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Dự án Aus4Equality|GREAT 
Chiến lược thực hiện tỉnh Sơn La 

1. Giới thiệu 

Phát triển kinh tế và trao 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 hướng tới, 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, gọi tắt là Dự án). Dự án này 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 bao trùm 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. 

Dự án tập trung vào nông nghiệp và du lịch là một cách 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 2 tỉnh, đồng thời 

có nhiều cơ hội hơn để phụ nữ tham gia so với các ngành khác trong bối cảnh kinh tế địa 

phương. Dự án mong muốn thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới và hòa nhập xã hội bằng cách 

nỗ lực tiếp cận những phụ nữ nghèo nhất và yếu thế nhất, những người hiện chưa được 

hưởng lợi 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 trong gia đình và cộng đồng; 

trong hệ thống thị trường và chuỗi giá trị; và trong tương quan với môi trường tạo điều kiện 

đang ảnh hưởng đến sự tham gia của họ trên thị trường. Các kế hoạch của đối tác Dự án 

phải chứng minh rằng họ cam kết tăng trưởng kinh tế bao trùm nhằm thúc đẩy nâng cao 

quyền năng kinh tế (QNKT) cho phụ nữ.  

Chiến lược thực hiện cấp tỉnh này dựa trên Văn kiện thiết kế Dự án Aus4Equality|GREAT và 

ba nghiên cứu cơ sở tiến hành trong giai đoạn khởi động. Nội dung của Bản Chiến lược này 

được xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể ở Sơn La nhằm: lựa chọn các sản phẩm nông 

nghiệp và dịch vụ du lịch tiềm năng nhất sẽ thúc đẩy nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ 

nữ; xác định các cơ hội và thách thức trong việc củng cố các hệ thống thị trường có tính bao 

trùm 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 Dự án 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, phương pháp triển khai của Dự án. Phần 2 trình 

bày về hiện trạng nghèo và tình hình giới ở Sơn La 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 cho 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, dự án hiện có liên quan đến các mục tiêu Dự án Aus4Equality|GREAT. 

Phần 4 trình bày các chiến lược can thiệp. 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 nhằm phát triển các hệ thống thị trường bền vững 

thông qua các mô hình kinh doanh gắn kết với người thu nhập thấp. Phần 5 giới thiệu kế 

hoạch triển khai. 

Ngoài Chiến lược Thực hiện Dự án cấp tỉnh, Dự án còn xây dựng các chiến lược khác để 

hướng dẫn triển khai các can thiệp, gồm Chiến lược Bình đẳng Giới và Lồng ghép Xã hội 

(GESI); Chiến lược Đổi mới, Sáng tạo; Chiến lược 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 cấp tỉnh này. 
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2. Dự án Aus4Equality|GREAT 

2.1 Mục tiêu và mục đích 

Mục đích tổng quát của Dự án Aus4Equality|GREAT là Phụ nữ sống tại Tây Bắc Việt Nam 

được cải thiện vị thế kinh tế và xã hội. 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 hưởng lợi 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% phụ nữ hưởng lợi tăng sự tự tin, tự tôn và có thay 

đổi trong vai trò và chuẩn mực giới. 

• Mục tiêu 2 – Hợp tác đối tác là doanh nghiệp: Các doanh nghiệp trong ngành nông 

nghiệp và du lịch áp dụng các phương thức kinh doanh sáng tạo liên kết với nhiều phụ 

nữ hơn trong chuỗi cung ứng sản phẩm của mình để tạo ra lợi nhuận và vận hành với ý 

thức về bình đẳng giới. Kết quả chính: Tạo việc làm toàn thời gian, có hưởng lương cho 

phụ nữ; tăng 15% số phụ nữ làm chủ hoặc đồng quản lý doanh nghiệp chính thức; và 

huy động được 6 1  triệu Đô la Mỹ đầu tư tư nhân vào các mô hìnhkinh doanh cùng 

người thu nhập thấp 

• 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 tạo điều kiện cho dịch vụ để 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 nhà làm luật, 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. 

Nếu Mục tiêu 1 sẽ tập trung vào cấp cơ sở nhằm nâng cao năng lực, sự sẵn sàng và sự tự 

tin tham gia vào thị trường của phụ nữ, thì Mục tiêu 2 sẽ tập trung vào cả hai để nâng cao 

năng lực của các thành phần trong khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 

và du lịch bằng việc cải thiện tính bao trùm, lợi nhuận kinh tế và tính bền vững. Mục tiêu 3 có 

mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc theo đuổi bền vững các Mục tiêu 1 và 2. 

2.2 Khung logic của Dự án Aus4Equality|GREAT 

Hình 1 dưới đây 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 thu hút từ đầu tư tư nhân thực tế có thể thấp hơn so với chỉ tiêu dựa trên tổng kinh phí tài trợ cho doanh nghiệp là 
2.7 triệu đô la Ôxtralia và tỷ lệ đồng đầu tư của DN tối thiểu là 51%. Do đó, đề xuất rà soát chỉ tiêu này khi làm đánh giá dự 
án giữa kỳ. 



9 
 

 

Hình 1. Lý thuyết Thay đổi của Dự án Aus4Equality|GREAT 

 
 

Như trình bày trong bảng dưới, trong cả 2 ngành, tổng số hộ dự kiến có tăng thu nhập sẽ là 

14.300, tương đương khoảng 20.270 phụ nữ ở độ tuổi lao động, tạo ra là 1.500 việc làm với 

điều kiện các giả định đưa ra trong kế hoạch quản lý rủi ro được đảm bảo. 

Bảng 1. Số hộ và số phụ nữ hưởng lợi dự kiến từ Dự án2 

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

Ngành nông nghiệp      

Số phụ nữ tăng thu nhập  13.800   19.3203  

Số việc làm tạo ra  1.000   1.000  

Ngành du lịch     

Số phụ nữ tăng thu nhập  500   700  

Số việc làm tạo ra 500 500 

Toàn dự án 
   

Số phụ nữ tăng thu nhập 14.300   20.020  

Số việc làm tạo ra  1.500  1.500 

 

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), Nâng cao Hiệu quả Thị trường cho người Nghèo (M4P), Nâng cao 

quyền năng kinh tế cho phụ nữ (nâng cao QNKT cho phụ nữ), Chiến lược Bình đẳng Giới và 

Hòa nhập Xã hội (GESI), và Chiến lược 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 

Thực hiện dự án phát triển hệ thống thị trường, 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 

                                                           

2 Số liệu được tính dựa trên nghiên cứu cơ bản về Hệ Thống Thị trường và tham vấn với các đối tác ở tỉnh, huyện, các DN và 
đối tác phát triển 

3 Mỗi hộ có bình quân 1.4 phụ nữ ở tuổi lao động, nghiên cứu cơ sở ban đầu, Aus4Equality/GREAT tại Sơn La 2-3/2018 

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

Phụ nữ sống tại Sơn La 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 đổi mới kinh doanh 

liên kết với nhiều phụ nữ tạo lợi 
nhuận bền vững và vận hành với ý 

thức về bình đẳng giới. 

Trao quyền cho phụ nữ  
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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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 ở 

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

loạt 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 có ý nghĩa với 

các đối tác chủ chốt khác. Liên kết này sẽ được hình thành và duy trì qua Diễn đàn đối tác. 

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 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 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 việc 

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 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: 
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• Phát triển kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện hiệu quả 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  

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 quyền cho phụ nữ, phụ nữ 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 chương trình tổng thể. 

2.3.5 Đổi mới, sáng tạo 

Đổi mới, sáng tạo trong khuôn khổ 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 

phụ nữ bằng cách khuyến khích tài chính, thúc đẩy cải cách 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 xây dựng 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 pháp 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. 
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• 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. 

• Thí điểm các phương thức mới để nâng cao nhận thức về giới, đảm bảo sự tham gia của 

các nhóm dân tộc thiểu số và người khuyết tật trong các chuỗi giá trị và các hệ thống thị 

trường. 
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3. Thông tin chung 

3.1 Tình hình nghèo đói và giới 

3.1.1 Tổng quan tình hình nghèo đói ở Sơn La 

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

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

phát triển quan trọng. Tại các khu vực vẫn còn nghèo này, người dân tộc thiểu số (DTTS) và 

nhất là phụ nữ và nữ DTTS đặc biệt dễ bị tổn thương.  

Sơn La là tỉnh lớn nhất của khu vực Tây Bắc Việt Nam, với 80% là diện tích đất nông lâm 

nghiệp. Sơn La là tỉnh có dân số đông nhất trong khu vực Tây Bắc, với 1,218 triệu người và 

có 12 dân tộc khác nhau đang sinh sống. Đồng bào DTTS chiếm 82% dân số, trong đó có 

người Thái (53%); Mông (15%) và Mường (8%). Người Kinh chỉ chiếm 18%. Phần lớn dân 

số sống ở khu vực nông thôn (86,4%) và trong đó phụ nữ chiếm 49,7% tổng dân số. Dân số 

nông thôn ở huyện Vân Hồ là 99% và Mộc Châu là 64,8%. 

Bảng 2 cho thấy tỷ lệ nghèo theo đầu người tương tự với tỷ lệ trung bình của cả khu vực 

Tây Bắc. Tỷ lệ nghèo ở tỉnh cao gấp 4 lần mức trung bình cả nước. Theo một khảo sát gần 

đây của Ban Dân tộc tỉnh về các nhóm dân tộc chính trong tỉnh, tỷ lệ nghèo của dân tộc Thái 

và Mường lần lượt là 31,8% và 25,5%. Nhóm dân tộc Mông nằm trong số những người 

nghèo nhất trong tỉnh với tỷ lệ đói nghèo là 64%. 

Bảng 2. Tỷ lệ nghèo của tỉnh Sơn La, 2012-2017 

Địa bàn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sơn La       

Tỷ lệ nghèo 28,69 27,01 23,94 34,44 31,91 26,1 

Tỷ lệ cận nghèo 10,53 11,86 11,78 9,3 10,92 10,8 

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       

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 Việt Nam) do Bộ LĐ-TBXH công 

bố. 

Kết quả từ Khảo sát ban đầu do Dự án tiến hành tại 4 xã thuộc huyện Vân Hồ và Mộc Châu 

trong năm 2018 cho thấy tỷ lệ nghèo ở các khu vực này rất khác nhau, giao động trong 

khoảng từ 10-62%, cũng tương tự với số liệu về tỷ lệ nghèo chính thức của xã.  

3.1.2 Phụ nữ và 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 và nữ DTTS 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 cơ sở cho thấy 99,2% người được phỏng vấn nói rằng nông 
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nghiệp là nguồn thu nhập lớn nhất. Vai trò 'truyền thống' của người vợ và mẹ- những người 

có trách nhiệm chăm lo sức khỏe và đời sống của các thành viên gia đình là làm nông 

nghiệp. Ngược lại, nam giới có nhiều hoạt động tạo thu nhập hơn. Hầu hết phụ nữ và phụ 

nữ DTTS chỉ có thu nhập bằng tiền mặt vài lần mỗi năm sau khi thu hoạch cây trồng hoặc 

bán vật nuôi. Thực tế, họ luôn cần tiền mặt để trả cho các chi phí trong nhà, đặc biệt là 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 các hoạt động ngoài nông nghiệp khác của người chồng. 

Việc phụ nữ và nữ DTTS phụ thuộc vào chồng để có thể trang trải các chi phí cần dùng tiền 

mặt đã làm giảm vai trò và 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 và nữ DTTS hiếm khi đi làm thuê (Ở các vùng DTTS, 

việc di cư ngày càng phổ biến, nhưng chủ yếu người di cư là nam giới. Trong xã hội tồn tại 

sự kỳ thị việc phụ nữ đi làm ăn xa nhà/di chuyển khỏi nhà để làm việc. 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. 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 này. 

Phụ nữ và nữ DTTS là những người sản xuất nông nghiệp bị tách biệt khỏi 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 thương lái. Phụ nữ và nữ DTTS ít tham gia chế biến, 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 có thể 

tạo ra nguồn cung quá lớn theo mùa vụ và dẫn tới áp lực giảm giá bán tại vườn. Họ ít tiếp 

cận với thông tin thị trường, khoảng 59% nông dân nói rằng họ biết được mức giá trên thị 

trường. 

Tăng rủi ro do thiên tai. 67-72% hộ gia đình tham gia khảo sát cơ bản ban đầu nói rằng các 

hiện tượng thời tiết cực đoan như các đợt nóng, lạnh bất thường, hạn hán, mưa đá, v.v. 

32% người được hỏi nói rằng thiên tai và biến đổi khí hậu tác động lớn tới sinh kế nông 

nghiệp của họ (cả cây trồng và vật nuôi). 

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 Dự án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và 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 các giống nên sản xuất, và thiếu tiếp cận các yếu tố đầu vào 

cần thiết đối với các loại cây trồng phi truyền thống này. Các dịch vụ khuyến nông hiện chỉ 

hỗ trợ các cây truyền thống. Đối với những giống cây mới, nông dân hỏi kiến thức kỹ thuật 

từ bạn bè và người thân, họ hàng. Vì phụ nữ phụ thuộc vào thu nhập từ 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 ở một số địa bàn cụ thể như Mộc Châu và một số 

điểm ở huyện Vân Hồ, với các dịch vụ liên quan tới du lịch cộng đồng (DLCĐ như cung cấp 

dịch vụ lưu trú homestay, biểu diễn văn nghệ, bán quà lưu niệm hoặc dịch vụ hướng dẫn 

viên du lịch cho các chuyến đi bộ khám phá, thăm các điểm du lịch ở các bản DLCĐ. Cơ hội 

việc làm trong khách sạn và du lịch chủ yếu ở Mộc Châu, nhưng nhìn chung, cơ hội việc làm 

chính thức được trả lương cho phụ nữ và nữ DTTS trong ngành du lịch vẫn còn khá hạn chế 

khi Mộc Châu đã trở thành điểm thu hút khách du lịch trong những năm gần đây. Du lịch chỉ 

là nguồn thu nhập chính của 9% 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 nữ 

DTTS 

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

nữ DTTS: 
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Rào cản ngôn ngữ, đặc biệt đối với phụ nữ và 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 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 và nữ DTTS trên thị trường lao động. Trên thực tế, số phụ nữ và 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 là phụ nữ trả lời không thể đọc và viết Tiếng Việt 

ở Sơn La là 16%, tỷ lệ này ở nam giới là 4%. 

Không có quyền sở hữu đất. Đối với hầu hết các nhóm dân tộc ở các tỉnh địa bàn Dự án, 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. Ngoài ra, đất đai thường là hình 

thức tài sản thế chấp tốt nhất để tiếp cận nguồn tài chính nhằm tăng năng suất, mở rộng 

diện tích sản xuất, và thử nghiệm các cây trồng mới và có giá trị cao hơn. Nếu không chính 

thức có quyền sở hữu đất đai, khả năng tiếp cận tài chính và các dịch vụ khác của phụ nữ 

cũng bị hạn chế và từ đó tạo ra một chu kỳ kéo dài tình trạng nghèo đói. 

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), điều này có thể 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. 

Định kiến đối với phụ nữ, thái độ bất bình đẳng giới và gia trưởng. Đối với tất cả các nhóm 

dân tộc được phỏng vấn, việc chăm sóc trẻ em và người cao tuổi dường như là một trở ngại 

nghiêm trọng cản trở các cơ hội kinh tế của phụ nữ. Xã hội có thái độ tiêu cực đối với việc 

phụ nữ, đặc biệt phụ nữ trẻ, rời nhà đến các khu đô thị để tìm việc làm, và lo ngại rằng vắng 

nhà lâu ngày sẽ dẫn tới mâu thuẫn trong gia đình và tan vỡ hôn nhân. Xã hội rất kỳ thị 

những phụ nữ làm việc trong “ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn. Đàn ông gặp khó khăn về 

kinh tế sẽ khiến họ không được tôn trọng, vì họ quan niệm rằng người đàn ông thành đạt là 

người kiếm tiền nuôi gia đình. Trong trường hợp đó, họ tìm đến các hình thức khác để thể 

hiện bản thân và được tôn trọng, nhiều khi có thể là qua việc kiểm soát và bạo lực đối với 

người phụ nữ. Tóm lại, sự tiếp cận của phụ nữ với các phương tiện sản xuất và sự tự chủ 

trong việc tận dụng các cơ hội chịu tác động tiêu cực bởi các định chuẩn xã hội và đây cũng 

chính là rào cản trong công việc và được lựa chọn trong cuộc sống. 

Mạng lưới xã hội yếu. Khi một người phụ nữ kết hôn thì sẽ không sống ở nhà đẻ nữa và các 

chị em và bạn bè của cô cũng chuyển đi và trở thành thành viên các gia đình khác và là 

người của các bản khác, 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. Tất cả những phụ nữ đã lập gia đình được phỏng vấn 

trong nghiên cứu 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 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 mạng/quan hệ xã hội, 

đặc biệt là các mạng xã hội bên ngoài bản của cô, hoặc ít nhất là họ không thể thiết lập và 

duy trì các mạng này tốt như nam giới. Khảo sát ban đầu chỉ ra rằng chỉ có 39% số người 

được hỏi là nữ tham gia một mạng lưới, kết quả này cho thấy họ ít tham gia các mạng lưới 

xã hội hoặc kinh tế. 
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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. Tại Bản Áng 

huyện Mộc Châu - một trong những bản DLCĐ phát triển nhất ở Sơn La, gần đây có một 

nhà đầu tư tư nhân đến xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng trên diện tích 200ha bao 

gồm cả khu rừng thông, vốn là một khu vực cộng đồng và điểm thu hút khách DLCĐ. Do họ 

đang xây dựng, người dân và du khách không thể tiếp cận khu vực đó nữa. Ngoài ra, quá tải 

DLCĐ là điều dễ thấy ở xã đó. Hai yếu tố này góp phần làm DLCĐ bị dự báo là không bền 

vững trong những năm tới. 

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 đa 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 sở ban ngành ở 

các cấpđể giải quyết các thách thức phức tạp đang đặt ra với phụ nữ và nữ DTTS 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 đối tác có nhiều hơn một loại hình đối tác thực hiện 

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 và nữ DTTS một cách bền vững. Với những rào cản như 

trên đối với nâng cao QNKT cho phụ nữ, Dự án sẽ khắc phục các trở ngại 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 công bằng giới trong quá trình hoạch định chính sách. Bình đẳng giới là một nguyên tắc 

trong các chính sách và 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 

Aus4Equality|GREAT thúc đẩy các sáng kiến tương lai để tăng cường đầu tư vào phụ nữ. 

Chiến lược: thúc đẩy bình đẳng 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 trao quyền năng kinh tế 

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.  

→ Tập trung vào các lĩnh vực chính sẽ mang lại lợi ích tức thời cho phụ nữ như dịch vụ 

khuyến nông theo để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ cho cả kỹ năng sản xuất và sau 

thu hoạch, kiến thức, tiếp cận thông tin và công nghệ. 

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 về sự phù hợp và tiềm năng thu hút sự tham gia của phụ nữ và 

nữ DTTS trong các hệ thống thị trường liên quan. Tiêu chí này được thể hiện thông qua các 

tiêu chí phụ bao gồm (i) số phụ nữ dân tộc thiểu số hiện đang tham gia vào sản xuất nông 

sản và dịch vụ du lịch; (ii) tiềm năng tăng thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số; (iii) tiềm 

năng tăng đáng kể số phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các hệ thống thị trường này, và 

(iv) khả năng thay đổi vai trò của phụ nữ trong hệ thống thị trường đem đến các cơ hội mới, 

thu nhập cao hơn, nâng cao vị thế và vai trò tiêu biểu của phụ nữ  (xem Phần 3.2 và 3.3 về 
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việc lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ tiềm năng để Dự án can thiệp). Khi các sản phẩm và 

dịch vụ đã được lựa chọn, sẽ tiến hành phân tích sâu để xác định các cơ hội và thách thức 

chính trong việc thu hút phụ nữ nói chung và nữ DTTS nói riêng tham gia các hệ thống thị 

trường của các sản phẩm và dịch vụ này. Đề xuất các chiến lược can thiệp cho từng sản 

phẩm và dịch vụ được 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: 

→ 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; 

→ Giới thiệu các kỹ thuật sau thu hoạch tiên tiến (từ công đoạn phân loại và phân loại 

theo chất lượng đến chế biến tinh xảo) để giúp phụ nữ tạo được giá trị cao hơn đặc 

biệt trong nông nghiệp; 

→ Thúc đẩy áp dụng các giải pháp sáng tạo trong đào tạo kỹ thuật sản xuất và kinh 

doanh cho các nhóm nhà sản xuất là phụ nữ và nữ DTTS; chứng nhận kiểm thử và 

truy xuất nguồn gốc với các nhóm phụ nữ có trình độ cao hơn; 

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

trường đầu vào chất lượng và giá cả phải chăng, dịch vụ 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 các việc làm được trả công,  

→ Quảng bá thông tin về cơ hội việc làm trên thị trường lao động ngành nông nghiệp và 

du lịch cho phụ nữ và nữ DTTS; 

→ 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 nhận thức được rằng quá trình và các mục tiêu, và 

thay 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 hệ thống thị trường có thể thất bại, hoặc tạo ra 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 thể hiện phương 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 nhà 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, 

→ Thúc đẩy các sáng kiến về cải thiện kỹ năng nói, đọc viết và tính toán, và 

→ 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 trẻ em gái tham gia thị trường lao động 

và liên kết họ với các nhà tuyển dụng tiềm năng. 
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3.2 Ngành nông nghiệp: Tổng quan và lựa chọn các sản phẩm tiềm năng 

3.2.1 Tổng quan ngành nông nghiệp 

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh. Đến cuối năm 2016, tổng sản lượng nông 
nghiệp đạt 9.095 triệu đồng, đóng góp 30,34% vào GRDP của tỉnh. Tổng giá trị sản phẩm 
trên 1 ha đất canh tác là 25,7 triệu đồng và 96,32 triệu đồng/ha diện tích nuôi trồng thủy sản 
(Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La, 2017). Ước tính khoảng 80% dân số của tỉnh chủ yếu tham gia 
nông lâm nghiệp. Tổng số lao động trong ngành là 648.600 ngườivào năm 2016. Nông 
nghiệp có vai trò quan trọng hơn ở các huyện trọng tâm của Dự án so với trên toàn tỉnh. 
Nông nghiệp là nguồn thu nhập chính cho các nhóm DTTS. Theo Kế hoạch Phát triển kinh 
tế-xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ tăng trưởng thu nhập từ nông, lâm và ngư 
nghiệp ước đạt 3,3% mỗi năm. Về tỷ trọng, theo kế hoạch, ngành nông nghiệp sẽ đóng góp 
32,5% vào Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), trong khi đóng góp của ngành công nghiệp 
và dịch vụ vào GRDP lần lượt là 24% và 48 %. 

Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Sơn La là: bò sữa, ngô, cà phê, chè, mía, trái cây 
(nhãn, xoài, chuối và chanh leo), rau và trâu. Đến cuối năm 2016, một số sản phẩm nông 
nghiệp đạt quy mô lớn như ngô (150.000 ha), chè (4.300 ha), bò sữa (23.000 con), mía 
(6.300 ha), cà phê Arabica (12.000 ha), cây ăn quả (nhãn (8.500ha), Xoài (3.000 ha) và Mận 
(4.000 ha)) và lúa (51.000 ha). Các sản phẩm có quy mô nhỏ hơn và mang tính độc đáo của 
địa phương cũng có nhiều cơ hội, chẳng hạn như dược liệu, mây, tre, măng tre, sắn dây, bí 
ngô và nấm. Trong những năm gần đây, các sản phẩm có giá trị cao đã nổi lên như hoa ở 
Mộc Châu (khoảng 100 ha); nuôi cá tầm và trồng rau ở Mường La và Quỳnh Nhai; hay trồng 
chanh leoở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu và Yên Châu. Quy trình nông nghiệp 
cũng được cải thiện để bền vững hơn, bao gồm việc thay thế trồng ngô trên đất dốc bằng 
cây ăn quả và các loại cây lâu năm khác. Việc chứng nhận, quản lý chất lượng và khả năng 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng được cải thiện để tăng giá trị cho một số nông sản có 
tiềm năng thị trường lớn. Ngành này đã thu hút thêm đầu tư từ khu vực tư nhân, cả trong và 
ngoài nước. Đáng chú ý nhất là các công ty như: Công ty Nafoods Tây Bắc đã đầu tư một 
nhà máy sản xuất Chanh leo; Tập đoàn TH Group có kế hoạch xây dựng một nhà máy đồ 
uống, có thể chế biến các loại nước trái cây khác nhau trong tỉnh; và một Nhà máy chế biến 
công nghệ cao có trụ sở tại Hàn Quốc đã đầu tư vào chế biến rau.  

Phụ nữ là lực lượng lao động chính trong ngành nông nghiệp của tỉnh. Các nghiên cứu tiến 
hành trong giai đoạn khởi động cho thấy mức độ tham gia của phụ nữ vào quá trình sản xuất 
nông nghiệp khá cao, dao động từ 60 đến 80% trong tổng lao động. Tuy nhiên, cơ hội để 
phụ nữ được tiếp cận tập huấn, đào tạo kỹ thuật hoặc các công việc làm công ăn lương vẫn 
còn hạn chế, đặc biệt là phụ nữ. Ví dụ, trong nhiều khóa đào tạo kỹ thuật do trung tâm 
khuyến nông tổ chức, học viên là phụ nữ chỉ chiếm 20 đến 30%. Đối với nhiều phụ nữ, việc 
tập huấn xa nhà, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ phổ thông (tiếng Kinh) còn hạn chế đã trở 
thành rào cản hạn chế phụ nữ tham gia tập huấn kỹ thuật hoặc làm việc trong các doanh 
nghiệp chế biến nông sản. Các nghiên cứu cũng đã đưa ra một số ví dụ điển hình về các 
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, bao gồm các hợp tác xã do phụ nữ thành lập gần đây để 
chế biến rau ở Mộc Châu. Tuy vậy, đến cuối năm 2016, số lượng DNVVN tập trung vào 
nông nghiệp vẫn còn rất thấp, mới chỉ chiếm 0,03% tổng số DNVVN ở Sơn La. Báo cáo cho 
thấy việc hạn chế tiếp cận tín dụng và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác là thách thức 
chính đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc đồng quản lý. 

Đến nay, tỉnh Sơn La đã ban hành một số chính sách để thúc đẩy ngành nông nghiệp. Các 
cơ chế hỗ trợ đã chuyển từ hỗ trợ trực tiếp (cung cấp đầu vào cơ bản như cây giống hoặc 
phân bón) sang hỗ trợ sau đầu tư cho các hợp tác xã và công ty có liên kết thị trường rõ 
ràng với nông dân, chú trọng đến phát triển chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, chế biến sau 
thu hoạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm và kỹ năng tiếp thị. Nói chung, các chính sách 
này nhằm mục tiêu: 

• Nâng cao các kỹ năng sản xuất nông nghiệp thông qua các khóa đào tạo nghề và kỹ 

thuật cho 50-55% lực lượng lao động nông thôn. 
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• Về mặt sản xuất nông nghiệp, mục tiêu chính là thúc đẩy sản xuất hàng hóa có quy mô 

lớn, cách cải thiện tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng và sử dụng hiệu 

quả hơn nguồn tài nguyên đất. 

• Tăng cường quản lý chất lượng bằng cách thúc đẩy các ứng dụng các quy trình quản lý 

chất lượng sản phẩm như VietGAP, Global GACP và tăng cường mối liên kết giữa các 

tác nhân chính và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng nông nghiệp. 

• Thúc đẩy đầu tư từ lĩnh vực tư nhân trong và ngoài nước vào chế biến nông sản để tăng 

thêm giá trị cho sản phẩm. 

• Thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu thông qua xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, 

truy xuất nguồn gốc…. với mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 8% mỗi năm về xuất khẩu 

nông sản. 

• Tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chính là “xương sống” của ngành. Gồm các 

loại cây lâu năm như chè, cà phê, cao su và mía; các loại trái cây như xoài, nhãn, chanh 

leo, mận và bơ; các loại rau như cải bắp, su hào, khoai tây và cà chua; chăn nuôi trâu, 

bò, lợn nạc, gà, vịt; và các sản phẩm thủy sản bao gồm cá tầm, nuôi cá lồng gồm cá rô 

phi, cá chép, cá trắm đen và cá trắm cỏ. 

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 Aus4Equality|GREAT. 

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 đang làm; và tiềm năng 
tăng thu nhập cho những nhóm đối tượng ênày 

• 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 phụ nữ) 

• 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 vượt qua, 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 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 
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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. 

 

Hình 2. Các giai đoạn lựa chọn sản phẩm 

 

Các sản phẩm lựa chọn để Dự án can thiệp được phân thành 2 nhóm: 

Nhóm 1 gồm 5 sản phẩm (chè, trái cây, rau. gạo đặc sản, cá lồng) có đủ 2 điều kiện là: i). 
Một mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp sẽ được áp dụng cho các nhóm sản 
phẩm phù hợp với mục tiêu 2 của Dự án. Trường hợp khu vực tư nhân chưa sẵn sàng cho 
mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp đối với cây chè, rau và hoa quả, chiến lược 
can thiệp cho ba sản phẩm này sẽ tương tự như Nhóm 2 (xem dưới đây).  

Nhóm 2 bao gồm 13 sản phẩm (chăn nuôi, cây dược liệu, gia vị, nguyên liệu tự nhiên, thực 

phẩm đặc sản địa phương) có mức độ sẵn sàng để thực hiện phương thức doanh nghiệp 

cùng liên kết với hộ sản xuất thấp. Nhóm này sẽ tập trung vào các giải pháp phát triển chuỗi 

giá trị (tương ứng với mục tiêu 1 củ 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 

Nhóm 3 gồm các sản phẩm (miến dong) quy mô sản xuất nhỏ lẻ, có tiềm năng nhất định thị 

trường nhất định nhưng thiếu sự tham gia của tư thương, công ty. Nhóm sản phẩm này cần 

phát triển theo hướng tổ chức sản xuất theo nhóm và kết nối họ với các tư nhân và doanh 

nghiệp để cải thiện tiếp cận thị trường (phù hợp với mục tiêu 1 của dự án). Trong suốt quá 

trình thực hiện Dự án, sẽ có nhiều hoạt động được thực hiện để quảng bá các sản phẩm 

này và khuyến khích sự quan tâm của các đối tác kinh doanh cùng người thu nhập thấp. 

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 Sơn La tập trung vào chức năng và 
chủ thể chính trong thị trường; chức năng hỗ trợ, các bên liên quan, và các quy tắc và luật 
lệmô tả các hệ thống thị trường trong ngành, như được thảo luận dưới đây. 

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 đa dạng về chủng loại và có cấu trúc, trình độ phát triển chuỗi ở cấp 
độ khác nhau. Các chủ thể chính tham gia vào các sản phẩm này gồm nông dân, người thu 
gom, nhà chế biến và người tiêu dùng. Trong số các chủ thể này, các công ty (nhà chế biến 
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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. 

Hình 3. Các hệ thống thị trường của ngành nông nghiệp ở tỉnh Sơn La 

 

3.2.3.2 Các chức năng hỗ trợ và bên liên quan chính 

Chức năng hỗ trợ 

Dịch vụ khuyến nông 

Ở Sơn La có cả dịch vụ khuyến nông của Nhà nước và tư nhân. 

Các dịch vụ khuyến nông công một phần dựa trên cách tiếp cận từ dưới lên, kế hoạch do 
Nhà nước xây dựng qua quá trình tham vấn với các hộ sản xuất và khu vực tư nhân. Các 
dịch vụ khuyến nông liên quan tới kỹ thuật sản xuất cơ bản, khá hiệu quả nhưng chưa 
thường xuyên cập nhật các nghiên cứu trong nước và các  thông lệ quốc tế về nông nghiệp 
và thu mua. Phần lớn là do các dịch vụ khuyến nông công ít liên hệ với thực tiễn 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, NaFoods ở Mộc Châu có kỹ thuật viên riêng để hỗ trợ nông 
dân trong chuỗi cung ứng. 

Dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS) 

Ở Việt Nam có hàng loạt các dịch vụ phát triển kinh doanh, bao gồm 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 bao bì, chứng nhận các hệ thống đạt chuẩn, tài chính, hậu cần và 
vận tải.  Dịch vụ phát triển kinh doanh ở Sơn La gồm có 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. BDS chưa là động lực cho sự phát triển của ngành 
nông nghiệp tỉnh, và dịch vụ này còn chưa được sử dụng rộng rãi. 

Nghiên cứu & Phát triển 
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Một số đơn vị nghiên cứu khoa học đã tham gia công tác bảo tồn gen cây trồng nông 
nghiệp, cây thuốc và cây lâm nghiệp và lâm sản 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.  

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 và Quỹ tín dụng nhân dân. Theo báo cáo, 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, thiếu các lựa chọn tín dụng (vd 
ngân hàng thường cho vay ngắn hạn, hạn chế trung và dài hạn). Hơn nữa, quản lý tài chính 
là 1 khó khăn nữa. Với nhiều DNVVN, năng lực quản lý tài chính hạn chế, họ khó chứng 
minh được tình hình tài chính với ngân hàng khi muốn vay vốn. Trong 1 số trường hợp, thiếu 
thiếu thông tin về các sản phẩm tín dụng liên quan, hoặc quy trình thẩm định để được vay 
vốn cũng là rào cản họ tiếp cận vốn vay. 

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, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản. 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 nguyên liệu và dịch vụ đầu vào: các nhà cung ứng nguyên liệu 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 cơ quan nghiên cứu như trường đại học, trung tâm nghiên cứu và viện nghiên cứu 
hoặc các nhà khoa học độc lập. Ví dụ như Đại học Tây Bắc, Viện Rau Quả Việt Nam, 
Viện Khoa học Nông-Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc (NOMAFSI), Viện Cơ điện Nông 
nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch; Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC); 
Hiệp hội Dược liệu Việt Nam (VIMAMES); Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

• Các hiệp hội gồm các hiệp hội ngành (ví dụ Hiệp hội chè Việt Nam, Hiệp hội rau quả Việt 
Nam), các cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ như: Cục xúc tiến Thương Mại 
(VietTrade); 

• Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức khác ở các cấp. 
 

3.2.3.3 Quy định và chính sách  

Có 1 số chính sách của tỉnh ban hành hỗ trợ hệ thống thị trường nông nghiệp nhằm: 

• Tăng sản lượng nông nghiệp để đóng góp 28% vào tổng sản phẩm của tỉnh;  

• Tăng tỷ trọng trồng trọt và chăn nuôi trong tổng sản lượng nông nghiệp lên lần lượt là 
55% và 45%;  

• Ưu tiên sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm cây công nghiệp (chè, cà phê, 
cao su và mía); trái cây (xoài, nhãn, chanh leo, mận, bơ); rau (cải bắp, su hào, khoai tây, 
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cà chua); chăn nuôi (trâu, bò, lợn siêu nạc, gà, vịt); và các sản phẩm thủy sản (cá tầm, 
nuôi cá lồng gồm cá rô phi, cá chép, cá trắm đen, cá trắm cỏ); 

• Tập trung vào ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng và quản lý sản phẩm;  

• Tăng cường liên kết giữa sản xuất nông nghiệp với chế biến, thúc đẩy việc dán nhãn và 
xây dựng thương hiệu;  

• Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản với tốc độ tăng trưởng mục tiêu hàng năm là 6-8%. 

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 (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 Dự án Aus4Equality|GREAT. 

Ở cấp cộng đồng và thị trường, áp dụng quy định không chính thống ví dụ như thỏa thuận 
quản lý bạch đậu khấu dựa vào cộng đồng để thúc đẩy thực hành tốt trong thu hoạch và sau 
thu hoạch, chế biến bạch đậu khấu.    

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

3.3.1 Tổng quan ngành du lịch 

Sơn La là một điểm đến du lịch chính ở khu vực Tây Bắc, Việt Nam. Du lịch đã dần phát 

triển ở thành phố Sơn La và lan dần sang các huyện khác như Mộc Châu, Yên Châu, Phù 

Yên, Bắc Yên, Mường La và Quỳnh Nhai. Đến những địa điểm này, khách du lịch đặc biệt 

quan tâm đến du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng (DLCĐ), ẩm thực địa phương, suối 

nước nóng, các hang động, lễ hội, khám phá lòng hồ Sông Đà và thủy điện Mường La. Tỉnh 

đã đón 1.945.000 lượt khách trong năm 2017, trong đó 97% là khách nội địa. Tốc độ tăng 

trưởng của ngành là 4%, 16% và 5% lần lượt trong các năm 2015, 2016 và 2017. Tỷ lệ 

khách du lịch trong ngày đã giảm từ 51% trong tổng số khách xuống còn 42% trong những 

năm này. Ngành du lịch vẫn còn đóng góp khiêm tốn cho nền kinh tế của tỉnh. Ví dụ, ngành 

chỉ đóng góp 2,31% GDP tỉnh năm 2017 (số liệu thống kê chính thức). 

Kể từ năm 2014, sau khi huyện Mộc Châu được công nhận là Khu du lịch quốc gia thì du 

lịch đã được đầu tư một cánh mạnh mẽ và nhanh chóng. Mộc Châu đã trở thành một điểm 

đếnmới cho thị trường du lịch trong nước do tính độc đáo của cảnh quan nông nghiệp cao 

nguyên và khí hậu mát mẻ. Hiện nay, ước tính Mộc Châu đã đóng góp khoảng 82% vào 

tổng doanh thu của ngành và đã đạt mức tăng trưởng khoảng 40-45% trong những năm gần 

đây. Vân Hồ, huyện tiếp giáp với Mộc Châu, cũng đã có sự tăng trưởng nhanh về du lịch, 

mặc dù du lịch Văn Hồ có ít tiềm năng tăng trưởng hơn Mộc Châu. 

Nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn khởi động đã xác định được sự hiện diện đáng kể của 

các hộ kinh doanh 'không chính thức' (ví dụ homestay, nhà hàng, và khách sạn nhỏ) trong 

ngành du lịch trong tỉnh, chiếm 91,2% tổng doanh thu của ngành trong khi tỷ trọng của các 

công ty tư nhân chính thức chỉ chiếm 8,8% theo số liệu thống kê của tỉnh năm 2016. Kết quả 

tham vấn với các bên liên quan cho thấy đầu tư của khối tư nhân đang gia tăng. Hiện tại, có 

6 đơn vị điều hành tour du lịch địa phương, 162 cơ sở lưu trú (chủ yếu ở huyện Mộc Châu). 

Gần đây dịch vụ lưu trú đã có thêm 2 khách sạn 3 sao và 1 khách sạn 4 sao. Các địa điểm 

vui chơi giải trí mới gồm tổ hợp Thác nước Giảm Yếm do công ty Pha Luông đầu tư, khu du 

lịch Happy Land, các vườn hoa và dâu tây. Ước tính ngành Du lịch tỉnh tạo khoảng 4.800 lao 

động, trong đó 1.720 lao động đang sinh sống tại huyện Mộc Châu. 
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3.3.1.1 Các yếu tố chính giúp tăng trưởng ngành  

Nghiên cứu trong giai đoạn khởi đồng đã phát hiện những yếu tố chính giúp tăng trưởng 

ngành du lịch gồm có:  

Cải thiện cơ sở hạ tầng cho du lịch: Đường từ Hà Nội đến Sơn La được nâng cấp vào đầu 

năm 2010 đã giúp giảm 1-2 tiếng đi lại. Đường đi đến các huyện và nhiều xã cũng đã được 

cải thiện trong những năm gần đây. Tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đang trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sau khi hoàn thành sẽ là một bước tiến lớn cho du khách từ Hà 

Nội và tỉnh khác đến Sơn La bằng. Việc hoàn thành Nhà máy Thủy điện Sơn La - dự án thủy 

điện lớn nhất Đông Nam Á – tạo thêm sức hấp dẫn mới cho du lịch trong tỉnh. Gần đây đã có 

các khách sạn lớn và các khu vui chơi giải trí được đầu tư, mang lại cho du khách nhiều lựa 

chọn hơn. 

Đa dạng tài nguyên du lịch: Có địa hình đa dạng, khí hậu ôn đới trong lành (Mộc Châu), 

khung cảnh rừng núi, thung lũng đẹp và đa dạng văn hoá (12 nhóm DTTS) thu hút du khách 

trong nước và quốc tế đến với tỉnh. 

Một số chính sách và hành động chính sách hỗ trợ tăng trưởng ngành: Chính quyền tỉnh đã 

xây dựng một số chính sách và kế hoạch hành động để thúc đẩy ngành du lịch, bao gồm: 

• Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hàng ngày 01/4/2013 
về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

• Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sơn La về chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 bao gồm đào tạo kỹ năng 
và phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản cho DLCĐ (tức là trợ cấp cho 5 bộ chăn và nệm cho 
mỗi nhà homestay với tổng số 30 nhà homestay hội đủ điều kiện). 

• Khuyến khích đầu tư của khối tư nhân vào các sáng kiến du lịch và liên kết các ưu đãi 
này với việc tạo việc làm cho lực lượng lao động địa phương. 

• Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 07/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai Dự án 
hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 
16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

• Hướng dẫn số 547/HD-SVHTT&DL của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Sơn La ban 
hành ngày 28/3/2017 về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách hỗ trợ 
phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. 

Ngoài các chính sách, kế hoạch cấp tỉnh, chính quyền huyện Mộc Châu và Vân Hồ đã chủ 

động xây dựng kế hoạch cụ thể và hỗ trợ cho các hoạt động du lịch, bao gồm một số khoản 

trợ cấp (nhỏ) để đầu tư vào các mô hình DLCĐ đặc trưng cho từng nhóm DTTS; đơn giản 

hóa thủ tục đầu tư cho khối tư nhân trong đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng; đào tạo nghề 

phục vụ cho lực lượng lao động địa phương; và ưu tiên đầu tư vào các CTMTQG và các 

nguồn lực khác tại cấp xã và thôn, nơi có tiềm năng du lịch. 

3.3.1.2 Những thách thức chính về hiệu quả hoạt động ngành 

Tuy vậy, cũng có những khó khăn cho ngành, bao gồm:     

• Cơ sở hạ tầng kém phát triển và khả năng tiếp cận kém của các khu vực DLCĐ tiềm 

năng: Nhìn chung, các cơ sở như khách sạn và nhà hàng vẫn chưa được phát triển mặc 

dù gần đây đã có nhiều cải thiện, chủ yếu là Mộc Châu, và để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của du khách. Ở huyện Vân Hồ, cơ sở hạ tầng vẫn còn nghèo nàn. Có một số 

nhà khách và nhà hàng cũ, trong khi các khách sạn chất lượng cao chưa được xây dựng 

ở huyện này. Ở cả hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu, điều kiện hệ thống đường sá còn 

kém. Thời gian đi lại dài và đường đi xấu là trở ngại cho một số cộng đồng, hạn chế tiềm 

năng của họ để thu hút khách du lịch. 

• Duy trì đa dạng văn hóa và tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích cộng đồng bền vững: Tăng 

trưởng du lịch ở Mộc Châu rõ ràng đã thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, du 
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lịch cũng đã tạo ra những tác động không mong muốn làm tăng áp lực đối với cộng đồng 

và nguồn lực văn hóa. Quan sát thấy rằng một số hộ gia đình đã tối đa lợi ích kinh tế 

bằng cách sao chép các mô hình dịch vụ từ các nơi khác, dẫn đến những thay đổi về 

kiến trúc bản địa, cảnh quan thiên nhiên của bản/làng và việc du nhập thói quen của nếp 

sống hiện đại trong các cộng đồng ở Bản Áng, xã Đông Sang huyện Mộc Châu. Chiềng 

Yên, một trong những xã đẹp nhất ở Vân Hồ đã mất một số lượng lớn du khách quốc tế 

sau khi nâng cấp con đường nhựa làm mất đi tuyến đường mòn đi bộ ưa tích của khách. 

Các hoạt động đầu tư mới của khu vực tư nhân vào du lịch thiên nhiên ở Mộc Châu và 

Vân Hồ đe dọa sự tham gia của cộng đồng tham gia du lịch. Đây cũng là đe dọa đối với 

các tài sản và truyền thống văn hóa vốn đang là điểm thu hút hầu hết khách du lịch đến 

các khu vực này. 

• Hạn chế tiếp cận tín dụng (vốn vay) để đầu tư cho cơ sở du lịch: Mô hình homestay là 

một yếu tố thiết yếu của DLCĐ. Việc đầu tư tài chính để nâng cấp hoặc xây dựng một 

nhà homestay dao động từ 60 triệu đến vài trăm triệu đồng. Đây là khoản đầu tư đáng kể 

với các hộ gia đình DTTS - thường họ không thể vay đủ vốn từ các ngân hàng thương 

mại do thiếu cơ sở tín chấp hoặc tài sản thế chấp. Mặc dù tỉnh đã có chính sách cho vay 

30 triệu đồng để các hộ gia đình xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở DLCĐ với lãi suất hỗ 

trợ, nhưng vẫn ít hộ gia đình ở Mộc Châu có thể đáp ứng hạn mức tín dụng này. 

• Thiếu nguồn nhân lực có chất lượng: Đây là một vấn đề mới nổi đối với ngành, đặc biệt 

là với việc mở rộng hoạt động của khu vực tư nhân tại các huyện Mộc Châu và Vân Hồ. 

Các chủ DNVVN được phỏng vấn trong nghiên cứu ở giai đoạn khởi động cho thấy chất 

lượng và số lượng nguồn nhân lực hiện tại trong tỉnh không đáp ứng được nhu cầu hiện 

tại cũng như nhu cầu trong tương lai của các DNVVN. Đây là rào cản hạn chế chất 

lượng dịch vụ và làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành. Họ phải sử dụng lao động 

không có kỹ năng hoặc kỹ năng đơn giản và phải cạnh tranh giữa các đơn vị để tuyển 

được các nhân viên có kinh nghiệm. Các thách thức khác đối với tăng trưởng toàn diện 

của ngành sẽ được phân tích trong phần 3.3.3 Hệ thống thị trường của các Dịch vụ 

được chọn. 

3.3.2 Lựa chọn các dịch vụ can thiệp trong Dự án 

Ngành du lịch tỉnh Sơn La đã phát triển trong những năm gần đây và mang lại các cơ hội 

tiềm năng đáng kể cho các can thiệp của dự án Dự án Aus4Equality|GREAT nhằm đóng góp 

cho sự phát triển của ngành (đặc biệt là với loại hình DLCĐ) cũng như lồng ghép sự tham 

gia và hưởng lợi nhiều hơn cho phụ nữ và nữ DTTS trong ngành này. Sử dụng tương tự bộ 

tiêu chí và quy trình lựa chọn thống nhất cho ngành nông nghiệp, Dự án đã chọn ra được 3 

dịch vụ để tập trung can thiệp, bao gồm du lịch nông nghiệp, DLCĐ và việc làm trong ngành 

dịch vụ khách sạn nhà hàng và lữ hành. Dưới đây là bản tóm tắt quá trình lựa chọn:  
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Hình 4. Quá trình lựa chọn các dịch vụ du lịch 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 tiểu ngành) 

đại diện cho các cơ hội và hạn chế, rào cản trong việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ 

nữ. Ba trụ cột của hệ thống thị trường được đánh giá liên quan đến ngành, bao gồm chức 

năng thị trường cốt lõi và các tác nhân, chức năng hỗ trợ và các bên liên quan, và các 

nguyên tắc và quy định (xem Hình 5 bên dưới). 

Hình 5. Hệ thống thị trường của Ngành Du lịch tỉnh Sơn La   

 

Bước 1. Sàng lọc các sản 

phẩm và dịch vụ du lịch 

tiềm năng ở Lào Cai 

(tháng 1-2/2018) 

Danh sách 16 dịch 

vụ du lịch và sản 

phẩm được xác 

định để phân tích 

sâu hơn 

Việc làm trong ngành khách 

sạn (Lễ tân, buồng phòng, giặt 

ủi; bồi bàn; Hướng dẫn viên địa 

phương).;  

Du lịch nông nghiệp; Du lịch 

giáo dục, du lịch cộng đồng, 

Dã ngoại / mở các tuyến 

đường leo núi mới, Cắm trại / 

Glamping, Nhà nghỉ cộng 

đồng, nhà nghỉ nhỏ.  

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) 

1. Du lịch nông 

nghiệp 

2. Du lịch công đồng 

3. Việc làm trong 

ngành dịch vụ 

khách sạn, nhà 

hàng   

Bước 2. Sơ chọn các sản 

phẩm và dịch vụ du lịch 

tiềm năng (tháng 1-

2/2018) 
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Các nghiên cứu cơ sở thực hiện trong giai đoạn khởi động dự án đã cho thấy các nút thắt 

chính sau trong hệ thống thị trường, gồm: 

1. Thiếu kiến thức và kỹ năng để tham gia/xây dựng và cung cấp các sản phẩm du lịch 

nông nghiệp và DLCĐ đa dạng với chất lượng cao mang bản sắc văn hóa của dân tộc ;  

2. Thiếu kiến thức và kỹ năng kinh doanh để tiếp thị dịch vụ du lịch nông nghiệp và DLCĐ  

3. Liên kết yếu giữa các hộ gia đình tại địa phương và các nhà điều hành tour 

4. Thiếu nguồn cung lao động có kỹ năng, tay nghề cao trong lĩnh vực dịch vụ, và  

5. Các đơn vị điều hành tour ít quan tâm đầu tư vào cơ sở du lịch nông nghiệp và DLCĐ. 

Ngoài ra, khi làm việc trong ngành dịch vụ, phụ nữ và nữ DTTS 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 và chủ thể chính trong thị trường 

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

• Chuỗi giá trị du lịch cộng đồng gồm 3 công đoạn: tìm 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; 

nhưng ít quan tâm đầu tư phát triển hoặc nâng cấp các cơ sở DLCĐ hoặc hỗ trợ nâng 

cao năng lực nghiệp vụ cho các hộ gia đình địa phương, nguyên nhân là do các động lực 

tài chính không rõ ràng như lợi nhuận thu được từ đầu tư thấp. Hướng dẫn viên du lịch 

địa phương có vai trò thiết yếu trong việc tư vấn cho khách du lịch 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.  

• Chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp cũng tương tự như chuỗi giá trị DLCĐ trong vai trò của 

các tác nhân. Các công ty lữ hành từ các thành phố lớn như Hà Nội và Hải Phòng là 

những nhân tố chủ chốt trong việc đưa khách du lịch đến các doanh nghiệp nông nghiệp 

ở Mộc Châu và Vân Hồ. Tuy nhiên, sự phối hợp cung cấp dịch vụ giữa các doanh nghiệp 

nông nghiệp và hộ gia đình địa phương còn hạn chế. Trong khi một vài hộ nông dân đã 

chủ động phát triển và tổ chức trải nghiệm du lịch nông nghiệp, nhiều hộ gia đình địa 

phương khác không tham gia vào dịch vụ do thiếu kiến thức và kỹ năng kinh doanh. 

3.3.3.2 Các chức năng hỗ trợ và bên liên quan chính 

Các chức năng hỗ trợ: 

Đã xác định một số chức năng hỗ trợ chính cho các dịch vụ du lịch được chọn như sau:  

Dịch vụ tiếp thị 

Một số hãng đặt phòng trực tuyến như chudu.com, vietnamhomestay, booking.com, Agoda 

đã hỗ trợ việc tiếp cận các thị trường du lịch đích. Ngoài ra, các nhà vận hành tour, chính 

quyền tỉnh và huyện, Ban quản lý khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, Trung tâm thông tin du 

lịch cũng tham gia quảng bá du lịch nông nghiệp và DLCĐ. Tuy nhiên, các hộ làm du lịch 

nông nghiệp và DLCĐ ở địa phương không thể sử dụng tối đa các dịch vụ tiếp thị này do 

thiếu kỹ năng kinh doanh, thiếu kỹ năng công nghệ thông tin, họ thiếu kỹ năng giao tiếp bằng 

tiếng Việt và tiếng Anh. 

Phát triển kỹ năng 

Trường cao đẳng nghề cấp tỉnh, cung cấp cho sinh viên các khóa đào tạo ngắn và dài hạn 

và cấp chứng nhận về hướng dẫn viên và kỹ năng dịch vụ. Tuy nhiên chất lượng đào tạo 

không đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp và người sử dụng lao động, vì ít kỹ năng 

thực tế, do đó các doanh nghiệp du lịch thường phải đào tạo lại nhân viên mới, và giảng viên 
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của các đợt đào tạo lại này là nhân viên có kinh nghiệm hoặc thuê giảng viên trực tiếp. Hiện 

nay chưa có khóa đào tạo về vận hành DLCĐ, chỉ có các Dự án tập huấn do các tổ chức phi 

chính phủ hoặc chính quyền địa phương tài trợ.  

Cơ sở hạ tầng 

Khả năng tiếp cận kém với các địa bàn DLCĐ tiềm năng là một khó khăn lớn. Thời gian di 

chuyển lâu và đường khó đi là trở ngại chính đối với một số cộng đồng, làm hạn chế tiềm 

năng thu hút du khách. 

Các tuyến đường dẫn đến và tại một số điểm du lịch tiềm năng đang ở trong tình trạng 

xuống cấp, đặc biệt là ở Mường Khương, Văn Lâm (Văn Bàn), Bát Xát. Thời gian đi lại dài 

trên những tuyến đường kém chất lượng là trở ngại cho một số cộng đồng mà đấy lại là 

những điểm du lịch hấp dẫn tiềm năng. 

Tiếp cận tài chính 

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

chính, 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 Mộc Châu và Vân 

Hồ, nhờ có quan hệ hợp tác đối tác giữa NHCSXH và Hội Phụ nữ (HPN), các hộ nghèo/cận 

nghèo 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. Quy mô vốn vay hiện tại không đủ để đầu tư nâng 

cấp hoặc xây dựng cơ sở homestay mới. Kết quả tham vấn đối tác và khảo sát thực địa cho 

thấy quy mô vốn vay hiện tại không đủ để đầu tư nâng cấp hoặc xây mới homestay. Nhiều 

hộ gia đình địa phương ít vay được 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. 

Các bên liên quan có vai trò hỗ trợ: 

• Các hiệp hội kinh doanh bao gồm Hiệp hội Du lịch Sơn La, Chi hội Du lịch Mộc Châu hỗ 

trợ các doanh nghiệp du lịch địa phương, để giải quyết các vấn đề kinh doanh 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 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, xây dựng tổ nhóm  

3.3.3.3 Quy định và chính sách 

Tỉnh đã ban hành một số chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch, gồm cả DLCĐ - được xác 

định là ưu tiên cao để giảm nghèo và phát triển bền vững. 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 địa phương tham gia phát triển DLCĐ. 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, chứ không đầu tư phát 

triển DLCĐ. 

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 tốn thời 

gian,.n. chi phí và nhiều khi không chắc là có được cấp giấy hay không. Kết quả là, các khu 

vực này có ít khách quốc tế và các đơn vị điều hành tour không có động lực đầu tư phát 

triển và quảng bá các khu vực này. 
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Yêu cầu về việc hướng dẫn viên du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ chính thức 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 giấy phép hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại điểm, cho phép người 

DTTS, đặc biệt là phụ nữ, làm hướng dẫn viên trong một địa điểm du lịch cụ thể ở một 

huyện. Tuy nhiên, để đưa khách từ huyện này đến huyện khác trong tỉnh, họ cần có thẻ 

hướng dẫn du lịch quốc gia hoặc thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Với trình độ học vấn 

thấp hiện nay, hầu hết phụ nữ Mông và Dao thấy mình không thể tham gia các Dự án đào 

tạo hướng dẫn du lịch chính thức, trong khi đây lại là một điều kiện để được cấp thẻ hướng 

dẫn du lịch, dù họ có kỹ năng tiếng Anh và kiến thức tốt về địa phương. 

Tiêu chuẩn chất lượng  

Tổng cục Du lịch (VNAT) đã xây dựng các tiêu chí 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 

trườngcó chất lượng cao. Hiện Sơn La chưa áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng đối với 

DLCĐ, tuy nhiên trên thực tế Sơn La đã xây dựng thành công cả hai mô hình homestay này. 

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. 

3.4 Môi trường chính sách liên quan  

3.4.1 Các Dự án và chính sách cấp trung ương 

3.4.1.1 Hai Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 

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

DTTS, ưu tiên DTTS, đặc biệt là phụ nữ. Các chương trình quốc gia phù hợp nhất để Dự án 

có thể hợp tác là Dự án mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về Giảm nghèo bền vững (GNBV) và 

xây dựng Nông thôn mới (NTM) cho giai đoạn 2016-2020. Cần lưu ý rằng 2 CTMTQG này là 

2 chương trìnhhiện còn duy trì trong số 16 CTMTQG có hiệu lực từ trước năm 2015. Các 

CTMTQG còn lại đã được lồng ghép vào nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan Nhà 

nước. Là các CTMTQG về giảm nghèo và phát triển nông thôn, cả hai CTMTQG được thiết 

kế dựa trên các nguyên tắc phân cấp trao quyền quyền, có sự tham gia, và tạo cơ hội cho 

phụ nữ. Tuy nhiên trong tình hình thực tế, không dễ để áp dụng các nguyên tắc này. Kết quả 

tham vấn khi thực hiện các nghiên cứu cơ sở cho thấy 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 nguyên tắc bình đẳng giới và ưu tiên DTTS, hiện chưa thấy có nhiều thay đổi thực chất 

cho các nhóm mục tiêu này. 

Dự án có cơ hội vận động cho các cơ chế hiệu quả để tăng cường sự tham gia và hưởng lợi 

của phụ nữ nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng trong quá trình thực hiện các CTMTQG ở 

hai tỉnh (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. 

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

Ngoài hai 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 



30 
 

nhất (và liên quan nhiều nhất với Dự án), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

1898 về thúc đẩy 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 

Aus4Equality|GREAT, 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 trao quyềncho 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 

trao quyền cho phụ nữ, và khoảng 30-50% các xã có đông đồng bào DTTS xây dựng mô 

hình về trao 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 

Aus4Equality|GREAT có thể đóng góp nhiều vào quá trình này, thông qua các hoạt động 

hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật với UBDT và Ban Dân tộc tỉnh Sơn La. 

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 hỗ trợ phát triển kinh doanh, gồm cả khởi nghiệp (start-up) 

cho phụ nữ nói chung và phụ nữ và nữ DTTS nói riêng. 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 393 mới ban 

hành của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn giai 

đoạn 2017-2025 gồm các mục tiêu chính đối 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. Từ giác độ chính sách dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

UBDT đã quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng 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 

công tác 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 

Aus4Equality|GREAT. Do đó, Dự án sẽ tăng cường hợp tác với Ban Dân tộc, Hội LHPN tỉnh 

Sơn la để hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp phụ nữ, nhất là trong vùng DTTS và phụ nữ và nữ 

DTTS. 

3.4.2 Các Dự án và chính sách cấp tỉnh 

Sơn La phải phụ thuộc vào phân bổ ngân sách từ trung ương để thực hiện các CTMTQG. 

Ngoài ra, có khá nhiều chính sách và sáng kiến được HĐND và UBND tỉnh ban hành, đặc 

biệt tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Trong nông nghiệp, đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp của tỉnh có lẽ là những một chủ trương có tính bao trùm đối với phát 

triển ngành. Theo các đề án này, sẽ 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, tỉnh đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành, đặc biệt 

các chính sách của tỉnh tập trung vào phát triển du lịch tại Mộc Châu - đã được công nhận là 

Khu du lịch quốc gia. DLCĐ sẽ là trọng tâm mà Dự án hướng đến trong lĩnh vực này.  Có 
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một số chính sách của tỉnh hỗ trợ cho loại hình du lịch homestay và các dịch vụ DLCĐ liên 

quan khác.  

Mặc dù có nhiều chính sách và kế hoạch nhưng do hạn chế về nguồn lực nên các chính 

sách này thường chỉ được bố trí ngân sách ở mức ‘khiêm tốn’. Có rất nhiều "quy hoạch tổng 

thể" hoặc chiến lược cho nông nghiệp và du lịch nhưng việc thực hiện vẫn là một thách thức 

do nguồn lực hạn chế. Ví dụ, Nghị quyết 22 / NQ-HĐND tại Sơn La về hỗ trợ DLCĐ cho 

phép hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng bằng hiện vật chỉ được hỗ trợ cho tổng số 30 hộ. Sự phụ 

thuộc quá mức vào nguồn ngân sách hạn hẹp của tỉnh, coi đó là nguồn hỗ trợ chính đã hạn 

chế phạm vi tác động của các chính sách hoặc kế hoạch phát triển. 

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 TH) và cả đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Mộc Châu gần đây đã thu hút nhiều đầu tư vào chế biến nông sản và du lịch. Ngoài những 

huyện này, đầu tư của khu vực tư nhân còn khiêm tốn, nhất là những hoạt động có tính tạo 

cơ hội cho phụ nữ nói chung và phụ nữ và nữ DTTS nói riêng. 

3.4.3 Các dự án hợp tác của các đối tác phát triển 

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 ở 2 tỉnh dự án đều giảm. Sự đóng 

góp của đối tác phát triển đáng kể nhất là Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc Pha 

2 (NMPRP-2) của Ngân hàng Thế giới 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 đồng sở thích. CARE 

cũng đang hợp tác để đưa vào hoạt động mô hình Hội Tiết Kiệm và vay vốn thôn bản 

(VSLA) để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn nhỏ với điều kiện ưu đãi. Bên cạnh 

đó, ACIAR có một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt theo định hướng thị trường ở 

huyện Mộc Châu và Vân Hồ để hỗ trợ một số loại cây trồng mà Dự án có thể tận dụng, đặc 

biệt dựa vào kiến thức chuyên môn và các đối tác địa phương của ACIAR. Để biết thêm 

thông tin về tiềm năng phối hợp với các Đối tác chiến lược khác, xem Phụ lục 12 của Kế 

hoạch hoạt động năm 2018. 

Có một số các tổ chức PCP quốc tế đã áp dụng phương pháp thị trường cho người nghèo 

(M4P) hoặc Phát triển hệ thống Thị trường (MSD) như là Chuỗi giá trị cây gia vị của SNV 

(thảo quả, quế, hồi). Cộng đồng chung Châu Âu (EU) thực hiện dự án hỗ trợ phát triển du 

lịch cộng đồng. Các dự án chuỗi giá trị chè và các sản phẩm khác của Helvetas có thể cung 

cấp các bài học và mô hình hữu ích để thu hút dân tộc thiểu số vào chuỗi giá trị và hệ thống 

thị trường cũng như các dự án DLCĐ bền vững của EU và SNV. Một bài học quan trọng đã 

được đúc rút, đó là các hoạt động tạo thu nhập cho phụ nữ và nữ DTTS không bền vững do 

các nhóm sản xuất có năng lực quản lý kém, liên kết thị trường hạn chế và thiếu đầu tư của 

khu vực tư nhân. 
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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 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 Sơn La. Cụ thể, Dự án sẽ: 

• Nâng cao thu nhập của 12.800 hộ (tương đương 19.2004 phụ nữ trong độ tuổi lao động) và 
các doanh nghiệp nhỏ ở Sơn La; tăng 15% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng quản 
lý. 

• Góp phần tạo ra 300 việc làm toàn thời gian cho phụ nữ với các công việc được trả lương 
chính thức; và 200 việc làm bán thời gian. 

• Huy động hơn 3 triệu Đô la Mỹ từ đầu tư tư nhân để tạo các cơ hội kinh doanh có lợi 
nhuận, bền vững và liên kết với phụ nữ trong chuỗi cung ứng sản phẩm/dịch nông nghiệp 
và du lịch của công ty. 

 

Bảng 5. Số hộ dự tính được dự án Dự án Aus4Equality|GREAT hỗ trợ trong 
ngành Nông nghiệp5  

Ngành hàng 

Số hộ hưởng lợi qua các đối tác 
Cơ hội cho 
phụ nữ 

Cơ hội can 
thiệp 

Tổng DN 
Đối tác 
khác 

Nhóm sản phẩm 1 10300 7100 3200     

Chè 5000 3000 2000 Cao Tốt 

Trái cây (chanh leo, bơ, 
nhãn, cam/ quýt) 

3700 2700 1000 Cao Tốt 

Rau 600 400 200 Cao Tốt 

Gạo đặc sản 600 600   Trung bình Trung bình 

Cá lồng 400 400  Trung bình Trung bình 

Nhóm sản phẩm 2 
2500 

  2500 
Trung bình-
Cao  

Trung bình 

Nhóm sản phẩm 3 
1000   1000 

Trung bình-
Cao  

Trung bình 

Tổng số hộ 13800 7100 6700     

Nguồn: ước tính từ số liệu thống kê và các nguồn khác do các bên liên quan cung cấp 

 

4.1.2 Cơ hội và Hạn chế đối với các sản phẩm đã chọn 

4.1.2.1 Sản phẩm 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 

                                                           

4 Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy số phụ nữ ở độ tuổi lao động trung bình/hộ là 1,4 tại 5 xã khảo sát, do vậy, tổng số phụ 

nữ tiếp cận sẽ là 13.800 x 156 = 19.320 người 

5 Số liệu dựa trên kết quả nghiên cứu cơ bản về Hệ thống thí trường trong ngành Nông nghiệp và các cuộc tham vấn với DN, 
các sở ban ngành liên quan ở Sơn La 
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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 

• Tăng nhu cầu về thực phẩm nói chung là kết quả của việc tăng thu nhập và đô thị hóa. 

Tăng thu nhập của hộ gia đình ở Hà Nội và các nơi khác dẫn đến nhu cầu cao hơn về 

rau, đặc biệt là các loại rau đặc sản từ các vùng khác nhau trên khắp cả nước. 

• Nhu cầu từ Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng sông Hồng đối với những rau không 

trồng được vào mùa hè. Mộc Châu (và một phần Vân Hồ) có khí hậu mát mẻ 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 trái vụ 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 nhu 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. 

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 cải 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. 

• Thêm thu nhập bổ sung từ việc bán rau cho phụ nữ trước đây chưa từng có thu nhập từ 

việc bán rau. Sử dụng số liệu thu được từ thực địa, ước tính thu nhập trung bình từ sản 

xuất rau sẽ ở mức 50-70 triệu đồng/ ha/năm; 

• Có thể hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất là phụ nữ để tăng năng suất trong sản xuất 

rau. Lợi nhuận bằng tiền từ việctăng năng suất như vậy phụ thuộc vào năng lực chuyên 

môn của nông dân cũng như việc đầu tư sản xuất. 

Ước tính, Dự án Aus4Equality|GREAT có thể tiếp cận lên đến 600 hộ gia đình (được tổ chức 

thành 10 hợp tác xã rau) và kết nối các hộ này với các kênh thị trường thương mại hiện đại 

ở Hà Nội hoặc các nơi khác. Ngoài ra, nếu đầu tư vào xây dựng Nhà máy chế biến nông sản 

công nghệ cao được hoàn thành theo kế hoạch, có thể tạo ra cơ hội thu hút hơn 2.400 hộ 

cung ứng cho nhà máy trên diện tích khoảng 800 ha (hoặc 0,3ha cho với mỗi hộ gia đình). 

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” số còn lại rau tiêu thụ qua các kênh truyền thống. Để có 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 ở Mộc Châu, 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. 

Cơ hội quan trọng nhất để phụ nữ tham gia thị trường rau an toàn là (i) tổ chức thành các 

nhóm sản xuất, và (ii) thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác giữa các nhóm sản xuất và các công 



34 
 

ty trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Dự kiến sẽ tốn nhiều thời gian hợp tác đối tác như thế, 

mục tiêu hơn 600 phụ nữ và phụ nữ trong vòng 4 năm tới có thể không thực tế. 

Ở cấp hộ gia đình, việc sản xuất rau an toàn đòi hỏi 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 và nữ DTTS 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.  

4.1.2.2 Chè 

Các cơ hội  

Tổng sản lượng chè quốc gia của Việt Nam ước tính khoảng 160.000 tấn/năm, trong đó 
khoảng 30.000 tấn tiêu thụ nội địa, còn lại là xuất khẩu. Đối với xuất khẩu của Việt Nam, có 
ba phân khúc thị trường khác nhau: (i) giá trị cao với khối lượng nhỏ - Châu Âu và Bắc Mỹ; 
(ii) giá trị thấp hoặc trung bình - ở khu vực Trung Đông (chủ yếu là Pakistan và Afghanistan); 
và (iii) thị trường giá trung bình đến cao, Đài Loan. Cơ hội thị trường chè ở Sơn La là: 

• 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. 

Tại Sơn La, các giá trị gia tăng tiềm năng gồm có: 

• Thiết lập mối liên kết trực tiếp giữa các tổ nhóm phụ nữ với các nhà chế biến. Điều này 

sẽ giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về các yêu cầu kỹ thuật của người mua và do đó, nâng cao 

chất lượng lá chè cung cấp. Ngoài ra, giá chè tại vườn có thể tăng lên đến 10% nếu họ 

không phải giao dịch qua trung gian là thương lái địa phương. 

• Cải thiện năng suất chè ở những nơi có sản lượng dưới mức trung bình. Ví dụ, sản 

lượng chè búp tươi của Tân Lập hiện tại là 9 tấn/ha. Nếu kỹ thuật sản xuất được áp 

dụng đúng cách, sản lượng được tin là có thể tăng lên hơn 12 tấn/ha. Giá trị gia tăng sẽ 

phụ thuộc vào khoảng cách giữa sản lượng hiện tại và chuẩn đề ra. 

• Khi giảm rủi ro bằng cách thiết lập mối liên kết vững chắc với các nhà chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm đầu ra của nông dân sẽ ổn định hơn. 

Số phụ nữ hưởng lợi trong chuỗi giá trị chè ở Sơn La ít nhất lên tới 5000 hộ. Có thể thực 
hiện việc này bằng cách hợp tác với hai nhà máy, mỗi nhà máy sẽ làm việc với hơn 2.000 
phụ nữ. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ 

Thu hoạch và chế biến chè. Trên thức tế, phụ nữ là lực lượng chủ yếu đang tham gia chuỗi 
giá trị chè. Tuy nhiên, các thương nhân địa phương buôn bán chè búp tươi chiếm ưu thế 
trong ngành và các thương nhân này có thể cản trở liên kết trực tiếp giữa phụ nữ với các 
hợp tác xã hoặc công ty có thể chào giá cao hơn cho nhà sản xuất và/hoặc hỗ trợ kỹ thuật. 
Vai trò lấn át của các thương nhân địa phương cũng là trở ngại cản trở người trồng chè tiếp 
cận trực tiếp thông tin thị trường. Các thương nhân thường liên kết thành một hệ thống, cho 
các người trồng chè vay tiền để mua đầu vào. Do đó, việc xây dựng mối liên kết giữa các hộ 
trồng chè là người DTTS và hợp tác xã của họ với các nhà máy chế biến/xuất khẩu chè là 
ưu tiên hàng đầu trong các can thiệp. 
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Ngoài ra, sự tham gia của phụ nữ thường phụ thuộc vào các nhà chế biến ở Sơn La – đơn 
vị đảm bảo khả năng cạnh tranh và thị phần của họ. Trong thực tế, hầu hết chè từ Sơn La 
được xuất khẩu sang các nước Trung Đông, được coi là các thị trường tiêu thụ chè chất 
lượng tương đối thấp (so với các thị trường khác như Châu Âu hoặc Nhật Bản). Tuy nhiên, 
sự cạnh tranh trên thị trường chè Trung Đông đang gia tăng và các nhà xuất khẩu chè ngày 
càng khó duy trì thị phần của họ. Đó là một rủi ro cho ngành xuất khẩu chè ở Sơn La và nếu 
họ mất thị phần, điều này sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chè trong tỉnh. Về vấn đề này, 
việc hỗ trợ các nhà xuất khẩu chèthu mua chè gốc của phụ nữ là một ưu tiên khác của Dự 
án. 

4.1.2.3 Cây Dược liệu 

Cơ hội  

Việt Nam có thị trường lớn cho các sản phẩm dược liệu, hàng năm tiêu thụ khoảng 100.000 

tấn dược liệu, trong đó 70-80% nhập từ Trung Quốc do nguồn cung nội địa còn hạn chế. 

Hiện nay tỉnh Sơn La có trên 1.000 loài cây dược liệu, nhiều loại có giá trị kinh tế cao như: 

Thảo quả, Hương thảo, Giảo cổ lam, Đỗ trọng, Đơng quy, Thiên niên kiện... rất nhiều trong 

số đó là những loại dược liệu chỉ có ở tỉnh. Ngoài ra có 12 giống cây thuốc khác có trữ 

lượng lớn mọc tự nhiên trong tỉnh. Với điều kiện như vậy, Sơn La có thể là một địa điểm thu 

hút đầu tư từ các công ty dược phẩm. Trên thực tế, UBND Tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết 

định số 3256/QĐ-UBND, ngày 21/12/2017 về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển cây 

Dược liệu trên địa bàn tỉnh Sơn La đến 2020, đinh hướng đến 2030 với mục tiêu trồng 

34.500 ha vào năm 2020 và 50.000 ha vào năm 2030. Tỉnh Sơn La hiện có 5 khu bảo tồn 

thiên nhiên (Sốp Cộp, Co Pia, Tà Xùa, Xuân Nha và Mường La) chủ yếu là bảo tồn nguyên 

vị các khu bảo tồn thiên nhiêm, với các đặc trưng đa dạng sinh học của vùng nhiệt đới và 

các hệ thống canh tác, nếp sống văn hóa của đồng bào dân tộc Tây Bắc. Kế hoạch này 

đang ở trong giai đoạn đầu hoạt động và có một số ưu đãi đầu tư nhưng hiện nay chưa có 

doanh nghiệp tư nhân nào đầu tư vào lĩnh vực này. Lãnh đạo tỉnh khẳng định rằng một số 

công ty đã tiến hành nghiên cứu khả thi về các lựa chọn đầu tư trong những năm gần đây. 

Kết quả tham vấn các bên liên quan trong lĩnh vực này cho thấy Aus4Equality | GREAT có 

thể tác động thúc đẩy thêm 200ha dược liệu và tạo ra lợi ích cho 300 đến 500 phụ nữ. 

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 thuốc đòi 

hỏi kỹ thuật. Cây thuốc 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 có kỹ thuật để điều chỉnh phù 

hợp theo điều kiện thổ nhưỡng để cây tạo ra các hoạt chất có thành phần dược lý cao. 

Thiếu hiểu biết về các kỹ thuật này có thể là một "rào cản kỹ thuật" cản trở nhiều phụ nữ 

tham gia ngành này. Ngoài ra, các nhà sản xuất cần phải thiết lập quan hệ đối tác với các 

công ty dược phẩm, để chế biến hiệu quả cây dược liệu. Các công ty như Tiến Đại Phát, với 

số vốn đầu tư ước tính 300 tỉ đồng, hay Công ty Cao Nguyên, với kế hoạch phát triển đông 

trùng hạ thảo tại Mộc Châu, là những đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, những công ty này hiện 

chưa đầu tư xây dựng nhà máy ở những khu vực này. Không giống như những sản phẩm 

nông nghiệp khác, các dược liệu không được buôn bán với khối lượng lớn (các công ty 

thường đòi hỏi hàng chục tấn nguyên liệu đầu vào). Chính vì vậy, số lượng phụ nữ tiềm 

năng tham gia vào chuỗi giá trị trồng cây thuốc nam sẽ rất khiêm tốn. 
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4.1.2.4 Các loại trái cây – Chanh leo, Bơ và cam/quýt 

Cơ hội  

Chanh leo 

Chanh leo có rất nhiều loại khác nhau: chanh leo tím (tên khoa học: Passiflora edulis sims), 
chanh leo vàng (Passiflora edulis flaviparaca) và chanh leo granadilla ngọt 
(Passifloraliguralis). Giống chanh leo được trồng chủ yếu ở Việt Nam là chanh leo tím với vị 
chua gắt, hương thơm tự nhiên và mạnh có thể dùng làm nguyên liệu có giá trị trong ngành 
thực phẩm. Việc trồng chanh leo trong những năm gần đây tăng mạnh. Chanh leo tươi chủ 
yếu được bán sang thị trường Trung Quốc. Cho đến nay, nhu cầu từ Trung Quốc vẫn lớn tuy 
nhiên không loại trừ nguy cơ thị trường Trung Quốc đi xuống như kinh nghiệm với nhiều 
nông sản khác của Việt Nam. Tại thị trường trong nước, chanh leo tươi còn được tiêu thụ tại 
các Siêu thị, cửa hàng giải khát. Nafoods và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là 02 nhà tiêu thụ 
chính, với các trang trại ở Gia Lai có diện tích từ 1.270 ha đến 3.000 ha. Tại tỉnh Sơn La, 
hiện có 500 ha chanh leo cung cấp cho Nafoods để xuất khẩu. Hiện nay Nafoods đang đầu 
tư một nhà máy chế biến quả Chanh leo tại Mộc Châu và khi nhà máy xây xong sẽ tạo ra 
nguồn cầu bền vững về chanh leo trong tỉnh. Ngoài ra, Tập đoàn TH cũng đã khởi công xây 
dựng một nhà máy sản chế biến trái cây và đồ uống tại Mộc Châu, đây cũng sẽ là nguồn thu 
mua cho người dân trồng chanh leo. 

Với sản phẩm chanh leo tươi, mỗi vụ kéo dài 90 ngày và lợi nhuận ước tính là 200 triệu 
đồng/ha, tính theo giá năm 2017. Rõ ràng, việc trồng chanh leo đã đem lại nhiều lợi nhuận 
hơn so với việc trồng một số loại cây trồng khác và là nguồn thu nhập chính cho nông dân, 
gồm cả phụ nữ. Ước tính, Dự án Aus4Equality|GREAT có thể tác động tới khoảng 500 hộ 
gia đình người DTTS thông qua các can thiệp vào chuỗi giá trị này. Ước tính này dựa trên 
tiềm năng mở rộng các diện tích trồng trọt nhằm đáp ứng nhu cầu tăng lên từ Nafoods về 
nguồn cung để làm nước cốt chanh leo. 

Bơ 

Bơ là một loại quả đặc biệt, có hàm lượng protein, vitamin, các khoáng chất, muối, đường, 
nước cao và vì vậy được xem là một trong những loại trái cây có nhiều chất dinh dưỡng 
nhất trên thế giới. Có xuất xứ từ lục địa Trung Mỹ, cây này được du nhập vào tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam từ năm 1940. Hiện tại, diện tích trồng bơ ở Việt Nam chỉ là khoảng 2.700 ha 
và tập trung ở Tây Nguyên, sản lượng vào khoảng 40.000 tấn/năm. Vì là loại trái cây mang 
lại lợi nhuận cao (ước tính vào khoảng 180 đến 220 triệu đồng/ha/năm) việc trồng bơ đã 
được mở rộng rất nhanh ở Tây Nguyên cũng như các tỉnh khác kể cả Sơn La. Tại huyện 
Mộc Châu và Vân Hồ, bơ được đưa vào trồng khoảng 6-7 năm gần đây, hiện nay diện tích 
trên 300 ha. Tuy nhiên, dự đoán nhiều khả năng diện tích trồng bơ sẽ tiếp tục mở rộng và bơ 
có thể trở thành một sản phẩm nông nhiệp chính của hai huyện này. 

Dự tính Dự án Aus4Equality|GREAT có thể tác động khoảng 400-500 hộ gia đình DTTS với 
khoảng 400-500 ha diện tích trồng bơ trong chu kỳ của dự án. 

Các loại cam/quýt 

Các loại cam/quýt từ Sơn La được coi như là một đặc sản của tỉnh, chỉ được bán tại các thị 
trường trong nước. Điều này đã làm tăng sự cạnh tranh với các sản phẩm khác như “Cam 
Cao Phong” của tỉnh Hòa Bình, “Cam Sành” Hàm Yên của Hà Giang (đều là các sản phẩm 
của vùng Tây Bắc) hay “Cam canh” từ các tỉnh Hưng Yên và Bắc Giang, và “Cam bu” của 
Hà Tĩnh. Tuy nhiên, các loại cam/quýt từ Mộc Châu và huyện Vân Hồ lại nhắm đến phân 
khúc thị trường ngách với khối lượng hạn chế. Giá trị của các loại trái cây này nằm ở hương 
vị khác lạ do điều kiện khí hậu, đất đai đặc trưng và thường không đủ để cung cấp cho thị 
trường. Có tiềm năng liên kết các nhóm nông dân trồng cam/quýt với các chuỗi siêu thị ở Hà 
Nội do việc vận chuyển tương đối thuận lợi so với các tỉnh khác. 
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Với ước tính về quỹ đất hiện có tại hai huyện triển khai dự án, dự kiến Dự án 
Aus4Equality|GREAT và các đối tác của mình sẽ tác động tới thêm 200-300 hộ mới, ngoài 
250-300 nông hộ hiện đang trồng cam/quýt. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Một trở ngại lớn đối với sự tham gia của phụ nữ trong các chuỗi giá trị sản xuất hoa quả này 
là cần vốn đầu tư ban đầu. Đối với bơ và cam/quýt, vốn đầu tư ban đầu sẽ vào khoảng 100 
đến 150 triệu đồng/ha trong giai đoạn đầu và sẽ mất ít nhất 3 năm trước khi có thể bắt đầu 
cho thu hoạch. Đối với chanh leo, chi phí đầu tư cho chu kỳ 90 ngày vào khoảng 200 triệu 
đồng. Việc đầu tư ban đầu cao được đánh giá là một rào cản đối với nhiều nông hộ nghèo. 

Ngoài ra, việc thiếu nguồn cung cấp giống có chất lượng tốt cũng là một vấn đề. Đối với 
cam/quýt, nguồn giống thường là từ các trang trại trong vùng và các nguồn giống này không 
đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như lấy tại các vườn ươm. Đối với chanh leo, giống phụ thuộc 
vào các nguồn nhập khẩu từ Đài Loan. Những yêu cầu về kỹ thuật chăm sóc cây cũng là 
một cản trở đối với một số phụ nữ và nữ DTTS trồng cam/quýt, vì những cây này rất hay bị 
bệnh. 

4.1.2.5 Cá lồng 

Cơ hội 

Người tiêu dùng nội địa thường là khách hàng mua cá chính từ Sơn La. Tổng sản lượng 
thủy sản của cả tỉnh Sơn La là hơn 5.000 tấn/năm và mức tiêu thụ cá bình quân của tỉnh 
khoảng 10kg/người, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước là 33kg. Điều đó 
cho thấy nhu cầu địa phương có thể tiếp tục tăng mạnh trong những năm sắp tới. Nuôi cá ở 
Sơn La thời gian gần đây đã được phát triển theo hướng sản xuất thương mại, do lợi thế 
từmặt nước vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và Sông Đà. Tại hai huyện tham gia Dự án 
Aus4Equality|GREAT, đã có khoảng 350-400 lồng nuôi cá. Với số tiền đầu tư hiện tại 
khoảng 12 triệu đồng/lồng cá. Khoản đầu tư này khá hợp lý khi so sánh với khoản đầu tư 
vào trồng các loại cây lâu năm, mỗi một lồng cá có thể tạo ra lợi nhuận khoảng từ 12 – 15 
triệu đồng/năm. Trung bình một hộ nuôi cá ở Mộc Châu có 04 lồng cá, cho lợi nhuận một 
năm khoảng từ 48 đến 60 triệu đồng. 

Ước tính với tình hình hiện tại ở Mộc Châu và Vân Hồ, Dự án và các đối tác của mình có thể 
tác động tới khoảng 500 hộ với 1.000 – 1.500 lồng cá, sản xuất từ 750 đến 1.000 tấn cá mỗi 
năm. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Việc tăng sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động nuôi cá lồng bị ảnh hưởng do thị trường 
bấp bênh. Doanh số bán cá phụ thuộc vào lưu lượng khách du lịch. Các thương lái địa 
phương đóng vai trò chủ đạo trong ngành này nhưng khối lượng đặt hàng từ các thương lái 
lại rất khác nhau. Ngoài ra, nhiều lồng cá được đặt ở những khu vực xa, đường sá đi lại khá 
khó khăn phần nào giải thích vai trò chủ đạo của các thương lái địa phương trong ngành 
này.  

4.1.2.6 Gạo đặc sản 

Cơ hội 

Lúa bản địa của Sơn La được xem như là đặc sản địa phương, có những giá trị đặc biệt đối 
với người tiêu dùng trong nước. Nhu cầu đối với các đặc sản từ các vùng miền khác nhau 
của Việt Nam ngày càng tăng và cung không đủ cầu. Các sản phẩm gạo của Sơn La cũng 
không phải là ngoại lệ. Lúa đặc sản được trồng ở Vân Hồ là lúa “Tẻ Râu”, hiện tập trung 
nhiều ở xã Song Khủa của huyện Vân Hồ và hợp tác xã Song Khủa là nhà cung cấp chính. 
Hiện tại, giá thị trường của gạo “Tẻ Râu” là 15.000 đồng/kg. Giá này cho thấy mức lợi nhuận 
dòng cho người trồng là 100%. Với sản lượng trung bình được báo cáo là 5 tấn/ha, nông 
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dân trồng gạo Tẻ Râu có thể kiếm thêm thu nhập gần 40 triệu đồng/ha so với giá của các 
loại gạo tẻ “thường” khác. 

Với các thông tin hiện có, ước tính Dự án và các đối tác của mình có thể tác động tới 
khoảng 200 hộ DTTS. Những hộ này có thể tham gia vào hợp tác xã hiện có hoặc thành lập 
những hợp tác xã mới với sự hỗ trợ của các đối tác Dự án. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ  

Ở thời điểm này, không có trở ngại đặc biệt nào cản trở sự tham gia của phụ nữ đối với sản 
phẩm này. Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định về tiềm năng nhân rộng gạo Tẻ Râu sang 
những xã khác của huyện Vân Hồ hay Mộc Châu. Ngay cả khi gạo Tẻ Râu có thể được 
nhân rộng sang các khu vực khác, thì diện tích và số nông dân trồng lúa cũng nên giữ ở một 
số lượng nhất định để việc sản xuất giữ ở mức cung không đủ cầu, như vậy sẽ duy trì sự 
độc đáo của sản phẩm. 

4.1.3 Các chiến lược can thiệp của Dự án Aus4Equality|GREAT 

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 QNKT cho phụ nữ 

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 chủ thể 

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 

Aus4Equality|GREAT 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 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 mộtsố nông dân xuất dường như chưa thực sự coi trọng việc tuân thủ các yêu cầu 

này. Do đó, cần thực sự thu hẹp các khoảng trống 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. 

Trong số các đơn vị tư nhân được phỏng vấn, mỗi đơn vị lại có mức độ hiểu biết khác nhau 

về sự hòa nhập xã hội của phụ nữ trong các hoạt động kinh doanh. Do đó, nâng cao nhận 

thức về nâng cao QNKT cho phụ nữ trong kinh doanh nông nghiệp cũng quan trọng không 

kém. 

4.1.3.2 Can thiệp cấp ngành 

Mức độ phát triển kinh doanh nông nghiệp ở các huyện dự án không giống nhau. Trong các 

hệ thống thị trường của các sản phẩm hướng tới, năng lực của đối tác tiềm năng, sự sẵn 

sàng của các đối tác doanh nghiệp để tham gia các mô hình kinh doanh với người thu nhập 

thấp và, và mức độ tham gia của phụ nữ 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. 

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: 
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→ Thúc đẩy các sáng kiến nâng cao năng lực cho các nhóm hộ là phụ nữ để họ có kỹ năng 
tham gia sản xuất theo hướng hàng hóa và lập kế hoạch sản xuất dựa trên nhu cầu 
(trong đó cân nhắc việc dạy tiếng Việt, nâng cao kỹ năng tính toán, lập kế hoạch và phân 
tích); để đáp ứng chất lượng yêu cầu và quy mô đầu vào cần thiết, đồng thời tăng giá trị 
gia tăng cho họ. 

→ Thúc đẩy áp dụng các phương pháp sáng tạo, đổi mới trong đào tạo kỹ thuật và nâng 
cao năng lực cho các phụ nữ (ví dụ tập huấn cho nông dân tại hiện trường (FFS), 
Phương pháp khuyến nông có sự tham gia (PAEM), Hệ thống học tập và hành động về 
giới (GALS); 

→ Hỗ trợ tổ chức lại các mô hình sản xuất (chuyển dịch từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất 
thương mại 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.); 

→ Tăng cường nâng cao năng lực và chất lượng cho các dịch vụ hỗ trợ, qua đó hỗ trợ tốt 
hơn cho phụ nữ là nhà sản xuất, nhà chế biến và thương lái, và nông dân trong chuỗi giá 
trị; 

→ Tham gia thúc đẩy đầu tư công và tư để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông 
nghiệp; 

→ Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi trong ngành nông nghiệp. 

Các đối tác tiềm năng của Dự án trong chiến lược này 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, 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 của các DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp đang cản trở sự phát triển 

của ngànhcũng như việc thúc đẩy kinh doanh nông nghiệp cùng người thu nhập thấp. Chiến 

lược tập trung vào các điểm sau: 

→ Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các chuỗi giá trị sản phẩm có nhiều phụ 
nữ tham gia và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 

→ Thúc đẩy áp dụng các phương pháp sáng tạo, đổi mớ itrong đào tạo kỹ thuật và nâng 
cao năng lực cho các phụ nữ (ví dụ tập huấn cho nông dân tại hiện trường (FFS), 
Phương pháp khuyến nông có sự tham gia (PAEM), Hệ thống học tập và hành động về 
giới (GALS), Rút kinh nghiệm và điều chỉnh. 

→ Hỗ trợ để phụ nữ tham gia hiệu quả trong chuỗi giá trị. 

→ Thúc đẩy các sáng kiến nâng cao năng lực cho các nhóm nhà sản xuất là phụ nữ để họ 
có kỹ năng tham gia sản xuất thương mại và lập kế hoạch sản xuất theo định hướng thị 
trường (trong dó cân nhắc việc dạy tiếng Việt, nâng cao kỹ năng tính toán, lập kế hoạch 
và phân tích. 

→ 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. 

→ Tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các chuỗi giá trị và doanh nghiệp. 

→ Tăng cường liên kết giữa các nhóm phụ nữ và các mạng lưới. 

Các đối tác tiềm năng trong chiến lược này gồm: Sở NN&PTNT, Sở Công thương, UBND 
huyện, các hiệp hội trong tiểu ngành, các tổ chức phi chính phủ; các tổ chức/cơ quan phù 
hợp khác, các công ty tư nhân. 



40 
 

4.1.3.4 Can thiếp cấp độ doanh nghiệp 

Dự án Aus4Equality|GREAT sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ đối ứng cho các đối tác ở 

cấp độ chủ thể. Trên thực tế, điều này có nghĩa là đồng đầu tư và đồng chia sẻ các hoạt 

động hướng đến nâng cao QNKT cho phụ nữ cho phụ nữ theo kế hoạch kinh doanh đã 

được phê duyệt trong thỏa thuận hợp tác đối tác. Trong chiến lược này, 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; 

→ 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; 

→ Tập huấn kỹ năng cho người dân địa phương, gồm cả phụ nữ, để họ được tuyển vào 
làm trong các công ty. 

→ Giới thiệu/đưa vào áp dụng các giải pháp cải thiện cơ sở hạ tầng đổi mới, sáng tạo về 
tưới tiêu, thu hoạch và sau thu hoạch, chế biến, bảo quản và vận chuyển. 

→ Tăng cường tiếp cận với thị trường xuất khẩu có giá trị cao hơn và hiệu quả hơn. 

→ Thúc đẩy quản lý chất lượng sản phẩm thông qua các hệ thống truy xuất nguồn gốc 
trong chuỗi cung ứng; 

→ Thúc đẩy kết nối giữa các nhóm sản xuất là phụ nữ với các đơn vị cung ứng đầu vào giá 
cả phải chăng và các dịch vụ tài chính phù hợp. 

Các đối tác tiềm năng trong chiến lược này là: NOMAFSI, các tổ chức phi chính phủ, doanh 

nghiệp nông nghiệp (công ty/hợp tác xã); Phòng Hợp tác và Phát triển Nông thôn thuộc Sở 

NN&PTNT; Trung tâm Khuyến nông; Viện nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ; Hội Phụ nữ. 

4.1.3.5 Can thiệp để xác định cơ hội mới 

Ngành nông nghiệp Sơn La 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 3.2, có một 

danh sách 13 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. Miến 

Dong; 2. Cây chổi đót; 3. Ngô nếp; 4. Ý dĩ; 5. Măng tre; 6. Mây; 7. Tre Lùng; 8. Mắc Khén. 9. 

Mật ong và sáp ong; 10. Bí đỏ; 11. Gia cầm; 12. Cây thuốc; 13. 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,  

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 
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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 từ Dự án cho từng nhóm sản phẩm ở cấp sản phẩm và công ty được 

tóm tắt trong hình 6 dưới đây.  

Hình 6. Tóm tắt chiến lược can thiệp theo 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 sẽ đạt được các kết quả sau: 

• Nâng cao thu nhập của 500 phụ nữ là những người cung cấp dịch vụ liên quan tới 
DLCĐ và du lịch nông nghiệp. 

• Góp phần tạo ra 500 việc làm được trả công 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. 

 

Bảng 7. Số hộ dự tính được Dự án Aus4Equality|GREAT hỗ trợ trong ngành Du 
Lịch 

Tiểu ngành 
Số hộ hợp tác 
với sự sẵn sàng 
về IB cao 

Số hộ hợp tác 
với sự sẵn sàng 
về IB 

Số hộ hợp tác 
nhưng chưa sẵn 
sàng về IB 

Du lịch – nông nghiệp  200 50 150 

DLCĐ 300  300 

Việc làm trong ngành dịch vụ 500  500 

Tổng số hộ cải thiện thu nhập 500 50 450 

Tổng số việc làm được tạo 
ra 500  500 

Nguồn: ước tính từ số liệu thống kê và các nguồn khác. 
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4.2.2. Chiến lược ngành 

4.2.2.1 Định hướng chung và trọng tâm 

Tương tự nông nghiệp, Dự án sẽ áp dụng phương pháp Phát triển hệ thống thị trường 

(MSD) nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và trao quyền về kinh tế và xã hội của phụ nữ 

trong thị trường du lịch. Mặc dù phụ nữ, và 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 rất khác nhau. Hơn nữa, nhiều 

doanh nghiệp du lịch ở 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ hiện đang trong giai đoạn đầu tư nên 

chưa thể biết là họ có quan tâm tới việc thu hút người dân địa phương tham gia vào các 

chuỗi giá trị cung ứng của họ hay không. Để đảm bảo tăng trưởng bao trùm ngành và thúc 

đẩy các mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp giữa khu vực tư nhân và phụ nữ và 

đặc biệt là phụ nữ, Dự án và các đối tác tiềm năng cần phải giải quyết các nút thắt chính sau 

đây: 

Thiếu kỹ năng: Kiến thức và kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng làm việc của phụ nữ chưa 

đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động và các doanh nghiệp. Nhân viên và 

người cung ứng sản phẩm đầu vào cần đáp ứng những kỳ vọng và tiêu chuẩn nhất định của 

các doanh nghiệp du lịch 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. 

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 ngành hàng đã chọn được trình bày trong 

Phần 4.3, 4.4 và 4.5. Những chiến lược cụ thể này sẽ giải quyết khoảng trống kỹ năng và 

xây dựng năng lực kinh doanh để làm việc với phụ nữ. 

4.2.2.2 Chiến lược cấp ngành 

Chiến lược 1: Tăng cường và cải thiện các chính sách và triển khai chính sách của huyện 

nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển du lịch bền vững, gồm cả du lịch nông nghiệp, 

DLCĐ và các hình thức du lịch liên quan khác tạo ra lợi ích cho phụ nữ: 

• 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 nhân tạo, tài sản tự nhiên và văn hóa (kiến trúc nhà cửa, không gian làng bản 

truyền thống, tập quán lao động sản xuất). 

• 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 tại các điểm 

du lịch tiềm năng. 

Chiến lược 2: Thí điểm và thúc đẩy phát triển kinh doanh cùng người thu nhập thấp để tạo 

cơ hội việc làm và thu nhập cho phụ nữ: 

• Thí điểm mô hình kinh doanh cùng phụ nữ và nữ dân tộc thiểu số làm du lịch cộng 

đồng, du lịch nông nghiệp nếu phù hợp. 
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• Tài liệu hóa các trường hợp kinh doanh cùng phụ nữ thành công và chia sẻ với 

doanh nghiệp du lịch. 

• Quảng bá các trường hợp IB thành công trên các kênh truyền thông đại chúng. 

• Tổ chức cho những nhà đầu tư quan tâm đến thăm quan các mô hình IB thành công 

Đối tác tiềm năng: Các đối tác chính có thể là các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân, các 

trường công lập sẽ liên kết với các đối tác khác như các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quần 

chúng, hiệp hội doanh nghiệp để triển khai. 

Chiến lược 3: Thúc đẩy cải thiện quy định của tỉnh về tiếp cận DLCĐ tại vùng sâu vùng xa 

và các khu vực biên giới áp dụng với du khách quốc tế  

• Thúc đẩy đối thoại giữa khu vực tư nhân và các cơ quan chính quyền liên quan (Sở 

VHTTDL, Bộ đội biên phòng, An Ninh) về cơ chế chính sách để khuyến khích đầu tư 

tư nhân vào các điểm DLCĐ ở vùng sâu xa, vùng biên giới. 

• Các mô hình thí điểm giữa tư nhân và nhà nước, gồm cả việc đánh giá kết quả trước 

khi nhân rộng. 

Các đối tác tiềm năng: cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng, tổ 

chức Phi Chính phủ. 

4.2.3 Thúc đẩy tiểu ngành du lịch – nông nghiệp  

4.2.3.1 Tổng quan tiểu ngành 

Du lịch nông nghiệp Mộc Châu bắt đầu khởi xướng với các trải nghiệm quy trình sản xuất và 

chế biến chè và bò sữa trong vòng thập kỷ qua. Ngày nay, nó đã trở thành những trải 

nghiệm thú vị thu hút một lượng lớn du khách đến Vân Hồ và Mộc Châu. Hầu hết du khách 

trong nước tham gia vào các trải nghiệm du lịch nông nghiệp, bao gồm tham gia chế biến 

chè, sữa bò, dâu tây, tham quan vườn hoa mận và vườn đào (Nà Ka, Dốc Thốt) và các điểm 

chụp ảnh nông trường chè (Đồi chè trái tim, cảnh quan đồi chè nông trường). Hiện nay, 

khách nội địa là nguồn thị trường du lịch chính của hai huyện, đóng góp khoảng 95% tổng số 

khách du lịch đến Mộc Châu và Văn Hồ. Khách thường ở lại trong 2-3 ngày (chủ yếu ở Mộc 

Châu) và phần lớn đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. 

Đầu tư của khu vực tư nhân trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp trong những năm qua đã góp 

phần đáng kể trong việc đa dạng hóa những trải nghiệm du lịch và do đó đã giúp tăng thời 

gian lưu trú của khách du lịch. Đã có các đầu tư đáng kể vào lĩnh vực du lịch nông nghiệp, 

gồm sản xuất chè, sữa bò và các trang trại dâu tây (Hợp tác xã Rau Hữu cơ an toàn). Đây là 

những mô hình đầu tư tốt để nhân rộng. Ngoài ra, du lịch nông nghiệp đã tạo ra nhiều việc 

làm cho người dân địa phương. 

Một số hộ gia đình dân tộc Mông và Thái ở Vân Hồ và Mộc Châu đã đầu tư vào các địa điểm 

“check in”: vườn hoa, mận và vườn đào để thu vé chụp ảnh. Hoạt động này đã tạo được 

nguồn thu nhập quan trọng cho các hộ gia đình này. Ngoài thu tiền chụp ảnh, các hộ này 

còn có thêm thu nhập từ việc cho thuê trang phục truyền thống, bán đồ uống và trái cây và 

một số mặt hàng lưu niệm. Đây là những ví dụ điển hình về cơ hội kinh doanh cho các hộ 

gia đình khác, đặc biệt là đối với phụ nữ. 

Các nhà điều hành tour tại các trung tâm du lịch chính đã lồng ghép du lịch nông nghiệp 

trong các Dự án tour của họ đến Mộc Châu và Văn Hồ và họ là những đơn vị cung cấp 

nguồn khách chủ yếu cho một số nhà cung ứng dịch vụ du lịch nông nghiệp ở địa phương. 

Một số doanh nghiệp lữ hành thể hiện sự quan tâm của họ về hợp tác với các cộng đồng địa 

phương để phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp. 

Du lịch nông nghiệp được xem là ưu tiên của huyện Mộc Châu. UBND huyện Mộc Châu đã 

làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các trường tại Hà Nội để triển khai các sáng 
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kiến về “Dự án siêu vườn trường” nhằm tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác trong 

nông nghiệp cho học sinh. Du lịch nông nghiệp đã được nhân rộng trên quy mô nhỏ ở Vân 

Hồ trong vài năm qua, chủ yếu là do các hộ gia đình DTTS đầu tư vào các vườn hoa check-

in nhỏ dọc theo Quốc lộ 6. 

4.2.3.2 Rào cản và cơ hội của tiểu ngành du lịch –nông nghiệp  

Cơ hội 

Những cơ hội chính cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong ngành du lịch nông nghiệp ở tỉnh 

Sơn La là: 

• Khách du lịch trong nước bao gồm khách theo đoàn, khách gia đình và khách Phượt, 
những người ưa thích trải nghiệm du lịch nông nghiệp và chụp ảnh tự sướng đang gia 
tăng nhanh chóng tạo thêm cơ hội cho phụ nữ tham gia vào du lịch nông nghiệp 

• Nhu cầu về các hoạt động ngoại khóa của các trường học ngày càng tăng, đặc biệt là các 
trường quốc tế, quốc gia và tư thục ở Hà Nội – các trường này đang tìm kiếm những trải 
nghiệm tương tác cao về lối sống nông thôn và hoạt động canh tác cho học sinh, qua đó 
tạo thêm cơ hội cho phụ nữ tham gia vào du lịch nông nghiệp phục vụ cho mục đích giáo 
dục. 

• Nhu cầu cao về ẩm thực địa phương, và chỗ ở thoải mái tại các bản nông thôn có cảnh 
quan nông nghiệp tuyệt đẹp ở Mộc Châu. 

• Nhu cầu về các sản phẩm đặc biệt (rau an toàn, hoa quả, cây cảnh và các sản phẩm địa 
phương khác) để mang về làm quà cho gia đình, người thân và bạn bè. 

Rào cản  

Những rào cản chính đối với phụ nữ khi tham gia du lịch nông nghiệp của tỉnh Sơn La được 

tóm tắt dưới đây: 

• Thiếu kỹ năng và kiến thức kinh doanh, kỹ năng nghiệp vụ du lịch và kỹ năng diễn giải, kỹ 
năng hướng dẫn để tích hợp các hoạt động du lịch giáo dục, các gói và dịch vụ du lịch 
vào nông nghiệp. 

• Hạn chế tiếp cận thị trường: Thiếu hiểu biết về thị trường du lịch (động cơ đi du lịch, sở 
thích và yêu cầu) và cách thức thị trường vận hành; hạn chế kiến thức và kỹ năng tiếp thị 
để thu hút khách du lịch. 

• Hạn chế tiếp cận các dịch vụ tài chính để phát triển cảnh quan nông nghiệp và tích hợp 
du lịch vào nông nghiệp. 

• Hạn chế khả năng ngôn ngữ - tiếng Việt để giao tiếp trực tiếp với du khách trong nước 
(đối với nhóm Mông) và ngoại ngữ để giao tiếp với du khách nước ngoài (Thái, Mường, 
Mông). 

4.2.3.3 Chiến lược can thiệp của Dự án  

Khách du lịch trong nước rất quan tâm tới du lịch nông nghiệp, do vậy can thiệp trong ngành 

này sẽ tập trung vào việc gia tăng cơ hội kinh tế cho các hộ gia đình địa phương, đặc biệt là 

người DTTS để tham gia vào các hoạt động du lịch nông nghiệp hiệu quả hơn, tạo thu nhập 

cao hơn. Dự án sẽ tập trung vào hai chiến lược can thiệp dưới đây: 

Chiến lược 1: Thúc đẩy liên kết giữa các công ty lữ hành với các nhóm nông 
hộ tham gia vào du lịch nông nghiệp 

Chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư tư nhân vào việc phát triển và nâng cao trải 

nghiệm du lịch giáo dục nông nghiệp có hiệu quả với phụ nữ để cải thiện thu nhập tại các địa 

điểm du lịch mới và hiện tại bằng cách cấp ngân sách đối ứng lên đến 49% chi phí đầu tư 

cũng như hỗ trợ kỹ thuật để: 
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→ Thử nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp/du lịch nông nghiệp cho mục đích giáo dục và 

nhân rộng sang các khu vực tiềm năng. 

→ Xây dựng và lồng ghép các Dự án/trải nghiệm du lịch giáo dục và dịch vụ vào sản xuất 

nông nghiệp, các chương trinh giáo dục ngoài trời và giới thiệu về nông nghiệp cho các 

trường mục tiêu và học sinh của trường (sáng kiến Siêu vườn trường). 

→ Xây dựng và thúc đẩy các sản phẩm du lịch nông nghiệp mới và các dịch vụ thu hút 

khách du lịch. 

→ Xây dựng các nguồn cung thực phẩm an toàn và các sản phẩm khác từ các hộ gia đình 

ở địa phương cho các nhà hàng và khách sạn và đóng gói các “đặc sản của địa phương” 

bán cho các du khách trong nước. 

→ Nâng cao năng lực kinh doanh cho các nhóm nông dân (gồm cả phụ nữ), hợp tác xã, 

công ty về các kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh du lịch, đón tiếp khách du lịch và điều 

hành, truyền thông và tiếp thị, nấu nướng, kỹ năng lãnh đạo, kết nối mạng lưới và các kỹ 

năng khác có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ du lịch nông nghiệp chất lượng 

cao. Hỗ trợ các chuyến tham quan học tập các mô hình tốt về du lịch nông nghiệp. 

→ Xây dựng hoặc nâng cấp các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhỏ tại các vườn hoa/trang 

trại, các điểm check-in do phụ nữ làm chủ/tham gia để thu hút khách du lịch, bao gồm 

điểm chụp ảnh, ngắm cảnh, trạm/điểm dừng chân/ăn uống, vận chuyển du lịch xanh. 

Đối tác Dự án tiềm năng có thể là công ty du lịch lữ hành, hiệp hội du lịch, hợp tác xã, doanh 

nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc đồng quản lý, các tổ chức đoàn thể. 

Chiến lược 2: Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng 
sở hữu để mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực du lịch để tăng thu 
nhập cho các thành viên 

Chiến lược này có mục đích là thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ làm chủ/đồng sở 

hữu tham gia du lịch nông nghiệp nhằm tăng thu nhập và việc làm. Đề xuất hỗ trợ gồm hỗ 

trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật để: 

→ Xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp và các gói trải nghiệm 

→ Nâng cao năng lực cho quản lý và các thành viên của hợp tác xã về các kiến thức, hiểu 

biết cơ bản về du lịch, các kỹ năng ngành dịch vụ; các chuyến tham quan học tập các mô 

hình tốt về du lịch nông nghiệp 

→ Xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhỏ để lồng ghép nông nghiệp nhằm thu 

hút khách du lịch  

→ Hỗ trợ xúc tiến và quảng bá Du lịch nông nghiệp  

Các đối tác tiềm năng của Dự án: các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức đoàn thể, các nhà 

điều hành tour, các hiệp hội du lịch, Câu lạc bộ DL. 

4.2.4 Du lịch cộng đồng bền vững  

4.2.4.1 Tổng quan tiểu ngành du lịch cộng đồng  

DLCĐ đã phát triển ở bản Phụ Mẫu, bản Nà Bai (xã Chiền Yên, huyện Vân Hồ), Ngọc Chiến 

(huyện Mường La) Bản Bon (xã Mường Chiên huyện Quỳnh Nhai) và Bản Áng (xã Đông 

Sang huyệnMộc Châu) từ năm 2007 và dần được nhân rộng sang các bản/xã xung quanh ở 

huyện Mộc Châu và Văn Hồ. Khách du lịch quốc tế là khách hàng chính của DLCĐ ở Sơn 

La, trừ trường hợp ở rừng thông Bản Áng, nơi du khách trong nước chiếm đa số. Thị trường 

khách du lịch này thích trải nghiệm học tập, tìm hiểu về văn hóa và lối sống địa phương. Du 

khách trong nước đánh giá cao cơ sở du lịch ở đây với homestay, dịch vụ tốt, vị trí thuận 
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tiện, và điều này giải thích lý do vì sao DLCĐ ở Bản Áng tăng trưởng mạnh.  Đồng thời, 

phân khúc khách du lịch tự túc, gồm các gia đình và khách ba lô “phượt” Việt Nam cũng 

đang phát triển và tham gia thị trường DLCĐ. 

Homestay là một yếu tố thiết yếu của dịch vụ DLCĐ và chủ yếu do các phụ nữ và nữ DTTS 

(chồng họ và các thành viên khác trong gia đình) vận hành. Tại Sơn La, giá homestay trung 

bình dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/người/đêm. Trung bình, chi phí đầu tư xây dựng 

cho một homestay căn bản và truyền thống là khoảng 80 - 100 triệu đồng, gồm nhà vệ sinh, 

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 từ 250-500 triệu đồng. Ước tính có khoảng 63 homestay ở Mộc Châu 

và 15 homestay ở Vân Hồ. Một số chủ homestay còn tham gia tổ chức các buổi diễn văn 

nghệ hoặc bán hàng thủ công và các sản phẩm lưu niệm khác. Có một số homestay chất 

lượng cao do các hộ người Mông sở hữu ở huyện Vân Hồ, thu hút cả khách du lịch trong 

nước và quốc tế, trong đó có Homestay Tráng A Chu và Homestay Tráng A Sếnh. 

Biểu diễn văn nghệ là một dịch vụ khác được cung cấp tại các bản DLCĐ. Ở Mộc Châu, dịch 

vụ này có nhu cầu cao và là nguồn thu nhập khá lớn cho nhiều phụ nữ và nữ DTTS trong 

bản. Dịch vụ này là một phần quan trọng trong trải nghiệm DLCĐ đối với nhiều du khách và 

góp phần bảo tồn văn hóa địa phương của nhiều nhóm DTTS ở các khu vực DLCĐ. Vì vậy, 

khách du lịch thường trả giá cao hơn, thậm chí boa cho người biểu diễn. Các nhà vận hành 

tour là tác nhân quan trọng trong thị trường DLCĐ ở Sơn La, trong đó có các công ty lớn có 

trụ sở chính tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như Handspan, PSY, IOneTour, Sai Gon 

Tourist, Du lịch Việt, Khidi Tours, Footprint và Công ty Du lịch Ánh Dương. Các công ty du 

lịch địa phương cung cấp dịch vụ tour trực tiếp cho khách du lịch, ví dụ: Mộc Tour, Mộc 

Châu Mộc Dù rất quan tâm đến thị trường DLCĐ, nhưng những nhà điều hành tour lại thể 

hiện là họ ít quan tâm tới việc đầu tư vào cơ sở DLCĐ. Do đó, người dân phải tự đầu tư 

homestay và cơ sở vật chất khác phục vụ DLCĐ. 

Cơ hội làm hướng dẫn viên du lịch tại điểm khá rõ cho phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số. 

Với công việc hướng dẫn khách tham quan tại bản DLCĐ và các điểm kế cạnh trong ngày 

khá phù hợp với sức khỏe và thời gian tham gia của phụ nữ và nữ dân tộc thiểu số.  

4.2.4.2. Rào cản và cơ hội để phụ nữ tham gia DLCĐ 

Cơ hội 

Các Cơ hội chính để phụ nữ tham gia DLCĐ ở Sơn La được tóm tắt dưới đây: 

• Thị phần khách quốc tế muốn trải nghiệm DLCĐ đang tăng nhanh, tạo cơ hội cho phụ nữ 
tham gia DLCĐ. 

• Nhu cầu về dịch vụ DLCĐ từ thị trường nội địa đang tăng lên, đặc biệt là các nhóm gia 
đình đang tìm kiếm những trải nghiệm và sẵn sàng khám phá những khu vực mới và ở lại 
các homestay tiện nghi trong các bản. Ngoài ra, khách “phượt” cũng đang ngày càng có 
nhiều nhu cầu sử dụng các dịch vụ DLCĐ. 

• Nhu cầu cao về ẩm thực địa phương và biểu diễn văn hóa, văn nghệ - đây là những dịch 
vụ liên quan đến DLCĐ mà phụ nữ đang tham gia. 

• Sự sẵn có các ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch và các dịch vụ đặt phòng trực 
tuyến như Agoda, booking.com, trang mạng Vietnamhomestay có thể giúp trực tiếp 
quảng bá các dịch vụ DLCĐ tới du khách trong và ngoài nước. 

Rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ vào DLCĐ 

• Thiếu kỹ năng quản lý kinh doanh và kỹ năng ngành dịch vụ để xây dựng và cung cấp 
các dịch vụ DLCĐ có chất lượng và đa dạng. 

• Hạn chế tiếp cận thị trường: do thiếu kiến thức và kỹ năng tiếp thị, các chủ homestay phụ 
thuộc rất nhiều vào các nhà điều hành tour và hướng dẫn viên du lịch về nguồn khách. 
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• Hạn chế khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt với du khách trong nước (đối với homestay 
của người Mông) và ngoại ngữ với du khách nước ngoài (Thái, Mường, Mông). 

• Hạn chế tiếp cận vốn vay để xây dựng mới hoặc nâng cấp các homestay và các dịch vụ 

DLCĐ khác. 

4.2.4.3 Chiến lược can thiệp của Dự án  

Trong bối cảnh này, 3 phạm vi dự án GREAT có thể can thiệp để nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho đối tượng phụ nữ và nữ DTTS tham gia vào du lịch cộng đồng, bao gồm: 

(i) 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. 

(ii) Hỗ trợ các mô hình kinh doanh homestay do phụ nữ làm chủ. 

(iii) Cải thiện chính sách để khuyến khích đầu tư tư nhân vào chuỗi giá trị DLCĐ. 

Chiến lược 1: Thúc đẩy đầu tư vào DLCĐ bền vững, có sự tham gia của phụ nữ 

Chiến lược này có mục đích thúc đẩy đầu tư tư nhân vào phát triển và cải thiện các mô hình 

DLCĐ chất lượng và thu hút phụ nữ tham gia và nâng cao thu nhập của họ tại các điểm 

DLCĐ mới và hiện tại bằng cách đưa ra các khuyến khích tài chính cho các đối tác kinh 

doanh dưới hình thức vốn đối ứng lên tới 49% chi phí đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật, để: 

→ Phát triển mới hoặc nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ DLCĐ hiện tại cho khách trong 

nước và quốc tế. 

→ Xây dựng hoặc nâng cấp các cơ sở DLCĐ có chất lượng cao, sinh thái và thân thiện với 

môi trường. 

→ Nâng cao năng lực kinh doanh cho các nhóm hộ gia đình địa phương gồm cả phụ nữ về 

lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, hoạt động DLCĐ, truyền thông và các kỹ năng liên 

quan khác để cung cấp các dịch vụ có chất lượng. 

→ Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến DLCĐ và tiếp thị. 

→ Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các nhà đầu tư tư nhân và cộng đồng địa phương.  

→ Hỗ trợ các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển cảnh quan địa phương hài 

hòa mới môi trường và văn hóa bản địa 

Các đối tác tiềm năng có thể là: các đơn vị điều hành tour, các đại lý du lịch có nhiều khả 

năng sẽ hợp tác với các chủ thể khác trong thị trường và các tổ chức hỗ trợ như các hiệp 

hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp du lịch do phụ nữ làm chủ hoặc đồng quản lý, tổ chức 

PCP và các tổ chức đoàn thể. 

Chiến lược 2: Hỗ trợ các doanh nghiệp 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 các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang tham gia chuỗi giá trị DLCĐ để các 

doanh nghiệp này trở thành đối tác kinh doanh của khu vực tư nhân thông qua hỗ trợ tài 

chính và kết nối mạng lưới cho các doanh nghiệp này để: 

→ Tuyên truyền các mô hình và kinh nghiệm làm du lịch thành công của phụ nữ cho các đối 

tượng mục tiêu của dự án 

→ Xây dựng các doanh nghiệp khởi nghiệp và các sáng kiến kinh doanh do phụ nữ làm chủ 

về các dịch vụ DLCĐ. 

→ Tăng cường kỹ năng điều hành và quản lý kinh doanh, gồm lập kế hoạch kinh doanh, 

tiếp thị, vận hành và quản lý dịch vụ. 

→ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và cải tiến sản phẩm, cải thiện cơ sở vật chất du lịch có chất 

lượng cao, thân thiện môi trường và khai thác tốt các giá trị văn hóa bản địa 
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→ Kết nối các doanh nghiệp 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 DLCĐ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, 

bảo tồn cảnh quan và môi trường tại các điểm DLCĐ, đầu tư và quản lý các điểm thu hút 

khách du lịch và xây dựng và vận hành cơ chế chia sẻ lợi ích. 

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 Việc làm trong ngành khách sạn, nhà hàng  

4.2.4.1 Tổng quan tiểu ngành  

Sơn La có 162 cơ sở lưu trú, chủ yếu là nhà khách và khách sạn nhỏ, có 3 khách sạn 3 sao, 

1 khách sạn 4 sao và một số khu vui chơi giải trí. Các dịch vụ lưu trú và giải trí trong ngành 

nhìn chung đòi hỏi lao động có đào tạo và giúp tạo ra nhiều việc làm trực tiếp. Ngoài ra 

ngành còn tạo ra các việc làm gián tiếp (ví dụ thông qua các nhà cung cấp dịch vụ khác: giặt 

là, thực phẩm và đồ uống). Ước tính một công việc trực tiếp trong ngành có thể tạo ra thêm 

1,5 việc làm gián tiếp trong các dịch vụ liên quan. Các khu vui chơi giải trí cũng tạo ra một số 

lượng đáng kể việc làm cho người dân địa phương. Bản Quy hoạch khu Du lịch Quốc gia 

Mộc Châu cho thấy hiện tại có 1.730 người tham gia vào ngành này, bao gồm cả những 

người làm việc chính thức và không chính thức. Theo các nhà quản lý khách sạn ở Mộc 

Châu và thành phố Sơn La, phụ nữ chiếm từ 60 đến 65% tổng số lao động trong ngành. Tuy 

nhiên hiện nay tỉnh chưa có chiến lược hoặc Dự án hỗ trợ đào tạo cụ thể nào cho phụ nữ và 

nữ DTTS tham gia vào thị trường lao động dịch vụ du lịch. 

4.2.4.2 Rào cản và cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ cho phụ nữ 

Cơ hội 

Sự phát triển của ngành du lịch Sơn La gần đây đã tạo ra nhu cầu cao về lao động có tay 

nghề và nhu cầu này có khả năng sẽ tăng trong những năm tới khi các dự án du lịch được 

đầu tư và hoàn thành như Khu thác Dải Yếm, khu Resort Phượng Hoàng. Khu nghỉ dưỡng 

Mộc Sương dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2018, sẽ tuyển dụng 80-100 nhân 

viên mới. Công ty Thảo Nguyên Xanh đang sử dụng khoảng 140 nhân viên và thường xuyên 

cần tuyển từ 15-20 nhân viên thay thế. Ở giai đoạn hiện tại, ngành này ước tính sẽ cần từ 

300-400 việc làm mới có yêu cầu kỹ năng cao và sẽ có thêm 300 việc làm thay thế cho 

người dân địa phương khi một số khách sạn và cơ sở du lịch mới đi vào hoạt động. Các cơ 

hội việc làm lớn trong dịch vụ lưu trú và ăn uống ở xã phụ thuộc vào việc triển khai quy 

hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu và tiến độ xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Mộc 

Châu. 

Người sử dụng lao động thường quan tâm nhiều đến kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên 

chứ không để tâm nhiều đến chuyện bằng cấp. Ngành này có nhiều tiềm năng tạo việc làm 

cho phụ nữ và nữ DTTS tốt nghiệp từ các trường dân tộc nội trú và những người tiếp xúc 

với môi trường dịch vụ nhiều hơn. Phụ nữ có cơ hội làm các việc đòi hỏi kỹ năng tầm trung 

như làm vườn, buồng phòng và nhân viên giặt là cũng như 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. Đây sẽ là cơ hội cho người dân địa phương nếu họ có thể giải quyết được 

vấn đề kỹ năng (xem bên dưới) để đáp ứng các yêu cầu của ngành trong bối cảnh tiêu 

chuẩn chất lượng dịch vụ ngày càng cao.  
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Rào cản chính cản trở phụ nữ tham gia 

Khó khăn trong tuyển dụng và duy trì lao động có tay nghề ở địa phương trong các khách 

sạn lớn: khách sạn chất lượng cao không thể tuyển đủ số lượng nhân viên tại địa phương có 

kỹ năng cơ bản cần thiết cho nhiều vị trí. Nhiều nhân viên không làm lâu. Điều này giải thích 

tại sao tỷ lệ thay thế nhân viên cao. Đây là một thách thức đối với khách sạn để duy trì chất 

lượng dịch vụ và đó cũng chính là chi phí phụ trội của doanh nghiệp. 

Thiếu đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ du lịch, khách sạn thực tế. Hiện 

nay có 3 đơn vị tham gia đào tạo kỹ năng nghề du lịch, bao gồm Trường Đại học Tây Bắc, 

Trường Cao Đẳng Nghề Sơn La, và trường Trung Cấp. Các trường tổ chức đào tạo về 

nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm, nghiệp vụ buồng phòng bếp, tuy nhiên nội dung đào tạo 

vẫn còn mang tính lý thuyết và thiếu thực hành... Mặc dù các giảng viên của Trường được 

chứng cấp chứng chỉ VTOS, chỉ có 15-20 học sinh ghi danh vào các khóa học này mỗi năm. 

Có nhận xét rằng các khóa học này quá lý thuyết và không liên quan đến cơ hội việc làm. Do 

đó, hầu hết các khách sạn đào tạo nhân viên nội bộ bằng cách mời giảng viên từ Hà Nội 

hoặc để nhân viên giàu kinh nghiệm đào tạo cho người mới. Kinh nghiệm từ doanh nghiệp 

xã hội như “REACH” tại Hà Nội và “SAPA O’Chau”, đào tạo kỹ năng làm chủ, sự tự tin và 

ngoại ngữ, với môi trường thực hành trên công việc cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, 

nhất là các nữ thanh niên DTTS, cho thấy đào tạo kỹ năng mềm là yếu tố quan trọng để phụ 

nữ có thể thành công trong thị trường lao động này. 

Phụ nữ và nữ DTTS ít tham gia: Tỷ lệ nữ giới tham gia làm việc tại khách sạn nhà hàng khá 

cao ở Sơn La, chiếm khoảng 60-65%, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ nữ DTTS làm việc trong 

ngành khách sạn lớn rất ít, chỉ chiếm 4-5 % ở khách sạn Mường Thanh và Thảo Nguyên 

Xanh, đây là 2 khách sạn lớn nhất ở huyện Mộc Châu. Ở các khách sạn quy mô nhỏ hơn 

(tầm 1-2 sao) thì tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia nhiều hơn. Có một số rào cản hạn 

chế họ gia nhập vào thị trường lao động này ở cấp độ sơ cấp hoặc cao hơn: 

• Các DTTS nói chung, đặc biệt là Mông và Dao có quan niệm tiêu cực về phụ nữ làm việc 

trong các khách sạn, nhà hàng, thậm chí tư tưởng này còn nặng nề hơn trong chính 

những thành viên trong gia đình và cộng đồng họ. Họ phải thuyết phục thành viên gia 

đình vượt qua kỳ thị trước khi đi xin việc. Với nữ thanh niên tốt nghiệp các trường trung 

học nội trú ít gặp trở ngại này do họ sống khá độc lập với các gia đình và quen môi 

trường dịch vụ. Ngoài ra, những phụ nữ đã lập gia đình phải có được sự hỗ trợ và ủng 

hộ từ các thành viên khác khi muốn làm trong ngành này, có như vậy họ mới giúp làm 

việc nhà khi các chị ra ngoài đi làm. 

• Khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới: làm việc trong ngành này đặc biệt là 

trong các khách sạn chất lượng cao là một thay đổi lớn với người DTTS. Nếu không 

được đào tạo phù hợp, không được cung cấp thông tin về việc làm và môi trường làm 

việc để họ tự chuẩn bị trước, nhiều lao động người DTTS đã không thể tuân thủ kỷ luật 

công việc và không thể quản lý khối lượng công việc của mình. Kết quả là nhiều người 

trong số họ bỏ việc sau 1 thời gian ngắn. 

• Họ cũng ít nhận được thông tin về cơ hội việc làm, yêu cầu công việc và môi trường làm 

việc. Các khách sạn gửi thông báo tuyển dụng cho nhân viên của họ để chia sẻ với hàng 

xóm, bạn bè, người dân trong bản. Do đó, chỉ một lượng nhỏ người dân có thể biết về 

thông tin này, thông qua kênh thông tin hạn chế này, trong khi nhiều người khác đặc biệt 

là những người ở vùng sâu vùng xa không thể tiếp cận được các thông tin này. 

• Nhiều người sử dụng lao động không hiểu rõ và không thông cảm với văn hóa và thực 

hành của những nhân viên người DTTS. Đã có nhiều trường hợp khi người sử dụng lao 

động phản hồi tiêu cực về kết quả làm việc của nhân viên người Mông, những nhân viên 

này đã nghỉ việc ngay lập tức.  
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4.2.4.3 Chiến lược can thiệp Dự án  

Các can thiệp của Dự án Aus4Equality|GREAT trong tiểu ngành này sẽ tập trung vào nâng 

cao kỹ năng cho phụ nữ và nữ DTTS bằng cách giúp họ tiếp cận đào tạo nghề về dịch vụ và 

hỗ trợ tạo ra những thay đổi ở nơi làm việc, khuyến khích cơ hội việc làm công bằng cho 

phụ nữ và cộng đồng. 

Chiến lược: Nâng cao chất lượng tập huấn kỹ năng ngành dịch vụ và tạo việc 
làm 

Chiến lược này tập trung thúc đẩy sự hợp tác giữa người sử dụng lao động và các đơn vị 

đào tạo hiện nay để nâng cao chất lượng đào tạo về kỹ năng ngành dịch vụ và kỹ năng việc 

làm, và kết nối với việc tạo việc làm cho phụ nữ và phụ nữ và nữ DTTS trong tiểu ngành 

này. Dự án Aus4Equality|GREAT sẽ cấp kinh phí cho khu vực tư nhân và các đối tác phi 

chính phủ để phát triển: 

→ Dự án học tập dựa trên công việc, kết hợp kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng việc làm, hướng 

tới đối tượng phụ nữ địa phương, gồm cả phụ nữ và nữ DTTS. 

→ Xây dựng/nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên địa phương để họ có đủ khả năng 

đào tạo kỹ năng việc làm cho người lao động. 

→ Các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm 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 di động của họ. 

→ Các hoạt động nâng cao nhận thức về yêu cầu và môi trường làm việc trong ngành dịch 

vụ cho thành viên gia đình và cộng đồng của phụ nữ và nữ DTTS, đặc biệt là dân tộc 

Mông, Dao. 

→ 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 đối tác tiềm năng của Dự án là các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức PCP, hiệp hội du 

lịch và các doanh nghiệp tư nhân khác. 

4.2.6. Các cơ hội can thiệp khác 

Du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và việc làm trong khách sạn nhà hàng và lữ hành 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 sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, phát triển 

nguồn cung ứng thực phẩm đầu vào cho nhà hàng và đặc sản cho khách, phát triển mặt 

hàng lưu niệm hay các sáng kiến phát triển du lịch khác sẽ được dự án 

Aus4Equality|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 và nữ DTTS. 

4.3. Chiến lược can thiệp để tạo môi trường thuận lợi 

4.3.1 Khái quát về chiến lược can thiệp tạo môi trường thuận lợi 

4.3.1.1 Các chỉ số chính đo lường các can thiệp tạo môi trường thuận lợi  

Bảng 7. Các chỉ số chính đối với can thiệp 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 2 ngành khẳng định rằng các 
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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 có 6 báo cáo và đề xuất chính sách được chuẩn bị và sử dụng  

• 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. 

• Ít nhất 8 kỳ 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  

• 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. 

 

4.3.1.2 Mối quan hệ giữa các 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 

Aus4Equality|GREAT 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 nói chung, và phụ nữ DTTS nói riêng. 

4.3.2 Chiến lược can thiệp của Dự án  

Dự án Aus4Equality|GREAT 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 sau (nội dung chi tiết của từng chiến lược sẽ được mô tả dưới đây): 

Hình 7. Các chiến lược thực hiện Mục tiêu 3 của Dự án 
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4.3.2.1 Chiến lược thực hiện 1 – Hỗ trợ Cải thiện Chính sách ngành nông 
nghiệp 

Cơ sở của chiến lược 

HĐND và UBND tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chính sách quan trọng trong ngành nông 

nghiệp trong đó nổi bật nhất là QĐ1252/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 về phát triển khu sản 

xuất rau an toàn tập trung, QĐ3067/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 về hỗ trợ áp dụng tiêu 

chuẩn VietGAP trong nông, lâm và ngư nghiệp; QĐ01/QĐ-UBND ngày 4/1/2016 về phát 

triển thương hiệu cho các sản phẩm trọng điểm của tỉnh; Kế hoạch 212/KH-UBND về thúc 

đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tỉnh đã xác định 4 ưu tiên của ngành là: 

i) tăng giá trị sản xuất, chế biến, xuất khẩu trên 1 ha canh tác và tăng cường sử dụng hiệu 

quả nguồn đất và nguồn lực đầu tư khác, ii) thúc đẩy sản xuất tập trung, phát triển các sản 

phẩm chính của tỉnh gắn với phát triển vùng nguyên liệu có sự tham gia của doanh nghiệp 

iii) Thu hút đầu tư tư nhân vào sản xuất nông nghiệp và iv) tăng cường quản lý chất lượng 

và v) phát triển công nghệ cao. Thực hiện tốt ưu tiên thứ hai và thứ 3 của tỉnh sẽ là cơ hội 

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. Tuy nhiên việc thiếu thông tin 

về thị trường, hiểu về lợi ích của các mô hình hợp tác với doanh nghiệp có hiệu quả và 

chính sách phù hợp để thực hiện ưu tiên này đang là những trở ngại để thực hiện các ưu 

tiên này.  

Chiến lược 1 Cải thiện môi trường 
chính sách ngành nông nghiệp vì 

tăng trưởng bao trùm  

Chiến lược 2 – Cải thiện môi 
trường chính sách ngành nông 
nghiệp vì tăng trưởng bao trùm 

• Cải thiện môi trường kinh doanh 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 tích cực của phụ nữ  

Chiến lược 3 – Nâng cao QNKT 
cho phụ nữ trong CTMTQG 

• Tác động các 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 (synergy) giữa 
Dự án với CTMTQG khi thực hiện tại tỉnh; 

Chiến lược 4 – Thúc đẩy bình 
đẳng giới trong vùng DTTS 

• Tăng cường nhận thức về QNKT của phụ nữ và nâng cao 
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 

• Sàng lọc và lựa chọn các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp 
của phụ nữ;  

• Ươm tạo và tăng cường năng lực cho các khởi nghiệp tiềm 
năng  

Chiến lược 6 – Cải thiện tiếp cận 
đến dịch vụ tài chính cho phụ nữ 
và các doanh nghiệp do nữ làm 

chủ 

• Nâng cao hiệu qua sử dụng vốn vay phát triển sản xuất 

• Kết nối các khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ/đồng 
quản lý đến các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính 

Các nghiên cứu các mô hình 
thành công  

• Những cơ hôi vận động chính sách được rà soát, nhận diện, 
và hỗ trợ thực hiện tro]ng suốt chu kỳ Dự án  
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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 từ phía Dự án  

Chiến lược thực hiện này tập trung vào các nội dung sau: 

→ Xây dựng cơ sở dữ liệu về các 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.  

→ 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 

→ Điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các chính sách trong ngành nông nghiệp tỉnh khi có 

yêu cầu, nhất là các chính sách có ảnh hưởng đến QNKT của phụ nữ trong nông nghiệp.  

Các đối tác thực hiện tiềm năng có thể là một tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu 

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 can thiệp 2 – Hỗ trợ cải thiện sách 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 du lịch: 

• Cần phải có một cơ chế quản lý DLCĐ bền vững, đảm bảo các điểm DLCĐ không bị quá 

tải một số bản DLCĐ tại Mộc Châu đang gặp phải, duy trì bản sắc văn hóa, nhất là văn 

hóa các dân tộc thiểu số, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên… để cộng đồng được 

hưởng lợi bền vững từ các dịch vụ DLCĐ 

• Nâng cao nguồn nhân lực địa phương, các chính sách để thị trường lao động trong 

ngành du lịch được phát triển; 

• Nâng cao năng lực cho Hiệp hội Du lịch là những đơn vị có vai trò quan trọng đối với xúc 

tiến, quảng bá du lịch của tỉnh và có tiếng nói quan trọng trong xây dựng và tổ chức thực 

hiện các chính sách phát triển ngành; 

Kết quả mong đợi của thực hiện chiến lược này:  

• 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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• Chất lượng dịch vụ dạy nghề du lịch và năng lực của một số tác nhân chủ chốt liên quan 

(như Hiệp hội Du lịch) được cải thiện 

• Hợp tác giữa các ngành du lịch và các bên liên quan trong thực hiện chính sách phát triển 

ngành du lịch tốt hơn;  

• 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. 

Can thiệp từ phía Dự án  

Dự án tập trung vào các trọng tâm sau: 

→ Xây dựng quy định quản lý DLCĐ bền vững; 

→ 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; 

→ Nâng cao năng lực cho các đơn vị 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 để tham gia vào cung ứng dịch vụ 

du lịch;  

→ Nâng cao năng lực Hiệp hội Du lịch để Hiệp hội phát huy tích cực vai trò của Hiệp hội 

trong các đối thoại về chính sách (cả xây dựng và tổ chức thực hiện), cũng như đóng 

góp vào quản lý du lịch, nhất là đối với 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; 

→ Thực hiện nghiên cứu các mô hình tổ chức cung cấp dịch vụ sáng tạo 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 trong ngành. 

→ Điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các chính sách trong ngành du lịch tỉnh khi có yêu 

cầu, nhất là các chính sách có ảnh hưởng đến 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 tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, Sở VHTTDL 

Sơn La (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 

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 
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thúc đẩy nâng 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 Sơn La 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. 

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 Sơn La 

cũng đang từng bước triển khai việc thu thập thông tin, chuẩn bị cho hoạt động đánh giá 

giữa kỳ với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển như NHTG, DFAT, Quỹ Phát triển Nông 

nghiệp LHQ, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), 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 thực hiện đánh giá chuyên đề về giới và hòa nhập xã hội cho đánh giá giữa kỳ 

của hai CTMTQG tại Sơn La và 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 Sơn La. 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 tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, hai Văn phòng điều phối CTMTQG ở cấp quốc 

gia, Sở LĐ-TBXH Sơn La với tư cách là cơ quan thực hiện CTMTQG GNBV tại Sơn La, 

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 Aus4Equality|GREAT. Quá trình tham 

vấn khi thực hiện nghiên cứu cơ sở trong giai đoạn khởi động cho thấy việc triển khai 

QĐ1898 tại Sơn La mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đang xây dựng 

dự thảo Kế hoạch thực hiện QĐ1898 để trình UBND tỉnh như yêu cầu. Dự án 

Aus4Equality|GREAT 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 hòa nguồn lực của Dự án, nguồn lực cho thực hiện 

QĐ1898, cũng như lồng ghép vào các nguồn lực khác. 
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Kết quả mong đợi:  

• Xây dựng Kế hoạch triển khai QĐ1898 tại tỉnh Sơn La;  

• 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 Sơn La;  

• Chia sẻ các bài học kinh nghiệm, đóng góp bằng chứng vào vận động chính sách nâng 

cao QNKT của phụ nữ tại tỉnh Sơn La 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: 

→ 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 Sơn La phê duyệt; 

→ Hợp tác với các đối tác để thực hiện Kế hoạch hành động của tỉnh Sơn La 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 Sơn La phê duyệt ở trên; 

→ 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; 

→ Vận động và hỗ trợ kỹ thuật để đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch hành động của 

tỉnh Sơn La 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, 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 và nữ DTTS 

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.  

Kết quả mong đợi:  

• 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 Sơn La; 

• 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 Sơn La và cả ở cấp trung ương. 
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Các can thiệp từ phía Dự án  

Dự án tập trung vào những nội dung can thiệp sau đây: 

→ Tìm kiếm và sàng lọc các doanh nghiệp khởi nghiệp; tài trợ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 

cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.  

→ Đánh giá các thách thức và cơ hội cho phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số, và đề xuất 

các chiến lược, cơ chế và biện pháp để thúc đẩy các sáng kiến khởi nghiệp của phụ nữ. 

→ 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 tiềm năng: tổ chức có năng lực về hỗ trợ sáng kiến kinh doanh và khởi nghiệp 

cho phụ nữ và phối hợp với Ban Dân Tộc, HPN tỉnh trong việc nghiên cứu và đề xuất chính 

sách  

4.3.2.6 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: 

1. Các hộ sản xuất/làm dịch vụ: Nhiều hộ chưa 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 nếu vay hộ đơn 

lẻ 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. Theo số 

liệu điều tra cơ sở ban đầu tại 4 xã do GREAT thực hiện trong giai đoạn khởi động 

16% hộ được phỏng vấn vay từ ngân hàng thương mại với số tiền vay trung bình là 

77 triệu. 45% vay từ NHCSXH với số tiền vay trung bình là 35 triệu. 7% từ tổ chức tín 

dụng vi mô và 14% từ tư nhân. Với cả hai nguồn này, các khoản vay trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 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. Khả năng trả nợ của 

những thành viên tham gia nhóm vay vốn mà được đào tạo về kỹ năng sản xuất bị 

thấp  

2. 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: 

• Cải thiện tiếp cận tín dụng cho các tổ nhóm sản xuất của phụ nữ; cũng như DN do phụ 

nữ làm chủ hoặc đồng quản lý. 

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   
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→ 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 GREAT 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, và với 

NHCSXH, VBARD (và các ngân hàng thương mại có quan tâm khác). 

4.4. Dự án Thí điểm  

4.4.1 Mục đích của các can thiệp 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 Dự án, và quan trọng hơn, để thí 

điểm các hoạt động nhằm thử nghiệm các hệ thống và quy trình Dự án 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 tiêu chính: 

• 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 tiêu đầu tiên phù hợp với nguyên tắc học tập và quản lý thích ứng của Dự án. Do nâng 

cao quyền năng kinh tế của phụ nữ là hoạt động phức tạp, đặc biệt là khi Dự án này làm 

việc với phụ nữ và nữ DTTS ở vùng sâu vùng xa, thiết kế Dự án 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. 
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5. Tổ chức triển khai 

5.1 Hợp tác đối tác của Dự án  

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 là pháp nhân được đăng ký với Chính 

phủ Việt Nam để có thể ký kết thỏa thuận (đóng góp hoặc đồng tài trợ) và nhận tài trợ từ Dự 

án. Sơ bộ đặc điểm về đối tác thực hiện với mỗi mục tiêu của dự án như sau: 

5.1.1.1 Đối tác thực hiện mục tiêu 1 

Các đối tác có thể là các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quần chúng, các tổ chức cộng 

đồng, các viện nghiên cứu/trường đại học quen với các phương pháp tiếp cận GALS, GESI, 

nâng cao QNKT cho phụ nữ/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; 

• Giới thiệu các công nghệ và phương pháp sáng tạo để tăng cường tổ chức 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, tổ hợp tác) tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp hiện 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; và 

• Phát triển mạng lưới hỗ trợ địa phương về lao động và thị trường sản xuất cho phụ nữ 

5.1.1.2 Đối tác thực hiện mục tiêu 2  

Đối tác có thể là các công ty tư nhân, hợp tác xã thương mại, doanh nghiệp xã hội, doanh 

nghiệp quốc doanh, 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 đã chọn: 

• Nâng cao năng lực sản xuất của phụ nữ để tăng năng suất và đảm bảo chất lượng cây 
trồng, bền vững về môi trường; 

• Kết nối các nhóm phụ nữ và hợp tác xã với thị trường dịch vụ đầu vào có mức phí hợp lý 
và có chất lượng  

• Giới thiệu và đưa vào áp dụng các thực hành sản xuất thân thiện với môi trường và ứng 
dụng công nghệ; và  
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• 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 để giảm chi phí, tăng năng suất lao động, 
gia tăng giá trị 

Đối với dịch vụ du lịch đã chọn: 

• Giới thiệu một gói các lựa chọn về đào tạo kỹ năng ngành dịch vụ (học gắn với thực hành 
trên công việc) và các lựa chọn việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái DTTS để họ có thể 
tham gia và phát triển trong thị trường lao động trong ngành dịch vụ khách sạn và nhà 
hàng; 

• Phát triển các dịch vụ cung ứng lao động cho phụ nữ dân tộc thiểu số có tay nghề cho 
các DNVVN hoặc DN siêu nhỏ hoạt động trong ngành khách sạn 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; 

• Giới thiệu các mô hình DLCĐ bền vững và sáng tạo trong 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; 

• Tăng cường sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống, chất lượng, tiếp cận thị trường cho 
các nhà sản xuất nữ. 

5.1.1.3 Đối tác thực hiện 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 

tranh của ngành nông nghiệp và du lịch để: 

• Đưa ra các hành động chính sách, các điều chỉnh về quy định thúc đẩy tiếp cận đến các 
dịch vụ cần thiết cho phát triển ngành bao trùm (dịch vụ đầu vào, tín dụng, các dịch vụ 
phát triển kinh doanh)  

• 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 

Trong các thỏa thuận với đối tác thực hiện, cần khuyến khích lồng ghép từ một mục tiêu 

hoặc nhiều hơn trong ba mục tiêu của Dự án, và phải đảm bảo sự nhất quán và liên kết với 

tất cả ba mục tiêu. 

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 

Dự án, và điều phối với mục đích học hỏi để đảm bảo rằng Dự án 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 Aus4Equality|GREAT 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 giữa các chủ thể trong 
tỉnh, và liên kết 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 
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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. 

• Tư 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; và 

• Hội họp: thường xuyên gắn kết các đối tác với nhau 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. 

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 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. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, quan hệ đối tác với Dự án sẽ cho phép các đối 

tác 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, các tổ chức phi chính phủ, các hộ sản xuất và các 
nhóm đồng sở thích; 

• Với khu vực tư nhân: có thể thông qua đồng tài trợ để giảm rủi ro đầu tư và xây dựng các 
mô hình kinh doanh có hiệu quả cùng người thu nhập thấp trong hệ thống thị trường đang 
thiếu các đợn vị cung cấp có kinh nghiệm và đủ nguồn lực; và 

• Với tổ chức phi chính phủ: cải thiện tiếp cận và sự tham gia của họ trong các cộng đồng 
được hướng tới để thúc đẩy bình đẳng giới và trao 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. 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 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 kinh phí là một trong những công cụ được Dự án áp dụng nhằm hỗ trợ các đối tác 

được lựa chọn để họ hoàn thành các kết quả dự án của họ. Việc thiết kế các Quỹ tài trợ cho 

các đối tác thực hiện tiềm năng và các mục tiêu đã cân nhắc các yếu tố sau: 

• Hình thức 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 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 cho các nhóm đối tác khác nhau tùy cơ chế khuyến khích và 

năng lực tài trợ và các nhu 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 - có năng lực kỹ thuật và nguồn lực khác nhau, tham vọng khác nhau - thực hiện 
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các giải pháp của họ để giải quyết các thách thức tại địa phương trong khuôn khổ chiến lược 

dự án. 

5.2.1 Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và Quỹ tài trợ 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 sẽ tài trợ vốn hạt 

giống cho các sáng kiến khởi nghiệp do nữ làm chủ hoặc mở rộng doanh nghiệp do nữ đồng 

quản lý/làm chủ  

Đặc điểm tài 

trợ 

Miêu tả 

Tổng tiền tài trợ 6,12 triệu Đô la Úc (AUD) 

Quy mô tài trợ Quy mô nhỏ: tiền tài trợ lên đến 80.000 AUD 

Quy mô trung bình: tiền tài trợ trong khoảng 80.000-500.000 AUD 

Quy mô 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 trao quyềncho 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 10-20% [sẽ cân nhắc thêm] 

Thời gian 12-36 tháng (có thể gia hạn tới tháng 6/2021 nhưng không được phát 

sinh thêm chi phí) 

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 

Dự án. Dựa vào điều kiện địa phương và tính chất của ngành nông nghiệp và du lịch, Dự án 

đưa ra khuyến nghị sau về phạm vi tiếp cận tối thiểu với các quy mô tài trợ theo ngành: 

Quy mô tài trợ 
Số hộ làm Nông nghiệp tối 

thiểu  

Số hộ làm du lịch  tối 

thiểu 

Nhỏ Ít nhất 100 hộ Ít nhất 30 hộ 

Vừa Ít nhất 500 hộ Ít nhất 100 hộ 

Lớn 1.000 hộ Ít nhất 300 hộ 

5.2.2 Quỹ tài trợ doanh nghiệp cùng kinh doanh với Người thu nhập thấp (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. 
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Đặc điểm 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 

Quy mô lớn: 200,000 – 400,000 AUD 

Các hoạt động được 
hỗ trợ bằng tài trợ 
của Dự án 
Aus4Equality|GREAT  

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 

Ít nhất 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 Số hộ làm Nông nghiệp tối thiểu Số hộ làm Du lịch tối thiểu 

Nhỏ tối thiểu 200 hộ  tối thiểu 50 hộ 

Vừa tối thiểu 500 hộ  tối thiểu 100 hộ 

Lớn tối thiểu 1.000 hộ  tối thiểu 300 hộ 

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 chấp nhận rủi ro một cách có 

kiểm soát. 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.  

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, và tiếp cận được những 
phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương (vùng sâu vùng xa, khuyết tật, nạn nhân 
của nạn buôn người và bạo hành về giới, vv) 

Tự tài trợ/vốn tự góp Lên đến 10% 

Thời gian < 12 tháng 

I 

5.3 Các 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: công khai, minh bạch; cạnh tranh, và hiệu quả về chi phí đầu tư nhằm đảm 

bảo một danh mục đầu tư đa dạng từ các đối tác thực hiện.  
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Dự án sẽ tổ chức hai lần kêu gọi nộp đề xuất trong năm thứ Nhất thông qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng và xã hội cũng như các sự kiện chia sẻ thông tin cho các đối tác 

quan tâm. Lần kêu gọi đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 7 và kêu gọi thứ hai vào tháng 11 năm 

2018 và. Năm 2 (tùy thuộc vào chất lượng và số lượng đề xuất nhận được), sẽ quyết định 

thời điểm và số lần kêu gọi đề xuất. Đợt kêu gọi nộp đề xuất 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. 

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 người thu nhập thấp (IB) và thẩm định doanh nghiệp. Quy trình và tiêu chí lựa chọn 

được quy định trong Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện dự án.  Phụ lục 3 

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 

Dự án. Trong giai đoạn khởi động, Dự án 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 Dự án, biện 

pháp giảm thiểu rủi ro và mức độ rủi ro sau khi giảm thiểu. Bản Kế hoạch đầy đủ Quản lý 

giảm thiểu rủi ro trong phụ lục 9 của Kế hoạch thực hiện Năm thứ Nhất.   

Bảng 9: Tóm tắt những rủi ro chính  

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 IB 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/thẩm định công ty. Giám sát 
sát sao tiến độ 

Thấp 

Phụ nữ tăng 
thu nhập và 
số việc làm 
mới  

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). 

Có chỉ số về cầu thị trường trong 
hoạt động giám sát các công ty 
IB. Đảm bảo rằng các nhóm nhà 
sản xuất tham gia được công ty 
hỗ trợ đầy đủ để sản xuất sản 
phẩm mới khi được yêu cầu. 

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 Dự án, đối tác 
kinh doanh và chính quyền địa 
phương  

Thấp 
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 Triển khai chậm do thủ tục phê 
duyệt của chính phủ đối với các 
khoản tài trợ cho các tổ chức phi 
chính phủ, khu vực tư nhân 

SOP nêu rằng các đối tác sẽ 
nhận được chứng chỉ tài trợ do 
PMU cấp để tránh phê duyệt 2 
lần 

Thấp 

 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 
theo hợp đồng và 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 1.864.790 2.797.190 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 

 

 


