
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)
Số 9 Tháng 8 năm 2021 

Những con số nổi bật

Giải ngân 
Lào Cai 

13.112.832 AUD $ 

Giải ngân
Sơn La

11.170.182 AUD $ 

Đồng đầu tư  
từ khối tư nhân

7.569.995 AUD $ 

Thỏa thuận đối tác 
đã ký 

61

Số phụ nữ tham gia vào
các tổ nhóm

14.902

Số phụ nữ được đào tạo 

61.569
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Số phụ nữ được cung
cấp đầu vào sản xuất

17.030 

Số phụ nữ  
tăng thu nhập 

8.660

Số tổ hợp tác  
do phụ nữ lãnh đạo

491

Số phụ nữ  
có việc làm mới 

834

Diện tích vùng trồng
được mở rộng

19.477 ha 

Số phụ nữ  
tăng sự tự tin 

79%



Tin mới nhất

Bản Bướt thay da đổi thịt nhờ
giống lúa địa phương 

Bản Bướt là bản vùng cao đặc biệt khó 
khăn thuộc xã Chiềng Yên huyện Vân Hồ, 
tỉnh Sơn La. Đây là nơi chung sống của 
cộng đồng các dân tộc Thái, Mường, và 
Dao. Hơn 90% sinh kế của dân bản phụ 
thuộc vào nông nghiệp nhưng nông sản làm 
ra không có thị trường. Nhiều năm nay, để 
đảm bảo sinh kế cho gia đình, người dân 
bản Bướt phải đi làm thuê ở thành phố.

Năm 2019, 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 cùng Trung tâm Nghiên 
cứu Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi -
ADC và Trung tâm hợp tác phát triển Tây 
Bắc và Doanh nghiệp xã hội TABA để đồng 
triển khai dự án phát triển chuỗi giá trị gạo 
tẻ râu tại tỉnh Sơn La. 

Xem thêm

Nông nghiệp mới giúp nâng quyền
cho phụ nữ ở Văn Bàn  

Huyện Văn Bàn là một trong các huyện mục 
tiêu của dự án GREAT tại tỉnh Lào Cai. 
Huyện Văn Bàn có dân số là 89.503 người, 
trong đó phần lớn (85%) đến từ 13 dân tộc 
hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. 
Hoạt động của GREAT là tập trung nâng 
cao thu nhập và sự tham gia phát triển kinh 
tế của các nhóm dân tộc thiểu số.  

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng về kinh 
tế và sinh kế của người dân, chủ yếu sống 
ở vùng nông thôn của huyện Văn Bàn. Vui 
lòng đọc thêm về các hoạt động của dự án 
trong địa bàn huyện. 

Xem thêm
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Thay đổi bắt đầu từ chính 
ngôi nhà của mình

Nhờ tham gia dự án trồng dược liệu bền vững xen 
canh với cây chè shan với sự hỗ trợ của đối tác 
GREAT - Helvetas Việt Nam, chị Tráng Thị Ngọc 
Linh, người dân tộc Mông tại xã Tả Văn Chư, 
huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai giờ đây đã trở thành 
trụ cột kinh tế trong gia đình bên cạnh chồng của 
mình, đồng thời đã tự tin hơn về năng lực của bản 
thân.  

Vui lòng đọc câu chuyện của Tráng Thị Ngọc Linh 
ở xã Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai dưới 
đây. 

Xem thêm

Ứng phó và Phục hồi sau COVID-19 

Cập nhật COVID-19 của GREAT

Câu chuyện thành công
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Sự bùng phát trở lại gần đây của COVID-19 có thể sẽ tiếp tục tác động đến việc thực hiện các dự án được 
GREAT hỗ trợ và các điều kiện thị trường. Vui lòng đọc Báo cáo COVID-19 mới nhất để biết thêm chi tiết về 

những hoạt động GREAT đã và đang thực hiện để giúp các đối tác và người hưởng lợi ứng phó và phục hồi từ 
các tác động kinh tế của COVID-19.

Xem thêm

Hành trình Hạnh Phúc - Đồng hành cùng 
Thành công của Phụ nữ 

Chiến dịch "Hành trình Hạnh phúc - Đồng hành cùng Thành công của Phụ nữ" của GREAT được triển khai từ 
tháng 3 đến tháng 5 để thúc đẩy chia sẻ quyền ra quyết định và chia sẻ công việc trong các cộng đồng địa 
phương tại Lào Cai và Sơn La. Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ cũng như những kết quả 

chính của chiến dịch qua đoạn phim dưới đây. 

Xem video
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Các hình ảnh nổi bật của đối tác 

Thôn Choản Thèn thuộc xã Y Tý, huyện Bát
Xát, tỉnh Lào Cai đã được Uỷ ban Nhân dân
tỉnh Lào Cai công nhận là điểm du lịch cộng
đồng với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa và
Thông tin Bát Xát. 

Nông dân làm việc trên cánh đồng gai xanh
xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn
La, nằm trong dự án phát triển gai xanh do
Công ty HTM Dragon thực hiện. 

Nông dân người Dao tham gia dự án của
Công ty Đức Phú tại xã Nậm Tha, huyện
Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tự tin về triển vọng
của trồng cây bồ đề lấy nhựa (benzoin). 

Một trong những khóa đào tạo kỹ năng lãnh
đạo do CRED tổ chức với sự tham gia của
80 lãnh đạo doanh nghiệp và hợp tác xã
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và du
lịch tại Lào Cai và Sơn La.       



Người dân tộc Mông ở huyện Vân Hồ, tỉnh
Sơn La thu hoạch rau để bán cho Công ty
GreenFarm. Sau đó, sản phẩm sẽ được
nhà máy IC Food chế biến và cung cấp cho
thị trường Hàn Quốc.

Chuyên gia của Công ty Vina Samex giới
thiệu kỹ thuật trồng quế hữu cơ cho người
dân trồng quế tại xã Nậm Tha, huyện Văn
Bàn, tỉnh Lào Cai.  

Các hoạt động Dự án nổi bật

 Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 3-7/2021: Đánh giá Thay đổi Hệ thống thị trường 

Tháng 3-6/2021: Đánh giá giữa kỳ dự án GREAT 

Tháng 4/2021: Khởi động dự án Tăng cường kỹ năng lãnh đạo dành cho một số lãnh đạo doanh nghiệp và 

tổ nhóm Tháng 6/2021: Triển khai áp dụng ứng dụng báo cáo nhanh tại hiện trường trên điện thoại di động  

Tháng 6/2021: Hoàn thiện kiểm toán giới với 6 doanh nghiệp 

Tháng 6/2021: Hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng nghị định quản lý các Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia 

 Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 7-10/2021: Các nghiên cứu tiểu ngành theo lăng kính giới 

Tháng 8/2021: Nghiên cứu thực địa cuối kỳ 

Tháng 9/2021: Họp Ban Chỉ đạo dự án 

Tháng 10/2021: Hội thảo tham vấn cấp quốc gia để dự thảo nghị định về quản lý các Chương trình Mục 

tiêu Quốc gia 



Những phát biểu nổi bật 

Quế hữu cơ 

“Phụ nữ địa phương như chúng tôi đã được hỗ trợ
để có nhiều thời gian hơn tham gia vào các hoạt
động xã hội. Giờ đây, chúng tôi đã tự tin hơn để nói
lên tiếng nói của mình trong các cuộc họp mặt trước
mọi người ”.
- Chị Triệu Thị Khé, Thành viên nhóm sản xuất
quế Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Bình đẳng Giới 

"Tôi rất vui và cảm ơn dự án GREAT đã cho chúng
tôi tham gia sự kiện này. Thông qua sự kiện, tôi đã
học được nhiều kiến thức về bình đẳng giới."
- Chị Lý Mẩy Pham, xã Tả Phìn, thị Trấn Sa Pa,
tỉnh Lào Cai



Hành trình Hạnh Phúc 

"Trước đây tôi từng nghĩ rằng đàn ông là trụ cột của
gia đình. Sau khi tham dự sự kiện, tôi hiểu rằng phụ
nữ và nam giới đều bình đẳng như nhau".
- Ông Phạm Khắc Tuấn, thị trấn Nông trường
Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Tập huấn Photovoice 

"Sau khóa tập huấn, tôi đã học được cách quay
phim chụp ảnh để ghi lại những hình ảnh đẹp về cây
gai xanh và giới thiệu chúng cho bà con và mọi
người."
- Anh Nguyễn Quang Huy, Chủ nhiệm Hợp tác xã
Gai xanh huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Măng sặt

“Tham gia dự án do GREAT hỗ trợ, chúng tôi được
tham gia tập huấn kỹ thuật trồng măng. Cuộc sống
của gia đình tôi bây giờ về kinh tế cũng khá ”.  
- Chị Triệu Thị Mủi, xã Nậm Xế, huyện Văn Bàn,
tỉnh Lào Cai



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

Sent to: _t.e.s.t_@example.com 

Unsubscribe 

Aus4Equality GREAT, 7th Floor, VINAPACO Building, 142 Doi Can Street, Ba Dinh, Hanoi 100000, Vietnam

Email Marketing by ActiveCampaign

https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGQXVzNEVxdWFsaXR5R1JFQVQlMkYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREF1czRFcXVhbGl0eSUyQkdSRUFUJTJCLSUyQkIlMjVFMSUyNUJBJTI1QTNuJTJCdGluJTJCUXUlMjVDMyUyNUJEJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEQ2FtcGFpZ24lMkJKdWwlMkIyMDIxJTJCJTI1MjhWTiUyNTI5&a=800403831&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=LRRV6glqIfcVPcYsJBrMHi%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=4A8A4A44
https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0d2l0dGVyLmNvbSUyRkF1czRFJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RBdXM0RXF1YWxpdHklMkJHUkVBVCUyQi0lMkJCJTI1RTElMjVCQSUyNUEzbiUyQnRpbiUyQlF1JTI1QzMlMjVCRCUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRENhbXBhaWduJTJCSnVsJTJCMjAyMSUyQiUyNTI4Vk4lMjUyOQ==&a=800403831&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=LRRV6glqIfcVPcYsJBrMHi%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=4A8A4A45
https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cueW91dHViZS5jb20lMkZjaGFubmVsJTJGVUN3RWpfUkNScmNYQ1I3bk5RdHRJcG9BJTNGdmlld19hcyUzRHN1YnNjcmliZXIlMjZ1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREF1czRFcXVhbGl0eSUyQkdSRUFUJTJCLSUyQkIlMjVFMSUyNUJBJTI1QTNuJTJCdGluJTJCUXUlMjVDMyUyNUJEJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEQ2FtcGFpZ24lMkJKdWwlMkIyMDIxJTJCJTI1MjhWTiUyNTI5&a=800403831&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=LRRV6glqIfcVPcYsJBrMHi%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=4A8A4A46
https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbSUyRmF1czRlcXVhbGl0eWdyZWF0JTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RBdXM0RXF1YWxpdHklMkJHUkVBVCUyQi0lMkJCJTI1RTElMjVCQSUyNUEzbiUyQnRpbiUyQlF1JTI1QzMlMjVCRCUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRENhbXBhaWduJTJCSnVsJTJCMjAyMSUyQiUyNTI4Vk4lMjUyOQ==&a=800403831&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=LRRV6glqIfcVPcYsJBrMHi%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=4A8A4A47
https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlcXVhbGl0eS5hdXM0dmlldG5hbS5vcmclMkYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREF1czRFcXVhbGl0eSUyQkdSRUFUJTJCLSUyQkIlMjVFMSUyNUJBJTI1QTNuJTJCdGluJTJCUXUlMjVDMyUyNUJEJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEQ2FtcGFpZ24lMkJKdWwlMkIyMDIxJTJCJTI1MjhWTiUyNTI5&a=800403831&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=LRRV6glqIfcVPcYsJBrMHi%2FZD%2BmsUFpJrc5fHf6IoVE%3D&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=4A8A4A48
mailto:great@Aus4Equalityvn.org
mailto:great@Aus4Equalityvn.org
https://aus4equalityvn71877.activehosted.com/unsubscribe/4
http://www.activecampaign.com/



