
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 10  Tháng 12 năm 2021 

Những con số nổi bật

Giải ngân Lào Cai 

13.756.052 AUD 

Giải ngân Sơn La 

11.773.244 AUD 

Đồng đầu tư  
từ khối tư nhân

8,5 triệu AUD 

Thỏa thuận đối tác và
hợp đồng đã ký 

34

Phụ nữ tham gia vào các
tổ nhóm

14.833

Số phụ nữ được 
đào tạo 

66.353



Số phụ nữ được cung
cấp đầu vào sản xuất

19.347 

Số tổ hợp tác  
do phụ nữ lãnh đạo

507

Số phụ nữ có việc làm
mới

2.803 

Tin mới nhất



Kết nối phụ nữ với thị trường thông
qua nâng cao kỹ năng tham gia

thương mại điện tử

Dự án GREAT đã tổ chức một khóa đào tạo trực
tuyến tập trung vào quảng bá sản phẩm nông
nghiệp và dịch vụ du lịch dựa vào cộng đồng
trên Lazada Việt Nam, một trong những nền
tảng thương mại điện tử phổ biến nhất trong
nước. 

Hơn 70 đại diện đến từ dự án GREAT, cơ quan
Chính phủ, đối tác doanh nghiệp của GREAT và
phụ nữ dân tộc thiểu số đang làm việc trong lĩnh
vữ nông nghiệp và du lịch đã tham gia. Các đại
biểu đã được học cách quảng bá và bán các
sản phẩm và dịch vụ của mình trên nền tảng
thương mại điện tử của Lazada. Khóa tập huấn
nằm trong kế hoạch của dự án GREAT giúp
tăng cường năng lực chuyển đổi số cho các
doanh nghiệp đối tác và những phụ nữ dân tộc
thiểu số để họ có kết nối tốt hơn với thị trường
và cải thiện kết quả kinh doanh.  

Đọc thêm

Hạnh phúc đến từ  
những gùi măng sặt 

Đầu hè, khi tiết trời ấm áp và những cơn mưa
rào thường đến bất chợt là lúc người dân huyện
Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, thu hoạch được nhiều
măng sặt nhất trong năm. Dọc quốc lộ lên thành
phố Lào Cai và những tuyến đường chính của
huyện Văn Bàn, nhiều người dân gùi những bao
măng tươi non ra bán. Đối với du khách, măng
sặt Văn Bàn là thứ đặc sản nhất định phải mua
mang về xuôi.

Gia đình chị Bàn Thị Mấy (35 tuổi) là một trong
những hộ dân tham gia trồng và khai thác măng
sặt tại huyện Văn Bàn. Nhiều năm trước, cây
măng sinh trưởng tự nhiên trong rừng, những
người dân bản địa như chị Mấy chỉ việc vào
rừng đào măng về bán. Thế nhưng khai thác
mãi thì cũng hết, chẳng mấy chốc, những ngọn
đồi quanh nhà không còn nhiều măng nữa.

Đọc thêm

https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlcXVhbGl0eS5hdXM0dmlldG5hbS5vcmclMkZ2aSUyRmtldC1ub2ktcGh1LW51LXZvaS10aGktdHJ1b25nLXRob25nLXF1YS1uYW5nLWNhby1reS1uYW5nLXRoYW0tZ2lhLXRodW9uZy1tYWktZGllbi10dSUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNEQiUyNUUxJTI1QkElMjVBM24lMkJ0aW4lMkJRdSUyNUMzJTI1QkQlMkJEJTI1RTElMjVCQiUyNUIxJTJCJTI1QzMlMjVBMW4lMkJBdXM0RXF1YWxpdHklMkJHUkVBVCUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRENhbXBhaWduJTJCRGVjJTJCMjAyMSUyQiUyNTI4Vk4lMjUyOQ==&sig=BV6SE2SDyHEcSqARCkMpVMxvqpP9a9FJpAB6qrVpRrMg&iat=1639032636&a=%7C%7C800403831%7C%7C&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=rn6n9FM742nzhoolvs%2FA7gA3SuMkJhmkGexv49sZvNU%3D&s=7304029d063db6532e99409bd5d8fad1&i=9A17A4A128
https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlcXVhbGl0eS5hdXM0dmlldG5hbS5vcmclMkZ2aSUyRmhhbmgtcGh1Yy1kZW4tdHUtbmh1bmctZ3VpLW1hbmctc2F0JTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RCJTI1RTElMjVCQSUyNUEzbiUyQnRpbiUyQlF1JTI1QzMlMjVCRCUyQkQlMjVFMSUyNUJCJTI1QjElMkIlMjVDMyUyNUExbiUyQkF1czRFcXVhbGl0eSUyQkdSRUFUJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEQ2FtcGFpZ24lMkJEZWMlMkIyMDIxJTJCJTI1MjhWTiUyNTI5&sig=GF9wpb4P6TS8YYGcEzBWNtjVAR3Rsr3LdKriYFTF1WHc&iat=1639032636&a=%7C%7C800403831%7C%7C&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=rn6n9FM742nzhoolvs%2FA7gA3SuMkJhmkGexv49sZvNU%3D&s=7304029d063db6532e99409bd5d8fad1&i=9A17A4A132


thạo kỹ thuật lấy nhựa bồ đề và hiểu được giá trị
của nó làm nguyên liệu sử dụng để sản xuất nước
hoa và tinh dầu. Với việc xuất khẩu nhựa bồ đề
(benzoin) sang thị trường châu Âu, anh chị được
hưởng thu nhập cao hơn so với thu nhập họ kiếm
được từ việc bán gỗ. 
Hãy đọc câu chuyện của chị Liều anh Chu để tìm
hiểu sự thay đổi trong cuộc sống của họ từ khi
tham gia vào dự án benzoin của Công ty Đức Phú,
đối tác của GREAT.

Đọc thêm

Chuỗi hội thảo trực tuyến  
Kết nối Phụ nữ với Thị trường 

Câu chuyện GREAT

Thay vì trồng cây bồ đề để chặt lấy gỗ bán, chị
Triệu Thị Liều và anh Triệu Kim Chu, một cặp vợ
chồng người Dao ở Văn Bàn, Lào Cai đã thành

https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlcXVhbGl0eS5hdXM0dmlldG5hbS5vcmclMkZ2aSUyRnVvbS1tYW0taGFuaC1waHVjLWR1b2ktdGFuLXJ1bmctYm8tZGUlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREIlMjVFMSUyNUJBJTI1QTNuJTJCdGluJTJCUXUlMjVDMyUyNUJEJTJCRCUyNUUxJTI1QkIlMjVCMSUyQiUyNUMzJTI1QTFuJTJCQXVzNEVxdWFsaXR5JTJCR1JFQVQlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RDYW1wYWlnbiUyQkRlYyUyQjIwMjElMkIlMjUyOFZOJTI1Mjk=&sig=3vZwemp5GvzPfcNuyP9ireMW3Qf5ZccQgLpwMKhHRorf&iat=1639032636&a=%7C%7C800403831%7C%7C&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=rn6n9FM742nzhoolvs%2FA7gA3SuMkJhmkGexv49sZvNU%3D&s=7304029d063db6532e99409bd5d8fad1&i=9A17A4A131
https://equality.aus4vietnam.org/vi/uom-mam-hanh-phuc-duoi-tan-rung-bo-de




Đọc thêm

Photovoice 

Đây là hình ảnh của khóa đào tạo Photovoice dành cho cộng đồng người hưởng lợi của các Dự án Du lịch cộng
đồng và Dự án Măng do CRED, đối tác của GREAT thực hiện. Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về cách

tiếp cận này. 

Xem video

Chiến dịch Bình đẳng Giới  
"Chung sức cùng Phát triển" 

https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlcXVhbGl0eS5hdXM0dmlldG5hbS5vcmclMkZrbm93bGVkZ2UlMkZldmVudHMlMkZpbnRlcm5hdGlvbmFsLXdlZS1zZW1pbmFyJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RCJTI1RTElMjVCQSUyNUEzbiUyQnRpbiUyQlF1JTI1QzMlMjVCRCUyQkQlMjVFMSUyNUJCJTI1QjElMkIlMjVDMyUyNUExbiUyQkF1czRFcXVhbGl0eSUyQkdSRUFUJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEQ2FtcGFpZ24lMkJEZWMlMkIyMDIxJTJCJTI1MjhWTiUyNTI5&sig=7m5wVzCMeLoegzHrhiBvBwpNxuyuYsGbmQ74kvsJk5bB&iat=1639032636&a=%7C%7C800403831%7C%7C&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=rn6n9FM742nzhoolvs%2FA7gA3SuMkJhmkGexv49sZvNU%3D&s=7304029d063db6532e99409bd5d8fad1&i=9A17A4A117
https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5b3V0dS5iZSUyRl9xYkl1eFltNjc4JTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RCJTI1RTElMjVCQSUyNUEzbiUyQnRpbiUyQlF1JTI1QzMlMjVCRCUyQkQlMjVFMSUyNUJCJTI1QjElMkIlMjVDMyUyNUExbiUyQkF1czRFcXVhbGl0eSUyQkdSRUFUJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEQ2FtcGFpZ24lMkJEZWMlMkIyMDIxJTJCJTI1MjhWTiUyNTI5&sig=CPNhQWhfNpBMbQjbrsYwyaW3htMVi34VoLia5PgtLsWV&iat=1639032636&a=%7C%7C800403831%7C%7C&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=rn6n9FM742nzhoolvs%2FA7gA3SuMkJhmkGexv49sZvNU%3D&s=7304029d063db6532e99409bd5d8fad1&i=9A17A4A129


Chiến dịch Chung sức cùng Phát triển nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và nâng quyền
kinh tế của phụ nữ, thông qua tập trung thúc đẩy sự chia sẻ đồng lòng của các thành viên trong gia đình,

trong doanh nghiệp, tổ chức và trong xã hội để cùng nhau phát triển. Chiến dịch được thực hiện từ 20 tháng
10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022. 

Xem thêm

Các hình ảnh nổi bật của đối tác 

https://aus4equalityvn71877.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjaHVuZ3N1Y2N1bmdwaGF0dHJpZW4uY29tJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RCJTI1RTElMjVCQSUyNUEzbiUyQnRpbiUyQlF1JTI1QzMlMjVCRCUyQkQlMjVFMSUyNUJCJTI1QjElMkIlMjVDMyUyNUExbiUyQkF1czRFcXVhbGl0eSUyQkdSRUFUJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEQ2FtcGFpZ24lMkJEZWMlMkIyMDIxJTJCJTI1MjhWTiUyNTI5&sig=FA9rZC839edrCmHGrLWLqNWumtttH3XKCe8iSjsV9y2h&iat=1639032636&a=%7C%7C800403831%7C%7C&account=aus4equalityvn71877%2Eactivehosted%2Ecom&email=rn6n9FM742nzhoolvs%2FA7gA3SuMkJhmkGexv49sZvNU%3D&s=7304029d063db6532e99409bd5d8fad1&i=9A17A4A119


Hệ thống tưới tiêu tự động của Hợp tác xã Tân
Lập Hoàng Hải được hỗ trợ bởi GREAT giúp
giảm chi phí lao động cho tưới tiêu và cải thiện
chất lượng sản phẩm. 

Ba hợp tác xã măng ở Vân Hồ, Sơn La do
GREAT hỗ trợ và Công ty măng Yên Thành ký
kết hợp đồng kinh doanh 20 năm.  

Những người phụ nữ dân tộc Thái trong triển
lãm photovoice tại tỉnh Sơn La trong khuôn khổ
dự án Nâng cao năng lực Lãnh đạo do đối tác
GREAT - CRED thực hiện. 

Nông dân địa phương đang thu hoạch gai xanh
tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn
La, thuộc dự án phát triển gai xanh do đối tác
của GREAT, Công ty HTM Dragon thực hiện.  

Phụ nữ người Dao bên tác phẩm dự thi trong
cuộc thi Thiết kế thổ cẩm truyền thống Sa Pa
được tổ chức bởi Công ty Lan Rừng với sự hỗ
trợ của GREAT và chính quyền địa phương.  

Phiên họp trực tuyến dành cho các doanh
nghiệp do phụ nữ lãnh đạo giúp quảng cáo và
bán hàng và đầu tư do Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh Lào Cai chủ trì với sự hỗ trợ của GREAT.  

Các hoạt động Dự án nổi bật



 Hoạt động chính đã triển khai

Tháng 8 - tháng 9 năm 2021: Chuỗi hội thảo trực tuyến Kết nối Phụ nữ với Thị Trường 

Tháng 10 năm 2021: Hội thảo cấp cao về chuyển đổi kỹ thuật số cho phụ nữ  

Tháng 10 năm 2021: Họp Ban chỉ đạo Dự án  

Tháng 10 năm 2021: Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu
quốc gia  

Tháng 10 năm 2021: Khởi động Chiến dịch Bình đẳng Giới "Chung sức cùng Phát triển" 

Tháng 11 năm 2021: Khởi động chương trình nâng cao năng lực cho nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh phía Bắc 

 Hoạt động chính sắp diễn ra

Tháng 12 năm 2021: Lễ tốt nghiệp Chương trình Nâng cao Năng lực Lãnh đạo cho 40 lãnh đạo tổ nhóm và quản lý
doanh nghiệp 

Tháng 12 năm 2021: Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam thăm tỉnh Sơn La 

Tháng 12 năm 2021: Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia Việt Nam thăm tỉnh Lào Cai 

Tháng 12 năm 2021 - tháng 1 năm 2022: Hội thảo phát triển ngành gai xanh và măng tại tỉnh Sơn La 

Tháng 12 năm 2021 - tháng 3 năm 2022: Tiếp tục triển khai Chiến dịch Bình đẳng Giới "Chung sức cùng Phát triển" 

Tháng 12 năm 2021 - Tháng 5 năm 2022: Đánh giá tiểu ngành theo giới trong Nông nghiệp và Du lịch 

Tháng 1 năm 2021 - tháng 3 năm 2022: Chiến dịch ứng phó với COVID-19 trong ngành Du lịch 

Tháng 2 năm 2022: Đánh giá cuối kỳ dự án 

Tháng 3 - tháng 4 năm 2022: Hội nghị Chuyên đề Quốc gia của GREAT 

Những phát biểu nổi bật 



Họp Ban chỉ đạo Dự án 

" Dự án vẫn hoàn toàn phù hợp với phụ nữ dân tộc
thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam, đặc biệt trong điều
kiện hiện nay khi họ là nhóm chịu ảnh hưởng nghiêm
trọng do những tác động của đại dịch COVID-19.
Chúng tôi nhận thấy giai đoạn 1 của GREAT đã có
những kết quả sẽ giúp đạt được mục tiêu mong đợi
trong dài hạn của Dự án để cải thiện điều kiện kinh
tế và xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số sinh sống
tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La." 

- Bà Carly Main - Cựu Quyền Tham tán Phát triển,
Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Kết nối Phụ nữ với Thị trường

"Để duy trì hoạt động kinh doanh trực tuyến, không
phải chỉ bỏ tiền vào quảng cáo, mà còn phải đảm
bảo về nguồn nhân lực, sự chăm chỉ và kiên trì."  

- Chị Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Giám đốc Công
ty KisStartup

Kết nối Phụ nữ với Thị trường 

"Các dự án phát triển hệ thống thị trường đã đạt
được xếp hạng tốt về bình đẳng giới trong báo cáo
hoạt động hàng năm của DFAT. Chương trình
Aus4Equality là một ví dụ rất tốt về điều này."

- Bà Annemarie Reerink - Chuyên gia Giới cấp
cao của DFAT



Đào tạo Kỹ thuật số 

"Nhờ có sự động viên từ các cán bộ Dự án, tôi đã 
trở nên tự tin hơn. Tôi rất vui khi thấy thu nhập của 
mình đã tăng lên. Đây là một khóa đào tạo hữu ích."

 - Chị Hà Thị Khuyên - Chủ homestay Hà Khuyên, 
bản Vặt, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Tập huấn Nâng cao Năng lực Lãnh đạo

"Khóa đào tạo năng lực lãnh đạo đã giúp tôi tự tin và
bản lĩnh hơn để đối phó với những khó khăn do đại
dịch COVID-19 gây ra." 

- Chị Hà Thị Cương - Chủ Homestay Hồng Đính,
bản Vặt, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Vui lòng gửi email về địa chỉ great@Aus4Equalityvn.org nếu Quý vị cần bản tiếng Việt của bản tin này
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