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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) hướng tới nâng cao quyền năng kinh tế của phụ 
nữ tại hai tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống là Lào 
Cai và Sơn La ở khu vực Tây Bắc - Việt Nam. Dự án áp 
dụng quan điểm về các cơ hội và các thách thức của các 
hệ thống thị trường trong bối cảnh địa phương.

Nâng cao quyền năng của phụ nữ qua cách tiếp cận bao 
trùm có tính hệ thống là ấn bản đầu tiên trong loạt ấn 
phẩm Chuyên đề của GREAT và giới thiệu các cách tiếp 
cận chính của GREAT cũng như bối cảnh triển khai Dự 
án.

Từng bước một, loạt bài Chuyên đề sẽ đánh giá các vấn 
đề cụ thể và chia sẻ về các bài học mới khi Dự án liên tục 
nâng cao hiểu biết về các vấn đề giới, nâng cao quyền 
năng kinh tế của phụ nữ, và các cơ hội và thách thức xuất 
hiện khi hoạt động để phát triển toàn diện, bao trùm có 
tính hệ thống ở Việt Nam. 



Việt Nam đã có những bước tăng trưởng và phát 
triển kinh tế đáng kể trong 20 năm qua, giúp 
phần lớn dân số thoát nghèo và củng cố vị thế của 
Việt Nam trên toàn cầu như một nền kinh tế năng 
động có thu nhập trung bình.i Dù phụ nữ vừa là 
người hưởng lợi, vừa đóng vai trò trung tâm trong 
câu chuyện thành công về kinh tế này, nhưng bất 
bình đẳng đang gia tăng, và tình trạng đói nghèo 
dai dẳng vẫn còn, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc.ii

Chỉ 22% phụ nữ dân tộc Mông tại địa
bàn mục tiêu của GREAT có thể đọc và 
viết tiếng Kinh (Nghiên cứu theo dõi 
của GREAT).

• Người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ,
chiếm tỷ lệ rất lớn trong nhóm dân số nghèo, và
trên thực tế khoảng cách này đang nới rộng hơn
giữa các dân tộc thiểu số với người Kinh và
Hoa.iii

• Phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi đã tốt
nghiệp trung học có ít khả năng tìm được việc
làm phi nông nghiệp hơn nhiều so với nam giới
hoặc so với phụ nữ người Kinh.iv

• Phụ nữ dân tộc thiểu số gặp nhiều rào cản để có
thể tham gia một cách tự do và bình đẳng vào
các hoạt động kinh tế, gồm trình độ văn hóa và
khả năng tiếng Kinh hạn chế, ít được tiếp cận
các dịch vụ và thị trường, và các chuẩn mực,
định kiến văn hóa.v

• Phụ nữ cũng có xu hướng dành rất nhiều thời
gian hơn để làm việc nhà, nấu nướng và chăm
sóc con cái, đồng thời vẫn tham gia các công
việc sản xuất.vi

Nếu Việt Nam muốn củng cố nền kinh tế hơn 
nữa thì cần khai thác hết tiềm năng làm kinh tế 
của phụ nữ. Điều này sẽ ngày càng cấp bách 
khi các lợi thế về năng suất và tăng trưởng từ 
lực lượng lao động trẻ sẽ tiếp tục giảm trong 
những thập kỷ tới. Năm 2010, 1/10 dân số Việt 
Nam ở độ tuổi từ 60 trở lên, đến năm 2030, tỷ lệ 
này được dự báo sẽ tăng gần gấp đôi, lên 1/6, 
và đến năm 2060 sẽ là 1/4.vii

Những nền kinh tế tận dụng tốt hơn chuyên 
môn và thời gian của tất cả các thành phần có 
nhiều khả năng sẽ phát triển thịnh vượng hơn. 
McKinsey ước tính rằng: theo kịch bản bình 
đẳng giới "tốt nhất trong khu vực", đến năm 
2025, GDP hàng năm của Việt Nam có thể tăng 
thêm 10% (40 tỷ USD).viii

So với nam giới, phụ nữ cũng nhiều khả năng 
hơn sử dụng bất kỳ thu nhập nào kiếm được để 
chăm lo cho gia đình, như để cải thiện điều 
kiện dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục. Tăng 
thu nhập của phụ nữ cũng có thể giúp họ nâng 
cao năng lực để ra quyết định trong gia đình.ix

Bối cảnh Việt Nam



Để tăng thu nhập và cơ hội việc làm cho các nhóm 
dân số có hoàn cảnh khó khăn, Chính phủ Việt Nam 
và các nhà tài trợ đã tập trung chủ yếu vào tái phân 
bổ nguồn lực tài chính, trợ cấp và cải thiện cung 
cấp dịch vụ.

Khu vực tư nhân của Việt Nam cũng đóng vai trò 
quan trọng trong công tác giảm nghèo ở các vùng 
dân tộc thiểu số. Ví dụ, một cách tiếp cận dựa trên 
hệ thống nhằm tăng năng suất và khả năng cạnh 
tranh, đồng thời giúp cải thiện chất lượng và hướng 
tới chi tiêu công, có tiềm năng nâng cao mức sống 
ở các vùng dân tộc thiểu số một cách bền vững hơn.

Theo truyền thống thì các chủ thể kinh tế chính ở 
Việt Nam là các doanh nghiệp nhà nước, và các 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gia tăng và tiếp 
thêm sức mạnh cho nền kinh tế Việt Nam và hiện 
đang đóng góp tới 45% GDP.x

Tại các vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số ở khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên nơi nhà 
nước vốn đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động 
kinh tế, các doanh nghiệp ít kết nối với các thị 
trường trong nước và quốc tế hơn.xi Tuy nhiên, các 
cải cách gần đây đã đặt nền móng để củng cố vị trí 
của các doanh nghiệp này như một nguồn cung ứng 
và dịch vụ địa phương.xii 

Các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nắm quyền 
chính trị và kinh tế khá lớn về mặt chính thống và 
không chính thống.xiii

Các cải cách điều hành của nhà nước hiện tại đặt ra 
nhiệm vụ phải ngày càng tích cực, và hiện nay nhiều 
cải cách khích lệ sự vào cuộc của doanh nghiệp và 
các tổ chức ngoài doanh nghệp tham gia lập chính 
sách dựa trên bằng chứng.xiv Việc hình thành các “cơ 
chế phản hồi” hiệu quả giữa cộng đồng địa phương, 
doanh nghiệp, hộ sản xuất và các cơ quan hoạch định 
chính sách là tối cần thiết để hỗ trợ cải cách chính 
sách mang tính bao trùm và dựa vào thị trường ở cấp 
tỉnh - đặc biệt khi quy trình quy hoạch tổng thể cấp 
vùng được đưa vào áp dụng theo Luật Quy hoạch 
năm 2017 của Việt Nam. Việc thúc đẩy các cơ chế 
tương tác và phản hồi như vậy là yếu tố chủ chốt của 
cách tiếp cận hệ thống mà Dự án GREAT áp dụng. 

Bối cảnh Việt Nam (tiếp)



 

Cách Tiếp cận Hệ thống
Các đơn vị đối tác nông nghiệp và du lịch trong địa bàn của Dự án GREAT được kết nối với người tiêu dùng 
cuối cùng qua một loạt các hoạt động trao đổi, thường gọi là chuỗi giá trị. Các đơn vị này không hoạt động 
riêng lẻ. Như minh họa trong Hình 1, bối cảnh bao quát hay “hệ thống thị trường” cũng bao gồm một tập 
hợp các chức năng và dịch vụ hỗ trợ, như tập huấn kỹ thuật, các dịch vụ tài chính và thông tin. Cách thức 
hệ thống vận hành về cơ bản cũng được định hình bởi một bộ các "quy tắc", cả chính thức và phi chính 
thức. Các chủ thể chính trong hệ thống rộng hơn này thường gồm chính phủ, một loạt các đơn vị tư nhân 
hoạt động trong ngành, và nhiều tổ chức và mạng lưới khác nhau.

Hình 1: Ví dụ về Hệ thống Thị trường Nông nghiệp 

Dự án GREAT đánh giá các hệ thống trong các ngành hàng có tiềm năng tạo ra cơ hội đáng kể cho phụ nữ 
dân tộc thiểu số. Dự án xác định các khó khăn, cơ hội và sau đó làm việc với các chủ thể chính (hoặc những 
bên tham gia trong hệ thống) – như các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu và tổ chức 
cộng đồng, và các nhà sản xuất – để tạo ra những thay đổi có thể mang lại lợi ích lâu dài riêng cho phụ nữ 
dân tộc thiểu số (Hình 2).

Phát triển có tính hệ thống hướng tới giải quyết các nguyên nhân chính khiến thị 
trường thất bại và nghèo đói, thay vì chỉ tìm giải pháp cho các triệu chứng bề ngoài.

Hình 2: Thúc đẩy Khung Phát triển toàn diện có tính hệ thống

Phụ nữ dân tộc thiểu số cải thiện vị thế kinh tế và xã hội

Cải thiện hiệu quả hoạt động của ngành + cải thiện tiếp cận (cơ 
hội, tài sản và dịch vụ) và chủ thể (ra quyết định nhiều hơn và khối 
lượng công việc cân bằng) cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận các hàng hóa và/hoặc 
dịch vụ liên quan và tập huấn về bình đẳng giới cho cả nam và nữ

Các chủ thể hệ thống thị trường cung cấp hàng hóa và/hoặc 
dịch vụ cho phụ nữ dân tộc thiểu số và nâng cao nhận thức về 
bình đẳng giới cho cả nam và nữ

Can thiệp hướng tới tạo ra lợi ích cho phụ nữ dân tộc thiểu số 
ở tỉnh Sơn La và Lào Cai

Chức năng, dịch vụ hỗ trợ Tập huấn  Tài chính Thông tin 
Thị trường

Giá trị cốt lõi Đầu vào Nông dân Thương 
lái

Nhà chế 
biến

Nhà bán 
buôn Thị trường

Quy định và môi trường 
tạo điều kiện

Quy định của 
Chính phủ Tiêu chuẩn Mạng lưới



Điều quan trọng là GREAT hướng tới thúc 
đẩy thay đổi chứ không trực tiếp "thực hiện" 
các giải pháp - để kích thích thay đổi trong 
hệ thống. Cách tiếp cận này khiến GREAT 
khác với các dự án truyền thống thường 
cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng 
hưởng lợi mục tiêu trong thời gian ngắn 
triển khai dự án (Bảng 1).

Thay vì trợ cấp cho các chủ thể trên thị trường, 
GREAT huy động khu vực tư nhân và chính phủ 
đồng đầu tư từ tạo điều kiện khớp nối cung - cầu 
và tạo ra các động lực cho các đối tác kinh doanh 
và nhà sản xuất để hợp tác thông qua các mô hình 
kinh doanh bền vững. GREAT thúc đẩy các mô hình 
kinh doanh có đạo đức và chia sẻ lợi ích có thể 
nâng cao thương hiệu và quảng bá cho các đối tác 
doanh nghiệp. Cách tiếp cận phát triển có tính hệ 
thống cũng thúc đẩy tính bền vững bằng cách giúp 
các chủ thể của hệ thống dài hạn tác động đến 
những thay đổi có liên quan tới họ - tạo động lực 
để duy trì các thực hành mới sau khi Dự án kết 
thúc.

Bảng 1: Cách tiếp cận có tính hệ thống về Phát triển thị trường

Sẽ không là Sẽ là

 Triển khai trực tiếp qua nhà tài trợ 
hoặc tổ chức phi chính phủ  Thúc đẩy qua các chủ thể trên thị trường

 Trợ cấp hoặc cung cấp đầu vào miễn phí  Hỗ trợ các chủ thể thị trường cung cấp dịch vụ

 Tập trung vào các vấn đề kinh tế vĩ mô, hoặc 
vào các doanh nghiệp hoặc hộ cụ thể

 Giải quyết các vấn đề thị trường cụ thể hoặc vấn
đề “có tính hệ thống”, được xác định là có tác động
tiêu cực tới các đối tượng hưởng lợi mục tiêu

 Hỗ trợ riêng rẽ cho các mắt xích trong
chuỗi giá trị

 Dựa trên phân tích về khó khăn và cơ hội trong hệ
thống thị trường, gồm cả xác định tiềm năng chưa
tận dụng hết và kết nối tốt hơn cầu và cung

 Dùng giải pháp do người ngoài cuộc đưa ra 
và lệ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài

 Khuyến khích các chủ thể thị trường đưa vào áp
dụng những thay đổi sẽ mang lại lợi ích cho họ
cũng như các cộng đồng mục tiêu, và do đó có thể
duy trì bền vững trong tương lai

Cách Tiếp cận Hệ thống (tiếp)



GREAT đang hỗ trợ các
doanh nghiệp 

 nông nghiệp và du lịch ở Sơn La 
và Lào Cai hoạt động theo hướng 
nhạy cảm giới để tăng cường tiếp 
cận của phụ nữ với tài sản, dịch 
vụ, kiến thức và kỹ năng, cơ hội 
việc làm, thu nhập và quyền năng 
ra quyết định. Các tương tác của 
GREAT với các cơ quan chính phủ 
đang giúp tăng cường các chính 
sách và kế hoạch thực thi, quy 
định và dịch vụ nhằm tạo điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội 
toàn diện.

Các hợp tác đối tác và can thiệp ở 
cấp địa phương giúp tạo các dự 
án của GREAT là một phần trong 
chiến lược rộng hơn để tác động 
tạo ra thay đổi cơ bản trên phạm 
vi rộng hơn. Trong khi tiến hành 
can thiệp để giải quyết các vấn đề 
thị trường cụ thể và tạo ra các 
kết quả hữu hình về sản xuất và 
kết quả kinh doanh, Dự án cũng 
thúc đẩy các hoạt động định 
hướng điều phối ngành hàng, 
nhân rộng ở cấp ngành và ở các 
địa bàn ngoài 2 tỉnh mục tiêu. Dự 
án sẽ, về cơ bản, mang lại lợi ích 
cho đông đảo phụ nữ dân tộc 
thiểu số và gia đình họ.

GREAT có mục tiêu và nguyên 
tắc hoạt động rõ ràng, nhưng 
các hệ thống thì phức tạp và 
không phải lúc nào cũng vận 
hành như kỳ vọng. Do đó, GREAT 
áp dụng cách tiếp cận quản lý 
thích ứng – một chu trình liên 
tục giám sát, phân tích và học 
hỏi. Nếu không hiệu quả, Dự án 
sẽ điều chỉnh và tìm giải pháp 
thay thế nhằm tối đa hóa kết quả 
dài hạn với thời gian và ngân 
sách hiện có. Dự án cũng thúc 
đẩy đổi mới, sáng tạo và cung 
cấp một kho tri thức thực tế và 
bằng chứng – được chia sẻ với 
các cơ quan hữu quan nhằm 
cung cấp thông tin đầu vào cho 
quá trình hoạch định chính sách.

Các kết quả khảo sát ban đầu của GREAT cho thấy sự khác biệt đáng kể trong tỷ lệ 
người trả lời là nữ nói họ là người khuyết tật (4%) so với tỷ lệ này của nam (1%). Đồng thời, 
tỷ lệ phụ nữ khuyết tật thuộc các dân tộc khác nhau cũng rất khác nhau, thay đổi từ 1% 
(dân tộc Kinh), đến 11% (Mường và Thái).

Ngoài ra, GREAT hợp tác với các 
nhóm và tổ chức đang làm việc 
cùng phụ nữ dân tộc thiểu số ở 
các vùng sâu vùng xa, miền núi 
và nghèo hơn. Bằng cách này, 
GREAT nhận thấy rằng các đối tác 
này thường cần được hỗ trợ thêm 
để tạo ra các dịch vụ bền vững, có 
thể gồm cả các giải pháp đổi mới, 
sáng tạo để giải quyết các thách 
thức như trình độ tiếng Kinh kém, 
và thiếu tiếp cận thị trường.xv 
GREAT cũng đang làm việc với 
các đối tác để xác định cơ hội để 
người khuyết tật được tham gia 
các chuỗi cung ứng đã xác định.

GREAT đang hợp tác với Trường 
Cao đẳng Lào Cai để đưa ra một 
khóa đào tạo 6 tháng cho phụ nữ 
dân tộc thiểu số dựa trên nhu cầu 
của ngành du lịch địa phương và 
theo nhu cầu thị trường, đây là 
mô hình thu phí một phần của 
Trường. Khóa đào tạo này sẽ 
được xây dựng theo các yêu cầu 
cụ thể của những  nữ học viên, và 
cũng sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn 
quốc tế với hỗ trợ của Chisholm, 
một viện đào tạo du lịch hàng 
đầu của Australia.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, 
học viên sẽ được kết nối với các 
cơ hội việc làm. Một cách bao 
quát hơn, quan hệ hợp tác đối 
tác này đang giúp nâng cao nhận 
thức về con đường sự nghiệp 
trong ngành du lịch cho phụ nữ 
dân tộc thiểu số.



Khuyến nghị chính sách 

Các hoạt động của GREAT tại tỉnh Sơn 
La và Lào Cai tới nay đã nhấn mạnh vai 
trò sống còn của tất cả các cấp chính 
quyền trong việc thúc đẩy phát triển 
bao trùm có tính hệ thống. Dưới đây là 
các ví dụ khuyến nghị chính sách dựa 
trên hoạt động của GREAT gồm:

• Không áp dụng cách tiếp cận trợ cấp, vì
trợ cấp thường không tạo động lực và
bóp méo thị trường.

• Thúc đẩy các mô hình cung cấp dịch vụ
do khối tư nhân làm chủ ở khu vực nông
thôn.

• Đẩy nhanh cải cách trong quản trị kinh
tế để thúc đẩy sự tham gia vào nền kinh
tế của nhiều thành phần thị trường đa
dạng, như:

• Quy hoạch sử dụng đất theo hướng
hạn chế chuyển đổi đất nông nghiệp
để không trồng cây chủ đạo.

• Quy định tài chính khiến các nhà sản
xuất và doanh nghiệp quy mô nhỏ
khó tiếp cận tài chính.



Lồng ghép Tài chính 

GREAT đang hợp tác với Ngân hàng Chính sách - 
Xã hội Việt Nam (NHCSXH), NHCSXH có nhiệm vụ 
cung cấp các dịch vụ tài chính cho những đối tượng 
không tiếp cận được dịch vụ của hệ thống ngân 
hàng thương mại. Dù nhiều hộ nghèo và cận nghèo 
ở các tỉnh mục tiêu của GREAT có thể vay các 
khoản nho nhỏ mà không cần thế chấp từ NHCSXH, 
các khoản vay này có xu hướng được dùng để trả 
các chi phí gia đình ngay lập tức thay vì để đầu 
tư sản xuất. Như một phần hoạt động ứng phó 
COVID-19, GREAT sẽ hỗ trợ NHCSXH thí điểm cho 
vay theo chuỗi giá trị tại Lào Cai và nhắm tới các hộ 
thiểu số đã tham gia các sáng kiến nông nghiệp và 
du lịch của Dự án. Tập huấn tài chính cơ bản cho 
phụ nữ và nâng cao năng lực cho NHCSXH về cho 
vay dưới lăng kính giới sẽ được lồng ghép trong giải 
pháp để giúp phụ nữ ra các quyết định với đầy đủ 
thông tin đầu vào và có thể quản lý nợ.

Các sản phẩm dịch vụ tài chính và hệ thống tốt hơn 
sẽ giúp NHCSXH tiếp cận nhiều khách hàng hơn 
ở Lào Cai cũng như bất cứ nơi đâu trên khắp Việt 
Nam.

Gần đây, GREAT đã hoàn tất Biên bản ghi nhớ với 
LienVietPostBank để thử nghiệm cho vay không thế 
chấp đối với nông dân dựa trên mô hình dòng tiền 
và hồ sơ rủi ro của nông dân trong các chuỗi giá trị 
mục tiêu. Dự án sẽ giúp xác định các nhà sản xuất 
quy mô nhỏ trong các dự án hiện tại của GREAT có 
thể đáp ứng các yêu cầu và khẩu vị rủi ro của Ngân 
hàng. Việc trả nợ vay có thể gây ra lo lắng và căng 
thẳng trong gia đình - ảnh hưởng đến lợi ích của 
người phụ nữ - do đó, GREAT cũng sẽ nâng cao 
năng lực của nhân viên ngân hàng về tài chính dưới 
lăng kính giới.

Nhiều nông dân - đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu 
số - khó tiếp cận được vốn vay để có thể đầu tư 
nhằm tối ưu hoạt động sản xuất. Nghiên cứu của 
GREAT cho thấy 60% nông dân trồng rau và chanh 
leo và 33% nông dân trồng chè ở Sơn La đang có 
nhu cầu vay vốn.xvi Nghiên cứu này cũng phát hiện 
rằng người trả lời là nữ có xu hướng tiếp cận vốn 
vay từ các nguồn không chính thức cao hơn một 
chút so với người trả lời là nam.

Nguyên nhân chính khiến họ khó vay vốn là do yêu 
cầu người vay phải nộp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất khi vay vốn ngân hàng. Ví dụ, trong số 
các hộ sản xuất chè được khảo sát, chỉ 22% có giấy 
chứng nhận này.xvii Nhiều ngân hàng ngại cho các 

nông hộ vay tiền do thiếu tài sản thế chấp, chi phí 
giao dịch cao khi xác lập các khoản vay tương đối 
nhỏ, và vì họ thiếu năng lực kỹ thuật để đánh giá và 
giám sát rủi ro, cũng như để hiểu nhu cầu và dòng 
tiền của nông hộ.

Khi tìm hướng giải quyết những vấn đề này và xác 
định đối tác tiềm năng, GREAT đã lập bản đồ các tổ 
chức tài chính và tiến hành thảo luận sâu với một 
số ngân hàng. LienVietPostBank đã được xác định 
là đối tác phù hợp hơn do ngân hàng này sẵn sàng 
đổi mới, sáng tạo, áp dụng cách tiếp cận hướng 
đến khách hàng, và quy trình cho vay minh bạch, 
đồng thời thể hiện có nhiều dịch vụ mạng lưới tại 
các huyện mục tiêu.



Ngành rau tạo ra nhiều cơ hội kinh tế quan trọng cho người nông dân ở khu vực Tây Bắc - 
Việt Nam, nơi có sẵn đất, khí hậu, thổ nhưỡng ưu đãi để sản xuất rau quanh năm. Hơn nữa, 
khí hậu khô hơn và nóng hơn của Đồng bằng sông Hồng - gần Hà Nội - đồng nghĩa với việc 
nhiều loại rau sẽ phải nhập từ các vùng khác của Việt Nam, hoặc nhập khẩu trong những 
tháng hè. Rất may, giao thông từ Sơn La và Lào Cai đã cải thiện đáng kể, nghĩa là khu vực 
này có điều kiện tốt để đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Cung ứng cây rau giống

Canh tác các loại rau đáp ứng các yêu cầu chứng 
nhận có thể tạo ra thu nhập cao gấp 2 đến 5 lần so 
với thu nhập từ trồng lúa và ngô. Các chiến lược 
của chính phủ hỗ trợ chuyển đổi sang các cây trồng 
có giá trị cao hơn, và việc khối tư nhân đang đầu tư 
trong vùng này đã tạo ra môi trường thuận lợi để 
nâng cao năng lực kỹ thuật và ngành công nghiệp 
dịch vụ hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc tiếp cận đầu vào thiết yếu như hạt 
giống và cây giống cũng là một vấn đề, và nhiều 
nông dân không tự tin để đa dạng hóa các cây 
trồng ngoài cây truyền thống cho thu nhập thấp. 
Họ có ít hiểu biết kỹ thuật về sản xuất rau và tiêu 
chuẩn chất lượng, họ thiếu tài chính và động lực 
để đầu tư vào kiến thức và đầu vào. Điều này đặc 
biệt đúng đối với phụ nữ - những người có xu 
hướng đảm nhận các vai trò lao động mà lại có ít 
cơ hội được đào tạo hoặc cơ hội việc làm có trả 
lương.

Dự án GREAT đang làm việc với các đối tác khu vực 
công và tư ở Sơn La và Lào Cai để thiết lập và củng 
cố các hệ thống thị trường trong ngành rau, tập 
trung đặc biệt vào việc nâng cao khả năng của phụ 
nữ dân tộc thiểu số để tích cực tham gia vào hệ 
thống thị trường và thu được lợi ích kinh tế.

Thay vì chỉ đơn giản là cấp phát hạt giống - một 
thực hành phổ biến trong nhiều dự án hỗ trợ - 
GREAT đang hợp tác với Fresh Studio và 8 nông 
dân địa phương tại 2 huyện của tỉnh Sơn La để đầu 
tư vào các vườn ươm tại địa phương.

Ngoài tạo ra một nguồn hạt giống và cây giống liên 
tục và đáng tin, quan hệ hợp tác này còn tạo r  acác 
dịch vụ khuyến nông và sản xuất hạt giống địa 
phương. Việc này cung cấp cho người nông dân 
công nghệ, bí quyết cần thiết, đồng thời khuyến 
khích họ canh tác rau thành công.

Để thúc đẩy một cách tiếp cận nhất quán trong 
ngành rau, một nhóm làm việc ngành đã được 
thành lập với sự tham gia của các đối tác tư nhân 
và cơ quan nhà nước. Các cuộc họp ngành đã cho 
phép chia sẻ về những thách thức, bài học kinh 
nghiệm, và các khuyến nghị về hợp tác, cải thiện 
chính sách của nhà nước và các giải pháp đổi mới, 
sáng tạo. Một diễn đàn trực tuyến cũng được tạo ra 
để các đối tác tương tác và chia sẻ thông tin. Các 
lĩnh vực cần tập trung trong tương lai gồm: ứng 
phó với tác động của COVID-19 trong ngành nhằm 
tăng cầu thị trường và nâng cao khả năng chống 
chịu, thích ứng. 



Bất chấp những gián đoạn do COVID-19, 
du lịch vẫn là một ngành có tiềm năng 
tăng trưởng quan trọng ở khu vực Tây Bắc 
– Việt Nam do các điểm thu hút thiên 
nhiên và du lịch văn hóa, đường sá và các 
dịch vụ được cải thiện, cùng với đó là tăng 
trưởng kinh tế tốt ở Việt Nam và quốc gia 
láng giềng - Trung Quốc. Các hoạt động 
đầu tư xây dựng khách sạn mới, các cơ sở 
du lịch ở Lào Cai và Sơn La đã làm tăng 
nhu cầu nhân viên có kỹ năng lành nghề 
và bán lành nghề, trong đó có cả cơ hội 
cho phụ nữ và thanh niên. Việc phát triển 
du lịch được quản lý một cách có trách 
nhiệm sẽ có thể giúp duy trì các khu vực 
có giá trị bảo tồn cao và bảo vệ văn hóa 
địa phương, và nhà nước có nhiều chính 
sách hỗ trợ phát triển du lịch ở Việt Nam.

Các thách thức gồm: thiếu sự điều phối 
trong ngành, một số cơ sở du lịch có chất 
lượng kém, khó tiếp cận vốn vay, cả các 
doanh nghiệp quy mô nhỏ và lực lượng lao 
động tiềm năng trong ngành du lịch đều 
hạn chế về kỹ năng và kinh nghiệm. Trong 
một số cộng đồng, du lịch không được coi 
là một nghề phù  hợp với phụ nữ dân tộc 
thiểu số do các quan niệm tiêu cực đi kèm 
với ngành dịch vụ. 

Trình độ văn hóa của phụ nữ dân tộc thiểu 
số cũng là một rào cản cản trở họ tìm 
được việc làm chính thức trong ngành này, 
bên cạnh hạn chế về khả năng tiếng 
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Kinh và tiếng Anh. Ước tính có 29% người 
hưởng lợi là phụ nữ của GREAT không 
được đi học chính quy, tỷ lệ này ở nam giới 
là 15%.xviii

Cách tiếp cận của GREAT là xác định và 
giải quyết các vấn đề có tính hệ thống 
đang cản trở phụ nữ tham gia phát triển 
kinh tế. Các hoạt động gồm tiếp cận các 
khóa tập huấn có chủ đích và theo định 
hướng thị trường, và tiếp cận vốn vay/tài 
chính để phát triển hoặc nâng cấp các cơ 
sở du lịch.

GREAT đang hợp tác đối tác với Trường 
Cao đẳng Lào Cai để đưa ra một khóa đào 
tạo 6 tháng cho phụ nữ dân tộc thiểu số 
dựa trên nhu cầu của ngành du lịch địa 
phương và theo nhu cầu thị trường, đây 
là mô hình thu phí một phần của Trường. 
Khóa đào tạo này sẽ được xây dựng theo 
các yêu cầu cụ thể của những  nữ học 
viên, và cũng sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn 
quốc tế với hỗ trợ của một viện đào tạo du 
lịch hàng đầu của Australia.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên 
sẽ được kết nối với các cơ hội việc làm. 
Một cách bao quát hơn, quan hệ hợp tác 
đối tác này đang giúp nâng cao nhận thức 
về con đường sự nghiệp trong ngành du 
lịch cho phụ nữ dân tộc thiểu số.



Sấy bằng năng 
lượng mặt trời

Thu hẹp khoảng 
cách số
Thương mại điện tử là một cơ hội kinh tế 
chưa được khai thác ở khu vực Tây Bắc, đặc 
biệt là đối với những nhà sản xuất và các 
hợp tác xã địa phương, và nhà cung ứng của 
họ, gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số. Ước 
tính 99% đối tượng hưởng lợi của GREAT có 
điện thoại di động, và 20% hộ có internet.xix 
Quỹ đổi mới, sáng tạo của GREAT sẵn sàng 
hỗ trợ phát triển một ứng dụng trên điện 
thoại thông minh và dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh để tạo điều kiện cho các nhóm nhà 
sản xuất nông sản bản địa tiêu thụ được sản 
phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử 
và qua các kênh truyền thông xã hội. Với hỗ 
trợ từ GREAT, VietED và các đối tác địa 
phương đang nỗ lực để củng cố các dịch vụ 
hỗ trợ thương mại điện tử cấp tỉnh, như hậu 
cần (kho bãi, vận tải, giao sản phẩm), đảm 
bảo chất lượng và hệ thống thanh toán.

Các nhà sấy bằng năng lượng mặt trời là 
giải pháp năng lượng chi phí thấp, giúp cải 
thiện quá trình sấy khô nông sản, tạo ra 
sản phẩm có chất lượng cao hơn, và nâng 
cao thu nhập cho các nhà sản xuất là phụ 
nữ dân tộc thiểu số. Đồng thời các nhà sấy 
này cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào thời 
tiết, hoặc các giải pháp sấy khác đắt hơn 
hoặc giải pháp sấy dùng điện mà họ ít tiếp 
cận được. GREAT đang phối hợp với Coves-
tro để đưa công nghệ này đến Lào Cai và 
Sơn La, và đảm bảo có các nhà cung cấp 
dịch vụ địa phương đủ năng lực để lắp đặt 
các nhà sấy này và cung cấp dịch vụ sau 
bán hàng. 
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