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Giải ngân
Lào Cai

5.487.253 đô la Úc

Đồng đầu tư 
từ khối tư nhân

7.948.860 đô la Úc

Thỏa thuận đối tác
đã kí

51

Số phụ nữ
được đào tạo

41.953

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

4.456.898 đô la Úc

Số phụ nữ tham gia 
vào các tổ, nhóm

12.994

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


Số phụ nữ được cung
cấp đầu vào sản xuất

10.930

Diện tích vùng trồng 
được mở rộng

9.258 ha

Số tổ hợp tác do 
phụ nữ lãnh đạo

421

Tin mới nhất



Đại sứ Australia tham gia Khởi động
Dự án về Chính sách của UNDP

Đại sứ Australia tại Việt Nam, Bà Robyn
Mudie đã tham gia khởi động một dự án do
UNDP, Ủy ban Dân tộc (CEMA) và lãnh đạo
hai tỉnh Sơn La và Lào Cai thực hiện. Dự án
giúp CEMA và các đối tác ở tỉnh triển khai
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển
Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền
núi năm 2021-2030 mới được phê duyệt.

Đọc thêm

Những Phụ nữ trên Tuyến đầu trong
Ứng phó với COVID-19

Trong Tháng Bình đẳng giới, chúng tôi tôn
vinh những Phụ nữ trên Tuyến đầu đã nỗ lực
không mệt mỏi để ứng phó với COVID-19 và
phục hồi sau đại dịch. Những thách thức mà
đại dịch mang đến đã không làm những phụ
nữ tham gia dự án GREAT nản chí mà còn
không ngừng sáng tạo để ứng phó. Hãy tìm
hiểu thêm về những người phụ nữ tuyệt vời
của chúng tôi qua video này! 

Xem video

https://equality.aus4vietnam.org/vi/bai-phat-bieu-cua-dai-su-tai-le-khoi-dong-du-an-day-manh-giam-ngheo-da-chieu-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cho-cac-dan-toc-thieu-so-o-viet-nam
https://www.youtube.com/watch?v=CkWqZLIFPZE&t=3s


Câu
chuyện GREAT: 

Kinh tế khởi sắc từ
Măng

Một phụ nữ dân tộc Thái ở Vân Hồ, Sơn La,
đã tích cực hỗ trợ cộng đồng địa phương
chuyển đổi từ thu hái măng tre truyền
thống sang phương thức canh tác bền
vững hơn. Măng được sản xuất ở vùng
miền núi xa xôi này hiện được xuất khẩu
ra nước ngoài.

Cùng đọc câu chuyện của chị Lò Thị
Nguyễn, Giám đốc Hợp tác xã Măng sạch
Xuân Nha.

Đọc thêm

Hành trình Hạnh phúc

https://equality.aus4vietnam.org/vi/su-tang-truong-cua-mang-tre


Chiến dịch Bình đẳng giới GREAT

Chiến dịch “Hành trình Hạnh phúc” được đồng thực hiện bởi 16 đối tác GREAT thông qua 26 sự
kiện tại sáu huyện mục tiêu của tỉnh Sơn La và Lào Cai từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 25 tháng

11, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam và Tháng Bình đẳng giới của Đại sứ quán Australia

Xem video

https://fb.watch/2xkD0T4Wgd/


Các đối tác của GREAT - Fresh Studio và
FAVRI đã và đang chuyển giao công nghệ IoT
(Internet vạn vật) cũng như vải không dệt và
nhà màng cho các hộ trồng rau của Hợp tác
xã Dũng Tiến tại Mộc Châu, Sơn La.

CRED đã tổ chức thành công hội thảo đào tạo
về tiếp thị và truyền thông cho 30 đơn vị khai
thác du lịch tại Bắc Hà, Lào Cai.

Phòng Văn hóa Thông tin Sa Pa đã tổ chức
một chuyến khám phá và khảo sát dành cho
14 đơn vị lữ hành tới xã Tả Phìn để thiết kế
các tour tham quan dành cho khách nội địa,
giúp phục hồi ngành du lịch sau COVID-19.

Helvetas đã chủ trì hội nghị tập huấn về sử
dụng ứng dụng di động để quản lý canh tác
nông nghiệp bền vững cho phụ nữ dân tộc
thiểu số tại Sa Pa, Lào Cai.

Hội thảo đầu bờ về kỹ thuật sản xuất giống
cây thuốc do VietRap chủ trì tại Bắc Hà, Lào
Cai.

Các đối tác GREAT tại Sơn La đã tham gia
Triển lãm Sắc màu Sơn La tại Hà Nội để thu
hút du lịch địa phương sau COVID-19.

Các Hoạt động Nổi bật của Đối tác



Phục hồi ngành Du lịch 

"Việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển
du lịch là cần thiết đối với ngành du lịch tỉnh
Lào Cai, một ngành du lịch với nền tảng dựa
trên cộng đồng. Chuyển đổi số đưa ra một
hướng đi mới, là giải pháp quan trọng giúp
khôi phục và phát triển lại du lịch tỉnh theo

hướng bền vững.” - Ông Hoàng Quốc
Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

tỉnh Lào Cai

Các Hoạt động Dự án Nổi bật

Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 10/2020: Họp Ban Chỉ đạo Dự án tại Lào Cai
Tháng 10-11/2020: Sự kiện nâng cao nhận thức về giới (Ngày Phụ nữ Việt Nam)
Tháng 10-12/2020: Tăng cường năng lực quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp
và hợp tác xã được lựa chọn
Tháng 12/2020: Họp ngành Rau và Dược liệu
Tháng 12/2020: Khởi động dự án “Đẩy mạnh Giảm nghèo Đa chiều và Phát triển Kinh
tế – Xã hội cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” do UNDP và Ủy ban Dân tộc thực
hiện

Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 01/2021: Khảo sát giữa kỳ cấp dự án
Tháng 01/2021 - 03/2021: Thí điểm chiến dịch kể chuyện bằng hình ảnh với đối tác
CRED
Tháng 01/2021: Hội thảo rút kinh nghiệm dự án GREAT 
Tháng 01-03/2021: Đánh giá giữa kỳ độc lập do DFAT tiến hành
Tháng 04/2021: Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm cấp quốc gia

Những phát biểu nổi bật



Ứng phó với COVID-19

"Tôi rất ấn tượng với cách mà Dự án và
người dân tham gia ứng phó với COVID-19.

Tôi cũng rất vui khi được chứng kiến tác
động do những hoạt động về bình đẳng giới
mang lại tới cộng đồng địa phương." - ông

David Gottlieb - Tham tán Kinh tế và Hợp
tác Phát triển, Đại sứ quán Australia tại

Việt Nam

Dự án Măng sạch

"Được tham gia dự án, chúng tôi có thêm
nhiều kiến thức mới và thấy rất yên tâm vì có
thu nhập bền vững từ sản xuất măng. Dự án

cũng tổ chức nhiều sự kiện về bình đẳng
giới, cả gia đình tôi đều hăng hái tham gia.

Hai vợ chồng cũng thấy cần tâm sự, chia sẻ
với nhau và dành thời gian cho nhau nhiều

hơn.” - Chị Lò Thị Hà, người dân tham gia
dự án Măng sạch tại xã Xuân Nha, huyện

Vân Hồ, tỉnh Sơn La 



Chiến dịch Bình đẳng giới

"Sự kiện đã giúp tăng cường gắn kết giữa
Công ty và chính quyền địa phương. Tôi

cũng thấy được sự nhiệt tình của bà con dân
tộc thiểu số khi tham gia các hoạt động. Đây
chắc chắn không chỉ là thành công của một
sự kiện riêng lẻ mà sẽ thúc đẩy các doanh
nghiệp triển khai các hoạt động của dự án

một cách hiệu quả hơn." - Bà Nguyễn Cẩm
Tú - Giám đốc Công ty Việt Tú

Chia sẻ công việc

"Chỉ trong một thời gian ngắn đổi vai làm vợ,
tôi mới thấy vợ mình vất vả như thế nào. Tôi

sẽ yêu thương và chăm sóc vợ con mình
nhiều hơn.” - Anh Giàng Seo Páo, xã Bản
Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chia sẻ
sau khi tham gia trò chơi "Một ngày làm

vợ"
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