
KẾT NỐI PHỤ NỮ VỚI THỊ TRƯỜNG
NHÂN RỘNG MÔ HÌNH THÀNH CÔNG TỪ CẤP TỈNH LÊN CẤP QUỐC GIA

SỰ KIỆN CỦA GREAT DO CHÍNH PHỦ AUSTRALIA TÀI TRỢ

Địa điểm:         
Ngày:              
Thời gian:               
                         
Trang phục:   

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chị Lê Hương Ly - 0962313282 hoặc ly.le@aus4equalityvn.org 

Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 
27/05/2022 
8.00 - 17.30 (Hội nghị quốc gia) 
17.30 - 19.00 (Trưng bày sản phẩm Dự án GREAT)
Lịch sự (bao gồm trang phục truyền thống)

Quét mã QR để đăng ký tham gia sự kiện



8.00 - 8.25

8.30 

Đăng ký

Chào mừng và giới thiệu chương trình

8.35 Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án GREAT phát biểu khai mạc

8.45 Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu khai mạc

Video giới thiệu Dự án GREAT8.55

9.00 Cách tiếp cận của GREAT về Nâng quyền kinh tế cho Phụ nữ và Phát triển
Hệ thống Thị trường và Khuyến nghị cho các Chương trình mục tiêu quốc
gia (CTMTQG)

9.15 Video giới thiệu ngành gai xanh và ngành du lịch

Câu chuyện thay đổi của chị Lý Tả Mẩy, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ
Du lịch Cộng đồng Tả Phìn9.35

CHƯƠNG TRÌNH

10.35 Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi về công tác quản lý, tổ chức
thực hiện các CTMTQG trong thời gian tới

9.30 Các động lực thay đổi quan trọng đối với nâng quyền kinh tế cho phụ nữ

Nghỉ giải lao9.45
10.15 Quan điểm và các bài học kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh trong cách xây

dựng hệ thống thị trường để nâng quyền kinh tế cho phụ nữ 

11.45 Video giới thiệu ngành măng
12.00 Ăn trưa

10.50 Phiên thảo luận của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Dân tộc:
Các điểm đổi mới trong nội dung, tiểu dự án và dự án hỗ trợ sinh kế và sản
xuất của các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 là gì? 

13.00 Trình bày tham luận: Phụ nữ khởi nghiệp và chuyển đổi kỹ thuật số  

      Tiếp cận tài chính 
      Chuyển đổi kỹ thuật số
      Đào tạo kỹ năng định hướng thị trường 
      Nâng cao kỹ năng lãnh đạo

Chia 04 nhóm thảo luận - Công cụ thực hiện và Quyền thực hiện   13.45

15.15 Nghỉ giải lao

16.15 Tầm nhìn cho GREAT 2

17.10 Đánh giá hội nghị

15.30 Thảo luận cùng các doanh nhân nữ tiêu biểu

17.00 Thông điệp truyền tải từ hội nghị

17.30 - 19:00 Trưng bày sản phẩm và trình diễn nấu ăn
Giao lưu hỏi đáp (có thưởng)
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc Mông

17.20 Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án GREAT phát biểu bế mạc


