
Số 5 Tháng 09/2020

Giải ngân

Lào Cai

5.281.871 đô la Úc

Đồng đầu tư 

từ khối tư nhân

6.767.696 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

4.463.705 đô la Úc



Thỏa thuận đối tác

đã kí

55

Số phụ nữ

được đào tạo

34,879

Số phụ nữ được cung

cấp đầu vào sản

xuất

10,147

Diện tích vùng

trồng 

được mở rộng

5,470 ha

Số phụ nữ tham gia 

vào các tổ, nhóm

12,380

Số tổ hợp tác do 

phụ nữ lãnh đạo

396

Tin mới nhất

Website GREAT mới được nâng

cấp

Trang web của GREAT mới được nâng 
cấp với một diện mạo hoàn toàn
mới! GREAT và các đối tác đang có 

Câu chuyện về người phụ nữ

Dao Đỏ

GREAT hỗ trợ nâng quyền cho phụ nữ 
vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua hợp 
tác với các đối tác để giúp họ có công cụ 



 những hoạt động gì để ứng phó với 
COVID-19? Có thông tin gì về GREAT trên 
các phương tiện truyền thông đại chúng?
Các đối tác mới nhất của GREAT là những 
đơn vị nào? Hãy ghé thăm trang web của 
chúng tôi bằng cách bấm vào link bên 
dưới để cập nhật những thông tin và tính 
năng mới nhất.

Đọc thêm

thực hiện và quyền thực hiện. Hãy xem bộ 
phim mới nhất của GREAT về câu chuyện 
của một người phụ nữ như vậy, chị Tẩn Tả 
Mẩy - Giám đốc Hợp tác xã Cộng đồng 
Dao đỏ tại Sa Pa, Lào Cai.

Xem video

Câu
chuyện GREAT: 

Phát triển Du lịch

Làm thế nào một người phụ nữ dân tộc
Thái ở Mộc Châu có thể khai thác tiềm
năng du lịch ở quê hương mình?

Hãy đọc câu chuyện của chị Lường Thị
Hồng Tươi - Trưởng nhóm Du lịch Cộng
đồng ở bản Vặt được hỗ trợ bởi tổ chức
AOP, một đối tác của GREAT, để có câu trả
lời. 

Đọc thêm



Ấn phẩm Chuyên đề Số 1

Nâng cao Quyền năng của Phụ nữ thông qua Cách tiếp cận Hệ thống Bao trùm là ấn
phẩm đầu tiên trong loạt Ấn phẩm Chuyên đề của GREAT giới thiệu cách tiếp cận
chính của GREAT và bối cảnh mà Dự án hoạt động. Hãy đọc để biết thêm chi tiết.

Đọc thêm

Ứng phó và Phục hồi sau COVID-19 



Phụ nữ Dao Đỏ ở Sa Pa, Lào Cai tham gia Công ty Lan Rừng tổ chức một loạt các

Báo cáo COVID-19 tháng 09/2020

Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng gần đây đã làm nổi bật những tác
động của COVID-19 đến sức khỏe con người và tình hình kinh tế. GREAT đã thực hiện
cuộc khảo sát thứ hai để đánh giá tác động với các đối tác cũng như hỗ trợ ứng phó

với các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Đọc thêm

Các Hoạt động Nổi bật của Đối tác



khóa đào tạo của Helvetas, đối tác của
GREAT về quản lý canh tác đáp ứng tiêu
chuẩn GACP cho cây dược liệu trên một
ứng dụng di động mới.

khóa đào tạo về sản xuất thổ cẩm, trong
đó có các lớp dạy thêu cho phụ nữ Dao
Đỏ ở Sa Pa, Lào Cai.

Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc
hội Việt Nam, được giới thiệu về Dự án
GREAT tại khu trưng bày các sản phẩm
nông nghiệp đặc sản địa phương tại Mộc
Châu, Sơn La.

Một chuyên gia của Trung tâm Nghiên
cứu Lâm sản ngoài gỗ đang giới thiệu
công nghệ sấy điện cho cây dược liệu Sa
Nhân Tím cho phụ nữ ở Bát Xát, Lào Cai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai
và huyện Bát Xát phối hợp tổ chức khóa
tập huấn hướng dẫn viên du lịch tại Y Tý,
Bát Xát, Lào Cai.

Phụ nữ dân tộc Mông ở Bắc Hà, Lào Cai
lắng nghe thông điệp truyền thông thí
điểm trên điện thoại di động thông qua
một chiến dịch do đối tác của GREAT -
CRED thực hiện.

Các Hoạt động Dự án

Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 06/2020: Sự kiện Bình đẳng giới nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tháng 07/2020: Tập huấn cho các đối tác của GREAT về Lồng ghép Giới và Hòa nhập
Người khuyết tật 



Bình đẳng giới

"Dự án đã tạo ra những thay đổi đáng 
kể trong nhận thức của các bên liên 
quan về bình đẳng giới.” - Ông Lê 
Hồng Phong, Điều phối viên Ban 

quản lý dự án tỉnh Lào Cai

Tháng 07/2020: Họp đối tác ngành Du lịch và Giải pháp phục hồi ngành sau COVID-
19
Tháng 07/2020: Nghiên cứu theo dõi giữa kỳ
Tháng 08/2020: Hội thảo Rút kinh nghiệm trực tuyến với các đối tác về Cách tiếp cận
Nâng quyền Kinh tế cho Phụ nữ
Tháng 08/2020: Cuộc họp Giới thiệu Ban chỉ đạo dự án với Đại sứ Úc tại Việt Nam và
nhóm quản lý DFAT 
Tháng 08/2020: Củng cố và nâng cao năng lực quản lý tài chính dự án cho đối tác
Tháng 09/2020: Đánh giá giám sát dự án tại Sơn La và Lào Cai

Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 10/2020: Họp Ban Chỉ đạo Dự án tại Lào Cai 
Tháng 10/2020: Sự kiện Bình đẳng giới (Ngày Phụ nữ Việt Nam)
Tháng 10-12/2020: Tăng cường năng lực quản lý kinh doanh cho một số doanh
nghiệp và hợp tác xã
Tháng 11-12/2020: Đánh giá Giữa kỳ
Tháng 11/2020: Hội thảo Rút kinh nghiệm
Tháng 12/2020: Họp đối tác ngành Rau và Dược liệu

Những phát biểu nổi bật



Dự án Măng

"Tôi rất vui khi tổ sản xuất của chúng
tôi được hỗ trợ nhà sấy hiện đại và rất
thân thiện với môi trường. Chúng tôi có
thể sấy măng mà không cần dùng đến
nhiên liệu, gỗ hay điện, thật tuyệt vời!”
- Chị Nguyễn Thị Thơ, Dự án Măng

CRED 

Phát triển Kinh tế

"Dự án GREAT đã góp phần cải thiện 
bước đầu về kinh tế cho nông dân vùng 

dự án, giúp tỉnh Sơn La khai thác tốt 
tiềm năng về nông nghiệp và du lịch." -
Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Lào Cai

Dịch vụ Tắm lá thuốc

"Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây và rủ
bạn bè sử dụng dịch vụ tắm lá thuốc
của Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ." 
- Nguyễn Mỹ, Du khách tại Sa Pa,

Lào Cai

Gạo Chất lượng cao

"Dự án về gạo đặc sản thực sự rất 
tuyệt vời! Người dân ở đây được đào 

tạo về cách chọn giống lúa đặc biệt và 
áp dụng công nghệ để làm sao có lợi 
nhất. Mặc dù gạo đặc sản cho năng 
suất thấp hơn nhưng giá lại cao hơn 
gấp đôi các loại khác." - Chị Đinh Thị 

Bích, Dự án Gạo của ADC 
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