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Thu hẹp Khoảng cách giữa Doanh nghiệp 
và Người sản xuất trong Nông nghiệp
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Dự án GREAT hướng tới cải 
thiện vị thế kinh tế xã hội của 
phụ nữ vùng Tây Bắc Việt 
Nam, đồng thời thúc đẩy sự 
tham gia và đóng góp của họ 
vào thị trường nông nghiệp 
và du lịch đang phát triển.

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) hợp tác với 
các doanh nghiệp, chính 
phủ, tổ chức nghiên cứu và 
cộng đồng để tạo ra lợi ích 
lâu dài cho phụ nữ dân tộc 
thiểu số và gia đình của họ 
tại các cộng đồng nông thôn 
đa dạng về dân tộc thuộc hai 
tỉnh Sơn La và Lào Cai.

"Thu hẹp Khoảng cách giữa 
Doanh nghiệp và Người sản 
xuất trong Nông nghiệp" là 
ấn phẩm thứ hai trong loạt ấn 
phẩm chuyên đề của GREAT. 
Chuỗi ấn phẩm này chia sẻ 
những bài học mới khi Dự án 
tìm hiểu về các cơ hội và 
thách thức liên quan đến 
nâng quyền kinh tế cho phụ 
nữ ở Việt Nam. 

Trong các phần tiếp theo, ấn 
phẩm sẽ thảo luận về những 
hạn chế đang tồn tại và các 
giải pháp mà Dự án GREAT 
đưa ra để vượt qua thách 
thức, hợp tác với cả doanh 
nghiệp và nông dân để đóng 
góp vào các mô hình khả thi 
cho phát triển hệ thống thị 
trường bền vững và bao trùm. 
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“Sự ổn định về thu nhập và giá cả là 
đặc biệt quan trọng đối với tất cả phụ 
nữ trong nghiên cứu định tính vì hoạt 
động nông nghiệp thường khó dự 
đoán và không tạo ra thu nhập liên 
tục. Phụ nữ rất sáng tạo và thường sử 
dụng nhiều nguồn lực để đảm bảo tài 
chính ổn định trong cuộc sống của họ. 
Họ có các hình thức kiếm tiền đa 
dạng và tìm kiếm nhiều thị trường để 
bán được với giá tốt nhất và được 
đảm bảo về thu nhập.

Kinh doanh Bao trùm

Kinh doanh bao trùm là một sáng kiến kinh 
doanh nhằm xây dựng cầu nối giữa doanh 
nghiệp và các nhóm dân cư có thu nhập thấp vì 
lợi ích của cả hai bên.1 Mối quan hệ này cần 
phải minh bạch và đảm bảo lợi ích của đôi 
bên nếu muốn thành công và bền vững. Từ 
góc độ kinh doanh, phải có tiềm năng về cả 
năng lực thương mại và lợi nhuận bổ sung - 
ví dụ như bằng cách đa dạng hóa nguồn 
cung cấp, mở rộng thị trường hoặc phát 
triển các giải pháp đổi mới sáng tạo mang 
lại lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp có thể mở rộng 
đáng kể sản lượng chế biến hoặc bán buôn-
bán lẻ bằng cách ký hợp đồng không chỉ với 
nhà sản xuất quy mô lớn mà còn với các 

nhóm nông hộ nhỏ. Các doanh nghiệp có thể 
nhìn thấy cơ hội để thử nghiệm sáng kiến 
mới khi mới được dự án hỗ trợ, nhưng sau đó 
sẽ tự duy trì nếu mô hình kinh doanh đó phù 
hợp.

Các nhà sản xuất cũng sẽ chỉ tham gia nếu 
họ nhận thấy các động lực rõ ràng như nhu 
cầu được đảm bảo, khả năng tiếp cận các 
đầu vào và dịch vụ hỗ trợ được cải thiện và 
giá đầu ra cao hơn hoặc ổn định hơn. Các 
nhà sản xuất cũng thường lo lắng về tính khả 
thi khi chuyển đổi từ các cây trồng chủ lực 
như lúa và ngô sang các cây trồng có giá trị 
cao hơn và cần phải được thuyết phục về lợi 
ích so với rủi ro.

Ví dụ, phụ nữ trồng quế nhận xét rằng 
họ đã nắm rõ các kỹ thuật trồng trọt 
và thu hoạch, nhưng họ coi trọng việc 
tham gia vào các nhóm sản xuất liên 
kết với một công ty chế biến để họ có 
thể thường xuyên thảo luận thông tin 
về thị trường, giá cả và đảm bảo giá 
cả ổn định và công bằng.”

Báo cáo Nghiên cứu Theo dõi đầu kỳ của GREAT cũng cho thấy những nguyện vọng sâu sắc 
của phụ nữ.2 Trong đó có:

1. Kinh doanh bao trùm: Kinh doanh có lợi nhuận để phát triển thành công. http://wbcsdservers.org/wbcsdpublications/
cd_files/datas/business-solutions/social-impact/pdf/InclusiveBusiness-ProfitableBusinessForSuccessfulDevelopment.pdf
(truy cập tháng 7 năm 2020).
2. Báo cáo Nghiên cứu theo dõi đầu kỳ của Aus4Equality|GREAT, Đại học Minnesota (tháng 3 năm 2020).
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Hình 1. Đa dạng dân tộc tại 7 huyện ở Lào Cai và Sơn La

Số liệu thống kê về đa dạng dân tộc cho thấy sự phức tạp của bối cảnh địa phương. 
Trên khắp 7 huyện và thị xã nơi GREAT đang hoạt động, có 24 nhóm dân tộc khác nhau 
trong tổng dân số ước tính là 436.500.3

3. 3. Dữ liệu được cung cấp qua Ủy ban Dân tộc tỉnh Sơn La và Lào Cai (năm 2020).
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Thách thức - Góc nhìn Doanh nghiệp
Không phải lúc nào doanh 
nghiệp - đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ - cũng dễ dàng 
xác định được những nông 
dân phù hợp để liên kết 
cũng như áp dụng các 
phương pháp tiếp cận toàn 
diện hơn. Các dịch vụ hỗ trợ 
để giúp liên kết người sản 
xuất và kinh doanh cũng 
như thông tin thị trường 
giúp doanh nghiệp và người 
sản xuất lập kế hoạch hiệu 
quả thường bị thiếu hụt. Các 
doanh nghiệp tìm nguồn 
cung ứng từ nông dân địa 
phương cần phát triển hệ 
thống cung cấp ổn định để 
đảm bảo số lượng và chất 
lượng sản phẩm nhất quán. 
Nhìn chung, sẽ dễ dàng và 

ít tốn kém hơn khi ký hợp 
đồng cung ứng với một số 
nhà sản xuất có quy mô vừa 
phải và có định hướng thương 
mại hơn là với nhiều nhà 
cung cấp quy mô nhỏ rải rác 
trên nhiều khu vực sản xuất.  

Môi trường hoạt động ở Sơn 
La và Lào Cai đặc biệt khó 
khăn trong việc thiết lập mối 
liên kết giữa doanh nghiệp và 
người sản xuất. Ở miền núi 
vùng Tây Bắc, các khu vực 
canh tác có tính chất tiểu khu 
phân tán, có nhiều khác biệt 
về văn hóa, ngôn ngữ, phong 
tục, năng lực và cơ sở hạ tầng 
yếu kém. Các doanh nghiệp 
muốn nhân rộng và mở rộng 
mô hình kinh doanh sang các 

lĩnh vực hoặc sản phẩm mới 
cần phải điều chỉnh cách 
tiếp cận để phù hợp với các 
nhóm nông dân khác nhau, 
đặc biệt là ở các vùng dân 
tộc thiểu số (Hình 1). Điều 
này đồng nghĩa với chi phí 
đầu tư cao và rủi ro đáng kể. 
Các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ địa phương thường bị 
hạn chế về vốn và các 
nguồn lực khác cũng như 
gặp khó khăn trong việc tiếp 
cận tín dụng cả dài hạn và 
ngắn hạn. Do đó, họ có thể 
không chấp nhận rủi ro khi 
xây dựng chuỗi cung ứng với 
người sản xuất là người dân 
tộc thiểu số.
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Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho các 
dự án nông nghiệp - để tiếp cận đầu vào và 
gia tăng giá trị cho đầu ra - thường khó tiếp 
cận và có chất lượng không ổn định. Các nhà 
cung cấp dịch vụ không có khả năng mở rộng 
mạng lưới phân phối của họ đến các khu vực 
vùng cao trừ khi họ tin rằng nhu cầu và khả 
năng mua hàng sẽ lớn hơn chi phí giao dịch 
và hậu cần liên quan. Nếu không có các dịch 
vụ hỗ trợ này, các doanh nghiệp có thể cần 
cung cấp các dịch vụ bổ sung để có thể tăng 
cường năng lực của mình. Trong một số 
trường hợp, các chương trình của chính phủ 
cung cấp các dịch vụ miễn phí hoặc được trợ 
cấp, khiến các nhà cung cấp dịch vụ trọn gói 
khó cạnh tranh.

Sự tin tưởng và cam kết lâu dài cần có thời 
gian để phát triển và đòi hỏi cả hai bên phải 
nhìn thấy lợi ích từ mối quan hệ. Các doanh 
nghiệp tìm nguồn cung ứng sản phẩm nông 
nghiệp lo lắng các yêu cầu về chất lượng và/
hoặc số lượng của họ sẽ không được đáp 
ứng và nhà sản xuất sẽ không thực hiện 
đúng cam kết theo thỏa thuận nếu các 
thương lái (như những người buôn bán tại 
biên giới Lào Cai và Trung Quốc) đưa ra mức 
giá hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, một trong các 
đối tác doanh nghiệp của GREAT cho biết 
trước khi hợp tác với GREAT, công ty của 
ông đã phải nỗ lực để thu hồi hàng trăm 
triệu Việt Nam đồng đã ứng trước cho nông 
dân để đầu tư đầu vào sản xuất trong khi 
nông dân bán đầu ra cho các thương lái 
không chính thức.4   

     

thức về nguồn lực và vốn, nhiều người gặp
khó khăn trong việc vay vốn để mở rộng và
nâng cấp sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu
của doanh nghiệp. Mở rộng hoặc thâm 
canh sản xuất cây hoa màu đòi hỏi khả 
năng tiếp cận đất canh tác, tài chính và các 
nguồn cung cấp đầu vào sản xuất chất 
lượng, có giá cả hợp lý và đáng tin cậy. 
Người sản xuất cũng cần hiểu rõ về các tiêu 
chuẩn chất lượng được yêu cầu và cách đạt 
được chúng.

Nếu các nhà sản xuất không tự tin vào nhu 
cầu thị trường trong tương lai, họ sẽ ngần 
ngại đầu tư các nguồn lực khan hiếm vào 
cây trồng và công nghệ mới, các vùng sản 
xuất được mở rộng hoặc các doanh nghiệp 
siêu nhỏ. Họ sẽ đánh giá rủi ro một cách 
cẩn thận và tìm kiếm bằng chứng rõ ràng 
cho thấy các cam kết của doanh nghiệp với 
họ là thực tế và sẽ được tuân thủ.

 “

 “
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       Sự hiện diện lâu dài của các công ty và nhà máy tạo cho các hộ gia đình sự tin 
tưởng để tham gia vào các dự án và đầu tư vào sản xuất của họ. Nhưng các công ty  
và nhà máy này cũng cần phải tham gia với các bên liên quan và các nhóm khác 
nhau để đảm bảo sự tin tưởng đó. Phụ nữ Mường trong nghiên cứu này đã phát triển 
những mối quan hệ này theo thời gian, một vài người dân tộc Dao và Mông ở Sơn La 
đã tỏ ra nghi hoặc hơn về tính ổn định của việc sản xuất rau. Tương tự, phụ nữ Dao, 
Mông và một số người Tày cũng quan tâm đến chuỗi giá trị và thị trường ở Lào Cai 
và muốn xem các dự án phát triển và tác động như thế nào đến việc bình ổn và tăng 
giá.6

4. Phỏng vấn đối tác doanh nghiệp ở tỉnh Sơn La trong Chuyến Giám sát Đánh giá phối hợp của GREAT năm 2019.
5. Vào giữa năm 2019, 52% số hộ ở Sơn La có nhu cầu vay vốn, nhưng chỉ có 27% trong số đó được vay. Tại Lào Cai, 27% số hộ có nhu cầu vay
vốn và chỉ có 21% số đó được vay, Báo cáo Nghiên cứu theo dõi đầu kỳ của Aus4Equality|GREAT, Đại học Minnesota (tháng 3 năm 2020).
6. Báo cáo Nghiên cứu theo dõi đầu kỳ của Aus4Equality|GREAT, Đại học Minnesota (tháng 3 năm 2020).

Thách thức -  Góc nhìn Nhà sản xuất 

H      ầu hết các nông hộ nhỏ gặp các thách



Hình 2. Số người tham gia vào Sản xuất Hộ gia đình và Tạo Thu nhập, theo giới tính8 

Tỷ lệ nam giới và phụ nữ tham gia canh tác cây lương thực cao; ít người trồng cây hoa 

màu hơn nhiều.

Các đánh giá do GREAT thực hiện nêu bật nhiều thách thức cản trở sự tham gia vào thị 
trường của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Lào Cai và Sơn La. Kỹ năng giao tiếp thường là trở 
ngại chính, bao gồm khả năng đọc viết tiếng Kinh (tiếng Việt) và sự tự tin khi tham gia với 
các doanh nghiệp. Trường hợp của thị trường rau sạch là một ví dụ điển hình.
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7. Báo cáo Nghiên cứu theo dõi đầu kỳ của Aus4Equality|GREAT, Đại học Minnesota(tháng 3 năm 2020).
8. Báo cáo Nghiên cứu theo dõi đầu kỳ của Aus4Equality|GREAT, Đại học Minnesota (tháng 3 năm 2020). Câu hỏi liên quan đến việc
tham gia các hoạt động này trong 12 tháng trước.

Hơn nữa, hầu hết nông dân dựa vào cây trồng tại nhà để tiêu dùng trong gia đình (xem Hình 
2 bên dưới), vì vậy bất kỳ sự chuyển dịch nào khỏi sản xuất cây trồng chủ lực truyền thống 
đều là rủi ro về sự đảm bảo lương thực.

Các cuộc thảo luận nhóm tập trung trong Báo cáo Nghiên cứu theo dõi đầu kỳ của GREAT 
đã nêu bật quan điểm của phụ nữ về việc cắt giảm tiền mặt:7

Phụ nữ bày tỏ mong muốn đa dạng hóa hơn các loại cây trồng và tiềm năng thu 
nhập của họ. Họ không muốn bị hạn chế trong các loại cây trồng hay thị trường 
đơn lẻ. Một phụ nữ Mường ở Sơn La đã năm bắt rất rõ mối quan tâm này: "Trước 
đây, người dân có nhiều mạng lưới an toàn tài chính hơn vì chúng tôi trồng nhiều 
loại cây hơn, như ngô và sắn." [Và một người khác khác:] “Lúa mì ít có lãi hơn chè, 
nhưng có thể giữ lại ăn được...” 

Một phụ nữ Tày ở Lào Cai chia sẻ: "Tôi muốn trồng nhiều cây quế hơn ... vì chúng là 
cây lâu năm. Tôi cũng nuôi lợn và gà quanh năm. Nhưng trồng cây thì cần vốn để 
phát quang rừng."
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Tham gia vào Thị trường Rau: 
Những hạn chế mà phụ nữ dân tộc thiểu số 
phải đối mặt9

Khả năng tiếp cận thị trường của phụ nữ dân 
tộc thiểu số bị hạn chế do thiếu cấp trung 
gian có năng lực. Chỉ có dưới 5 ví dụ ở mỗi 
tỉnh về các mô hình kinh doanh đã được 
chứng thực trong đó rau được các hộ nông 
dân cung cấp, các công ty hoặc hợp tác xã 
bao tiêu thu mua và được bán với giá cao 
trong các cửa hàng bán lẻ hiện đại. 

Ở cấp độ tiểu ngành

Hai hợp tác xã rau tại thời điểm nghiên cứu 
được thực hiện (mỗi tỉnh một hợp tác xã) đã 
mất 5 năm để thiết lập mạng lưới cung cấp 
với khoảng 50 hộ gia đình để phục vụ nhu 
cầu của khách hàng - là các siêu thị ở Hà 
Nội với yêu cầu sản lượng ổn định hàng 
ngày. Rõ ràng là các doanh nghiệp sẽ mất 
một khoảng thời gian đáng kể để xây dựng 
mối quan hệ kinh doanh bền vững với những 
người mua mới và do đó có nhu cầu mở 
rộng cơ sở cung cấp của họ. Nếu không có 
sự hỗ trợ từ bên ngoài (ví dụ thông qua 
GREAT), số lượng phụ nữ dân tộc thiểu số 
tham gia cung ứng các thị trường này khó 
có thể tăng nhanh. 

Một nghiên cứu cơ sở được thực hiện trong Giai đoạn Khởi động của GREAT vào 
năm 2018 đã xác định các vấn đề trong tiểu ngành rau của Sơn La và Lào Cai tại 
thời điểm đó như sau:

Ấn phẩm Chuyên đề của GREAT

Ở cấp độ hộ gia đình

Sản xuất rau an toàn yêu cầu phải áp 
dụng nghiêm ngặt các kỹ thuật cụ thể. 
Ngoài ra, các siêu thị và những người mua 
số lượng lớn khác thường yêu cầu nguồn 
cung hàng ngày ổn định. Điều này có thể 
là thách thức đối với nhiều hộ sản xuất 
nhỏ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số, 
những người thường áp dụng phương 
pháp sản xuất truyền thống dẫn đến năng 
suất và chất lượng không ổn định.

Đất sẵn có và có hệ thống tưới tiêu là yêu 
cầu tiên quyết đối với các vùng trồng rau. 
Những nông dân không đáp ứng được yêu 
cầu này sẽ không thể tham gia vào chuỗi 
giá trị.

Thiếu kiến thức và kỹ năng để tiến hành 
sản xuất thương mại theo nhu cầu thị 
trường khiến phụ nữ dân tộc thiểu số khó 
hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp và 
hợp tác xã.

Sản xuất rau cho các thị trường cao cấp 
như siêu thị đòi hỏi chi phí đầu tư cao và 
hậu cần tốt, đây là điều mà phụ nữ dân 
tộc thiểu số thường không tiếp cận được.
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Giải quyết các Khó khăn: Ứng phó của GREAT

“Chúng tôi đã làm việc với rất nhiều dự 
án nông nghiệp để giảm nghèo. Tuy 
nhiên tôi thích dự án này nhất vì giờ 
chúng tôi đã có triển vọng ổn định đối 
với măng khi được ký hợp đồng 20 năm 
với Công ty. CRED đã hỗ trợ xây dựng 
các cơ sở chế biến ngay trong bản, tạo 
công ăn việc làm cho người dân. Trồng 
măng giúp tạo thu nhập và bảo vệ rừng. 
Tôi sẽ động viên mọi người ở đây đăng 

Dự án hợp tác với các doanh nghiệp này 
cũng như các tổ chức nhà nước để tạo nên 
những thay đổi hệ thống bền vững giúp tăng 
quyền kinh tế cho phụ nữ. Sơ đồ dưới minh 
họa 'không gian làm việc khả thi' hoặc đôi 
bên cùng có lợi giữa nhà sản xuất và các tác 
nhân thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp. 
Hình tròn bên trái thể hiện phía nhà cung 
cấp về vấn đề thay đổi hành vi và lợi ích kinh 
tế và xã hội liên quan đến sự tham gia của

Trong các thỏa thuận hợp tác của GREAT tại 
Sơn La và Lào Cai GREAT có nhiều ví dụ về 
các mô hình hiệu quả. GREAT có 52 thỏa 
thuận hợp tác đầu tư, trong đó với 22 doanh 
nghiệp, để thực hiện các dự án tại Lào Cai 
vầ Sơn La. Thông qua đó, Dự án đang giúp 
mở rộng và/hoặc thử nghiệm các mô hình 
kinh doanh mới bao gồm nhiều phụ nữ dân 

tộc thiểu số, bao gồm cả người khuyết tật, 
đồng thời củng cố hệ thống thị trường. Tổng 
cộng, có khoảng 130 pháp nhân tư nhân 
hiện đang tham gia vào các chuỗi giá trị 
được GREAT hỗ trợ - bao gồm các đối tác 
doanh nghiệp, tổ hợp tác đã được đăng ký, 
hợp tác xã và các tổ chức khác.

ký trồng măng trên diện tích đã từng 
trồng ngô để mở rộng diện tích măng 
lên 1.000 ha theo kế hoạch của 
UBND huyện Vân Hồ phối hợp với 
Công ty Măng Yên Thành - Yên Bái.”  
- Anh Lò Văn Póp, Bí thư Chi bộ bản
Tưn, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh
Sơn La.10

phụ nữ trên thị trường. Hình tròn bên phải 
ghi lại các động lực của khu vực công và 
tư để phát triển bao trùm và thông qua 
việc phát triển các mô hình và tác động 
mang tính đổi mới sáng tạo với một loạt 
các đối tác có thể được nhân rộng. Điều 
này cũng bao gồm các chính sách hỗ trợ 
và môi trường pháp lý để trở nên bao 
trùm hơn.

Những thách 
thức và động 
lực để phụ nữ 
tham gia

Những thách 
thức và động 
lực để khu vực 
công và tư phát 
triển bao trùm

Không gian làm việc khả thi và khu vực đôi bên cùng có lợi là gì 

Tiềm năng vượt qua những thách thức của cả hai bên một cách khả 
thi và bền vững

10. Theo Nghiên cứu cơ bản của Aus4Equality|GREAT (2018).
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Bảng 1 mô tả các giải pháp cụ thể cho những thách thức được tóm tắt dưới đây, thu hẹp 
khoảng cách giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp và các phương pháp tiếp cận tạo thuận lợi 
của Dự án GREAT.

Bảng 1. Ứng phó với những thách thức

Thách thức Tác động lên việc  
thực hiện dự án Ứng phó của GREAT

Các nhà sản 
xuất quy mô 
nhỏ đa dạng và 
phân tán với 
nguồn lực/tài 
sản hạn chế.

Các dịch vụ hỗ 
trợ nông 
nghiệp có chất 
lượng đáng tin 
cậy bị hạn chế 
(ví dụ: cung 
cấp đầu vào, 
bao tiêu đầu 
ra, chế biến tại 
chỗ).

 Dịch vụ tài
chính khó tiếp
cận (Ví dụ: Tín
dụng cho
người sản xuất
và doanh
nghiệp nhỏ).

• Khó khăn đối với
người sản xuất,
kinh doanh có
nhu cầu mở
rộng, thâm canh
sản xuất (phạm
vi bị hạn chế,
tăng chi phí và
rủi ro, hạn chế
về tài chính).
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11. Hệ thống quản lý thông tin của GREAT (MIS).
12. Như trên.

 









GREAT ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác 
để chia sẻ những rủi ro trong đổi mới và mở rộng. 
Đến nay, tổng số 7.743 ha diện tích sản xuất nông 
nghiệp mới đã được hình thành.11

Đồng đầu tư và tư vấn kỹ thuật để hỗ trợ các đối tác 
cung ứng đầu vào trong các tiểu ngành như rau, 
măng để xây dựng vườn ươm cung cấp cây giống chất 
lượng tốt cho người sản xuất. Ngân sách để mua cây 
giống cho người sản xuất được hỗ trợ thông qua quỹ 
quay vòng của Dự án. Tạo điều kiện hình thành các 
hợp tác xã và các tổ nhóm sản xuất khác để tổng hợp 
nguồn cung, tiếp cận đào tạo kỹ thuật và giảm chi phí 
đầu vào. Ví dụ: GREAT đã phát triển bộ hướng dẫn 
đơn giản cho các đối tác về cách thành lập và điều 
hành tổ nhóm. Đến cuối năm 2020, 528 nhóm đã 
được thành lập, thu hút hơn 13.419 phụ nữ tham 
gia.12  Hơn 10.000 phụ nữ đã được cung cấp nguồn lực 
và đầu vào sản xuất. 
Phát triển các lựa chọn hỗ trợ chuỗi giá trị, ví dụ: cho 
vay không thế chấp dựa trên mô hình dòng tiền và hồ 
sơ rủi ro của nông dân.
Đào tạo kiến thức cơ bản về tài chính và các công cụ 
(ví dụ: quản lý tiền mặt, quản lý thu nhập và chi phí, 
bảo hiểm và quảng bá các sản phẩm tiết kiệm phù 
hợp) và đào tạo tài chính kỹ thuật số (bao gồm các 
ứng dụng và ví ngân hàng) thông qua quan hệ đối tác 
với VietED và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 
(VBSP)
Phát triển các công cụ thương mại điện tử với sự hỗ 
trợ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo, ví dụ ứng dụng trên 
điện thoại thông minh và tư vấn kinh doanh để tăng 
hiệu quả cho lĩnh vực này, cải thiện lợi nhuận kinh 
doanh và hỗ trợ tăng thu nhập cho phụ nữ.



Great
Highlight



Thách thức Tác động lên việc  
thực hiện dự án Ứng phó của GREAT

Thiếu tư vấn kỹ 
thuật để củng 
cố kiến thức/ 
năng lực canh 
tác.

Các doanh 
nghiệp không 
tham gia trực 
tiếp vào việc 
nâng cao chất 
lượng sản xuất.

• Người sản xuất
thiếu kiến thức
và/hoặc khả
năng đáp ứng
các tiêu chuẩn
chất lượng; các
doanh nghiệp
phải vật lộn để
phát triển
nguồn cung cấp
ổn định, chất
lượng cao.

Thông tin thị 
trường không 
đầy đủ và nhu 
cầu thị trường 
biến động.

Rất ít dịch vụ hỗ 
trợ liên kết 
những người có 
nhu cầu sản 
phẩm và dịch vụ 
với những 
người cung cấp.

Cạnh tranh từ 
các nhà kinh 
doanh không 
chính thức.

• Người sản xuất
và doanh nghiệp
thiếu niềm tin
vào nhau và vào
thị trường tương
lai; do dự khi
tham gia các
cam kết dài hạn.

• Rủi ro cao cho
các doanh
nghiệp nông
nghiệp khi ứng
vốn trước cho
người sản xuất
(vì họ có thể phá
bỏ cam kết để
bán ở nơi khác).

Thiếu các 
chính sách/
chương trình 
của chính phủ 
giúp hoạt động 
kinh doanh 
hiệu quả.

• Các doanh
nghiệp phải đối
mặt với các trở
ngại về quy định
hoặc hoạt động.

• Các chính sách
của nhà nước về
trợ giá hoặc
miễn phí giá
dịch vụ làm thị
trường giá cả bị
bóp méo.

13. Như trên.
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 Vận động chính sách, ví dụ: vận động để các 
phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường được 
đưa vào thiết kế và hướng dẫn cho Chương trình 
Mục tiêu Quốc gia mới về phát triển kinh tế - xã 
hội ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hợp tác với các cơ quan Chính phủ để (theo thời 
gian) xây dựng một môi trường thuận lợi hơn cho 
các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo dựa trên 
việc tăng cường đối thoại với các doanh nhân nữ, 
bao gồm thông qua Chỉ số Cạnh tranh cấp Huyện, 
Sở và Ngành (DDCI).
Các nhóm phối hợp theo tiểu ngành được thành 
lập để chia sẻ thông tin và thống nhất các ưu tiên 
và tập hợp các nhóm nòng cốt từ chính phủ, 
ngành và cộng đồng để chia sẻ thông tin và thống 
nhất về các ưu tiên chính sách.

 Khuyến khích các mối quan hệ lâu dài giữa doanh
nghiệp và các hộ/nhóm sản xuất để xây dựng lòng
tin và sự cam kết. Trong giai đoạn đầu, một bên thứ
ba trung lập có thể giúp thiết lập và minh họa các
phương thức giao tiếp tôn trọng lẫn nhau và không
đe dọa dựa trên đối thoại và chia sẻ thông tin trung
thực. Bên thứ ba cũng có thể tạo điều kiện tiếp cận
thông tin thị trường để giúp cả nhà sản xuất và
doanh nghiệp đánh giá các lựa chọn và đàm phán
các hợp đồng cùng có lợi.
Đến cuối năm 2020, các đối tác doanh nghiệp của
GREAT đã ký hơn 5.296 hợp đồng với các tổ nhóm
hoặc cá nhân sản xuất, trong đó nêu rõ mức đầu tư
từ doanh nghiệp, tiêu chuẩn chất lượng và thu mua
hàng. Để xây dựng mối quan hệ hiệu quả, cần có
trao đổi thường xuyên và minh bạch giữa các đối tác
doanh nghiệp và người sản xuất, bao gồm phản hồi
về chất lượng sản phẩm và làm việc cởi mở với nhà
sản xuất để giải quyết mọi vấn đề.13



 Các doanh nghiệp được khuyến khích cung cấp đào 
tạo trực tiếp cho nông dân sản xuất hoặc thông qua 
các nhà cung cấp bên ngoài, nằm trong liên kết hợp 
đồng đang thực hiện với các hộ/nhóm sản xuất. Ví 
dụ: người sản xuất đang được đào tạo và huấn luyện 
để áp dụng các kỹ thuật cần thiết để đáp ứng các 
tiêu chuẩn chất lượng cụ thể và do đó mang lại lợi 
ích cho doanh nghiệp thông qua việc cải tiến sản 
phẩm, tăng giá và sản lượng bán ra.
Hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các hợp tác xã/ 
nhóm sản xuất.
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Mô hình kinh doanh: Phát triển sản xuất 
chè Shan tuyết hữu cơ kết hợp với cây dược 
liệu vì sự tiến bộ của phụ nữ dân tộc thiểu số

Địa điểm: Bốn xã của huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai

Phạm vi: 697 hộ với 550 ha chè và 100 
ha cây dược liệu 

Mô hình kinh doanh: Công ty Chè Bắc Hà đề 
xuất một mô hình kinh doanh có sự tham 
gia của nông dân thu nhập thấp vào hoạt 
động kinh doanh chính của họ với vai trò là 
người sản xuất và công nhân. Công ty hướng 
đến hợp tác với nhiều phụ nữ hơn, đặc biệt 
thông qua hợp tác với phụ nữ để phát triển 
mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên 
vườn chè Shan tuyết - kết hợp sản xuất chè 
với trồng các loại dược liệu tự nhiên.

Vấn đề của nông dân: Chè là nguồn thu nhập  
duy nhất của nông dân địa phương. Tuy 
nhiên, nông dân ở 4 xã này đã phải đối mặt 
với những thách thức lớn trong nhiều năm, 
bao gồm (i) sản xuất phân tán, năng suất 
thấp; (ii) nguồn cung không ổn định và chất 
lượng thay đổi; (iii) không có liên kết và 
không có thỏa thuận kinh doanh với các nhà 
chế biến và xuất khẩu; (iv) thiếu khả năng 
tiếp cận thông tin thị trường và các dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh.
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Nghiên cứu điển hình: Chè Bắc Hà

Giải pháp tài chính: Công ty đang áp dụng 
các giải pháp kinh doanh toàn diện và sáng 
tạo như cung cấp nguyên liệu đầu vào (thuốc 
trừ cỏ, phân hữu cơ), đào tạo kỹ thuật và xây 
dựng hệ thống để hướng tới chứng nhận bền 
vững (GACP14 và Hữu cơ). Giải pháp này bao 
gồm phổ biến kiến thức để đảm bảo phụ nữ 
địa phương có cả kỹ năng kỹ thuật và sự tự 
tin để chế tạo phân bón hữu cơ thông qua 
phụ phẩm nông nghiệp (than hoạt tính kết 
hợp với phân ủ) và tạo ra thuốc trừ sâu sinh 
học. Năng suất cao hơn cùng với các giải 
pháp kinh doanh khác đang giúp công ty 
nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm 
chế biến và mở rộng thị trường, cả trong 
nước và nước ngoài.

“Chúng tôi tự hào là người dân xã Bản 
Liền, có kinh nghiệm trồng, chăm sóc 
và thu hái chè búp để bán cho công ty. 
Điều kiện sống và tình hình tài chính của 
gia đình chúng tôi đã được cải thiện rõ 
rệt. Khả năng đọc viết và nhận thức của 
mọi người về các vấn đề xã hội cũng đã 
được nâng cao. Trong đợt bùng phát 
COVID-19, nhiều sản phẩm bị mất thị 
trường; tuy nhiên, sản phẩm chè vẫn 
tiếp tục tạo ra thu nhập cho chúng tôi. 
Phụ nữ được hưởng lợi nhiều nhất vì 
chúng tôi trực tiếp giữ tiền bán chè và 
quản lý chi tiêu trong gia đình. Chúng tôi 
hỗ trợ chồng trong giai đoạn khó khăn 
này. Trong hoàn cảnh hiện tại, chồng 
chúng tôi khó tìm được việc làm.”   
- Chị Vàng Thị Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ
xã Bản Liền. Công ty chè Bắc Hà, Báo cáo
quý, tháng 4 - tháng 6 năm 2020.15

Tác động:  Số hộ tham gia sản xuất chè 
hữu cơ ở Bản Liền đã tăng từ 296 lên 697 
hộ. Trong đó, 526 hộ đang sử dụng tổng 
diện tích 100 ha để trồng xen chè với các 
sản phẩm cây dược liệu hữu cơ. Thu 
nhập của nông dân trên mỗi ha được dự 
đoán sẽ tăng 256% và lợi nhuận là 120%. 
Công ty cũng đã tạo ra 15 việc làm mới, 
trong đó có 10 việc làm cho phụ nữ dân 
tộc thiểu số tại xưởng chế biến chè của 
Công ty ở xã Bản Liền.
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14. Như trên.
15. Như trên.

Phil.Harman
Cross-Out

Phil.Harman
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Giải pháp Đổi mới Sáng tạo của GREAT giúp phụ nữ có trình độ tiếng Kinh (tiếng Việt) thấp tiếp 
cận thông tin dễ dàng

Nghiên cứu đánh giá giữa kỳ của Dự án đã chỉ ra rằng khi phụ nữ tham gia nhiều hơn 
vào các lĩnh vực mục tiêu, họ càng cần nhiều kiến thức hơn để mở rộng sản xuất hoặc 
phát triển kinh doanh. Những kiến thức này bao gồm cả các kỹ năng quản lý tài chính, 
lãnh đạo, công nghệ kỹ thuật số và tiếp thị.16 Thông qua Quỹ Đổi mới Sáng tạo, GREAT 
đang hỗ trợ phát triển các dịch vụ hỗ trợ địa phương phù hợp với các tỉnh Tây Bắc Việt 
Nam, bao gồm một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp phụ nữ dân tộc Mông, 
Hà Nhì và Tày học hỏi và áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất mới, và dịch vụ tư vấn kinh 
doanh để giúp các nhóm sản xuất nông nghiệp bán các sản phẩm địa phương trên 
nền tảng thương mại điện tử và qua các kênh truyền thông xã hội.

Bài học kinh nghiệm

Kinh nghiệm của GREAT trong việc kết nối nông 
dân với doanh nghiệp ở Sơn La và Lào Cai đã làm 
nổi bật các vấn đề có liên quan đến những bên 
đang tìm cách hỗ trợ phát triển bao trùm ở Việt 
Nam và những nơi khác. Đầu tiên và quan trọng 
nhất, cần thấu hiểu sâu sắc về bối cảnh địa 
phương hoặc ‘hệ thống’ kinh tế mà các cá nhân 
đang hoạt động trong đó. Điều này bao gồm việc 
xác định cách thức sản phẩm di chuyển trong 
chuỗi giá trị để đến thị trường cuối cùng, những 
chức năng và dịch vụ hỗ trợ nào có sẵn và ai cung 
cấp chúng cũng như các ‘quy tắc’ chính thức và 
không chính thức hình thành các tương tác trong 
hệ thống.

Ở những vùng có tính đa dạng cao, có nhiều dân 
tộc sinh sống như Sơn La và Lào Cai, việc tìm hiểu 
truyền thống, văn hóa, đặc điểm dân tộc học và 
các sản phẩm bản địa chuyên biệt của từng dân 
tộc càng đặc biệt quan trọng. Tại nhiều khu vực, 
văn hóa cộng đồng có thể ảnh hưởng đến mối 
quan hệ giữa nông dân và doanh nghiệp. Có được 
những kiến thức này có thể giúp doanh nghiệp 
xác định các điểm đầu vào tốt nhất và tạo và duy 
trì niềm tin với những người sản xuất để duy trì sự 
tham gia và cam kết của họ. Thông thường, sự 
tham gia của người lãnh đạo cộng đồng của một 
nhóm dân tộc là rất quan trọng cho sự tham gia 
thành công của cả nhóm.17 Do đó, các hoạt động 
nghiên cứu của GREAT đã giúp giải mã các đặc 
điểm dân tộc học của người sản xuất bên cạnh 
các vấn đề về thị trường và ngành.

Trước khi thiết kế một biện pháp can thiệp cụ 
thể, chẳng hạn như giúp một đối tác doanh 
nghiệp và các nhóm sản xuất mở rộng sản xuất, 
cần tiến hành phân tích thị trường đầy đủ bao 
gồm dự báo nhu cầu trong tương lai và các nguồn 
cung cạnh tranh. Sau đó, một quy trình lập kế 
hoạch kinh doanh kỹ lưỡng được thực hiện với sự 
giám sát và tương tác thường xuyên với các đối 
tác doanh nghiệp và các nhà đồng đầu tư để chia 
sẻ thông tin về các vấn đề thị trường mới nổi, bao 
gồm cả thông tin mới từ các nghiên cứu và đánh 
giá khác. COVID-19 đã chứng minh điều kiện thị 
trường có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào. 
Trong ngành rau, nhu cầu thị trường thấp hơn do 
dịch bệnh bùng phát đòi hỏi người sản xuất phải 
nhanh chóng thích ứng trong kế hoạch sản xuất. 
GREAT hiện cũng đang hỗ trợ các đối tác phụ 
thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu để phát 
triển hơn nữa các kênh tiếp thị trong nước.

Mọi lời khuyên hoặc hỗ trợ cho doanh nghiệp 
hoặc nhà sản xuất đều phải dựa trên cơ sở phân 
tích các rủi ro một cách cẩn thận. Ví dụ, các loại 
rau dễ hỏng và ngắn ngày như cải bắp và xà lách 
rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, đặc 
biệt là mưa lớn. GREAT đang hỗ trợ các đối tác 
trồng rau áp dụng các giải pháp kỹ thuật (nhà 
kính khép kín, màn che chi phí thấp) và điều 
chỉnh kế hoạch sản xuất của họ và giới thiệu 
nhiều loại cây trồng chịu mưa tốt hơn, ví dụ như 
bí ngô. 

16. Nghiên cứu đánh giá giữa kỳ của Aus4Equality|GREAT, tháng 12/2020.
17. Như trên.
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Ở Tây Bắc Việt Nam, có sự khác biệt đáng kể 
giữa các nhóm dân tộc và địa điểm, vì vậy việc 
khái quát hóa là rất rủi ro. Nông dân sản xuất 
nhiều mặt hàng khác nhau và có nhiều mức độ 
tiếp cận với các nguồn lực sản xuất. Các doanh 
nghiệp cung cấp đầu ra thị trường cho nông 
sản bao gồm người mua chính thức và không 
chính thức; doanh nghiệp vừa, nhỏ và lớn; hợp 
tác xã và người bán lẻ, người bán buôn và công 
ty chế biến. Mỗi loại hình kinh doanh có một số 
yêu cầu và thách thức khác nhau, vì vậy điều 
quan trọng là phải làm việc chặt chẽ với các đối 
tác được lựa chọn để xác định những dịch vụ hỗ 
trợ nào là cần thiết và phù hợp. Khi Công ty 
Chè Bắc Hà mở rộng sang hai xã mới, các giải 
pháp đã thực hiện ở các xã ban đầu không hiệu 
quả, công ty cần phải điều chỉnh lại phương 
thức đào tạo.

Có các yếu tố xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến 
hộ gia đình và phụ nữ trong việc đưa ra các 
quyết định kinh tế và tham gia vào các doanh 
nghiệp. Ví dụ, phụ nữ trẻ người Mông ở Sa Pa 
không muốn tham gia khóa đào tạo ba tháng 
về kỹ năng thêu do một đối tác doanh nghiệp 
của GREAT tổ chức  tại tỉnh khác, mặc dù họ 
sẽ được trả phụ cấp và mọi chi phí do ngại đi 
lại. Cần có thêm thông tin và đào tạo để giúp 
các hộ gia đình và phụ nữ đưa ra các quyết 
định hiệu quả về các hoạt động kinh tế của họ 
trên cơ sở cân nhắc cả cơ hội và rủi ro.

Nguồn vốn của GREAT tốt nhất nên được sử dụng sớm để giúp tạo ra sự thay 
đổi tư duy hoặc thử nghiệm các phương pháp tiếp cận sáng tạo, nhưng sau đó 
nên giảm dần theo thời gian. Những người tham gia cần nhìn thấy tiềm năng về 
lợi nhuận liên tục, thay vì tham gia chủ yếu để tiếp cận các quỹ dự án. 1  8 

Cần xây dựng cơ chế liên lạc thường xuyên 
giữa doanh nghiệp và người sản xuất để hai 
bên hiểu nhau hơn về kế hoạch kinh doanh và 
các tiêu chuẩn bắt buộc - bao gồm cả sản 
lượng sản phẩm được yêu cầu mỗi mùa. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng ký 
kết hợp đồng dài hạn của người sản xuất và 
người mua, bao gồm mức độ cạnh tranh trên 
thị trường vào thời điểm thu hoạch - cho dù chỉ 
có một số người mua tương đối lớn với yêu cầu 
nghiêm ngặt về số lượng và chất lượng, hay có 
vô số lựa chọn cho sản lượng bán ra. Ở đây 
cũng vậy, không có câu trả lời đơn giản, vì điều 
đó phụ thuộc vào sản phẩm và khu vực. Để 
hiểu sâu sắc về những động lực giúp doanh 
nghiệp và người sản xuất bắt đầu và duy trì 
quan hệ đối tác cũng như về các cách thức duy 
trì quan hệ hiệu quả nhất, cần có một nỗ lực 
rất lớn. Trong giai đoạn đầu, một bên thứ ba 
trung lập có thể giúp thiết lập và minh họa các 
phương thức giao tiếp tôn trọng lẫn nhau và 
không đe dọa dựa trên đối thoại và chia sẻ 
thông tin trung thực.

Các dự án của GREAT được thực hiện bởi các 
tổ chức phi chính phủ hợp tác với các đối tác 
doanh nghiệp (chè, dược liệu, quế) thường hiệu 
quả hơn trong việc thành lập các nhóm sản 
xuất và có cơ chế truyền thông minh bạch. 
GREAT cũng tạo điều kiện để giúp cả nông dân 
và doanh nghiệp đánh giá các lựa chọn và đàm 
phán hợp đồng để đôi bên cùng có lợi. Chính 
quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể như 
Hội Phụ nữ và Hội Nông dân cũng có thể giúp 
xây dựng lòng tin với các hộ nông dân.

18. 'Kiến thức' được ghi lại trong các hội thảo Rút kinh nghiệm của Aus4Equality|GREAT năm 2019.

có thời vụ ngắn, thị trường biến động và dễ bị 
ảnh hưởng bởi thời tiết (như rau và lúa). 
GREAT cũng đang hỗ trợ phát triển các ứng 
dụng điện thoại thông minh có thể giúp cải 
thiện khâu lập kế hoạch, giao tiếp và tính minh 
bạch giữa các doanh nghiệp và người sản xuất.
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Để phát triển mối liên kết bền vững và ổn định giữa một doanh nghiệp và tất cả các hộ 
gia đình mục tiêu là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian.20

Cơ hội thành công của các tổ nhóm sản xuất cũng khác nhau tùy thuộc vào loại nhóm và các 
yếu tố địa phương. Động lực trong nội bộ gia đình và trong nhóm cũng không thể bị bỏ qua. 
Mặc dù GREAT tập trung vào nâng quyền cho phụ nữ, Dự án cũng thừa nhận rằng nhiều đơn 
vị sản xuất là hộ gia đình hoặc các nhóm có cả nam và nữ, vì vậy các hoạt động chỉ dành cho 
phụ nữ không phải lúc nào cũng khả thi hoặc phù hợp. Hơn nữa, tác động đến từ các hoạt 
động được thiết kế để mang lại lợi ích cho phụ nữ sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc liệu những 
hoạt động này có phù hợp với nguyện vọng và ưu tiên của phụ nữ hay không.

Người sản xuất - đặc biệt là phụ nữ với khối 
lượng công việc vốn đã nhiều - cần phải tin 
rằng họ sẽ có lợi ích khi tham gia nhóm sản 
xuất trước khi họ cân nhắc tham gia. Đó là 
niềm tin rằng chất lượng sản phẩm được cải 
thiện nhất định sẽ dẫn đến giá cả cao hơn và 
thu nhập tăng lên. Những lợi ích này cần 
được thông báo rõ ràng, tốt nhất là bằng các 
minh chứng thực tế và được ghi trong thỏa 
thuận hợp tác. Điều này cũng giúp chính 
quyền địa phương trong việc hỗ trợ thành lập 
nhóm sản xuất.

Các doanh nghiệp nên coi các nhóm sản 
xuất như một phần không thể thiếu trong mô 
hình kinh doanh bao trùm của họ và có cơ 
chế để khuyến khích các lãnh đạo nhóm và 
duy trì các nhóm. Các tổ nhóm có nhiều khả 
năng tồn tại và tự duy trì khi có nhiệm vụ rõ 
ràng và hoạt động sản xuất là một phần của 
mối liên kết kinh doanh đang diễn ra, mang 
lại lợi ích tiền tệ và các lợi ích khác một cách 
rõ ràng.  

Các nhóm cần đặt ra các quy tắc, chuẩn 
mực, mục tiêu và các sắp xếp giám sát, để 
đảm bảo những quy tắc này phù hợp với văn 
hóa và bối cảnh địa phương.

Nam giới nên tham gia vào việc phát triển 
các giải pháp cùng với phụ nữ, ngay cả khi 
phụ nữ là ‘mục tiêu’ chính của can thiệp. Ví 
dụ, các vấn đề về khối lượng công việc nên 
được thảo luận với nam giới và các thành 
viên khác trong gia đình, để tìm cách giúp 
phụ nữ có thêm thời gian tham gia vào các 
hoạt động nhóm.

Các lãnh đạo tổ nhóm cần được khuyến 
khích để được tạo động lực. Một cách hay đó 
là trao tiền thưởng nếu họ đạt kết quả tốt. 
Ngoài ra, nên thường xuyên thực hiện tập 
huấn về kỹ năng lãnh đạo. Phụ nữ có thể cần 
những hỗ trợ cụ thể để tăng sự tự tin khi 
nắm giữ vai trò lãnh đạo.21 Họ nên được mời 
tham gia vào các hoạt động nhóm nhiều 
hơn, được yêu cầu mở các cuộc họp và đóng 
góp ý kiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm 
của họ. Tiến dần lên các vai trò cấp cao hơn, 
với sự cố vấn từ một nhà lãnh đạo có kinh 
nghiệm, có thể là một chiến lược hiệu quả.

Bài học về các nhóm sản xuất của GREAT19

19. Dựa trên ghi chép tại hội thảo Rút kinh nghiệm tại Lào Cai và Sơn La của Aus4Equality|GREAT năm 2019.
20. Báo cáo tiến độ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 của Aus4Equality|GREAT, tr. 25.
21. Tính đến giữa năm 2020, hơn 1.000 phụ nữ đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo trong các tổ nhóm do GREAT hỗ trợ - vượt quá mục
tiêu hoạt động của chỉ số này.  Nguồn:  Aus4Equality|GREAT 2020b.
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Các nhóm sản xuất cũng cần được đào tạo thực 
tế. Để đạt được chứng nhận chất lượng,22  ví dụ, 
các tổ nhóm cần được nâng cao cả kỹ thuật và 
kỹ năng lưu trữ hồ sơ, do đó yêu cầu nông dân 
cần sử dụng thành thạo ứng dụng trên điện 
thoại để ghi lại các thông tin sản xuất. Việc đào 
tạo có tác động nhiều nhất khi giảng viên giảng 
dạy bằng ngôn ngữ của nông dân, trong các 
nhóm nhỏ, giảng viên chất lượng cao và tốt 
nhất là thực hiện tại hiện trường hơn là trong 
lớp học. Các tài liệu trực quan như ảnh, video 
và các biểu tượng hoạt hình thường là những 
công cụ giao tiếp hiệu quả hơn lời nói.

Khả năng của các nhóm sản xuất trong việc 
tuân thủ các nghĩa vụ của hợp đồng để đạt tiêu 
chuẩn chất lượng cây giống và phân bón có thể 
được tăng cường bằng cách cải thiện khả năng 
tiếp cận tài chính của họ, bao gồm thông qua 
các quỹ tiết kiệm địa phương và các khoản tín 
dụng như quỹ quay vòng và các khoản vay 
ngắn hạn. Điều quan trọng là làm việc với các 
ngân hàng để cải thiện các sản phẩm cho vay 
của họ đối với các hộ gia đình và người sản 
xuất.

Một môi trường chính sách thuận lợi cho phép 
các doanh nghiệp thiết lập, mở rộng và đưa ra 
các quyết định tuân theo các nguyên tắc kinh 
doanh; hỗ trợ hoạt động sản xuất thông qua 
các thỏa thuận sử dụng đất an toàn; và khuyến 
khích các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đáp 
ứng nhu cầu của các nhóm thu nhập thấp. 
Điều này cũng có nghĩa là tránh hoặc thu hẹp 
các chương trình hỗ trợ của chính phủ để cạnh 
tranh với các nhà hoạt động tư nhân, chẳng 
hạn bằng cách cung cấp vật liệu sản xuất, cây 
giống hoặc dịch vụ miễn phí hoặc rẻ.

Hoạt động của các nhóm phối hợp theo tiểu 
ngành cũng rất hữu ích cho việc vận động 
chính sách. Ví dụ, thông qua Nhóm sản xuất 
Quế, các vấn đề về phê duyệt đất đai của hai 
doanh nghiệp đối tác của GREAT ở tỉnh Lào 
Cai đã được giải quyết với chính quyền cấp 
huyện và cấp tỉnh tương ứng. Kết quả là, kế 
hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp đã 
được phê duyệt, mở đường cho các cơ sở chế 
biến mới và ước tính tạo ra khoảng 530 việc 
làm cho người dân địa phương.23 

22. Ví dụ như để đạt tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp tốt của Việt Nam (VietGAP).

23. Theo Báo cáo Tiến độ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 của Aus4Equality|GREAT, tr.16.
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Kết luận
Dự án GREAT hỗ trợ phát triển các mô 
hình kinh doanh bao trùm hơn sẽ giúp 
thu hẹp khoảng cách giữa các nhà sản 
xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở Lào Cai 
và Sơn La và các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ và thu mua sản phẩm của 
họ. Các hoạt động của GREAT dựa trên 
sự đánh giá kỹ lưỡng các thách thức và 
cơ hội. GREAT đã giúp xác định những 
cách thức thiết thực để hệ thống kinh tế 
địa phương hoạt động tốt hơn, vì lợi ích 
của phụ nữ dân tộc thiểu số, người 
nghèo và các nhóm yếu thế khác ở các 
tỉnh vùng sâu vùng xa này.

Dự án đã đạt được những kết quả tích 
cực như các vùng sản xuất được mở 
rộng, thị trường mới và phát triển, năng 
suất tăng cao, chất lượng được cải thiện 
đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường, và 
thu nhập của nông dân đã tăng lên. Các 
nhóm sản xuất mới hiện đã kết nối được 
với thị trường và quản lý hợp tác được 
cải thiện. Doanh nghiệp liên kết chặt 
chẽ hơn với nông dân và hiểu họ hơn. 
Phụ nữ tham gia nhiều hơn vào chuỗi 
cung ứng và có nhiều cơ hội hơn dành 
cho các nữ doanh nhân.

Cách tiếp cận của GREAT - hợp tác với 
các tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và 
doanh nghiệp hiện có và đảm bảo các 
mối liên kết được phát triển mang lại lợi 
ích chung - có nghĩa là những thay đổi 
tích cực có khả năng được duy trì tốt 
sau khi Dự án kết thúc.
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