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Ngân sách 
58,525 triệu đô la Úc*

Thời gian
2015 – 2020

Chương trình
• Thúc đẩy bình đẳng giới thông 

qua nâng cao hiệu quả kinh tế 
sản xuất nông nghiệp và phát 
triển du lịch (GREAT)

• Nâng cao vị thế kinh tế của phụ 
nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá 
trị nông nghiệp (WEAVE)

• Sáng kiến đầu tư vào phụ nữ**

• Trao quyền và nâng cao vị thế cho 
phụ nữ**

• Hỗ trợ Điều tra toàn quốc lần thứ 
2 về Chống bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái  (VAWG)

• Tăng cường năng lực nhằm xóa 
bỏ bạo lực giới  (BRAVE)

• Quan hệ đối tác chiến lược Úc – 
Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 
Giai đoạn 2 (ABP2)

*Ước tính tổng ngân sách đến năm tài chính 
2021-22

**Chương trình vùng

Phụ nữ Việt Nam ít có khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế hơn nam giới, và 
thường đảm nhiệm các công việc không đảm bảo, ít đòi hỏi kỹ năng và lương thấp 
hơn. Đặc biệt, phụ nữ trong các cộng đồng dân tộc thiểu số gần như không có việc 
làm được trả lương, ít kiến thức về tài chính và không có tiếng nói trong quá trình 
ra quyết định trong gia đình và ngoài cộng đồng. Trao quyền để phụ nữ tham gia 
tích cực vào nền kinh tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo và 
xây dựng nền kinh tế bên vững.

Hỗ trợ của Ôxtrâylia 
Mục tiêu 3 của Kế hoạch đầu tư viện trợ Ôxtrâylia cho Việt Nam là hỗ trợ Chính 
phủ Việt Nam xác định, thử nghiệm và nhân rộng các hướng tiếp cận mới nhằm 
thu hẹp khoảng cách về giới trong các hoạt động sinh kế tạo thu nhập, bao gồm 
phối hợp với khu vực tư nhân, thúc đẩy cơ hội tạo việc làm cho phụ nữ, nhân rộng 
mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, và hỗ trợ các chương trình 
và chính sách thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ.

Kết quả dự kiến
• Phụ nữ được đảm bảo hơn về mặt kinh tế;

• Phụ nữ được tham gia ra quyết định trong gia đình, cộng đồng, nơi làm việc và 
trong các doanh nghiệp;

• Các nữ doanh nhân được tăng cường kỹ năng và kiến thức, mở rộng mạng lưới 
kinh doanh, nâng cao năng lực đàm phán; 

• Các chính sách, chương trình và dịch vụ của Chính phủ Việt Nam có chú trọng 
hơn đến nhu cầu của phụ nữ (bao gồm cả phụ nữ trong các cộng đồng dân tộc 
thiểu số);

• Nhiều doanh nghiệp đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc hơn.

Tháng 7/2019

Mục tiêu 3: Tăng cường trao quyền kinh tế cho 
phụ nữ, bao gồm cả đồng bào dân tộc thiểu số
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