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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 11,879 18,059

Số phụ nữ tham gia vào hợp tác xã hoặc mạng lưới kinh doanh (tổ nhóm 
sản xuất hoặc nhóm lợi ích chung) 1,120 3,569

Số phụ nữ được cung cấp đầu vào sản xuất với sự hỗ trợ của GREAT 1,789 6,074

Số phụ nữ tăng thu nhập 10,917 14,737

Số phụ nữ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo trong các hợp tác xã, tổ 
nhóm mà GREAT hỗ trợ 159 325

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

87% trong nông 
nghiệp

73% trong du 
lịch và  du lịch 
nông nghiệp

80%

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 100% 50%

Số lượng cuộc đối thoại chính sách giữa chính phủ và các doanh nghiệp 
mà phụ nữ tham gia 69 72

Kinh phí huy động được từ các doanh nghiệp/ Hợp tác xã đồng đầu tư 
với GREAT (tính bằng USD) 1.81 triệu USD 2.25 triệu USD 

1 www.timvest.ch.

Bảng 1: Tiến độ so với mục tiêu của GREAT, tháng 7/2019 - 12/2020*

*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.

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 (GREAT) và tổng kết các hoạt động trong giai đoạn từ tháng 
7 đến tháng 12 năm 2020.

Đại dịch COVID-19 vẫn là yếu tố hạn chế sự phát triển kinh tế trên khắp Việt Nam trong suốt kỳ báo cáo này, tuy 
nhiên tác động đối với các khoản đầu tư của GREAT đã giảm xuống (so với kỳ báo cáo trước từ tháng 1 đến tháng 
6 năm 2020) do GREAT đã nhanh chóng điều chỉnh và ứng phó với tác động của COVID-19 và làm giảm thiểu rủi 
ro trong một số trường hợp. Việc nới lỏng các hạn chế đã giúp các hoạt động thị trường ở vùng Tây Bắc, khu vực 
mục tiêu của GREAT và nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước tính là 2,9% trong 
năm. Nhờ việc nới lỏng các hạn chế, mặc dù tăng trưởng GDP thấp nhất trong nhiều thập kỷ, Việt Nam là một 
trong những nền kinh tế hoạt động tốt nhất trên toàn cầu.



5

GREAT có tổng cộng 52 hợp tác đối tác, hay còn gọi là tiểu dự án, với các đối tác đến từ khối doanh nghiệp, cơ 
quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ (NGO), cơ quan nghiên cứu, và các đối tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. 
Các hợp tác đối tác mới trong giai đoạn báo cáo này bao gồm:

• 2 thỏa thuận hợp tác đối tác mới đã được ký: CODAS (đổi mới sáng tạo) và Kisstartup (chuyển đổi kỹ thuật
số để hỗ trợ ứng phó COVID-19);

• Thỏa thuận hợp tác đối tác với SNV đã được sửa đổi để hỗ trợ lập kế hoạch phục hồi sau COVID-19 của
tỉnh;

• 2 tiểu dự án được nhân rộng - Dự án Măng của CRED và dự án Gạo đặc sản Mường Khương.

Tóm tắt Hợp tác đối tác 

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020, có thêm 2 tiểu dự án mới được đưa vào thực hiện, 1 tiểu dự án được sửa 
đổi để hỗ trợ lập kế hoạch phục hồi sau COVID-19 của tỉnh và 2 tiểu dự án được mở rộng quy mô.

Tính đến tháng 12 năm 2020, GREAT đã cam kết tài trợ đối tác 14 triệu AUD, chiếm 77% ngân sách của thỏa 
thuận đối tác Dự án. Ngân sách 2020-21 đã được sửa đổi do tác động của COVID-19 và từ tháng 7 đến tháng 12 
năm 2020, 2 triệu AUD của quỹ thỏa thuận hợp tác đã được giải ngân, chiếm 31% ngân sách năm tài chính.
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Ảnh hưởng của COVID-19 và Giải pháp ứng phó

COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng đến việc thực hiện 
dự án của đối tác trong giai đoạn báo cáo, với 20% 
hoạt động nông nghiệp và 16% hoạt động du lịch bị 
trì hoãn. COVID-19 đã được đề cập là khó khăn thách 
thức tới 188 lần trong các báo cáo của đối tác từ 
tháng 7 đến tháng 12 năm 2020, bao gồm:

• Quá trình cấp giấy chứng nhận bị trì hoãn do
các đánh giá viên quốc tế không thể đến Việt
Nam.

• Cần thời gian để tổ chức tập huấn sau khi các
hạn chế về giãn cách xã hội được dỡ bỏ.

• Các chuyên gia quốc tế không thể nhập cảnh
vào Việt Nam.

• Hội chợ thương mại bị hủy bỏ và chưa có kế
hoạch lên lịch lại.

• Các chuyến tham quan học tập buộc phải hoãn
lại.

• Điều kiện thị trường thay đổi gây khó khăn cho
việc triển khai các hoạt động.

• Doanh nghiệp buộc phải cắt giảm quy mô do
nhu cầu thị trường sụt giảm (ví dụ ngành rau)
hoặc phải chuyển đổi sang sản phẩm khác
hoặc mô hình kinh doanh khác (như với ngành
du lịch và lĩnh vực thổ cẩm).

• Các hội thảo tham vấn chính sách về DDCI bị
trì hoãn trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Hầu hết những sự trì hoãn này đều ảnh hưởng nhiều 
hơn đến phụ nữ vì họ thường ít có khả năng tiếp cận 
thông tin, tham quan học tập và đào tạo hơn nam giới. 
Các đối tác trong lĩnh vực du lịch và tiểu ngành chanh 
leo và rau quả bị ảnh hưởng đặc biệt do điều kiện thị 
trường thay đổi. Ở cấp hộ gia đình, ước tính khoảng 
66% người hưởng lợi từ nông nghiệp gặp khó khăn do 
COVID-19 làm gián đoạn khâu sản xuất và bán cây

trồng. Du lịch thậm chí còn bị ảnh hưởng nhiều hơn, 
78% người hưởng lợi từ du lịch cho biết bị ảnh hưởng do 
COVID-19 với tỷ lệ phụ nữ (79%) cao hơn so với nam giới 
(73%).2  

Bằng chứng từ Nghiên cứu theo dõi của GREAT và khảo 
sát giữa kỳ cấp dự án cho thấy ảnh hưởng về thu nhập 
hộ gia đình là khác nhau tùy từng ngành, khoảng một 
nửa hộ gia đình có thu nhập tăng lên và một nửa thì 
giảm đi. Tuy nhiên, thu nhập ròng từ dự án tăng trung 
bình lên 10,24 đồng / hộ vào năm 2020.3 

Nghiên cứu theo dõi giữa kỳ của GREAT chỉ ra rằng phụ 
nữ Mường và Thái đã cho biết sự căng thẳng gia tăng do 
bị mất thu nhập.4  Mặc dù mức độ gia tăng của bạo lực 
trên cơ sở giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số không 
phải là phổ biến, nhưng phát hiện này cũng phản chiếu 
tình trạng tương tự từ các nơi khác trên thế giới.

Một điều tích cực hơn là các dự án du lịch, dược liệu và 
gạo của GREAT cho thấy nam giới và phụ nữ kiếm được 
thu nhập ở gần nhà hơn là phải đi làm xa để có thu 
nhập đảm bảo. Điều này đã giúp giảm bớt căng thẳng 
trong gia đình.5 

Kế hoạch Ứng phó và Phục hồi sau COVID-19 của 
GREAT tập trung vào hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp và du 
lịch, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính, tính liên tục 
trong kinh doanh, nâng cao hiểu biết kỹ thuật số cho 
phụ nữ dân tộc thiểu số và giải quyết bạo lực trên cơ sở 
giới. 

Bảng 2 phác thảo các hoạt động chính trong kỳ báo cáo 
và có thể tìm thấy các bản cập nhật COVID-19 chi tiết 
hơn tại: https://equality.aus4vietnam.org/vi/phan-ung-
va-phuc-hoi-sau-dich-covid-19/great-covid-19-update-
vn

D
để cầu trời đất phù hộ, mong COVID-19 không đến.

(Một nam giới người dân tộc Dao)6

 2Dự thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ cấp Dự án của GREAT, Viện nghiên cứ phát triển Mekong, tháng 2 năm 2021. 
 3 Như trên.
4 Báo cáo Nghiên cứu giữa kỳ của GREAT, Đại học Minnesota (tháng 12 năm 2021), trang 24.
5 Như trên, trang 25.
6 Như trên, trang 70.

ân làng chúng tôi trồng rau, nhưng không tốt lắm. Tôi rất lo nếu tôi bị 
nhiễm COVID, tôi không có tiền để điều trị. Người dân trong làng cúng rượu 

https://equality.aus4vietnam.org/vi/phan-ung-va-phuc-hoi-sau-dich-covid-19/great-covid-19-update-vn
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Bảng 2: Các hoạt động chính để ứng phó với COVID-19 trong kỳ báo cáo

Ảnh hưởng Hành động Tình trạng
Các hoạt động của đối tác đã bị 
gián đoạn nghiêm trọng và lợi 
nhuận kinh doanh bị ảnh hưởng.   

GREAT đã kết hợp chặt chẽ với 
tất cả các đối tác để đánh giá các 
chiến lược và kế hoạch làm việc.

Thực hiện đánh giá năng lực của 
10 doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi COVID-19.

6 doanh nghiệp hiện đang nhận 
được sự hỗ trợ của chuyên gia 
tư vấn GREAT để hướng tới các 
thị trường mới và nâng cao năng 
lực quản lý chuỗi cung ứng. Hỗ 
trợ sẽ được mở rộng cho các đối 
tác doanh nghiệp khác với điều 
kiện là họ thể hiện được sự cam 
kết thay đổi.

Nguy cơ tiềm ẩn nhiều hơn về 
Bạo lực trên cơ sở giới (BLG) do 
phong tỏa và giãn cách xã hội

Tổ chức phi chính phủ, CSAGA 
tham gia thực hiện chiến dịch.

Hội Phụ nữ ở Sơn La và Lào Cai 
đã tập huấn về BLG và các kỹ 
thuật truyền thông.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ 
GREAT, BQLDA và các đối tác về 
phòng chống BLG.

Thị trường du lịch quốc tế đã sụp 
đổ. Điều này đặc biệt ảnh hưởng 
đến các điểm đến du lịch cộng 
đồng, các chủ cơ sở lưu trú và các 
nhà cung cấp dịch vụ phụ thuộc 
nhiều vào thị trường quốc tế.

Các chiến dịch phục hồi 
COVID-19 ở Sa Pa, Mộc Châu 
và Bắc Hà cũng như tập huấn 
kinh doanh an toàn thời COVID.

Tại Mộc Châu, AOP đã tạo cơ hội 
hợp tác cho khoảng 20 công ty lữ 
hành trong nước để xây dựng, giới 
thiệu sản phẩm kết hợp nhắm đến 
thị trường nội địa. Các công ty lữ 
hành này đã thành lập một liên 
minh kinh doanh mới và đến nay đã 
bán được hơn 1.000 gói tour đến 
các điểm du lịch cộng đồng ở Mộc 
Châu.

Tại xã Tả Phìn ở Sa Pa, Phòng Văn 
hóa và Thông tin Sa Pa đã xây dựng 
điểm đến, làm đẹp cảnh quan, cải 
thiện thực đơn đồ ăn và thiết kế hai 
tuyến đường trekking ngắn hơn 
nhắm vào thị trường nội địa. Các hộ 
gia đình đã được hỗ trợ một khoản 
vay để cải thiện khu nghỉ phù hợp 
với thị trường trong nước, đồng thời 
nuôi trồng các nguyên liệu đầu vào 
nông nghiệp như gà bản địa và rau 
để cung cấp cho thị trường du lịch. 
Tả Phìn đã thu hút các đoàn học 
sinh đến từ Hồ Chí Minh và Hà Nội 
với hơn 500 du khách trải nghiệm 
điểm đến.

Tại Bắc Hà, CRED đã giới thiệu 
quảng bá điểm đến bằng cách tổ 
chức các chuyến thăm gia đình cho 
các công ty lữ hành và truyền 
thông, đồng thời xây dựng sản 
phẩm marketing cho thị trường nội 
địa và vẽ bản đồ cho tuyến trekking.
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Tác động Hành động Tình trạng
COVID-19 đã làm khoảng cách kỹ 
thuật số thêm trầm trọng.

GREAT đang hỗ trợ khai thác công 
nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ các hộ 
gia đình.

Kisstartup tham gia hỗ trợ chuyển 
đổi kỹ thuật số. 

Đã tiến hành đánh giá nhu cầu của 
các đối tác và các doanh nghiệp, 
hợp tác xã được chọn tham gia 
chương trình tư vấn cấu trúc để 
chuyển đổi hoạt động kinh doanh 
của họ.

Thị trường nông sản bị gián đoạn. SNV hỗ trợ các kế hoạch khôi phục 
sau COVID-19.

Vòng tham vấn đầu tiên đã được 
tiến hành và các xuất phát điểm 
cho chính sách được xác định.

Các mốc thời gian điều chỉnh quy 
hoạch tỉnh đã được thống nhất với 
Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Nông 
nghiệp - Phát triển nông thôn của 
cả hai tỉnh.

Các hộ gia đình không có khả 
năng trả nợ (GREAT hỗ trợ vốn 
quay vòng và nguồn vốn chính 
thức).

Rà soát nguồn vốn quay vòng và 
khả năng trả nợ tín dụng chính thức 
của nông dân và chủ cơ sở lưu trú, 
và xây dựng kế hoạch hành động / 
cơ chế hỗ trợ.

Đánh giá ban đầu đã hoàn thành. 
GREAT đang tuyển dụng hai 
chuyên gia tư vấn tài chính vi mô 
để hỗ trợ các đối tác và đưa ra các 
khuyến nghị về việc hoãn/xóa nợ 
và sử dụng thay thế các quỹ quay 
vòng của GREAT.
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Cập nhật Tiến độ:  Nâng 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

Lợi ıćh

Cải thiện điều 
kiện kinh tế của 

phụ nữ

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?
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Mang lại lợi ích cho phụ nữ: Cải thiện điều kiện kinh tế của phụ nữ
Nâng cao hiểu biết và năng lực

Kể từ khi bắt đầu tham gia Dự án GREAT, phụ nữ đã có 
được kiến thức kỹ thuật mới trong tất cả các ngành 
hàng, mang lại cho họ cảm giác tự tin và cơ hội mới để 
làm việc hiệu quả và cải thiện sinh kế. Dựa trên khảo 
sát giữa kỳ của dự án, ước tính có khoảng 71% phụ nữ 
được đào tạo đang áp dụng kiến thức và kỹ năng mới 
của họ.

Tạo việc làm

Tính đến tháng 12 năm 2020, ước tính có 834 việc làm 
(210 việc làm toàn thời gian và 624 việc làm bán thời 
gian) được tạo ra cho phụ nữ, trong đó có 772 việc làm 
cho phụ nữ dân tộc thiểu số.7 

Cải thiện thu nhập của hộ gia đình và phụ nữ

Trong số 15.629 hộ gia đình tham gia các hoạt động 
của Dự án, có 9.082 hộ gia đình tạo ra lợi nhuận từ các 
sản phẩm được GREAT hỗ trợ vào năm 2020, tương 
đương với 15.414 phụ nữ tăng thu nhập.8  Tổng cộng, 
các sản phẩm được GREAT hỗ trợ vào năm 2020 đã tạo 
ra thu nhập tăng thêm là 16.715.850 AUD.9  

Trung bình, mỗi hộ gia đình làm nông nghiệp và du 
lịch kiếm được lợi nhuận 937 AUD từ các sản phẩm 
được GREAT hỗ trợ vào năm 2020. Theo ước tính, tổng 
lợi nhuận của tất cả 15.650 hộ gia đình tham gia Dự án 
vào năm 2020 là 14.667.536 AUD. Ước tính có khoảng 
54% hộ nông nghiệp và 30% hộ làm du lịch có lãi.

Biểu đồ 1 cho thấy có sự thay đổi lớn giữa việc tiếp cận 
các nguồn lực sản xuất và tăng thu nhập, cách tiếp cận 
của Dự án nhằm giải quyết các rào cản thị trường 
chính như tiếp cận tài chính và đầu vào nông nghiệp 

chất lượng. Tổng cộng, 79% phụ nữ được đào tạo cho 
biết đã áp dụng kiến thức từ khóa đào tạo, trong đó 
65% phụ nữ tiếp cận các nguồn lực như cây giống 
hoặc tài chính. Tổng số 93% những người áp dụng 
khóa đào tạo đã tăng thu nhập từ hoạt động sản xuất 
và/hoặc dịch vụ du lịch.

Sơ đồ 1: Phụ nữ được đào tạo, áp dụng kiến thức mới, 
cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực và tăng thu 
nhập 

Nghiên cứu theo dõi lưu ý rằng khi phụ nữ kiếm tiền từ 
công việc sản xuất, họ sử dụng tiền đó để cải thiện cho 
gia đình bằng cách mua máy móc và hàng hóa tiết 
kiệm thời gian cho bản thân và gia đình. Ví dụ, phụ nữ 
Dao bán quế và măng cho biết họ đã cải thiện cho gia 
đình và mua quần áo, đồ trang điểm cho bản thân. Phụ 
nữ ngày càng có vai trò đưa ra quyết định phân bổ lại 
thời gian và chi tiêu thu nhập của họ cho các sản phẩm 
mới và đầu tư hoặc tái đầu tư thu nhập đó vào trong 
sản xuất. Phụ nữ có thể đưa ra quyết định về sản xuất 
và sử dụng thu nhập ngay cả khi thu nhập tổng thể 
không tăng, bởi vì tham gia các hoạt động sản xuất và 
tạo ra thu nhập này giúp phụ nữ có ảnh hưởng hơn 
trong việc đưa ra các quyết định này.

7Đây là một sự sụt giảm nhẹ so với sáu tháng trước đó với tác động của COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng duy trì nhân viên của các đối tác.  
8Lợi nhuận kế toán được sử dụng để xác định chỉ tiêu về số hộ có thu nhập tăng thêm khi tính đến chi phí và khấu hao. Số phụ nữ tăng thu 
nhập được ước tính bằng số hộ đạt được lợi nhuận kế toán nhân với 1,4. Kết quả là nhờ sự hỗ trợ của GREAT.
 9Các đánh giá trung bình cấp dự án đã xác định lợi nhuận kế toán trung bình trên mỗi hộ gia đình là 1.069 AUD từ các sản phẩm được GREAT 
hỗ trợ vào năm 2020. Tổng số được tính bằng cách nhân 15.629 hộ gia đình tham gia vào 34 dự án được đưa vào đánh giá trung bình cấp dự án 
với thu nhập trung bình. Tỷ giá hối đoái AUD-VND là 17.827 tính đến ngày 14/05/2021.
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Nâng quyền cho phụ nữ: Tăng cường khả năng đưa ra những quyết định chiến 
lược cho cuộc sống của phụ nữ và biến những chiến lược đó thành hành động

Thay đổi trong vai trò và địa vị của phụ nữ

Bằng chứng từ đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án cho 
thấy tập huấn, đào tạo đã tác động tích cực đến nhận 
thức của cả nam giới và phụ nữ về vai trò và cơ hội việc 
làm cho phụ nữ. Trong tất cả các ngành, sự tham gia 
của phụ nữ vào các hoạt động dự án, tập huấn, các 
nhóm xã hội và sản xuất, đã thay đổi các chuẩn mực và 
kỳ vọng của phụ nữ sang hướng bình đẳng và hạnh 
phúc hơn. Phụ nữ được hỗ trợ tham gia sản xuất, tham 
gia vào các nhóm xã hội và tham dự các khóa đào tạo 
để nâng cao kiến thức. Nam giới coi trọng sự đóng góp 
của phụ nữ trong gia đình giúp họ bớt căng thẳng hơn 
về mặt kinh tế và xã hội. Họ tôn trọng vợ hơn khi quan 
sát thấy vợ mình nâng cao được kiến thức, hiểu biết và 
tham gia vào cộng đồng nhiều hơn.

Hạnh phúc

Phụ nữ cảm thấy được xã hội hỗ trợ nhiều hơn vì họ 
tham gia vào các hoạt động của dự án, đặc biệt là các 
nhóm phụ nữ/nhóm tiết kiệm. Các nhóm này đã tạo cơ 
hội để học hỏi và chia sẻ với những người khác và thực 
hiện nhiều hoạt động hơn bên ngoài gia đình. Những 
phụ nữ tham gia vào các nhóm này cảm thấy hạnh 
phúc và tự tin hơn, nhiều phụ nữ báo cáo đã tăng được 
kiến thức/khả năng đọc viết so với trước đây.

Thay đổi sự tự tin cho phụ nữ

Ước tính có khoảng 84% phụ nữ làm nông nghiệp và 
72% làm du lịch bày tỏ sự tự tin vào ít nhất một 
phương diện của sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. 

Đưa ra quyết định

Phụ nữ trong tất cả các ngành hàng đều tham gia vào 
các quyết định của hộ gia đình với 100% phụ nữ được 
khảo sát cho biết đã tham gia vào việc ra quyết định 
đối với cả các chi phí gia đình thường xuyên và các chi 
phí lớn của hộ gia đình, con số này tăng so với nghiên 
cứu đầu kỳ là 80%. Con số này tương đương với 21.919 
phụ nữ đang tham gia Dự án báo cáo việc tham gia vào 
quá trình ra quyết định đối với các khoản chi tiêu 
thường xuyên hoặc chi tiêu lớn của hộ gia đình.

Về mặt tích cực, phụ nữ cũng ngày càng tham gia 
nhiều hơn vào các quyết định sản xuất trong các 
ngành mới và đưa ra các quyết định về việc sử dụng 
thu nhập, bao gồm cả đầu tư vào các hoạt động sản 
xuất.10

10 Dữ liệu từ khảo sát đầu kỳ và giữa kỳ cấp dự án. 
11Báo cáo giữa kỳ Nghiên cứu theo dõi GREAT, ĐH Minnesota 
(12/2021), trang31.

Chia sẻ công việc

Dữ liệu giữa kỳ cho thấy khối lượng công việc tăng lên 
của phụ nữ trong sản xuất đã làm thay đổi sự tham gia 
của nam giới - tăng vai trò của họ trong công việc nội 
trợ, nấu nướng và chăm sóc con cái.

Lãnh đạo 

GREAT đang hỗ trợ để giúp những phụ nữ trẻ tìm thấy 
tiếng nói của họ trong gia đình và cộng đồng của mình. 
Nghiên cứu theo dõi xác định rằng tỷ lệ phụ nữ (đặc 
biệt là phụ nữ trẻ) đảm nhận vai trò lãnh đạo ngày 
càng tăng giúp thay đổi nhận thức về quan hệ giới bình 
đẳng hơn trong gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, 
“những phụ nữ này cần được hỗ trợ để chia sẻ quan 
điểm của họ và để ứng phó với các chuẩn mực thế hệ 
có thể thách thức vai trò của phụ nữ trẻ hơn.”11 

Kết quả của việc lãnh đạo ở các nhóm dân tộc là khác 
nhau, phụ nữ trẻ người Nùng đảm nhận vai trò lãnh 
đạo trong các nhóm nông nghiệp do có kỹ năng đọc 
viết tốt. Vai trò lãnh đạo mới của phụ nữ Dao trong các 
hợp tác xã rau và dược liệu đã làm tăng vị thế của họ 
trong hộ gia đình và với những phụ nữ khác.

Tính đến tháng 12 năm 2020, 1.194 phụ nữ đã được bổ 
nhiệm làm trưởng nhóm. Đánh giá giữa kỳ cấp dự án 
xác định rằng 73% số phụ nữ tham gia quản lý nhóm. 
Đại đa số (77%) phụ nữ được khảo sát trong đánh giá 
đầu kỳ cấp dự án có ý định tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo, 
tỷ lệ này cao hơn so với nam giới (65%). 
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Cập nhật Tiến độ: Kết quả kinh doanh và 
phát triển ngành hàng được cải thiện
Phần này trình bày sự phát triển của ngành hàng và hiệu quả kinh doanh của các chuỗi giá trị và doanh nghiệp 
được GREAT hỗ trợ.

Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp 
Mặc dù bức tranh chung về kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp là vừa sáng vừa tối trong điều kiện kinh 
tế, đã có bằng chứng cho thấy sự phục hồi bất chấp 
đợt COVID-19 lần thứ hai, với các đối tác doanh nghiệp 
của GREAT hoàn thành 94% kế hoạch.

Diện tích sản xuất được mở rộng:  28 dự án báo cáo 
tổng diện tích sản xuất trong giai đoạn tháng 7-12 là 
7.743 ha, đạt 119% kế hoạch. Tổng lũy kế đến nay đạt 
17.820 ha (quy hoạch 16.130 ha). Sự mở rộng chủ yếu 
ở ngành quế, chè và gai xanh do có nhu cầu thị trường 
tốt. Với ngành chanh leo, tiến độ còn chậm do virus 
gây hại dây leo và nhu cầu thị trường giảm. 21 trong 
số 27 doanh nghiệp đạt mục tiêu mở rộng quy mô 
trong kỳ báo cáo.  

Khối lượng nông sản được thu mua: Các doanh 
nghiệp đã thu mua tổng cộng 20.349 tấn sản phẩm từ 
nông dân, đạt 120% mục tiêu kế hoạch từ tháng 7 đến 
tháng 12 năm 2020. 7 doanh nghiệp vượt chỉ tiêu và 9 
doanh nghiệp thu mua ít hơn sản lượng theo kế hoạch. 
Không có khác biệt lớn trong các tiểu ngành ngoại trừ 
ngành rau, cung vượt quá cầu do nhu cầu giảm cùng 
với việc đóng cửa các trường học, quán cà phê và nhà 
hàng. 

Sản xuất cây giống và bán ra thị trường: 9 dự án 
ngành gai xanh, dược liệu, măng và rau đã mở rộng 
diện tích vườn ươm lên 42 ha trong giai đoạn tháng 
7-12, đạt 100% mục tiêu kế hoạch. Tăng 21% so với kỳ 
báo cáo trước. Ước tính có khoảng 5,65 triệu cây 
giống, của 9 doanh nghiệp, đã được bán từ tháng 7 đến 
tháng 12, chiếm 98% số cây giống được sản xuất. Các 
đối tác ngành rau và dược liệu hoạt động tốt, tuy nhiên 
ngành gai xanh chỉ đạt 20% mục tiêu kế hoạch cho cây 
giống ở Lào Cai.

Điều này là do các vườn ươm hộ gia đình hiện nay 
thiếu các kỹ thuật và kỹ năng ươm giống phù hợp. 
GREAT hiện đã thu hút thêm một đối tác khu vực tư 
nhân để hỗ trợ sản xuất cây giống.  

Mở rộng thị trường và tăng lợi nhuận: Sự gián đoạn 
thị trường do COVID-19 gây ra buộc hầu hết các đối tác 
hoạt động trong ngành du lịch, chè, rau, cây dược liệu 
và chanh leo phải chuyển sang các thị trường mới, đặc 
biệt là trong nước. Về mặt tích cực, nó đã tạo ra cơ hội 
thị trường mới cho chè hữu cơ, các sản phẩm thuốc 
tắm thảo dược và quế. 

25 trong số 29 doanh nghiệp (đối tác của GREAT và 
trong chuỗi cung ứng đối tác), bao gồm 3 doanh 
nghiệp ngành du lịch đạt doanh thu tăng trong kỳ báo 
cáo này so với sáu tháng đầu năm. 11 doanh nghiệp 
thực sự vượt chỉ tiêu kế hoạch. Điều này cho thấy phần 
lớn các doanh nghiệp đã có thể phục hồi do việc kinh 
doanh nhanh chóng chuyển hướng sang các thị trường 
mới, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh nhờ sự hỗ trợ của GREAT.  

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng hữu cơ như 
chè, quế, măng duy trì được nhu cầu thị trường tốt, có 
mức giá cao, đặc biệt là thị trường quốc tế. Nhu cầu 
thị trường và giá cả là những yếu tố quan trọng nhất 
thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng khu vực sản xuất 
và thu hút nhiều phụ nữ tham gia hơn.

Tính chung trên tất cả các ngành, doanh thu lũy kế 
của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ 
kinh doanh vượt 259 tỷ đồng tính đến tháng 12 năm 
2020. Ngành chè, cây dược liệu và rau đạt doanh thu 
cao nhất.  
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Sự phát triển của ngành hàng 

Liên kết giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp/hợp tác 
xã: Tính đến tháng 12 năm 2020, 5.296 hợp đồng cung 
ứng đã được ký kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và 
người sản xuất hoặc nhóm sản xuất. Đạt 91% mục 
tiêu cuối Dự án

Tiếp cận nguồn lực: Đến nay, 11.936 phụ nữ đã được 
cung cấp các nguồn lực sản xuất và nguyên liệu đầu 
vào thông qua các dự án đầu tư của GREAT. Bao gồm 
các nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp như cây 
giống và phân bón, cũng như tài chính. Mức độ thực 
hiện mục tiêu đối với phụ nữ dân tộc thiểu số (59%), 
thấp hơn so với phụ nữ nói chung (66%), GREAT và 
các đối tác cần tiếp tục giải quyết các rào cản để tiếp 
cận phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tăng trưởng thị trường: Trong mỗi ngành, các hoạt 
động của GREAT đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra sự 
tăng trưởng cho thị trường như tăng số lượng (và đối 
tượng) người tham gia chuỗi giá trị, có sẵn các chức 
năng và dịch vụ hỗ trợ bổ sung, và củng cố môi trường 
thuận lợi bao gồm các chính sách và tiêu chuẩn mới. 
Ví dụ:

• Đối với ngành rau, cây giống chất lượng và các
nguyên liệu đầu vào khác hiện đã có sẵn tại địa
phương. Nông dân được tiếp cận với những kiến
thức mới về kỹ thuật sản xuất rau tiên tiến
thông qua các hội thảo đầu bờ, huấn luyện nông
dân trên đồng ruộng do Fresh Studio tổ chức
với sự tham gia của những nông dân đầu ngành.
Trong số 871 nông dân tiếp cận cây giống và
đào tạo thông qua vườn ươm địa phương do
Fresh Studio hỗ trợ, 84% là phụ nữ.

• Trong ngành chè, các vùng sản xuất và xuất
khẩu chè hữu cơ đã được mở rộng, với việc tiếp
cận nhiều thị trường trong nước và quốc tế hơn
và các cơ sở chế biến địa phương được nâng
cấp. Thiết bị thu hoạch chè đang được giới thiệu
để giảm gánh nặng công việc và chi phí thu
hoạch của phụ nữ. Hệ thống đảm bảo có sự
tham gia cũng đang được áp dụng cho các khu
vực sản xuất quy mô nhỏ để giảm đáng kể chi
phí chứng nhận. Các dịch vụ hỗ trợ mới đang

được phát triển để xây dựng thương hiệu chè 
vùng cao.

• Trong ngành măng, một chuỗi giá trị hữu cơ đã
được xây dựng với sự tham gia của công ty đầu
mối là Yên Thành, 2 hợp tác xã mới của địa
phương và 9 tổ hợp tác. Thông qua sự hỗ trợ của
GREAT, ngành măng ở Sơn La đã phát triển từ
khai thác trên rừng và chế biến đơn giản cho thị
trường nội địa sang trồng măng và chế biến cho
các thị trường xuất khẩu cao cấp. Đầu tư của
khối tư nhân vào phát triển vườn ươm và tiếp cận
các kỹ thuật chế biến nay đã có.

• Đối với ngành dược liệu, các cây giống chất
lượng cao của các chuyên gia kỹ thuật từ Trung
Quốc và Nhật Bản đã được giới thiệu.

• Trong ngành du lịch, đào tạo các kỹ năng khách
sạn theo nhu cầu cho sinh viên dân tộc thiểu số
gắn với tạo việc làm đã được Trường Cao đẳng
Lào Cai phối hợp với Viện Chisholm có trụ sở tại
Úc xây dựng và áp dụng. Việc đào tạo áp dụng
các tiêu chuẩn của Úc. Đến nay, ba khóa học đã
được thí điểm thành công với 60 học viên dân tộc
thiểu số, 65% là phụ nữ. Tất cả các học viên được
đào tạo đều đã tìm việc làm tại các doanh nghiệp
du lịch tại Sa Pa hoặc thành phố Lào Cai. Tiếp
theo đó, trường đã ký hợp đồng đào tạo với khách
sạn 5 sao Silk Path ở Sa Pa.

Nhân rộng mô hình: Có bằng chứng rõ ràng về khả 
năng nhân rộng tốt của ngành măng, chè và gai xanh, 
đặc biệt là ở tỉnh Sơn La. Ví dụ, diện tích trồng măng 
sẽ được mở rộng từ 100 ha thí điểm lên 1.000 ha ở 
huyện Vân Hồ, phần lớn sử dụng nguồn vốn công. Mô 
hình liên kết kinh doanh giữa công ty Yên Thành, Kim 
Bôi với nông dân địa phương sẽ được nhân rộng ra 4 
huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Bắc Yên và Mai Sơn để sản 
xuất măng hướng đến thị trường cao cấp hơn. Tại Lào 
Cai, việc trồng măng sẽ được mở rộng đến 7 xã của 
huyện Văn Bàn với sự đầu tư của khối tư nhân cho các 
cơ sở chế biến để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn.  
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Tương tự, mô hình chuỗi giá trị gai xanh sẽ nhanh 
chóng được mở rộng đến các huyện Sốp Cộp, Sông 
Mã, Phù Yên, Mường La thuộc tỉnh Sơn La với sự đầu 
tư mới của khu vực tư nhân. An Phước, đơn vị thu 
mua gai xanh chính đã bắt đầu chủ động hơn trong 
các cuộc họp phối hợp ngành với chính quyền địa 
phương và hợp tác xã để đẩy nhanh việc mở rộng vùng 
trồng cũng như cải thiện nguồn cung cấp cây giống 
chất lượng ở cả hai tỉnh.

Đối với ngành quế, Hợp tác xã Tân Hội xuất khẩu quế 
từ Bảo Thắng và đang áp dụng mô hình chuỗi giá trị 
quế hữu cơ được hỗ trợ bởi GREAT để xuất khẩu. Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai sẽ 
hỗ trợ Hợp tác xã tập huấn cho nông dân trồng và thu 
hoạch quế. Với sự hỗ trợ của Dự án GREAT, Olam 
(một tạp đoàn gia vị lớn trên thế giới), đã ký hợp đồng 
cung ứng với các hợp tác xã địa phương.    

Hệ sinh thái cho thương mại điện tử đang phát triển 
nhanh chóng ở hai tỉnh mục tiêu của GREAT. Với sự 
hỗ trợ cải thiện từ các sở, ban, ngành liên quan, các 
nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện về thương mại điện 
tử, thanh toán điện tử, vận tải và logistics đã bắt đầu 
và hoạt động tích cực ở hai tỉnh đang tạo điều kiện 
cho các nhóm nhà sản xuất tiềm năng tham gia vào 
các mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Các kết 
quả cụ thể đạt được trong kỳ báo cáo này về phát 
triển hệ thống thị trường thương mại điện tử bao 
gồm:

• 67 nhóm sản xuất và hợp tác xã với các sản
phẩm nông nghiệp phù hợp được lựa chọn và
củng cố; Trong số 67 hợp tác xã, có 31 hợp tác
xã có nữ lãnh đạo.

• 109 hợp đồng thương mại, trong đó 75 hợp
đồng kinh doanh trực tuyến và 34 hợp đồng
kinh doanh trực tiếp giữa các hợp tác xã và 4
sàn thương mại điện tử, trong đó có 25 hợp
đồng thương mại trực tuyến do các nữ lãnh đạo
ký kết.

• 34 hợp đồng giữa các nhóm sản xuất/hợp tác xã
và các trung tâm ẩm thực được ký kết, với các
nhóm sản phẩm như rau quả, gia vị, chè, tương
ớt, thực phẩm khô.

• 2 hợp tác xã được hỗ trợ đang trong giai đoạn
cuối cùng của việc nhận đầu tư tài chính từ khu
vực tư nhân.
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Cập nhật tiến độ: Cải thiện môi trường chıńh sách

Cấp quốc gia
Các diễn đàn chính mà GREAT đã tham gia để tác động 
đến chính sách ở cấp quốc gia chủ yếu được thực hiện 
thông qua quan hệ đối tác với CARE và UNDP, bao gồm:

• Tổ chức cuộc họp giữa chuyên gia với Ủy ban Các
Vấn đề Xã hội của Quốc hội để vận động ban hành
Nghị quyết 120/QH13 về Chính sách đầu tư cho
NTP-SEDEMA.

• Đóng góp ý kiến và chuyên môn cho nhóm công tác
soạn thảo của Ủy ban Dân tộc (CEMA) để thiết kế
NTP-SEDEMA trong Hợp phần 3.2 về phát triển sản
xuất.

Một loạt các khuyến nghị được GREAT vận động đều đã 
được thông qua trong báo cáo nghiên cứu khả thi cuối 
cùng của NTP-SEDEMA do UBDT trình lên Quốc hội, bao 
gồm:

• Nâng quyền cho chính quyền địa phương để xác định
các ưu tiên của địa phương.

• Phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường bao gồm
đồng đầu tư với khu vực tư nhân và lựa chọn khu vực
dựa trên cơ hội thị trường.

• Sự tham gia của cộng đồng nhiều hơn vào việc ra
quyết định và tham gia vào quá trình thực hiện dự
án, ví dụ: cơ sở hạ tầng.

Trong giai đoạn báo cáo, GREAT đã tạo động lực mạnh mẽ cho các mục tiêu chính sách của Dự án, đặc biệt là góp 
phần tác động đến Chương trình Mục tiêu Quốc Gia cho Vùng Dân tộc Thiểu số (NTP-SEDEMA) 2021-2030, là một 
trong những “trụ cột” quan trọng để tác động đến chính sách giảm nghèo ở cấp quốc gia và địa phương. Thông 
qua Chỉ số cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện ở cả hai tỉnh, Dự án đang hỗ trợ một môi trường kinh 
doanh được cải thiện và bao trùm hơn. 

Tính đến nay đã có 1.865 phụ nữ tham gia vào các cuộc đối thoại chính sách, 1.262 phụ nữ là người dân tộc thiểu 
số, đạt 27% mục tiêu cuối dự án. GREAT và các đối tác cần tiếp tục tập trung khuyến khích sự tham gia hiệu quả 
của phụ nữ dân tộc thiểu số. Đã có 1.135 chính sách, quy định, kế hoạch hoặc hướng dẫn cấp tỉnh trong lĩnh vực 
nông nghiệp và du lịch được xây dựng mới hoặc sửa đổi với các góp ý và/hoặc hỗ trợ của GREAT, vượt mục tiêu 
cuối Dự án 995 chính sách.

• Lồng ghép giới trong 10 dự án trong
NTP-SEDEMA.

• Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ và
quản lý ngân sách thường xuyên và
đầu tư công cho các hoạt động sản
xuất và cơ sở hạ tầng.

GREAT đã hỗ trợ UNDP đánh giá và chuẩn bị 
Nghị Quyết mới của Quốc hội về Thúc đẩy giảm 
nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững giai đoạn 
2021-2030 (Nghị quyết 76), kết hợp với Bộ Lao 
động, Thương binh, Xã Hội và Quốc hội. Một 
khuyến nghị chính từ đánh giá là nên tính đến 
các khía cạnh khác của nghèo đói như dinh 
dưỡng, giáo dục, việc làm và những người phụ 
thuộc để khuyến khích sự chuyển đổi từ các 
chính sách hỗ trợ dựa trên đầu ra của Chính 
phủ sang dựa trên kết quả. Đây là cơ sở quan 
trọng cho Nghị định số 07/2021/NĐCP ngày 21 
tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về việc nâng 
chuẩn nghèo đa chiều lên gần mức sống tối 
thiểu. Khi chính thức được thông qua, nghị 
quyết này sẽ có thêm 3,03 triệu phụ nữ, trong 
đó có 1,29 triệu phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc 
hộ gia đình cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ 
của chính phủ.12 

12 Dựa trên Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2018.
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Cấp tỉnh, huyện và sở, ban, ngành
Tổng cộng, có 16 dự án đang giúp xây dựng hoặc hoàn thiện các văn bản chính sách, bao gồm cả ở cấp sở, ban, 
ngành. Dưới đây là bản tóm tắt của những hoạt động này.

Table 7:  Hoạt động Chính sách và Kết quả 

Hoạt động Kết quả Sự tham gia của phụ nữ Tác động WEE sắp tới
Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp huyện và sở, 
ban, ngành (DDCI).

Các kế hoạch hành động 
được xây dựng để hỗ trợ 
môi trường kinh doanh 
đáp ứng giới. 

Các nữ doanh nhân vào 
cuộc tham gia tham vấn. 

DDCI đo lường các khía 
cạnh giới.

Cải thiện môi trường kinh 
doanh bao gồm cả nữ 
doanh nhân.

Thúc đẩy chính sách phát 
triển cây bồ đề để sản 
xuất benzoin.

Văn bản chính sách (số 
99/PNN-NLN ngày 
20/10/2020) của huyện 
Văn Bàn về việc hỗ trợ 
mở rộng vùng sản xuất 
lên 23 xã.

Phụ nữ dân tộc thiểu 
số tích cực tham gia 
các hội thảo chính 
sách.

Tăng cơ hội thu nhập bền 
vững cho phụ nữ dân tộc 
thiểu số thông qua việc 
trồng cây bồ đề và thu 
hoạch benzoin.

Xây dựng chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch bao 
trùm và thu hút đầu tư.

Dự thảo chính sách. Phụ nữ dân tộc thiểu số 
tham gia hội thảo tham 
vấn.

Cải thiện khả năng tiếp 
cận của du khách đến 
các khu vực biên giới, 
tạo thu nhập tăng thêm 
cho cộng đồng địa 
phương. Tăng cơ hội thu 
nhập cho phụ nữ dân tộc 
thiểu số thông qua việc 
trở thành hướng dẫn 
viên tại chỗ.

Cải thiện các dịch vụ hỗ 
trợ và quy chế hợp tác để 
tăng thu nhập của phụ nữ 
nông dân người dân tộc 
thiểu số ở Lào Cai.

Nghị quyết số 
26/2020/NQQ-HĐND 
ngày 4/10/2020 về việc 
ban hành Quy định hỗ 
trợ phát triển ngành 
nông nghiệp tỉnh Lào Cai 
5 năm tới, trong đó có 
phê duyệt phân bổ ngân 
sách.

Phụ nữ lãnh đạo (các hợp 
tác xã và nhóm sản xuất) 
tham gia xây dựng chính 
sách.

Nâng cao thu nhập 
cho phụ nữ nông dân 
dân tộc thiểu số ở Lào 
Cai.
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Chương trıǹh học tập và chia sẻ kiến thức

Khả năng đọc viết

Khả năng đọc viết và giáo dục là 
nền tảng để nâng quyền cho phụ 
nữ vì nó hỗ trợ cho địa vị cơ bản 
của phụ nữ và cung cấp khả năng 
tiếp cận các cơ hội/nguồn lực 
khác. Do đó, vấn đề này cần được 
tính đến trong các mô hình, giả 
định và suy nghĩ được đưa ra để 
thảo luận làm thế nào GREAT và 
các dự án nâng quyền kinh tế cho 
phụ nữ khác có thể giải quyết hiệu 
quả những vấn đề này, bao gồm 
cả việc thông qua vai trò của công 
nghệ, nhóm sản xuất và tập huấn.   

Sự tham gia của nam giới

Nếu sự tham gia của nam giới có 
thể hỗ trợ cho sự tiếp cận và năng 
lực tự chủ của phụ nữ (thông qua 
các mối quan hệ/quyết định trong 
gia đình, hỗ trợ sử dụng kiến thức), 
làm cách nào chúng ta có thể xác 
định sự tham gia này khi nó cũng 
có thể có hạn chế như củng cố vai 
trò bất bình đẳng, ảnh hưởng đến 
tiếng nói hoặc quyền quyết định 
của phụ nữ? Một số chuẩn mực xã 
hội có thể giúp ích và một số có 
thể gây hạn chế, và chúng ta cần 
xác định khi nào và chuẩn mực xã 
hội nào có tác dụng trong việc 
nâng quyền. Cuộc khảo sát giữa kỳ 
cấp dự án cũng xác định vấn đề về 
khoảng cách nhận thức, phụ nữ tin 
rằng họ có nhiều ảnh hưởng hơn 
so với những gì nam giới nghĩ. 
Điều này cũng nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc biết cách và 
biết thời điểm thu hút nam giới 
tham gia vào các dự án nâng 
quyền kinh tế cho phụ nữ.

Kinh doanh đáp ứng Giới

Để lồng ghép các can thiệp dựa 
trên giới và thị trường, chúng ta 
cần hiểu rõ hơn về các chế độ 
khích lệ cho các doanh nghiệp 
kinh doanh đáp ứng giới, đặc biệt 
trong bối cảnh Lào Cai và Sơn La, 
nơi nhiều doanh nghiệp chưa kết 
nối được với chuỗi cung ứng quốc 
tế vốn có nhiều kỳ vọng, bền vững 
và hòa nhập. 
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Chỉ đạo dự án, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật 

Kết quả chính trong kỳ báo cáo này là đã tổ chức góp ý 
cho 49 sở, ban, ngành và huyện để các kế hoạch hành 
động được xây dựng trong dự án Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp huyện và sở, ban ngành. Phân tích về 
khoảng cách đáp ứng giới cho 12 kế hoạch hành động 
cũng được thực hiện. Việc này sẽ giúp mang đến các 
hành động thực tế để cải thiện môi trường kinh doanh 
cho các doanh nhân nữ. 

GREAT đã hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp cho 15 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp áp dụng một phần mềm ứg dụng để cải thiện 
quy hoạch và quản lý sản xuất. Ứng dụng này giúp 
nông dân dễ dàng vận dụng các tiêu chuẩn chất lượng 
hơn, giảm chi phí đầu vào ước tính khoảng 30 - 40% và 
giảm thời gian cần thiết cho việc chuẩn bị đất, nhập 
liệu cũng như giám sát của các trưởng nhóm. Một giải 
pháp kỹ thuật số mới cũng đã được xây dựng sẽ cung 
cấp đào tạo kỹ thuật thực tế cho nông dân với chi phí 
tương đối thấp, cải thiện tính minh bạch của thông tin 
(yêu cầu của công ty và nguyên liệu đầu vào), đồng thời 
hỗ trợ các doanh nghiệp và lãnh đạo nhóm quản lý tốt 
hơn quy trình sản xuất. Các đoạn phim giới thiệu về 
từng bước của quy trình sản xuất bằng tiếng dân tộc 
sẽ giúp phụ nữ dân tộc thiểu số không thành thạo 
tiếng Kinh vẫn có thể được đào tạo một cách hiệu quả.

Đối thoại công - tư thông qua các nhóm chỉ đạo ngành 
đã tập trung vào việc ứng phó với COVID-19 và hỗ trợ 
đổi mới sáng tạo trong ngành. Ví dụ trong ngành rau,  
các công ty được khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào 

các cơ sở sau thu hoạch như kho lạnh và mật độ cây 
trồng để đáp ứng nhu cầu của người mua trong nước. 
Một nhóm ngành mới cho cây gai xanh (một sản phẩm 
tương tự như cây gai dầu dùng cho dệt may và có tiềm 
năng đáng kể để tạo thu nhập tăng thêm cho phụ nữ) 
đã được thành lập để thúc đẩy tăng trưởng và giải 
quyết những hạn chế trong lĩnh vực mới nổi này.

Mạng lưới các chuyên gia giới các đối tác của GREAT 
đã tiếp tục hỗ trợ để điều phối các hoạt động như: 
cùng tổ chức các chiến dịch truyền thông bình đẳng 
giới và chia sẻ kiến thức. Các lớp tập huấn về phương 
pháp tiếp cận Nâng quyền kinh tế cho phụ nữ của 
GREAT và lồng ghép giới trong hoạt động kinh doanh 
và các chuỗi giá trị mục tiêu cho tất cả các đối tác 
cũng được tổ chức.

Trong kỳ báo cáo này, GREAT đã tổ chức hội thảo tập 
huấn cho các đối tác ở Sơn La, Lào Cai và Hà Nội về 
việc lồng ghép sự tham gia của người khuyết tật vào 
chuỗi cung ứng dự án của GREAT vào tháng 6 năm 
2020. Khóa tập huấn này được hỗ trợ tổ chức bởi IDEA, 
một Tổ chức cung cấp Dịch vụ của người khuyết tật tại 
địa phương. Tổng cộng, 3 cuộc hội thảo đã thu hút 
được 110 người tham gia bao gồm các đối tác của 
GREAT và BQLDA 2 tỉnh. GREAT hợp tác với IDEA cung 
cấp hỗ trợ tham vấn cho các đối tác đã xác định được 
cơ hội thu hút người khuyết tật tham gia tốt hơn trong 
các hoạt động dự án của mình. Ví dụ, AOP đã xây dựng 
một kế hoạch để thu hút sự tham gia của người 
khuyết tật trong ngành du lịch ở Mộc Châu.
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Truyền thông  
Trong kỳ báo cáo này, hoạt động truyền thông của GREAT đã giúp truyền đạt các thông điệp chính của nâng 
quyền kinh tế cho phụ nữ, nâng cao hình ảnh Dự án và DFAT tới người hưởng lợi, các cơ quan nhà nước và 
các bên liên quan. Kế hoạch truyền thông và trang web đã được cập nhật, và sản xuất một loạt các sản 
phẩm truyền thông mới bao gồm:

Giám sát, Đánh giá, Nghiên cứu và Học hỏi (MERL)  
Các hoạt động Giám sát, Đánh giá, Nghiên cứu và Học hỏi đều đang diễn ra theo đúng lộ trình, có một số 
thay đổi về mặt thời gian và phương pháp tiếp cận do COVID-19. Các hoạt động chính bao gồm:

• Hoàn thành khảo sát thực địa giữa kỳ cấp dự án cho 34 tiểu dự án

• Đã xây dựng khung phân tích đánh giá sự thay đổi thị trường có hệ thống

• Hoàn thành khóa tập huấn xây dựng câu chuyện thành công, và viết các câu chuyện thành công

• Tổ chức chuyến giám sát chung cho 11 dự án tại Lào Cai và Sơn La

• Tổ chức tập huấn về đánh giá hiệu quả hoạt động dự án cho BQLDA 2 tỉnh

• Hoàn thành báo cáo giữa kỳ Nghiên cứu theo dõi

• Kế hoạch hành động quản lý tri thức và sản phẩm tri thức đầu tiên được xây dựng (phương pháp tiếp 
cận Phát triển Hệ thống Thị trường của GREAT (MSD) đã được xuất bản trên trang BEAM Exchange)

• Hỗ trợ cuộc Đánh giá Giữa kỳ Dự án GREAT do DFAT tổ chức

• Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi trực tuyến và trực tiếp với BQLDA 2 Tỉnh, các thành viên Ban 
Chỉ đạo và tất cả đối tác

• Hệ thống MIS được nâng cấp thêm một mô-đun chỉ số hiệu quả hoạt động chính, và phát triển một 
Ứng dụng báo cáo nhanh, cung cấp thời gian thực tế của hoạt động.

Hồ sơ của Tỉnh và Huyện.

Chiến dịch thí điểm về photovoice (công cụ ghi lại sự thay đổi thông 
qua hình ảnh) đã được triển khai với hai dự án của CRED.

Phim ngắn "Chuyện về nữ doanh nhân Dao Đỏ" để truyền tải cách tiếp 
cận nâng quyền kinh tế cho phụ nữ của GREAT.

Loạt ấn phẩm Hợp tác để thay đổi được đăng tải trên các kênh mạng 
xã hội của Dự án

Độ phủ sóng và đưa tin trên các phương tiện truyền thông tăng, tổng 
cộng có 19 tin bài trong kỳ báo cáo, so với mục tiêu hàng năm là 15 bài 
báo, chủ yếu trên các kênh truyền thông cấp quốc gia.
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Văn phòng Dự án GREAT 

Dự án Thúc đẩy Bıǹh đẳng Giới thông qua Nâng 
cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Du 
lịch tại Sơn La và Lào Cai 

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Vinapaco, 142 Đội Cấn,   
Ba Đình, Hà Nội

Email: great@aus4equalityvn.org

Điện thoại: 024 3211 5225

Website: www.equality.aus4vietnam.org


