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GiӶi ng©n 
L¨o Cai

11.824.460 Ľ¹ la Đc

ņ֟ng ĽӺu tҼ 
tַ kh֝i tҼ nh©n

8.680.675 Ľ¹ la Đc

Th֛a thuԀn Ľ֝i t§c 
Ľ« k²

54

Số phụ nữ được 
đào tạo

43.739

Dֽ §n Th¼c ĽӼy B³nh ĽԆng gi֧i th¹ng qua N©ng cao Hi֓u quӶ 
Kinh tԒ SӶn xuӸt N¹ng nghi֓p v¨ Ph§t triԜn Du l֗ch 

(GREAT)

Nhֻng con s֝ n֡i bԀt

GiӶi ng©n
SҺn La

10.231.075 Ľ¹ la Đc

S֝ phֱ nֻ tham gia 
v¨o c§c t֡ nh·m

13.419

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


Số phụ nữ được cung 
cấp đầu vào sản xuất

11.936

Diện tích vùng trồng 
được mở rộng

14.141 ha

Phụ nữ tăng               
sự tự tin

78%

Số tổ hợp tác do 
phụ nữ lãnh đạo

442

Số phụ nữ
có việc làm mới

834

Số phụ nữ         
tăng thu nhập

8.660



         Người Tày Bản Liền mở rộng 
cửa đón du khách

 

 

Những ngày này, du khách đặt chân đến Bắc 
Hà thường được nghe giới thiệu về Bản Liền, 
một địa điểm nằm cách thị trấn Bắc Hà 30km. 
Nếu họ đến tận nơi, họ sẽ thấy một vùng đất 
xinh đẹp với những nếp nhà sàn nằm ở lưng 
đồi, giữa những đồi chè tán cọ và những 
người chủ nhà luôn tươi cười, thân thiện, 
mến khách cùng các món ăn rất núi rừng 
mang đậm nét địa phương. Nhưng không 
mấy ai biết rằng vào năm 2019, khi dự án 
“Tăng cường kinh tế và vị thế phụ nữ dân tộc 
thiểu số thông qua phát triển du lịch cộng 
đồng tại Bắc Hà” hay còn gọi là Dự án Du lịch 
Cộng đồng do Trung tâm Phát triển Kinh tế 
Nông thôn (CRED) thực hiện, với sự tài trợ 
của dự án GREAT của Chính phủ Úc, tiếp 
cận nơi đây, rất ít người hiểu du lịch cộng 
đồng là gì.

Đọc thêm Đọc thêm

Tin mới nhất

Ứng dụng di động giúp canh tác
           quế hữu cơ dễ dàng hơn
Trong một buổi chiều mùa xuân mát mẻ, ngọn 
đồi phủ đầy cây quế non xào xạc trong gió 
mạnh. Trong lúc nghỉ ngơi sau khi dọn cỏ trên 
đồi, chị Đặng Thị Diện, 30 tuổi, người dân tộc 
Dao, lấy ra chiếc điện thoại thông minh của 
mình. Thay vì lướt mạng để xem tin tức mới 
nhất, chị mở ứng dụng mới cài đặt để cập 
nhật những công việc chị vừa làm hôm nay 
dưới dạng nhật ký vào trang tài khoản của 
mình.

Ứng dụng “Nhật ký điện tử QGS” mới đây đã 
được phổ biến tới hơn 700 hộ gia đình tham 
gia dự án trồng quế hữu cơ do Công ty Cổ 
phần Vina Samex thực hiện. Đây là hoạt động 
thuộc dự án GREAT do chính phủ Australia hỗ 
trợ.

https://equality.aus4vietnam.org/vi/ung-dung-di-dong-giup-nong-dan-canh-tac-que-huu-co-de-dang-hon
https://equality.aus4vietnam.org/vi/nguoi-tay-ban-lien-mo-rong-cua-don-khach


Câu chuyện GREAT:

Hạnh phúc nảy mầm từ 
cây gai xanh

Hai vợ chồng ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và 
cộng đồng của họ đã được cải thiện cuộc sống 
nhờ chuyển canh tác từ các cây lương thực 
sang trồng cây gai xanh, loại cây dùng để sản 
xuất nguyên liệu cho ngành dệt may. Thu nhập 
đến từ cây gai xanh giúp cao gấp 4 lần so với 
thu nhập từ cây ngô và sắn.

Hãy đọc câu chuyện của chị Quách Thị Tuyến 
và anh Ngần Văn Định tại xã Liên Hoa, huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đọc thêm

Ấn phẩm Chuyên đề của GREAT: Số 2

Thu hẹp khoảng cách giữa Doanh nghiệp và Người 
sản xuất trong Nông nghiệp

"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. Tài liệu này chia sẻ những bài học kinh 
nghiệm 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, và những giải pháp của GREAT để giải quyết những thách thức này.

Đọc thêm

https://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2021/04/VN-2nd-Knowledge-product-1.pdf
https://equality.aus4vietnam.org/vi/hanh-phuc-nay-mam-tu-cay-gai-xanh


Một phụ nữ Thái ở Vân Hồ, Sơn La đang trình 
bày về những thay đổi trong cuộc sống của 
chị nhờ tham gia dự án măng do CRED thực 
hiện tại buổi triển lãm về sự thay đổi qua hình 
ảnh.

Nhà sấy năng lượng mặt trời đầu tiên tại Văn 
Bàn, Lào Cai do Công ty Covestro và Hợp 
tác xã Sơn Thủy xây dựng để góp phần phát 
triển ngành măng. 

Các Hoạt động Nổi bật của Đối tác

Các sinh viên người dân tộc thiểu số tại Lào 
Cai tham gia khóa đào tạo nghề về du lịch 
theo tiêu chuẩn Australia tại trường Cao đẳng 
Lào Cai.

Sản phẩm do GREAT hỗ trợ được đưa lên 
các sàn thương mại điện tử. Đây là hoạt 
động trong dự án phát triển thương mại điện 
tử do Viet-ED thực hiện. 

Nông dân trồng quế hữu cơ ở Bắc Hà, Lào 
Cai tại buổi lễ trả thưởng hữu cơ gần đây do 
Công ty Sơn Hà tổ chức.

Cặp vợ chồng người dân tộc Mường tại 
homestay mới được nâng cấp của họ tại bản 
Nà Bai, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với sự 
hỗ trợ của AOP. 

https://equality.aus4vietnam.org/wp-content/uploads/2021/03/250321-2nd-Knowledge-product.pdf


Các Hoạt động Dự án Nổi bật

Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 1/2021: Đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án
Tháng 1-3/2021: Chiến dịch photovoice thí điểm với đối tác CRED
Tháng 1/2021: Hội thảo Chia sẻ và Học hỏi của GREAT
Tháng 1-4/2021: Đánh giá độc lập giữa kỳ do DFAT thực hiện
Tháng 3/2021: Khởi động khóa đào tạo và hướng dẫn về tiếp thị số và kinh doanh thương mại 
điện tử dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
Tháng 4/2021: Khởi động Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo
Tháng 4-5/2021: Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành (DDCI) tỉnh Lào Cai

Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 5/2021: Triển khai áp dụng ứng dụng báo cáo nhanh tại hiện trường trên điện thoại di 
động
Tháng 5/2021: Giám sát đánh giá phối hợp
Tháng 6/2021: Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệp cấp quốc gia

Cải thiện cuộc sống 

“Dự án GREAT đã thực sự mang đến một 
làn gió mới cho cuộc sống của phụ nữ dân 

tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 
Cai. Từ những người chỉ là “cái bóng” trong 
nhà, họ đã bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin 
làm kinh tế, tự chủ và bình đẳng trong cuộc 

sống.” - Nhà báo Trần Lệ Thủy, Phóng 
viên báo điện tử Phụ nữ Việt Nam

Những phát biểu nổi bật

Tham gia photovoice
"Em luôn muốn học cách kể câu chuyện của 
bản thân em và homestay của gia đình em 
và chụp ảnh đẹp để giới thiệu homestay tới 

mọi người. Sau khóa tập huấn, em cảm thấy 
tự tin viết câu chuyện và sử dụng điện thoại 

để chụp ảnh để ghi lại sự thay đổi của mình." 
- Sùng Thị Chấu, chủ hộ homestay Chô

Family tại Bắc Hà, Lào Cai



Dự án Gai xanh

“Chúng tôi được học nhiều kiến thức từ các 
khóa đào tạo của dự án GREAT. Người 

dân trong bản tôi đều cảm thấy rất yên tâm 
vì chúng tôi có nguồn thu nhập ổn định từ 

trồng cây gai xanh."
- Bà Lương Thị Điến, người dân tộc Xa
Phó, nông dân trồng gai xanh tại Văn

Bàn, Lào Cai

Phát triển nông nghiệp

"Công nghệ vải không dệt, nhà màng và hệ 
thống tưới tự động do Fresh Studio và Viện 

Nghiên cứu Rau quả hỗ trợ đã giúp các 
thành viên Hợp tác xã tiết kiệm sức lao động 
và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn trước đây." - 
Ông Kim Văn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã 

Dũng Tiến, Mộc Châu, Sơn La

Hành trình hạnh phúc

"Sự kiện bình đẳng giới của GREAT - Hành 
trình hạnh phúc đã giúp chúng tôi hiểu biết 
hơn về bình đẳng giới trong gia đình, vợ 

chồng tôi hiểu nhau hơn. Chúng tôi sẽ chia 
sẻ với nhau nhiều hơn trong phát triển kinh tế 

gia đình." - Chị Phàn Mẩy Vi và anh Chảo 
Tả Khánh, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

For an English copy of this newsletter, please email great@Aus4Equalityvn.org
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