
Doanh nghiệp nữ
Tự tin phát triển doanh nghiệp 
Rào cản:

Gánh nặng việc nhà
Thiếu kiến thức kinh doanh và thông tin thị trường
Thiếu tiếp cận dịch vụ tài chính và phát triển kinh doanh
Thiếu kết nối với doanh nghiệp khác và thị trường

Giải pháp tăng cường WEE:

Phụ nữ trong tổ nhóm/tổ hợp tác
Là thành viên tích cực và tự tin 
Rào cản:

Giải pháp tăng cường WEE:

Phụ nữ của hộ sản xuất 
và dịch vụ du lịch
Tự tin hợp tác cùng doanh nghiệp
Rào cản:

Rào cản ngôn ngữ, học vấn thấp
Thiếu đầu vào, công nghệ, tài chính 
Thiếu tự tin ra quyết định trong sản xuất và gánh nặng việc nhà
Thiếu tiếp cận thông tin thị trường và mạng lưới

Giải pháp tăng cường WEE:

Lao động nữ
Môi trường làm việc thuận lợi cho lao động nữ
Rào cản:

Điều kiện làm việc thiếu an toàn
Lương thấp hơn nam giới; định kiến nghề nghiệp của phụ nữ
Ít phụ nữ ở vị trí lãnh đạo
Thiếu tiếp cận các phương tiện và 
đào tạo phát triển kỹ năng và nghề
Khó cân bằng trách nhiệm gia đình với công việc 

Giải pháp tăng cường WEE:

Kiến thức và 
thông tin 
thị trường

Tiếp cận 
tài chính

Năng lực 
quản trị 
kinh doanh 

Bình đẳng ra 
quyết định 
và chia sẻ 
công việc 
trong gia đình

Kiến thức và 
kỹ năng đáp ứng 
chứng chỉ và 
tiêu chuẩn

Nâng cao 
năng lực 
vận hành và 
quản lý nhóm

Thông tin 
thị trường 
và mạng lưới

Tập huấn và 
huấn luyện 
kỹ năng 
lãnh đạo

Đầu vào 
chất lượng 
và công nghệ 
phù hợp; 
Tiếp cận 
tài chính

Thông tin 
thị trường 
và mạng lưới 

Hỗ trợ kỹ thuật, 
hướng dẫn thực 
địa, ngôn ngữ 
địa phương, ứng 
dụng công nghệ 
thông tin

Bình đẳng 
ra quyết định, 
chia sẻ việc nhà 
và xóa bỏ 
định kiến giới

$$

Tham gia mạng
lưới du lịch 
và kinh doanh

= $$

   

Loan

$$$

Nâng quyền Kinh tế (WEE) cho bốn nhóm Phụ nữ tham gia GREAT
Xây dựng giải pháp trong các chuỗi giá trị trong nông nghiệp và du lịch

=

Thiếu năng lực áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật mới
Ít phụ nữ ở vị trí lãnh đạo
Thiếu kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, quản lý nhóm
Thiếu thông tin thị trường và mạng lưới
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Doanh nghiệp 
có chính sách 
lương và thưởng
bình đẳng

Cơ hội 
thăng tiến 
bình đẳng ở 
vị trị quản lý

Nâng cao 
nhận thức về 
bình đẳng giới 
và WEE

Đào tạo 
kỹ năng và 
phát triển 
nghề 

   

Doanh nghiệp 
cải thiện điều 
kiện làm việc 
đáp ứng giới

=


