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Trong năm đầu tiên, WEAVE đã tập 
huấn cho 1,516 nông dân (trong 
đó 68% là phụ nữ) về kỹ năng canh 
tác, lập kế hoạch sản xuất, và kiến 
thức về tài chính.

Thông tin nổi bật

Ngân sách 
3,5 triệu đô la Úc

Thời gian
2016 – 2020

Đối tác
• Oxfam

• SNV

• CARE International

Địa điểm
• Tỉnh Lào Cai

• Tỉnh Bắc Kạn 

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 sinh sống tại các vùng sâu vùng xa chịu nhiều thiệt thòi, bị 
cô lập, trình độ học vấn thấp, và không có tiếng nói trong gia đình. Những rào cản 
này gây khó khăn cho phụ nữ khi tiếp cận các cơ hội và hưởng lợi từ quá trình tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam.

Hỗ trợ của Ôxtrâylia 
Mục đích của WEAVE là nâng cao vị thế kinh tế xã hội cho phụ nữ trong các chuỗi 
giá trị nông nghiệp về nuôi lợn, trồng chuối và quế. Mục đích này đạt được thông 
qua thúc đẩy bình đẳng giữa nam và nữ trong gia đình và các nhóm sản xuất, tăng 
cường kỹ năng và năng lực đàm phán cho các nhà sản xuất là cả nam và nữ, và 
phối hợp với doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách công nhằm cải thiện 
môi trường pháp lý hỗ trợ sản xuất.

Kết quả dự kiến 
• Hơn 1,800 phụ nữ và nam giới, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số được 

hưởng lợi trực tiếp từ dự án; 

• Thu nhập của thành viên các nhóm sản xuất tăng do có thể tiếp cận thông tin 
về thị trường, cải thiện kỹ năng đàm phán về giá, và tiếp cận tốt hơn đến các 
dịch vụ chất lượng (như các dịch vụ tài chính và khuyến nông);

• Thành viên các nhóm sản xuất thu được sản phẩm có giá trị cao hơn nhờ sản 
xuất định hướng thị trường và được cấp chứng chỉ bền vững;

• Nhu cầu của các nhóm sản xuất được lồng ghép trong các chính sách, chương 
trình và dịch vụ công của Nhà nước;

• Kỹ năng của thành viên các nhóm sản xuất được nâng cao thông qua tập huấn 
về kỹ thuật canh tác, lập kế hoạch kinh doanh, các kiến thức về tài chính (như 
hạch toán, kế toán và phân tích lợi ích, chi phí), kỹ năng đàm phán và tiếp thị; 

• Công việc gia đình được chia sẻ bình đẳng hơn giữa nam và nữ, phụ nữ có ảnh 
hưởng hơn khi ra quyết định và kiểm soát thu nhập trong gia đình;

• Thêm nhiều phụ nữ nắm giữ vị trí lãnh đạo trong các nhóm sản xuất. 
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