
Số 3 Tháng 11/2019

Giải ngân
Lào Cai

$5.859.182 đô la Úc

Đồng đầu tư 
từ khối tư nhân

$2.878.674 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

$4.771.636 đô la Úc

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


Thỏa thuận đối tác 
đã kí

45

Số phụ nữ 
được đào tạo

13.519

Số phụ nữ được cung 
cấp đầu vào sản xuất

4.919

Diện tích vùng sản
xuất được mở rộng

290 ha

Số phụ nữ tham gia 
vào các tổ, nhóm

10.284

Số tổ hợp tác do 
phụ nữ lãnh đạo

2.160

Những điểm nổi bật



Giới thiệu Quỹ Đổi mới Sáng tạo

Quỹ Đổi mới Sáng tạo nhằm mục đích
giải quyết các thách thức được các đối
tác GREAT xác định trong việc thu hút sự
tham gia của phụ nữ trong hệ thống thị
trường thông qua việc thử nghiệm hoặc
áp dụng công nghệ và các giải pháp đổi
mới sáng tạo phù hợp mang lại lợi ích
trực tiếp cho phụ nữ địa phương.

Quỹ Đổi mới Sáng tạo có giá trị tối đa là
1,000,000 đô la Úc, tương ứng giá trị
phân bổ cho mỗi tỉnh là 500,000 đô la
Úc. Quỹ dự kiến tập trung vào số lượng
giới hạn những cơ hội có tiềm năng cao
và sẽ triển khai tiếp cận theo từng giai
đoạn thông qua việc cung cấp tài trợ hạt
giống ban đầu và có khả năng tài trợ lần
hai cho những sáng kiến có tiềm năng.
Mức tài trợ cho một sáng kiến sẽ có giá
trị tối đa là 80,000 đô la Úc. 

Xem thêm

Hương thơm ngọt ngào của
nhựa bồ đề

Là một huyện miền núi, Văn Bàn (Lào 
Cai) là quê hương của nhiều loại cây, 
trong đó có cây bồ đề, hay chính xác hơn 
là Styrax tonkinensis. Người dân địa 
phương thường khai thác cây lấy gỗ, tuy 
nhiên loại cây này còn có công dụng bền 
vững hơn thế, đó là sản xuất ra benzoin 
(hay còn gọi là nhựa bồ đề), là một loại 
nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trên 
thế giới để sản xuất nước hoa và trầm 
hương. 

Nhu cầu về nhựa bồ đề ở các nước Châu 
Âu như Pháp, Đức đang ngày càng tăng. 
Trong vòng 10 năm qua, nước láng giềng 
Lào đã xuất khẩu khoảng 60 tấn nhựa bồ 
đề mỗi năm, chiếm 70% tổng sản lượng 
xuất khẩu nhựa bồ đề sang Châu Âu.

Xem thêm

Câu chuyện GREAT:
Nguyễn Thị Trâm

Chị Nguyễn Thị Trâm - Chủ tịch Hội Phụ nữ
huyện Văn Bàn, Lào Cai, với hơn 20 năm
gắn bó với người dân và phụ nữ tại Văn
Bàn đã coi nơi đây như quê hương thứ hai
của mình và luôn trăn trở mong muốn
giúp cải thiện đời sống cho người dân. 

Hãy cùng đọc câu chuyện của chị để hiểu
rõ hơn về những nỗ lực của chị trong dự
án hợp tác giữa GREAT và Hội Phụ nữ Văn
Bàn đã mang lại những cơ hội cho phụ nữ
dân tộc thiểu số tại địa phương như thế
nào.

Xem thêm

http://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2019/11/Qu%E1%BB%B9-%C4%90%E1%BB%95i-m%E1%BB%9Bi-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o.pdf
http://equality.aus4vietnam.org/vi/huong-thom-ngot-ngao-cua-nhua-bo-de/
http://equality.aus4vietnam.org/vi/cung-phu-nu-vung-cao-det-uoc-mo/


Vợ chồng người dân tôc Thái, chủ nhà
nghỉ cộng đồng ở bản Vặt, huyện Mộc
Châu, tỉnh Sơn La trong dự án Du lịch
cộng đồng của tổ chức AOP

Nông dân trồng quế ở Bắc Hà, Lào Cai
đang tham dự tập huấn về trồng quế
theo tiêu chuẩn bền vững do Trung tâm
dịch vụ Khuyến nông tỉnh và tổ chức SNV
thực hiện

THƯ MỜI

Hãy tham dự sự kiện "Từ Bản làng đến Thị trường: Nâng quyền cho phụ nữ dân tộc
thiểu số" cùng chúng tôi vào ngày 6 tháng 12 năm 2019!

Xem chi tiết

http://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2019/11/Th%C6%B0-m%E1%BB%9Di-chung-4.pdf


Nông dân người dân tộc Thái thuộc dự án
Măng sạch của CRED tại Vân Hồ, Sơn La
đang đóng gói măng khô 

Nông dân trồng chanh leo trong dự án
của Nafoods tại Vân Hồ, Sơn La đang
chăm sóc cây cho vụ thu hoạch chanh
leo đầu tiên

Các hoạt động dự án

Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 9/2019 - Họp Ban chỉ đạo dự án lần thứ hai
Tháng 9/2019 - Hội thảo kết nối đối tác trong các ngành Rau, Dược liệu và Du lịch
Tháng 9/2019 - Đào tạo về Quản lý dự án dựa trên kết quả
Tháng 10/2019 - Giới thiệu Quỹ Đổi mới Sáng tạo
Tháng 10/2019 - Sự kiện "Ngày hội bình đẳng giới" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam cùng
CRED tại Vân Hồ, Sơn La
Tháng 10/2019 - Đào tạo về thành lập tổ nhóm cho một số đối tác tại Sơn La và Lào
Cai
Tháng 10/2019 - Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn về Lồng ghép bình đẳng giới tới đối tác
Tháng 11/2019 - Lựa chọn ngân hàng tiềm năng để thử nghiệm mô hình cho vay dựa
trên dòng tiền trên một số chuỗi nông sản được lựa chọn tại Sơn La 
Tháng 11/2019 - Họp nhóm đối tác thực hiện mục tiêu giới để chia sẻ kinh nghiệm
triển khai
Tháng 11/2019 - Giám sát hỗ trợ đối tác tại Sơn La và Lào Cai

Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 11/2019 - Khảo sát doanh nghiệp tại Lào Cai về các dự án nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp huyện và ngành 
Tháng 12/2019 - Khảo sát doanh nghiệp tại Sơn La về các dự án nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp huyện và ngành
Tháng 12/2019 - Sự kiện "Từ Bản làng đến Thị trường" tại Hà Nội
Tháng 12/2019 - Hội thảo đánh giá dự án dành cho đối tác tại Sơn La và Lào Cai



Măng sạch

"Đạt giải Cặp vợ chồng hiểu nhau nhất
trong phần thi bình đẳng giới, chúng tôi
rất mừng. Với những kiến thức học được

trong hôm nay, sau này chúng tôi sẽ
quan tâm và chia sẻ với nhau hơn để

cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.” -
Lò Văn Thìn và Vì Thị Lợi, thành

viên tổ hợp tác sản xuất măng sạch
tại Vân Hồ, Sơn La, trong "Ngày hội

Bình đẳng giới", tháng 10/2019

Trà chất lượng cao

"Sản xuất trà hữu cơ mang lại lợi ích
cao hơn trước rất nhiều, vì vậy có nhiều

nông dân mong muốn tham gia cùng
chúng tôi. Tuy nhiên, ở giai đoạn ban

đầu, chúng tôi chọn làm việc với những
người chăm chỉ, đáng tin cậy và có tinh

thần hợp tác nhất." - Anh Nguyễn
Xuân Trường, Giám đốc điều hành
Công ty Chiềng Đi, Tháng 10/2019

Du lịch cộng đồng

"Trước đến nay nghe nói đến du lịch
cộng đồng, chúng tôi muốn làm lắm

nhưng không biết bắt đầu như thế nào.
Đợt này có dự án về, chúng tôi được hỗ
trợ tiếp cận thông tin, tập huấn và chia

sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế.” - Chị
Vàng Thị Liểng, Bắc Hà, Lào Cai,

Tháng 8/2019

Tháng 12/2019 - Tập huấn về Bình đẳng giới và Hòa nhập xã hội (GESI) tại Lào Cai
Tháng 12/ 2019 - Sơ khảo các đề xuất đổi mới sáng tạo
Tháng 1/2020 - Tập huấn về Bình đẳng giới và Hòa nhập xã hội (GESI) Sơn La

Những phát biểu nổi bật



Rau sạch

"Đây là dự án đầu tiên chúng tôi áp
dụng phương pháp quản lý linh hoạt.

Nếu có gì cần thay đổi, chúng tôi có thể
đáp ứng tùy tình hình thực tế.” Ông Đỗ
Đức Hưng, Phó phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn huyện Vân

Hồ, Tháng 10/2019

Họp Ban chỉ đạo dự án

"Chúng tôi thấy rất nhiều cơ hội để giúp
phụ nữ cải thiện kinh tế. Thông qua

nâng quyền cho phụ nữ và giúp họ tiếp
cận các cơ hội phát triển kinh tế, chúng
ta có thể mang lại lợi ích không chỉ tới

phụ nữ mà còn tới gia đình và cộng
đồng của họ." - Bà Kellie Raab, Bí thư

thứ nhất, Đại sứ quán
Australia, Tháng 9/2019

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



Quý vị nhận được bản tin này bởi Quý vị là đối tác hoặc đơn vị liên quan
đến Dự án GREAT
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