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Séng Cù là loại gạo đặc sản địa phương có tiềm năng tạo 
ra thu nhập cao hơn cho nông dân. Dự án sẽ giúp Trung 
tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai mở rộng thị trường sang 
các tỉnh khác và giải quyết hạn chế của thị trường do thiếu 
tiếp cận cây giống có chất lượng. Sự tham gia tích cực 
hơn của phụ nữ trong trồng giống lúa hơn mở ra cơ hội 
tăng thêm 50% thu nhập cho các nông hộ so với loại gạo 
thông thường.
Nhu cầu trong nước đối với gạo Séng Cù rất lớn, tạo ra 
cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tăng thu nhập 
thông qua sản xuất giống lúa này.

Mặc dù nhu cầu gạo Séng Cù rất cao nhưng nhiều nông hộ 
vẫn phải mua giống lúa không rõ chất lượng từ các thương 
lái địa phương. Nhìn chung, thị trường giống có tiềm năng 
lớn những vẫn tồn tại nhiều sự cạnh tranh. Chìa khóa 
thành công nằm ở các kênh phân phối lớn, chất lượng sản 
phẩm và giá cả cạnh tranh. Trung tâm Giống có quyền sở 
hữu trí tuệ đối với một số giống cây, giúp duy trì vị thế trên 
thị trường và giảm rủi ro cạnh tranh.

Các nông hộ thường thiếu kỹ thuật, không được đào tạo 
hoặc tiếp cận với cây giống và phân bón chất lượng cao 
trong sản xuất gạo Séng Cù. Nông dân cũng cần được 
thuyết phục chuyển đổi từ canh tác giống gạo truyền thống 
sang giống gạo Séng Cù.

Cơ hội

Thách thức

Giải pháp để thay đổi

Kết quả kỳ vọng

» Tăng thu nhập cho 270 phụ nữ, trong đó có 180 phụ
nữ dân tộc thiểu số

» 30 phụ nữ, trong đó có 20 phụ nữ dân tộc thiểu số được
chỉ định vào các vị trí lãnh đạo hoặc tăng khả năng
lãnh đạo

» Ít nhất 80% phụ nữ cho rằng họ đã tăng sự tự tin

» Mở rộng diện tích canh tác từ 100 ha lên 250 ha.
» Tổ chức các tổ nhóm sản xuất giống do phụ nữ lãnh 

đạo
» Thành lập các vùng trồng thí điểm giống gạo Séng 

Cù để minh họa các kỹ thuật giúp tăng sản lượng, 
giảm chi phí đầu vào và cải thiện chất lượng cây 
giống

» Đào tạo nhằm đảm bảo việc sản xuất giống phù hợp 
với các tiêu chuẩn kỹ thuật

» Cung cấp cây giống và phân bón cho các hộ với chi 
phí trừ vào doanh thu

» Cải thiện dây chuyền chế biến trong Trung tâm Giống 
nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm

» Tiếp thị và xây dựng thương hiệu giống gạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai




