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Vùng núi huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai là nơi trồng nhiều bồ 
đề, tên khoa học là Styrax Tonkinensis. Loại cây này đã 
được người dân địa phương khai thác lấy gỗ nhưng chúng 
vẫn còn nhiều công dụng khác bền vững hơn. Bồ đề có thể 
dùng để khai thác benzoin, một loại nhựa thơm được sử 
dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong sản xuất thuốc và 
nước hoa.

Nhu cầu benzoin đang ngày càng tăng tại các quốc gia 
châu Âu như Pháp và Đức. Nguồn cung benzoin hiện nay 
không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường nên đã tạo ra cơ 
hội tốt để tăng cường sản xuất tại Việt Nam. Vùng Tây Bắc 
nước ta có khoảng 20.000 ha bồ đề, trong đó chỉ tính riêng 
tỉnh Lào Cai là 4000 ha.

Dự án sẽ hỗ trợ quy hoạch vùng sản xuất bồ đề lấy nhựa 
benzoin và thúc đẩy liên kết mạnh mẽ hơn giữa Đức Phú 
và các hộ nhằm tạo cơ hội tăng thu nhập cho phụ nữ. 

Để chiết xuất benzoin, thay vì phải chặt cả cây bồ đề, 
người nông dân chỉ cần trích cây để lấy nhựa. Sau hai 
tháng, nhựa cây khô, cứng lại và sẵn sàng để xuất 
khẩu sau khi sơ chế.

Thu nhập từ benzoin cao hơn nhiều so với gỗ và cũng bền 
vững hơn nhiều về môi trường. Tuy nhiên, nông dân cần 
thời gian để quen với các kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu 
hoạch. Phụ nữ chủ động tham gia vào quá trình sản xuất 
benzoin như chăm sóc cây và sơ chế nhựa. Để duy trì tính 
bền vững của ngành cần có kế hoạch quy hoạch và các 
chính sách phù hợp trong việc quản lý khai thác benzoin từ 
các vùng trồng hiện có đồng thời mở rộng canh tác ra 
nhiều vùng mới.

Cơ hội Thách thức

Giải pháp để thay đổi

Kết quả kỳ vọng

» Tăng thu nhập cho 180 phụ nữ, trong đó có 144 phụ
nữ dân tộc thiểu số

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

Ủy ban nhân dân Tỉnh Lào Cai

» Thiết lập cơ sở dữ liệu và lập bản đồ cho các khu     
vực trồng bồ đề hiện có

» Dự thảo các chính sách ngành và trình Ủy ban nhân 
dân huyện phê duyệt

» Xây dựng và phổ biến các quy trình kỹ thuật và 
khuyến nghị cho canh tác rừng bồ đề

» Nông dân được đào tạo về canh tác cây bồ đề

» Nông hộ được đào tạo về sản xuất Benzoin theo tiêu 
chuẩn Fairtrade




