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Chương trình GREAT hiện đang 
phát triển các hệ thống thị trường 
đa dạng cho từng loại sản phẩm 
và dịch vụ, như chè, cây gia vị, 
thảo dược, ben-zô-in, các loại cây 
lấy sợi, cây ăn quả và du lịch cộng 
đồng.

Thông tin nổi bật

Ngân sách
33,7 triệu đô la Úc

Thời gian 
2017 – 2021

Đối tác
• UBND tỉnh Sơn La và Lào Cai 

• Công ty CowaterSogema Int.Inc

Địa điểm
• Tỉnh Sơn La

• Tỉnh Lào Cai

Vùng núi Tây Bắc Việt Nam là nơi tập trung nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, 
trong đó một số khu vực có tỷ lệ nghèo và bất bình đẳng giới cao nhất cả nước. 
Phụ nữ dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong ngành du lịch và nông 
nghiệp, như làm hướng dẫn viên du lịch, làm và bán các sản phẩm thủ công và 
dệt vải, trồng hái nông sản, và tiếp thị. Tuy vậy, thu nhập của người phụ nữ từ các 
hoạt động này lại tương đối thấp. Đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ trong chuỗi 
giá trị nông nghiệp và du lịch sẽ giúp cải thiện lợi ích kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế cho khu vực tư nhân, góp phần tạo nên sự thịnh vượng và bền 
vững cho khu vực Tây Bắc Việt Nam.

Vai trò của Ôxtrâylia
Chương trình GREAT hướng đến mục tiêu là giúp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông 
thôn và dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường nông nghiệp và du lịch. Thông qua 
khoảng 50 mối quan hệ đối tác với khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và 
cơ quan nhà nước, chương trình GREAT sẽ giới thiệu các phương pháp tiếp cận 
bền vững và có khả năng nhân rộng để tạo thu nhập, việc làm và nâng cao đời 
sống cho phụ nữ

Kết quả dự kiến 
• Cải thiện thu nhập cho 40,000 nữ nông dân và doanh nghiệp nhỏ; 

• Góp phần tạo thêm khoảng 4,000 việc làm toàn thời gian, có lương và an toàn 
cho phụ nữ; 

• Huy động khoảng 7 triệu đô la Úc từ đầu tư tư nhân để tạo cơ hội kinh doanh 
có lợi nhuận, bền vững và gắn với người thu nhập thấp;

• Tăng 15% số phụ nữ làm lãnh đạo hoặc đồng quản lý doanh nghiệp hay hợp tác 
xã.

• Nâng cao vai trò của phụ nữ trong hoạch định chính sách, quản lý, ra quyết định 
chiến lược và phân bổ nguồn lực trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch 

• Kế hoạch và chiến lược ngành phù hợp với mục tiêu tăng trưởng gắn với người 
thu nhập thấp.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập  http://equality.aus4vietnam.org
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