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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Chương trình GREAT 

Chương trình Bình đẳng giới thông qua Chương trình Bình đẳng giới thông qua Nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho phụ nữ trong nông nghiệp và  và phát triển Du lịch   (GREAT) do Bộ Ngoại giao  
và Thương Mại của Oxtralia  tài trợ (DFAT). Dự án GREAT nhằm mục đích nâng cao vị thế 
trong kinh tế và xã hội của phụ nữ tại các cộng đồng tại 2 tỉnh Lào Cai và Sơn La, giúp phụ nữ 
được tham gia và hưởng lợi bình đẳng vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch tại địa phương.  

Tóm tắt 3 kết quả đầu ra của GREAT, gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến nay, GREAT đã hợp tác với 46 tổ chức chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các 
tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế (NGO/ INGOs) để giúp Chương trình đạt được 
các mục tiêu đề ra. 

GREAT áp dụng cách tiếp cận song song (track-twin) để giải quyết vấn đề bình đẳng giới và 
hòa nhập xã hội (GESI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Chiến lược Bình đẳng giới và Hòa nhập Xã hội (GESI) 

Bình đẳng giới và Hòa nhập xã hội (GESI) là cốt lõi để đạt được kết quả trực tiếp của GREAT. 

Để đảm bảo tất cả các can thiệp của GREAT góp phần đạt được kết quả của Chương trình, 

LỒNG GHÉP GESI:  

Xem xét các nhu cầu khác nhau của phụ nữ và 
nam giới và những người thuộc các nhóm kinh tế 
xã hội và dân tộc khác nhau và người khuyết tật 
trong thiết kế dự án, và tích hợp các yếu tố GESI 
một cách hệ thống vào tất cả các hoạt động của 
dự án (lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, báo 
cáo) để cho phép người thụ hưởng được tham 
gia và hưởng lợi từ dự án một cách bình đẳng. 

GESI có trọng tâm  

Giải quyết bất bình đẳng giới đặc biệt 
thách thức hoặc dai dẳng; thực hiện các 
hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ như một ưu tiên đầu tư; 
tạo cơ hội hòa nhập xã hội cho các nhóm 
thiệt thòi bao gồm người nghèo và người 
khuyết tật và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở 
giới. 

 Trọng tâm GESI 

Giải quyết bất bình đẳng giới đặc biệt 
thách thức hoặc dai dẳng; thực hiện 
các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ như một ưu 
tiên đầu tư; tạo cơ hội hòa nhập xã hội 
cho các nhóm thiệt thòi bao gồm người 
nghèo và người khuyết tật và ngăn 
chặn bạo lực trên cơ sở giới. 

 

 

NÂNG QUYỀN NĂNG 
KINH TẾ CHO PHỤ NỮ 

ĐỊA PHƯƠNG 

Phụ nữ tại các cộng đồng 
địa phương tăng cường 
năng lực, có nhiều không 
gian và lựa chọn hơn để 
tham gia và thụ hưởng lợi 
ích từ việc tham gia cùng 
các doanh nghiệp nông 
nghiệp và du lịch. 

HỢP TÁC VỚI DOANH 
NGHIỆP 

Các doanh nghiệp trong 
ngành nông nghiệp và du 
lịch áp dụng các phương 
pháp kinh  doanh sáng 
tạo, liên kết với nhiều phụ 
nữ hơn để tăng lợi nhuận 
và vận hành với ý thức 
bình đẳng giới. 

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. 
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chiến lược GESI đã được xây dựng. GESI là  một trong những phương pháp thực hiện chính 

của GREAT1 và được dựa trên 3 trụ cột:  

1. Bình đẳng giới; 

2. Nâng cao quyền năng kinh tế 

cho phụ nữ (WEE);  và  

3. Hòa nhập xã hội (tạo cơ hội 

cho người thiệt thòi, người 

nghèo và khuyết tật).  

GESI khẳng định WEE là động 

lực tăng trưởng kinh tế và thịnh 

vượng cho mọi nhóm hưởng lợi. 

Sáu khía cạnh của WEE gồm: tạo 

ảnh hưởng lên chuẩn mực xã 

hội; tăng cường kinh tế; ra quyết 

định; chức năng và khối lượng 

công việc; tiếp cận các cơ hội; 

tiếp cận các tài sản và dịch vụ.  

Các nguyên tắc của GESI đối với các hướng dẫn can thiệp của GREAT như sau:  

- Lồng ghép bình đẳng giới trong mọi hoạt động của các dự án và mọi hoàn cảnh  

- Tôn trọng đa dạng và khác biệt văn hóa 

- Hạn mức dự án phụ nữ phải đạt ít nhất 50% số người tham gia  

- Khuyến khích sự tham gia của nam giới, nhưng dưới 50% số người tham gia  

- Tạo cơ hội thuận lợi cho nhóm thiệt thòi (ví dụ: người khuyết tật, người nghèo)  

- Sử dụng phương pháp có sự  tham gia trong các hoạt động nâng cao năng lực, tham 
vấn, đối thoại. 

1.3. Lồng ghép GESI vào các Dự án 

Tài liệu này được phát triển bởi nhóm GREAT, với đóng góp của tất cả các đối tác trong các 
khóa tập huấn khởi động dự án. Các hướng dẫn được dành cho tất cả đối tác GREAT trong 
thiết kế và triển khai các dự án. GREAT khuyến khích tất cả các đối tác áp dụng các hướng dẫn 
này một cách linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với bối cảnh dự án và nguồn lực hiện có để đạt 
được hiệu quả và sự chuyển biến tốt nhất. Bên cạnh đó, nhóm GREAT và PMU cần tham khảo 
tài liệu để tăng cường giám sát và hỗ trợ đối tác, nhằm đảm bảo việc lồng ghép GESI được tích 
hợp một cách hiệu quả và đúng đắn vào tất cả các hoạt động của dự án. 

Tài liệu này cung cấp các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp thực hiện và giám sát hỗ trợ 
việc lồng ghép GESI vào mọi các hoạt động của các dự án. Các hướng dẫn sẽ được thường 
xuyên cập nhật thường xuyên để phản ánh bài học kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện. 
                                                      
1 Các phương pháp của GREAT gồm: hợp tác đối tác, quản lý thích ứng, hệ thống phát triển thị trường 

(MSD), thị trường cho người nghèo, (M4P), nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, GESI, sáng kiến 
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2.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
 

Giới tính Chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ2 

Là bẩm sinh và đồng nhất (nam và nữ khắp nơi trên thế giới đều có chức 

năng/cơ quan sinh sản giống nhau), không thể thay đổi được (giữa nam 

và nữ), do các yếu tố sinh học quyết định 

Giới Chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã 

hội. 

 

Vai trò giới Chỉ những hoạt động mà nam và nữ giới thường hay làm trong gia đình 

và xã hội; vai trò giới thay đổi theo thời gian, điều kiện và hoàn cảnh. 

 

Định kiến giới Là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, 

vai trò và năng lực của nam hoặc nữ 

 

Phân biệt giới Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị 

trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực 

của đời sống xã hội và gia đình 

Bình đẳng giới Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội 

phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và 

thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó 

 

                                                      
2 Các khái niệm về giới, giới tính, vai trò giới, định kiến giới được trích dẫn trong Điều 5 Luật Bình đẳng 

giới 2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Điều 5 
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3.  HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GESI 

3.1. Quản lý việc lồng ghép GESI 

Mục đích: Nhằm đảm bảo GESI được lồng ghép một cách hiệu quả vào mọi hoạt động của các dự án, xác định nơi có khoảng trống và 
bổ sung các hỗ trợ cần thiết. 

 

3.1.1. CHỈ ĐỊNH CHUYÊN GIA/CÁN BỘ ĐẦU MỐI VỀ GIỚI  

Mỗi đối tác của GREAT cần chỉ định một cán bộ đầu mối GESI để dẫn dắt, thúc đẩy việc lồng ghép GESI vào 

toàn bộ chu trình dự án:  

       Cán bộ đầu mối cần tham gia khóa tập huấn về Lồng ghép GESI và các khóa liên quan khác cũng 

như các Hội thảo đánh giá rút kinh nghiệm do GREAT tổ chức, và giữ liên lạc với  GREAT trong quá 

trình lồng ghép GESI để đảm bảo nhận được các hỗ trợ thường xuyên và kịp thời. 

      Chịu trách nhiệm dẫn dắt nhóm dự án xây dựng Kế hoạch Hành động Lồng ghép GESI vào Dự án, 

theo biểu mẫu được cung cấp và nộp cho GREAT.  

      Dẫn dắt các cuộc thảo luận với nhóm dự án sử dụng Bảng kiểm GESSI của GREAT để đánh giá mức 

độ bình đẳng giới và hòa nhập xã hội của tổ chức của mình và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện. 

Hoạt động này sẽ được tiến hành 6 tháng một lần để chuẩn bị cho các hội thảo dánh giá rút kinh 

nghiệm do GREAT tổ chức với tất cả các đối tác. 

 

3.1.2. KHẮC PHỤC CÁC TRỞ NGẠI TRONG LỒNG GHÉP GESI 

 

Khi gặp các phản kháng liên quan đến việc thực hiện bình đẳng giới hoặc nâng quyền cho phụ nữ, chiến 

lược để giải quyết các trở ngại có thể là:  

 Nhấn mạnh các thông điệp về lợi ích của việc lồng ghép GESI vào tất cả các hoạt động của dự án 

cho các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, đối tác và toàn bộ cộng đồng. 
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 Khi ưu tiên phụ nữ tham gia các hoạt động, sự kiện, đào tạo, v.v. hãy thông báo công khai lý do tại sao, 

ví dụ: vì phụ nữ trước đây bị thiệt thòi, không có được cơ hội tiếp cận như nam giới. 

 Đào tạo kỹ năng chống quấy rối tình dục cho nhân viên và huấn luyện viên để nhấn mạnh những thách 

thức mà phụ nữ có thể gặp phải ở nơi làm việc và họ có quyền bình đẳng như nam giới để được an toàn 

và không bị phân biệt đối xử. 

 Thường xuyên tham khảo ý kiến cộng đồng về nhận thức của họ về GESI để xác định các cơ hội 

nâng cao GESI và quản lý các nhận thức tiêu cực. 

 Chủ động liên hệ với nhóm GREAT và các đối tác có kinh nghiệm để có thêm các hỗ trợ khi cần. 
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3.2. Lồng ghép GESI vào các hoạt động của dự án 

Mục đích: Chú trọng đến sự tham gia, hưởng lợi bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm thiệt thòi trong tất cả 
các sự kiện của dự án để các nhóm yếu thế được nâng cao nhận thức, kỹ năng và thêm tự tin khi tham gia các hoạt động này. 

3.2.1. GESI TRONG XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG 

 

 Xác định rõ mục đích của sự kiện bằng cách trả lời các câu hỏi: sự kiện nhằm đạt được điều gì? Những 

thông tin gì của dự án mà người hưởng lợi (phụ nữ và nam giới)? Kết quả mong đợi đối với phụ nữ và nam 

giới?  

 

3.2.2. GESI TRONG XÁC ĐỊNH NGƯỜI HƯỞNG LỢI MỤC TIÊU 

 

 Đảm bảo phụ nữ chiếm ít nhất 50% số người tham gia, nhưng nam giới cũng cần được khuyến khích. Sự 

tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ trẻ và các nhóm dễ bị tổn thương như người khuyết tật và 

người rất nghèo cũng cần được tạo điều kiện. 

 Huy động sự hỗ trợ từ các bên liên quan (Ủy ban nhân dân huyện/ xã, Hội liên hiệp phụ nữ, Hiệp hội nông 

dân/ Khuyến nông/ nông nghiệp, và các cơ quan liên quan, v.v.). 
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3.2.3. GESI TRONG XÁC ĐỊNH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÙ HỢP 

 

 Đối với một số nhóm dân tộc thiểu số như H'Mông và Hà Nhì, phần lớn phụ nữ trên 35 tuổi không biết 

chữ và/ hoặc có khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông hạn chế. Vì vậy, cần tính các yếu tố ngôn ngữ 

và hình thức truyền đạt phù hợp.  

 Xác định nhu cầu học tập khác nhau giữa phụ nữ, nam giới và nhóm thiệt thòi để xây dựng kế 

hoạch nâng cao năng lực có sử dụng các công cụ và phương pháp thúc đẩy tham gia, ví dụ: công cụ 

trực quan, minh họa, câu chuyện, đóng vai, mô hình, mẫu vật, trò chơi, văn nghệ và hoạt động tập thể. 

 Phân bổ nhiều thời gian để thực hành các kỹ năng mới, thảo luận nhóm và chia sẻ việc học. 

 Nhận biết sự khác biệt trong mức độ chủ động tham gia của nam giới và phụ nữ trong nhóm. Ví dụ: 

nếu chỉ có nam giới phát biểu thì có thể tổ chức các cuộc họp/thảo luận tách riêng nhóm nữ và nam để 

đảm bảo khuyến khích phụ nữ tham gia thảo luận nhiều hơn.  

 Lưu ý hơn tới các thành viên thiếu tự tin bằng cách đặt câu hỏi khích lệ, gợi mở và ghi nhận các ý 

kiến đóng góp của họ và chào đón sự tham gia, để họ không cảm thấy đơn độc. Hỗ trợ thêm cho họ khi 

cần. 

  

3.2.4. GESI TRONG GIAO TIẾP 

 

 Cân nhắc ngôn ngữ phù hợp với trình độ tiếp thu của nhóm hưởng lợi. Sử dụng phiên dịch địa phương nếu 

các thành viên không giao tiếp được bằng tiếng phổ thông. 

 Cần tôn trọng sự đa dạng về văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau.  

 Tránh các phát ngôn và câu hỏi mang định kiến giới hoặc định hướng tiêu cực có thể tới các hiểu 

nhầm trong các giao tiếp (ví dụ: tránh đặt đặt câu hỏi mang định hướng tiêu cực trong bảng khảo sát như 

phụ nữ ít có khả năng lãnh đạo vì thường do dự khi ra quyết định, hoặc phụ nữ đôi khi đáng bị đánh).  

 Tránh tiếng lóng, từ kỹ thuật, các từ nhạy cảm, các câu hỏi quá riêng tư và ngoại ngữ.  

 Khuyến khích sử dụng các giảng viên/ chuyên gia địa phương nếu có, thay vì dựa vào người bên ngoài 
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3.2.5. GESI TRONG XÁC ĐỊNH THỜI GIAN PHÙ HỢP 

  

 Luôn tham khảo ý kiến của người tham gia hoặc đại diện của họ trước khi ấn định ngày và giờ phù hợp 

với phụ nữ. Ví dụ: chọn thời điểm phụ nữ được rảnh rỗi từ các trách nhiệm gia đình (ví dụ: khi trẻ em đang 

học ở trường hoặc đã xong bài tập); tránh cao điểm mùa vụ, các đám tang hoặc nghi lễ đặc biệt (cúng mùa 

mới/ lúa mới).  

 Cân nhắc phối kết hợp với các cuộc họp khác của địa phương/ Hội phụ nữ/ Dự án để tận dụng được sự 

tham gia của các thành viên ở cùng một nơi/một thời điểm và giảm gánh nặng thời gian cho phụ nữ. 

 

3.2.6. GESI TRONG XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP 

 

 Cân nhắc các yếu tố thuận tiện và an toàn của địa điểm để khuyến khích phụ nữ và người khuyết tật tham 

gia. Ví dụ: chọn ở vị trí trung tâm đối với các thành viên tham gia và người khuyết tật có thể tiếp cận được 

(có nhà vệ sinh và bậc lên xuống dành cho người khuyết tật), cung cấp phương tiện đi lại, bố trí nơi họp với 

đủ không gian, ánh sáng, âm thanh, chỗ ngồi và cung cấp các hỗ trợ bổ sung trong trường hợp sự kiện tổ 

chức ở xa nơi ở của người tham gia, như cung cấp nơi ăn ở và trợ cấp chi tiêu. 

 Cân nhắc việc trông coi trẻ em trong các sự kiện, vì điều này có thể cản trở sự tham gia của phụ nữ. 

 

3.2.7. GESI TRONG GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ  

  

 Thu thập và báo cáo người tham gia theo giới tính, độ tuổi 

 Báo cáo mức độ khác nhau về tham gia, khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức của phụ nữ và nam 

giới, xác định những hoạt động đã và chưa thực hiện và đề xuất các giải pháp cải thiện. 

 Các trích dẫn và hình ảnh trong báo cáo cần ưu tiên phụ nữ và các nhóm thiệt thòi, nhưng cũng đảm bảo 

tiếng nói và sự tham gia của nam giới khi thích hợp. 

 Sử dụng mẫu danh sách người tham gia của GREAT để đảm bảo các dữ liệu được thu thập và báo cáo có 

phân tách theo GESI (giới tính, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm tuổi và người khuyết tật). 

 Biên bản cuộc họp có chữ ký của cả đại diện nam và nữ. 
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3.3. Lồng ghép GESI trong thành lập và vận hành nhóm/tổ hợp tác   

 

Mục tiêu: Nhằm tăng cường sự tham gia, tiếng nói và vị trí lãnh đạo của phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm thiệt thòi trong các tổ 
nhóm sản xuất; tăng cường gắn kết, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và giữa tổ nhóm với đối tác triển khai dự án. 

3.3.1. GESI TRONG XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ NHÓM 

 

 Tiêu chí lựa chọn thành viên nhóm: thảo luận và thống nhất các tiêu chí lựa chọn với đại diện của phụ 

nữ và nam giới. Ưu tiên sự tham gia của phụ nữ, đặc biệt là trong các chuỗi giá trị mà sự tham gia của 

phụ nữ còn đang rất hạn chế. Khuyến khích các cặp vợ chồng cùng tham gia nhóm và tạo điều kiện thuận 

lợi cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các hoạt động đồng đầu tư cần có sự đồng thuận của 

vợ chồng (không chỉ mỗi người chồng) khi sử dụng các nguồn lực của gia đình (đất đai, tài sản, vốn). 

 Tiêu chí lựa chọn trưởng nhóm: cần có các tiêu chí tạo điều kiện cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân 

tộc thiểu số phụ nữ đảm nhận vị trí lãnh đạo. 

 Đảm bảo có cả đại diện bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong ban quản lý. 

 Việc lựa chọn trưởng nhóm và ban quản lý nhóm phải dân chủ, bình đẳng và kết quả lựa chọn phải được 

ghi lại trong biên bản cuộc họp với chữ ký của các thành viên tham gia. 

 

3.3.2. GESI TRONG XÂY DỰNG QUY ƯỚC NHÓM 

 

Các quy định của nhóm nên được các thành viên cùng xây dựng và tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và 

nam giới tham gia. Lưu ý các quy định khuyến khích phụ nữ và những người thiệt thòi tham gia vào chuỗi 

giá trị mục tiêu 
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3.3.3. GESI TRONG TỔ CHỨC CÁC BUỔI HỌP NHÓM 

 

 Tạo không khí sinh hoạt nhóm bình đẳng, thân thiện và hỗ trợ, trong đó các chủ đề và nội dung quan 

trọng của cuộc họp cần được chuẩn bị trước bởi cán bộ dự án/ trưởng nhóm/ thành viên nhóm. 

 Lồng ghép chủ đề về bình đẳng giới và WEE trong các cuộc họp nhóm với nội dung phù hợp; sử dụng 

phương pháp thúc đẩy tham gia và thời gian đảm bảo tính nhạy cảm giới. 

 
 

 

3.3.4. GESI TRONG LẬP KẾ HOẠCH NHÓM 

 

 Cân nhắc các yếu tố liên quan đến nguồn lực, năng lực hiện có, và ưu tiên của các nhóm phụ nữ và 

nam giới và các nhóm thiệt thòi mục tiêu khi xây dựng kế hoạch nhóm, và đảm bảo sự tham gia bình đẳng 

giữa các thành viên nhóm trong quá trình lập kế hoạch.  

 Các quyết định giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm hoặc giữa nhóm với đối tác triển khai dự án 

cần đảm bảo sự tham gia, bình đẳng và minh bạch, có đại diện của các bên liên quan và được ghi chép 

vào các biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng. 
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3.4. Lồng ghép GESI trong Nâng cao năng lực và nhận thức 

Mục đích: nâng cao kiến thức, kỹ năng của phụ nữ/phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm thiệt thòi hưởng lợi để họ thêm tự tin, tự chủ 
và nhiệt tình tham gia vào chuỗi giá trị một cách hiệu quả và bình đẳng.  

3.4.1. GESI TRONG ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ WEE  

Cán bộ đầu mối GESI của Dự án và các trưởng nhóm cần được đào tạo về bình đẳng giới và WEE để thực 

hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cho các thành viên nhóm. Các chủ đề có thể là: 

 

 Khái niệm về bình đẳng giới và WEE 

 Các rào cản và ngyên nhân, quyền lợi của phụ nữ và các nhóm thiệt thòi khi tham gia vào chuỗi sản phẩm  

 Các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới (ví dụ: nam giới chia sẻ công việc nhà và sản xuất với phụ nữ, bình 

đẳng giữa nam nữ trong các quyết định về đầu tư và chi tiêu trong gia đình và tổ sản xuất). 

 Ngăn ngừa rủi ro xã hội và bạo lực giới (ví dụ: các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, buôn 

bán phụ nữ, trẻ em) và các kỹ năng cho các bạn trẻ để phòng tránh một số tập tục truyền thống lạc hậu 

(như cướp/kéo vợ3 hoặc tảo hôn của người dân tộc H’Mông). 
 

 

3.4.2. GESI TRONG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO 

                                                      
3 Cướp vợ là một tập tục của người dân tộc H'Mong trong đó chàng trai đến nhà cô gái để cướp về làm vợ bất kể cô gái có đồng ý hay không.  

Nhiều cặp vợ chồng vẫn kết hôn ở độ tuổi còn rất trẻ khi  “chưa biết làm gì”. Tập tục này tạo nên bất bình đẳng giới rất rõ nét bởi đa phần cưới vợ 
về để làm việc, phục vụ gia đình và đẻ con.  
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Đảm bảo tất cả các phụ nữ hưởng lợi ở vị trí lãnh đạo được được tham gia tập huấn về kỹ năng lãnh đạo. 

Chú trọng việc cung cấp kiến thức và thực hành kỹ năng thúc đẩy tham gia  (ví dụ: kỹ năng ra quyết định có 

sự tham gia, truyền thông, giải quyết xung đột, thương thảo, và lập kế hoạch vận hành, giám sát nhóm). 

3.4.3. GESI TRONG TẬP HUẤN KỸ THUẬT  

 

 Cung cấp các nguyên tắc và quy trình chuẩn (ví dụ: quy trình trồng, thu hoạch, chế biến, tiếp thị sản 

phẩm, cung cấp dịch vụ; các nguyên tắc sử dụng điện/ máy móc/ hóa chất/ xử lý chất thải) với các hướng 

dẫn chi tiết, dễ nhớ, dễ hiểu để mọi người có thể hiểu và áp dụng, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số 

không biết tiếng phổ thông và người không biết chữ. Điều này có thể cần tới các công cụ trực quan, ví dụ 

như các hình vẽ, hình ảnh, biểu tượng, sơ đồ. 

 Quan sát và ghi lại những ý kiến và kinh nghiệm khác nhau giữa phụ nữ và nam giới, và đưa ra các chỉ 

dẫn về mà các mô hình thí điểm có thể điều chỉnh để mang tính bao trùm hơn hoặc đáp ứng nhu cầu của 

phụ nữ. Chọn giảng viên/ chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn phù hợp; ưu tiên những người có kiến 

thức về bình đẳng giới và kinh nghiệm làm việc tại địa phương. 

 
 

3.4.4. GESI TRONG THAM QUAN HỌC TẬP 

 

 Tiêu chí lựa chọn thành viên tham gia cần công khai minh bạch và được thống nhất trong nhóm (ví dụ: 

lựa chọn thành viên có đóng góp tịch cực vào dự án/ chuỗi giá trị, là lãnh đạo năng động, nhiệt tình, và cần 

ưu tiên phụ nữ). 

 Xem xét các yếu tố an ninh và an toàn của người tham gia, đặc biệt đối với phụ nữ và người khuyết tật. Đi 

xa có thể không khả thi hoặc khó khăn với phụ nữ do rào cản văn hóa/ nhiệm vụ/ trách nhiệm với gia đình, 

vì vậy nên xem xét các địa điểm thuận tiện và đưa ra các hỗ trợ bổ sung để đảm bảo các thành viên nữ có 

thể tham gia (ví dụ: cung cấp giấy mời ghi rõ tên của người được mời, mục đích của chuyến đi, đơn vị tổ 
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chức, lịch trình, phương tiện vận chuyển, nơi ăn chỗ ở và trợ cấp sự cố). 

 Các chuyến tham quan nên gắn với những kinh nghiệm thành công về WEE và bình đẳng giới của các dự 

án chủ nhà, và mời phụ nữ/ cặp vợ chồng thành công chia sẻ kinh nghiệm với những người tham gia. 

3.5. Lồng ghép GESI trong cung cấp đầu vào, đầu ra, sản xuất, dịch vụ 

 
Mục đích: Tăng cường việc tiếp cận hiệu quả và bình đẳng của phụ nữ hưởng lợi và các nhóm thiệt thòi đối với nguyên liệu, vật tư 
đầu vào của dự án và cung cấp sản phẩm đầu ra, để cải thiện số lượng và chất lượng sản phẩm, và tăng thu nhập. 
 

 

3.5.1. GESI TRONG CUNG CẤP ĐẦU VÀO, ĐẦU RA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

 

 Các hợp đồng cung cấp, mua bán đầu vào, đầu ra, dịch vụ sản phẩm cần được minh bạch và thông tin 

về cơ chế giá, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cần được phổ biến công khai cho các thành viên. 

 Tham khảo phụ nữ, nam giới và người khuyết tật với vai trò là nhà cung cấp hoặc người sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ và các chuyên gia thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng để đảm bảo chức năng, hiệu quả và 

khả năng tiếp cận tới công trình phù hợp với mọi người dùng, kể cả phụ nữ và người khuyết tật ( ví dụ: 

có nhà vệ sinh an toàn riêng biệt cho nam – nữ, đường dốc dành cho xe lăn lên vỉa hè và nhà vệ sinh 

đặc biệt dành cho người khuyết tật). 

 Xem xét nhu cầu về vay vốn của phụ nữ hưởng lợi, bao gồm cả những người rất nghèo và các rào cản 

mà họ đang gặp phải và tạo điều kiện để họ được tiếp cận với các đơn vị có thể cung cấp cho họ các 

chính sách cho vay ưu đãi (ví dụ: Hội liên hiệp Phụ nữ, Ngân hàng Chính sách Xã hội). 

 

3.5.2. GESI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA/CUNG CẤP DỊCH VỤ 
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 Cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật nên bao gồm cả đại diện của phụ nữ và nam giới 

 Dành thời gian để hướng dẫn, kèm cặp phụ nữ và nam giới để áp dụng các kỹ năng và công nghệ mới 

vào chuỗi giá trị mục tiêu, đặc biệt là những người có trình độ tiếp thu hạn chế.  

 Xem xét các ý kiến phản hồi của cả nam và nữ trong việc áp dụng các quy trình, quy phạm chuẩn 

 Tham vấn cả người sản xuất và tiêu dùng nam và nữ về mức độ phù hợp của các quy trình công nghệ. 

Xem xét tác động tiềm ẩn và có giải pháp đối với các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản 

xuất và tiêu dùng sản phẩm (chất thải, hóa chất). 
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3.6. Lồng ghép GESI trong tiếp cận thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm 
 

Mục đích: Nâng cao nhận thức của công chúng và người tiêu dùng về dự án với vai trò nổi bật của phụ nữ trong việc đảm bảo chất 

lượng và an toàn của sản phẩm và làm nổi bật các mục tiêu về bình đẳng giới và WEE trong thương hiệu sản phẩm/ dịch vụ. 

 

 

 Chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng cho các thành viên hưởng lợi cả phụ nữ và nam giới một cách 

bình đẳng về tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, đàm phán kinh doanh, kế toán, khởi nghiệp và 

chăm sóc khách hàng 

 Sử dụng chiến lược tiếp thị sản phẩm đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới, ví dụ: tính đến các yếu tố khác 

biệt về tâm lý tiêu dùng, nhu cầu, sức mua giữa phụ nữ và nam giới và thiết kế các hoạt động tiếp cận 

thị trường để nhận diện các khác biệt này. 

 Ngôn ngữ sử dụng trong truyền thông cần đảm bảo trung tính, hoặc định hướng tích cực về bình đẳng 

giới, tránh từ ngữ mang định kiến, ví dụ: khi đề cập đến việc mua sản phẩm rau thì sử dụng từ “người 

tiêu dùng” thay vì “bà nội trợ, các bà vợ” hoặc khi đề cập đến quyền sở hữu homestay thì nên sử dụng 

từ “người chủ” thay vì sử dụng từ “ông chủ”. 

 Tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia, cán bộ chuyên môn, lãnh đạo, nhân viên cả nam và 

nữ về nội dung và họa tiết sử dụng thiết kế trên bao bì, logo sản phẩm, nội dung truyền thông.  

 Nhấn mạnh việc lồng ghép GESI trong Điều khoản tham chiếu tuyển dụng Tư vấn cho các chiến 

dịch truyền thông. 

 Đảm bảo các tài liệu tiếp thị và các tài liệu truyền thông không khai thác vai trò giới truyền 

thống, các chuẩn mực xã hội có hại hoặc định kiến giới. 
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3.7. Lồng ghép GESI trong đối thoại chính sách và tham vấn 
 
Mục đích: nâng cao nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số hưởng lợi và các nhóm thiệt thòi về các chính sách, kế hoạch của chính 
phủ/doanh nghiệp có liên quan và tăng cường tiếng nói của các nhóm hưởng lợi mục tiêu vào quá trình xây dựng chính sách. 
 
 
 

3.7.1. GESI TRONG ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

 

 Tạo cơ hội bình đẳng để phụ nữ và nam giới được  tham gia đối thoại với các doanh nghiệp tư nhân và 

được kết nối với mạng lưới thị trường. 

 Khi thúc đẩy tham vấn hoặc đối thoại, nên chia các nhóm tham gia theo đặc thù về giới, mối quan tâm, 

lứa tuổi, dân tộc, khuyết tật hoặc các nhóm dễ bị tổn thương, để đảm bảo tất cả các thành viên có cơ hội 

tham gia một cách đầy đủ và ý nghĩa. Điều này có nghĩa là tạo không gian và tiếng nói bình đẳng để lắng 

nghe các quan điểm đa dạng. 

 

 

3.7.2. GESI TRONG CÁC CUỘC HỌP VỚI CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

 

 

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tham vấn chính sách. Các ý kiến đóng góp từ những người 

tham gia, đặc biệt là từ các nhóm yếu thế, như phụ nữ dân tộc thiểu số và người khuyết tật cần được tôn 

trọng, lắng nghe và tích hợp trong việc xây dựng các chính sách/ kế hoạch. 
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3.8. Lồng ghép GESI trong chính sách sử dụng nhân lực 

 
Mục đích: Tạo cơ hội thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho lao động nữ và các nhóm thiệt thòi để họ làm việc thêm nhiệt tình, hiệu quả và 
gắn bó với đối tác dự án. 
 

3.8.1. GESI TRONG TUYỂN DỤNG: 

 

 Ưu tiên lao động nữ dân tộc thiểu số địa phương và tạo cơ hội cho người thiệt thòi (người nghèo, người 

khuyết tật) trong quá trình tuyển dụng. 

 Nâng cao nhận thức của người dân để xóa bỏ định kiến xã hội về những việc phụ nữ có thể làm và cần 

được làm (đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ)  

 

3.8.2. GESI TRONG CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 

 

 

 Chú trọng bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để chỉ định phụ nữ có năng lực làm lãnh đạo trong các vị trí 

ra quyết định. Có chính sách lương và thưởng bình đẳng cho lao động nam và nữ ở cùng một vị trí và phù 

hợp với yêu cầu sử dụng lao động theo luật pháp Việt Nam. 

 Tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ, nam giới và người khuyết tật làm việc hiệu quả, công bằng và an toàn, 

không bị phân biệt đối xử (ví dụ: đảm bảo không gian, ánh sáng, thông gió, nhiệt độ, quản lý chất thải, an 

toàn nơi làm việc, và chính sách công nhận quyền của mọi nhân viên bất kể về giới tính, dân tộc hoặc tình 

trạng khuyết tật). 

 Thực hiện các chính sách chống quấy rối tình dục và chống phân biệt đối xử, và ngăn chặn các tệ nạn xã hội 

(ví dụ: buôn bán người, mại dâm, sử dụng ma túy) tại nơi làm việc. 

 GREAT nghiêm cấm sử dụng lao động, bóc lột hoặc lạm dụng trẻ em dưới mọi hình thức 

 Xem xét các tác động tiềm ẩn đến sức khỏe của người lao động  là phụ nữ, nam giới và những người 

dễ bị tổn thương (ví dụ: quản lý rác thải, hóa chất, chất thải nguy hại). Tập huấn cho cả lao động nam và nữ 

về sử dụng an toàn máy móc, thiết bị, hóa chất; các hướng dẫn sơ cứu; vệ sinh an toàn nơi làm việc.  

 Cung cấp nhà vệ sinh an toàn, sạch sẽ và riêng biệt cho nam và nữ tại nơi làm việc. 
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3.8.3. GESI TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI/ NUÔI CON NHỎ 

 

 Cân nhắc đúng mức các yêu cầu khác nhau của phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ (ví dụ: loại hình công 

việc và thời gian làm việc phù hợp, tránh các công việc ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em). 

 Tham khảo ý kiến của nữ công nhân mang thai về vai trò và nhiệm vụ của họ và nếu có thể cung cấp chỗ 

nghỉ phù hợp và phân công các công việc giảm nhẹ sức lao động trong khi mang thai. 

 Phụ nữ mang thai có quyền bình đẳng về việc làm và công việc an toàn mà tất cả phụ nữ và nam giới 

khác làm, và cần được bố trí một cách hợp lý và không bị phân biệt đối xử trên bất kỳ cơ sở nào. 

 Bảo hiểm xã hội cho lao động nữ mang thai (đối với chế độ chăm sóc trước sinh và chế độ thai sản) cần 

tuân thủ Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014. Người sử dụng lao động không được hủy bỏ hoặc đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ chỉ vì họ mang thai (theo Điều 1555 Luật Lao động, năm 

2012 ). 

 

 

 
 

 


