tế xã hội của gia đình mình.

Dự án do Oxfam thực hiện với sự hỗ trợ của GREAT 
hiện đang hợp tác với phụ nữ dân tộc thiểu số từ 1.300 
hộ tại các huyện Bát Xát, Mường Khương và Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai. Dự án tập trung cải thiện nguồn thức ăn 
có sẵn tại địa phương và các phương pháp chăn nuôi 
nhằm rút ngắn chu kỳ sản xuất cũng như phát triển 
nguồn cung cấp lợn giống có chất lượng. 

Phương pháp chăn nuôi lợn bản địa hiện nay của phụ nữ 
dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai có sử dụng giống lợn lai và 
tần suất sinh sản của lợn nái tương đối thấp, trung bình chỉ 
1,5 lứa một năm. Rất nhiều lợn giống không sống được sau 
khi cai sữa. Ngành chăn nuôi lợn bản địa còn thiếu các dịch 
vụ hỗ trợ như tiếp cận nguồn thức ăn có chất lượng, thông 
tin về thực hành chăn nuôi và các dịch vụ thú y.

Có rất ít chính sách phát triển ngành, đặc biệt đối với các 
nông hộ quy mô nhỏ. Liên kết với thị trường cũng vô cùng 
thiếu hụt và không chính thức, làm hạn chế sự tham gia tích 
cực và bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong chuỗi giá 
trị.

Cơ hội

Thách thức

Giải pháp để thay đổi

Kết quả kỳ vọng

 » Nâng cao thu nhập cho 1.540 người, trong đó có 924 
phụ nữ dân tộc thiểu số

 » Tối thiểu 80% phụ nữ nói rằng họ đã tăng sự tự tin 

 » Hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai 
cải thiện chất lượng các giống lợn bản địa

 » Hỗ trợ thành lập và vận hành Hiệp hội Sản xuất và 
Chăn nuôi Lợn Bản địa Lào Cai nhằm giới thiệu các tiêu 
chuẩn ngành cũng như cải thiện việc tiếp cận thông tin 
kỹ thuật và thị trường

 » Thành lập và nâng cao năng lực các tổ nhóm sản xuất

 » Tập huấn kỹ thuật thực hành chăn nuôi lợn bản địa

 » Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc

 » Vận động chính sách cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 


