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• Tôi rất vui mừng được có mặt ở đây hôm nay để khai mạc Hội nghị: 

“Kết nối Phụ nữ với Thị trường: Nhân rộng mô hình thành công từ 

cấp tỉnh lên cấp quốc gia của Dự án GREAT” 

• Sự kiện hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại và đánh giá 

những thành công của Dự án GREAT trong việc kết nối phụ nữ với 

thị trường tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, 

• Đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng hướng tới tương lai, với tham 

vọng nhân rộng những bài học thành công của Dự án GREAT đến các 

tỉnh khác trên toàn quốc 

o Kết nối thị trường tốt hơn sẽ có lợi cho doanh nghiêp, nhưng 

quan trọng hơn là sẽ có nhiều phụ nữ hơn nữa được tham gia 

vào các hoạt động kinh tế 

• Tôi rất thích nói chuyện bằng tiếng Việt. Nhưng để thảo luận sâu hơn 

về chủ đề của hội thảo ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục bằng tiếng Anh. 

• Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong những thập kỷ gần đây, 

đưa hàng chục triệu người thoát khỏi đói nghèo. Tuy nhiên, vẫn có 

những khu vực mà sự nghèo đói vẫn tồn tại dai dẳng.   

• Đưa người dân thoát khỏi đói nghèo là việc làm rất quan trọng trong 

phát triển kinh tế. 



o Để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đầy tham vọng trở thành 

quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, mọi người dân cần có 

cơ hội tham gia và phát huy hết khả năng của mình. 

o Giải quyết bất bình đẳng giới trong các cộng đồng dân tộc thiểu 

số giúp tạo cơ hội để họ tham gia sâu sắc hơn. 

• Tôi ghi nhận những cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc thực 

hiện chương trình nghị sự phát triển trong giai đoạn vừa qua 

o Bằng cách phê duyệt 3 chương trình mục tiêu quốc gia tập 

trung vào các cộng đồng dân tộc thiểu số khó khăn ở nông 

thôn, miền núi và dân tộc thiểu số 

o Bằng cách cập nhật Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

• Úc cam kết hỗ trợ sâu sắc các chương trình nghị sự mang tính bao 

trùm này và đó là những vấn đề gần gũi với trái tim tôi. 

• GREAT tập trung vào hòa nhập và xóa đói giảm nghèo, và đảm bảo 

rằng phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật không bị bỏ 

lại phía sau. 

o Nhờ đó, họ cũng có thể hưởng lợi từ sự tiến bộ vượt bậc của 

Việt Nam 

• Khi phụ nữ tham gia vào nền kinh tế bình đẳng hơn với nam giới, mọi 

người đều có lợi 



o Năm 2018, McKinsey ước tính Việt Nam có thể tăng thêm 40 tỷ 

USD GDP vào năm 2025 từ việc cải thiện bình đẳng giới. 

• Xin chia sẻ với quý vị một ví dụ để làm nổi bật điều này trong thực 

tế. 

• Cuối ngày hôm nay, các bạn sẽ được xem video về quá trình hoạt 

động của một hợp tác xã măng ở huyện Vân Hồ, Sơn La. 

• Tôi đã ghé thăm hợp tác xã này vào tháng trước và được lắng 

nghe các nữ lãnh đạo của hợp tác xã chia sẻ câu chuyện của họ.  

o Chị Nguyễn, một người phụ nữ Thái đầy tự tin và những người 

hàng xóm của chị thường hái măng từ rừng tự nhiên gần đó và 

bán cho các chợ địa phương. Công việc này chỉ mang lại thu 

nhập thấp và không ổn định. 

o Với một số tiền hỗ trợ nhỏ từ GREAT, chị Nguyễn và nhiều phụ 

nữ trong cộng đồng của chị đã chuyển đổi sinh kế của mình. 

o GREAT hỗ trợ phụ nữ thành lập hợp tác xã măng để tiếp thêm 

sức mạnh giúp họ có thể thương lượng với những người mua 

măng của mình. 

o Chúng tôi cũng hỗ trợ kỹ năng lãnh đạo và kỹ thuật canh tác 

cho phụ nữ, giúp họ xây dựng vườn ươm, hiểu về cách chế 

biến măng và xây dựng mối quan hệ hợp tác. 



o Khi tôi đến thăm hợp tác xã, có sáu nhân viên ở đó - chế biến 

và đóng gói măng để xuất khẩu sang Đài Loan và Nhật Bản. 

Một thành tích đáng kinh ngạc đã mang lại thu nhập cao hơn 

và ổn định hơn. 

o Với sự đào tạo, kỹ năng quản lý kinh doanh và sự tự tin của họ 

đã được tăng lên. 

o Cách tiếp cận của Dự án GREAT không phải là hoạt động từ 

thiện, mà là tạo ra một thị trường mạnh mẽ có thể đem lại lợi 

ích cho nhiều người. 

• Rõ ràng rằng đầu tư vào phụ nữ và công việc kinh doanh của phụ nữ 

mang lại khoản lợi tức đầu tư lớn 

o và mở rộng lợi ích kinh tế - xã hội cho cộng đồng. 

o Bằng chứng trên thế giới đã chứng minh rằng thu nhập của 

phụ nữ tăng lên mang lại kết quả là giáo dục tốt hơn cho trẻ em 

và cải thiện sức khỏe gia đình. 

• Thấu hiểu điều này, tôi tự hào rằng dự án GREAT đã cải thiện thu 

nhập cho hơn 15.000 phụ nữ tự kinh doanh tại Sơn La và Lào Cai. 

• GREAT đã tạo ra nhiều thành công và bài học khác 

o Và chúng tôi rất muốn chia sẻ những điều này với bạn 

• Hội nghị chuyên đề hôm nay là cơ hội để chia sẻ những bài học này 



o và để xem xét cách thức các ý tưởng có thể được thực hiện và 

mở rộng trong giai đoạn thứ hai của dự án, hoặc ở các tỉnh 

khác trên toàn quốc. 

• Việc thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam tạo 

cơ hội ngay lập tức để thực hiện điều này 

• Tôi vui mừng thông báo rằng Úc và Việt Nam đang chuẩn bị cho giai 

đoạn thứ hai của Dự án GREAT, sẽ được thực hiện đến năm 2027 

• Thông qua giai đoạn 2 của GREAT, Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Lào 

Cai và Sơn La thực hiện có hiệu quả ba Chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

• Chúng tôi cũng hân hạnh được hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ bài học 

kinh nghiệm với các cơ quan trung ương để những thành công có 

thể được điều chỉnh và áp dụng trên toàn quốc 

o Tôi rất vui khi thấy rất nhiều người trong số các bạn ở đây hôm 

nay 

o Và chúng tôi rất mong được thảo luận chi tiết với quý vị về cách 

hỗ trợ tốt nhất cho quý vị trong việc thực hiện các dự án của 

riêng mình. 

• Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và thành công 

//Hết// 


