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Giải ngân 
Lào Cai

5.120.463 đô la Úc

Cam kết đồng đầu tư 
của khối tư nhân

13,9 triệu đô la Úc

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

3.995.847 đô la Úc

https://www.facebook.com/Aus4EqualityGREAT/
https://twitter.com/Aus4E
https://www.instagram.com/aus4equalitygreat/


Thỏa thuận đối tác 
đã kí

42

Số phụ  nữ 
được đào tạo

2.206

Số lượng việc làm
mới cho phụ nữ

55

Diện tích vùng sản
xuất được mở rộng

229 ha

Số phụ nữ tham gia 
vào các tổ, nhóm

4.249

Số tổ hợp tác do 
phụ nữ lãnh đạo

127

Những điểm nổi bật



Cựu Đại sứ Australia tại Việt
Nam Craig Chittick thăm các đối
tác của GREAT tại Lào Cai

Chuyến thăm tỉnh Lào Cai là cơ hội để
ngài Đại sứ chứng kiến những tác động
của Chương trình GREAT trong việc trao
quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu
số tại khu vực miền núi Tây Bắc Việt
Nam. 

Trong chuyến thăm, Ngài Đại sứ đã có
dịp gặp gỡ các nữ doanh nhân từ các đối
tác gồm Công ty Hương Gia vị Sơn Hà –
nhà sản xuất và xuất khẩu quế hồi lớn
nhất Việt Nam, Công ty Nông Lâm Đức
Phú – doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu
nhựa bồ đề làm nguyên liệu sản xuất
nước hoa sang thị trường châu Âu và
Công ty Chè Bắc Hà – doanh nghiệp sản
xuất và xuất khẩu chè san tuyết, một
trong những giống chè bản địa đặc trưng
nhất của Việt Nam.

Xem thêm

Phát triển ngành Quế lên tầm
cao mới

Ngồi trong xe trên con đường vào thôn 
Nậm Đét 1 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai, chúng tôi hạ khung kính cửa sổ 
xuống để cùng hít hà hương vị của núi 
rừng, của mây gió và hương quế ngọt 
ngào và ấm ấp lan tỏa khắp nơi. Với quế 
là cây trồng chủ đạo, người dân nơi đây 
sống chủ yếu dựa vào loài cây đặc biệt 
này.

Quế, tên khoa học là Cinnamomum 
Cassia, là một cây bản địa của Việt Nam 
và mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều 
đồng bào dân tộc thiểu số trong nước. 
Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về 
sản lượng quế chỉ sau Indonesia và Sri 
Lanka. Quế Việt Nam được xuất khẩu là 
chính tới các thị trường Ấn Độ, Trung 
Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu 
Âu. 

Xem thêm

Trường hợp điển hình:
Lê Thị Giang Nhung

Một phụ nữ trẻ vượt qua vô vàn khó khăn
để khởi nghiệp với cây chè san tuyết tại
Bắc Hà, Lào Cai, với sản phẩm được xuất
khẩu sang các thị trường cao cấp tại châu

Âu và Mỹ.

Xem thêm

http://equality.aus4vietnam.org/vi/ngai-dai-su-australia-tai-viet-nam-tham-cac-doi-tac-cua-great-tai-lao-cai/
http://equality.aus4vietnam.org/vi/nang-que-len-tam-cao-moi/
http://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2019/08/Nhung-Bac-Ha-Tea-VN.jpg


Nông dân trồng chè dân tộc Thái, người
hưởng lợi thuộc Dự án Sản xuất chè công
nghệ xanh của Công ty Vina Tea tại
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phụ nữ dân tộc Dao đỏ, người hưởng lợi
thuộc Dự án phát triển Du lịch cộng đồng
tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai của Phòng
Văn hóa Thông tin Sa Pa 

Nông dân trồng gừng người dân tộc Tày
tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đang
được cán bộ của Công ty Đức Phú hướng
dẫn kĩ thuật trồng gừng hữu cơ

Phụ nữ dân tộc Mông trong Dự án Phát
triển rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP
tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của
Công ty Greenfarm

Các hoạt động dự án

Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 5/2019 - Tập huấn khởi động cho những đối tác chính thức đợt 2 và 3 
Tháng 5/2019 - Chuyến thăm của Ngài Cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam tới Lào Cai
Tháng 5-7/2019 - Đánh giá tiềm năng Tiếp cận tài chính
Tháng 6/2019 - Hội thảo khởi động 12 dự án tại Sơn La và 5 dự án tại Bắc Hà, Lào Cai
Tháng 7/2019 - Giới thiệu Hệ thống Quản lí Thông tin tới đối tác
Tháng 7/2019 - Hội thảo khởi động 6 dự án tại Văn Bàn, Lào Cai
Tháng 7/2019 - Họp Ban Chỉ đạo dự án tỉnh Sơn La
Tháng 7-8/2019 - Đánh giá đầu kì cấp độ dự án tại Sơn La và Lào Cai
Tháng 8/2019 - Hội thảo kết nối đối tác và Khởi động 5 dự án du lịch tại Sa Pa, Lào
Cai



Cây gai xanh

"Trong hợp tác xã này, chị em thấy làm
ăn ngày một phát đạt, cây cối luôn

xanh tốt nên rất phấn khởi. Chúng tôi
mong muốn mô hình ngày càng phát

triển để đời sống chị em được cải thiện
hơn nữa.” - Chị Trần Thị Duyên, nông
dân trồng cây gai xanh tại Văn Bàn,

Lào Cai, Tháng 5/2019

Thổ cẩm

"Chúng tôi không coi lao động nữ là
người làm thuê, mà họ chính là những
viên ngọc quý của Công ty. Nếu không
có họ, chúng tôi không thể phát triển
được.” - Anh Võ Văn Tài, Giám đốc

Công ty Lan Rừng, tại khóa Tập huấn
khởi động, Tháng 5/2019

Tháng 8/2019 - Hội thảo kết nối đối tác ngành Quế
Tháng 8/2019 - Nghiên cứu theo dõi tại Sơn La và Lào Cai

Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 9/2019 - Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ hai
Tháng 9/2019 - Kết nối doanh nghiệp với các đối tác ngân hàng tiềm năng tại Sơn La
Tháng 9/2019 - Hội thảo kết nối đối tác trong các ngành Rau, Dược liệu, Chè và Hoa
quả
Tháng 9/2019 - Giới thiệu Quỹ Đổi mới sáng tạo
Tháng 9/2019 - Đào tạo về Quản lý dự án dựa trên kết quả
Tháng 9/2019 - Đào tạo về Bình đẳng và lồng ghép giới
Tháng 9/2019 - Đào tạo về Truyền thông
Tháng 10/2019 - Sự kiện tôn vinh phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Tháng 10/2019 - Tổ chức cho phóng viên từ các báo đài thăm vùng dự án
Tháng 11/2019 - Hội thảo đánh giá dự án dành cho các đối tác

Những phát biểu nổi bật



Măng sạch

"Với nồi luộc măng cải tiến do dự án
giới thiệu, chúng tôi tiết kiệm được hơn

80% chi phí nhân công và lượng củi
đốt" - Chị Vì Thị Sáng, Tổ trưởng Tổ
hợp tác Sản xuất măng sạch bản

Bướt, xã Tân Xuân, 
Tháng 7/2019

Bộ trưởng Ngoại giao

"Tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ
em gái là ưu tiên hàng đầu của Chương
trình hỗ trợ phát triển của Australia và

là một trong những trọng tâm chính của
quan hệ đối tác kinh tế giữa Australia
và Việt Nam.” Bộ trưởng Ngoại giao

kiêm Bộ trưởng Phụ nữ, Marise
Payne, trong chuyến thăm Việt Nam,

Tháng 6/2019

Ngài Cựu Đại sứ

"Mặc dù mới đang ở trong giai đoạn
triển khai ban đầu, dự án đã mang lại
một số thành tựu quan trọng và có ý
nghĩa." - Cựu Đại sứ Australia tại

Việt Nam, Ngài Craig Chittick, trong
chuyến thăm VIệt Nam, Tháng 5/2019



For an English copy of this newsletter, please email great@Aus4Equalityvn.org
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