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Giải ngân
Lào Cai

  6.275.035 đô la Úc

Đồng đầu tư từ 
khối tư nhân

4.175.420 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

19.981

Số phụ nữ được cung 
cấp đầu vào sản xuất

6.787

Diện tích vùng trồng 
được mở rộng

1.555 ha

Số phụ nữ tham gia 
vào các tổ, nhóm

12.197

Số tổ hợp tác do
phụ nữ lãnh đạo

303

Những điểm nổi bật



Hợp tác với Ngân hàng Bưu điện
Liên Việt

Dự án GREAT gần đây đã ký thỏa thuận
ghi nhớ với Ngân hàng Bưu điện Liên
Việt để triển khai các giải pháp hỗ trợ tín
dụng không thế chấp dựa trên lịch sử
dòng tiền và rủi ro của nông dân trong
các chuỗi giá trị mục tiêu.

Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp giải
quyết các hạn chế về thị trường chính
mà nông dân gặp phải khi tiếp cận các
khoản vay như không có giấy chứng
nhận quyền sở hữu đất, chi phí giao dịch
ngân hàng cao cho các hộ nông dân mới
tiếp cận dựa trên quy mô khoản vay. Một
nghiên cứu được thực hiện bởi đối tác
của GREAT – VietED và Financial Access
đã chỉ ra rằng 60% nông dân trồng rau
củ và chanh leo và 33% nông dân trồng
chè đang có nhu cầu vay vốn.

Đọc thêm

Hội thảo rút kinh nghiệm tại
Sơn La và Lào Cai

Tháng 12 năm 2019, Dự án GREAT đã tổ
chức hội thảo rút kinh nghiệm tại Sơn La
và Lào Cai. Ở hai hội thảo này, những
phát hiện mới nhất từ khảo sát người
hưởng lợi của GREAT đã được chia sẻ và
các đối tác của GREAT cũng tích cực
thảo luận về những thách thức họ đang
phải đối mặt trong quá trình thực hiện dự
án cũng như nguyên nhân gốc rễ và các
giải pháp khả thi.

Đặc biệt với phụ nữ ở một số nhóm dân
tộc thiểu số, việc thiếu hiểu biết tiếng
phổ thông là một rào cản trong việc tiếp
cận thông tin. Ước tính khoảng 78% phụ
nữ hưởng lợi người H’Mông không thể
đọc và viết tiếng Việt, con số này ở đàn
ông H’Mông chỉ là 35%.

Đọc thêm

Tổng quan ngành Rau
Chương trình Bình đẳng giới thông qua
tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ
nữ dân tộc thiểu số trong nông nghiệp và
du lịch (GREAT) đang nỗ lực phát triển

http://equality.aus4vietnam.org/vi/great-hop-tac-voi-ngan-hang-buu-dien-lien-viet/
http://equality.aus4vietnam.org/vi/hoi-thao-rut-kinh-nghiem-cua-great-o-son-la-va-lao-cai/


ngành rau ở tỉnh Sơn La và Lào Cai. Với
các đối tác, GREAT tập trung giải quyết
một loạt các thách thức, như xây dựng
ngành cung ứng cây/hạt giống địa
phương, nâng cao năng lực kỹ thuật hiệu
quả của người dân, đồng thời thuyết phục
họ chuyển từ canh tác cây trồng thu nhập
thấp (như lúa) sang trồng rau với tiềm
năng tạo thu nhập cao hơn nhưng lại đòi
hỏi phải đầu tư đáng kể.

Đọc thêm

SỰ KIỆN TỪ BẢN LÀNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Sự kiện  "Từ Bản làng đến Thị trường: Nâng quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số" được
tổ chức tại Hà Nội ngày 6/12/2019. Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ
trong bộ phim sau để hiểu thêm về cách thức GREAT giúp kết nối những phụ nữ dân
tộc thiểu số tới thị trường trong nước và quốc tế!

http://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2020/01/Veg-sector-overviewTV-1.pdf


Nông dân trồng gừng dân tộc Tày tại Văn
Bàn, Lào Cai tham dự buổi tập huấn về
trồng gừng hữu cơ do Công ty Đức Phú
thực hiện

Nông dân trồng gai xanh tại Văn Bàn,
Lào Cai tham gia buổi chia sẻ về bình
đẳng giới do Hội Phụ nữ Văn Bàn thực
hiện

Vụ thu hoạch rau ban đầu tại nhà kính
đầu tiên được xây dựng thuộc dự án sản
xuất rau giống công nghệ cao do Fresh
Studio thực hiện tại Mộc Châu, Sơn La

Lễ trả thưởng cho nông dân trồng quế
hữu cơ tại Bắc Hà, Lào Cai do Công ty
Hương Gia vị Sơn Hà và Trung tâm
Khuyến nông Lào Cai tổ chức 

Xem phim

Các hoạt động dự án

Hoạt động chính đã triển khai

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 Rút kinh nghiệm tại Sơn La và Lào Cai

http://equality.aus4vietnam.org/vi/ec_gallery/from-village-to-markets/


Chia sẻ quyền quyết
định trong ngành Du lịch

"Trước đây, ở bản thì mọi việc lớn trong
gia đình đều do người chồng quyết

định. Thế nhưng sau khi được tham dự
các khóa tập huấn, chia sẻ về bình

đẳng giới, bây giờ ở các gia đình cả vợ
và chồng cùng quyết.” - Chị Đinh Thị
Thuận, Chủ homestay ở bản Vặt,

Mộc Châu, Sơn La, 
Tháng 01/2020

Tháng 12/2019 - Sơ khảo các đề xuất Quỹ Đổi mới Sáng tạo
Tháng 12/2019-Tháng 02/2020 - Áp dụng phương pháp Phát triển hệ thống thị
trường để rà soát một số giải pháp cùng 08 tổ chức phi chính phủ
Tháng 12/2019-Tháng 02/2020 - Kiểm toán nội bộ 09 dự án tại Sơn La và Lào Cai
Tháng 01/2020 - Hội chợ đặc sản GREAT tại Giải chạy Marathon Mộc Châu
Tháng 01/2020 - Hỗ trợ Hội thảo Đóng góp ý kiến cho Chương trình Mục tiêu Quốc
gia do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 
Tháng 02/2020 - Hỗ trợ Hội thảo Đóng góp ý kiến cho Chương trình Mục tiêu Quốc
gia do Bộ Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn tổ chức

Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 03/2020 - Họp đối tác ngành Rau, Chè, Hoa quả
Tháng 03-04/2020 - Hội thảo Khởi động dự án Tiếp cận tài chính
Tháng 04/2020 - Hội thảo Khởi động dự án Du lịch Mộc Châu và Họp đối tác ngành du
lịch
Tháng 04/2020 - Kế hoạch hoạt động năm cấp dự án
Tháng 03-04/2020 - Công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và ngành
tại Sơn La và Lào Cai
Tháng 06/2020 - Hội thảo Rút kinh nghiệm tại Hà Nội
Tháng 06-07/2020 - Đánh giá giữa kì cấp độ dự án

Những phát biểu nổi bật



"Sau 5 năm thường xuyên đến thăm
bản Vặt, tôi nhận thấy phụ nữ nơi đây

đã tự tin và chuyên nghiệp hơn rất
nhiều, đặc biệt là trong giao tiếp và
cung cấp dịch vụ homestay." - Anh
Tâm, Khách ở homestay tại bản

Vặt, Mộc Châu, Sơn La, 
Tháng 01/2020

Chè chất lượng cao

"Chúng tôi tin rằng phụ nữ với năng lực
quản lý tài chính tốt sẽ có tiếng nói hơn
trong gia đình. Do đó, chúng tôi trả tiền

trực tiếp cho họ, giúp họ có được sự
bình đẳng và tầm ảnh hưởng hơn trong
gia đình và xã hội.” - Chị Lê Thị Giang
Nhung, Công ty Chè Bắc Hà, Tháng

12/2019

Chuyến thăm Mộc Châu

"Thật thú vị khi được thăm và tận mắt
chứng kiến các doanh nghiệp cùng
đồng lòng hỗ trợ và hợp tác với các

nhóm nông dân." Ông Justin Baguley,
Tham tán Hợp tác Kinh tế và Phát

triển, Đại sứ quán Australia tại Việt
Nam, Tháng 01/2020

Sự kiện quảng bá GREAT

"Các đối tác trưng bày sản phẩm của họ
ngày hôm nay chỉ là một phần trong

những hoạt động của GREAT đang thực
hiện. Tôi rất vui khi có cơ hội được trao
đổi với các doanh nghiệp do phụ nữ dân
tộc làm chủ cũng như các doanh nghiệp
lớn đang tích cực hỗ trợ kết nối những

Dịch vụ được nâng cấp

nông dân là phụ nữ dân tộc thiểu số với
thị trường tiêu thụ trên thế giới." - Đại

sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn
Mudie, Tháng 12/2019



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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