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Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông
qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản
xuất nông nghiệp và phát triển du

lịch 
(GREAT) 

Những con số nổi bật

Giải ngân: Sơn La

117.468 đô la Úc
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Phụ nữ hưởng lợi 

dự kiến

40.000

Cam kết đồng đầu 

tư của khối tư nhân

12,8 triệu đô la Úc

Nông nghiệp
16/04/2019 – Sản xuất rau sạch trái
vụ

Nhu cầu rau ôn đới tại thi trường Hà Nội
trong mùa hè tương đối lớn. Nhờ đường
sá được cải thiện việc vận chuyển rau từ
Sơn La về Thủ đô trở nên thuận tiện hơn.
Hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh
Sơn La với diện tích 40,000 ha được thiên
nhiên ưu đãi có khí hậu lý tưởng cho sản
xuất rau trái vụ và là lợi thế so với vùng

Du lịch
19/03/2019 – Du lịch cộng đồng ở Sơn
La và Lào Cai

Vừa qua, dự án GREAT triển khai hai dự
án du lịch cộng đồng tại Sơn La và Lào
Cai, trên địa bàn miền núi Tây Bắc nhằm
mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế
cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại hai tỉnh.
Hai dự án được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều
khách du lịch trong và ngoài nước đến
với các xã thuộc địa bàn dự án cũng như

Số việc làm mới

dự kiến

          4.000

Những sự kiện nổi bật



đồng bằng sông Hồng- do mùa hè thời
tiết quá nóng để trồng các loại rau ôn
đới.

Tiềm năng sản xuất rau của tỉnh Sơn La
vẫn chưa được khai thác do việc tiếp cận
với nguồn giống chất lượng còn hạn chế,
thiếu những phương pháp sản xuất tiên
tiến, chưa đa dạng hóa các chủng loại
sản phẩm cũng như còn lạm dụng thuốc
trừ sâu. Việc kết nối nguồn cung rau với
thị trường Hà Nội có thể cải thiện hơn
nữa. Đây là những cơ hội rõ ràng để mở
rộng ngành này nhằm mang nhiều lợi ích
cho phụ nữ dân tộc thiểu số, lực lượng
lao động chính trong sản xuất rau.

Đọc thêm

khám phá thêm những điểm du lịch mới
thông qua gói viện trợ với tổng trị giá
gần 950.000 đô la Úc (tương đương
khoảng 15.675 tỷ đồng) từ chính phủ
Australia.

Trong khung cảnh được bao quanh bởi
đồi núi với rừng cây xanh mát, sông suối
chảy róc rách, dự án do tổ chức Action on
Poverty (AOP) triển khai sẽ phát triển du
lịch công đồng tại hai huyện Mộc Châu
và Vân Hồ của tỉnh Sơn La, nhằm mục
tiêu tăng thu nhập cho 445 phụ nữ dân
tộc thiểu số.

Đọc thêm

Tập huấn khởi động dự án
Khóa tập huấn 2 ngày về Nâng cao năng lực Khởi động dự án, từ 26-27/3 tại Hà Nội
đã thành công tốt đẹp, với sự tham gia nhiệt tình của đại diện CowaterSogema,
nhóm tư vấn GREAT, Ban quản lý dự án 2 tỉnh Lào Cai và Sơn La và đặc biệt là 6 đối
tác đầu tiên của GREAT, bao gồm: các đại diện đến từ Phòng Văn hóa Thông tin

http://equality.aus4vietnam.org/vi/sach-va-xanh-san-xuat-rau-trai-vu/
http://equality.aus4vietnam.org/vi/khai-thac-tiem-nang-du-lich-o-khu-vuc-tay-bac/


huyện Bát Xát, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Sa Pa, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thông huyện Vân Hồ, CRED, AOP, Helvetas.

Đọc thêm

Các hoạt động dự án

Hoạt động đã triển khai

Tháng 8/2018 – Họp Ban Chỉ đạo Dự án lần đầu tiên tại tỉnh Lào Cai 
Tháng 7, 8 & 9/2018 – Họp khởi động dự án ở Sơn La, Lào Cai và Hà Nội
Tháng 8/2018 – Kêu gọi đề xuất 
Tháng 10/2018 – Đánh giá và lựa chọn danh sách rút gọn 
Tháng 11/2018 – Tổ chức tập huấn và hội thảo đồng thiết kế cho các đối tác trong
danh sách rút gọn 
Tháng 12/2018 – Khởi động dự án du lịch thí điểm tại Y Tý
Tháng12/2018 - Tháng 6/2019 – Thiết kế hệ thống MIS
Tháng 1/2019 – Khởi động dự án thí điểm rau Vân Hồ
Tháng 1-4/2019 – Thẩm định và lựa chọn đối tác
Tháng 2/2019 – Khởi động dự án du lịch thí điểm tại Tả Phìn
Tháng 3/2019 – Tập huấn khởi động cho những đối tác chính thức đầu tiên 

https://www.facebook.com/Aus4EqualityGREAT/posts/963456250514579?sfnsw=cl


Tháng 4/2019 – Họp kiểm soát và điều chỉnh Chất lượng Viện trợ

Sự kiện sắp diễn ra

Các hoạt động sắp tới

Tháng 4-5/2019 – Hoàn thành các Thỏa thuận Hợp tác 
Ngày 6-7/5/2019 – Tập huấn khởi động dự án cho các đối tác ở Sơn La
13-17/5/2019 – Tập huấn khởi động dự án cho các đối tác ở Lào Cai
Tháng 6/2019 – Họp Ban Chỉ đạo Dự án lần thứ hai
Tháng 4-6/2019 – Khảo sát ban đầu người hưởng lợi
Tháng 6/2019 – Triển khai nghiên cứu theo dõi
Tháng 10/2019 – Tổ chức hội thảo Rút kinh nghiệm và Tái định hướng cho đối tác

Những phát biểu nổi bật

“Tôi ước mình còn trẻ để có thể hợp tác cùng GREAT phát triển du lịch cộng đồng tại
bản mình để cải thiện thu nhập và cuộc sống cho bà con.”– Bà Sàn Gi So, phát
biểu tại sự kiện khởi động dự án du lịch cộng đồng thôn Choàn Thẻn, Tháng
1/2019

“Với dự án GREAT, tôi có thể nhận thấy dự án sẽ mang đến tác động rất mạnh mẽ từ
sự tham gia của các doanh nghiệp.” 
– Công ty Đức Phú, chia sẻ tại hội thảo đồng sáng tạo , Tháng 1/2019

“Phát triển hệ thống thị trường giúp tăng cường vai trò của phụ nữ- khi phụ nữ có
điều kiện kinh tế tốt hơn, họ có thể tập trung vào những vấn đề lớn hơn giúp cải
thiện cuộc sống.”
– Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn, chia sẻ tại hội thảo đồng sáng
tạo, Tháng 1/2019

“Với các dự án khác, các hoạt động đều được lập kế hoạch và tuân thủ chặt chẽ- với
phương pháp tiếp cận này nếu các hoạt động trở nên không cần thiết, chúng ta sẽ
điều chỉnh.” 
– Ban Quản lý Dự án tỉnh Lào Cai tại hội thảo Rút kinh nghiệm và Tái định
hướng, Tháng 12/2018

“Chúng tôi nhận thấy vai trò quan trọng của phụ nữ trong ngành nông nghiệp và du
lịch cũng như tiềm năng cải thiện cuộc sống của phụ nữ dân tộc thiểu số của hai



ngành này.” 
– Ngài Justin Baguley, Quyền Phó Đại sứ, Đại sứ quán Australia, phát biểu
tại sự kiện Khởi động dự án thí điểm rau sạch Vân Hồ, 23/01/2019
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