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Giải ngân
Lào Cai

  6.742.468 đô la Úc

Đồng đầu tư 
từ khối tư nhân

5.334.956 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

  5.561.956 đô la Úc

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


Thỏa thuận đối tác 
đã kí

49

Số phụ nữ được 
đào tạo

23.850

Số phụ nữ được cung 
cấp đầu vào sản xuất

7.864

Diện tích vùng trồng 
được mở rộng

1.555 ha

Số phụ nữ tham gia 
vào các tổ, nhóm

13.749

Số tổ hợp tác do
phụ nữ lãnh đạo

352

Những điểm nổi bật



Du lịch Mộc Châu đang trên đà
phát huy tiềm năng sẵn có

Vùng Tây Bắc Việt Nam đem đến cho
khách du lịch cơ hội kết nối với nhiều
nhóm dân tộc, thưởng thức phong cảnh
tuyệt đẹp và các sản phẩm địa phương.
Du lịch cộng đồng mang đến cơ hội cho
người dân tham gia và hưởng lợi kinh tế
từ ngành du lịch Việt Nam. 

Bằng việc hợp tác với chính quyền địa
phương, các doanh nghiệp và quan trọng
nhất là cộng đồng địa phương, GREAT
mong muốn đảm bảo sự phát triển bền
vững của ngành du lịch địa phương và
bảo tồn các yếu tố văn hóa và môi
trường của khu vực, giúp mỗi địa phương
trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Đọc thêm

Tiềm năng phát triển ngành
măng

Măng tre là một nguyên liệu quen thuộc 
trong ẩm thực Việt và được trồng ở nhiều 
vùng tại Việt Nam. Bên cạnh là một 
nguyên liệu nấu ăn phổ biến, măng cũng 
cung cấp nguồn thu nhập quan trọng 
cho các hộ gia đình sống tại vùng đệm 
của rừng phòng hộ vùng Tây Bắc Việt 
Nam, bao gồm Khu Bảo tồn thiên nhiên 
Hoàng Liên Văn Bàn tại Lào Cai và tại 
huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La. 

Tre là loại cây mọc tự nhiên trong rừng, 
nên việc thu hái măng không cần nhiều 
vốn đầu tư và công chăm sóc.

Đọc thêm

http://equality.aus4vietnam.org/ec_gallery/moc-chau-tourism/
http://equality.aus4vietnam.org/vi/nhung-mam-xanh-dang-phat-trien/


doanh và tạo thu nhập cho hàng trăm phụ 
nữ? 

Cùng tìm hiểu câu chuyện của chị Tẩn Tả 
Mẩy - Giám đốc hợp tác xã Cộng đồng Dao 
Đỏ, một đối tác của GREAT.

Đọc thêm

Ứng phó và phục hồi sau COVID-19

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các dự án của GREAT ở cả khía
cạnh kinh tế và xã hội như thế nào?
GREAT và các đối tác đã ứng phó với những ảnh hưởng này như thế nào? Kế hoạch

Tẩn Tả Mẩy

Bằng cách nào mà một phụ nữ Dao Đỏ
biến kiến thức bản địa thành cơ hội kinh

Câu chuyện GREAT: 

http://equality.aus4vietnam.org/vi/nu-lanh-dao-bien-tri-thuc-ban-dia-truyen-thong-thanh-co-hoi-kinh-doanh/


Phụ nữ Dao Đỏ ở Sa Pa đang biến những
thách thức do COVID gây ra thành cơ hội
sản xuất và ra mắt sản phẩm mới từ
atiso.

Công ty Vinasamex vẫn duy trì mua
hàng từ nông dân, chủ yếu là phụ nữ Tày
và Dao, và tiếp tục duy trì việc làm cho
người dân ở Văn Bàn, Lào Cai.

Helvetas Việt Nam đã kết hợp truyền
thông nâng cao nhận thức về COVID-19
với bình đẳng giới trong một chiến dịch
truyền thông nhắm vào các nhóm dân
tộc thiểu số ở huyện Bắc Hà và Bát Xát,
Lào Cai.

Các đơn vị du lịch cộng đồng tại Mộc
Châu, Sơn La đã sẵn sàng trở lại mạnh
mẽ hơn, với các dịch vụ được cải thiện.

phục hồi sau COVID-19 là gì?
Hãy cùng xem tại đường link dưới để biết thêm chi tiết!

Xem thêm

Hoạt động của đối tác để ứng phó với COVID-19

http://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2020/06/GREAT-COVID-19-Update-May-2020-VN.pdf


Công ty chè Bắc Hà vẫn tiếp tục mua chè
từ nông dân ở Bắc Hà, Lào Cai, tạo sinh
kế cho các gia đình đang phải đối mặt
với các gánh nặng kinh tế.

Fresh Studio đã điều chỉnh chương trình
đào tạo về tiêu chuẩn VietGAP và đang
đào tạo nông dân ở Sơn La theo nhóm
dưới 20 người và đảm bảo các quy định
giãn cách xã hội.

Các hoạt động dự án

Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 04-06/2020 - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm của dự án cho giai đoạn
tháng 07/2020 - 09/2021
Tháng 04/2020 - Khảo sát nhanh về tác động của COVID-19 đến các đối tác kinh
doanh và hộ gia đình
Tháng 4/2020 - Thảo luân và chia sẻ với các đối tác về kế hoạch ứng phó với COVID-
19 
Tháng 05/2020 - Công bố kết quả đánh gia năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở
ngành năm 2019 tại Sơn La và Lào Cai
Tháng 05/2020 - Họp đối tác ngành Chè, Rau và Chanh leo
Tháng 06/2020 - Xây dựng kế hoạch về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội
Tháng 06/2020 - Cuộc họp tư vấn với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về thiết
kế các chương trình mục tiêu quốc gia
Tháng 06/2020 - Nâng cao nhận thức và đào tạo về bình đẳng giới và người khuyết
tật cho các đối tác
Tháng 06/2020 - Giám sát đối tác CARE, CRED, ADC và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật ở tỉnh Sơn La
Tháng 06/2020 - Đào tạo về Tiếp thị và truyền thông tại các tỉnh Sơn La và Lào Cai

Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 7-2020 - Khởi động Dự án Quản lý điểm đến toàn diện Mộc Châu và Họp đối
tác ngành du lịch



Quế chất lượng cao

“Giờ đây, bà con đã hiểu rất rõ về giá
trị của cây quế và coi cây quế là cây

trồng chủ lực giúp phát triển kinh tế gia
đình. Người phụ nữ ngày càng có tiếng
nói lớn hơn trong gia đình, cộng đồng
và xã hội.” - Chị Nguyễn Thị Huyền,

Giám đốc Công ty Vina Samex

Măng tre

“Đến nay, với vùng măng rừng tự nhiên
sắp đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế và
hợp đồng mua bán với các công ty như
Kim Bôi và Yên Thành đã được ký kết,
chúng tôi mong muốn phát triển măng
Vân Hồ thành sản phẩm đặc trưng của
địa phương, giúp tăng nguồn thu nhập
cho chị em phụ nữ.” - Chị Hà Thị Huế,
người hưởng lợi dự án Măng sạch

CRED

Tháng 07/2020-02/2021 - Đào tạo nâng cao nhận thức về bạo lực giới cho Hội Liên
hiệp Phụ nữ của các huyện 
Tháng 08/2020 - Họp Ban chỉ đạo dự án
Tháng 07-08/2020 - Nghiên cứu giữa kỳ dự án
Tháng 09/2020 - Giám sát chung dự án
Tháng 09/2020 - Đánh giá về thay đổi hệ thống thị trường
Từ tháng 07/2020 - Phát triển và thực hiện Kế hoạch Quản lý kiến thức
Từ tháng 07/2020 - Phát triển các sản phẩm kiến thức của GREAT

Những phát biểu nổi bật



“Để phát triển một mô hình du lịch
cộng đồng tốt, tất cả các thành viên
của cộng đồng nên chung tay và hợp

tác với nhau. Nhờ đó, cả cộng đồng sẽ
cùng có lợi.” - Chị Hoàng Thị Vượng,

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
Sa Pa

Dược liệu

“Thông qua đào tạo về tái cấu trúc hợp
tác xã, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về cơ

cấu thành viên của loại hình hợp tác xã
mới, về hợp tác cổ đông, quản lý vốn và

lập kế hoạch kinh doanh.” - Anh Lý
Láo Lở, Giám đốc Công ty

Sapanapro.

Họp đối tác ngành rau

“Chính quyền huyện Vân Hồ và các đối
tác sẽ luôn đồng hành cùng người dân
trên con đường phát triển bền vững.”

- Ông Nguyễn Quang Huấn, Phó chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân

Hồ.

Du lịch cộng đồng



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

Tầng 7, Tòa nhà Vinapaco, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

© 2020 Aus4Equality, All Rights Reserved.

UNSUBSCRIBE




