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Cây gai xanh từ lâu đã được sử dụng làm nguyên liệu cho 
ngành dệt may ở Việt Nam và quốc tế vì nó là một trong 
những loại sợi tự nhiên bền chắc nhất. Gai xanh cũng là 
loại cây tương đối dễ trồng, chăm sóc đơn giản và mang lại 
lợi nhuận kinh tế cao hơn nhiều so với các cây trồng truyền 
thống. Cùng với tình trạng đất trồng trọt đang ngày càng 
bạc màu do sản xuất bông và ngô, việc đa dạng hóa các 
loại cây trồng càng trở nên cần thiết.

Dự án sẽ hỗ trợ việc phát triển ngành gai xanh tại các khu 
vực đất dốc bạc màu ở Sơn La vốn không có khả năng 
mang lại lợi ích kinh tế từ các loại cây trồng công nghiệp 
khác.

Trồng cây gai xanh trên đất dốc sẽ giúp ngăn chặn 
quá trình sói mòn. Những phần khác của cây gai xanh 
không được sử dụng trong ngành dệt may sẽ được 
dùng làm phân bón hữu cơ giúp cải tạo đất bị hư hại do 
sản xuất ngô.

Để phụ nữ có thể tham gia hiệu quả vào quá trình sản xuất 
gai xanh, họ cần được tiếp cận với cây giống có chất lượng, 
các khóa tập huấn và công cụ chế biến. Họ cũng cần được 
thuyết phục về khả năng hoàn vốn của loại cây này.

Việc tạo ra liên kết chặt chẽ giữa công ty đầu mối, Vinafi và 
các nông hộ thông qua thành lập các tổ nhóm nông dân và 
hợp tác xã, cũng như chính sách hỗ trợ của chính phủ, sẽ 
giúp ngành phát triển mạnh mẽ.
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Kết quả kỳ vọng
» Tăng thu nhập cho 1.323 phụ nữ, trong đó có 1.170

phụ nữ dân tộc thiểu số.

» Tối thiểu 80% phụ nữ được ghi nhận tăng sự tự tin

» Thành lập các nông trại mẫu để tập huấn cho nông dân
cách sản xuất cây giống, cải thiện hiệu suất và các thực
hành tốt trước và sau thu hoạch.

» Hỗ trợ mô hình hợp tác kinh doanh giữa Vinafi và phụ
nữ thu nhập thấp trông qua thành lập 20 tổ nhóm sản
xuất và hợp tác xã cũng như xây dựng 5 nhà kho

» Phát triển các dịch vụ khuyến nông của Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ Thực vật

» Xây dựng các cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển thị
trường gai xanh
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