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Dự án Aus4Equality|GREAT 
Chiến lược thực hiện tỉnh Lào Cai 

 

1. Giới thiệu 

Phát triển kinh tế và nâng quyền cho phụ nữ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách hỗ trợ hiện tại 

của Australia, theo đó giúp gắn kết các vấn đề mà chiến lược viện trợ song phương của Australia 

cho Việt Nam giai đoạn 2015-2020 tập trung, qua một Dự án duy nhất: Bình đẳng giới thông qua 

tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nông nghiệp và du lịch (Dự án 

Aus4Equality|GREAT). Dự án cũng phản ánh các ưu tiên trong Chiến lược của Bộ Ngoại giao và 

Thương mại Australia (DFAT) về Nông nghiệp Việt Nam như đổi mới, sáng tạo, sự tham gia của 

khu vực tư nhân và nông nghiệp cho người thu nhập thấp; và Chiến lược của DFAT về Bình đẳng 

giới ở Việt Nam - đang thúc đẩy việc nâng cao quyền năng kinh tế và sự lãnh đạo của phụ nữ. 

Việc Dự án tập trung vào nông nghiệp và du lịch là một chiến lược tiếp cận phụ nữ dễ bị tổn 

thương ở Sơn La và Lào Cai. Cả hai ngành này đều có tiềm năng tăng trưởng lớn ở các tỉnh dự 

án, đồng thời có nhiều cơ hội hơn để phụ nữ tham gia lâu dài. Dự án  mong muốn thúc đẩy hơn 

nữa bình đẳng giới và hòa nhập xã hội bằng cách nỗ lực tiếp cận tới những phụ nữ nghèo nhất và 

yếu thế nhất, những người hiện chưa được hưởng lợi nhiều từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

của Việt Nam. Để làm được điều này, dự án áp dụng phương pháp tiếp cận ba trụ cột, tập trung 

vào phụ nữ ở cấp gia đình và cộng đồng; cấp hệ thống thị trường và chuỗi giá trị; và trong tương 

quan với môi trường tạo điều kiện ảnh hưởng đến sự tham gia của họ trên thị trường. Các kế 

hoạch của đối tác của Dự án  phải chứng minh rằng họ cam kết tăng trưởng kinh tế xã hội bao 

trùm nhằm thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (WEE).  

Chiến lược Thực hiện cấp tỉnh này được xây dựng dựa trên Văn kiện Thiết kế Dự án  và kết quả 

ba nghiên cứu cơ sở tiến hành trong giai đoạn khởi động. Tài liệu này được thiết kế theo điều kiện 

cụ thể ở Lào Cai nhằm: lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch tiềm năng nhất thúc 

đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số); xác định các cơ 

hội và thách thức trong việc củng cố các hệ thống thị trường cho  người thu nhập thấp cho các sản 

phẩm và dịch vụ này; và trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp can thiệp để Aus4Equality | GREAT 

triển khai trong vòng 4 năm tới. 

Bố cục của Chiến lược thực hiện cấp tỉnh này như sau. Phần 1 mô tả ngắn gọn mục đích và mục 

tiêu, các logic và nguyên tắc thực hiện Dự án, phương pháp triển khai của Dự án . Phần 2 trình 

bày về hiện trạng nghèo và tình hình giới ở Lào Cai với trọng tâm là sự tham gia của phụ nữ trong 

các hoạt động kinh tế. Phần này giới thiệu tổng quan về ngành nông nghiệp và du lịch, quá trình và 

tiêu chí lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ ưu tiên trong các can thiệp của Dự án cũng như phân 

tích các hệ thống thị trường trong 2 ngành này. Phần 3 mô tả các chính sách, chương trình và dự 

án liên quan nhất đến các mục tiêu Dự án. Phần 4 trình bày các chiến lược can thiệp đề xuất của 

Dự án. Các chiến lược can thiệp này được chia thành 3 nhóm, bao gồm các chiến lược can thiệp 

về nông nghiệp, các chiến lược can thiệp về du lịch và các chiến lược thúc đẩy môi trường tạo 

điều kiện nhằm phát triển các hệ thống thị trường bền vững có tính bao trùm người thu nhập thấp. 

Phần 5 giới thiệu kế hoạch triển khai. 

Ngoài tài liệu Chiến lược này, Dự án còn xây dựng các chiến lược khác để hướng dẫn triển khai 

can thiệp, cụ thể là Chiến lược bình đẳng giới và lồng ghép xã hội (GESI), Chiến lược đổi mới, 

sáng tạo, Kế hoạch Truyền thông, Khung giám sát, đánh giá, nghiên cứu và học hỏi (MERL). Các 

chiến lược nói trên cũng được thực hiện song song với chiến lược Thực hiện Dự án này. 
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2. Tổng quan về Dự án Aus4Equality|GREAT 

2.1 Mục đích và mục tiêu 

Mục đích tổng quát của Dự án là Phụ nữ sống tại Tây Bắc Việt Nam được cải thiện vị thế xã hội và 

kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, Dự án sẽ hợp tác với các chủ thể khác trong thị trường và các 

sáng kiến, dự án khác sao cho: Phụ nữ sống tại Sơn La và Lào Cai tham gia một cách công bằng 

vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch ở các cấp. 

Để đạt được mục đích này, Dự án phải hoàn thành 3 mục tiêu có liên hệ lẫn nhau: 

• Mục tiêu 1 – Trao quyền cho phụ nữ địa phương: Phụ nữ tại các cộng đồng địa phương tăng 

cường năng lực, có nhiều không gian và lựa chọn hơn để tham gia và thụ hưởng lợi ích từ việc 

tham gia cùng các doanh nghiệp nông nghiệp và du lịch. Kết quả chính: nâng cao thu nhập của 

20.000 phụ nữ; và 80% người hưởng lợi là phụ nữ tăng sự tự tin, tự tôn và có thay đổi trong 

vai trò và chuẩn mực giới. 

• Mục tiêu 2 – Hợp tác với doanh nghiệp: Các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp và du lịch 

áp dụng đổi mới, sáng tạo trong mô hình kinh doanh liên kết với nhiều phụ nữ trong chuỗi giá 

trị của họ để tăng lợi nhuận và vận hành với ý thức về bình đẳng giới. Kết quả chính: Tạo việc 

mới, có hưởng lương ổn định cho 2000 phụ nữ; tăng 15% số phụ nữ làm chủ hoặc đồng quản 

lý doanh nghiệp chính thức; và huy động được 3 triệu Đô la Mỹ1 đầu tư tư nhân vào các cơ hội 

kinh doanh. 

• Mục tiêu 3 – Cải thiện quản trị và chính sách ngành: Các cơ quan Nhà nước thực thi chính 

sách và ban hành kế hoạch, quy định và dịch vụ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội bao trùm 

cho người thu nhập thấp. Kết quả chính: 80% các doanh nghiệp nông nghiệp và du lịch cải 

thiện liên lạc và tiếp cận các cơ quan hoạch định chính sách, các kế hoạch và chiến lược 

ngành giải quyết các vấn đề liên quan tới tăng trưởng bao trùm, có bước tiến trong thực hiện 

chính sách liên quan, và kết quả của Dự án này có thể cung cấp bằng chứng cấp tỉnh nhằm tác 

động tới các chính sách trung ương. 

2.2 Khung logic của Dự án Aus4Equality|GREAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 trình bày tóm tắt Khung logic hành động của Dự án. Khung Giám sát, Đánh giá, Nghiên cứu 

và Học hỏi (MERL) sẽ mô tả và giải thích chi tiết Lý thuyết Thay đổi. 

                                                           
1 Số tiền thực tế huy động được có thể thấp hơn chỉ tiêu đề ra thu hút 3 triệu USD từ doanh nghiệp dựa trên thực tế tổng số vốn tài 
trợ của Quỹ là 2.7 triệu Đô la Ôxtralia và mức đồng đầu tư tối thiểu của doanh nghiệp là 51% . Do đó đề nghị rà soát lại chỉ tiêu này 
tại kỳ đánh giá Dự án giữa kỳ.   
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Hình 1. Lý thuyết Thay đổi của Dự án Aus4Equality|GREAT 

 
 

Như trình bày trong bảng dưới, trong cả 2 ngành, ước tính tổng số hộ tăng thu nhập sẽ là 13.500, 

tương đương khoảng 20.250 phụ nữ ở độ tuổi lao động, tạo ra là 2.000 việc làm nếu các giả định 

nêu trong khung quản lý rủi ro được đáp ứng 

 

Bảng 1. Số hộ và số phụ nữ hưởng lợi từ Dự án 
 

Sản phẩm  Số hộ tiềm năng Số phụ nữ độ tuổi lao động  

Ngành nông nghiệp2    
  

Số phụ nữ tăng thu nhập 12.800 19.2003 

Số việc làm tạo ra 600 600 

Ngành du lịch     

Số phụ nữ tăng thu nhập 700 1.050 

Số việc làm tạo ra 1.400 1.300 

Toàn dự án     

Số phụ nữ tăng thu nhập 13.500 20.250 

Số việc làm tạo ra 2.000 2.000 

                                                           
2 Số liệu hộ hưởng lợi chi tiết trong ngành nông nghiệp và du lịch xem chi tiết trong mục 4.3 

3 Mỗi hộ gia đình ở các huyện địa bàn dự án có bình quân 1.5 phụ nữ ở tuổi lao động, nghiên cứu cơ sở ban đầu tại 5 huyện GREAT, 
3/2018 

Phụ nữ sống tại Tây Bắc Việt Nam được cải thiện vị thế xã hội và kinh tế 

Phụ nữ sống tại Lào Cai được thụ hưởng lợi ích từ việc tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch 

Cải thiện quản trị và chính sách 
ngành: 

Các cơ quan Nhà nước thực thi chính 
sách và ban hành kế hoạch, quy định 

và dịch vụ tạo điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội bao trùm hơn. 

Hợp tác với doanh nghiệp: 
Các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp 

và du lịch áp dụng các phương pháp kinh 
doanh sáng tạo liên kết với nhiều phụ nữ 
hơn để tăng lợi nhuận và vận hành với ý 

thức bình đẳng giới. 

Nâng quyền cho phụ nữ địa 
phương 

Phụ nữ tại các cộng đồng địa phương 
tăng cường năng lực, có nhiều không 
gian và lựa chọn hơn để tham gia và 
thụ hưởng lợi ích từ việc tham gia cùng 
các doanh nghiệp nông nghiệp và du 
lịch 
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2.3 Phương pháp triển khai Dự án Aus4Equality|GREAT 

Các phương pháp triển khai Dự án gồm hợp tác đối tác, quản lý thích ứng, phát triển hệ thống thị 

trường (MSD), Thị trường cho người nghèo (M4P), Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ 

(WEE), GESI, và Đổi mới, sáng tạo. Phần sau trình bày các điểm chính của các phương pháp tiếp 

cận này. 

2.3.1 Phương pháp tiếp cận hợp tác đối tác 

Dự án không trực tiếp thực hiện các thay đổi, thay vào đó, dựa vào những chủ thể trong thị trường, 

tạo điều kiện để họ dẫn dắt quá trình thay đổi, có như vậy tác động của dự án mới bền vững. Hợp 

tác đối tác sẽ giúp tạo ra tác động lâu dài, và để hợp tác thành công thì sẽ phụ thuộc vào việc Dự 

án hợp tác với ai, để làm gì và làm như thế nào. Dự án sẽ cần xây dựng các quan hệ đối tác khác 

nhau trong các giai đoạn khác nhau để các chủ thể khác có thể tạo ra, duy trì, mở rộng và hỗ trợ 

các thay đổi cấp hệ thống. 

Thực tế là để củng cố các hệ thống thị trường cho người thu nhập thấp trong điều kiện nền kinh tế 

đang phát triển thì cần huy động sự tham gia đồng thời của nhiều bên liên quan khác nhau ở các 

cấp. Dự án sẽ xây dựng và quản lý danh mục các thỏa thuận hợp tác đối tác với các bên liên quan 

để đạt được những kết quả này. Việc này đòi hỏi phải hiểu rõ về các chủ thể chính, năng lực của 

họ trong việc tác động để tạo ra thay đổi và việc hợp tác với Dự án sẽ giúp nâng cao và mở rộng 

năng lực này thế nào. Tư vấn Quản lý Dự án và các BQLDA sẽ xác định và lựa chọn một nhóm đối 

tác nòng cốt để cùng hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược Thực hiện cấp tỉnh để đạt được kết quả của 

dự án. Do vậy các đối tác không chỉ tập trung vào các hoạt động riêng của họ mà còn phải xây 

dựng các liên kết hiệu quả và có ý nghĩa với các đối tác chủ chốt khác. 

2.3.2 Quản lý thích ứng 

Phương pháp tiếp cận Quản lý thích ứng tập trung vào việc học hỏi và điều chỉnh, thông qua sự 

tham gia tích cực của các đối tác và các bên liên quan khác – những cơ quan, đối tác này sẽ cùng 

nhau tìm hiểu cách giải quyết những thách thức trong quá trình triển khai Dự án cũng như tận 

dụng các cơ hội mới. Điều này giúp Dự án và các đối tác của Dự án có thể linh hoạt trong các 

quyết định, vì sẽ luôn luôn có những điều không chắc chắn và do vậy, phương pháp này sẽ cho 

phép Dự án linh hoạt để có thể điều chỉnh đường hướng nhằm cải thiện tiến độ thực hiện các kết 

quả mong muốn. 

2.3.3 MSD/M4P/nâng cao QNKT cho phụ nữ 

Các Dự án phát triển hệ thống thị trường nhằm trao quyền cho phụ nữ nên hướng tới tạo ra các hệ 

thống hiệu quả và bao trùm hơn, có thể hoạt động và thích ứng khi không có sự hỗ trợ bên ngoài 

và mang lại lợi ích cho số đông phụ nữ trong tương lai. Các can thiệp cần hỗ trợ các chủ thể trong 

thị trường để họ đổi mới, sáng tạo và thực hiện các vai trò hiệu quả hơn, và giúp họ có khả năng 

duy trì và thích ứng với những cải tiến này trong tương lai.  

Để phù hợp với cách tiếp cận phát triển hệ thống thị trường, chúng ta sẽ hướng tới nâng cao năng 

lực cho đối tác để tác động đến việc thay đổi hệ thống, thông qua thử nghiệm và đánh giá tác động 

can thiệp, không chỉ theo chiều dọc trong mỗi chuỗi giá trị, mà còn theo chiều ngang giữa nhiều 

chuỗi giá trị trong từng ngành. Quan trọng nhất, chúng ta sẽ hỗ trợ các đối tác áp dụng và điều 

chỉnh các giải pháp lâu dài để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ hoặc rào cản nhằm tăng cường 

sự tham gia của phụ nữ trong các hệ thống thị trường nông nghiệp và du lịch, và mở rộng hoặc 

nhân rộng những giải pháp thành công - nhằm tạo hiệu ứng “thúc đẩy” với các chủ thể khác, đặc 
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biệt là khu vực tư nhân. Việc áp dụng phương pháp tiếp cận M4P sẽ thúc đẩy phát triển các hệ 

thống thị trường bao trùm cho người thu nhập thấp với tất cả các thành phần kinh tế một cách bình 

đẳng, đặc biệt là với phụ nữ. 

Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các chủ thể trong thị trường để hiểu rõ các động lực thị trường và 

thử nghiệm xem liệu các thay đổi về hành vi và tập quán có tồn tại lâu dài không. Ngoài ra, dự án 

sẽ làm việc với nhiều bên liên quan để khuyến khích thay đổi trong hành vi và thực hành để các hệ 

thống thị trường sẽ tạo tác động sâu và rộng hơn và cải thiện chức năng, hiệu quả của các hệ 

thống hỗ trợ. 

Khung nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong phát triển hệ thống thị trường (WEAMS) cho 

phép chúng ta hiểu và xác định cần phải tập trung nguồn lực Dự án vào đâu để đảm bảo liên tục 

hoàn thành các kết quả, và Khung này xác định 5 khía cạnh then chốt về nâng cao quyền năng 

kinh tế cho phụ nữ (WEE). Cần đánh giá tất cả các can thiệp để xem liệu chúng có thể giải quyết 5 

khía cạnh WEE này không: 

• Phát triển kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện hiệu quả kinh tế từ lao động 

• Tiếp cận cơ hội trong cuộc sống như nâng cao kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp 

• Tiếp cận tài sản, dịch vụ và các hỗ trợ cần thiết để phát triển kinh tế 

• Quyền ra quyết định trong các lĩnh vực khác nhau, gồm cả tài chính hộ gia đình  

• Khối lượng công việc đảm nhận được của phụ nữ  

Dự án sẽ giới thiệu và nâng cao năng lực cho các đối tác Nhà nước và các đối tác khác thực hiện 

để áp dụng những công cụ và phương pháp tiếp cận này trong quá trình thiết kế và tiến hành can 

thiệp. 

2.3.4 Chiến lược bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) 

Chiến lược bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI) đưa ra định hướng chiến lược để thu hút sự 

tham gia và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) và người khuyết tật 

trong Dự án; và đây được coi là một chiến lược bổ sung cho Chiến lược Thực hiện cấp tỉnh và Sổ 

tay Hướng dẫn Thực hiện dự án. Chiến lược GESI gồm (i) thông tin cơ bản về giới và hòa nhập xã 

hội, và nâng quyền cho phụ nữ trong nông nghiệp và du lịch ở 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai (), và (ii) 

mục đích, phương pháp tiếp cận, vai trò và trách nhiệm về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong 

dự án, và các hoạt động khác như tham vấn, hội thảo, tập huấn, giám sát, v.v.). GESI sẽ được 

dùng để: đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của dự án và quan hệ đối tác tuân thủ các nguyên tắc 

bao trùm của dự án; khuyến khích và tác động đến quá trình chuyển đổi mối quan hệ giới trong các 

cộng đồng mục tiêu và hệ thống thị trường; và tạo ra một môi trường thuận lợi. Việc tuân thủ chiến 

lược GESI sẽ là một trong những tiêu chí lựa chọn đối tác, thiết kế dự án và giám sát tổng thể Dự 

án. 

2.3.5 Đổi mới, sáng tạo 

Đổi mới, sáng tạo trong khuôn khổ chương trình Dự án là quá trình thiết kế và thử nghiệm các 

quan hệ đối tác, dịch vụ và can thiệp mới để cải thiện cuộc sống của phụ nữ trong các cộng đồng 

nghèo và khó khăn. Việc hiểu cách ý tưởng sáng tạo có thể tác động đến những thay đổi bên trong 

cũng như giữa các hệ sinh thái phát triển phức tạp sẽ tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phụ nữ 

tiếp cận các cơ hội kinh tế mới, tạo nền tảng để xác định tốt hơn, thử nghiệm và nhân rộng các ý 

tưởng đổi mới, sáng tạo có hiệu quả cao. Đổi mới, sáng tạo cần thúc đẩy thay đổi hành vi (ở cấp 

cộng đồng và hộ gia đình) và các mô hình kinh doanh liên kết với người có thu nhập thấp bằng 

cách khuyến khích tài chính để kết nối với các nhóm khó tiếp cận như phụ nữ, thúc đẩy cải cách 
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chính sách/thể chế qua việc tạo bằng chứng về thay đổi trong hoạt động kinh doanh ở cấp độ 

chính sách/chương trình. Đổi mới sẽ được áp dụng trong quá trình thực hiện cả 3 mục tiêu. 

Khuyến khích tất cả các đối tác tập trung vào đổi mới, sáng tạo trong thiết kế dự án. Dự án đã lập 

một chiến lược đổi mới, sáng tạo để định hướng quá trình này. Dự án cũng sẽ hỗ trợ các sáng 

kiến cụ thể để thúc đẩy và trình diễn/thể hiện đổi mới, sáng tạo ví dụ: 

• Triển khai Quỹ Đổi mới, sáng tạo để tìm ra các ý tưởng đổi mới, sáng tạo “hạt giống” và phổ 

biến bài học kinh nghiệm trong các diễn đàn đối tác. 

• Thử nghiệm phương thức tài trợ dựa vào kết quả việc làm tạo ra và cơ hội kinh doanh cho phụ 

nữ qua việc đưa ra cơ chế khuyến khích tài chính cho các đơn vị vườn ươm và thúc đẩy doanh 

nghiệp đã tăng trưởng thành công, và tài trợ cho các hoạt động kinh doanh do phụ nữ làm chủ 

và đồng quản lý; hoặc các cơ sở đào tạo đã giúp phụ nữ có việc làm toàn thời gian, hoặc các 

doanh nghiệp tạo việc làm có trả lương ổn định cho phụ nữ trên quy mô rộng. 

• Tiến hành các sự kiện trình diễn lưu động (road show) nhằm hỗ trợ phụ nữ và nam giới DTTS 

có khả năng truyền cảm hứng đi đến các cộng đồng để giới thiệu về thành công của họ và 

khuyến khích học hỏi. Các sự kiện lưu động này là một phương pháp tiếp cận học hỏi trong 

cộng đồng giúp tạo động lực tư duy đổi mới, sáng tạo trong các cộng đồng. 

• Thử nghiệm các công nghệ áp dụng trên điện thoại thông minh để hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị 

(80% phụ nữ có điện thoại di động), và đặc biệt các ứng dụng giúp các nhóm giao tiếp (nói và 

đọc) bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

3. Thông tin chung 

3.1 Tình hình nghèo đói và giới 

3.1.1 Tổng quan tình hình nghèo đói ở Lào Cai 

Chính phủ Việt Nam (CPVN) và các đối tác phát triển mới đây đã công bố Tây Bắc là khu vực vẫn 

"chưa hoàn thành chương trình nghị sự về giảm nghèo" mặc dù Việt Nam đã có những thành tựu 

phát triển quan trọng. Tại các khu vực vẫn nghèo dai dằng này, người DTTS và nhất là phụ nữ 

DTTS là những đối tượng dễ bị tổn thương. Lào Cai có dân số 614.595 người thuộc 26 dân tộc. 

Các nhóm dân tộc chính ở Lào Cai gồm: Kinh (35%); Mông (24%); Tày (15%); Dao (14%); Giáy 

(4,5%) và Nùng (4%). Dù là tỉnh được coi là phát triển nhất vùng Tây Bắc, tỷ lệ nghèo tại Lào Cai 

vẫn cao so với bình quân cả nước. Bảng 2 cho thấy trong những năm gần đây, tỷ lệ nghèo ở Lào 

Cai thường cao gấp 3 lần so với tỷ lệ nghèo bình quân cả nước (trong khi đó tỷ lệ nghèo trung bình 

của khu vực Tây Bắc cao gấp 4 lần bình quân cả nước). Tỷ lệ cận nghèo – những người dễ bị tái 

nghèo - ở Lào Cai cao tương tự khu vực còn lại của Tây Bắc. 

 

Bảng 2. Tỷ lệ nghèo của tỉnh Lào Cai, 2012-2017 (%) 

Địa bàn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lào Cai       

Tỷ lệ nghèo 27,69 22,21 17,61 34,3 27,41 21,9 

Tỷ lệ cận nghèo 11,61 12,67 12,65 9,98 10,52 10,63 

Khu vực Tây Bắc       

Tỷ lệ nghèo 28,55 25,86 22,76 34,52 31,24 29,8 

Tỷ lệ cận nghèo 11,48 12,92 12,89 9,87 11,55 10,7 

Bình quân cả nước       
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Tỷ lệ nghèo 9,6 7,8 5,97 9,88 8,23 7,2 

Tỷ lệ cận nghèo 6,57 6,27 5,62 5,2 5,41 5,32 

       

Lưu ý: Từ năm 2015, áp dụng chuẩn nghèo mới. Chuẩn nghèo này cao hơn chuẩn cũ trong giai đoạn trước, 

điều này dẫn tới việc tỷ lệ nghèo năm 2015 cao hơn so với các năm trước. 

Nguồn: tổng hợp từ số liệu nghèo chính thức (theo chuẩn nghèo của Chính phủ Việt Nam) do Bộ LĐ-TBXH 

công bố. 

Kết quả khảo sát ban đầu do Dự án thực hiện tại 5 xã thí điểm thuộc 5 huyện mục tiêu trong năm 

2018 cho thấy tỷ lệ nghèo và cận nghèo là khoảng 54%-66%, cao hơn so với mức trung bình của 

tỉnh. Tuy nhiên, riêng tại xã Liêm Phú thì tỷ lệ tỷ lệ nghèo và cận nghèo lần lượt là 11% và 27%, 

thấp hơn mức bình quân cả tỉnh. Theo số liệu năm 2015 từ cuộc Điều tra Kinh tế - Xã hội 53 nhóm 

dân tộc mới nhất do Tổng cục Thống kê  và Ban Dân tộc (UBDT) thực hiện, tỷ lệ nghèo đa chiều 

năm 2015 của dân tộc Mông, Dao và Tày tại Lào Cai lần lượt là 75%, 56%, và 35%, cao hơn đáng 

kể so với tỷ lệ nghèo trung bình của tỉnh. 

3.1.2 Phụ nữ bao gồm phụ nữ DTTS trong hoạt động kinh tế 

Các nghiên cứu cơ sở trong giai đoạn khởi động đã xác định các đặc điểm về sự tham gia của phụ 

nữ trong các hoạt động tạo thu nhập tại các huyện mục tiêu như nêu trong văn kiện thiết kế Dự án 

và được tóm tắt dưới đây: 

Phụ nữ ở địa bàn dự án có xu hướng chỉ tham gia sản xuất nông nghiệp và rất hạn chế tham gia 

các hoạt động phi nông nghiệp khác (trừ một số thôn/bản phát triển du lịch cộng đồng - DLCĐ). Số 

liệu nghiên cứu cơ sở ban đầu cho thấy 93% các hộ được phỏng vấn nói rằng nông nghiệp là 

nguồn thu nhập lớn nhất. Làm nông là công việc truyền thống lâu đời và là chủ đạo của phụ nữ, 

cũng giống như công việc hằng ngày của người vợ và người mẹ - những người có trách nhiệm 

chăm lo sức khỏe và đời sống của các thành viên gia đình. Ngược lại, nam giới có nhiều hoạt động 

tạo thu nhập hơn. Hầu hết phụ nữ DTTS chỉ có thu nhập bằng tiền mặt vài lần một năm từ thu 

hoạch cây trồng hoặc bán vật nuôi. Thực tế, họ luôn cần tiền mặt để trả cho các chi phí sinh hoạt, 

và các khoản chi phí khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ và bố mẹ già, mua quà tặng và đóng góp lo việc 

hiếu, hỉ. Phụ nữ phải dựa vào thu nhập từ làm thuê và thu nhập phi nông nghiệp khác của người 

chồng. Việc phụ nữ phụ thuộc kinh tế vào chồng để có thể có tiền trang trải các chi phí hằng ngày 

đã làm giảm vai trò, cũng như sự tự chủ của phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình. 

Nam giới cũng tham gia sản xuất nông nghiệp, nhưng họ tham gia các hoạt động phi nông nghiệp 

tích cực hơn phụ nữ. Phụ nữ hiếm khi đi làm thuê (trừ làm cho các khách sạn và nhà hàng ở Sa 

Pa). Ở các vùng DTTS, việc di cư ngày càng phổ biến nhưng chủ yếu là nam giới. Người dân thôn 

bản thường có thái độ kỳ thị phụ nữ đi làm ăn xa nhà/di chuyển khỏi nhà để làm công ăn lương, 

nhất là công việc trong các nhà hàng, khách sạn. Do nhiều đàn ông rời bản đi làm thuê thời vụ, 

phụ nữ sẽ đảm nhận hầu hết việc đổi công lao động sản xuất. Họ thường đổi công cho nhau để 

giúp các hộ giải quyết tình trạng thiếu lao động tạm thời khi có thiên tai hoặc vào vụ thu hoạch 

chính. 

Phụ nữ và nữ DTTS là những người sản xuất nông nghiệp gặp nhiều trở ngại để tham gia đầy đủ 

vào các hệ thống thị trường. Trừ trường hợp cây chè và một số loại cây ăn quả, người sản xuất 

phụ thuộc quá nhiều vào một thương lái. Phụ nữ và nữ DTTS không tham gia sơ chế, tiếp thị hay 

các hoạt động tạo giá trị gia tăng sau thu hoạch. Điều này, cùng với việc không có hoặc có ít điều 

kiện bảo quản sản phẩm, khiến cho người nông dân bán sản phẩm ngay sau khi thu hoạch, và đôi 

khi nguồn cung tạo ra quá lớn dẫn tới áp lực giảm giá bán tại vườn. Họ ít tiếp cận thông tin thị 
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trường. Kết quả khảo sát cơ sở của Dự án cho thấy chỉ khoảng 54% nông dân nói rằng họ biết 

được mức giá trên thị trường. 

Tăng rủi ro do thiên tai. Thời tiết cực đoan như các đợt nóng, lạnh bất thường, hạn hán, lũ lụt, mưa 

đá, v.v. ảnh hưởng đến hơn 70% đầu tư nông nghiệp của nông dân (cả cây trồng và vật nuôi) vì 

phần lớn họ có ít khả năng giảm thiểu rủi ro và ứng phó. 

Rủi ro tiềm tàng khi chuyển từ cây lương thực sang cây trồng có giá trị cao. Các hộ gia đình DTTS 

được khuyến khích chuyển từ các cây lương thực sang các loại cây trồng có giá trị cao như cây ăn 

quả và cây lâu năm theo chương trình tái cơ cấu nông nghiệp của chính phủ. Đối với nhiều người, 

việc chuyển đổi này sẽ rất rủi ro do thiếu kỹ năng sản xuất và canh tác liên quan, thiếu thông tin về 

giống, và thiếu tiếp cận các yếu tố đầu vào cần thiết đối với các loại cây trồng mới. Các dịch vụ 

khuyến nông hiện chỉ hỗ trợ cSơn Lác cây truyền thống. Đối với những giống cây mới, nông dân 

phụ thuộc vào kiến thức kỹ thuật truyền từ bạn bè và người thân, họ hàng. Vì phụ nữ phụ thuộc 

vào nông nghiệp nhiều hơn nam giới, rủi ro này thậm chí còn rõ rệt hơn đối với phụ nữ. 

Du lịch tạo cơ hội cho phụ nữ và nữ DTTS tham gia du lịch cộng đồng ở một số địa bàn tiềm năng 

như Sa Pa và một số điểm ở huyện Bắc Hà, cung cấp dịch vụ lưu trú homestay, các màn biểu diễn 

văn nghệ, bán quà lưu niệm hoặc dịch vụ hướng dẫn viên du lịch cho các chuyến đi bộ dã ngoại 

trekking, đi thăm các điểm du lịch ở các bản DLCĐ. Cơ hội việc làm trong khách sạn, nhà hàng và 

tour du lịch chủ yếu ở Sa Pa. Tuy nhiên, cơ hội việc làm chính thức được trả lương cho phụ nữ và 

nữ DTTS trong ngành du lịch vẫn còn khá hạn chế. Theo số liệu khảo sát ban đầu của Dự án, du 

lịch chỉ là nguồn thu nhập chính của 13% số hộ ở các xã thí điểm. 

3.1.3 Các yếu tố cản trở việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và phụ nữ dân tộc 
thiểu số 

Các yếu tố sau được coi là lực cản đối với việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và nữ 

DTTS: 

Rào cản ngôn ngữ, đặc biệt đối với phụ nữ DTTS trên 35 tuổi, đây là trở ngại lớn trong việc tìm 

hiểu kiến thức, tham gia tập huấn kỹ thuật và tiếp cận thông tin thị trường. Họ ít có cơ hội tiếp cận 

thông tin vì các phương tiện truyền thông hiếm khi nói, viết bằng tiếng dân tộc. Khả năng nói tiếng 

Việt (tiếng Kinh) hạn chế cũng ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của phụ nữ DTTS trên thị trường 

lao động. Trên thực tế, số phụ nữ DTTS mù chữ hoặc không thể nói được tiếng Việt cao hơn nhiều 

so với số liệu báo cáo chính thức. Số liệu ban đầu cho thấy tỷ lệ người tham gia khảo sát trả lời 

không thể đọc và viết tiếng Việt ở Lào Cai là 38%, và 11% không hề biết tiếng Việt. 

Không có quyền sở hữu đất. Đối với hầu hết các nhóm dân tộc ở các tỉnh địa bàn chương trình, chỉ 

con trai mới được thừa kế đất đai. Sau khi kết hôn, phụ nữ thường sống với gia đình chồng và 

không có quyền sở hữu đất, điều này có thể cản trở họ ra các quyết định về sinh kế như lựa chọn 

cây trồng. Có những trường hợp phụ nữ đã kết hôn muốn chuyển sang trồng cây lâu năm như cây 

ăn quả, nhưng phải xin phép trước với bố mẹ chồng, và kết quả là họ chỉ cho sử dụng đất để trồng 

cây ngắn ngày. Điều này làm cho phụ nữ phụ thuộc nhiều hơn vào chồng và gia đình chồng trong 

việc ra quyết định về kinh tế. 

Tác động kinh tế xã hội do kết hôn sớm. Một số DTTS trên địa bàn Dự án có tập quán kết hôn sớm 

(ví dụ kết hôn khi mới 16-18 tuổi, có trường hợp sớm hơn), điều này hạn chế trẻ em gái học cao 

hơn và hạn chế phụ nữ tham gia các hoạt động tạo thu nhập phi nông nghiệp, vì họ phải quán 

xuyến việc nhà, chăm sóc gia đình, làm những công việc không được trả công. Làm nông là công 

việc chính, và hầu như là lựa chọn duy nhất đối với phụ nữ và nữ DTTS vì họ có thể thu xếp thời 

gian linh hoạt để kết hợp với các công việc chăm sóc gia đình không được trả công. 
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Định kiến đối với phụ nữ, thái độ bất bình đẳng giới và gia trưởng đang tồn tại ở mọi nơi. Đối với tất 

cả các nhóm dân tộc được phỏng vấn, trách nhiệm chăm sóc trẻ em và người cao tuổi vẫn là một 

trở ngại nghiêm trọng cản trở sự tham gia của phụ nữ vào các cơ hội kinh tế. Xã hội có thái độ tiêu 

cực đối với việc phụ nữ, đặc biệt phụ nữ trẻ, đi xa đến các khu đô thị để tìm việc làm, vì các lý do 

như sợ bị bán sang Trung Quốc, và lo ngại rằng vắng nhà lâu ngày sẽ dẫn tới mâu thuẫn trong gia 

đình và tan vỡ hôn nhân. Trong một số cộng đồng, có sự kỳ thị phụ nữ làm việc trong ngành dịch 

vụ nhà hàng khách sạn. Tình trạng này vẫn xảy ra ngay cả ở Sa Pa, dù khu vực này du lịch đã 

phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong một số trường hơp khác, đàn ông gặp khó 

khăn về kinh tế cho rằng làm như vậy đồng nghĩa với việc họ không được tôn trọng, vì họ quan 

niệm rằng người đàn ông thành đạt là người kiếm tiền nuôi gia đình, đó là điểm chính thể hiện bản 

lĩnh đàn ông. Trong trường hợp đó, họ tìm đến các hình thức khác để thể hiện bản thân, nhiều khi 

có thể là qua việc kiểm soát và lấn át về thể xác đối với người phụ nữ. 

Mạng lưới xã hội yếu. Khi phụ nữ kết hôn thì họ sẽ không sống ở nhà bố mẹ đẻ nữa, thay vào đó 

họ ở và trở thành thành viên của gia đình nhà chồng và là người của các bản khác (trong trường 

hợp lấy chồng ngoài bản). Điều này làm giảm sự gắn kết xã hội của phụ nữ và cũng như giảm khả 

năng duy trì các quan hệ xã hội với gia đình ruột thịt và bản làng nơi họ từng sống. Tất cả những 

phụ nữ lập gia đình được phỏng vấn nói rằng họ chỉ về thăm nhà bố mẹ ruột 2-3 lần/năm. Với 

gánh nặng chăm sóc con cái và các việc nhà khác, cộng với thời gian tham gia các hoạt động 

trồng trọt và canh tác nông nghiệp, và nhiều khi là do không biết đi xe máy, phụ nữ không thể thiết 

lập và duy trì các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là các quan hệ xã hội bên ngoài thôn bản, hoặc ít 

nhất là họ không thể thiết lập và duy trì các quan hệ xã hội này tốt như nam giới. Khảo sát ban đầu 

chỉ ra rằng chỉ có 25% số phụ nữ được khảo sát tham gia các nhóm sở thích. Kết quả này cho thấy 

họ ít tham gia các mạng lưới xã hội hoặc các mạng lưới kinh tế. 

Tác động của đầu tư khu vực tư nhân. Ở những khu vực có liên kết du lịch tốt (như các bản gần thị 

trấn Sa Pa), các nhà đầu tư người Kinh, được cho là năng nổ và có kỹ năng tiếp thị tốt hơn người 

DTTS, ngày càng đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ du lịch. Ví dụ, ở xã Tả Van, các gia đình người 

Giáy là những người đầu tiên vận hành các homestay. Nhưng sau khi người Kinh và thậm chí là 

một số người nước ngoài (lấy vợ người Việt Nam) đầu tư vào homestay và các dịch vụ liên quan 

khác ở xã này, các hộ gia đình dân tộc Giáy bị gạt ra ngoài lề và các hoạt động kinh doanh của họ 

bị ảnh hưởng nặng nề vì họ rất khó cạnh tranh được với các nhà đầu tư mới đến này. Bên cạnh 

đó, thu hút đầu tư tư nhân rầm rộ tại Sa Pa trong những năm gần đây dẫn đến tình trạng quá tải 

cho CSHT du lịch của Sa Pa nên sức hút với du khách quốc tế có phần giảm sút. 

3.1.4 Các chiến lược nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ và nữ DTTS 

Dự án sẽ phát triển nhiều hình thức hợp tác với các đối tác kinh doanh, tổ chức phi chính phủ địa 

phương hoặc quốc tế, các tổ chức đoàn thể, các viện nghiên cứu và các cơ quan chính quyền để 

giải quyết các thách thức phức tạp đang đặt ra với phụ nữ liên quan đến nâng cao quyền năng 

kinh tế và tham gia hiệu quả vào các hệ thống thị trường. Dự án sẽ khuyến khích các thỏa thuận 

hợp tác đa đối tác nhằm thúc đẩy việc học hỏi và phối hợp lẫn nhau. Đây là việc cần thiết để tạo ra 

những thay đổi có tính hệ thống và chuyển biến trong các hệ thống thị trường, qua đó có thể nâng 

cao quyền năng kinh tế của phụ nữ DTTS một cách bền vững. Với những rào cản như trên đối với 

nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, Dự án sẽ giải quyết các yếu tố này ở tất cả các cấp, bao 

gồm:  

Ở cấp chính sách, cần chú trọng thúc đẩy lồng ghép giới vào quá trình thực thi các chính sách và 

chương trình của Chính phủ. Cần lưu ý rằng bình đẳng giới luôn được coi là một vấn đề chính 

sách xuyên suốt, và các cơ quan Nhà nước đã thể hiện sự ủng hộ đối với vấn đề bình đẳng giới 

trong quá trình hoạch định chính sách. Bình đẳng giới là một nguyên tắc trong các chính sách và 
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chương trình hiện tại, nhưng việc thực thi nguyên tắc này trên thực tế còn nhiều khó khăn, do thiếu 

năng lực, và trong một chừng mực nhất định, chưa có đủ chính sách rõ ràng và hiệu quả để giải 

quyết các yếu tố cản trở nêu trên. Vai trò giới và phân công lao động có tác động tới việc đáp lại tín 

hiệu thị trường, ví dụ như các mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp “kéo” những phụ nữ 

yếu thế vào các hệ thống thị trường. Về vấn đề này, Quyết định số 1898 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS chính là một nền tảng chính sách liên 

quan để Dự án thúc đẩy các sáng kiến tương lai để tăng cường đầu tư vào phụ nữ. 

Chiến lược: thúc đẩy giới và hòa nhập xã hội trong quá trình triển khai thực tế các chính sách và 

chương trình của Chính phủ thông qua: 

→ Nâng cao nhận thức và tập huấn về phương pháp tiếp cận nâng cao QNKT cho phụ nữ, 

các thực hành tốt và các bài học kinh nghiệm  

→ Tăng cường bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong quá trình triển khai các CTMTQG 

cũng như các chính sách liên quan khác ở hai tỉnh. Bằng chứng, những bài học kinh 

nghiệm từ các can thiệp này sẽ là đầu vào cho các hoạt động đối thoại và vận động chính 

sách liên quan ở cấp quốc gia với mục đích chính là thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là với 

phụ nữ, đây là trọng tâm chuyên đề của khung giảm nghèo sau năm 2020. 

Ở cấp hệ thống thị trường, tất cả các sản phẩm và dịch vụ được lựa chọn để Dự án can thiệp dựa 

trên các tiêu chí lựa chọn phù hợp và tiềm năng thu hút sự tham gia của phụ nữ trong các hệ thống 

thị trường liên quan (xem Phần 3.2 và 3.3 về lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ tiềm năng để Dự 

án can thiệp). Sau khi chọn các sản phẩm và dịch vụ, dự án tiếp tục phân tích với từng sản phẩm, 

dịch vụ để xác định các cơ hội và thách thức chính trong việc thu hút phụ nữ tham gia các hệ thống 

thị trường của các sản phẩm và dịch vụ này. Các chiến lược can thiệp được đề xuất cho từng sản 

phẩm và dịch vụ lựa chọn trên cơ sở các cơ hội và thách thức đã xác định. Thông tin chi tiết về các 

chiến lược can thiệp được trình bày trong Phần 4, các ví dụ về can thiệp, gồm các điểm sau: 

→ Giới thiệu/đưa vào áp dụng các kỹ thuật sản xuất cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm để 

giảm rủi ro khí hậu và rủi ro thị trường cho các nhà sản xuất là phụ nữ; 

→ Thúc đẩy áp dụng các phương pháp sáng tạo, đổi mới trong đào tạo kỹ thuật và kinh doanh 

cho các nhóm nhà sản xuất là phụ nữ (ví dụ tập huấn cho nông dân tại hiện trường (FFS), 

các công cụ có sự tham gia ...); 

→ Hỗ trợ các hợp tác xã của phụ nữ, nhà sản xuất/các nhóm sở thích tiếp cận với nguồn cung 

ứng đầu vào chất lượng và giá cả phải chăng, đào tạo kỹ thuật, dịch vụ phát triển kinh 

doanh và tín dụng; 

→ Kết nối các nhóm này với thương nhân, hợp tác xã, công ty, để giúp họ cải thiện khả năng 

tiếp cận thị trường; 

→ Giúp họ được tham gia đào tạo nghề nhiều hơn và nâng cao chất lượng đào tạo nghề có 

liên hệ với đơn vị tuyển dụng lao động, quảng bá thông tin về cơ hội việc làm trên thị 

trường lao động ngành nông nghiệp và du lịch cho phụ nữ; 

→ Thúc đẩy các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng quản lý để họ tăng cường hoạt 

động/kinh doanh với các nhà sản xuất là phụ nữ và các đối tác kinh doanh khác. 

Ở cấp cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân: Hệ thống học tập và hành động về giới (GALS) là 

phương pháp phù hợp nhất để thúc đẩy những thay đổi có tính chuyển đổi các quan hệ giới và giải 

quyết những rào cản đang cản trở nâng cao QNKT cho phụ nữ và sự tham gia của phụ nữ vào các 

hệ thống thị trường. GALS đảm bảo sự tham gia đầy đủ của cả nữ và nam trong gia đình (kể cả 

“nhà chồng”) khi họ nhận thức được rằng quá trình thay đổi và các mục tiêuthay đổi thái độ và 

hành vi có tính định kiến giới của họ (cản trở vợ/con dâu tham gia ra quyết định) khi có sự đồng 

tình và tham gia của nam giới. Nếu không thì các nỗ lực thu hút sự tham gia của phụ nữ vào các 
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hệ thống thị trường có thể thất bại, hoặc tạo thêm gánh nặng công việc cho phụ nữ thay vì giúp họ 

tham gia ra quyết định kinh tế và lãnh đạo trong gia đình nhiều hơn. Dự án sẽ khuyến khích các đối 

tác điều chỉnh phương pháp GALS (hoặc các phương pháp thay thế khác) theo điều kiện cụ thể 

của các sản phẩm hoặc dịch vụ đã chọn. Các đề xuất dự án của các đối tác sẽ đưa ra cách giải 

quyết các rào cản đang cản trở sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong các hệ thống thị trường. 

Các can thiệp nâng cao QNKT cho phụ nữ khác ở cấp cộng đồng gồm: 

→ Tổ chức các hộ sản xuất là phụ nữ thành các nhóm (nhóm nhà sản xuất, sở thích, tập thể, 

hợp tác xã) để tăng sản lượng và chất lượng và kết nối các nhóm này với thương nhân, 

doanh nghiệp, 

→ Thông qua các nhóm này, thúc đẩy các sáng kiến về cải thiện kỹ năng nói đọc viết tiếng 

Việt và tính toán, 

→ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đào tạo nghề và kỹ năng sống và phát triển 

nghề nghiệp cho phụ nữ, đặc biệt là các nữ thanh niên tham gia thị trường lao động và liên 

kết họ với các nhà tuyển dụng tiềm năng. 

3.2 Ngành nông nghiệp: Tổng quan và lựa chọn các sản phẩm tiềm năng 

3.2.1 Tổng quan ngành nông nghiệp 

Lào Cai là tỉnh phát triển hơn ở khu vực Tây Bắc Việt Nam4 có lợi thế so sánh về du lịch, thương 

mại và dịch vụ so với các tỉnh khác trong khu vực. Đến hết năm 2016, ngành nông nghiệp (gồm 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) chỉ đóng góp 16% tổng GRDP – đây không phải là ngành có 

tỷ trọng GRDP lớn nhất, nhưng phần lớn dân số nông thôn của tỉnh và hầu như tất cả 25 nhóm 

dân tộc trong tỉnh tham gia trong ngành nông nghiệp. Dân số khu vực nông thôn chiếm 77% tổng 

dân số của tỉnh. Ở các huyện vùng dự án, dân số nông thôn chiếm khoảng 82-95% tổng dân số (ví 

dụ 82% ở Sa Pa; 93% ở Bắc Hà). Do đó, ngành nông nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng đối 

với giảm nghèo, đặc biệt là đối với người DTTS. Trong những năm gần đây, nông nghiệp Lào Cai 

có tỷ trọng tăng trưởng nhanh nhưng chủ yếu ở cấp độ các nông hộ quy mô nhỏ, sự tham gia của 

khối tư nhân trong ngành vẫn ở mức thấp. 

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp tăng trưởng nhanh nhờ một số sản phẩm có triển 

vọng tăng trưởng cao và cam kết đầu tư từ khu vực tư nhân. Đến năm 2016, diện tích một số nông 

sản có quy mô thương mại đã được hình thành như: lúa (31.223 ha), quế (23.000ha), thảo quả 

(16.000ha), chè (5.300ha), cây ăn quả (3.900 ha nhãn, 2.000ha chuối và khoảng 1.000ha dứa). 

Một số sản phẩm có giá trị cao đã thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, bao gồm cá nước lạnh: cá 

tầm và cá hồi (96 đơn vị nuôi trồng) ở các huyện Sa Pa, Bát Xát và Bắc Hà, Hoa địa lan ở huyện 

Sa Pa (100 ha) và rau ở Sa Pa và Bắc Hà. Ngoài ra, tỉnh cũng có tiềm năng về sản phẩm lâm sản 

ngoài gỗ và các sản phẩm đặc sản của địa phương như cây thuốc, mật ong và sáp ong, lúa đặc 

sản, măng tre, sản phẩm miến dong, bí ngô, ớt, gừng và nấm. Những sản phẩm này phù hợp với 

các doanh nghiệp quy mô nhỏ và liên kết với các thị trường địa phương. 

Phụ nữ và đặc biệt phụ nữ là lực lượng lao động chính trong ngành nông nghiệp ở Lào Cai. Trong 

hầu hết các sản phẩm nông nghiệp, phụ nữ đóng góp từ 60% đến 65% lao động trong các giai 

đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng, đặc biệt là khâu chuẩn bị đất, trồng và chăm sóc cây, thu 

hoạch, sơ chế. Nam giới dành nhiều thời gian hơn trong các hoạt động liên quan đến thị trường, 

                                                           

4 Ngày nay, thông thường, Tây Bắc được hiểu là 6 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, với diện tích trên 5,64 triệu ha với 4,5 

triệu dân (2016) 
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một phần là do số đông nam giới giao tiếp bằng tiếng Kinh tốt hơn phụ nữ. Nam giới tham gia 

nhiều hơn vào các hoạt động phi nông nghiệp hoặc các cơ hội khác trên thị trường lao động. 

Một số mô hình thành công về phụ nữ làm chủ/lãnh đạo doanh nghiệp như các hợp tác xã rau, lúa 

đặc sản và ớt. Với một số sản phẩm khác như thảo quả, lúa thường, sắn, các nữ thương nhân 

hoặc người thu gom nữ thường đông hơn nam giới. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ 

làm chủ, bao gồm các hộ kinh doanh cá thể, trong nông nghiệp còn hạn chế. Các doanh nghiệp do 

phụ nữ làm chủ mới chỉ chiếm 22% tổng số doanh nghiệp đã đăng ký. Phụ nữ thường gặp nhiều 

bất trắc và rủi ro hơn nam giới vì thông thường phụ nữ không phải là những người ra quyết định 

chủ chốt trong hộ gia đình. Vì vậy, họ còn gặp nhiều thách thức hơn nếu muốn bắt đầu kinh doanh 

hoặc điều hành doanh nghiệp. 

3.2.2 Lựa chọn sản phẩm để can thiệp 

Bảng 3 dưới đây trình bày 3 tiêu chí chính để lựa chọn các sản phẩm phù hợp nhất sẽ can thiệp 

trong Dự án. 

Bảng 3. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm 

Phù hợp với phụ nữ  

• Số % phụ nữ hiện đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan, và việc làm; và tiềm 
năng tăng thu nhập cho những phụ nữ mục tiêu này 

• Có tiềm năng tăng đáng kể số lượng phụ nữ tham gia vào các chuỗi giá trị này để tăng thu 
nhập của họ 

Cơ hội tăng trưởng  

• Ngành hàng đó có giá trị ổn định/tăng trưởng trong 3-4 năm qua 

• Quy mô thị trường hiện tại (quy mô nhỏ, vừa, lớn) 

• Cơ hội phát triển nguồn cung (chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường) 

• Có cơ hội mở rộng thị trường, tài chính và các hỗ trợ được cải thiện khác trong ngành hàng 

Tính khả thi 

• Có các đối tác kinh doanh lớn tiềm năng, hoặc các hiệp hội doanh nghiệp trong ngành hàng 
(nghĩa là độ sẵn sàng từ phía doanh nghiệp kinh doanh cùng người thu nhập thấp (IB)) 

• Có một mô hình thành công để nhân rộng 

• Có các cộng đồng/đối tác phát triển/đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp dịch vụ tiềm năng 
để tham gia vào ngành hàng 

• Bất kỳ rào cản, thách thức, rủi ro nào đều có thể được giảm thiểu hoặc khắc phục, để thúc đẩy 
việc phát triển của chuỗi giá trị/ngành hàng/thị trường và tạo cơ hội để phụ nữ tham gia vào 
ngành hàng 

• Góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và không gây hại cho môi trường 
 

Dựa vào các tiêu chí này, Dự án đã tiến hành quá trình lựa chọn sản phẩm can thiệp gồm 4 bước, 

như trình bày trong  
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Hình 2 dưới đây. Quá trình lựa chọn bắt đầu với việc sàng lọc một danh sách dài các sản phẩm 

tiềm năng, và sơ chọn ra một danh sách rút gọn, sau đó tiến hành khảo sát thực địa để đánh giá 

các sản phẩm phù hợp với tiêu chí, dựa trên tham vấn với các bên liên quan, đặc biệt là khu vực 

tư nhân và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. Dựa vào thông tin thu thập được từ thực địa, các 

sản phẩm trong danh sách rút gọn này được đánh giá và xếp hạng thứ tự ưu tiên, và cuối cùng 

tiến hành phân tích hệ thống thị trường cho các sản phẩm được chọn để đề xuất các chiến lược 

can thiệp. 
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Hình 2. Các giai đoạn lựa chọn sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sản phẩm lựa chọn để Dự án can thiệp được phân thành 3 nhóm, dựa trên mức độ sẵn 

sàng từ phía doanh nghiệp tham gia với người thu nhập thấp (độ sẵn sàng IB) và mức độ phát 

triển của vùng nguyên liệu: 

Nhóm 1 bao gồm 8 sản phẩm tiềm năng được lựa chọn gồm: 1. Chè (chè vùng thấp và vùng 

cao); 2. Rau trái vụ; 3. Quế; 4. Cánh kiến; 5. Cây dược liệu; 6. Cây ăn quả cây ôn đới; 7. Ớt và 8. 

Lúa đặc sản. Các sản phẩm này có đủ 2 điều kiện mức độ sẵn sàng cho IB cao. Dự án có thể hợp 

tác với các đối tác khu vực tư nhân. Riêng với chè, rau, quế, cây trái ở một địa bàn chưa có doanh 

nghiệp sẵn sàng tham gia liên kết với các nhóm hộ dự án GREAT sẽ can thiệp giống các sản 

phẩm thuộc nhóm 2 nêu ở dưới đây.  

Nhóm 2 bao gồm 11 sản phẩm tiềm năng được lựa chọn với mức độ sẵn sàng IB thấp (Gồm: 1. 

Trâu, 2. Bò thịt,  3. Lợn bản địa, 4. Dê, 5. Thực phẩm địa phương, 6. Nguyên liệu làm hàng thủ 

công,  7. Cá nước lạnh; 8. Hoa Địa lan. 9. Gừng 10. Nghệ; 11. Thảo dược). Với những sản phẩm 

này, Dự án sẽ tập trung vào các giải pháp phát triển chuỗi giá trị gắn đến thị trường địa phương 

(tương ứng với mục tiêu 1 của dự án) để chuẩn bị cho các hộ sản xuất bao gồm phụ nữ sẵn sàng 

tham gia các liên kết với doanh nghiệp khi có đủ 2 điều kiện nêu trên. 

Phần 4.1. trình bày phân tích sâu hơn đối với các sản phẩm trong nhóm 1. Ngoài ra, còn có nhóm 

3 gồm 12 sản phẩm (1. Sơn Tra (Docynia Indica); 2. Miến dong; 3. Cây chổi đót; 4. Ngô nếp; 5. Ý 

dĩ; 6. Hạt trẩu (Tinh dầu trẩu); 7. Hạt cọ (dầu cọ); 8. Măng tre; 9. Thảo quả; 10. Nấm Linh Chi; 11. 

Dầu Màng Tang. 11. Mật ong và sáp ong; 12. Các loại hoa khác) nhưng chưa có đối tác là doanh 

nghiệp kinh doanh với người thu nhập thấp. Trong quá trình thực hiện, Dự án sẽ lưu ý thúc đẩy 

mối quan tâm của các đối tác kinh doanh đối với những sản phẩm này. 

Danh sách sản phẩm hiện tại trên là danh sách mở, do thời gian hạn chế dự án chưa thể xác định 

hết các sản phẩm tiềm năng tại địa phương. Các doanh nghiệp và đơn vị có thể đưa ra các sản 

phẩm tiềm năng trong đề xuất nếu có thông tin đầy đủ. 

3.2.3 Các hệ thống thị trường của những sản phẩm được chọn 

Phân tích hệ thống thị trường của ngành nông nghiệp ở Lào Cai tập trung vào các chức năng và 

chủ thể chính của thị trường; chức năng hỗ trợ và các bên liên quan, và các quy tắc và luật lệ.  

 

 

Bước 1. Sàng lọc các 

sản phẩm nông 

nghiệp tiềm năng ở 

Lào Cai (tháng 1-

2/2018) 

Thông tin cơ bản về 

ngành nông nghiệp  

Bước 2. Lựa chọn sơ 
bộ các sản phẩm 

tiềm năng (tháng 1-
2/2018) 

Danh sách 34 sản phẩm  

Bước 3. Đánh giá 
và xếp hạng thứ tự 

ưu tiên các sản 
phẩm (2/2/2018 ) 

Bước 4: Phân tích hệ 
thống thị trường với 
sản phẩm được chọn 

(tháng 2-3/2018) 

Danh sách 31 sản 

phẩm  

Danh sách 34 sản 

phẩm   
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Hình 3. Hệ thống thị trường của ngành nông nghiệp ở tỉnh Lào Cai 

 

3.2.3.1 Chức năng và chủ thể chính trong thị trường 

Như nêu trong Phần 3.2.2, các sản phẩm tiềm năng được chọn để tập trung can thiệp trong Dự án 
gồm nhóm 1 với độ sẵn sàng từ phía doanh nghiệp cao; nhóm 2 với mức độ sẵn sàng từ phía 
doanh nghiệp thấp; và một nhóm 3: không có doanh nghiệp sẵn sàng tham gia. Những sản phẩm 
này có tính đa dạng và khác nhau ở mức độ phát triển và cấu trúc chuỗi giá trị. Các chủ thể chính 
tham gia vào các sản phẩm này gồm nông dân, người thu gom, nhà chế biến và người tiêu dùng 
(tham khảo Phụ lục 2 để biết thêm chi tiết). Trong số các chủ thể này, các công ty (nhà chế biến 
hoặc xuất khẩu) dường như có ảnh hưởng nhiều nhất trong chuỗi cung ứng và do đó có thể tác 
động mạnh đến hiệu quả hoạt động của các hệ thống thị trường. Mặc dù đã tham gia ngành này từ 
8-15 năm, hầu hết các công ty đã tham vấn đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; họ gặp khó khăn 
trong việc kiểm soát chất lượng, tiếp cận thị trường, hoặc các kỹ năng quản lý. 

3.2.3.2 Các chức năng hỗ trợ và bên liên quan chính 

Chức năng hỗ trợ 

Dịch vụ khuyến nông 

Ở Lào Cai có cả dịch vụ khuyến nông của Nhà nước và tư nhân. 

Kế hoạch năm của các dịch vụ công được nhà nước xây dựng, một phần dựa vào cách tiếp cận 
tham gia từ dưới lên, và qua quá trình tham vấn với các nhà sản xuất và khu vực tư nhân. Các dịch 
vụ khuyến nông này khá hiệu quả trong các hoạt động liên quan tới kỹ thuật sản xuất cơ bản, 
nhưng lại không cập nhật các nghiên cứu địa phương và các thực hành quốc tế tốt nhất trong nông 
nghiệp và thu hoặch, phần lớn là do các dịch vụ khuyến nông của Nhà nước không tương tác, liên 
hệ với thực tế hoạt động của thị trường. 

Một số công ty/hợp tác xã nông nghiệp đã đầu tư nâng cao năng lực khuyến nông của họ để nắm 
bắt các tiềm năng giá trị gia tăng từ việc cải thiện chất lượng đầu vào và nguồn cung nguyên liệu 
thô bền vững. Ví dụ, chè Mường Khương (Lào Cai) có kỹ thuật viên riêng để hỗ trợ nông dân trong 
chuỗi cung ứng; hay với sản phẩm quế, các công ty hợp tác với các đơn vị khuyến nông của Nhà 
nước. 

Dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS) 
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Ở Việt Nam có hàng loạt các Dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu 
thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phát triển và chứng nhận sản phẩm, xử lý sau thu hoạch, tiếp 
thị, xây dựng thương hiệu và đóng gói, chứng nhận các hệ thống đạt chuẩn, tài chính, hậu cần và 
vận tải. Ở Lào Cai, BDS hỗ trợ nguyên liệu đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật, tín dụng tài chính, hậu cần và 
xây dựng thương hiệu; các dịch vụ khác có thể được huy động từ các nguồn bên ngoài tỉnh. Nhiều 
BDS chưa được coi trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp, và dịch vụ này chưa được sử 
dụng rộng rãi tại tỉnh. 

Nghiên cứu & Phát triển 

Một số đơn vị nghiên cứu khoa học đã tham gia công tác bảo tồn gen cây trồng nông nghiệp, cây 
dược liệu, lâm sản và sản phầm ngoài gỗ. Công tác nghiên cứu & Phát triển còn nhiều hạn chế do 
năng lực đầu tư tài chính và chuyên môn thấp, thiếu chuyên gia năng lực giỏi, và chưa có khả 
năng góp phần cải thiện tính cạnh tranh của ngành nông nghiệp. 

Chứng nhận 

Có nhiều đơn vị chứng nhận và dịch vụ hỗ trợ chứng nhận vận hành tại Việt Nam, gồm Control 
Union, Veritas, Ecolink, IMO, Ecocert, CERES và Fairtrade Việt Nam. Hơn nữa, một số cơ quan 
trung ương cũng có dịch vụ chứng nhận như Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 
(NAFIQAD) thuộc Bộ NN&PTNT hiện cung cấp chứng nhận GAP và GlobalGAP. Ngoài ra, còn có 
các dịch vụ chứng nhận đối với hầu hết các tiêu chuẩn chung, ví dụ, tiêu chuẩn về quản lý chất 
lượng và an toàn thực phẩm (ISO 9001, ISO 22000), thực hành tốt (GACP, GMP) và chứng nhận 
tự nguyện (hữu cơ hay Fairtrade). Trong những năm gần đây, hoạt động chứng nhận đã phát triển 
để chứng nhận nhiều sản phẩm nông nghiệp. Ước tính khoảng 30% các sản phẩm nông nghiệp 
hàng hóa chính đã áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận. 

Tiếp cận tài chính 

Các ngân hàng thương mại là nguồn chính cung cấp các dịch vụ tài chính cho các công ty. Các 
nguồn tài chính khác tại tỉnh bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP), Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam (VDB) và Quỹ tín dụng nhân dân (PCF), các quỹ tín dụng vi mô và tiết kiệm. 
Nhiều công ty vẫn khó tiếp cận tài chính (vay vốn), đặc biệt là các DNVVN do lãi suất cao, quy trình 
thẩm định phức tạp và các thủ tục thẩm định, thiếu tài sản thế chấp, quản lý tài chính yếu kém 
hoặc thiếu thông tin về các gói tín dụng liên quan. 

Các bên liên quan có vai trò hỗ trợ 

Bên cạnh những chủ thể chính (như nêu trên), các chủ thể gián tiếp khác trong hệ thống thị trường 
gồm: 

• Các cơ quan Nhà nước ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh: cung cấp các dịch vụ công về khuyến 
nông, bảo vệ thực vật, thú y, đảm bảo chất lượng. Các cơ quan này gồm: Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hệ thống khuyến 
nông các cấp, Sở Công thương, v.v; 

• Các nhà cung ứng đầu vào và các nhà cung cấp dịch vụ: các nhà cung ứng đầu vào sản xuất 
như phân bón, giống, thuốc trừ sâu, bao bì; hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác 
như chứng nhận, tư vấn kỹ thuật, hậu cần, tiếp thị và phân phối, v.v.; 

• Các viện nghiên cứu như Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Miền Núi Phía Bắc (NOMAFSI), 
Viện cơ điện Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch; NTFPRC; Viện Dược Liệu Việt Nam 
(VIMAMES); Đại học Thái Nguyên; 

• Các hiệp hội gồm các hiệp hội ngành (ví dụ Hội Thảo Quả Lào Cai, Hiệp hội Chè Việt Nam 
(VITAS)), các cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ như Cục xúc tiến Thương Mại 
(VietTrade) thuộc Bộ công thương; 

• Các tổ chức quần chúng như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức khác ở các cấp. 
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3.2.3.3 Quy tắc và luật lệ 

Trong những năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã đã có một số chính sách hỗ trợ hướng tới một số mục 
tiêu cụ thể như (i) tăng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản từ 5,4% đến 6% mỗi năm; (ii) tăng 
tổng giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác mỗi năm lên tới 80 triệu đồng; (iii) ưu tiên các sản phẩm 
nông nghiệp chính như rau an toàn, chè, cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu, quế, gạo đặc sản và ớt, 
vật nuôi, hoa và cá nước lạnh; (v) tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc áp dụng các 
quy trình chứng nhận VietGAP, Organic và GACP; (vi) củng cố liên hệ giữa sản xuất nông nghiệp 
và chế biến, dán nhãn, xây dựng thương hiệu. Ngoài ra, còn có các chính sách thúc đẩy các giải 
pháp đổi mới, sáng tạo hướng tới sản xuất bền vững, sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên đất 
sẵn có và sản xuất nông nghiệp có giá trị cao hơn. Đã ghi nhận sự chuyển đổi từ hỗ trợ trực tiếp 
cho người nông dân (về các đầu vào cơ bản như giống hoặc phân bón) sang hỗ trợ các hợp tác xã 
và công ty làm việc với các nhóm nông dân/nhà sản xuất (tập trung hơn vào phát triển chuỗi giá trị, 
quản lý chất lượng, chế biến sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm, năng lực và kỹ năng 
tiếp thị). Sự thay đổi trong trọng tâm chính sách này phù hợp với phương pháp tiếp cận MSD và do 
đó rất phù hợp với Dự án. 

Ở cấp cộng đồng và thị trường, có rất nhiều quy tắc và quy định không chính thống, ví dụ như 
trường quy ước quản lý thảo quả dựa vào cộng đồng, hoặc các thỏa thuận kinh doanh biên mậu 
được xây dựng và thống nhất giữa các thương nhân Trung Quốc và Lào Cai. Do đó, trong bối 
cảnh thương mại phi chính thức (biên mậu) và phát triển thị trường ở cấp cộng đồng hoặc ở cấp 
hoạt động của nhóm tập thể (nhóm nông dân) của hợp tác xã, các quy tắc hoặc quy định không 
chính thức thường áp dụng và hiệu quả hơn quy tắc / quy định chính thức do chính phủ quy định. 
Lý do chính có thể là (i) Quy tắc và quy định không chính thức được thiết lập dựa trên cách tiếp 
cận có sự tham gia nhằm đảm bảo quyền lực cân bằng và dân chủ từ nhiều đối tượng tham gia 
khác nhau (ii) Các quy tắc / quy định này linh hoạt hơn và thích nghi hơn với những thay đổi của 
bối cảnh thị trường và cộng đồng. . 

3.3 Ngành du lịch: Tổng quan và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ tiềm năng 

3.3.1 Tổng quan ngành du lịch 

Lào Cai là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (VHTTDL) tỉnh, ngành du lịch đóng góp 14% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 

tỉnh (2016); tổng doanh thu du lịch năm 2017 là 9.443 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước. Trong 3 

năm qua, tốc độ tăng trưởng khách du lịch dao động trong khoảng 26-36% và năm 2017 Lào Cai 

đón được 3.503.904 lượt khách, trong đó 80% là khách du lịch nội địa, còn lại là khách quốc tế. 

Trong các huyện mục tiêu của dự án, Sa Pa được coi là điểm du lịch đầu mối, đóng góp gần 50% 

lượng khách du lịch đến Lào Cai, tiếp theo là Bắc Hà với 8,5%. Các huyện còn lại như Bát Xát, 

Mường Khương và Văn Bàn hiện tại có rất ít khách đến thăm do đường xá đi lại khó khăn và các 

cơ sở vật chất và dịch vụ du lịch chưa được đầu tư phát triển. 

Theo số liệu của Cục Thống Kê tỉnh, Khu vực phi chính thức (hộ gia đình) đóng góp 78-76% doanh 

thu du lịch trong các dịch vụ lưu trú và ăn uống, điều này cho thấy du lịch có tiềm năng lớn và là 

một sinh kế quan trọng cho người dân địa phương và cho người DTTS. Hơn nữa, đầu tư từ khu 

vực tư nhân dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những năm tới. Năm 2017 Lào Cai có thêm 96 cơ sở 

lưu trú mới được thẩm định, nâng tổng số lên 961 cơ sở lưu trú với trên 11,900 buồng. Một số 

khách sạn lớn đã hoàn thành đầu tư và bước đầu đi vào hoạt động như Khách sạn 5 sao Acord, 

dự án khách sạn 5 sao Silk Path, Khách sạn 5 sao Indochina Pao’s, Khách sạn 3 sao Sunrise Sa 

Pa; khách sạn nghỉ dưỡng cao nguyên Sa Pa. Ngoài ra các dự án lớn đang được đầu tư như Khu 

du lịch nghỉ dưỡng Cát Cát, Dự án khu du lịch sinh thái 5 sao tại xã Tả Phìn,  Dự án triển khai khu 

du lịch sinh thái thung lũng đồi con gái thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa; khu du lịch sinh thái Việt Nhật 
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huyện Sa Pa, Khu du lịch sinh thái – Thung lũng hoa Thải Giàng Phố - Bắc Hà. Ước tính ngành du 

lịch tạo ra 5.100 việc làm trực tiếp và 3.400 việc làm gián tiếp. 

Hiện tại ở các huyện can thiệp của dự án, có khoảng 40-50 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cung 

cấp các dịch vụ lưu trú và ăn uống tại các điểm đến chính và 189 homestay do phụ nữ đồng quản 

lý. 

Các động lực chính thúc đẩy tăng trưởng ngành 

Các yếu tố sau là các động lực chính để tăng trưởng ngành du lịch ở Lào Cai: 

Tài nguyên du lịch văn hóa và tự nhiên phong phú và hấp dẫn: Bản sắc văn hóa đa dạng ( có 25 

nhóm dân tộc) với trang phục truyền thống đầy màu sắc của các nhóm DTTS, kết hợp với cảnh 

quan ruộng bậc thang  và phong cảnh núi rừng tuyệt đẹp, đỉnh núi Fansipan với mệnh danh là nóc 

nhà Đông Dương cao 3142m, và khí hậu mát mẻ, là những điểm hấp dẫn độc đáo thu hút du 

khách đến Sa Pa và các điểm du lịch khác ở Lào Cai. 

Sự cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận điểm đến: Những đầu tư nâng cấp cải thiện cơ sở hạ tầng 

và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch gần đây như Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (2014), Cáp treo 

Fansipan Legends (2016), và các khách sạn mới quy mô lớn 3-5 sao đã giúp du khách có thể tiếp 

cận dễ dàng và thuận tiện hơn khi đến (trước đây mất 9-12 giờ đi xe bus hoặc đi tàu hỏa), ở lại và 

khám phá điểm đến, điều này đã thúc đẩy tăng trưởng nhanh ngành du lịch, đặc biệt là ở huyện Sa 

Pa. 

Các chính sách hỗ trợ tăng trưởng ngành: Chính quyền tỉnh đã chủ động ban hành một số chính 

sách, chương trình và kế hoạch để thúc đẩy phát triển ngành du lịch, bao gồm xây dựng và triển 

khai các Quy hoạch Du lịch tổng thể (bao gồm quy hoạch Du lịch tổng thể Lào Cai và Quy hoạch 

Khu du lịch quốc gia Sapa), đề án số 03_ĐA/TU Phát triển du lịch Lào Cai giai đoạn 2016-2020 và 

Kế hoạch hành động N148-CTr/TU ngày 28/07/2017 về việc thực hiện “Nghị quyết N08 - NQ/TW” 

ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, có tập trung các dự 

án thành phần: i) Liên kết DLCĐ với Phát triển nông thôn mới ở Lào Cai, ii) Phát triển sản phẩm du 

lịch, iii) Phát triển cơ sở hạ tầng cho du lịch; iv) Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, v) Phát 

triển nguồn nhân lực, vi) Thông tin và xúc tiến du lịch, và, vii) Phát triển các nghề thủ công truyền 

thống bổ trợ cho du lịch. Tỉnh đã xây dựng các chính sách thu hút đầu tư vào du lịch và khuyến 

khích các cộng đồng địa phương cung cấp các dịch vụ du lịch cho du khách, bao gồm việc thành 

lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch năm 2016, các cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân như miễn, 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả là tỉnh đã thu hút được nhiều đầu tư từ các công ty 

trong nước và quốc tế, phần lớn là đầu tư tại Sa Pa. 

Những thách thức chính về hiệu quả hoạt động ngành  

Hạn chế về nhân lực: ngành du lịch cần lượng lớn lao động, nhưng hiện nguồn nhân lực trong 

ngành đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, và thấp hơn nhiều so với nhu cầu hiện tại và 

tương lai. Đây là thách thức lớn, làm giảm chất lượng dịch vụ và do đó giảm tính cạnh tranh. Các 

doanh nghiệp du lịch phải cạnh tranh nhau để tuyển lao động địa phương từ những công việc đơn 

giản đến phức tạp đòi hỏi có kỹ năng, tay nghề cao hơn. Theo một số nhà quản lý khách sạn 3 

sao, nhân viên làm việc lâu nhất là 2 năm và tỷ lệ thay thế nhân viên (nhân viên nghỉ việc) là 40-

50%. Năng lực của các cán bộ nhà nước cấp huyện thì hạn chế, không đủ để hướng dẫn và thúc 

đẩy các bên liên quan tham gia phát triển du lịch mang lại lợi ích cho  phụ nữ. 

Khó tiếp cận các địa bàn DLCĐ tiềm năng: Thời gian đi lại dài và điều kiện đường sá kém gây ảnh 

hưởng đến việc tiếp cận các điểm du lịch tiềm năng ở Mường Khương, Liêm Phú (Văn Bàn), và 

Bát Xát. 
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Tình trạng bán hàng rong tại một số điểm du lịch: mặc dù chính quyền địa phương đã đưa ra một 

số giải pháp cho vấn đề bán hàng rong tại một số bản và tuyến điểm du lịch ở Sapa (tuyên truyền 

và nâng cao nhận thức cho người bán hàng rong và cộng đồng, xây dựng chợ thổ cẩm tại bản Tả 

Phìn và tổ chức điểm bán thổ cẩm tại thị trấn Sapa cho các đối tượng bán hàng rong), tuy nhiên 

tình trạng bán hàng rong vẫn tiếp tục xảy ra, gây ức chế cho khách du lịch trong và ngoài nước mỗi 

khi đến thăm Sapa và các bản du lịch cộng đồng.    

Duy trì sự đa dạng bản sắc văn hóa và tài sản thiên nhiên vì lợi ích bền vững của cộng đồng: Sự 

tăng trưởng du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng địa phương nhưng cũng mang 

lại những tác động tiêu cực không mong muốn đến tài nguyên du lịch tự nhiên nếu không được 

quản lý phù hợp. Việc mở rộng đầu tư quy mô lớn, đầu tư các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tập 

trung ở một nơi và biến chuyển từ du lịch cộng đồng sang du lịch đại trà đã làm thu hẹp không gian 

văn hóa và lối sống truyền thống của người DTTS (ví dụ: ở Sa Pa). Các doanh nghiệp đang đầu tư 

tập trung để hưởng lợi từ việc phát triển nhanh chóng của du lịch và để tối đa hóa doanh thu, họ có 

xu hướng sẽ triển khai các mô hình dịch vụ từ các khu vực khác, dẫn đến những thay đổi về kiến 

trúc cảnh quan thôn bản, du nhập lối sống hiện đại vào các cộng đồng truyền thống như Tả Van, 

và rất có thể là Bắc Hà, và Y Tý. Quản lý chất thải rắn ở các điểm đông đảo khách du lịch cũng là 

một vấn đề quan trọng. Sức hấp dẫn của các bản du lịch hiện tại và tiềm năng có nguy cơ mất đi 

trong trung và dài hạn, điều này làm giảm cơ hội phát triển kinh tế du lịch cho các cộng đồng địa 

phương. 

Các thách thức khác đối với tăng trưởng bao trùm sẽ được phân tích sâu hơn trong phần 3.3 hệ 

thống thị trường. 

3.3.2 Lựa chọn các dịch vụ can thiệp trong Chương trình 

3 sản phẩm dịch vụ đã được lựa chọn cho các ưu tiên can thiệp của chương trình, bao 

gồm việc làm trong ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ du lịch cộng đồng, và 

hàng thủ công truyền thống, theo quy trình lựa chọn (hình 4) và thông tin sản phẩm lựa 

chọn (bảng 3) dưới đây: 
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Hình 4: Quy trình lựa chọn sản phẩm dịch vụ du lịch tiềm năng cho dự án  

  

Danh sách 16 dịch vụ 

du lịch và sản phẩm 

được xác định để 

phân tích sâu hơn 

Việc làm trong ngành dịch vụ khách sạn;  

Tham quan (tour, tuyến,  điểm du lịch; xe 

ôm; du lịch nông nghiệp  

Du lịch cộng đồng / Trekking/ bảo tàng 

ngoài trời; Điểm dừng ăn trưa trên tuyến 

trekking 

 Lưu trú dựa vào cộng đồng (Homestay/ 

Cắm trại/Glamping/ Bungalow cộng đồng/ 

nhà nghỉ cộng đồng; nhà khách mini) 

Các dịch vụ và sản phẩm du lịch liên quan 

(tắm lá và massage, tinh dầu khác; sản 

phẩm dệt/hàng thủ công địa phương) 

Việc làm trong ngành dịch vụ 

khách sạn (Lễ tân; buồng 

phòng, giặt là, bồi bàn)và 

Hướng dẫn viên tại điểm  

Tham quan (DLCĐ, gồm cả 

Homestay) 

Các dịch vụ và sản phẩm bổ 

trợ du lịch: sản phẩm 

dệt/hàng thủ công địa 

phương 

Bước 1. Sàng lọc các 

sản phẩm và dịch vụ du 

lịch tiềm năng ở Lào 

Cai (tháng 1-2/2018) 

Bước 2. Sơ chọn các sản 

phẩm và dịch vụ du lịch 

tiềm năng (tháng 1-

2/2018) 

Bước 3. Tham vấn với các 

bên liên quan để xếp hạng 

ưu tiên và lựa chọn các sản 

phẩm và dịch vụ DL tiềm 

năng (tháng 2-3/2018) 
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Bảng 4: 3 sản phẩm dịch vụ du lịch lựa chọn cho Lào Cai 

Sản phẩm 
dịch vụ 

Khu vực 
tiềm năng 

Số hộ 
hưởng 
lợi dự 
kiến 

Nhóm dân 
tộc 

Tiềm 
năng thị 
trường 

Dối tác 
tư 
nhân 

Cơ hội 
chop 
hụ nữ 

Tiềm 
năng 
can 
thiệp 
cho 
GREAT 

Du lịch cộng 
đồng 

Sa Pa, Bát 
Xát:, Bắc 
Hà; Văn 
Bàn 

400 
Dao, Mông, 
Dáy, Hà Nhì, 
Tày, Nùng… 

Cao Ít Cao Tốt 

Việc làm 
trong nhà 
hàng, khách 
sạn, lữ 
hành 

Sa Pa, 
Bắc Hà  

1200 
Dao, Mông, 
Dáy, Tày, 
Nùng… 

Cao Ít Cao Tốt 

Thổ cẩm  
Bát Xát, 
Sa Pa 

300 
Dao, Mông, 
Hà Nhì 

Trung 
bình 

Ít Cao 
Trung 
bình 

 

3.3.3 Các hệ thống thị trường của dịch vụ được chọn 

Phần này phân tích hệ thống thị trường của 3 dịch vụ du lịch được lựa chọn (các phân ngành), tập 

trung làm rõ các cơ hội và hạn chế, rào cản trong việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.  

Có 3 cột trụ trong hệ thống thị trường du lịch, gồm các chức năng thị trường chủ đạo; chức năng 

hỗ trợ và các bên liên quan, và các quy tắc và quy định (Tham khảo Hình 5 dưới đây). 

 

Hình 5. Các hệ thống thị trường của dịch vụ du lịch ở Lào Cai 
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Nghiên cứu cơ bản cho thấy những trở ngại chính trong hệ thống thị trường ngành du lịch của tỉnh 

là: 

(i) thiếu kiến thức và kỹ năng để cung cấp các sản phẩm DLCĐ đa dạng với chất lượng cao;  

(ii) thiếu kiến thức và kỹ năng kinh doanh để tiếp thị dịch vụ DLCĐ và thu hút khách du lịch 

trực tiếp, để tiếp thị các sản phẩm thủ công và thay đổi các hàng thủ công thành các sản 

phẩm có giá trị cao bán cho du khách;  

(iii) liên kết yếu giữa các dịch vụ DLCĐ của các hộ gia đình tại địa phương và các nhà điều 

hành tour/công ty du lịch;  

(iv) thiếu nguồn cung lao động có kỹ năng, tay nghề cao trong lĩnh vực dịch vụ, và  

các đơn vị điều hành tour ít quan tâm đầu tư vào cơ sở DLCĐ.Ngoài ra, khi làm việc trong ngành 

dịch vụ, phụ nữ dân tộc thiểu số phải đối mặt với nhiều rào cản văn hóa, xã hội truyền thống (như 

đã thảo luận trong Phần 3.1). 

  

3.3.3.1 Chức năng thị trường chủ đạo và các chủ thể chính  

Chức năng thị trường chủ đạo của 3 dịch vụ du lịch được chọn khá khác nhau. Cụ thể: 

• Chuỗi giá trị DLCĐ bao gồm 3 giai đoạn: nguồn khách du lịch, vận chuyển khách đến các điểm, 

cung cấp dịch vụ tại các điểm DLCĐ. Các công ty du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát triển và quảng bá sản phẩm, và tìm kiếm khách du lịch. Tuy nhiên, họ ít quan tâm đầu tư 

phát triển hoặc nâng cấp các cơ sở vật chất DLCĐ cũng như ít hỗ trợ nâng cao năng lực 

nghiệp vụ cho các hộ gia đình địa phương do thiếu các cơ chế hưởng lợi đảm bảo suất đầu tư 

rõ ràng cho họ. Hướng dẫn viên du lịch địa phương có vai trò thiết yếu trong việc tư vấn cho 

khách về các dịch vụ DLCĐ. Các hộ gia đình địa phương cung cấp các dịch vụ DLCĐ phụ 

thuộc rất nhiều vào các đơn vị điều hành tour và hướng dẫn viên trong việc tìm kiếm khách 

hàng. Sapa đã có một số nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác công tư để phát triển DLCĐ nhưng 

kết quả không khả quan do cơ chế hợp tác chưa phù hợp để kết nối dự án đầu tư với yêu cầu 

của thị trường. 

• Việc làm trong chuỗi giá trị khách sạn nhà hàng có hai giai đoạn: tuyển dụng nhân viên, cung 

cấp dịch vụ. Trong chuỗi giá trị này, chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên vì ít 

có các khóa tập huấn kỹ năng dịch vụ phù hợp cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ. 

Một số khách sạn lớn (3-5 sao) tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho nhân viên mới của họ. 

Người sử dụng lao động, đặc biệt là các chủ khách sạn, phải cạnh tranh để thu hút và giữ chân 

nhân viên có kinh nghiệm. Người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ, ít được tiếp cận thông tin 

về cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ, họ cũng có ít kinh nghiệm, ít được đào tạo/học hành để 

có thể ứng tuyển cho những công việc được trả công cao hơn. 

• Trong chuỗi giá trị thổ cẩm truyền thống, có ba giai đoạn: sản xuất, thu gom và phân phối. Hầu 

hết phụ nữ tham gia sản xuất cũng đang trực tiếp bán sản phẩm của họ cho khách du lịch. Họ 

thiếu kỹ năng kinh doanh và sản xuất các sản phẩm hợp thời và cao cấp cho khách du lịch. Đã 

có một số mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp thành công trong đó các nhà sản xuất 

là phụ nữ được các công ty thủ công hỗ trợ thiết kế, tiếp thị và phân phối sản phẩm. 
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3.3.3.2 Các chức năng hỗ trợ và bên liên quan chính 

Các chức năng hỗ trợ: 

Một số chức năng hỗ trợ chính cho các dịch vụ du lịch được chọn như sau:  

Dịch vụ tiếp thị marketing 

Một số dịch vụ đặt phòng trực tuyến như chudu.com, vietnamhomestay, booking.com, Agoda đã 

góp phần thúc đẩy phát triển thị trường cho du lịch địa phương. Các Trung tâm thông tin du lịch tại 

Sapa và Bắc Hà và các ứng dụng du lịch (App) cũng tham gia quảng bá tích cực DLCĐ và các 

điểm đến ở địa phương. Tuy nhiên, các hộ làm DLCĐ ở địa phương chưa sử dụng hiệu quả các 

dịch vụ tiếp thị này do thiếu kỹ năng kinh doanh, và khả năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh giới 

hạn. 

Phát triển kỹ năng nghề du lịch 

Tỉnh Lào Cai có một 2 trường công lập, bao gồm Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai và 

Trường Cao đẳng Nghề Lào Cai cung cấp các khóa đào tạo ngắn và dài hạn cho học viên địa 

phương về quản trị dịch vụ du lịch, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, hướng dẫn viên du lịch. Tuy 

nhiên chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp và người sử dụng lao 

động. Sinh viên không có đủ kỹ năng thực tế, do đó các doanh nghiệp du lịch thường phải đào tạo 

lại nhân viên mới, và họ thường sử dụng nhân viên có kinh nghiệm hoặc mời giảng viên kinh 

nghiệm từ các trường đào tạo nghề du lịch ở Hà Nội để tập huấn cho nhân viên mới. Các trường 

dạy nghề công lập hiện không tổ chức đào tạo về vận hành DLCĐ, chỉ có các tổ chức phi chính 

phủ hoặc các chương trình phát triển tham gia tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn thực tế về Du 

lịch cộng đồng cho người dân địa phương. Hiện nay có hai doanh nghiệp tham gia đào tạo kỹ năng 

du lịch tại Lào Cai. Một ví dụ doanh nghiệp xã hội thành công là Sapa Ochau, tổ chức đào tạo về 

ngôn ngữ (tiếng Anh) và kỹ năng mềm cho thanh niên DTTS. Hầu hết các học viên tìm được việc 

làm sau khi hoàn thành khóa học và các nhà tuyển dụng có phản hồi tích cực về họ. Sapa Ochau 

muốn nhân rộng mô hình này để tăng tiếp cận việc làm cho người dân tộc địa phương. 

Cơ sở hạ tầng 

Khả năng tiếp cận kém tới các địa bàn DLCĐ tiềm năng là một khó khăn lớn. Các con đường đến 

điểm đến và đường trong một số điểm du lịch tiềm năng đang rất xấu (chất lượng kém), đặc biệt là 

ở Mường Khương, Liêm Phú (Văn Bàn), Bát Xát. Thời gian di chuyển lâu do đường khó đi là trở 

ngại đối với một số cộng đồng có tiềm năng thu hút du khách. 

Tiếp cận tài chính 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank) là nguồn cấp vốn chính tại 

Lào Cai, cung cấp vốn vay cho các hộ gia đình và công ty. Quy mô vay đối với khách hàng hộ gia 

đình lên đến 50 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) cũng cho các hộ 

nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển DLCĐ. Tại các huyện Bắc Hà và Bát Xát, nhờ có quan 

hệ hợp tác đối tác giữa NHCSXH và Hội Phụ nữ (HPN), các hội viên HPN có thể vay tới 30 triệu 

đồng để đầu tư kinh doanh homestay (theo Quỹ Khởi nghiệp cho Phụ nữ) với lãi suất hỗ trợ 

5%/năm. Tuy nhiên, quy mô vốn vay hiện tại không đủ để đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng cơ sở 

homestay mới. Nhiều hộ gia đình địa phương vay được ít vốn từ ngân hàng thương mại hoặc 

NHCSXH vì các ngân hàng yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Quỹ tín dụng nhân dân cũng cung 

cấp các khoản vay cho các hộ đầu tư vào homestay nhưng quy mô vay còn hạn chế hơn AgriBank 

hoặc NHCSXH. 
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Các bên liên quan có vai trò hỗ trợ: 

• Hiệp hội Du lịch Lào Cai, Hiệp hội Du lịch Sa Pa: Các hiệp hội này đại diện cho lợi ích của các 

doanh nghiệp du lịch địa phương để giải quyết các vấn đề chung như nâng cao năng lực, phát 

triển sản phẩm và dịch vụ, quảng bá và tiếp thị, kết nối mạng lưới. Trên thực tế các hiệp hội 

này đóng góp khá hạn chế vào sự phát triển của DLCĐ do thiếu nguồn lực tài chính. 

• Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt HPN có thể hỗ trợ vay vốn, kết nối thúc đẩy môi trường chính 

sách thông thoáng, lồng ghép giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. 

• Các tổ chức phi chính phủ: Có một số tổ chức phi chính phủ tham gia phát triển DLCĐ và nghề 

thủ công truyền thống như CSIP (với tài trợ từ tổ chức Bánh mỳ Thế giới và phối hợp với Hội 

phụ nữ tỉnh) đang hỗ trợ phụ nữ phát triển kỹ năng kinh doanh và sản xuất thủ công ở Sapa và 

Bắc Hà. Tổ chức này cũng đang hợp tác với Trường dạy nghề tỉnh để xây dựng chương trình 

đào tạo kỹ năng DLCĐ cho phụ nữ. 

• Trung tâm thông tin Du lịch: Là đơn vị sự nghiệp có thu, tham gia hỗ trợ xúc tiến và quảng bá 

du lịch tỉnh. Ngoài ra, trung tâm thông tin còn tham gia tổ chức các chương trình đào tạo ngắn 

hạn về du lịch cộng đồng, kỹ năng vận hành homestay, nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm cho 

cộng đồng địa phương. 

 

3.3.3.3 Quy tắc và quy định 

Tỉnh đã ban hành một số chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch, gồm cả DLCĐ – loại hình du 

lịch ưu tiên cao có đóng góp cho giảm nghèo và phát triển bền vững. Chính quyền tỉnh đã phân bổ 

nguồn lực tài chính để phát triển DLCĐ, và có các ưu đãi về thuế cho các nhà cung cấp dịch vụ 

DLCĐ để khuyến khích người dân địa phương tham gia phát triển loại hình này. Các chính sách 

khác để thu hút đầu tư tư nhân vào du lịch quy mô lớn cũng đã được xây dựng và thực hiện. 

Một số bản ở khu vực biên giới có tiềm năng lớn về phát triển du lịch cộng đồng, tuy nhiên yêu cầu 

hiện tại đối với khách du lịch quốc tế là phải có giấy phép thì mới được đến và nghỉ qua đêm tại 

các khu vực này, đây là một rào cản đối với DLCĐ. Việc xin giấy phép thường tốn thời gian, chi phí 

và nhiều khi không chắc chắn là có được giấy phép. Kết quả là, các khu vực này có ít khách quốc 

tế đến thăm và các đơn vị điều hành tour không có động lực đầu tư phát triển và quảng bá các khu 

vực này. 

Yêu cầu hướng dẫn viên du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ là trở ngại cho các nữ hướng dẫn 

viên du lịch là người DTTS hiện nay. Luật Du lịch 2018 đã đơn giản hóa các điều kiện cấp thẻ 

hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người DTTS, đặc biệt là phụ 

nữ tiếp cận thẻ và tham gia làm hướng dẫn viên trong một địa điểm du lịch cụ thể ở một huyện. 

Tuy nhiên, để dẫn khách từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh, họ cần có thẻ hướng dẫn du lịch 

nội địa (đối với khách Việt) hoặc hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Với trình độ học vấn thấp hiện 

nay, họ không đủ điều kiện tham gia khóa học để được cấp các loại thẻ hướng dẫn này. 

Tiêu chuẩn chất lượng  

Tổng cục Du lịch (VNAT) đã xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng đối với homestay dựa trên tiêu 

chuẩn ASEAN và phù hợp với bối cảnh du lịch Việt Nam. Theo đó, homestay chia thành 2 loại, bao 

gồm homestay đơn giản/truyền thống và homestay sinh thái thân thiện với môi trường (eco-

friendly) chất lượng cao. Hiện Lào Cai chưa áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng đối với DLCĐ. 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) đã được giới thiệu cách đây vài năm, chủ yếu 

thông qua hệ thống trường dạy nghề. Các khách sạn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng riêng về 

đào tạo nhân viên. VTOS không áp dụng đối với homestay và các dịch vụ DLCĐ khác. 



31 
 

3.4 Môi trường thuận lợi  

3.4.1 Các chính sách và chương trình ở trung ương 

2 Chương trình mục tiêu quốc gia (NTP) 

Việt Nam đã có một số chiến lược, chương trình và chính sách tập trung vào phát triển khu vực 

DTTS. Các chương trình ở phạm vi quốc gia phù hợp nhất để chương trình này hỗ trợ là Chương 

trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về Giảm nghèo bền vững (GNBV) và Phát triển nông thôn mới 

(NTM), giai đoạn 2016-2020. Cần lưu ý rằng hai CTMTQG này là 2 chương trình hiện còn duy trì 

trong số 16 CTMTQG có hiệu lực từ trước năm 2015, và từ đó đã được lồng ghép vào nhiệm vụ 

của các cơ quan Nhà nước. Là các chương trình quốc gia về giảm nghèo và phát triển nông thôn, 

cả hai CTMTQG được thiết kế dựa trên các nguyên tắc phân quyền, có sự tham gia và hòa nhập 

xã hội đối với vấn đề giới và DTTS. Tuy nhiên trong thực tế, không dễ để áp dụng các nguyên tắc 

này. Kết quả tham vấn của chúng tôi xác nhận rằng dù các nguyên tắc này được tất cả các bên 

liên quan chấp nhận, vẫn cần có các cơ chế, hướng dẫn cụ thể và thiết thực để biến các nguyên 

tắc này thành các kết quả cụ thể. Do thiếu các quy tắc có tính bắt buộc để đảm bảo thực hiện đầy 

đủ nguyên tắc bình đẳng giới và hòa nhập xã hội cho phụ nữ và người DTTS, hiện chưa thấy có 

nhiều thay đổi trong tổ chức thực hiện hai CTMTQG so với giai đoạn trước đây. 

Dự án này có cơ hội vận động xây dựng các cơ chế hiệu quả để tăng cường sự tham gia và 

hưởng lợi của phụ nữ trong quá trình thực hiện các CTMTQG tại Lào Cai (và từ đó có sự lan tỏa 

sang các địa phương khác). Các cơ hội này đã được thảo luận trong quá trình tham vấn với các cơ 

quan chính phủ có liên quan ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh, cũng như với các đối tác phát triển 

(xem thêm chi tiết trong mục 4.3) 

Quyết định số 1898/QĐ-TTg 2017 về Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS  

Ngoài 2 CTMTQG, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đề ra các mục 

tiêu và chiến lược nhằm hướng tới đạt được bình đẳng giới ở Việt Nam tới năm 2020. Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành thêm Kế hoạch hành động quốc gia giai 

đoạn 2016-2020 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến lược này. Gần đây nhất (và liên quan nhiều 

nhất với chương trình), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1898 về bình đẳng giới 

vùng DTTS, giai đoạn 2018-2025.  

Tất cả các mục tiêu của Quyết định 1898 đều liên quan nhiều đến Dự án, bao gồm: 100% cán bộ 

làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới được 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức  về các phương pháp tiếp cận về bình đẳng giới và nâng quyền cho 

phụ nữ; 100% các trường, lớp dân tộc bán trú và nội trú được tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch 

về bình đẳng giới và nâng quyền cho phụ nữ, và khoảng 30-50% các xã có đông đồng bào DTTS 

xây dựng mô hình về nâng quyền cho phụ nữ. Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban Dân tộc (UBDT) 

và Ban Dân tộc tỉnh lập kế hoạch hành động để thực hiện Quyết định này, và Dự án có thể đóng 

góp nhiều vào quá trình thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng dự án, thông qua các can thiệp của Dự 

án ở mọi cấp. Dự án sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với UBDT và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai. 

Các sáng kiến chính sách để thúc đẩy phát triển kinh doanh và khởi nghiệp cho phụ nữ  

Gần đây đã có một số sáng kiến để hỗ trợ phát triển kinh doanh, gồm cả khởi nghiệp (start-up) cho 

phụ nữ và người DTTS. Thuật ngữ 'khởi nghiệp' hiện nay được sử dụng trong hầu hết các đối 

thoại chính sách về phát triển khu vực tư nhân và tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Việt Nam 

trong "kỷ nguyên 4.0". Quyết định 939/QĐ-TTg  ban hành ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 gồm các mục tiêu chính đối 



32 
 

với khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đó là: (i) Hỗ trợ 20.000 phụ nữ 

khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; (ii) Phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do 

phụ nữ quản lý; (iii) 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp; (iv) 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được nâng cao và trang bị nhận thức, 

phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã quyết 

định thành lập Tổ công tác về kết nối nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng chính sách khởi nghiệp cho 

đồng bào DTTS (theo Quyết định 569/2016/QĐ-UBDT). Tổ này có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng 

về việc xây dựng chính sách khuyến khích khởi nghiệp ở các vùng DTTS và phối hợp với các bên 

liên quan khác để vận động khởi nghiệp cho đồng bào DTTS. 

Hai quyết định nói trên thể hiện ưu tiên Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là của của Hội LHPN Việt 

Nam đối với hỗ trợ khởi nghiệp của phụ nữ, và của UBDT đối với hỗ trợ khởi nghiệp vùng DTTS. 

Ưu tiên chính sách này rất phù hợp với mục tiêu của Dự án. Do đó, Dự án sẽ tăng cường hợp tác 

với Ban Dân tộc, Hội LHPN tỉnh Lào Cai để hỗ trợ thúc đẩy phụ nữ, đặc biệt là nữ DTTS khởi 

nghiệp.  

3.4.2 Các chính sách cấp tỉnh 

Như các tỉnh khác trong vùng Tây Bắc, Lào Cai phụ thuộc vào ngân sách phân bổ từ trung ương 

để thực hiện các CTMTQG và các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác giảm nghèo tại tỉnh 

cũng nhận được hỗ trợ từ các đối tác phát triển (xem phần dưới). Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh 

hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt một lượng lớn các dự án nông nghiệp và du lịch.  

Trong nông nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh có lẽ là một trong những chủ 

trương có tính bao trùm đối với phát triển ngành. Một trong những trọng tâm của tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp là thúc đẩy sản xuất gắn với thị trường, tập trung thu hút nông dân bao gồm người 

nghèo và DTTS tham gia vào các hệ thống thị trường (bên cạnh nông nghiệp công nghệ cao, thích 

ứng với biến đổi khí hậu). 

Trong ngành du lịch, Lào Cai có các dự án, sáng kiến hỗ trợ phát triển ngành du lịch (đặc biệt là Sa 

Pa). Đối với DLCĐ, tỉnh có các chính sách hỗ trợ phát triển homestay và các dịch vụ liên quan 

khác. Dù có một số hỗ trợ, việc quản lý phát triển DLCĐ tổng thể đang là một nhiệm vụ đầy thách 

thức khi các địa điểm DLCĐ hấp dẫn nhất ở 2 tỉnh đang có dấu hiệu quá tải và lợi ích không được 

chia sẻ đều trong cộng đồng. Đặc biệt là ở các bản DLCĐ đang bị phát triển “quá tải” thì người 

nghèo, phụ nữ và nữ DTTS ít được tham gia hơn. 

Một phát hiện quan trọng từ các sáng kiến cấp tỉnh trong hai lĩnh vực là mặc dù có nhiều chính 

sách và kế hoạch thúc đẩy phát triển nông nghiệp và du lịch (cũng như giảm nghèo, phát triển KT-

XH vùng DTTS) nhưng do hạn chế về nguồn lực nên các chính sách này thường chỉ được bố trí 

ngân sách ở mức ‘khiêm tốn’. Do đó, mức độ bao phủ của nhiều chính sách còn khá hẹp và do đó 

tác động thực tế của những chính sách này là tương đối hạn chế.  

Một đặc điểm quan trọng khác trong các chủ trương, chính sách của tỉnh là sự hợp tác, sự chủ 

động trong thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Tham vấn tất cả các bên liên quan ở tỉnh cho thấy 

mong muốn mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban ngành để thu hút đầu tư tư nhân, đặc biệt 

là từ các tập đoàn lớn (ví dụ: Tập đoàn Vin Group hay Sun Group đầu tư vào Sa Pa…) và cả đầu 

tư nước ngoài trực tiếp. Trong ngành nông nghiệp, Lào Cai có NQ85/2016 của HĐND và 

QĐ143/2016 của UBND về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn. 
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3.4.3 Các dự án do các đối tác phát triển hỗ trợ 

Trong những năm gần đây khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, sự tham gia của 

các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ tại Lào Cai đã giảm. Tại thời điểm xây dựng 

PES này, dự án hợp tác đáng kể nhất là Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc (NMPRP-2) 

của Ngân hàng Thế giới. Dự án này đang ở năm cuối của giai đoạn Tài trợ bổ sung. Áp dụng cách 

tiếp cận phát triển theo định hướng của cộng đồng, NMPRP-2 đã hỗ trợ phụ nữ trong các hoạt 

động sinh kế và thành lập một lượng lớn các nhóm sở thích. Dự án Hạnh phúc Lào Cai do KOICA 

tài trợ thực hiện tại 4 huyện của Lào Cai (trong đó có Mường Khương, Bắc Hà, và Sa Pa là những 

huyện mục tiêu của Dự án) vừa kết thúc vào tháng 2/2018. 

Đáng lưu ý là Dự án WEAVE do DFAT tài trợ cho nhóm đối tác thực hiện gồm Oxfam, CARE, và 

SNV tại Lào Cai và Bắc Kạn. Dự án WEAVE có cách tiếp cận tương tự như Dự án, và ở một 

chừng mực nào đó, Dự án WEAVE giống như một dự án thí điểm cho Dự án. Thực hiện từ năm 

2016, Dự án WEAVE đang hỗ trợ phát triển một số chuỗi giá trị nông nghiệp ở Lào Cai, và các 

sáng kiến chuyển đổi mối quan hệ giới ở cấp cộng đồng và thúc đẩy cải thiện môi trường chính 

sách và thể chế. Dự án sẽ thúc đẩy hợp tác với Dự án WEAVE để cùng hỗ trợ phát triển ngành 

nông nghiệp của tỉnh.  

Bên cạnh đó, có các dự án hỗ trợ kỹ thuật quy mô nhỏ của ACIAR về trồng cây ăn quả ôn đới ở 

các huyện Bắc Hà và Sa Pa. Các loại cây ăn quả này cũng là những loại cây trồng được lựa chọn 

trong nhóm các sản phẩm nông nghiệp như đã trình bày ở mục 3.3 nói trên. Do đó, Dự án có thể 

hợp tác với ACIAR để phát huy những kinh nghiệm và quan hệ đối tác mà ACIAR đã có trong quá 

trình thực hiện những dự án hỗ trợ kỹ thuật này.  

Ngoài ra, có một số dự án của các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã áp dụng phương pháp tiếp 

cận thị trường cho người nghèo (M4P) hoặc phát triển hệ thống thị trường (MSD) ở những mức độ 

khác nhau như Dự án Chuỗi giá trị gia vị của SNV (tập trung vào thảo quả, quế, hồi), chương trình 

phát triển du lịch cộng đồng và du lịch bền vững vì người nghèo của SNV, dự án của Helvetas về 

chuỗi giá trị chè và một số sản phẩm khác. Những dự án này đã kết thúc trong vài năm gần đây 

nhưng những bài học và kinh nghiệm trong phát triển thị trường, thúc đẩy sự tham gia của người 

nghèo, hộ DTTS vào các cơ hội thị trường là hữu ích đối với Dự án. 

4. Các chiến lược can thiệp của Dự án Aus4Equality|GREAT  

4.1 Các chiến lược can thiệp trong ngành nông nghiệp  

4.1.1 Các chỉ số chính 

Bảng 4. Các chỉ số chính đối với can thiệp của Dự án Aus4Equality|GREAT trong ngành 
nông nghiệp 

Các chỉ số chính: Trong hơn 4 năm, Dự án hướng tới tác động đến cuộc sống của 10% tổng số 
phụ nữ trưởng thành ở Lào Cai. Cụ thể, Dự án sẽ: 
• Nâng cao thu nhập của 12.800 hộ (tương đương 19.2005 phụ nữ trong độ tuổi lao động) và 

các doanh nghiệp nhỏ ở Lào Cai; tăng 15% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng quản 
lý. 

• Góp phần tạo ra 600 việc làm tương đương toàn thời gian cho phụ nữ  

                                                           
5 Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy số phụ nữ ở độ tuổi lao động trung bình/hộ là 1,5 tại 5 xã khảo sát, do vậy, tổng số phụ nữ tiếp 
cận sẽ là 12.800 x 156 = 19.200 
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• Huy động hơn 3 triệu Đô la Mỹ từ đầu tư tư nhân trong ngành nông nghiệp và du lịch để tạo 
các cơ hội kinh doanh có lợi nhuận, bền vững và gắn với phụ nữ trong hai ngành. 

 

Bảng 5. Dự kiến số hộ hưởng lợi từ Dự án Aus4Equality|GREAT trong ngành nông nghiệp  

Ngành hàng 
Số hộ hưởng 
lợi 

Trong đó Cơ hội cho 
phụ nữ và nữ 
DTTS 

Cơ hội can 
thiệp (1) (2) (3) 

Nhóm sản phẩm 
1 

10800 7600 3200       

Chè 5000 3000 2000   Cao Cao 

Quế 3000 2000 1000   Cao Cao 

Rau 600 400 200   Cao Cao 

Gạo đặc sản 600 600     Trung bình Cao 

Cây ăn quả 400 400    Trung bình Cao 

Ớt 500 500     Trung bình Cao 

Cánh kiến trắng 500 500     Trung bình Cao 

Cây dược liệu 200 200     Trung bình Trung bình 

Nhóm sản phẩm 
2 1000   1000   

Trung bình -
Cao Trung bình 

Nhóm sản phẩm 
3 

1000    1000 
Trung bình -
Cao 

Trung bình 

Tổng số hộ 128006 7600 4200 1000     

Lưu ý: (1) số hộ hưởng lợi dự kiến với mức độ sẵn sàng cao từ phía doanh nghiệp tham gia với người thu 

nhập thấp (IB); (2) số hộ trong các ngành hàng với mức độ sẵn sàng IB thấp; và (3): số hộ trong các ngành 

hàng mà IB chưa sẵn sàng trong giai đoạn đầu Dự án. 

Nguồn: ước tính từ số liệu thống kê và các nguồn khác 

4.1.2 Cơ hội và khó khăn đối với các sản phẩm đã chọn 

4.1.2.1 Sản phẩm chè 

Cơ hội 

Cơ hội thị trường cho chè vùng cao ở Lào Cai: 

• Phân khúc thị trường nội địa giá trị cao để phục vụ nhu cầu nội địa ngày càng tăng đối với các 

loại chè đặc sản. Khái niệm tiếp thị chè sẽ được mở rộng để không chỉ giúp bán chè như một 

sản phẩm, mà còn bán các giá trị khác gắn liền với các sản phẩm chè địa phương, như văn 

hóa truyền thống của người DTTS địa phương cho khách hàng Việt Nam; 

• Phân khúc thị trường giá trị cao ở châu Âu hoặc các nước phát triển khác: quy trình sản xuất 

được chứng nhận theo các tiêu chuẩn nhất định và việc liên kết mạng lưới với các đối tác phù 

hợp có thể giúp thúc đẩy tiêu thụ; 

• Nâng cao năng suất của nông dân trồng chè thương mại để đáp ứng nhu cầu gia tăng của 

những người mua cụ thể từ công ty chè địa phương. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Không có khó khăn, rào cản lớn cản trở phụ nữ tham gia hệ thống thị trường chè. Trong hầu hết 

các hoạt động ở các giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị chè, phụ nữ đã đóng vai trò chính, như 

giống, canh tác, thu hoạch, sơ chế và chế biến trong nhà máy. Tương tự nhiều loại cây trồng khác, 

                                                           

 



35 
 

nông dân trồng chè vùng cao vẫn nặng tính tự cung tự cấp, do vậy cần phải thay đổi kỹ năng và tư 

duy của họ để chuyển sang phương pháp sản xuất thương mại, đặc biệt là ở các cộng đồng vùng 

sâu vùng xa, điều kiện đường sá khó khăn, khó tiếp cận thị trường. 

Trọng tâm can thiệp của Dự án   

Những cơ hội thị trường này sẽ thu hút thêm nhiều phụ nữ tham gia ngành hàng chè. Giá trị gia 

tăng Dự án sẽ mang đến cho ngành hàng này: 

• Nâng cao năng suất chè ở Mường Khương theo hướng thực hành sản xuất VietGAP và 

FairTrade cho thị trường xuất khẩu chè chất lượng trung bình và cao như Pakistan, Trung 

Đông và các nước EU. Năng suất hiện tại khoảng 7 tấn/ha. So với mức trên 10 tấn/ha với các 

vùng có điều kiện canh tác tương tự, ví dụ Lai Châu, có thể nâng cao hơn nữa năng suất chè 

Mường Khương. Nếu tăng năng suất thêm 3 tấn, thu nhập sẽ tăng thêm khoảng 10 triệu 

đồng/ha; 

• Năng suất chè ở Bắc Hà có nhiều tiềm năng cải thiện, năng suất hiện tại ở đây là dưới 1 

tấn/ha. Tăng mật độ canh tác và cải tiến kỹ năng trồng và chăm sóc có thể nâng năng suất lên 

3 tấn/ha, tương đương với tăng thu nhập thêm gần 10 triệu đồng/ha; 

• Phụ nữ sẽ được trả thêm 10 - 20% giá nếu họ tham gia sản xuất theo quy trình hữu cơ được 

chứng nhận của nhà máy Bản Liền. Việc mở rộng nguồn cung này cho nhà máy Bản Liền sẽ 

khiến phụ nữ tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị hữu cơ này, đối với các nhà sản xuất mới ở 

Ban Liền, thu nhập sẽ tăng thêm 5-7 triệu đồng/ha. Nhà máy chè hữu cơ Bản Liền chủ yếu lấy 

nguồn nguyên liệu chè từ Bản Liền nơi hiện có 500 ha chè hữu cơ được chứng nhận, trong khi 

chè không hữu cơ từ Bát Xát và Mường Khương được cung cấp cho các nhà máy chè Bát Xát 

và Mường Khương. 

Ước tính có hơn 5.000 phụ nữ sẽ hưởng lợi từ các can thiệp trong ngành chè ở Mường Khương, 

Bắc Hà và có thể Bát Xát. 

4.1.2.2 Quế  

Cơ hội 

Các sản phẩm quế chủ yếu phục vụ thị trường xuất khẩu. Việc sản xuất quế chỉ tập trung ở một số 

ít quốc gia trong khi quế được tiêu thụ khắp thế giới. Tổng lượng quế nhập khẩu toàn cầu trong 

năm 2016 là gần 160.000 tấn. Các nước sản xuất quế đã đáp ứng lượng cầu này, trong đó Việt 

Nam xuất khẩu 30.000 tấn trong năm 2016 (chiếm 20% thị trường quốc tế). Diện tích trồng quế 

mới của Việt Nam gần đây đang tăng lên. Tại Lào Cai và Yên Bái có ít nhất 20.000 ha mới trồng 

quế, và nguồn cung quế được dự đoán sẽ tăng lên 60.000 tấn trong vòng 4-5 năm tới. Dự án có 

cơ hội can thiệp để thúc đẩy mở rộng sản xuất quế, bằng cách tập trung nâng cao năng lực kỹ 

thuật để chế biến và tiếp thị sản phẩm với giá trị cao hơn. Dự án WEAVE hỗ trợ chuỗi giá trị quế 

hiện đang tập trung chủ yếu tại các Nam Đét của huyện Bắc Hà, nơi có khoảng 500 nhà sản xuất 

chế biến quế. Sự can thiệp của dự án này trong chuỗi giá trị quế bao gồm việc (i) xây dựng năng 

lực cho nhóm phụ nữ sản xuất quế trong sản xuất quế và chuyển biến về giới theo các công cụ 

GALS; (ii) Phát triển thị trường và (iii) Đối thoại chính sách; 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Nhìn chung, phụ nữ và nam giới có vai trò bình đẳng trong sản xuất quế ở cấp độ trang trại. Tuy 

nhiên, cũng có một số khác biệt nhỏ về sản phẩm (lá, vỏ cây, gỗ và hạt). Phụ nữ bao gồm phụ nữ 

DTTS có xu hướng tham gia tích cực hơn trong các hoạt động ở đầu chuỗi giá trị7 như trồng trọt, 

                                                           
7 Các hoạt động liên quan đến sản xuất và cung ứng trong chuỗi 
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canh tác và thu hoạch, và có ít vai trò hơn trong các hoạt động đòi hỏi sự tương tác nhiều hơn với 

người ngoài như chế biến, bán sản phẩm, và vận chuyển. Trong chuỗi cung ứng, nhiều phụ nữ 

tham gia thu hái hạt quế hơn nam giới. Đang có rào cản cản trở phụ nữ tham gia một số hoạt động 

như chế biến, tiếp thị. Ở các huyện mục tiêu, dường như những rào cản, hạn chế này liên quan 

đến việc không thông thạo tiếng Kinh, ít tiếp cận thông tin thị trường và hạn chế về khả năng di 

chuyển, đi lại hơn so với nam giới. 

Trọng tâm can thiệp của Dự   

Việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong ngành quế dựa vào cơ hội thị trường cho các sản 

phẩm giá trị cao hơn, và có thể tiến hành các hoạt động chế biến ở cấp độ vườn gia đình. Không 

khuyến khích mở rộng nguồn cung. Thay vào đó, các can thiệp nên cải tiến kỹ thuật chế biến đối 

với quế hữu cơ được chứng nhận. Điều này sẽ giúp các nhà sản xuất tăng thêm 10-15% thu so 

với giá bán tại vườn. Ngoài ra, việc nâng cao năng lực chế biến sẽ tăng khả năng cạnh tranh của 

các sản phẩm quế trong các thị trường nội địa. 

Với những can thiệp tiềm năng này, dự đoán Dự án có thể có khoảng 3.000 người hưởng lợi từ 

ngành này (đặc biệt là phân khúc sản xuất quế hữu cơ). 

4.1.2.3 Rau an toàn 

Cơ hội 

Tiêu thụ rau ở Việt Nam liên tục tăng trong nhiều năm. Ở các khu vực đô thị, chi phí mua rau 

chiếm khoảng 13% thu nhập hộ gia đình trung bình. Các hộ trung bình ở các thành phố như Hà 

Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh chi khoảng 110.000 đồng/tháng để mua rau (tương đương 

12kg). Các cơ hội thị trường cho sản phẩm rau gồm: 

• Sa Pa, với điều kiện thời tiết thuận lợi, có thể cung cấp rau trái vụ từ tháng 5 đến tháng 10 để 

đáp ứng nhu cầu ở Hà Nội, cũng như các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đối với các loại rau không 

có ở các tỉnh thành này trong mùa hè. 

• Hiện nhu cầu rau được cấp chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đang tăng. 

Các loại rau VietGap hoặc rau hữu cơ đang được bán tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội và các nơi 

khác, nhưng nguồn cung không đủ để đáp ứng cầu. Ví dụ, ở Hà Nội lượng tiêu thụ rau ước 

tính khoảng 1 triệu tấn, nhưng tổng nguồn cung từ khu vực trồng rau an toàn của địa phương 

chỉ tương đương 150.000 tấn. (nguồn: Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ NN & 

PTNT, 2016) 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Thị trường tiêu thụ rau “an toàn” chủ yếu là các siêu thị hoặc cửa hàng chuyên về thực phẩm “an 

toàn”. Để có thể đưa sản phẩm vào các kênh phân phối này, nông dân phải tham gia các hợp tác 

xã hoặc cung cấp thông qua các công ty hoặc đại lý có liên kết với các siêu thị hoặc chuỗi cửa 

hàng thực phẩm. Các liên kết này đã được xây dựng qua một số sáng kiến, dự án hiện tại như các 

dự án do ACIAR hỗ trợ. Tuy nhiên, có ít ví dụ về các điển hình kinh doanh trong đó rau do phụ nữ 

cung ứng và phân phối bởi các hợp tác xã hoặc công ty cho các cửa hàng thương mại hiện đại. 

Kinh nghiệm từ hai hợp tác xã rau thành công, một ở Sơn La và một ở Lào Cai, cho thấy rất khó 

tiếp cận chuỗi cung ứng cho siêu thị (phải mất 5 năm để các hợp tác xã, với 50 hộ thành viên và 

mỗi hộ sản xuất từ 3-5 tấn/ngày, mới có thể tham gia chuỗi cung ứng) nhưng Dự án này có thể học 

hỏi từ các bài học kinh nghiệm đó và đẩy nhanh việc tiếp cận thị trường. 

Thách thức quan trọng nhất để phụ nữ tham gia thị trường rau an toàn là a) tổ chức họ thành các 

nhóm sản xuất, và b) thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác giữa các nhóm sản xuất và các công ty 
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trong chuỗi cung ứng siêu thị. Dự kiến sẽ tốn nhiều thời gian hợp tác đối tác như thế, mục tiêu hơn 

600 nhà sản xuất trong vòng 4 năm tới có thể không thực tế. 

Ngoài ra, khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn (ví dụ theo tiêu chuẩn 

chất lượng như VietGAP hoặc “hữu cơ”) cũng như việc phải cung cấp sản phẩm ổn định về cả 

chất lượng và số lượng có thể hạn chế phụ nữ tham gia thị trường này. Họ phải có kỹ năng kỹ 

thuật, nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn và tính kỷ luật để đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Trọng tâm can thiệp của Dự án   

Nên thu hút sự tham gia của phụ nữ trong các can thiệp hỗ trợ chuỗi giá trị rau an toàn được 

chứng nhận, bao gồm rau trái vụ, như cải bắp, su su, rau cải Mông và cải ngồng. Phụ nữ sẽ tăng 

thêm giá trị gia tăng về kinh tế qua: 

• Giá cao hơn 10% đối với sản phẩm an toàn được chứng nhận bán cho các siêu thị và cửa 

hàng tiện lợi. Ví dụ, rau Mông có thể được bán với giá 6.000 đồng/kg cho chuỗi siêu thị nhưng 

giá bán cho người thu gom địa phương là 5.000 đồng/kg. Kết quả là, tổng thu thêm ở cấp độ 

trang trại/vườn có thể đạt 20 - 30 triệu đồng/ha. 

• Tăng thêm thu nhập (50 - 70 triệu đồng/ha/năm) từ việc bán rau cho các nhà sản xuất, sau khi 

chuyển từ sản xuất tự sản tự tiêu sang sản xuất thương mại.  

• Tập huấn kỹ thuật cho người sản xuất để tăng năng suất rau. Giá trị gia tăng từ tăng năng suất 

sẽ phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật được nâng cao cũng như tăng đầu tư cho sản xuất. 

Ước tính Dự án có thể tiếp cận tới 600 phụ nữ trong lĩnh vực rau an toàn, 300 ở Sa Pa và 300 ở 

Bắc Hà. Điều này có thể đạt được bằng cách mở rộng nguồn/cơ sở cung ứng của các hợp tác xã 

hiện nay, tăng năng suất và chất lượng, và thúc đẩy hợp tác đối tác giữa các nhóm nhà sản xuất 

mới và các công ty có liên kết với chuỗi cung ứng siêu thị. 

4.1.2.4 Cây ăn quả ôn đới và nhiệt đới  

Cơ hội 

Mức tiêu thụ trái cây trung bình ở Việt Nam ước tính khoảng 70 - 90 kg/người/năm, tương tự như 

các nước láng giềng. Nhu cầu trong nước có thể sẽ ổn định trong những năm tới. Ở Lào Cai, mận 

tam hoa và lê được coi là đặc sản địa phương và có nhu cầu cao trên thị trường nội địa, thể hiện 

qua mức cầu cao đối với cả hai sản phẩm của các thương lái địa phương và thương lái trong tỉnh, 

và giá sản phẩm cao hơn so với sản phẩm ở các vùng khác. Nhưng nguồn cung vẫn còn hạn chế 

so với cầu. Nông dân ở Bắc Hà sản xuất khoảng 4.000 tấn/năm trên diện tích 500 ha, và không 

đáp ứng đủ nhu cầu thị trường nội địa. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Trong thị trường trái cây, phụ nữ có tham gia từ khâu sản xuất, tới khâu thương mại và tiếp thị - 

tuy nhiên những khâu này chủ yếu do nam giới đảm nhận. Hạn chế lớn nhất cản trở việc thu hút 

thêm nhiều nhà sản xuất gia nhập vào ngành này là biến động giá cả thị trường. Đã có lúc giá giảm 

thấp đến mức sản xuất không có lãi. Trái cây nhập khẩu (và thường là với giá thấp) từ Trung Quốc 

cũng gia tăng áp lực lên giá. Mận nhập từ Trung Quốc thường được thương lái quảng cáo là mận 

địa phương; nhiều người mua đã bị nhầm mận Trung Quốc là mận Sa Pa. Phòng Trồng trọt của 

Sở NN&PTNT ước tính khối lượng mận nhập từ Trung Quốc lên đến gần 10.000 tấn trong những 

năm gần đây. Do đó, chỉ có thể thu hút người dân tham gia vào ngành này nếu có các đối tác tư 

nhân có liên kết với các kênh phân phối (gồm chuỗi cung ứng siêu thị), và họ có thể phân biệt sản 

phẩm địa phương với các loại trái cây khác (kể cả nhập từ Trung Quốc). 
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Trọng tâm can thiệp của Dự án   

Dự án không khuyến khích mở rộng diện tích trồng vì như vậy có thể làm giảm sự khan hiếm và 

giá trị của đặc sản. Thay vào đó, nên tập trung cải thiện kỹ thuật và thực hành sản xuất để nâng 

cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro thời tiết cũng như tăng sản lượng. Ngoài ra, cũng cần đầu tư 

xây dựng thương hiệu và chứng minh/truy xuất nguồn gốc xuất xứ để phân biệt các sản phẩm địa 

phương với những sản phẩm được sản xuất ở nơi khác. 

Ước tính Dự án sẽ trực tiếp tạo ra lợi ích cho khoảng 400 hộ nông dân trong tiểu ngành này của 

Lào Cai.  

4.1.2.5 Gạo đặc sản và ớt 

Cơ hội 

Tương tự mận tam hoa và lê, ớt và gạo Séng Cù của Lào Cai được xem là đặc sản địa phương 

đối với nhiều người tiêu dùng trong nước. Những sản phẩm này thường không đủ để cung cấp 

mặc dù sản xuất đang phát triển nhanh chóng. Ví dụ Hợp tác xã Hoa Lợi đã tăng sản lượng tương 

ớt từ 100 tấn năm 2015 lên khoảng 400 tấn vào năm 2017; trong khi Hợp tác xã Tiền Phong (gạo) 

tăng gấp đôi doanh số trong hai năm qua. Có nhiều cơ hội để tăng thu nhập của phụ nữ. Giá gạo 

Séng Cù, thường cao gấp đôi giá gạo trung bình trên thị trường địa phương; và có khả năng tăng 

sản lượng từ mức hiện tại là 5 tấn/năm lên 6 tấn/năm. Điều này sẽ dẫn đến tăng thu nhập từ gạo 

Séng Cù thêm 10 triệu đồng/ha. Ước tính sản lượng ớt trung bình có thể tăng từ mức hiện tại là 7 

tấn/ha lên khoảng 10 tấn/ha nếu cải tiến một số thực hành trong chăm sóc cây, qua đó giúp tăng 

thu nhập thêm khoảng 30 triệu đồng/ha. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Không có rào cản cụ thể đối với sự tham gia của người DTTS đối với 2 loại cây trồng này.  

Trọng tâm can thiệp của Dự án   

Đối với hai sản phẩm này, can thiệp cần tập trung vào (i) tiến hành tập huấn, đào tạo kỹ thuật cho 

nông dân để nâng cao chất lượng và năng suất; (ii) hỗ trợ sản xuất giống để đảm bảo giống chất 

lượng cao; (iii) thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác giữa các nhóm sản xuất và các đối tác từ khu vực 

tư nhân; và (iv) hỗ trợ chiến lược xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản này. 

Dự án có thể tiếp cận khoảng 1.100 phụ nữ, trong đó 600 người sản xuất gạo Séng Cù và 500 

người sản xuất ớt. 

4.1.2.6 Cánh kiến trắng 

Cơ hội 

Cánh kiến trắng – là sản phẩm được tạo ra từ nhựa cây Bồ đề - là một sản phẩm mới và do đó thị 

trường vẫn chưa biết nhiều về sản phẩm này. Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Đức Phú là 

đơn vị tiên phong trong thị trường khi đã thiết lập mối liên hệ với Công ty toàn cầu Mane - một nhà 

sản xuất mỹ phẩm quốc tế, liên quan tới sản phẩm này. Khả năng cung cấp cánh kiến hiện ở giai 

đoạn đầu nhưng mặt hàng này có tiềm năng lớn để mở rộng. Một cây bồ đề có thể tạo ra từ 0,3 

đến 2kg nhựa cánh kiến, tùy thuộc vào tuổi cây (cây 3-5 năm tuổi tạo ra ít nhất 0,3kg, trong khi cây 

hơn 8 năm tuổi có thể sản xuất đến 2kg.). Với giá thu mua sản phẩm loại 1 là 350.000 đồng/kg và 

loại 2 là 250.000 đồng/kg, mỗi ha trồng Bồ Đề nông dân có thể có thêm thu nhập từ 75 – 90 

triệu/ha/năm (ngoài thu nhập từ bán gỗ) cho chu kỳ sản xuất từ 7-10 năm. Nếu chu kỳ kinh doanh 

15 năm trở lên, nông dân có thể thu được từ 120 triệu – 130 triệu/năm từ nhựa cây kết hợp với 
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trồng gia vị, dược liệu dưới tán rừng Bồ Đề (Nguồn: công ty Đức & Phú). Tại Lào Cai, trung bình 

mỗi hộ trồng Bồ Đề có diện tích từ 1 đến 1,5ha;  

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Phụ nữ đã và đang tham gia trồng bồ đề. Đây là sản phẩm mới trên thị trường và cho đến nay mới 

chỉ có một công ty trên thị trường, và nhận thức về cơ hội tiềm năng của sản phẩm này của các 

nhà sản xuất và người tiêu dùng vẫn còn thấp. Để trở thành một tiểu ngành lớn ở huyện Văn Bàn 

(và có thể các huyện lân cận), nên tổ chức các hộ thành các nhóm và hợp tác với nhiều đối tác khu 

vực tư nhân để chế biến và tiếp thị. Ngoài ra, cần lưu ý rằng không phải tất cả các cây bồ đề đều 

lấy được nhựa cánh kiến, cần tuân thủ những tiêu chuẩn chuyên môn và kỹ thuật nhất định của 

các nhà sản xuất. Tuy nhiên, đây là một hạn chế nhỏ và tạm thời, và có thể được giải quyết hạn 

chế này một cách hiệu quả qua đào tạo kỹ thuật. 

Trọng tâm can thiệp của Dự án   

Huyện Văn Bàn có 500 hộ DTTS trồng Bồ đề trong tổng số 3.600 ha rừng bồ đề toàn tỉnh. Đây sẽ 

là nguồn cánh kiến chính trong những năm tới. Ở giai đoạn này, cây bồ đề đang được thu hoạch 

lấy gỗ; nhìn chung nông dân không biết về tiềm năng thu nhập lớn từ chiết xuất nhựa cánh kiến. 

Các can thiệp của Dự án nên tập trung vào (i) đào tạo kỹ thuật cho nông dân để chiết xuất nhựa 

cánh kiến từ cây bồ đề; (ii) tổ chức nông dân thành các nhóm và liên kết họ với các đối tác tư nhân 

để xuất khẩu. 

4.1.2.6 Cây Dược liệu 

Cơ hội 

Việt Nam có thị trường lớn cho các sản phẩm dược liệu. Việt Nam tiêu thụ khoảng 100.000 tấn 

dược liệu mỗi năm, trong đó 70-80% nhập từ Trung Quốc do nguồn cung nội địa còn hạn chế. Với 

khoảng 200 ha trồng dược liệu, tổng cung của Lào Cai ước đạt khoảng 2.000 - 4.000 tấn mỗi năm, 

chiếm một phần rất nhỏ trong tổng lượng thị trường trong nước. Tương lai của ngành này phụ 

thuộc vào khả năng của bên cung và liên kết giữa các nhà sản xuất và các công ty dược. 

Cây thuốc mang lại nguồn thu nhập khá lớn cho người sản xuất. Lợi nhuận ước tính từ đương 

quy, cát cán, Đan sâm, đẳng sâm, và sa nhân tím) là 32-104 triệu đồng/ha (sau khi trừ hết chi phí 

lao động gia đình). Đây là mức lợi nhuận đáng kể so với nhiều loại cây trồng khác, đặc biệt là các 

cây lương thực (ngô hoặc lúa ở Lào Cai thường cho lợi nhuận khoảng 20-30 triệu đồng/ha). 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Có thể có 2 yếu tố cản trở phụ nữ tham gia hoạt động này. Đầu tiên, canh tác cây dược liệu đòi hỏi 

kiến thức kỹ năng kỹ thuật cao. Sản xuất cây dược liệu khác với các sản phẩm nông nghiệp thông 

thường trong quá trình canh tác, thu hoạch và chế biến sau thu hoạch. Ngoài ra, cần nắm được kỹ 

thuật canh tác để điều chỉnh phù hợp theo điều kiện thổ nhưỡng để cây tạo ra các hoạt chất có 

tính dược lý cao. Đây chính là "rào cản kỹ thuật" cản trở nhiều phụ nữ tham gia ngành này. Ngoài 

ra, các hộ cần phải thiết lập quan hệ đối tác với các công ty dược phẩm, để chế biến hiệu quả cây 

thuốc. Ở giai đoạn này, chỉ có một số công ty dược phẩm quan tâm đến việc phát triển cây thuốc ở 

Lào Cai. 

Trọng tâm can thiệp của Dự án   

Để trồng cây dược liệu thì cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng đất và điều kiện khí hậu cụ thể. 

Ước tính ngoài 200 ha trồng cây thuốc hiện tại, Lào Cai có thể huy động thêm 400-500 ha có điều 

kiện thích hợp cho cây dược liệu. Một can thiệp ưu tiên nữa là cần thu hút và khuyến khích các 

công ty dược phẩm tham gia với các hộ người DTTS. Dự án có thể hướng tới thúc đẩy canh tác 
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thêm 200 ha cây dược liệu nữa (ngoài diện tích dược liệu hiện tại) và mang lại lợi ích cho khoảng 

200 phụ nữ. Các hoạt động tiềm năng khác có thể là phát triển thị trường thông qua việc tổ chức 

các đoàn xúc tiến cho người mua từ thị trường cao cấp đến Việt Nam hoặc hỗ trợ các công ty liên 

kết thị trường thông qua hội chợ thương mại quốc tế về dược phẩm hoặc nguyên liệu tự nhiên. 

Hoạt động này sẽ giúp các công ty mở rộng thị trường xuất khẩu của họ và thu hút được nhiều 

người mua hơn. 

4.1.3 Các chiến lược can thiệp của Dự án   

Việc phân chia sản phẩm theo nhóm như trên mang tính chất tương đối do sự khác biệt đặc điểm 

của vùng nguyên liệu và điều kiện sẵn sàng từ phía nông dân và doanh nghiệp trong mô hình IB.  

Ở Lào Cai, sản phẩm trong nhóm 1 như chè, quế, rau và cây ăn quả là đối tượng can thiệp của cả 

chiến lược can thiệp cấp sản phẩm và cấp độ doanh nghiệp. Việc xếp các sản phẩm này vào nhóm 

1 hiên tại do tiềm năng số hộ có đủ điều kiện tham gia liên kết với doanh nghiệp chiếm đa số (trên 

70%). Số hộ còn lại có thể tiếp cận thông qua chiến lược phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chưa có 

sự sẵn sàng của doanh nghiệp.  

4.1.3.1 Định hướng chung và trọng tâm  

Các phương pháp tiếp cận chính sẽ được áp dụng trong chiến lược ngành nông nghiệp gồm Phát 

triển hệ thống thị trường (MSD) và phương pháp tiếp cận nâng cao NQKT dựa vào thị trường để 

tăng cường sự hòa nhập, đổi mới, sáng tạo và năng suất trong khu vực tư nhân trong nước. Dự án 

sẽ hợp tác với nhiều doanh nghiệp tư nhân và các tác nhân thị trường trong ngành liên quan: các 

doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội và các chủ thể khác trong khu vực tư 

nhân (ví dụ ngân hàng, dịch vụ kinh doanh, v.v.). Để đảm bảo hợp tác đối tác kinh doanh cùng 

người thu nhập thấp thành công, Dự án sẽ áp dụng một số điều kiện tiên quyết và tiêu chí với các 

đối tác tiềm năng trong khi xác định phạm vi cơ hội hợp tác đối tác. 

Mặc dù phụ nữ đang tham gia khá nhiều trong các chuỗi giá trị sản phẩm được lựa chọn, vẫn còn 

'khoảng trống về kỹ năng' chuyên môn/kỹ thuật theo yêu cầu của các doanh nghiệp tư nhân ở các 

mức cao hơn trong chuỗi giá trị. Trong một số trường hợp, họ cũng có chưa có thái độ tốt với việc 

áp dụng các thực hành công việc và thông số kỹ thuật. Ví dụ, chủ thể trong khu vực tư nhân 

thường mong muốn người sản xuất (nông dân) tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật và quy 

trình áp dụng ở các giai đoạn sản xuất khác nhau để đảm bảo chất lượng, nhưng một số người 

sản xuất (nông dân) dường như chưa thực sự coi trọng việc tuân thủ các yêu cầu này. Do đó, cần 

thực sự thu hẹp các khoảng cánh này để tạo điều kiện phát triển quan hệ hợp tác giữa các đối tác 

trong khu vực tư nhân và các nhóm nhà sản xuất. 

Lào Cai đã có những cải thiện đáng kể về môi trường đầu tư của tỉnh – điều này được phản ánh 

qua việc Lào Cai nằm trong 5 tỉnh đứng đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 

những năm gần đây. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp tư nhân trong nông nghiệp còn hạn 

chế. Ngoài ra, trong số các đơn vị tư nhân được phỏng vấn, mỗi đơn vị lại có mức độ hiểu biết 

khác nhau về mô hình kinh doanh và tầm quan trọng về mặt xã hội của các thực hành kinh doanh 

cùng người thu nhập thấp, và một số đơn vị có hiểu biết rất hạn chế trong một số trường hợp. Do 

đó, việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh nông nghiệp cùng người thu nhập thấp và xây dựng 

năng lực cho khu vực tư nhân để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ có vai trò rất quan trọng 

đối với việc tăng trưởng nông nghiệp vì người nghèo, cũng như theo lý thuyết thay đổi của Dự án. 

Trong các hệ thống thị trường của các sản phẩm mục tiêu, năng lực của đối tác tiềm năng, sự sẵn 

sàng của các đối tác kinh doanh để tham gia với phụ nữ, và mức độ sẵn sàng của phụ nữ trong 

việc di chuyển lên phía trên các chuỗi giá trị cũng rất khác nhau. Do vậy, cần có các chiến lược 

can thiệp toàn diện ở cấp ngành cũng như ở cấp độ sản phẩm và chủ thể. 
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4.1.3.2 Can thiệp cấp ngành 

Chiến lược này rất phù hợp với và hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược nông nghiệp của quốc gia 

và tỉnh, và ưu tiên các biện pháp can thiệp sẽ góp phần tạo ra thay đổi có tính hệ thống trong 

ngành, bao gồm:  

→ Thúc đẩy các sáng kiến nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của các nhóm nhà sản xuất là 

phụ nữ để tham gia sản xuất thương mại và lập kế hoạch sản xuất theo định hướng thị trường; 

để đáp ứng chất lượng yêu cầu và quy mô đầu vào cần thiết, đồng thời tăng giá trị gia tăng và 

lợi tức. 

→ Hỗ trợ tổ chức lại mô hình sản xuất (chuyển dịch từ sản xuất quy mô hộ ở dạng tự cung tự cấp 

sang sản xuất thương mại có tính tập thể quy mô lớn); 

→ Hỗ trợ phụ nữ (trong hợp tác xã và nhóm sản xuất) tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và kinh 

doanh (dịch vụ tài chính, công nghệ lưu trữ và chế biến, dịch vụ khuyến nông và thông tin thị 

trường, v.v.); 

→ Nâng cao năng lực và chất lượng của các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống thị trường để 

hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ là nhà sản xuất, chế biến và thương nhân, trong chuỗi giá trị; 

→ Hỗ trợ điều phối đầu tư công và tư để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp 

ở vùng sâu, vùng xa; 

→ Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi trong ngành nông nghiệp. 

Các đối tác tiềm năng của Dự án ở cấp ngành là các tổ chức tài chính, Hội Phụ nữ, Ngân hàng 

Thương mại và tổ chức Phi chính Phủ có kinh nghiệm tổ chức các nhóm nhà sản xuất và nâng cao 

năng lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương và 

Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện. 

4.1.3.3 Can thiệp ở cấp độ sản phẩm 

Năng lực yếu kém và ít có các DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp đang cản trở sự phát triển của 

ngành, và Dự án sẽ thúc đẩy và khuyến khích triển khai các mô hình kinh doanh nông nghiệp cùng 

người thu nhập thấp thông qua các can thiệp sau đây: 

→ Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các chuỗi giá trị sản phẩm có nhiều phụ nữ 

tham gia và hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 

→ Hỗ trợ để phụ nữ tham gia hiệu quả trong chuỗi giá trị, 

→ Hỗ trợ nhân rộng các mô hình thành công của phụ nữ 

→ Khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp và phát triển ý tưởng kinh doanh mới; và 

→ Tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các chuỗi giá trị và doanh nghiệp, và tăng 

cường liên kết giữa các nhóm phụ nữ sản xuất và các mạng lưới hệ thống thị trường. 

Các đối tác tiềm năng trong các can thiệp này gồm: Sở NN&PTNT, Sở Công thương, UBND 

huyện, các hiệp hội trong ngành, Hội phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan khuyến nông 

cấp huyện và khuyến nông tư nhân, v.v.  

4.1.3.4 Các can thiệp cấp khu vực tư nhân 

Dự án sẽ triển khai các can thiệp bằng cách hỗ trợ kỹ thuật và đối ứng hoặc đồng đầu tư với các 

đối tác tư nhân, để chung tay hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ một khi các kế hoạch 

hành động của dự án đã được các bên cùng lập, thống nhất và phê duyệt, đặc biệt là thỏa thuận 

hợp tác đối tác của chương trình. Các can thiệp sẽ tập trung vào: 

→ Hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác kinh doanh cùng người thu nhập thấp với phụ nữ  
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→ Nâng cao kỹ năng và năng lực của phụ nữ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp 

nông nghiệp tư nhân; 

→ Tiếp cận thị trường nội địa và xuất khẩu giá trị cao hơn; 

→ Thúc đẩy quản lý chất lượng sản phẩm thông qua các hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi 

cung ứng và xây dựng thương hiệu. 

Các đối tác tiềm năng gồm: các doanh nghiệp tư nhân muốn hợp tác với Dự án để thu hút thêm 

nhiều phụ nữ tham gia vào và tận dụng được các cơ hội kinh doanh. 

4.1.3.5 Can thiệp để xác định cơ hội mới 

Ngành nông nghiệp Lào Cai đã có những chuyển đổi cơ cấu nhanh chóng trong những năm gần 

đây và tạo ra nhiều cơ hội mới. Ngoài các sản phẩm đã xác định trong phần 4.2, có một danh sách 

12 sản phẩm có tiềm năng trong tương lai, tuy nhiên, cơ hội thị trường hoặc tiềm năng để các 

doanh nghiệp tham gia vẫn chưa rõ ràng. Các sản phẩm này gồm: 1. Sơn tra ); 2. Miến Dong; 3. 

Cây chổi đót; 4. Ngô nếp; 5. Ý dĩ ; 6. Hạt trẩu (tinh dầu trẩu); 7. Hạt cọ (dầu cọ); 8. Măng tre ; 9. 

Thảo quả; 10. Nấm nấm linh chi; 11. Dầu Màng Tang. 11. Mật ong và sáp ong; 12. Hoa. 

Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành cùng với người có thu nhập thấp cho các sản phẩm 

này, bằng cách xác định các cơ hội mới cho phụ nữ, phù hợp với cách tiếp cận quản lý thích ứng. 

Dự án sẽ làm việc với các đối tác để: 

→ Tiếp tục tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng và khu vực tư nhân về các sản phẩm này cũng 

như các cơ hội và thách thức (cả ở thị trường địa phương, toàn quốc, và quốc tế); 

→ Hỗ trợ thí điểm các mô hình kinh doanh mới để phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm với 

khu vực tư nhân (khuyến khích phương pháp tiếp cận sản xuất thương mại, chứng nhận, xây 

dựng thương hiệu và tiếp thị, kết nối thị trường, v.v.); 

→ Huy động đầu tư tư nhân để nhân rộng mô hình kinh doanh; 

→ Thu hút thêm nhiều phụ nữ vào mô hình kinh doanh để tăng sản lượng và quy mô. 

Dự án sẽ khởi động một Quỹ tài trợ đổi mới, sáng tạo để hỗ trợ các ý tưởng kinh doanh mới và các 

ý tưởng đổi mới, sáng tạo của và vì phụ nữ và doanh nghiệp của họ, (tham khảo Phần 8 - Chiến 

lược đổi mới, sáng tạo để biết thêm chi tiết). 

Các đối tác đổi mới, sáng tạo tiềm năng bao gồm: NOMAFSI, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp 

nông nghiệp (công ty/hợp tác xã); Chi cục phát triển nông thôn và hợp tác xã thuộc Sở NN&PTNT; 

Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ; Hội Phụ nữ, và các doanh 

nghiệp. 

Chiến lược can thiệp cho từng nhóm sản phẩm ở cấp sản phẩm và công ty được tóm tắt trong 

hình 6 dưới đây: 
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Hình 6. Sơ đồ tóm tắt chiến lược can thiệp cho từng nhóm sản phẩm    

 

4.2 Các chiến lược can thiệp trong ngành du lịch 

4.2.1 Các chỉ số chính 

Bảng 6. Các chỉ số chính đối với can thiệp của Dự án trong ngành du lịch 

Các chỉ số chính: 

Các chỉ số chính: Trong hơn 4 năm, Dự án hướng tới tác động đến cuộc sống của 10% tổng số 
phụ nữ trưởng thành ở Lào Cai. Cụ thể trong ngành du lịch, Dự án sẽ: 

• Nâng cao thu nhập cho 400 phụ nữ tự làm chủ là những nhà cung cấp dịch vụ liên quan tới 
DLCĐ. 

• Nâng cao thu nhập cho 300 phụ nữ tham gia sản xuất hàng thủ công và DLCĐ. 

• Góp phần tạo ra 1.400 việc làm ổn định cho phụ nữ. 

• Góp phần tăng 15% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc đồng quản lý trong ngành du 
lịch. 

• Huy động hơn 3 triệu Đô la Mỹ từ doanh nghiệp du lịch và nông nghiệp để tạo các cơ hội kinh 
doanh có lợi nhuận, bền vững và gắn với người thu nhập thấp trong du lịch. 
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Bảng 7. Dự kiến số hộ hưởng lợi từ Dự án trong ngành du lịch 

Phân ngành 
Tổng Số hộ 
tham gia 

Số hộ hợp tác với 
các doanh nghiệp 
sẵn sàng lồng ghép 
kinh doanh gắn với 
người thu nhập 
thấp 

Số hộ hợp tác với 
các đối tác khác  

Việc làm trong ngành dịch vụ 
khách sạn nhà hàng và hướng 
dẫn 

1400 1400  

DLCĐ 400 50 350 

Thủ công/thổ cẩm   300 200 100 

Tổng số hộ cải thiện thu 
nhập 

7008 250 450 

Tổng số việc làm được tạo ra 1400 1400  
Nguồn: ước tính từ số liệu thống kê và các nguồn khác 

4.2.2. Chiến lược ngành 

Tương tự ngành nông nghiệp, Dự án sẽ áp dụng phương pháp Phát triển hệ thống thị trường 

(MSD) hướng tới WEE nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như tăng lợi ích kinh tế và xã hội 

của phụ nữ khi họ tham gia thị trường du lịch. Mặc dù phụ nữ tham gia khá nhiều vào ba sản phẩm 

dịch vụ được lựa chọn, mức độ sẵn sàng của họ và sự quan tâm của khu vực tư nhân đối với quan 

hệ đối tác kinh doanh cùng người thu nhập thấp lại khác nhau. Để đảm bảo tăng trưởng bao trùm 

ngành và các mô hình hợp tác kinh doanh hiệu quả giữa khu vực tư nhân và phụ nữ, Dự án và các 

đối tác tiềm năng cần phải giải quyết các nút thắt chính sau đây: 

Thiếu kỹ năng: Kỹ năng chuyên môn và dịch vụ của phụ nữ chưa đáp ứng được yêu cầu của 

người sử dụng lao động và các doanh nghiệp. Người lao động và nhà sản xuất cần đáp ứng 

những kỳ vọng và tiêu chuẩn nhất định của các khách sạn hoặc các doanh nghiệp kinh doanh mặt 

hàng thủ công giá trị cao để có thể cung cấp các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng. Để đáp ứng 

các yêu cầu này, Dự án sẽ đầu tư chuẩn bị năng lực cho phụ nữ để họ "sẵn sàng" tham gia làm 

việc và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh. Phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên của chính quyền 

cấp tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Kết nối đào tạo với công việc thực tế là chìa khóa 

để cải thiện các cơ hội việc làm dài hạn và ngắn hạn. 

Ít kinh nghiệm làm việc với phụ nữ: nhiều doanh nghiệp du lịch có ít kinh nghiệm, hiểu biết và nhạy 

cảm đối với phụ nữ tham gia với vai trò là những người cung cấp dịch vụ, và nhân viên trong chuỗi 

giá trị kinh doanh của họ. Cần thúc đẩy các mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp để hỗ 

trợ chuyển đổi trong các đối tác tư nhân để tạo ra các thực hành kinh doanh có mang lại lợi ích cho 

người thu nhập thấp. 

4.2.2 Chiến lược can thiệp 

Dự án sẽ áp dụng các chiến lược can thiệp tổng thể ở cấp ngành, cấp tiểu ngành và cấp công ty. 

Các chiến lược can thiệp cụ thể cho từng tiểu ngành đã chọn được trình bày trong Phần 4.3, 4.4 

và 4.5. Những chiến lược cụ thể này sẽ giải quyết các yếu kém về mặt kỹ năng và xây dựng đủ 

năng lực kinh doanh để làm việc với phụ nữ. 

                                                           
8 Mỗi hộ có 1,5 phụ nữ độ tuổi lao động, do vậy tổng số phụ nữ tiếp cận là 1.120.  
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Các chiến lược thúc đẩy tăng trưởng ngành bao trùm: Dự án sẽ áp dụng 2 chiến lược để thúc 

đẩy tăng trưởng ngành bao trùm. Ngoài ra, một số chiến lược đề xuất ở cấp ngành hàng cũng sẽ 

góp phần phát triển ngành. 

Chiến lược 1: Hỗ trợ các sáng kiến của đối tác liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và thị 

trường lao động ngành du lịch có chất lượng cao thông qua: 

• Thúc đẩy phát triển nguồn cung ứng lao động đa dạng từ các nhà cung cấp dịch vụ công và 

tư  

• Thúc đẩy đào tạo thực tế và sự phối hợp giữa cơ sở dạy nghề và khách sạn với sở 

VHTTDL, hiệp hội du lịch, áp dụng các giải pháp dựa trên công nghệ-thông tin để tiếp cận 

nhiều phụ nữ hơn để phát triển kỹ năng 

• Xây dựng cơ chế để cho phép hướng dẫn viên người DTTS tại điểm có thể đưa khách đi 

tham quan du lịch suốt tuyến trong phạm vi du lịch huyện và tỉnh. 

• Thúc đẩy việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm về phát triển năng lực và lồng ghép việc làm 

cho người thu nhập thấp 

• Phổ biến thông tin thị trường lao động để giúp cải thiện quan hệ cung – cầu lao động trong 

ngành du lịch tại các điểm du lịch chính. 

Đối tác tiềm năng: Các đối tác chính có thể là các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân, các trung 

tâm đào tạo công và tư có liên kết với các đối tác khác như các tổ chức phi chính phủ, tổ chức 

đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp. 

Chiến lược 2: Tăng cường và cải thiện các chính sách của tỉnh nhằm thúc đẩy đầu tư du lịch bền 

vững lồng ghép với lợi ích cho người thu nhập thấp  

• Đánh giá các điểm du lịch tiềm năng, nhu cầu phát triển du lịch và kết nối với các nhà đầu 

tư tư nhân. 

• Thúc đẩy đối thoại giữa khu vực tư nhân và cộng đồng về nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản 

du lịch tự nhiên và văn hóa 

• Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp tư nhân đầu tư du lịch bền vững 

gắn với cộng đồng, đặc biệt là đầu tư mang lại lợi ích cho phụ nữ bao gồm phụ nữ DTTS 

tại các điểm du lịch tiềm năng 

4.2.3 Việc làm cho phụ nữ trong ngành dịch vụ khách sạn nhà hàng và lữ hành 

4.2.3.1 Tổng quan ngành dịch vụ khách sạn 

Lào Cai có 961 cơ sở lưu trú, bao gồm các cơ sở lưu trú từ chưa được xếp hạng đến khách 

sạn/khu nghỉ dưỡng 5 sao, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao, 9 khách sạn 3 sao, 

50 khách sạn 2 sao và 523 nhà nghỉ, trong đó 50% các cơ sở này tập trung ở huyện Sa Pa. Ngành 

du lịch đã tạo ra khoảng 5.100 lao động trực tiếp và 4.400 lao động gián tiếp, trong đó 2.317 người 

làm việc tại Sa Pa. Năm 2016, doanh thu từ ngành du lịch là 9,443  tỷ đồng (Nguồn: Sở VHTTDL 

Lào Cai 2017). 

4.2.3.2 Rào cản và cơ hội việc làm của phụ nữ trong ngành khách sạn  

Cơ hội 

Nhu cầu lao động trong ngành này đang tăng và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Ngành dịch 

vụ này tạo cơ hội việc làm chính thức cho rất nhiều người dân địa phương, trong đó 70-80% là phụ 

nữ (ước tính 30-40% là phụ nữ DTTS), chủ yếu ở Sa Pa và Bắc Hà –hai điểm du lịch chính của 

Lào Cai. Các cơ hội việc làm bao gồm các công việc cần kỹ năng vừa phải như làm vườn, nhân 
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viên buồng phòng và giặt ủi, và các công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn như hướng dẫn viên, lễ 

tân, pha chế (bar tender), đầu bếp và quản lý cấp trung trong khách sạn. Ước tính tới năm 2021, 

ngành này có thể tạo ra 1.400 việc làm mới ở hai huyện chính này và 400 việc làm thay thế mỗi 

năm. Điều này cũng đã được thể hiện một phần qua việc doanh nghiệp tăng mức lương để thu hút 

lao động, đặc biệt là mức áp dụng hệ thống lương bởi các khách sạn có quy mô lớn. 

Dự án nên tập trung tăng cường kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cũng như kỹ năng làm việc 

cho nhiều phụ nữ địa phương, thanh niên và đặc biệt là phụ nữ, để họ có thể được thuê làm các 

việc chính thức. Các can thiệp có thể gồm: phát triển kỹ năng cho phụ nữ; nâng cao năng lực cung 

cấp dịch vụ việc làm của nhà cung cấp dịch vụ; thúc đẩy chuyển đổi môi trường làm việc, tạo môi 

trường làm việc có cơ hội bình đẳng; và đặc biệt là xóa bỏ kỳ thị hay định kiến đối với những phụ 

nữ làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn. 

Rào cản chính đối với việc làm của phụ nữ và nữ DTTS trong ngành khách sạn nhà hàng và 

lữ hành 

Thiếu nguồn cung ứng lao động có kỹ năng. Trong những năm gần đây, Lào Cai đã có sự gia tăng 

nhanh chóng số lượng các cơ sở lưu trú có quy mô lớn. Kết quả là, nhu cầu lao động có kỹ năng 

cao đang tăng trong khi đó nguồn cung lao động địa phương chủ yếu là lao động chưa có kỹ năng 

hoặc kỹ năng vừa phải, dẫn đến chất lượng dịch vụ không đồng nhất. Đây sẽ là cơ hội cho phụ nữ 

địa phương tham gia thị trường lao động khi họ được nâng cao năng lực và có đủ kỹ năng để đáp 

ứng các yêu cầu làm việc trong bối cảnh tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Tuy nhiên, 

phát triển kỹ năng lại chính là một thách thức vì hiện có rất ít đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển kỹ 

năng liên quan trong ngành dịch vụ, đặc biệt là ở các địa bàn mục tiêu. 

Năng lực cung cấp dịch vụ phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cũng như kỹ năng việc 

làm còn hạn chế. Trường Cao đẳng Cộng Đồng Lào Cai và trường Cao Đẳng Nghề Lào Cai tiến 

hành đào tạo dài hạn về hướng dẫn viên du lịch cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và các 

khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng ngành dịch vụ khách sạn nhà hàng. Ngoài ra các trường có các 

chương trình đào tạo ngắn hạn khi có yêu cầu. Bên cạnh đấy, Sở VHTTDL Lào Cai, phòng VHTT 

huyện, Hiệp Hội Du lịch, Trung tâm Thông tin Du lịch, các chương trình phát triển cũng tham gia tổ 

chức các khóa tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ hướng dẫn và nhà hàng khách sạn cho lực lượng 

lao động ở địa phương. Sapa O’Chau, một mô hình doanh nghiệp xã hội thành công do một phụ 

nữ làm chủ, đào tạo cho 100 thanh niên DTTS các kỹ năng làm việc như kỹ năng ngôn ngữ, học 

qua hành/thực tập và hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp để học viên có thể làm hướng dẫn viên du lịch tại 

điểm hoặc bồi bàn. 90% học viên của doanh nghiệp này tìm được việc làm sau khóa học. Tuy 

nhiên, doanh nghiệp xã hội này chưa quan tâm đến việc đào tạo kỹ năng ngành dịch vụ khách sạn 

nhà hàng do yêu cầu cao về số lượng giảng viên có trình độ làm việc toàn thời gian. Chỉ những 

khách sạn lớn (ví dụ: 4 sao) mới thuê các đơn vị dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp như SmartCity để 

đào tạo nhân viên của họ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trong ngành chủ yếu phát triển kỹ năng cho nhân viên mới bằng cách yêu cầu nhân viên có kinh 

nghiệm dạy lại cho họ trong quá trình làm việc. Hiện có một số công ty đang muốn đầu tư vào dịch 

vụ đào tạo phát triển kỹ năng này. 

Phụ nữ đối mặt với nhiều rào cản về văn hóa và xã hội và thiếu năng lực trong tiếp cận cơ hội việc 

làm chính thức trong ngành, chi tiết như dưới đây: 

• Có quan niệm tiêu cực về phụ nữ làm việc tại các khách sạn, nhà hàng, khiến phụ nữ không 

nhận được sự ủng hộ từ gia đình và cộng đồng từ dân tộc Mông, Dao và Hà Nhì. Phụ nữ 

DTTS còn phải thuyết phục chồng (và nhiều khi bố mẹ chồng) để xóa bỏ kỳ thị và “cho phép” 

làm trong ngành này. Phụ nữ DTTS làm trong ngành dịch vụ phải thu xếp với các thành viên 

khác trong gia đình để hoàn thành các 'việc nhà thông thường' của họ. 
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• Nếu không được đào tạo phù hợp, lao động người DTTS thuộc một số dân tộc như Mông và 

Dao thấy khó có thể duy trì công việc vì họ không thể thích nghi với môi trường làm việc có kỷ 

luật, đặc biệt là ở các khách sạn tiêu chuẩn cao. 

• Ít thông tin về cơ hội việc làm, tính chất và yêu cầu công việc, và môi trường làm việc khiến họ 

không biết tới các cơ hội tiềm năng và khó quyết định để tham gia vào những cơ hội này. Điều 

này rõ rệt hơn đối với phụ nữ DTTS do họ sống ở các vị trí xa xôi (xa các trung tâm thị trấn), 

khả năng đi lại hạn chế và ít tiếp cận thông tin truyền thông. 

• Nhìn chung có sự chênh lệch về kỹ năng giữa phụ nữ DTTS và lao động người kinh trong 

ngành này. Trong những năm gần đây, việc học hành của người DTTS đã cải thiện đáng kể, 

đặc biệt là giáo dục phổ cập (như tiểu học và trung học cơ sở); nhưng phụ nữ DTTS ít người 

tiếp cận được giáo dục cấp học đại học và học nghề - đây là một thiệt thòi lớn đối với họ trong 

việc tham gia các khóa đào tạo trình độ cao để có được công việc tốt hơn và hưởng lương cao 

hơn trên thị trường lao động. 

• Nhiều người sử dụng lao động trong ngành không phải là người DTTS và do đó, họ ít hiểu biết 

và ít nhạy cảm đối với người lao động là người DTTS. 

4.2.3.3 Chiến lược can thiệp của Dự án   

Kết quả mong đợi của các chiến lược can thiệp trong ngành này là: 

• Cải thiện điều kiện tiếp cận của phụ nữ đối với các chương trình đào tạo chuyên ngành và kỹ 

năng việc làm thực tế tại địa phương. 

• Phụ nữ được thành viên gia đình ủng hộ để ứng tuyển và làm việc trong ngành dịch vụ khách 

sạn nhà hàng. 

• Các khách sạn nhà hàng và đơn vị lữ hành có nhiều hỗ trợ hơn cho nhân viên là người DTTS, 

đặc biệt là phụ nữ dân tộc. 

• Phát triển dịch vụ cung ứng lao động có kỹ năng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về 

lực lượng lao động có chất lượng. 

Để đạt được những kết quả này, Dự án sẽ áp dụng 2 chiến lược nhằm tạo ra thay đổi có tính hệ 

thống và chuẩn bị để phụ nữ sẵn sàng tham gia thị trường lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu 

cao về lực lượng lao động có kỹ năng cao. 

Chiến lược 1: Thúc đẩy các chương trình phát triển kỹ năng gắn với  nhu cầu tuyển dụng 

của các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ  

Mục đích của Chiến lược này là thúc đẩy đầu tư hiệu quả các hoạt động đào tạo  kỹ năng chuyên 

ngành và kỹ năng việc làm gắn với nhu cầu sử dụng lao động đặc biệt lao động nữ DTTS để họ 

nâng cao năng lực và vượt qua các rào cản, định kiến về văn hóa và xã hội để họ yên tâm tham 

gia làm việc lâu dài và có thu nhập tốt hơn. Dự án sẽ cấp ngân sách đối ứng lên đến 49% chi phí 

đầu tư cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác kinh doanh để cung cấp: 

→ Các chương trình dạy kỹ năng chuyên ngành thực tế và kỹ năng làm việc qua thực hành dành 

cho phụ nữ dựa trên nhu cầu sử dụng lao động của các khách sạn nhà hàng và các đơn vị lữ 

hành. 

→ Hỗ trợ đào tạo mới và đào tạo lại cho nhân viên là phụ nữ trong dịch vụ khách sạn, nhà hàng 

và hướng dẫn viên tại điểm. 

→ Các khóa tập huấn cho giảng viên địa phương về phát triển kỹ năng làm việc phù hợp với trình 

độ của học viên. 
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→ Các hoạt động tư vấn cho những phụ nữ quan tâm và thanh niên có tư duy dịch vụ, giúp họ tự 

tin với sự lựa chọn công việc và tăng tính thích nghi công việc của họ. 

→ Các hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn nhà 

hàng và lữ hành cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng họ, đặc biệt là dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì. 

→ Cải thiện quy trình tuyển dụng và các thực hành tại nơi làm việc của các khách sạn và khu vui 

chơi giải trí để thu hút và giữ chân nhân viên địa phương. 

→ Các hoạt động tham quan tìm hiểu mô hình phát triển kỹ năng nghề du lịch cho phụ nữ và nữ 

dân tộc thiểu số gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế thành công 

Với chiến lược này, các đối tác tiềm năng là các doanh nghiệp xã hội, các công ty tư nhân có thể 

hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị cung cấp dịch vụ công. 

Chiến lược 2: Phát triển các dịch vụ cung ứng lao động nữ  có kỹ năng cho các đơn vị kinh 

doanh du lịch và dịch vụ, và khu vui chơi giải trí ở địa phương  

Chiến lược này hướng tới phát triển các dịch vụ cung ứng lao động (là nhân viên nữ) có kỹ năng 

nhằm đáp ứng các nhu cầu lao động khác nhau của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các đơn vị lữ 

hành và khu vui chơi. Dự án sẽ cấp vốn đối ứng lên đến 49% tổng mức đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật 

cho các đối tác để: 

→ Đánh giá thị trường lao động và nhu cầu dịch vụ. 

→ Đánh giá các nhu cầu lao động của các khách sạn, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí, đơn vị 

lữ hành và xây dựng một danh sách các yêu cầu dịch vụ đào tạo. 

→ Phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng phù hợp với các nhóm DTTS khác nhau. 

→ Hỗ trợ tuyển học viên thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và quảng bá/xúc tiến. 

→ Thiết kế khảo sát sự hài lòng của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng lao 

động. 

Các đối tác tiềm năng trong chiến lược này là các cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức phát triển năng 

lực, các doanh nghiệp xã hội, các công ty tư nhân (phối hợp) với các tổ chức phi chính phủ và các 

tổ chức đoàn thể. 

4.2.4 Du lịch cộng đồng bền vững và công bằng 

4.2.4.1 Tổng quan  Du lịch cộng đồng  

DLCĐ Lào Cai bắt đầu phát triển từ những năm 2000, ban đầu với quy mô nhỏ ở một vài làng bản 

ở Sa Pa, sau đó được nhân rộng ở trong huyện và sang nhiều làng bản ở Bắc Hà, Bát Xát, Mường 

Khương, và Simacai. Hiện nay Sapa có 7 điểm DLCĐ được UBND tỉnh công nhận và đang hoạt 

động có hiệu quả cao, Bắc Hà có 5 bản tham gia cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng, và Bát Xát 

có điểm Y Tý, là một xã miền núi vùng sâu và mới phát triển DLCĐ. Năm 2017, riêng các tuyến 

điểm du lịch cộng đồng ở Sapa đã thu hút được khoảng 250 ngàn lượt khách đến thăm. Điểm du 

lịch mới như Y Tý cũng đã thu hút được khoảng 12.000 lượt khách. Các dịch vụ DLCĐ bao gồm 

dịch vụ lưu trú tại gia homestay, dịch vụ ẩm thực cộng đồng, dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ văn nghệ 

truyền thống, các chương trình trải nghiệm cuộc sống và lao động sản xuất gắn liền với hoạt động 

kinh tế của các gia đình DTTS, trong đó phần đa có sự tham gia của phụ nữ . 

4.2.4.2 Rào cản và cơ hội để phụ nữ tham gia DLCĐ 

Cơ hội 

Khách du lịch quốc tế là đối tượng khách chủ đạo của homestay ở Lào Cai. Họ ưa thích và tìm 

kiếm các trải nghiệm du lịch "đích thực" và tìm hiểu về văn hóa và lối sống địa phương. Khách nội 
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địa hiện nay chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường DLCĐ nhưng số lượng khách nội địa đang 

tăng nhanh trong những năm gần đây. Trong vài năm tới, thị trường khách DLCĐ vẫn chủ yếu là 

du khách quốc tế và các nhóm du lịch gia đình trong nước, những người sẵn sàng ở homestay, 

đặc biệt là homestaychất lượng cao và thưởng thức các món ăn địa phương. Đồng thời, phân 

khúc khách “phượt” Việt Nam cũng đang phát triển và tham gia trải nghiệm DLCĐ trong các 

chuyến phiêu lưu của họ. Đây là những khách du lịch có ngân sách tiết kiệm, thường họ chỉ cần 

một điểm nghỉ dừng chân giữa các điểm đến. 

Các đơn vị điều hành tour tại các thành phố lớn hoặc Lào Cai và Sapa là những tác nhân quan 

trọng trong thị trường DLCĐ. Họ thiết kế và quảng bá các chương trình du lịch để đưa khách đến 

các điểm DLCĐ. Họ cũng thường điều phối các dịch vụ DLCĐ tại điểm đến. Đối với các điểm du 

lịch DLCĐ phát triển, chương trình và hoạt động du lịch đã được thiết kế sẵn trước để đảm bảo 

chất lượng. Tuy nhiên, các đơn vị điều hành tour thường không đầu tư trực tiếp vào cơ sở vật chất 

DLCĐ. Homestay và các cơ sở vật chất kỹ thuật khác phục vụ DLCĐ, ngoài sự hỗ trợ của các tổ 

chức phi chính phủ, hầu hếtđều do các hộ gia đình tự đầu tư xây dựng, vận hành và bảo quản. 

Hướng dẫn viên địa phương là một tác nhân chủ đạo khác trong DLCĐ. Họ khuyến nghị khách về 

những điểm tham quan ngoài chương trình, lựa chọn homestay qua đêm và các dịch vụ liên quan 

khác. Có những nhóm du khách đơn lẻ, đặc biệt là khách ba lô tự đi du lịch hoặc đôi khi mua lẻ các 

dịch vụ du lịch có nhu cầu trải nghiệm du lịch cộng đồng. Đây cũng sẽ là một trong những đối 

tượng khách chính của hướng dẫn viên du lịch địa phương. Ước tính có khoảng 200 hướng dẫn 

viên du lịch địa phương ở Sa Pa, trong đó 80-90% là người DTTS - chủ yếu là phụ nữ Mông và 

Dao. 

Homestay là một dịch vụ DLCĐ thiết yếu do các hộ  vận hành. Tại Lào Cai, giá homestay trung 

bình dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/người/đêm. Chủ homestay cũng có thêm thu nhập từ 

việc phục vụ ăn uống cho khách du lịch. Trung bình, chi phí đầu tư một homestay cơ bản là 

khoảng 60-80 triệu đồng. Chi phí chủ yếu đầu tư nhà vệ sinh, mua giường/chăn ga gối và thiết bị 

nhà bếp, v.v. Với các homestay cao cấp hơn, tiện nghi hơn, chi phí đầu tư khoảng 120-500 triệu 

đồng. Ước tính có khoảng 215 homestay tại Lào Cai, trong đó có 174 ở Sa Pa và hầu hết các 

homestay đều do phụ nữ điều hành. 

Rào cản cản trở phụ nữ tham gia DLCĐ  

• Việc thiếu kỹ năng quản trị kinh doanh và kỹ năng phục vụ làm giảm chất lượng dịch vụ DLCĐ. 

• Tiếp cận thị trường: do hạn chế về kiến thức và kỹ năng tiếp thị, chủ homestay phụ thuộc rất 

nhiều vào các đơn vị điều hành tour và hướng dẫn viên trong việc tìm nguồn khách. Đồng thời, 

do không biết đọc/viết (ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp) và không thông thạo máy vi tính, họ không 

thể nhận các yêu cầu đặt chỗ/phòng của khách quốc tế qua mạng internet, hoặc các kênh đặt 

phòng trực tuyến.. 

• Hạn chế về khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt với khách nội địa (đối với homestay của người 

Mông, Hà Nhì, Dao ở vùng sâu vùng xa) và ngoại ngữ với khách nước ngoài (đối với dân tộc 

Hà Nhì, Tày, Nùng). 

• Hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ tài chính (ít vay được vốn) để xây dựng mới hoặc nâng cấp 

homestay và các dịch vụ DLCĐ khác. 

• Các nhà đầu tư bên từ bên ngoài vào đầu tư kinh doanh tại một số bản DLCĐ như ở Tả Van 

đã khiến cho các hộ dân địa phương khó cạnh tranh thu hút khách du lịch. 

4.2.4.3 Chiến lược can thiệp của Dự án   

Trong bối cảnh này, 3 phạm vi Dự án có thể can thiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động cho đối 

tượng phụ nữ tham gia vào du lịch cộng đồng, bao gồm: 
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• Mở rộng/Tăng các cơ hội kinh tế cho phụ nữ tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi giá trị DLCĐ 

như là các nhà cung cấp dịch vụ DLCĐ và nâng cao thu nhập cho người lao động bán thời gian 

tại các điểm DLCĐ hiện tại và điểm tiềm năng. 

• Hỗ trợ các mô hình kinh doanh homestay do phụ nữ làm chủ. 

• Cải thiện chính sách để khuyến khích đầu tư tư nhân vào chuỗi giá trị DLCĐ. 

Kết quả mong đợi của các can thiệp này là: 

• Các hộ ở điểm DLCĐ có thể cung cấp các dịch vụ DLCĐ chất lượng và tạo ra thu nhập cao 

hơn. 

• Các hộ gia đình địa phương nhận được nhiều dịch vụ hỗ trợ hơn và nâng cao được tính cạnh 

tranh trên thị trường. 

• Phát triển và duy trì được các mô hình DLCĐ bền vững. 

• Thiết lập và duy trì các liên kết kinh doanh chặt chẽ giữa các nhà cung cấp dịch vụ DLCĐ và 

các đơn vị điều hành tour/hướng dẫn viên du lịch. 

Chiến lược 1: Thúc đẩy các đầu tư DLCĐ bền vững có sự tham gia của phụ nữ  

Chiến lược này nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân vào phát triển và cải thiện các mô hình DLCĐ chất 

lượng gắn kết với sự tham gia của phụ nữ tại các điểm DLCĐ mới và hiện tại bằng cách đưa ra 

đồng đầy tư lên tới 49% chi phí đầu tư để: 

→ Phát triển mới hoặc nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ DLCĐ hiện tại cho khách trong nước và 

quốc tế (kết hợp với du lịch nông nghiệp, các dịch vụ trải nghiệm lối sống, lao động sản xuất và 

văn hóa bản địa). 

→ Tư vấn cho các hộ gia đình địa phương  xây dựng hoặc nâng cấp các cơ sở DLCĐ sinh thái- 

thân thiện với môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường 

→ Nâng cao năng lực kinh doanh cho các nhóm hộ gia đình địa phương, bao gồm cả phụ nữ về 

lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, vận hành DLCĐ, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng liên quan 

khác để cung cấp các dịch vụ có chất lượng. 

→ Phát triển nguồn cung thực phẩm sạch và các sản phẩm khác bền vững từ các hộ trên địa bàn 

phục vụ cho du lịch cộng đồng và điểm đến. 

→ Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến quảng bá và marketing DLCĐ. 

→ Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các nhà đầu tư tư nhân và cộng đồng địa phương.  

Các đối tác chính có thể là: các đơn vị điều hành tour, các đại lý du lịch và các tổ chức hỗ trợ như 

các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các tổ chức phi chính phủ. 

Chiến lược 2: Hỗ trợ các mô hình kinh doanh DLCĐ do phụ nữ làm chủ  

Chiến lược can thiệp này tập trung hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức hợp tác để 

củng cố và nâng cao năng lực kinh doanh cho các mô hình du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ 

để họ trở thành đối tác kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành thông qua hỗ trợ tài chính và kết 

nối mạng lưới để: 

→ Xây dựng các sáng kiến kinh doanh du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ. 

→ Bảo tồn nhà truyền thống do phụ nữ quản lý 

→ Nâng cao kỹ năng điều hành và quản lý kinh doanh, gồm lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, vận 

hành và quản lý dịch vụ, an toàn cháy nổ 

→ Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng các phần mềm thông tin du lịch thông minh đã có 

→ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và cải tiến sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng (bao gồm cả dịch vụ ăn 

uống). 
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→ Kết nối các doanh nghiệp/mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ với các 

đơn vị điều hành tour và đại lý du lịch. 

→ Thu hút thành viên nữ tham gia quản lý điểm DLCĐ, các điểm tham quan thu hút khách du lịch 

cấp cộng đồng và cơ chế chia sẻ lợi ích từ du lịch. 

Với chiến lược này, các đối tác tiềm năng là các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị cung cấp dịch 

vụ phát triển, các đơn vị kinh doanh liên quan có kinh nghiệm trong DLCĐ, tổ chức đoàn thể, phối 

hợp với các hiệp hội du lịch và các cơ quan quản lý du lịch địa phương. 

4.2.5 Thúc đẩy nghề thủ công truyền thống cho người DTTS 

4.2.5.1 Tổng quan về ngành hàng thủ công 

Trên địa bàn tỉnh có 17 sản phẩm thủ công truyền thống như dệt vải và lanh, thêu, tre đan, nhuộm, 

chạm bạc, rèn, nấu rượu với 28 làng nghề truyền thống của người DTTS ở Sa Pa, Bát Xát, Bắc 

Hà, Văn Bàn và Mường Khương. Các dân tộc đã phát triển các kỹ thuật làm thủ công rất đặc thù. 

Ví dụ, kỹ thuật dệt bông của người Tày, dệt vải gai và thêu của người Dao, Phù Lá và Mông, chạm 

bạc của người Dao và Mông ở Sa Pa và Bát Xát, nấu rượu ở Bắc Hà và Bát Xát. Hầu hết các làng 

nghề thủ công truyền thống đều tập trung ở Sa Pa với 11 làng nghề trong đó có hơn 1.000 hộ gia 

đình tham gia. Nghề thủ công truyền thống có số lượng lớn phụ nữ tham gia là dệt bông và lanh, 

thêu và chạm bạc. Các hoạt động này chủ yếu thấy ở các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát và có kết 

nối chặt với dịch vụ du lịch. Hiện có ít số liệu thống kê chi tiết về ngành này. Không có số liệu về 

doanh thu từ bán hàng thủ công trong tỉnh. 

Có hơn chục nhóm phụ nữ sản xuất người Mông hoa, Mông đen, Dao đỏ, Nùng và Phù Lá đã và 

đang tham gia các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế có giá trị cao, làm việc với các công ty 

như Craft Link, Lan Rừng; và Indigo Cat do phụ nữ Mông vận hành hiện đang tiếp thị sản phẩm 

trực tuyến bằng phương tiện truyền thông xã hội. Hợp tác xã Lan Rừng có trụ sở tại Sa Pa hiện 

đang liên kết với khoảng 200 lao động nữ  là người dân tộc làm hàng thủ công thêu, dệt và bạc ở 5 

xã. 50% sản phẩm được bán cho khách du lịch và các khách sạn lớn ở Việt Nam. Thu nhập bình 

quân của thành viên hợp tác xã dao động trong khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Craft Link hiện đang 

phối hợp với 70 nhóm thủ công của phụ nữ bao gồm phụ nữ DTTS trên toàn quốc trong đó có 6 

nhóm từ huyện Sa Pa và Bát Xát ở Lào Cai. Ngoài ra, các nhà sản xuất hàng thủ công cũng cung 

cấp sản phẩm cho thị trường du lịch địa phương. 

4.2.5.2 Rào cản và cơ hội để phụ nữ tham gia sản xuất hàng thủ công truyền thống 

Cơ hội 

Kết quả tham vấn các bên liên quan trong ngành cho thấy triển vọng hứa hẹn đối với hàng thủ 

công trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng hiện tại về du lịch và tăng trưởng trong phân khúc thị 

trường sản phẩm thủ công cao cấp. Dự án có thể can thiệp nhằm (i) giúp các nhóm nhà sản xuất 

thủ công mới tăng cường tiếp cận thị trường cao cấp. Đây là những phân khúc mà các công ty thủ 

công như Craft Link, Hợp tác xã Lan Rừng hay Indigo Cat muốn mở rộng hoạt động; và (ii) giúp 

nhà sản xuất tăng cường tiếp cận thị trường du lịch địa phương. 

Dệt, in vải và thêu truyền thống là kỹ năng được đánh giá cao và tốn thời gian, và từ khi còn nhỏ, 

các bé gái đã học những kỹ năng này từ mẹ. Do vậy, phần đông phụ nữ bao gồm phụ nữ DTTS 

đều rất giỏi làm ra các sản phẩm thủ công tinh vi như vậy. 

Rào cản cản trở phụ nữ sản xuất hàng thủ công truyền thống 

Rào cản cản trở phụ nữ tham gia một cách có ý nghĩa hơn vào các hoạt động này là: 
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• Thiếu kỹ năng để làm các sản phẩm cao cấp mới bán cho khách du lịch. 

• Hạn chế trong tiếp cận thị trường và các kỹ năng tiếp thị để bán sản phẩm tại địa phương. 

• Tăng cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế chất lượng thấp và giá rẻ nhập từ Trung Quốc. 

• Phụ nữ tham gia vào các hoạt động này chủ yếu là người trung niên hoặc người già và các 

hoạt động này không còn sức hút đối với nhiều nữ thanh niên DTTS vì họ thích những việc 

khác. 

• Thiếu khả năng điều phối với các nhà sản xuất khác trong các nhóm và công ty. 

4.2.5.3 Chiến lược can thiệp của Dự án   

Các chiến lược can thiệp này dự kiến sẽ tạo ra các kết quả sau: 

• Các nhóm nhà sản xuất có khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đồng nhất cho 

các công ty, tăng thu nhập. 

• Các công ty có đủ nguồn cung ứng sản phẩm chất lượng cao từ nhà sản xuất. 

• Các nhóm nhà sản xuất có khả năng tham gia hiệu quả vào thị trường du lịch và có thu nhập 

cao hơn từ việc bán hàng thủ công. 

• Số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong ngành tăng. 

Để đạt được những kết quả này, cần áp dụng hai chiến lược can thiệp sau, tập trung vào các 

nhóm sản xuất khác nhau cho các phân khúc thị trường khác nhau. 

Chiến lược 1: Thu hút thêm phụ nữ tham gia vào các hệ thống thị trường hàng thủ công có 

giá trị cao 

Chiến lược này hướng tới tăng cường sự hỗ trợ của khu vực tư nhân cho các nhóm phụ nữ để họ 

tham gia vào thị trường hàng thủ công giá trị cao. Điều này sẽ được thực hiện thông qua khoản tài 

trợ đối ứng lên tới tối đa 49% giá trị đầu tư để: 

→ Xác định và hỗ trợ thành lập các nhóm mới hoặc củng cố các nhóm sản xuất hiện tại. 

→ Hỗ trợ đào tạo về kỹ năng sản xuất, phát triển sản phẩm và tiếp thị. 

→ Phát triển các liên kết thị trường cho các nhóm sản xuất. 

→ Nâng cao nhận thức của nhà sản xuất đối với tài sản văn hóa và tự tin vào năng lực của họ có 

thể tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn. 

→ Phát triển các vùng trồng bông, lanh để tăng nguồn cung nguyên liệu cho hàng dệt và thủ công 

truyền thống. 

→ Cải thiện khả năng tiếp cận vốn vay và dịch vụ phát triển kinh doanh cho các nhà sản xuất nữ. 

Đối tác tiềm năng của Dự án gồm các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ (các công ty, doanh nghiệp 

xã hội, hợp tác xã thương mại). Dự án cũng khuyến khích hợp tác với các tổ chức quần chúng, ví 

dụ như hợp tác xã để tăng độ bao phủ. 

Chiến lược 2: Tăng cường kết nối giữa các nhóm thủ công của phụ nữ với thị trường du lịch 

Chiến lược 1 có mục đích thúc đẩy sự tham gia của các nhóm thủ công của phụ nữ trong các phân 

khúc thị trường giá trị cao, và chiến lược  hai này chuẩn bị và hỗ trợ các kết nối giữa các nhóm sản 

xuất hàng thủ công của phụ nữ và nữ DTTS với thị trường du lịch địa phương. Trọng tâm của can 

thiệp này là: 

→ Xác định các nhóm phụ nữ tiềm năng và các tác nhân du lịch quan tâm để hỗ trợ tiếp cận. 

→ Xây dựng năng lực cho các nhóm sản xuất về kỹ năng sản xuất, thiết kế sản phẩm, tiếp thị. 

→ Phát triển các gói du lịch trải nghiệm sản xuất/mô hình trình diễn nghề thủ công truyền thống ở 

Sapa và Bắc Hà để khách hiểu giá trị thực của sản phẩm thủ công qua việc giới thiệu với họ 

quy trình sản xuất. 
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→ Kết nối các nhóm nhà sản xuất với các hoạt động du lịch trên các địa bàn lân cận để tăng cơ 

hội bán sản phẩm. 

Các đối tác tiềm năng của Dự án là các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quần chúng, các hiệp 

hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp xã hội. 

4.2.6. Các cơ hội can thiệp khác 

Việc làm trong khách sạn nhà hàng và lữ hành, du lịch cộng đồng và thổ cẩm là 3 phạm vi can 

thiệp ưu tiên của dự án GREAT. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu chung của dự 

án cũng như góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh, các cơ hội khác như du lịch nông 

nghiệp, du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, phát triển nguồn cung ứng thực phẩm đầu vào cho nhà 

hàng và đặc sản cho khách, hay các sáng kiến phát triển du lịch khác sẽ được dự án GREAT cân 

nhắc hỗ trợ trên cơ sở tính khả thi và mức độ tác động tạo việc làm và thu nhập cho phụ nữ. 

4.3. Chiến lược thực hiện để tạo môi trường thuận lợi  

4.3.1 Khái quát về chiến lược thực hiện tạo môi trường thuận lợi 

4.3.1.1 Các chỉ số chính đo lường các can thiệp tạo môi trường thuận lợi  

Bảng 8. Các chỉ số chính đối với can thiệp để tạo ra môi trường thuận lợi  

Các chỉ số chính:  

• Đảm bảo 80% các bên liên quan trực tiếp (như Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Sở 
Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp và tổ chức tham gia dự án, 
các đối tượng hưởng lợi trực tiếp) trong ngành nông nghiệp và du lịch khẳng định rằng các 
vấn đề chiến lược, chính sách của ngành đã giải quyết một cách phù hợp để thúc đẩy tăng 
trưởng bao trùm trong ngành; 

• Đóng góp có ý nghĩa vào ít nhất 5 chính sách được hoàn thiện hoặc được thực hiện một cách 
sáng tạo và liên quan đến các CTMTQG, các chính sách thúc đấy quyền năng kinh tế cho 
phụ nữ, bình đẳng giới trong ngành nông nghiệp, du lịch của cấp tỉnh và cả cấp trung ương 
(khi phù hợp và cần thiết); 

• Ít nhất 08 sự kiện đối thoại chính sách về nông nghiệp và du lịch được tổ chức với sự tham 
gia của các bên liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các 
dự án về nâng QNKT cho phụ nữ và kinh doanh cùng người thu nhập thấp, các chính sách 
thúc đẩy sản xuất theo hướng tập trung và thị trường, thu hút đầu tư và thực hiện các mô 
hình IB trong hai ngành 

• Ít nhất có 6 đề xuất chính sách (policy briefs) sẽ được chuẩn bị và sử dụng  

• Đóng góp vào các chỉ số PAF chung của DFAT tại Việt Nam: 

o Chỉ số 10 DFAT PAF: Bằng chứng về việc mối quan tâm và lợi ích của phụ nữ và trẻ 
em gái đã tác động tới các quyết định ở địa phương; 

o Chỉ số 12 DFAT PAF: Số bằng chứng cho thấy những hỗ trợ của DFAT đã góp phần 
giúp mối quan tâm và lợi ích của phụ nữ được lồng ghép vào các chính sách, chương 
trình và dịch vụ của Nhà nước. 

• Cải thiện cơ cấu và vai trò của phụ nữ trong xây dựng chính sách, ra quyết định chiến lược và 
phân bổ nguồn lực trong hai ngành nông nghiệp và du lịch 
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4.3.2.2 Mối quan hệ giữa các chiến lược can thiệp này với các can thiệp trong ngành nông 
nghiệp và du lịch  

Chiến lược thực hiện dự án trong ngành nông nghiệp trình bày ở mục 4.1 và ngành du lịch ở mục 

4.2 tập trung vào những cải thiện các khâu của chuỗi giá trị và phát triển hệ thống thị trường với 

các sản phẩm và dịch vụ cụ thể được lựa chọn thông qua các hợp tác đối tác. Các chiến lược thực 

hiện trình bày trong mục 4.3 này là thực hiện mục tiêu 3 của Dự án nhằm tạo môi trường thuận lợi 

cho thực hiện các chiến lược thực hiện trong ngành nông nghiệp và du lich ở trên thông qua các 

nguyên tắc sau: 

• Hỗ trợ thực hiện các chính sách ngành nông nghiệp và du lịch có tác động trực tiếp hoặc gián 
tiếp lên các hệ thống thị trường bao gồm các chuỗi giá trị các sản phẩm có sự tham gia hiệu 
quả hơn của phụ nữ mà Dự án chọn can thiệp.  

• Thúc đẩy lồng ghép và hài hòa giữa các chương trình, chính sách của quốc gia và của tỉnh Lào 
Cai, cũng như các nhà tài trợ khác với Dự án nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, phối hợp trong 
thực hiện, và quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nâng cao 
QNKT cho phụ nữ  

Phần 5.1 dưới đây sẽ thảo luận kỹ hơn về các đối tác thực hiện các chiến lược thực hiện về chính 
sách mà Dự án hỗ trợ. 

4.3.2 Chiến lược thực hiện của Dự án   

Dự án đã xác định các chiến lược thực hiện để thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho phát triển hệ 

thống thị trường và nâng cao NQKT cho phụ nữ được tóm tắt qua sơ đồ trong hình 7 (nội dung chi 

tiết của từng chiến lược sẽ được mô tả dưới đây). 
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Hình 7. Các chiến lược thực hiện Mục tiêu 3 của Dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 Chiến lược thực hiện 1 – Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy đầu tư tư nhân và các 
mô hình doanh nghiệp liên kết với người thu nhập thấp trong ngành nông nghiệp 

Cơ sở của chiến lược 

HĐND và UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều chính sách quan trọng trong ngành nông nghiệp, 

trong đó nổi bật nhất là 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách 

khuyến khích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 

20/12/2016 UBND tỉnh Lào Cai đã Quyết định 143/2016/QĐ-UBND quy định cụ thể về cơ chế, định 

mức, trình tự thực hiện các biện pháp thực hiện NQ85. Quá trình tham vấn các bên liên quan cho 

thấy trong 3 ưu tiên của ngành là: i) cải thiện giá trị trên 1 ha canh tác, ii) thúc đẩy sản xuất tập 

trung, chế biên, tiêu thụ sản phẩm thu hút đâù tư và liên kết, iii) quản lý chất lượng. Một số thách 

thức trong việc thực hiện những ưu tiên này để giúp phụ nữ và phụ nữ DTTS, nhóm đối tượng 

hưởng lợi của dự án tham gia hiệu quả hơn vào các hệ thống thị trường các sản phẩm nông 

nghiệp là đến từ việc thiếu thông tin về thị trường và chính sách, hoặc doanh nghiệp chưa được 

tiếp cận đầy đủ đến những thông tin này. Thiếu thông tin cũng khiến cho việc điều phối và phối hợp 

giữa các đơn vị chưa đạt hiệu quả tối ưu, thúc đẩy việc tạo ra kết quả cao hơn nữa. 

Chiến lược 1 –cải thiện môi 
trường kinh doanh ngành nông 

nghiệp 

Chiến lược 2: Cải thiện môi trường 
kinh doanh ngành du lịch 

• Cải thiện môi trường thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp thực 
hiện các mô hình liên kết với các nhóm hộ sản xuất và bình 
đẳng giới trong nông nghiệp và du lịch 

• Cải thiện đối thoại, hợp tác trong nông nghiệp và du lịch có 
sự tham gia của phụ nữ 
 

Chiến lược 3 – Thúc đẩy QNKT 
cho phụ nữ trong CTMTQG 

• Ảnh hưởng đến cơ chế và sử dụng nguồn lực trong các 
CTMTQG để nâng cao QNKT cho phụ nữ; 

• Đóng góp tăng cường hợp tác và sự hài hòa giữa Dự án với 
CTMTQG khi thực hiện tại tỉnh; 

Chiến lược 4 – Thúc đẩy bình 
đẳng giới trong vùng DTTS 

• Tăng cường năng lực thực hiện trao QNKT của phụ nữ cho 
đội ngũ cán bộ tại cấp cơ sở; 

• Xây dựng các mô hình về nâng cao QNKT cho phụ nữ trong 
vùng DTTS 

Chiến lược 5 – Hỗ trợ ý tưởng 
kinh doanh và khởi nghiệp cho 

phụ nữ 

• lựa chọn và hỗ trợ vacác ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp 
của phụ nữ và phụ nữ DTTS quản lý và làm chủ 

• Đề xuất các chính sách thúc đẩy DN do nữ làm chủ 

Chiến lược 6 – Cải thiện tiếp cận  
tài chính cho hộ  và doanh nghiệp 

do nữ làm chủ  

• Cải thiện hiệu quả sử dụng vốn của các nhóm SX/làm dịch vụ 

• Kết nối khởi nghiệp và doanh nghiệp nữ đến các quỹ đầu tư 
và tổ chức tài chính 

Chiến lược 7–Lồng ghép chỉ số đo 
lường môi trường kinh doanh và 

bình đẳng giới vào DCI 

• Rà soát và đánh giá phương pháp tính chỉ số DCI, ý nghĩa của 
chỉ số DCI đối với môi trường cạnh tranh; từ đó điều chỉnh 
cách thức xây dựng DCI và hỗ trợ thực hiện  



56 
 

Kết quả mong đợi của việc thực hiện chiến lược này:  

(i) cải thiện sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành nông nghiệp; (ii) Doanh nghiệp tiếp cận tốt 

hơn đến các thông tin về thị trường và chính sách để đưa ra quyết định đầu tư, iii) thêm doanh 

nghiệp tham gia các mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp;  

Nội dung can thiệp của Dự án   

Chiến lược thực hiện này tập trung vào các nội dung sau: 

→ Xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm và vùng nguyên liệu các sản phẩm tiềm năng có thể thu 

hút doanh nghiệp đầu tư và áp dụng mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp 

→ Thực hiện nghiên cứu thị trường, thúc đẩy phát triển hệ thống thông tin thị trường các sản 

phẩm được lựa chọn và chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp quan tâm.  

→ Thực hiện nghiên cứu các mô hình tổ chức sản xuất của các hộ theo quy mô tập trung  và các 

mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp và đưa ra các khuyến nghị chính sách để thúc 

đẩy việc nhân rộng các mô hình này; 

→ Tổ chức đối thoại định kỳ công tư và giữa doanh nghiệp với đại diện các nhóm sản xuất để trao 

đổi và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhận diện các cơ 

hội mới, những cải thiện chính sách cần thiết cũng như cải thiện sự phối hợp trong ngành 

→ Soạn thảo các đề xuất cải thiện về chính sách và môi trường đầu tư thúc đẩy trao QNKT cho 

phụ nữ trong ngành 

Các đối tác thực hiện tiềm năng có thể là một tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cùng với Sở NN&PTNT Lào 

Cai (với vai trò chủ trì về tổ chức thực hiện), với sự tham gia khi cần thiết của các sở ngành khác, 

các huyện/xã thực hiện Dự án, và một số bên liên quan khác. 

4.3.2.2 Chiến lược thực hiện 2 – Cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các mô hình kinh 
doanh cùng người thu nhập thấp trong ngành du lịch 

Cơ sở của chiến lược 

Các phân tích về ngành du lịch trong mục 3.3 cho thấy những trọng tâm về chính sách sau đây cần 

thiết phải giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển DLCĐ, tăng cường cơ hội việc làm cho phụ nữ trong 

lĩnh vực du lịch: 

• Cần phải có một cơ chế quản lý DLCĐ bền vững, tránh các điểm DLCĐ không bị quá tải, duy trì 

bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, và môi trường 

kinh doanh lành mạnh phù hợp với năng lực của người dân, và đẩy mạnh thực hiện cơ chế chia 

sẻ lợi ích phù hợp… để cộng đồng được hưởng lợi bền vững từ các dịch vụ DLCĐ 

• Có chính sách phù hợp để phát triển thị trường lao động trong ngành du lịch tạo điều kiện để 

phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số có cơ hội việc làm trong ngành cũng như đa dạng các nhà 

cung cấp dịch vụ đào tạo nghề trong ngành dịch vụ du lịch 

• Cần hỗ trợ để Hiệp hội Du lịch tham gia tích cực cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch có sự 

tham gia của phụ nữ và phát triển thị trường lao động của tỉnh  

Kết quả mong đợi của thực hiện chiến lược này:  

(i) chính sách quản lý phát triển DLCĐ bền vững và thị trường lao động trong ngành nhà hàng 

khách sạn được xây dựng và thực thi 
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 (iii) Hợp tác giữa các ngành du lịch và các bên liên quan trong thực hiện chính sách phát triển 

ngành du lịch theo hướng phát triển thị trường bao trùm tốt hơn;  

iv) Những bất cập về chính sách trong ngành du lịch được giải quyết có lồng ghép các ý kiến của 

cộng đồng địa phương, phụ nữ và phụ nữ DTTS. 

Can thiệp từ phía Dự án   

Dự án tập trung vào các trọng tâm sau: 

→ Xây dựng quy định quản lý DLCĐ bền vững 

→ Thực hiện nghiên cứu thị trường các dịch vụ được lựa chọn và chia sẻ thông tin với các doanh 

nghiệp quan tâm từ đó đưa ra chính sách thu hút đầu tư hài hòa với phát triển bền vững và 

mang lại lợi ích cho phụ nữ. 

→ Thực hiện nghiên cứu các mô hình tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch có hiệu quả và các mô 

hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp trong ngành và đưa ra các khuyến nghị chính sách 

để thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình này trong ngành 

→ Tổ chức đối thoại định kỳ công tư và đối thoại giữa doanh nghiệp với cộng đồng để trao đổi và 

tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức đầu tư, quản lý và phát triển du 

lịch tạo việc làm và thu nhập cho cộng đồng địa phương, phụ nữ. Thúc đẩy đối thoại chính 

sách, và hỗ trợ các chính sách phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa; 

→ Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ đào tạo nghề du lịch để chuẩn bị kỹ năng và tâm lý, thái 

độ cho thanh niên, nhất là phụ nữ DTTS để tham gia vào cung ứng dịch vụ du lịch;  

→ Nâng cao năng lực Hiệp hội Du lịch để tham gia g các đối thoại về chính sách  cũng như đóng 

góp vào quản lý du lịch, nhất là đối với quản lý DLCĐ bền vững. Đồng thời, nâng cao năng lực 

cho Trung tâm Thông tin để thúc đẩy quảng bá thông tin du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch của 

tỉnh; 

→ Soạn thảo các đề xuất cải thiện về chính sách và môi trường đầu tư các vấn đề đã phát hiện và 

thảo luận từ kết quả đối thoại và từ các mô hình được đánh giá nhằm thúc đẩy trao QNKT của 

phụ nữ với các sản phẩm du lịch như DLCĐ, tạo việc làm cho phụ nữ trong ngành du lịch...  

Các đối tác thực hiện can thiệp này có thể sẽ gồm một số tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, Sở VHTTDL Lào 

Cai (với vai trò chủ trì về tổ chức thực hiện), với sự tham gia khi cần thiết của các sở ngành khác, 

các huyện/xã liên quan. 

4.3.2.3 Chiến lược thực hiện 3 – nâng cao QNKT cho phụ nữ trong các CTMTQG  

Cơ sở của chiến lược 

Thiết kế của hai CTMTQG giai đoạn 2016-2020 có đưa ra nguyên tắc ưu tiên phụ nữ và người 

DTTS như là một nguyên tắc có tính xuyên suốt (cả trong QĐ1722 và QĐ1600 phê duyệt hai 

CMTMQG GNBV và NTM). Tuy nhiên, việc triển khai nguyên tắc này trong tổ chức thực hiện trong 

thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Tại các huyện và xã mà các nghiên cứu cơ sở thực hiện trong giai 

đoạn khởi động cho thấy việc triển khai hai CTMTQG này vẫn còn mang tính chất “như thường lệ”, 

chưa có các hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện để đảm bảo bình đẳng giới trong 

thực hiện hai CTMTQG.  

Vào thời điểm xây dựng văn kiện PES, hai CTMTQG đang chuẩn bị được đánh giá giữa kỳ (MTR) 

trong năm 2018. để làm rõ các rào cản đối với bình đẳng giới trong quá trình tổ chức thực hiện hai 

CTMTQG này và  đưa ra những khuyến nghị về cơ chế, chính sách, các biện pháp thúc đẩy nâng 
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cao QNKT cho phụ nữ, bình đẳng giới trong thực hiện các CTMTQG. Đây sẽ là một kết quả rất có 

ý nghĩa không phải chỉ với Lào Cai mà còn là với các địa phương khác cũng thực hiện hai 

CTMTQG này. Cần lưu ý rằng hai CTMTQG về NTM và GNBV đã và đang là hai nguồn lực chủ 

đạo của Chính Phủ Việt Nam tập trung cho giảm nghèo, phát triển nông thôn. Do đó, việc thúc đẩy 

nâng cao NQKT cho phụ nữ nói riêng và bình đẳng giới nói chung trong tổ chức thực hiện hai 

CTMTQG này sẽ là một đóng góp quan trọng của Dự án. 

Quá trình tham vấn khi thực hiện các nghiên cứu cơ sở thực hiện trong giai đoạn khởi động cho 

thấy các Văn phòng Điều phối Quốc gia của CTMTQG tích cực hợp tác với các đối tác phát triển 

để thực hiện đánh giá giữa kỳ. Các sở ngành là cơ quan chủ trì hai CTMQG tại tỉnh Lào Cai cũng 

đang từng bước triển khai việc thu thập thông tin, chuẩn bị cho hoạt động đánh giá giữa kỳ. Các 

đối tác phát triển như NHTG, DFAT, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc Tế, Chương trình Phát triển 

LHQ (UNDP), Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Cơ quan Viện trợ Ai-Len và các tổ chức phi 

chính phủ quốc tế (như CARE, Oxfam, SNV…) cũng đã thể hiện mong muốn và cam kết cụ thể để 

hợp tác thực hiện đánh giá giữa kỳ hai CTMTQG. 

Can thiệp từ phía Dự án   

Dự án tập trung vào những nội dung can thiệp sau đây: 

→ Hỗ trợ đối tác dự án WEAVE thực hiện đánh giá chuyên đề về giới và hòa nhập xã hội cho 

đánh giá giữa kỳ của hai CTMTQG. hỗ trợ quá trình vận động điều chỉnh các hướng dẫn thực 

hiện CTMTQG để tích hợp các chính sách lồng ghép giới và hòa nhập xã hội.  

→ Chia sẻ rộng rãi bài học kinh nghiệm và kết quả đánh giá về giới và hòa nhập xã hội, để kêu gọi 

các đối tác để thực hiện các cơ chế và hướng dẫn sửa đổi về lồng ghép giới và hòa nhập xã 

hội trong tổ chức thực hiện các CTMTQG ở Lào Cai. Với sự hỗ trợ của các tổ chức hỗ trợ kỹ 

thuật, các đối tác (Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT và Văn phòng ĐP NTM, Sở LĐ-TBXH, BDT, Hội 

LHPN tỉnh v.v.) sẽ triển khai thực hiện các cơ chế mới về lồng ghép giới và hòa nhập xã hội 

trong các CTMTQG; 

→ Hỗ trợ việc đánh giá độc lập quá trình thực hiện những cơ chế và hướng dẫn lồng ghép giới và 

hòa nhập xã hội để vận động nâng cao QNKT cho phụ nữ (dựa trên các bằng chứng của Dự 

án) vào thiết kế giai đoạn tiếp theo của các CTMTQG 2021-2025 (và khung chính sách giảm 

nghèo nói chung). 

Đối tác tiềm năng gồm tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (với vai trò dẫn dắt về kỹ thuật, điều phối/kết nối các 

bên liên quan), hai Văn phòng điều phối CTMTQG ở cấp quốc gia, Sở LĐ-TBXH Lào Cai với tư 

cách là cơ quan thực hiện CTMTQG GNBV tại Lào Cai, Văn phòng điều phối cấp tỉnh của 

CTMTQG NTM. Bên cạnh đó, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị tư vấn…. 

4.3.2.4 Chiến lược thực hiện 4 – Thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng DTTS  

Cơ sở của chiến lược 

Quyết định 1898/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định các nguyên tắc và mục tiêu tăng cường 

bình đẳng giới ở các vùng đồng bào DTTS và trong thực hiện các chính sách về dân tộc. Theo yêu 

cầu của Thủ tướng, các Ban Dân tộc tỉnh cần phải lập và trình UBND tỉnh Kế hoạch hành động để 

thực hiện Quyết định 1898/2017. Như đã nêu trong mục 3.4, các mục tiêu của QĐ1819 rất phù hợp 

với ưu tiên của Dự án. Quá trình tham vấn khi thực hiện nghiên cứu cơ sở trong giai đoạn khởi 

động cho thấy việc triển khai QĐ1898 tại Lào Cai mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Ban Dân tộc tỉnh 

Lào Cai đang xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện QĐ1898 để trình UBND tỉnh như yêu cầu. Dự 

án có thể đóng góp vào hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai QĐ1898 để cùng với Ban 

Dân tộc và các sở ngành liên quan của tỉnh, thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng DTTS, sử dụng hài 
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hòa nguồn lực của Dự án, nguồn lực cho thực hiện QĐ1898, cũng như lồng ghép vào các nguồn 

lực khác. 

Kết quả mong đợi:  

i) xây dựng Kế hoạch triển khai QĐ1898 tại tỉnh Lào Cai;  

(ii) hình thành cơ chế phối hợp (cả về nguồn lực, hoạt động, và tổ chức thực hiện) giữa Dự án với 

BDT tỉnh và các bên liên quan khác để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới tại các vùng DTTS của 

tỉnh Lào Cai;  

(iii) Chia sẻ  các bài học kinh nghiệm, đóng góp bằng chứng vào vận động chính sách nâng cao 

QNKT của phụ nữ tại tỉnh Lào Cai và cả cấp trung ương. 

Can thiệp từ phía Dự án   

Với chiến lược này, nội dung can thiệp tập trung vào các vấn đề sau: 

→ Phát hiện các vấn đề và yếu tố liên quan đến sự thay đổi về quyền năng của phụ nữ thông qua 

nghiên cứu theo dõi, giám sát hiệu quả thực hiện GESI qua các can thiệp trong nông nghiệp và 

du lịch 

→ Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Dân tộc tỉnh để lập Kế hoạch thực hiện QĐ1898 và tham vấn rộng rãi 

các bên liên quan (có thể gồm cả người hưởng lợi) về dự thảo Kế hoạch trước khi trình UBND 

tỉnh Lào Cai phê duyệt; 

→ Hợp tác với các đối tác để thực hiện Kế hoạch hành động của tỉnh Lào Cai về thực hiện Quyết 

định 1898/2017. Quá trình hợp tác trong tổ chức thực hiện này sẽ dựa trên cơ sở nền tảng là 

Kế hoạch triển khai QĐ1898 đã được UBND tỉnh Lào cai phê duyệt ở trên; 

→ Vận động và hỗ trợ kỹ thuật, lồng ghép khía cạnh giới vào đánh để đánh giá quá trình thực hiện 

Kế hoạch hành động của tỉnh Lào Cai về thực hiện QĐ1898, trên cơ sở đó đóng góp các bằng 

chứng cho thảo luận về bình đẳng giới tại vùng DTTS trong quá trình thiết kế giai đoạn mới của 

các CTMTQG và khung chính sách giảm nghèo sau năm 2020. 

Các đối tác của Dự án trong chiến lược này gồm tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (có vai trò dẫn dắt hỗ trợ 

kỹ thuật, kết nối giữa các bên liên quan), Ban Dân tộc tỉnh (với vai trò chủ trì trong tổ chức thực 

hiện), và khi cần thiết có thể có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, các huyện/xã trong quá 

trình tổ chức thực hiện. 

4.3.2.5 Chiến lược thực hiện 5 – Hỗ trợ ý tưởng kinh doanh và khởi nghiệp của phụ nữ  

Cơ sở của chiến lược 

Quyết định số 939/2017 của Thủ tướng Chính phủ đề ra các nguyên tắc hỗ trợ các doanh nghiệp 

khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ, chú trọng vào việc tạo ra môi trường thuận lợi và đặt mục tiêu về 

các doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tới năm 2025. Đây là một trong những chính 

sách mới nhất về nâng cao QNKT của phụ nữ. Hội LHPN được phân công chịu trách nhiệm chính 

trong tổ chức thực hiện. Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định 569/2016/QĐ-UBDT về khởi 

nghiệp cho đồng bào DTTS và thành lập Tổ Công tác do Bộ trưởng đứng đầu như một đầu mối về 

khởi nghiệp vùng đồng bào DTTS. Việc thúc đẩy sáng kiến kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ và 

phụ nữ DTTS sẽ rất thách thức những là cơ hội để Dự án sẽ hỗ trợ qua đó đóng góp trực tiếp vào 

các kết quả mà Dự án muốn hướng đến trong nâng cao QNKT cho phụ nữ trong nông nghiệp và 

du lịch. 

Kết quả mong đợi:  
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 (i) BDT tỉnh đưa ra và thực hiện kế hoạch (gồm cả lồng ghép nguồn lực), cơ chế điều phối giữa 

BDT tỉnh và Dự án, với các đối tác liên quan trong thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong vùng 

DTTS của tỉnh Lào Cai; (ii) tạo ra các bằng chứng và bài học kinh nghiệm về thực hiện bình đẳng 

giới trong vùng DTTS, qua đó có thể đóng góp vào các thảo luận và vận động chính sách về nâng 

cao QNKT cho phụ nữ tại tỉnh Lào Cai và cả ở cấp trung ương. 

Can thiệp từ phía Dự án   

Dự án tập trung vào những nội dung can thiệp sau đây: 

→ Tìm kiếm và sàng lọc ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp; ươm tạo và tài trợ cho các doanh nghiệp 

khởi nghiệp do phụ nữ khởi xướng 

→ Đánh giá thách thức và cơ hội khởi nghiệp của phụ nữ và nữ DTTS, và đưa ra đề xuất chiến 

lược, cơ chế, và các biện pháp để hiện thực hóa sáng kiến kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ 

và nữ DTTS tại tỉnh Lào Cai. 

→ Đánh giá độc lập để đúc rút bài học kinh nghiệm và đóng góp vào đối thoại chính sách ở cấp 

tỉnh cũng như cấp quốc gia để thúc đẩy sáng kiến kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ 

nữ, nhất là phụ nữ DTTS. 

Các đối tác trong chiến lược này gồm tổ chức có năng lực về hỗ trợ sáng kiến kinh doanh và khởi 

nghiệp cho phụ nữ (đóng vai trò dẫn dắt về kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan trong 

suốt quá trình lựa chọn, sàng lọc ý tưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện sáng 

kiến kinh doanh và khởi nghiệp), Ban Dân tộc và Hội LHPN tỉnh (với vai trò là cơ quan chủ trì trong 

tổ chức thực hiện), và khi cần thiết có thể huy động thêm sự tham gia của các tổ chức phi chính 

phủ và các bên liên quan khác trong quá trình tổ chức thực hiện. 

4.4.2.6 Chiến lược thực hiện 6 – Cải thiện tiếp cận tài chính cho hộ sản xuất kinh doanh và 
doanh nghiệp do nữ quản lý và điều hành  

Cơ sở của chiến lược 

Tại các huyện/xã khảo sát trong quá trình thực hiện các nghiên cứu cơ sở trong giai đoạn khởi 

động cho thấy có 2 nhóm đối tượng của dự án với nhu cầu vay vốn đề đầu tư sản xuất kinh doanh 

khác nhau: 

- Các hộ sản xuất/làm dịch vụ: Theo điều tra cơ sở tại 5 xã tại Lào Cai do Dự án thực hiện nhóm 

này thường có nhu cầu vay từ 10 đến 34 triệu và 1 hộ vay 55 triệu. Chỉ có 6% hộ được điều tra 

tiếp cận đến vốn vay từ ngân hàng thương mại. Hầu hết các hộ không tiếp cận tín dụng để mở 

rộng sản xuất nhất là từ các ngân hàng thương mại do yêu cầu về thế chấp sổ đỏ dù Nghị định 

55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiêp và nông thôn đang triển 

khai ở tỉnh chỉ yêu cầu tín chấp. Nguồn tín dụng phát triển cho sản xuất chính là từ Ngân hàng 

Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) qua các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 64% số hộ khảo sát đang vay từ NHCSXH. Với cả hai nguồn này, các 

khoản vay trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều được thực hiện theo hình thức tín dụng ủy thác qua 

các tổ chức đoàn thể - đơn vị sẽ quản lý vốn vay, thu lãi và gốc theo quy định. Những thành 

viên nhóm vay vốn này không có thỏa thuận tập thể về sử dụng vốn. Nên khả năng trả nợ của 

bị thấp do nhiều hộ không dùng vốn cho mục đích sản xuất. 

- Các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp bao gồm HTX do phụ nữ quản lý: nhóm này có 

nhu cầu vốn cao và vay vốn dài hạn hơn để đầu tư cho doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.  

Kết quả dự kiến: 

(i) cải thiện tiếp cận tín dụng cho các tổ nhóm sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ của phụ nữ; cũng 

như DN 
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Can thiệp từ phía Dự án   

Trọng tâm của can thiệp này như sau: 

Với nhóm hộ sản xuất: chiến lược hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay để phát triển 

sản xuất, kinh doanh dịch vụ   

→ Thí điểm củng cố các nhóm sản xuất hoặc nhóm tín dụng đã có đảm bảo phụ nữ tham gia và 

có vai trò lãnh đạo trong nhóm. Xây dựng năng lực quản lý nhóm, kế hoạch kinh doanh cho 

nhóm 

→ Thúc đẩy liên kết các nhóm với doanh nghiệp nhằm tiếp cận thị trường 

→ Thúc đẩy liên kết các nhóm với các ngân hàng thương mại 

→ Đánh giá và tài liệu hóa các mô hình thí điểm. Chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác của Dự án 

và với các ngân hàng để nhân rộng mô hình sang các địa bàn khác của Dự án 

Với nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ:  

→ Kết nối các khởi nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp đến các quỹ đầu tư và các tổ chức tài 

chính. 

Đối tác tiềm năng gồm tổ chức hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với tổ chức đoàn thể hoặc với NHCSXH, 

NH NNPTNN (và các ngân hàng thương mại có quan tâm khác). 

4.3.2.7 Chiến lược thực hiện 7 – hỗ trợ thí điểm lồng ghép các chỉ số đánh giá môi trường 
kinh doanh thúc đẩy QNPN trong bộ chỉ số năng lực canh tranh cấp huyện  

Cơ sở của chiến lược 

Tỉnh Lào Cai là 1 trong 2 tỉnh trên cả nước hàng năm tiến hành điều tra và công bố chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp huyện (DCI) dựa trên kết quả thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) mà tỉnh duy trì được trong những năm gần đây. DCI cung cấp một cách nhìn khách 

quan, độc lập về môi trường đầu tư của huyện.  Dự án có thể thử nghiệm việc lồng ghép một số 

chỉ số quan trọng vào điều tra và sử dụng kết quả DCI trong việc cải thiện môi trường thu hút đầu 

tư tu nhân vào các mô hình kinh doanh thu nhập thấp ở cấp huyện  

Chiến lược can thiệp từ phía Dự án   

Dự án đặt trọng tâm hỗ trợ gồm các nội dung sau: 

→ Thí điểm việc lồng ghép chỉ số đo lường các tiêu chí thúc đẩy WEE, sáng tạo, sự tham gia của 

phụ nữ vào kinh doanh vào bộ chỉ số DCI như là một chỉ số đo lường có ý nghĩa đối với năng 

lực cạnh tranh cấp huyện; 

→ Phân tích kết quả điều tra và chia sẻ kết quả chỉ số DCI giữa 5 huyện mục tiêu với các huyện 

còn lại 

→ Hỗ trợ các huyện thảo luận và đưa ra các hành động chính sách cải thiện mô trường kinh 

doanh thúc đẩy các mục tiêu này. 

Với chiến lược đối tác của Dự án trong chiến lược này gồm tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (có vai trò 

dẫn dắt hỗ trợ kỹ thuật, kết nối giữa các bên liên quan), Sở KH&ĐT (với vai trò chủ trì trong tổ 

chức thực hiện), UBND các huyện. 
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4.5. Chiến lược thực hiện thí điểm 

Văn kiện thiết kế Dự án và kế hoạch khởi động đề cập đến các xã và dự án thí điểm trong vai trò 

tạo động lực cho phương pháp hợp tác đối tác của Chương trình, và quan trọng hơn, để thí điểm 

các hoạt động nhằm thử nghiệm các hệ thống và quy trình chương trình mới xây dựng. Dựa trên 

kết quả nghiên cứu cơ sở tại 9 xã điểm ở Sơn La và Lào Cai, Dự án đề xuất các khuyến nghị sau 

đây: 

• Chuyển từ phương pháp tiếp cận theo địa bàn như nêu trong văn kiện thiết kế sang tiếp cận 

phát triển hệ thống thị trường cùng người thu nhập thấp, bao quát toàn tỉnh, chứ không chỉ áp 

dụng với các huyện và xã đã chọn. 

• Thí điểm các phương pháp tiếp cận/mô hình mới để chuẩn bị cho phụ nữ - những người đang 

tham gia các chuỗi giá trị sản phẩm chưa phát triển mà khu vực tư nhân chưa tham gia nhiều, 

để họ sẵn sàng khi có đầu tư từ khu vực tư nhân. 

• Cách tiếp cận Thỏa thuận hợp tác đối tác thí điểm trong giai đoạn khởi động sẽ cho phép Dự án 

kiểm tra các hệ thống xây dựng trong giai đoạn khởi động và thu hút sự tham gia các đối tác đã 

sớm xác định. 

Các hoạt động hợp tác đối tác thí điểm có mục đích: 

• Thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới về phát triển hệ thống thị trường cùng người thu 

nhập thấp trong các sản phẩm/dịch vụ nông nghiệp và du lịch đã chọn trong điều kiện địa 

phương, gồm cả các hình thức hợp tác đối tác mới 

• Nắm bắt các cơ hội hữu hình để can thiệp ngay, tạo kết quả trong ngắn hạn 

• Xây dựng các mô hình ở giai đoạn đầu có thể nhân rộng nhằm tạo tác động trên diện rộng.  

Mục đích đầu tiên phù hợp với nguyên tắc học tập và quản lý thích ứng của Chương trình. Do 

nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ là hoạt động phức tạp, đặc biệt là khi Dự án này tập 

trung vào phụ nữ và nữ DTTS ở vùng sâu vùng xa, thiết kế chương trình nhấn mạnh sự cần thiết 

phải thử nghiệm và sớm xác định các can thiệp và cách tiếp cận mới, sau đó học hỏi và điều chỉnh. 

Đồng thời, cần hiểu, quản lý và giảm thiểu rủi ro. 

5. Tổ chức triển khai 

5.1 Hợp tác đối tác trong Dự án 

Dự án này hướng tới thúc đẩy phát triển hệ thống thị trường cùng người thu nhập thấp, tập trung 

vào các chuỗi giá trị sản phẩm và dịch vụ đã chọn để tăng cường bình đẳng giới và tăng trưởng 

kinh tế bao trùm. Điều này đòi hỏi các đối tác tham gia và hành động trong suốt chuỗi giá trị và 

trong môi trường kinh doanh có tính hỗ trợ. Đối tác Dự án có thể là đối tác thực hiện hoặc đối tác 

chiến lược. 

5.1.1 Đối tác thực hiện 

Các đối tác thực hiện cần có năng lực quản lý và kỹ thuật liên quan đã được kiểm chứng để hỗ trợ 

hoàn thành các kết quả dự án cụ thể của họ liên quan đến việc củng cố các hệ thống thị trường 

cùng người thu nhập thấp. Các đối tác phải có tư cách pháp nhân được đăng ký với Chính phủ 

Việt Nam để có thể ký thỏa thuận tài trợ (đóng góp hoặc đồng tài trợ) và nhận tài trợ từ chương 

trình. Hồ sơ đối tác thực hiện với mỗi mục tiêu của dự án như sau: 
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Đối tác thực hiện trong mục tiêu 1 

Các đối tác có thể là các tổ chức phi chính phủ địa phương hoặc quốc tế, các tổ chức đoàn thể, 

các tổ chức cộng đồng (TCCĐ), các viện nghiên cứu/trường đại học thông thạo các phương pháp 

tiếp cận GALS, GESI, WEE/M4P. Dự án sẽ làm việc với các tổ chức này như một đối tác duy nhất 

hoặc một đối tác chính có thể làm việc với các chủ thể khác trên thị trường (như hợp tác xã, nhà 

cung cấp dịch vụ, trường đại học, nhóm sở thích, khu vực tư nhân, cơ quan chính phủ) để: 

• Tăng cường sự hiểu biết và coi trọng đối với bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng giới ở cấp 

hộ gia đình và cộng đồng, nâng cao quyền năng về ra quyết định kinh tế của phụ nữ trong gia 

đình và doanh nghiệp. 

• Phát triển các công nghệ và phương pháp sáng tạo để tăng cường năng lực của các nhóm sản 

xuất, kỹ năng sản xuất/dịch vụ, kỹ năng kinh doanh, tiếp cận thị trường cho các nhóm cộng 

đồng (nhóm sở thích, nhóm tập thể) tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chưa 

phát triển. 

• Thúc đẩy các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc đồng quản lý (không chính thức và chính 

thức) 

• Tăng tiếp cận các khóa đào tạo kỹ năng và liên kết tạo việc làm cho phụ nữ trong ngành du lịch 

và nông nghiệp 

• Nâng cao kỹ năng của phụ nữ trong quản lý và lãnh đạo kinh tế 

• Phát triển mạng lưới hỗ trợ địa phương về lao động và thị trường sản xuất cho phụ nữ 

Đối tác thực hiện trong mục tiêu 2  

Đối tác có thể là các công ty tư nhân, hợp tác xã thương mại, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp 

nhà nước, doanh nghiệp quốc tế đã có kinh nghiệm kinh doanh liên quan đã được kiểm chứng, 

mạng lưới và các mô hình kinh doanh có tiềm năng để đầu tư tài chính vào chuỗi giá trị có phụ nữ 

tham gia để tạo ra các doanh nghiệp có nhiều lợi nhuận hơn và thu nhập bền vững hơn cho phụ 

nữ. Dự án sẽ làm việc với các đối tác kinh doanh như những đối tác duy nhất hoặc đối tác chính có 

thể làm việc với những chủ thể khác trong thị trường (nhà cung cấp dịch vụ, hiệp hội doanh 

nghiệp, nhóm sở thích, v.v.) để: 

Đối với sản phẩm nông nghiệp : 

• Nâng cao năng lực của phụ nữ để đảm bảo tăng năng suất và chất lượng cây trồng, bền vững 
về môi trường và năng suất; 

• Kết nối các nhóm phụ nữ và hợp tác xã với các dịch vụ tài chính có mức phí hợp lý hoặc các 
nhà cung ứng đầu vào với giá cả phải chăng; 

• Giới thiệu và đưa vào áp dụng các thực hành sản xuất thân thiện với môi trường và ứng dụng 
công nghệ; 

• Giới thiệu các giải pháp cơ sở hạ tầng nhỏ (như tưới tiêu, thu hoạch, lưu trữ, chế biến, vận 
chuyển) với các nhóm sản xuất của phụ nữ. 

Đối với dịch vụ du lịch: 

• Giới thiệu các gói đào tạo kỹ năng ngành dịch vụ (học từ làm việc thực hành) và các lựa chọn 
việc làm cho phụ nữ và chuẩn bị kỹ năng làm việc cho các  em gái DTTS đến tuổi lao động để 
họ có thể tham gia và phát triển trong thị trường lao động trong ngành dịch vụ và du lịch; 

• Phát triển các dịch vụ cung ứng lao động (lao động là phụ nữ) có kỹ năng cho các doanh nghiệp 
đang hoạt động trong ngành dịch vụ ở các tỉnh; 

• Tăng cường các hoạt động kinh tế cho phụ nữ đang tham gia DLCĐ, phát triển và cung cấp các 
sản phẩm và dịch vụ DLCĐ có chất lượng và đa dạng; 
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• Giới thiệu các mô hình DLCĐ bền vững và sáng tạo cho các địa bàn DLCĐ hiện tại và địa bàn 
mới, và kết nối các đơn vị cung cấp dịch vụ DLCĐ tại địa phương với các thị trường trong nước 
và quốc tế; 

• Thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng hàng thủ công truyền thống, tăng cường tiếp cận thị 
trường cho các nhà sản xuất là phụ nữ. 

Đối tác thực hiện trong mục tiêu 3 

Đối tác thực hiện có thể là các sở ban ngành (cấp tỉnh, huyện, xã, trung ương), tổ chức đoàn thể, 

các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức phi chính phủ có vai trò và kinh nghiệm phối hợp, 

xây dựng chính sách vì sự tăng trưởng bao trùm và nâng cao tính cạnh trànhcủa ngành nông 

nghiệp và du lịch để: 

• Xây dựng các hành động chính sách, đưa ra các điều chỉnh về quy định thúc đẩy các dịch vụ 
phát triển kinh doanh có chất lượng và giá cá cho các hộ và doanh nghiệp 

• Tăng cường thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi thúc đẩy 
doanh nghiệp liên kết với các hộ có thu nhập thấp và khuyến khích đầu tư tư nhân trong lĩnh 
vực này ở hai ngành 

• Thu thập và phân tích các bằng chứng về hiệu quả các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp liên 
kết với người thu nhập thấp và những mô hình kinh doanh với người thu nhập thấp có hiệu quả. 

5.1.2 Đối tác chiến lược  

Trong số các đối tác thực hiện, một số ít là đối tác chiến lược. Các đối tác chiến lược này quan tâm 

và có khả năng đóng góp nguồn lực và đầu vào cho quá trình thực hiện chiến lược chương trình, 

và điều phối với mục đích học hỏi để đảm bảo rằng chương trình tận dụng, kết hợp được tất cả 

các nguồn lực nội tại cũng như nguồn lực bên ngoài. Các đối tác chiến lược của Dự án sẽ làm việc 

cùng nhau để chỉ đạo/hướng dẫn, hợp tác, chia sẻ kiến thức, và xây dựng liên minh để vận động 

chính sách. 

5.1.3 Vai trò của Dự án 

Dự án đảm nhận một số vai trò trong quan hệ hợp tác đối tác: 

• Quản lý tài trợ: Dự án sẽ cung cấp các khoản đóng góp tài chính (ngắn hạn hoặc nhiều năm) 
cho các đối tác thực hiện để thử nghiệm, thực hiện các sáng kiến và nhân rộng các giải pháp đã 
được chứng minh hiệu quả; 

• Điều phối và thúc đẩy: Dự án sẽ điều phối và thúc đẩy các liên kết hàng ngang và dọc giữa các 
đối tác nhà nước ở tỉnh và cấp quốc gia với các đối tác phát triển (Ngân hàng Thế giới, UNDP, 
ACIAR) và các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và các chủ thể trong thị trường để vận 
động chính sách dựa vào bằng chứng và cung cấp dịch vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa 
nhập xã hội trong hai ngành. 

• Cố vấn và hỗ trợ kỹ thuật: Dự án sẽ tư vấn và hỗ trợ về chuyên môn cho các đối tác, để phát 
triển mạng lưới đối tác. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ tập trung giải quyết các vấn đề chiến lược và đáp ứng 
các nhu cầu của hệ thống thị trường; 

• Quy tụ: đưa các đối tác lại với nhau thường xuyên qua các hoạt động chung như Diễn đàn đối 
tác, các chuyến giám sát chung, đối thoại chính sách, v.v. để xác định các vấn đề chiến lược, 
các rào cản chính có tính hệ thống, học hỏi và thích ứng. 

Dự án sẽ ký các thỏa thuận đối tác với các nhóm đối tác khác nhau (chi tiết nêu trong Sổ Tay 

Hướng Dẫn Quản Lý Dự án). Các thỏa thuận hợp tác không hoàn toàn chỉ là các mối quan hệ hợp 

đồng. Mỗi thỏa thuận phản ánh quan hệ đối tác giữa Dự án và các đối tác đã cam kết tham gia với 
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và hỗ trợ cộng đồng địa phương. Do đó, các thỏa thuận hợp tác sẽ đóng góp trực tiếp vào tính bền 

vững của các kết quả của Dự án bằng cách xây dựng năng lực và tăng sự phù hợp của các đối tác 

lâu dài. Do đó, mỗi Thỏa thuận Đối tác sẽ nêu phần đóng góp tương đối của cả hai bên, trong đó 

đóng góp của Dự án thường bổ sung cho những gì đối tác đã cam kết. Vì vậy, trong nhiều trường 

hợp, quan hệ đối tác với Dự án sẽ cho phép các đối tác tăng cường/phát triển hơn nữa các hoạt 

động hiện tại của họ: 

• Với cơ quan nhà nước: có thể thông qua xây dựng các quy trình cải thiện và nâng cao năng lực 
để thực hiện chính sách đổi mới, sáng tạo; tham vấn các bên liên quan và đối thoại chính sách 
với khu vực tư nhân, xã hội dân sự, các nhà sản xuất và các nhóm sở thích; 

• Với khu vực tư nhân: có thể thông qua đồng đồng tư để giảm rủi ro cho doanh nghiệp và xây 
dựng các mô hình kinh doanh có hiệu quả cùng người thu nhập thấp, trong trường hợp nhà 
cung cấp thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu nguồn lực, hoặc các thất bại thị trường khác; 

• Với xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ: có thể thông qua cải thiện trong phạm vi tiếp cận và 
sự tham gia của họ trong các cộng đồng mục tiêu để thúc đẩy bình đẳng giới và nâng quyền 
cho phụ nữ thông qua hoạt động nâng cao nhận thức giới với nam giới và phụ nữ, nâng cao 
năng lực cho các nhà sản xuất là phụ nữ và nhóm sở thích chung của phụ nữ, và nâng cao các 
cơ hội lãnh đạo và ra quyết định cho phụ nữ. 

Diễn đàn đối tác sẽ gồm tất cả các đối tác chiến lược và đối tác thực hiện, và sẽ là nền tảng để kết 

nối mạng lưới và hình thành các quan hệ đối tác mới giữa các đối tác, để chia sẻ bài học kinh 

nghiệm, giới thiệu các cách tiếp cận mới, đánh giá, đổi mới, ý tưởng đổi mới sáng tạo, và định hình 

lại các sáng kiến của đối tác. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, diễn đàn có thể mời toàn thể đối tác 

tham gia, hoặc mời các nhóm nhỏ tham gia, dựa trên mức độ quan tâm trong tỉnh và ngành. Diễn 

đàn tổng thể sẽ được tổ chức ít nhất một lần mỗi năm, và các diễn đàn nhóm nhỏ hơn có thể được 

triệu tập khi cần, dựa vào mức độ quan tâm và nhu cầu. Dự án sẽ hỗ trợ các cuộc họp/triệu tập 

này về tài chính và hậu cần, và cũng sẽ đề xuất các vấn đề thảo luận trong diễn đàn, nhân sự 

nguồn, và cơ hội phát triển năng lực.  

5.2 Chiến lược đầu tư 

Đóng góp tài chính là một trong những công cụ được Dự án áp dụng nhằm hỗ trợ các đối tác thực 

hiện được lựa chọn để họ có thể hoàn thành các kết quả dự án của họ. Dự án đã xác định một số 

yếu tố cần cân nhắc trong quá trình quyết định các Quỹ tài trợ tiềm năng cho các đối tác thực hiện 

và các mục tiêu. 

• Loại hình  đối tác và khả năng đóng góp tài chính của đối tác; 
• Các thông lệ chung về yêu cầu vốn đối ứng từ các Quỹ Thách thức Doanh nghiệp tương tự để 

khuyến khích đầu tư tư nhân với phụ nữ trong vai trò nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ; 
• Đổi mới, sáng tạo để thử nghiệm các công nghệ hoặc ý tưởng mới để định hướng cho các vấn 

đề phức tạp trong bối cảnh thị trường địa phương đa dạng; 

• Hiệu quả chi phí khi Dự án quản lý các kế hoạch tài trợ, trong đó Dự án có vai trò tổng thể là 
đơn vị thúc đẩy thực hiện và chỉ đạo các phương pháp tiếp cận. 

Dự án sẽ thiết lập 3 Quỹ tài trợ với tổng số tiền tài trợ là 9.323.970 đô la Australia cho các nhóm 

đối tác khác nhau với các yêu cầu khác nhau. Chi tiết phân bổ các quỹ nêu ở phụ lục 1 của tài liệu 

này. Quy mô tài trợ dao động từ nhỏ đến trung bình và lớn để khuyến khích các đối tác khác nhau 

- với năng lực thực hiện và tài chính khác nhau, tham vọng khác nhau - thực hiện các giải pháp 

của họ để đáp lại các vấn đề cụ thể ở địa phương trong khuôn khổ chiến lược dự án. 
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5.2.1 Quỹ Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và  chính sách (Quỹ 1) 

Quỹ tài trợ này hướng tới những đối tác dự định thực hiện các giải pháp để đạt được Mục tiêu 1 về 

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và Bình đẳng giới trong hai ngành và Mục tiêu 3 về Cải 

thiện môi trường chính sách và quản trị ngành. Quỹ này cũng sẽ tài trợ vốn hạt giống cho sáng 

kiến phụ nữ khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh. 

Đặc điểm tài trợ Miêu tả 

Tổng tiền tài trợ 6,12 triệu Đô la Úc (AUD) 

Quy mô tài trợ Nhỏ: tiền tài trợ lên đến 80.000 AUD 

Trung bình: tiền tài trợ trong khoảng 80.000-500.000 AUD 

Lớn: tiền tài trợ trong khoảng 500.000-1.000.000 AUD 

Dạng giải pháp 
được hỗ trợ 

 

Các sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới và nâng quyền cho phụ nữ ở địa phương 
(4.400.000 AUD, 72% tổng tài trợ) 

Các sáng kiến cải thiện sự điều phối ngành và môi trường đầu tư kinh doanh 
(1.720.000 AUD, 28% tổng tài trợ) 

Tự đóng góp Tối thiểu 10% 

Thời gian 12-36 tháng (có thể gia hạn tới tháng 6/2021 nhưng không được phát sinh thêm chi 
phí) 

wi 

Dự án sẽ làm việc với khoảng 18 đối tác thực hiện liên quan tới Mục tiêu 1 và 10 đối tác cho mục 

tiêu 3. Dự án sẽ lựa chọn các đối tác có điều kiện tốt nhất để cùng triển khai các kết quả chiến 

lược theo Mục tiêu 1, cũng như làm việc với một số đối tác nhỏ để thử nghiệm các giải pháp địa 

phương. Quy mô tài trợ sẽ phụ thuộc vào phạm vi tiếp cận (tác động tới bao nhiêu người hưởng 

lợi) và mức độ đóng góp để đạt được các mục tiêu kết quả tổng thể của chương trình. Dựa vào 

điều kiện địa phương và tính chất của ngành nông nghiệp và du lịch, quy mô tài trợ và số hộ tham 

gia tối thiểu theo ngành như sau: 

Quy mô quỹ tài trợ 
Số hộ tham gia tổi thiểu trong 
ngành Nông nghiệp  

Số hộ tham gia tối thiểu trong 
ngành Du lịch 

Nhỏ Ít nhất 100 hộ Ít nhất 30 hộ 

Vừa Ít nhất 500 hộ hoặc  Ít nhất 100 

Lớn 1.000 hộ Ít nhất 300 hộ 

5.2.2 Quỹ tài trợ doanh nghiệp cùng kinh doanh với phụ nữ (Quỹ 2) 

Quỹ tài trợ này nhắm vào các đối tác kinh doanh để hoàn thành Mục tiêu 2 của Dự án về các mô 

hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp để thúc đẩy các hệ thống thị trường hướng tới người 

thu nhập thấp, qua đó thúc đẩy phụ nữ tham gia nhiều hơn và có ý nghĩa hơn trong các chuỗi giá 

trị sản phẩm và dịch vụ đã chọn để nâng cao tính bao trùm, nhạy cảm giới, lợi nhuận và tính bền 

vững của các chuỗi giá trị này. 

Đặc điểm tài trợ Miêu tả 

Tổng tiền tài trợ  2,7 triệu Đô la Úc 

Quy mô tài trợ Quy mô nhỏ: <50.000 – 80.000 AUD 

Quy mô trung bình <80.000 – 200.000 AUD 
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Quy mô lớn <200.000 – 400.000 AUD 

Các hoạt động được 
hỗ trợ bằng tài trợ của  
Dự án  

Các sáng kiến kinh doanh để tăng tiếp cận thị trường và thu nhập cho phụ nữ 
trong các dịch vụ cụ thể, chuỗi cung ứng sản phẩm và cơ hội việc làm 

Nâng cao năng lực và phát triển thể chế hướng tới phát triển các chủ thể trong 
hệ thống thị trường địa phương để đảm bảo các hệ thống thị trường bao trùm 
(cùng người thu nhập thấp) bền vững 

Đóng góp từ khu vực 
tư nhân 

Tối thiểu 51%   

Thời gian 24-36 tháng 

Dự án sẽ làm việc với khoảng 12-14 đối tác kinh doanh liên quan tới Mục tiêu 2. Kết quả nghiên 

cứu cơ sở về quy mô doanh nghiệp muốn đầu tư vào các sáng kiến IB với phụ nữ và tình hình 

thực tế các sản phẩm/dịch vụ nông nghiệp và du lịch lựa chọn đã giúp Dự án xác định số đối 

tượng tiếp cận tối thiểu gợi ý cho mỗi quy mô tài trợ theo ngành như sau: 

Quy mô tài trợ Nông nghiệp  Du lịch 

Nhỏ Ít nhất 200 hộ  50 

Vừa Ít nhất 500 hộ hoặc 100 

Lớn Ít nhất 1.000 hộ hoặc >300 

5.2.3 Quỹ tài trợ đổi mới, sáng tạo (Quỹ 3) 

Đổi mới, sáng tạo là chủ đề xuyên suốt, trong đó có cả việc kiểm soát và quản lý rủi ro. Dự án luôn 

khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là trong hai năm 

đầu tiên để có thể học hỏi và chia sẻ kết quả, và nhân rộng các mô hình thành công. Đây là một 

quỹ mở trên cơ sở cạnh tranh để khuyến khích các đối tác phát triển và thử nghiệm các ý tưởng 

đổi mới có thể góp phần tạo ra thay đổi bền vững trong các hệ thống thị trường mà Dự án đang hỗ 

trợ với cả 3 mục tiêu. Dự án đã xây dựng một chiến lược đổi mới, sáng tạo để hướng dẫn quá 

trình này. Dự án có kế hoạch hợp tác với một “đối tác có tín nhiệm” –quản lý Quỹ tài trợ này. 

Đặc điểm tài trợ Miêu tả 

Tổng tiền tài trợ  503.930 AUD 

Quy mô tài trợ Tới 30.000 AUD 

Dạng giải pháp được 
hỗ trợ 

Đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chính sách, bình 
đẳng giới, đào tạo kỹ năng cho phụ nữ 

Tự tài trợ/vốn tự góp Tối thiểu 10% 

Thời gian < 12 tháng 

I 

5.3 Nguyên tắc lựa chọn đối tác và kêu gọi nộp đề xuất 

Các nguyên tắc cơ bản sẽ được áp dụng trong quá trình kêu gọi và tuyển chọn các dự án đề xuất 

bao gồm: đảm bảo tính công bằng, minh bạch; cạnh tranh, và phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng 

vốn. 

Dự án sẽ đưa ra 2 lần kêu gọi nộp đề xuất trong năm 1. Lần kêu gọi đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 

7 và kêu gọi thứ hai vào tháng 10/11 năm 2018, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng 
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và xã hội cũng như các sự kiện chia sẻ thông tin cho các đối tác quan tâm. Đợt kêu gọi nộp đề 

xuất lần thứ hai có mục đích là tìm kiếm giải pháp cho các cơ hội mới nổi cho nâng cao QNKT cho 

phụ nữ, hợp tác kinh doanh cùng người có thu nhập thấp và cải thiện quản trị ngành. Đợt kêu gọi 

này cũng tập trung vào các giải pháp để góp phần hoàn thành những kết quả dự án chưa được 

các đề xuất từ đợt đầu giải quyết triệt để. Tùy thuộc vào chất lượng và số lượng đề xuất nhận 

được từ năm thứ nhất sẽ quyết định số lần và thời điểm mời gọi nộp đề xuất trong năm thứ hai. 

Dự án sẽ áp dụng các quá trình khác nhau khi lựa chọn đối tác nhận tài trợ theo Quỹ 1 và Quỹ 2 

do mục tiêu mỗi quỹ khác nhau, cũng như cơ chế vận hành và rủi ro đi kèm với mỗi dạng đối tác 

cũng khác nhau. Việc lựa chọn chính thức các đối tác thực hiện Quỹ 1 sẽ được xác nhận sau khi 

đánh giá đề cương dự án, thuyết trình và thẩm định đề cương; trong khi đối với Quỹ 2, lựa chọn sẽ 

được xác nhận sau khi trình các đề xuất kế hoạch kinh doanh cùng phụ nữ và thẩm định doanh 

nghiệp. Quy trình và tiêu chí lựa chọn được quy định trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án. 

5.4 Quản lý rủi ro 

Dự án sẽ đảm bảo hiệu quả của các khoản đầu tư qua việc xác định, đánh giá, giám sát và tiến 

hành các biện pháp giảm thiểu đối với những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chương 

trình. Trong giai đoạn khởi động, chương trình đã xác định và đánh giá các rủi ro cụ thể về đầu tư. 

Bảng dưới đây trình bày các rủi ro chính liên quan đến các mục tiêu của chương trình, biện pháp 

giảm thiểu rủi ro và mức độ rủi ro sau khi giảm thiểu.  Kế hoạch giảm thiểu rủi ro đầy đủ  được nêu 

trong tài liệu riêng. 

Mục tiêu Rủi ro Biện pháp giảm thiểu rủi ro 
Mức độ rủi 
ro sau giảm 
thiểu 

Thu hút đầu 
tư tư nhân 
vào chuỗi 
sản phẩm có 
phụ nữ tham 
gia  

 

 

Khu vực tư nhân ít quan tâm 
đầu tư vào các sáng kiến kinh 
doanh với phụ nữ  với các sản 
phẩm đã chọn  

Chủ động xác định các đối tác quan 
tâm, tổ chức các buổi chia sẻ thông tin 
để thông báo cho các đối tác quan 
tâm về lợi ích khi tham gia Dự án  

Trung bình 

Thay đổi ưu tiên đầu tư của đối 
tác tư nhân trong quá trình triển 
khai do thay đổi chủ sở hữu 

Cam kết bằng văn bản của các công 
ty về khoản đầu tư tài chính của họ 
trong quá trình đánh giá công ty. Giám 
sát sát sao tiến độ thực hiện 

Thấp 

Phụ nữ tăng 
thu nhập và 
tăng số việc 
làm mới cho 
phụ nữ 

Rủi ro thị trường: giảm cầu đối 
với các sản phẩm đã chọn (thị 
trường nội địa hoặc xuất khẩu) 

Đảm bảo cầu cho các sản phẩm đã 
chọn trên nhiều thị trường (địa 
phương, toàn quốc, quốc tế) 

Đưa nhu cầu sản phẩm là chỉ số cho 
giám sát các DN được tài trợ. Đảm 
bảo các công ty hỗ trợ các nhóm sản 
xuất để chuyển sang sản phẩm mới 
khi cần. 

Trung bình 

Thay đổi trong chính sách của 
Chính phủ ảnh hưởng tới đầu tư 
khu vực tư nhân 

Đảm bảo sản phẩm phù hợp với ưu 
tiên của chính quyền địa phương 
thông qua đối thoại thường xuyên với 
chương trình, đối tác kinh doanh và 
chính quyền địa phương  

Thấp 

Triển khai chậm do thủ tục phê 
duyệt của chính phủ đối với các 
khoản tài trợ cho các tổ chức 
PCP Việt Nam, khu vực tư nhân 

Sổ tay Hướng Dẫn Thực hiện Dự án 
nêu rằng các đối tác sẽ nhận được 
chứng chỉ tài trợ do PMU cấp để tránh 
phê duyệt 2 lần 

Thấp 
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Mục tiêu Rủi ro Biện pháp giảm thiểu rủi ro 
Mức độ rủi 
ro sau giảm 
thiểu 

Chậm triển khai Dự án và chậm 
tiến độ do quá trình tham vấn 
quá nhiều với các đối tác, 
BQLDA 

Liên tục tham vấn, thảo luận với 
BQLDA qua skype, họp trực tuyến 

Thấp 

Dự án tập trung vào quan hệ tài 
trợ dựa vào đầu ra  và không đạt 
được quan hệ đối tác năng động 
có thể thúc đẩy học hỏi và lập kế 
hoạch 

Chú ý xác định các đối tác chiến lược. 
Phân bổ đủ nguồn lực để hỗ trợ thỏa 
thuận hợp tác đối tác (bao gồm cả các 
cơ quan trung gian giúp thiết lập quan 
hệ đối tác) để đối tác chiến lược duy 
trì tập trung xác định các phương 
pháp tiếp cận đổi mới, sáng tạo, chỉ 
đạo chiến lược 

Thấp 

 

Dự án làm việc với quá nhiều đối 
tác nhỏ, việc lựa chọn đối tác 
không có tính chiến lược. 

 

 

 

 

Đối tác địa phương thiếu năng 
lực để cung cấp hỗ trợ cần thiết, 
chủ yếu ở cấp cộng đồng 

 

Thiết lập quan hệ đối tác với những 
nhóm có điều kiện tốt nhất để thực 
hiện các kết quả chiến lược. Giám sát 
Dự án một cách cẩn thận và đảm bảo 
đủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch 
làm việc. Sử dụng đối tác ô để quản lý 
các đối tác nhỏ hơn (ví dụ: Mục tiêu 1, 
Đổi mới, sáng tạo, Khởi nghiệp, v.v.) 

 

Nâng cao năng lực cho các đối tác địa 
phương theo nhu cầu được xác định 
trong quá trình đánh giá đối tác và 
hoạt động đánh giá hiệu suất đối tác 
thường xuyên. 

Thấp 
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Phụ lục 1: Phân bổ kinh phí cho các quỹ 

 

Loại quỹ 
Mục tiêu 
1 

Mục tiêu 
3 

Mục tiêu 2 
Tổng kinh 
phí 

Phân bổ kinh phí tài trợ ban đầu 4.661.990 1.864.796 2.797.194 9.323.970 

Quỹ  cho các sáng kiến WEE và quản trị 
ngành và chính sách (Quỹ 1) 

4.400.000 1.720.000  6.120.000 

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp (Quỹ 2)   2,700,000 2.700.000 

Quỹ Đổi mới Sáng tạo (Quỹ 3) 261.990 144.790 97.190 503.970 

Tổng kinh phí của 3 Quỹ     

 

 


