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Giới thiệu

Báo cáo này tổng hợp tiến độ so với mục tiêu của Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả 
kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (Dự án GREAT) và tổng kết các hoạt động trong giai đoạn 
từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020. 

Đại dịch COVID-19 toàn cầu đã mang lại một số thách thức cho Dự án GREAT trong nửa đầu năm 2020. Nó 
cũng tạo cơ hội để Dự án hợp tác với các đối tác doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước và 
cộng đồng vì họ định hướng các tác động về sức khỏe, xã hội và kinh tế của đại dịch. Mặc dù COVID-19 làm 
cho nhiều hoạt động của Dự án và các đối tác bị hoãn lại hoặc phải điểu chỉnh, GREAT vẫn tiếp tục tạo ra ảnh 
hưởng thông qua:

Chỉ số Kết quả Mục tiêu
Số phụ nữ được tập huấn có kiến thức và kỹ năng về nông nghiệp, chế 
biến, du lịch và kinh doanh 30.314 22.283

Số phụ nữ tham gia vào hợp tác xã hoặc mạng lưới kinh doanh (tổ nhóm 
sản xuất hoặc nhóm lợi ích chung) 8.771 8.915

Số phụ nữ được cung cấp đầu vào sản xuất với sự hỗ trợ của GREAT 7.914 6.118

Số phụ nữ tăng thu nhập Không có sẵn 11.717

Số phụ nữ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo trong các hợp tác xã, tổ 
nhóm mà GREAT hỗ trợ (112) 810 363

Số phụ nữ hưởng lợi cho biết họ tự tin hơn nhờ sự hỗ trợ của GREAT Không có sẵn 9.374

Tỉ lệ phụ nữ hưởng lợi từ các can thiệp về giới cho biết họ tham gia 
vào quá trình ra quyết định tài chính trong gia đình Không có sẵn 50%

Số lượng cuộc đối thoại chính sách giữa chính phủ và các doanh 
nghiệp mà phụ nữ tham gia 44 21

Kinh phí huy động được từ các doanh nghiệp/Hợp tác xã cho đồng đầu 
tư với GREAT (tính bằng USD) 3,7 triệu USD 3 triệu USD 

*Báo cáo của dự án GREAT dựa trên các mục tiêu hàng năm mà Cowater International cam kết với DFAT như
được nêu chi tiết trong Kế hoạch làm việc hàng năm của GREAT.

Tiến độ so với Mục tiêu của GREAT  – tháng 7/2019-tháng 6/2020*
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Từ tháng 1 đến tháng 6/2020, 9 dự án mới đã được phê duyệt bao gồm 3 dự án đổi mới sáng tạo đã bắt đầu đi vào 
hoạt động. Hai thỏa thuận hợp tác với đối tác doanh nghiệp đã chấm dứt và một thỏa thuận hợp tác đang tạm 
dừng. Tóm tắt như sau:

Dự án đã hợp 
tác với

21 

30 đối tác tại 
Lào Cai 

19 đối tác tại 
Sơn La

Tính đến tháng 6 năm 2020, 5 triệu đô la Úc (35%) tài trợ đối tác của GREAT đã được giải 
ngân. Khoảng 77% ngân sách của các thỏa thuận hợp tác đối tác đã được cam kết.

49 đối tác  

52 thỏa thuận 
hợp tác

16 

12 

3 đối tác thực hiện dự án 
tại cả hai tỉnh Lào Cai và 
Sơn La

đối tác doanh nghiệp, 

các cơ quan nhà nước và

các cơ quan nghiên cứu, cơ 
sở đào tạo, các tổ chức phi 
chính phủ trong nước và 
quốc tế và các tổ chức đa 
phương.
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Tác động của COVID-19 và Giải pháp ứng phó

Các biện pháp ứng phó của Việt Nam đối với đại dịch 
COVID-19 diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, mặc dù 
vẫn có các tác động đáng kể lên nền kinh tế, nhưng 
nhiều người cho rằng những tác động này sẽ nghiêm 
trọng hơn rất nhiều nếu không có phản ứng nhanh 
chóng của chính phủ. Tất cả những hoạt động của dự 
án GREAT đều bị ảnh hưởng theo một cách nào đó, 
nhưng mức độ tác động khác nhau giữa các lĩnh vực, 
đối tác và người hưởng lợi, thậm chí một số còn ghi 
nhận lợi ích kinh tế.

COVID-19 mang lại những hậu quả nặng nề cho cả lĩnh 
vực nông nghiệp và du lịch, trong đó, các tác động đối 
với lĩnh vực du lịch rất đột ngột và nghiêm trọng. Việc 
hạn chế đi lại và giãn cách xã hội đã khiến cho lượng 
khách du lịch và nhu cầu về dịch vụ giảm và nhu cầu 
đầu tư của các hộ gia đình vào lĩnh vực này vẫn ở mức 
thấp. Từ tháng 1 đến tháng 6/2020, 31% các hoạt động 
trong kế hoạch của GREAT đã bị trì hoãn. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành rau bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng do nhu cầu thị trường giảm, chuỗi cung 
ứng bị gián đoạn và nhu cầu từ những người mua lớn 
như siêu thị, nhà hàng và trường học giảm.

Một lưu ý đáng khích lệ là hơn một nửa số đối tác của 
GREAT vẫn cam kết duy trì thu mua từ các đối tác với 
sản lượng như trước khi xảy ra đại dịch và trong một 
sốtrường hợp còng thu mua nhiều hơn Ví dụ, Công ty 
Chè Bắc Hà tăng doanh thu do có thể thu mua chè từ 
các hộ gia đình không bán được cho thương lái do hạn 
chế của COVID-19 và thông qua việc phát triển các thị 
trường mới. Sơn Hà (doanh nghiệp xuất khẩu quế) 
cũng vượt kế hoạch 16%. 3 trong số 5 vườn ươm do 
phụ nữ lãnh đạo được thành lập và hỗ trợ bởi Fresh

Studio, đối tác của GREAT, đang trong giai đoạn khởi 
động và có tổng doanh thu là 64.917.190 đồng, tương 
đối phù hợp với kế hoạch.

Tác động của COVID-19 đối với những người hưởng lợi 
của Dự án là đáng kể và khá nghiêm trọng trong một 
số trường hợp, đặc biệt là đối với các hộ gia đình tham 
gia vào du lịch cộng đồng và kinh doanh homestay vì 
lượng khách nghỉ qua đêm giảm đáng kể. Trong khi đó, 
một số dự án trồng chè và dược liệu vẫn duy trì được 
hoặc thậm chí nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

      o
hiện

dịch bệnh bùng phát, các hoạt động đào tạo không thể thực  
theo đúng kế hoạch. Nhu cầu cho thị trường chè giảm khiến 

doanh thu giảm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục thu mua chè của 
các hộ mục tiêu như đã cam kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục ký hợp đồng 
với các hộ nhằm giữ đúng cam kết trong dự án này.
Công ty Chiềng Đi, Báo cáo quý Tháng 4 - Tháng 6 năm 2020  

D
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Kế hoạch Ứng phó và Phục hồi sau COVID-19 của GREAT

GREAT đã đưa ra kế hoạch 
Ứng phó và Phục hồi 
COVID-19 để hỗ trợ các đối 
tác và người hưởng lợi ứng 
phó và phục hồi sau các tác 
động kinh tế của COVID-19.

Kế hoạch tập trung vào tính 
liên tục trong kinh doanh, 
hỗ trợ ngành nông nghiệp 
và du lịch, tiếp cận tài chính 
và tái cơ cấu khoản vay, tiếp 
cận và phổ cập kỹ thuật số 
và bạo lực trên cơ sở giới.

Các sáng kiến ứng phó của đối tác 
Các đối tác của GREAT đang thích ứng với các tác động về sức khỏe, an toàn và kinh tế 
của COVID-19.

49% 54%

Tạo ra sản phẩm hoặc 
dịch vụ mới

Tăng cường hợp tác để 
giảm các chi phí hậu cần

Áp dụng công nghệ nhằm mở 
rộng thị trường và bán hàng

Xây dựng hoặc chuyển 
hướng sang các thị 

trường mục tiêu mới

Áp dụng công nghệ 
nhằm giảm thiểu chi phí

53%

62% 63%

Phương pháp Thích ứng

Dự án cũng tiếp tục theo 
dõi các tác động kinh tế 
của COVID-19 đối với lĩnh 
vực nông nghiệp và du 
lịch, các tác động cụ thể 
đối với các đối tác và người 
hưởng lợi. Dự án cũng 
đăng tải các bản cập nhật 
COVID-19 thường xuyên  
trên trang web của 
GREAT.
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Cập nhật tiến độ: N  âng quyền cho Phụ nữ địa phương

GREAT áp dụng phương pháp tiếp cận ba mũi nhọn để tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ:

Tiếp cận

Thu hút phụ nữ 
tham gia vào tất cả 
các hoạt động của 

dự án  

Nâng quyền

Tăng cường khả năng 
đưa ra những quyết 

định chiến lược trong 
cuộc sống của phụ nữ 
và biến những chiến 
lược đó thành hành 

động 

GREAT nâng quyền cho phụ nữ địa phương như thế nào

Lợi ích

Cải thiện điều 
kiện kinh tế của 

phụ nữ
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Tiếp cận: Thu hút phụ nữ tham gia vào tất cả các hoạt động của 
dự án   

Lợi ích: Cải thiện điều kiện kinh tế của phụ nữ

Trong bối cảnh những thách thức vẫn đang diễn ra do 
dịch COVID-19, số người, bao gồm phụ nữ và phụ nữ 
dân tộc thiểu số được tiếp cận thông qua các can thiệp 
của dự án là khá lớn. Tuy nhiên, 24% các hoạt động 
của dự án nằm trong kế hoạch không thể thực hiện 
được kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến tháng 6 năm 
2020. Do không thể tổ chức các sự kiện cộng đồng với 
quy mô lớn, số người được dự án tiếp cận thông qua 
các hoạt động như nâng cao nhận thức về bình đẳng 
giới cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận của dự án thông qua các 
nhóm sản xuất và dịch vụ vẫn mạnh mẽ, phản ánh sự 
tập trung của GREAT trong việc tạo cơ hội cho phụ nữ 
tham gia vào các mạng lưới trong nỗ lực nâng cao vị 
thế kinh tế của họ. 

477 tổ nhóm được thành lập (đạt 73% so với mục 
tiêu cuối dự án) và 12.340 (61%) thành viên là phụ 
nữ, với 11.330 phụ nữ dân tộc thiểu số). 

Người hưởng lợi của dự án được tham gia vào các hoạt 
động về giới, bao gồm sự kiện cộng đồng và đào tạo về 
giới, trong 12.358 trường hợp, với sự tham gia của phụ 
nữ là 7.383 trường hợp và sự tham gia của phụ nữ dân 
tộc thiểu số là 6.618 trường hợp. Tỉ lệ nam giới tham 
gia khá tích cực khi chiếm 40%, và GREAT tiếp tục đo 
lường mức độ tham gia của nam giới để đảm bảo mức 
độ phù hợp.

Liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp/hợp tác 
xã: Đến tháng 6 năm 2020, có tổng số 3.674 hợp đồng 
mua bán đã được ký kết giữa các nhóm sản xuất và/
hoặc hộ cá thể với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Các 
hợp đồng giúp đảm bảo các cam kết chung: đối tác 
kinh doanh cam kết mua sản phẩm từ người sản xuất 
và người sản xuất cam kết bán sản phẩm phù hợp với 
yêu cầu chất lượng cho đối tác kinh doanh. Các hợp 
đồng đã ký có điều khoản phạt doanh nghiệp/hợp tác 
xã nếu họ không thực hiện cam kết và thu mua của 
hộ gia đình, làm tăng vị thế và quyền năng của người 
sản xuất trong quan hệ hợp tác.

Với những dự án đã có thị trường ổn định như dược 
liệu, chè và măng, cơ chế này đã phát huy hiệu quả. 
Các đối tác kinh doanh như Lỏi Tươi, Chiềng Đi và 
Fresh Studio coi các nhà sản xuất là những đối tác 
bình đẳng trong kinh doanh, đôi bên cùng có lợi. Họ 
báo cáo việc trao đổi thường xuyên và minh bạch với 
nhà sản xuất, bao gồm chia sẻ phản hồi từ khách 
hàng về chất lượng sản phẩm và làm việc với nhà sản 
xuất để giải quyết các vấn đề.
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Nâng cao kiến thức và năng lực: Một số đối tác đã đưa 
ra các tiêu chuẩn nông nghiệp và hiện đang xuất khẩu 
các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. 
Những đối tác này gồm có Vina Samex (Fair Trade), 

Đức Phú (Union for Ethical BioTrade), Sơn Hà (quế 
hữu cơ), Chè Bắc Hà (chè hữu cơ), Vina Tea (Rainforest 

Alliance), Chiềng Đi (chè hữu cơ và GlobalGAP). Do đó, 
các nhà sản xuất, bao gồm cả phụ nữ, trong các dự án 
này đã được đào tạo và huấn luyện để áp dụng các kỹ 
thuật cần thiết để sản xuất các sản phẩm đáp ứng các 
tiêu chuẩn yêu cầu. Nhìn chung, những người sản 
xuất, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số trong ngành 
rau phải đối mặt với nhiều thách thức nhất trong việc 
đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất cần thiết.

Trong một số dự án, phụ nữ đã được tập huấn sử dụng 
các công nghệ mới. Ví dụ, Hợp tác xã Dao Đỏ đã tập 
huấn cho phụ nữ sử dụng Zalo (một ứng dụng nhắn 
tin, gọi điện video trực tuyến) và tham gia vào các 
nhóm trên Zalo để liên lạc thường xuyên. Các hộ sản 
xuất ở xã Chiềng Xuân, Vân Hồ đã được tập huấn cách 
sử dụng Nhà sấy bằng năng lượng mặt trời.Trong 
ngành du lịch, các chủ homestay và các tổ nhóm dịch 
vụ đã được tập huấn cung cấp các dịch vụ du lịch cộng 
đồng chất lượng cao bao gồm nấu ăn, đón khách, biểu 
diễn văn nghệ và tiếp thị bằng các phương tiện truyền 
thông.

Tiếp cận tài chính: GREAT đã hợp tác với VietED và 
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để phát triển sản 
phẩm cho vay không thế chấp, và hoàn thiện khảo sát 
đầu kỳ với các hộ gia đình cần khoản vay trong ngành 
chè, rau, chanh leo, và gai xanh ở Sơn La. Bước tiếp 
theo là chọn tiểu ngành mục tiêu mà đối tác có thể 
cung cấp các khoản vay cho phụ nữ. 

Tính đến tháng 6 năm 2020, 1.151 việc làm đã được 
tạo ra thông qua Dự án GREAT, với 840 việc làm cho 
phụ nữ (350 việc làm toàn thời gian và 490 việc làm 
bán thời gian). 67% số việc làm này là cho phụ nữ 
dân tộc thiểu số.

Nâng cao thu nhập của hộ gia đình và phụ nữ: Trước 
khi bùng phát COVID-19, công ty Chè Bắc Hà, công ty 
Chè Chiềng Đi, công ty Vina Tea, AOP, CRED (Măng), 
Hợp tác xã Mường Khương, Hợp tác xã Cộng đồng 
Dao đỏ và Công ty Sapanapro cho biết đã giúp tạo ra 
lợi nhuận cho các hộ gia đình đã bán sản phẩm cho 
công ty/hợp tác xã và/hoặc cung cấp dịch vụ cho họ. 
Tuy nhiên, với điều kiện thị trường thay đổi do 
COVID-19 gây ra, chỉ có một số ít công ty có thể tiếp 
tục thu mua ở mức tương đương để duy trì lợi nhuận 
cho các hộ gia đình. 

Các hoạt động tại bản Vặt ở Mộc Châu thuộc dự án do 
Action on Poverty thực hiện thể hiện những tác động 
tích cực về cải thiện kiến thức và năng lực của phụ nữ 
khi tham gia phát triển kinh tế và được tăng quyền 
năng (xem nghiên cứu điển hình ở phần kết luận Mục 
3.2).

Tiếp cận các đầu vào sản xuất: Tổng số 10.147 phụ 
nữ, trong đó có 7.016 phụ nữ dân tộc thiểu số đã 
được cung cấp các đầu vào sản xuất như phân bón, 
cây giống và các khoản vay cho đến tháng 6 năm 
2020. Điều này rất quan trọng vì đầu vào chất 
lượng tốt không phải lúc nào cũng có sẵn thông 
qua các nhà cung cấp địa phương, và đầu vào 
chất lượng kém dẫn đến sản lượng thấp và chất 
lượng kém.
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Nâng cao quyền năng: Tăng cường khả năng đưa ra những 
quyết định chiến lược trong cuộc sống của phụ nữ và biến 
những chiến lược đó thành hành động 
Mặc dù cần có thời gian để đạt được các hiệu quả bình đẳng giới, nhưng GREAT đã quan sát thấy những thay đổi 
trong nhận thức về các vấn đề bình đẳng giới của các bên liên quan chính của Dự án và các lãnh đạo nữ được 
lựa chọn:

GREAT cũng đã hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh 
doanh và quản lý kinh doanh thông qua các đối tác như 
WISE và Hội Phụ nữ Lào Cai. Những phát hiện ban đầu 
từ nghiên cứu theo dõi giữa kỳ cũng cho thấy các 
chuyến tham quan học tập đến các địa bàn mà phụ nữ 
đã tạo ra sự thay đổi mang lại hiệu quả cao, đặc biệt 
đối với những phụ nữ trước đây chưa có cơ hội ra khỏi 
cộng đồng. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức kỹ thuật, 
phụ nữ thường có động lực tốt hơn khi họ được tận mắt 
chứng kiến những phụ nữ khác có thể thay đổi hoặc 
tạo ra những con đường mới hoặc sự nghiệp mới. Điều 
này đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ tin tưởng 
vào khả năng của mình. 

Chuyến giám sát chung mới đây đã xác định rằng 
việc phụ nữ tiếp cận các khoản vay từ Quỹ quay vòng 
trong dự án gạo do ADC thực hiện tại xã Chiềng Yên, 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã giúp phụ nữ cảm thấy 
họ có quyền hơn và tăng khả năng đưa ra quyết 
định. Trước đây, phụ nữ hiếm khi được đứng tên là 
người vay chính trên giấy chứng nhận cho vay. Họ 
cảm thấy họ được nâng quyền và có vị trí chịu trách 
nhiệm chính trong việc nhận và quản lý khoản vay.

Ước tính có khoảng 70.000 lượt người đã được tiếp cận trực tuyến và 3.094 người đã 
tham dự một loạt các hoạt động về bình đẳng giới do GREAT chủ trì nhân ngày Gia đình 
Việt Nam 28 tháng 6 năm 2020. 

Khoảng 5.000 phụ nữ được tham gia vào quá trình ra quyết định chung cho các hoạt động 
về sinh kế, chi tiêu trong gia đình hoặc chia sẻ công việc, tương đương với 3.500 hộ gia 
đình. Số lượng này chiếm tỷ lệ 29% trong tổng số 12.031 hộ đang tham gia Dự án.

7 tổ chức phi chính phủ (CARE, Oxfam, SNV, Helvetas, CRED, AOP, ADC) đã tiến hành các 
can thiệp tập trung vào giới để thay đổi các chuẩn mực giới trong các hộ gia đình mục 
tiêu.

Cho đến tháng 6 năm 2020, có tổng số 1.035 phụ nữ, trong đó có 946 phụ nữ dân tộc thiểu 
số đã được đề cử đảm nhận các vai trò lãnh đạo trong các tổ nhóm, Hợp tác xã.
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Báo cáo Tiến độ:  Thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh bao trùm

Áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thị trường, GREAT đang nỗ lực để mở rộng sản xuất, năng 
suất, chất lượng, phát triển thị trường và năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Tác động của 
COVID-19 đã thay đổi trên các lĩnh vực và tiểu ngành này, dẫn đến các kết quả khác nhau cho kỳ báo cáo.

Vùng sản xuất được mở rộng và chuyển đổi theo tiêu 
chuẩn chất lượng

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, có tổng số 17 đối 
tác là doanh nghiệp nông nghiệp báo cáo vùng sản 
xuất đã được mở rộng lên 2.968 ha và đang áp dụng 
các tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp; đạt 72% chỉ 
tiêu cuối dự án. 

Tuy nhiên, thành tích đạt được khác nhau tùy theo 
từng ngành, phản ánh tác động của COVID-19 đối với 
thị trường. Trong khi các vùng sản xuất quế, cánh 
kiến trắng và chè vùng cao đều đặn được mở rộng thì 
các dự án trồng rau, dược liệu và chanh leo lại đạt kết 
quả khiêm tốn .

Thu mua nông sản và chất lượng

Dữ liệu từ 12 trong số 17 đối tác doanh nghiệp làm 
nông nghiệp cho thấy tổng cộng 99.996 tấn sản phẩm 
đã được thu mua trong vòng sáu tháng qua, đạt 46% 
chỉ tiêu kế hoạch của đối tác. Sản lượng thấp một 
phần do thị trường biến động nhưng cũng do thời 
điểm này không phải là mùa thu hoạch chính của 
chanh leo, cây dược liệu và quế. Điều quan trọng là 
phải xem xét dữ liệu hàng năm đầy đủ để giải thích 
cho những thay đổi theo mùa vụ này.

Các đối tác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch bao 
gồm Việt Tú, Lan Rừng và Hợp tác xã Cộng đồng Dao 
Đỏ đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng du 
khách và người sử dụng dịch vụ, kéo theo đó là sự sụt 
giảm doanh thu và lợi nhuận.
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Đánh giá các giải pháp kinh doanh

GREAT đã hỗ trợ các đối tác, đặc biệt là các Hợp tác xã, 
tổ chức sản xuất tốt hơn, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ 
quản lý kinh doanh cho các thành viên thông qua các 
hoạt động sau:

Chia sẻ lợi ích trong các mô hình kinh doanh với phụ 
nữ hiện có

Các đối tác doanh nghiệp đã phải xoay sở để giảm 
thiểu thiệt hại kinh tế do COVID-19 trong khi duy trì 
hợp đồng bao tiêu với các hộ gia đình càng nhiều càng 
tốt. GREAT đánh giá rằng ít nhất 12 trong số 18 đối tác 
doanh nghiệp đã chia sẻ lợi ích tương đối tốt với các hộ 
gia đình bao gồm: nâng cao nguồn cung cấp đầu vào 
chất lượng, đào tạo kỹ thuật và chia sẻ lợi ích kinh tế 
công bằng với các hộ gia đình. 

Sau tập huấn về bình đẳng giới và các hoạt động 
chuẩn bị đáp ứng giới khác, 6 đối tác kinh doanh, hầu 
hết là các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu như 
Sơn Hà, Vina Samex, Đức Phú, Chiềng Đi, Vina Tea, 
muốn thực hiện nhiều chính sách đáp ứng giới hơn 
trong thực tiễn kinh doanh. GREAT sẽ làm việc với 
CARE, SNV và Helvetas để phát triển một khung kiểm 
toán giới để thực hiện các hoạt động thí điểm.

Xây dựng một bản hướng dẫn đơn giản 
trong việc lựa chọn thành viên, thành 
lập và điều hành nhóm, hướng dẫn này 
đã được phổ biến cho các đối tác.

Giúp đỡ các đối tác doanh nghiệp đánh 
giá các thành viên hiện có và tạo điều 
kiện cho các hoạt động tổ nhóm.

Làm việc với một đối tác nông nghiệp 
để thí điểm hình thành các nhóm hỗ 
trợ kỹ thuật 'tại chỗ'.

Làm việc với hai đối tác nông nghiệp 
để thảo luận về các mô hình kinh 
doanh sửa đổi nhằm ứng phó tốt hơn 
với rủi ro dịch bệnh.

Khuyến khích các đối tác mời các 
nông dân giỏi tham gia tổ hỗ trợ kỹ 
thuật tại địa phương.

Cung cấp thêm hỗ trợ kỹ thuật / tư vấn 
để hỗ trợ các đối tác kinh doanh cải 
thiện quản lý chuỗi cung ứng của họ 
để họ có thể củng cố hoạt động kinh 
doanh của mình trong giai đoạn mở 
rộng, đa dạng hóa sản phẩm hoặc thị 
trường để ứng phó với các tác động 
của COVID-19.

Hỗ trợ việc học tập lẫn nhau từ các tổ 
chức phi chính phủ liên quan có ý định 
tiến hành các hoạt động nhóm thường 
xuyên gắn với kế hoạch kinh doanh và 
đồng ý việc giới thiệu các kỹ thuật tiên 
tiến để bồi dưỡng nhóm và củng cố kỹ 
năng cho người sản xuất.

1

2

3

4

5

6

7
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Báo cáo tiến độ:  Cải thiện chính sách và quản trị ngành

Dự án đã đạt được những kết quả hữu hình về cải thiện chính sách và phối hợp quản trị ngành ở cấp cộng đồng, 
cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia mặc dù các biện pháp cách ly, hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 làm hạn 
chế các cơ hội tham vấn với các bên liên quan để chia sẻ kinh nghiệm cải thiện chính sách và điều phối tiểu ngành.

Các cơ quan ban ngành chính phủ củng cố chính sách và ban hành các kế hoạch, quy định và dịch vụ cho phép 
phát triển kinh tế xã hội toàn diện hơn

Bằng chứng về chính sách và quản trị ngành được cải thiện bao gồm:
• Trong năm vừa qua có 44 cuộc thảo luận chính sách giữa cơ quan nhà nước  các doanh nghiệp có sự tham gia của 

phụ nữ, vượt chỉ tiêu 21 cuộc thảo luận.
• Phụ nữ tham gia chiếm 52%, đây là một con số tích cực vì nam giới thường chiếm đa số trong những diễn đàn 

trước đây trong khổ dự án GREAT.
Phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm 38% tổng số người tham gia và chiếm 74% trong tổng số phụ nữ tham gia cho thấy GREAT 
và các đối tác có thể làm nhiều hơn nữa để đảm bảo tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số được lắng nghe khi Dự án tiếp 
tục được triển khai.

Huyện Văn Bàn mở rộng vùng quản lý và khai thác rừng Bồ đề bền vững 

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn đã xây dựng đề xuất mở rộng 1.000 ha diện tích rừng Bồ đề lấy nhựa (nguyên liệu dùng 
làm hương và nước hoa), bao gồm 502,6 ha rừng trồng mới và 431,2 ha rừng cải tạo. Huyện có chính sách hỗ trợ 33 tỷ 
đồng triển khai kế hoạch nhân rộng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như các hộ 
đầu tư vào ngành hàng mới đem lại giá trị cao này. Có sự tham gia mạnh mẽ của phụ nữ trong việc tham vấn ở cấp 
cộng đồng.

Kế hoạch nhân rộng diện tích rừng trồng tre lấy măng ở Vân Hồ để phát triển ngành mới trong huyện

Tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ đã xác định tiềm năng của chuỗi giá trị măng mới hình thành do CRED hỗ trợ tại huyện. 
Huyện đã xây dựng kế hoạch nhân rộng vùng trồng 1.000 ha măng làm cây chủ lực thay thế các sản phẩm lâm sản tại 
xã Tân Xuân, Xuân Nha, Chiềng Xuân. Kế hoạch nhân rộng không chỉ giúp cải thiện mức độ che phủ rừng mà các hộ 
tăng thu nhập lên 45 triệu một ha trong vòng 30 năm cho thêm 700 hộ sống ở các xã vùng sâu, vùng xa có ít cơ hội sinh 
kế khác.

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Huyện và Sở, Ban, Ngành (DDCI)

Tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Lào Cai đã công bố báo cáo DDCI đầu tiên đo lường hiệu quả điều 
hành kinh tế địa phương của tất cả các huyện, sở ban ngành. Các chỉ số bao gồm bình đẳng giới, chính phủ điện tử và 
phát triển bền vững đã được đưa vào báo cáo giúp hướng dẫn cải thiện chính sách một cách rộng rãi và bền vững ở tất 
cả các sở, huyện tại hai tỉnh. 
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sử dụng kết quả DDCI làm một trong những Chỉ số đo lường hiệu quả 
công việc phục vụ việc đánh giá kết quả hoạt động của từng huyện, sở và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là một bước quan trọng 
trong việc thúc đẩy đổi mới môi trường kinh doanh. 
Sự tham gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong việc cung cấp thông tin phản hồi về phương pháp 
DDCI đã chứng minh những ưu điểm của phương pháp DDCI về bình đẳng giới cho các tỉnh khác. GREAT có kế hoạch 
tổ chức các hội thảo trực tuyến nhằm chia sẻ phương pháp và kết quả DDCI với các tỉnh quan tâm đến phương pháp 
này phục vụ việc nhân rộng.
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Dự thảo Quyết định của tỉnh về việc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và phát triển cơ sở hạ tầng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự thảo quyết định về việc 
khuyến khích các sáng kiến du lịch cộng đồng. Dự thảo đã được thảo luận với cộng đồng, chính quyền xã, huyện và các 
cơ quan ban ngành có liên quan như công an, bộ đội biên phòng, các công ty du lịch hoạt động trên địa bàn huyện Bát 
Xát. 
Dự thảo bao gồm các hỗ trợ như sau: 
• phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch
• cho vay vốn phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng
• xây dựng các câu lạc bộ/biểu diễn văn hóa tại khu du lịch
• các nghệ nhân chuyển giao kỹ năng nghề truyền thống
• tiếp thị marketing
• thực hiện một cuộc khảo sát về hiệu quả hoạt động ngành
Phụ nữ dân tộc thiểu số được tham vấn trong việc xây dựng dự thảo chính sách, với sự góp ý của GREAT để đảm bảo 
tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe và cân nhắc.

Nhiều hoạt động phối hợp hơn giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành hàng

Thông qua các cuộc họp đối tác theo ngành hàng của GREAT, sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà 
nước (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện) trong ngành rau (chủ yếu ở tỉnh Sơn La) đã được cải thiện:
• cam kết mạnh mẽ hơn từ cơ quan quản lý nhà nước trong việc cải thiện quy hoạch tổng thể các vùng sản xuất rau;
• tăng cường đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng thủy lợi, điện và đường sá nhằm hỗ trợ đầu tư cho các đối tác.

Những khó khăn chính được các đối tác doanh nghiệp ở Sơn La xác định đang được giải quyết thông qua hội thảo 
ngành chanh leo. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) đã giới thiệu một công 
nghệ phù hợp cho việc kiểm tra độ pH nhằm chọn loại đất hợp để canh tác chanh leo và giảm thiểu rủi ro bệnh dịch 
cho nông dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La sẽ xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát cây 
giống cũng như cung cấp thông tin giúp nông dân tiếp cận cây giống có chất lượng hơn.

Huy động nguồn lực từ nhà nước cho việc nhân rộng và các hoạt động chính sách 

Sự tham gia tích cực của Ban Chỉ đạo dự án tỉnh Sơn La trong các tiểu dự án đang triển khai của GREAT thúc đẩy sự 
vào cuộc mạnh hơn của chính quyền xã, huyện và tỉnh cho vận động chính sách và kế hoạch nhân rộng sử dụng nguồn 
vốn công tạo ra các tác động lớn hơn. 
Kế hoạch nhân rộng chuỗi cung ứng măng:

Huyện Vân Hồ đã làm việc với CRED về kế hoạch nhân rộng chuỗi cung ứng măng.
Liên kết 3 hợp tác xã với Dự án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh đã giúp phát triển thị trường và nâng cao năng 
lực kinh doanh cho các Hợp tác xã.
Phối hợp nhiều hơn để phát triển ngành:
Thông qua cơ cấu của Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động hơn trong việc 
phối hợp với chính quyền huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ cũng như các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề đã 
được xác định trong tiểu ngành rau, gai xanh và chanh leo.
Tại Lào Cai, sự tham gia mạnh mẽ của chính quyền huyện ngay từ khi bắt đầu dự án đóng một vai trò quan trọng 
trong suốt quá trình thực hiện dự án. Việc mở rộng thành phần Ban chỉ đạo tỉnh Lào Cai có thêm các đại diện chính 
quyền huyện đã giúp huy động sự hỗ trợ của chính phủ cho các hoạt động dự án như phát triển dựa vào cộng đồng ở 
các huyện Bát Xát và Bắc Hà. Sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo vào việc giám sát dự án chung sẽ được 
tăng cường hơn nữa trong giai đoạn tới nhằm thúc đẩy nhiều hơn sự hỗ trợ từ Chính phủ.

Nghị quyết của Quốc hội về Dự án mục tiêu quốc gia cho vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 

GREAT đã vận động việc áp dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường với các bộ ngành liên quan, như: Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc thiết kế và hướng dẫn liên quan cho 
Chương tình mục tiêu quốc gia mới về phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả đạt được 
này thông qua các dự án với CARE và UNDP cũng như qua các cuộc thảo luận với các thành viên của Ủy ban Các Vấn đề 
Xã hội của Quốc hội. GREAT sẽ tiếp tục vận động để có thêm nhiều hơn các phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả, các 
khoản viện trợ không hoàn lại, và việc ra quyết định theo cấp nhằm đảm bảo Dự án mục tiêu quốc gia sẽ hỗ trợ tối đa 
mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

•
•

•

•

•
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Nghiên cứu sự phức tạp, thử 
nghiệm và điều chỉnh các can 
thiệp trong khi liên tục  thu thập 
bằng chứng và học hỏi 

Sau một năm các đối tác GREAT 
triển khai ở cấp tiểu dự án, chúng 
tôi đang dần hiểu và giải quyết sự 
phức tạp giữa các thách thức về thị 
trường, địa bàn, sản phẩm cụ thể, 
các nhóm dân tộc khác nhau và 
điểm giao nhau với bình đẳng giới. 
Các giải pháp đã có hiệu quả khi 
thực hiện thí điểm ở một khu vực 
với một nhóm dân tộc, ví dụ như 
trồng rau, chè hoặc làm du lịch, 
cần được điều chỉnh khi nhân rộng 
cho các cộng đồng khác có cùng 
hoặc khác nhóm dân tộc thiểu số.  

Nhiều kinh nghiệm đã cho thấy chỉ 
mang lại lợi ích kinh tế sẽ không 
đủ để thúc đẩy các hộ gia đình 
chuyển đổi hoặc áp dụng các 
phương pháp mới trong nông 
nghiệp và du lịch.  Các yếu tố xã 
hội và văn hóa ảnh hưởng nhiều 
đến hộ gia đình và phụ nữ trong 
việc ra quyết định kinh doanh. Ví 
dụ, các cô gái Mông ở Sapa từ chối 
tham gia khóa đào tạo 3 tháng 
miễn phí về kỹ năng thêu của Công 
ty Lan Rừng tổ chức ở một tỉnh 
khác, mặc dù toàn bộ chi phí và trợ 
cấp hàng tháng đều do Công ty 
chu cấp. Do các yếu tố văn hóa và 
xã hội, họ ngại đi đến nơi khác để 
tham gia tập huấn, mặc dù điều 
này mở ra cơ hội kiếm thu nhập 
thường xuyên.

Tầm quan trọng trong việc tạo 
mạng lưới cho phụ nữ

Thúc đẩy các mạng lưới và mối liên 
kết giữa phụ nữ ở các cộng đồng đã 
giúp phụ nữ được tiếp xúc với các ví 
dụ, thực tiễn thành công, các hình 
mẫu có thể giúp họ tăng tự tin và 
khát vọng thay đổi. Các chuyến 
thăm quan học tập đến các địa bàn 
phụ nữ đã tạo thay đổi rất hiệu quả, 
đặc biệt với phụ nữ không có khả 
năng ra khỏi bản làng trước đó. 
Bên cạnh việc xây dựng năng lực 
kỹ thuật, phụ nữ sẽ có động lực 
hơn khi tận mắt chứng kiến những 
phụ nữ khác có thể thay đổi hoặc 
bắt tay vào con đường mới và công 
việc mới.

Tăng cường sự tham gia với các 
tác nhân thị trường để phát triển 
các ngành hàng mới   

Gai xanh và măng là hai ngành 
hàng mới nổi có tiềm năng ở hai 
tỉnh do GREAT hỗ trợ. Đến nay, 
các đối tác đã áp dụng thành công 
các phương pháp quản lý sản xuất 
và thu hoạch bền vững, tạo mối 
liên kết kinh doanh với nông dân 
và phát triển dịch vụ cây giống và 
kỹ thuật chế biến cải tiến. Các  
ngành hàng này đang chứng minh 
tạo hiệu quả kinh tế và bền vững 
về môi trường và đang thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư mở rộng 
vùng sản xuất. Điều quan trọng là 
các hộ gia đình có cơ hội tăng thu 
nhập  so với các cây trồng truyền 
thống và lâu dài hơn - 10 năm đối 
với cây gai xanh và lên đến 30 năm 
đối với măng.

Các bài học kinh nghiệm và hướng đi tiếp theo 
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Năng lực cạnh tranh của các sản 
phẩm bản địa hướng đến các thị 
trường ngách

Các chiến lược thích ứng cho các 
sản phẩm dễ bị rủi ro hơn để giảm 
thiểu thiệt hại kinh tế cho các hộ 
gia đình tham gia

Sản xuất rau và chanh leo phải đối 
mặt với những thách thức đáng kể. 
Các loại rau ăn lá dễ hỏng, ngắn 
ngày như cải bắp, xà lách dễ bị ảnh 
hưởng bởi điều kiện thời tiết, đặc 
biệt là mưa lớn. Để giảm thiểu điều 
này, cần có nhà kính, lưới che chi 
phí thấp hoặc lên kế hoạch sản 
xuất phù hợp hơn để tránh cây sắp 
thu hoạch bị hỏng vào mùa mưa. 
GREAT đang hỗ trợ các đối tác 
trồng rau áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật, điều chỉnh kế hoạch sản 
xuất hoặc giới thiệu thêm các loại 
cây trồng chịu mưa như bí đỏ.

Ngành chanh leo bị ảnh hưởng 
nặng nề ở Sơn La do sâu bệnh ảnh 
hưởng đến và thu nhập năng suất. 
GREAT đang thảo luận với các đối 
tác để xác định các giải pháp kỹ 
thuật và kinh doanh nhằm vượt qua 
những thách thức mà cả nông dân 
và các doanh nghiệp đi đầu phải 
đối mặt. Nafoods đang thử nghiệm 
cây giống chanh leo kháng bệnh 
mới trên quy mô nhỏ trước khi 
chính thức giới thiệu đến nông dân. 
Lỏi Tươi có kế hoạch luân canh sản 
xuất để hạn chế tối đa cây nhiễm 
bệnh, đảm bảo thu nhập ổn định 
cho bà con. Là một hợp tác xã có 
quy mô nhỏ, Lỏi Tươi có thể dễ 
dàng điều chỉnh mô hình kinh 
doanh. Sẽ khó khăn hơn cho 
Nafoods, là công ty đầu ngành đã 
đầu tư quy mô lớn vào nhà máy chế 
biến hiện đại, để điều chỉnh cách 
tiếp cận của mình. GREAT sẽ đánh 
giá tính khả thi của các kế hoạch 
này, xác định việc trồng chanh leo 
trên diện rộng có thể phải dừng lại 
nếu không tìm ra được giải pháp 
khả thi.

Chính sách thúc đẩy tăng quyền 
năng kinh tế cho phụ nữ            

GREAT đang nỗ lực hỗ trợ các đối 
tác thực hiện chính sách hiệu quả 
nhằm cải thiện kết quả xung quanh 
việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ. 
Để đảm bảo việc xây dựng chính 
sách hiệu quả hơn, dự án đang xây 
dựng khung chính sách WEE để hỗ 
trợ các đối tác và các cơ quan chính 
phủ thực hiện các chính sách bao 
trùm hơn, phù hợp với thực tế trong 
bối cảnh chính phủ Việt Nam.

GREAT đã nhận ra sự cần thiết của 
việc cung cấp hỗ trợ tư vấn về giới 
thiết thực hơn cho các dự án. Điều 
này bao gồm hỗ trợ lập kế hoạch 
hành động DCCI cho các huyện và 
sở, ngành địa phương để đảm bảo 
họ nâng cao năng lực và nhận thức 
về giới cũng như các hành động 
thực tế mà họ có thể thực hiện để 
lập kế hoạch để có sự tham gia của 
phụ nữ và dân tộc thiểu số. GREAT 
cũng đang hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Lào Cai để đảm bảo 
rằng các chính sách mang tính 
toàn diện nhưng cũng thực tế trong 
bối cảnh quy hoạch của Chính phủ 
Việt Nam. 

Dự án sẽ tiếp tục vận động coi giới 
là một vấn đề xuyên suốt trong việc 
thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia cho các vùng dân tộc thiểu 
số giai đoạn 2021-2025 chứ không 
phải là một hợp phần độc lập.

Phân tích tác động của COVID-19 
đối với doanh nghiệp và hộ gia 
đình cho thấy một số sản phẩm 
địa phương như gạo Séng Cù và 
gạo Tẻ Râu, quế và chè Shan tuyết 
vùng cao có thị trường ngách khá 
ổn định. Có cơ hội để GREAT tiếp 
tục hỗ trợ các đối tác này nhằm 
nâng cao hơn nữa năng lực của 
các hộ để họ tham gia vào các thị 
trường ngách có giá trị cao và xác 
định các sản phẩm bản địa để 
nhân rộng cách tiếp cận này.
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Phối hợp các đối tác trong cùng ngành hàng 

4 nhóm ngành hàng đã được thành lập và tổ chức hoạt 
động thường xuyên. Mỗi nhóm đối tác do một chuyên 
gia ngành điều hành (NOMAFSI đối với  ngành chè và 
rau, Đại học Dược Hà Nội cho  ngành dược liệu) hoặc 
GREAT chỉ đạo (ngành du lịch, quế). Những vấn đề 
chung của các  ngành hàng đang được giải quyết như 
việc thực hiện quy hoạch ngành rau, đầu tư cơ sở hạ 
tầng công cộng hoặc tiếp cận cây giống có chất lượng 
cao (dược liệu).

Phê duyệt các dự án mới

Từ tháng 1 đến tháng 6/2020, 6 dự án mới tập trung 
vào Kết quả 3 (chính sách và quản trị ngành) đã được 
phê duyệt. Việc triển khai các dự án này sẽ giúp 
GREAT có những ảnh hưởng chính sách mạnh mẽ hơn 
ở cả cấp quốc gia (thông qua dự án của UNDP hỗ trợ 
Chương trình mục tiêu quốc gia cho các vùng dân tộc 
thiểu số) và cấp tỉnh thông qua các dự án của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai và 
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu. 

‘‘Tôi đã thay đổi quan điểm của mình về người khuyết tật một cách tích cực và tôi nhận 
thấy mình cần phải quan tâm hơn đến việc tạo ra nhiều cơ hội cho người khuyết tật tham 
gia dự án.’’ 

Đại biểu từ Vân Hồ trong Hội thảo Tăng cường sự hòa nhập của Người khuyết tật của GREAT  

Người khuyết tật

Các hội thảo tập huấn đã được tổ chức tại Sơn La và Lào Cai nhằm khuyến khích việc tham gia của người 
khuyết tật vào các Chuỗi cung ứng dự án của GREAT. Các hội thảo được hỗ trợ bởi IDEA, Tổ chức Dịch vụ 
Người khuyết tật và đã thu hút 110 người tham gia bao gồm các đối tác và Ban Quản lý Dự án. Hội thảo đề 
cập đến những rào cản và biện pháp tăng cường sự hòa nhập của người khuyết tật cũng như xây dựng kế 
hoạch ban đầu giúp người khuyết tật tham gia vào các dự án của đối tác GREAT. IDEA và GREAT sẽ tiếp tục 
có những can thiệp cụ thể hỗ trợ đối tác triển khai các kế hoạch đã đề ra.

Hợp tác với Ban Quản lý Dự án 2 Tỉnh và Quản trị Dự án

GREAT đã hợp tác tốt với các Ban Quản lý Dự án ở cả 
hai tỉnh, trong đó vai trò giám sát và hỗ trợ đối tác của 
Ban Quản lý Dự án ngày càng gia tăng. Các thành viên 
Ban Quản lý Dự án đã tự tin hơn trong việc đánh giá kế 
hoạch và hiệu quả hoạt động của các đối tác cũng như 
mang đến những hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời và hữu ích 
cho các đối tác, trong đó có những kết nối với chính 
quyền địa phương. Ví dụ ở tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Dự 
án đã liên hệ với chính quyền địa phương hỗ trợ các nạn 
nhân của bạo lực giới đăng ký tham gia một khóa tập 
huấn. Ban Quản lý Dự án cũng tích cực trong những 
cuộc thảo luận tại thực địa với Sapanapro để giải quyết 
tình trạng chậm tiến bộ. Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La 
đã và đang tích cực giám sát và hỗ trợ các đối tác đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Nhờ có sự hỗ trợ của Ban Quản lý và Ban Chỉ đạo Dự 
án, những thách thức trong việc thực hiện dự án như 
khó khăn về địa lý ở Sơn La đã được giải quyết đáp 
ứng các yêu cầu kinh doanh của đối tác. Sự tham gia 
tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La 
đã thể hiện mối quan tâm và hiểu biết sâu sắc của họ 
về các phương pháp tiếp cận thị trường, nâng cao 
quyền năng cho phụ nữ và các thành viên giúp đỡ huy 
động sự hỗ trợ từ chính phủ khi cần thiết. Lào Cai 
cũng sẽ làm theo phương pháp mang lại hiệu quả này 
khi bộ máy thành viên mới của Ban Chỉ đạo đi vào 
hoạt động.

Quản lý Dự án 
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Ứng phó với các tác động kinh tế và xã hội của COVID-19 ở cả cấp độ ngành và cấp doanh nghiệp là ưu tiên 
cao nhất của Dự án. Mặc dù COVID-19 đã thúc đẩy các điều chỉnh và thích ứng trên tất cả các yếu tố của việc 
thực hiện Dự án, nhưng nó không làm giảm sự tập trung khỏi các mục tiêu của Dự án. Trên thực tế, nó đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi các mục tiêu này và Dự án sẽ tiếp tục tập trung vào những 
điều sau:

Giám sát, Đánh giá, Nghiên cứu và Học tập 

Các hoạt động Giám sát, Đánh giá, Nghiên cứu và Học tập của GREAT được thiết kế để tạo ra các 
bằng chứng kịp thời, theo dõi tiến độ, rút kinh nghiệm, học hỏi từ việc thực hiện Dự án và xác định 
các chiến lược hiệu quả của GREAT. Những kết quả chính đạt được trong kỳ báo cáo bao gồm:

Khảo sát tác động của 
COVID-19:  2 cuộc khảo sát về 
tác động của COVID-19 đối với 
các đối tác doanh nghiệp đã 
được thiết kế và thực hiện.

Xây dựng Kế hoạch Quản lý Tri 
thức và sản xuất các tài liệu 
chuyên đề: Kế hoạch Quản lý Tri 
thức trong đó xác định rõ các 
phương pháp học hỏi, chủ đề và 
các hoạt động học hỏi đã được 
soạn thảo. Các sản phẩm tài liệu 
tri thức ban đầu về Phát triển Hệ 
thống Thị trường và Liên kết Nhà 
sản xuất với Doanh nghiệp đã được 
xây dựng và đang trong quá trình 
hoàn thiện.

Khảo sát đầu kỳ cấp độ dự án: 3 
cuộc đánh giá đầu kỳ cấp độ đối 
tác đã được thực hiện cho các 
tiểu dự án: Dược liệu Vân Hồ, 
ADC và Stevia.

Đạt được khả năng phục hồi, tính bền vững và quy mô lớn hơn 
thông qua tăng cường các hệ thống bao trùm.

Tăng cường sự tham gia hợp tác của khối tư nhân với phụ nữ 
với tư cách là nhà cung cấp, nhân viên và lãnh đạo.

 Xây dựng tình huống và năng lực của chính phủ để tăng cường 
sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp 
và du lịch.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ.
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Lường Thị Hồng Tươi và cộng đồng người dân tộc Thái ở 
Bản Vặt thời gian gần đây đã dựa vào du lịch để cải 
thiện thu nhập, mặc dù COVID-19 đã gây ảnh hưởng 
nhiều tới hoạt động kinh doanh. Triển vọng bây giờ tốt 
hơn nhiều so với chỉ vài năm trước đây.

Cũng như nhiều bản bản khác, làm nông nghiệp ở Bản 
Vặt là công việc vất vả đối với gia đình Tươi, và thành 
quả đạt được không xứng đáng cho những công sức đã 
bỏ ra. Tươi nói: "Thu nhập của gia đình tôi dựa vào 
nông nghiệp nên chỉ đủ để trang trải hàng ngày."

Dành toàn bộ thời gian để làm nông nghiệp song chỉ 
đủ sống đồng nghĩa với việc Tươi và hầu hết các gia 
đình trong bản không đủ tự tin và có vốn để đầu tư vào 
kinh doanh du lịch. Chỉ đến khi tiểu dự án GROW - phát 
triển du lịch cộng đồng do tổ chức AOP thực hiện với 
kinh phí tài trợ của GREAT từ năm 2019, mọi thứ trong 
bản đã thay đổi nhanh chóng. 

“Tôi khá nhút nhát, nhung sau khi tham gia các buổi 
đào tạo của dự án, tôi tự tin hơn rất nhiều, đặc biệt là 
khi giao tiếp với đối tác và khách hàng,” Tươi nói. 
Thu nhập của các hộ tham gia dự án cũng được nâng 
lên rõ rệt. Thu nhập của gia đình Tươi trong dịp Tết 
Nguyên Đán 2020 là hơn 70 triệu đồng (AUD$ 4.147). 
Con số này tương đương với thu nhập cả năm 2018 khi 
gia đình cô chưa tham gia dự án.

Dự án của AOP nhằm mục đích mang lại lợi ích cho 
càng nhiều người dân trong bản càng tốt và nâng 
quyền cho phụ nữ.“Sự thay đổi rõ nét nhất là phụ nữ 
trong bản tự khẳng định được mình và tự tin hơn”, Tươi 
nói.

“Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của chồng 
đối với việc nhà. Ví dụ: trước đây, chồng tôi không bao 
giờ rửa bát vì đó được coi là công việc của phụ nữ. 
Nhưng bây giờ, khi tôi bận làm việc khác, chồng tôi sẽ 
giúp làm việc nhà như dọn dẹp và rửa bát.” Hai vợ 
chồng cũng chia sẻ công việc quản lý homestay. Tươi 
lo tiếp đón khách và dọn dẹp, trong khi chồng cô đi 
chợ và nấu ăn.

“Điều làm tôi hạnh phúc nhất là nụ cười rạng rỡ của 
khách khi họ quay lại và nhận thấy sự cải thiện của 
chúng tôi", Tươi kể.

Lường Thị Hồng Tươi và 15 hộ kinh doanh homestay 
khác ở bản Vặt đang hợp tác với AOP và GREAT để 
thực hiện dự án du lịch cộng đồng GROW tại Mộc 
Châu, Sơn La. Các hoạt động của dự án bao gồm phát 
triển kỹ năng đón tiếp khách, kinh doanh và tiếp thị, 
nâng cao năng lực cho phụ nữ trong lãnh đạo tổ 
nhóm, liên kết thị trường với các đại lý du lịch và công 
ty lữ hành, chương trìnhf tín dụng thuận lợi giúp các 
hộ gia đình xây mới hoặc nâng cấp homestay và nâng 
cao nhận thức về bình đẳng giới cho nam giới và phụ 
nữ. Dự án dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho 450 
phụ nữ, chủ yếu là người dân tộc Thái và Mường, cũng 
như cải thiện sự tự tin và hiểu biết về tài chính.

Nghiên cứu điển hình từ AOP
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