iiiPHÁT TRIỂN CHUỖI CHÈ CHẤT LƯỢNG CAOiii
NHẰM GIẢM NGHÈO CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐiii
iiiỞ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM – SHAN TEAIII
GIAI ĐOẠN: 4/2013 – 3/2016
MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân trồng chè Shan
ở Miền núi phía Bắc Việt Nam
ĐỐI TÁC
Sáu doanh nghiệp chế biến chè đang hoạt động trên địa bàn ba
tỉnh: Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu
NGÂN SÁCH: 862.045 US$
MỤC TIÊU CỤ THỂ
 Tăng cường kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp chế biến
chè trên địa bàn
 Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với thị trường chè giá trị cao
 Cải thiện chất lượng chè nguyên liệu và chè chế biến tại các hộ nông dân và các doanh nghiệp
 Hỗ trợ thiết bị vật tư và xây dựng mô hình trình diễn
 Các sự kiện tiếp thị, tìm kiếm thị trường chè chất lượng cao
 Tăng cường đối thoại chính sách công – tư
 Tăng cường các dịch vụ phát triển kinh doanh (tài chính, kỹ thuật, công nghệ)
CÁCH TIẾP CẬN
Do tính chất đặc thù của dự án là áp dụng cách tiếp cận định hướng thị trường trong đó các doanh nghiệp chế biến chè
đóng vai trò chủ đạo trong việc liên kết với nông dân để phát triển nguồn nguyên liệu, cải thiện khâu chế biến và tìm
kiếm thị trường. Vì vậy việc triển khai dự án sẽ do sáu doanh nghiệp chế biến chè đang hoạt động trên địa bàn ba
tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu) chủ động thực hiện, kết hợp nguồn lực của Dự án và của Doanh nghiệp. HELVETAS
Swiss Intercooperation Việt Nam sẽ đóng góp một phần tài chính để đảm bảo các hoạt động được thực hiện
hiệu quả đồng thời đóng vai trò là cơ quan thúc đẩy và điều phối các hoạt động dự án tại ba tỉnh nói trên.
KẾT QUẢ ĐẠT MONG ĐỢI
 Các liên kết thị trường công bằng và có lợi giữa các hộ nông dân trồng chè và các công ty chế biến được phát triển
 Chất lượng chè nguyên liệu và chè chế biến được cải thiện
 Môi trường cho phép phát triển chuỗi giá trị chè bền vững được cải thiện

