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Đảm bảo cung cấp sản phẩm với khối 
lượng, chất lượng và kịp thời một 
cách ổn định? 
  
Thu hút đủ nguồn cung và hợp đồng 
dài hạn với các hộ dân tộc thiểu số? 
  
Cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật 
cho các nhà cung cấp và nông dân 
hiệu quả về chi phí?

Vì sao cần thu hút phụ nữ tham gia chuỗi giá trị?  

Doanh nghiệp của bạn 
có gặp khó khăn khi:  
  

Giải pháp cho doanh nghiệp
       

Tăng hiệu quả kinh doanh
Thu hút phụ nữ tham gia vào 
chuỗi giá trị:

Duy trì danh tiếng tốt  
Quan tâm đến bình đẳng giới 
trong chuỗi giá trị sẽ giúp: 

Đa dạng hóa nhà cung cấp

Nhà 
cung cấpHợp tác xã

Hộ 
nông dân

Công ty

Cải thiện 
danh tiếng

Giảm rủi ro 
thiệt hại về 
danh tiếng

Tăng tiếp cận của phụ nữ tới dịch vụ 
đầu vào, tập huấn và khuyến nông

Quan tâm đến phụ nữ dân tộc thiểu số

Tăng đào tạo và hướng dẫn phù hợp 
cho phụ nữ

Khuyến khích phụ nữ làm lãnh đạo và 
cải thiện kỹ năng lãnh đạo của phụ nữ

Thúc đẩy sự lãnh đạo của phụ nữ và cải 
thiện kỹ năng lãnh đạo của họ 

Đàm phán, ký hợp đồng với cả vợ và 
chồng trong các hộ sản xuất, dịch vụ 

Thương thảo với các hộ sản xuất và 
dịch vụ như là doanh nghiệp gia đình, 
gồm cả nam và nữ 

Kinh doanh với doanh nghiệp nữ 

Thể hiện với khách hàng và người tiêu 
dùng: 

- Công ty đang quan tâm, thu hút nhiều 
lao động nữ dân tộc thiểu số vào 
chuỗi giá trị 

- Phụ nữ được hưởng lợi từ sản xuất 
thông qua việc đáp ứng các tiêu chí 
cao về giới trong chuỗi giá trị 

- Phúc lợi của phụ nữ đã được cải thiện 
(ví dụ: điều kiện làm việc tốt, trả lương 
bình đẳng, hòa nhập người khuyết tật)  

Áp dụng các tiêu chí bình đẳng 
giới trong chuỗi giá trị sẽ giúp 
doanh nghiệp:
- Duy trì quan hệ thương mại 

ổn định với các nhà cung cấp
- Đáp ứng các tiêu chuẩn 

quốc tế như Rainforest 
Alliance, Thương mại công 
bằng, hữu cơ…

- Tăng cơ hội hợp tác với các 
đối tác có trách nhiệm xã hội

Nhận thức được các điều kiện 
thực tế trong chuỗi giá trị và 
tham gia vào các cuộc đối 
thoại mang tính xây dựng để 
cải thiện bình đẳng giới, giảm 
nguy cơ tổn hại đến danh 
tiếng của công ty

Tăng chất lượng sản phẩm 
của doanh nghiệp, nếu 
phụ nữ được tiếp cận bình 
đẳng tới đầu vào và dịch vụ 
chất lượng

Excellent Cải thiện chất lượng sản 
phẩm của doanh nghiệp, 
khi  phụ nữ có thể áp dụng 
được các công nghệ sản 
xuất mới


