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Ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ góp phần 
thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam và tính đến nay các doanh 
nghiệp này đã chiếm 45% GDP. Việc thành lập các doanh 
nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong 
ngành du lịch và nông nghiệp ở Sơn La là rất tiềm năng. 
Tuy nhiên, phụ nữ địa phương vẫn phải đối mặt với nhiều 
thách thức lớn.

Dự án sẽ hợp tác với những phụ nữ có nguyện vọng 
kinh doanh, những phụ nữ quan tâm đến việc nâng 
cao năng lực kinh doanh cũng như cung cấp kiến thức 
và kỹ năng nền tảng cho phụ nữ làm việc trong ngành 
nông nghiệp và du lịch. Mục tiêu tổng thể là hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp tại Sơn La thông qua hoạt động 
ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy và cố vấn kinh 
doanh.

Lãnh đạo doanh nghiệp nữ và doanh nhân nữ tiềm năng ở 
Việt Nam phải đối mặt với nhiều rào cản không chỉ hạn chế 
triển vọng của họ mà rộng hơn còn gây hại cho nền kinh 
tế. Những rào cản này thường rõ ràng hơn ở Tây Bắc Việt 
Nam và đối với phụ nữ dân tộc thiểu số do khu vực này 
không có cơ chế và mạng lưới hỗ trợ như ở các thành phố 
lớn. Những thách thức cụ thể mà phụ nữ Sơn La phải đối 
mặt bao gồm: 
» Thiếu kiến thức và các kỹ năng kinh doanh
» Thiếu khả năng tiếp cận tài chính
» Các liên kết và quan hệ còn hạn chế
» Tốn nhiều thời gian hơn nam giới cho công việc nhà và

chăm sóc các thành viên trong gia đình
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Kết quả kỳ vọng

» Tăng thu nhập cho 146 phụ nữ, trong đó có 73 phụ nữ
dân tộc thiểu số

» Tạo ra 60 việc làm mới cho phụ nữ, trong đó có 34 phụ
nữ dân tộc thiểu số

» Tối thiểu 80% phụ nữ được ghi nhận tăng sự tự tin

» Đào tạo kỹ năng kinh doanh 

» Chương trình tăng tốc cho doanh nghiệp do phụ nữ 
lãnh đạo hiện có

» Hỗ trợ thành lập các hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo

» Nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia vào các đối 
thoại chính sách ngành

» Kết nối phụ nữ với các cố vấn kinh doanh địa phương

» Tập huấn về bình đẳng giới 

» Tài liệu hóa và phổ biến câu chuyện thành công của 
các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo
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