
Lào Cai và Bắc Kạn, hai tỉnh Tây Bắc thuộc địa 
bàn dự án, là những tỉnh khó khăn, chậm theo 
kịp tiến trình phát triển kinh tế vốn giúp Việt 
Nam thay đổi trong những thập kỷ qua. Đói 
nghèo và bất bình đẳng vẫn tồn tại, và những 
phụ nữ dân tộc thiểu số - thành phần tham gia 
chủ yếu trong dự án WEAVE - đang phải đối mặt 
với những rào cản về xã hội và kinh tế.  

Người trồng chuối ở Bắc Kạn, rất nhiều trong số 
đó là phụ nữ, thường bị ép giá do phụ thuộc 
vào người vận chuyển, thương lái và đơn vị xuất 
khẩu, và họ có ít cơ hội thương lượng. Những 
khó khăn mà người trồng chuối đang gặp phải 
trong sản xuất, bảo quản và tiếp cận thị trường 
đồng nghĩa với việc đầu tư vào ngành hàng này 
chậm mang lại lợi nhuận. Những người sản 
xuất quế cũng gặp các vấn đề tương tự. Tại Lào 
Cai, phụ nữ tham gia phần lớn vào sản xuất quế 
nhưng không được hưởng lợi đẩy đủ vì rất 
nhiều trong số họ thiếu kỹ năng sản xuất, tiếp 
thị và kinh doanh.

Người chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, chủ yếu là 
phụ nữ đang đóng góp phần lớn vào sản lượng 
thịt lợn của tỉnh Lào Cai. Họ đang phải nỗ lực 
hết sức để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về 
nguồn thịt lợn sạch nhưng đồng thời lại chịu áp 
lực cạnh tranh từ các nhà sản xuất nước ngoài 
và các trang trại xuất lợn quy mô lớn được 
Chính phủ ưu tiên phát triển.

Trong mỗi chuỗi giá trị, tiềm năng của phụ nữ bị 
hạn chế do những bất bình đẳng trong phân 
chia vai trò và trách nhiệm giữa nam và nữ - vấn 
đề đang tạo thêm gánh nặng việc nhà cho 
người phụ nữ; khiến phụ nữ không được tham 
gia vào các quyết định trong gia đình và trong 
sản xuất cũng như cản trở họ tham gia các công 
việc tạo thu nhập. Thông qua các hoạt động và 
thảo luận dành cho cả phụ nữ và nam giới, dự 
án sẽ thúc đẩy bình đẳng giữa nam và nữ để 

Dự án “Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ 
thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp” 
(WEAVE), do chính phủ Australia tài trợ, được 
thực hiện bởi liên minh ba tổ chức phi chính 
phủ - CARE quốc tế tại Việt Nam, Oxfam tại Việt 
Nam và SNV tại Việt Nam. Dự án WEAVE sẽ hỗ 
trợ nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc 
thiểu số trong chuỗi giá trị lợn, quế và chuối 
thông qua thúc đẩy bình đẳng giới giữa phụ nữ 
và nam giới ở cấp hộ gia đình và nhóm sản xuất; 
tăng cường kỹ năng sản xuất và khả năng 
thương thuyết; kết nối nông dân với doanh 
nghiệp và đối thoại chính sách với Nhà nước 
nhằm cải thiện các chính sách hỗ trợ người sản xuất.

Dự án WEAVE phát huy thế mạnh và kinh 
nghiệm nhiều năm của ba tổ chức  CARE, 
Oxfam và SNV trong các dự án hỗ trợ nâng cao 
năng lực kinh tế và xã hội cho phụ nữ vùng Tây 
Bắc, một trong những khu vực nghèo nhất cả 
nước. Thông qua tập huấn và hướng dẫn thực 
hành, dự án sẽ nâng cao năng lực cho người 
tham gia về kỹ năng tiếp thị, kiến thức tài chính, 
lập kế hoạch kinh doanh, khả năng thương 
thuyết và hiểu biết pháp lý. Đặc biệt, cách tiếp 
cận của dự án WEAVE sẽ giúp người tham gia  
hiểu và thách thức vai trò, trách nhiệm về giới, 
vấn đề đang khiến cho phụ nữ không được 
hưởng lợi đầy đủ từ những chuỗi giá trị mà họ 
tham gia. Ba chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp gồm lợn, quế và chuối được lựa chọn 
căn cứ vào tiềm năng đóng góp về xã hội, sinh 
thái và kinh tế của ba ngành hàng này đối với 
cộng đồng địa phương. Dự án được thiết kế 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra những 
mối liên kết mới giữa người sản xuất và các 
thành phần khác trong chuỗi giá trị.

Hơn 1.800 phụ nữ và nam giới, phần lớn là 
người dân tộc thiểu số sẽ được hưởng lợi trực 
tiếp từ dự án. Dự án WEAVE được khởi động 
ngày 12/8/2016 và sẽ được triển khai trong 3 năm.

phụ nữ có thể tăng thu nhập từ công việc của họ 
trong các chuỗi giá trị chuối, quế và lợn.

Chính phủ và các tỉnh miền núi phía Bắc đã ban 
hành một số chính sách thúc đẩy phát triển kinh 
doanh trong nông nghiệp và hỗ trợ phát triển 
kinh tế xã hội. Các chính sách này đã đưa ra 
khung pháp lý hỗ trợ cho dự án WEAVE, tuy 
nhiên vẫn còn những hạn chế trong việc xây 
dựng và triển khai chính sách, đặc biệt về: 1) hòa 
nhập xã hội và bình đẳng giới, 2) việc hướng dẫn 
và nguồn lực để thực hiện chính sách chưa đầy 
đủ; và 3) nhận thức của người sản xuất nhỏ về 
những chính sách này. Những bài học kinh 
nghiệm của dự án WEAVE sẽ được tài liệu hóa để 
vận động dựa trên bằng chứng cho các chính 
sách nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong 
phát triển kinh tế địa phương và trong những 
chuỗi giá trị hiện có. 

Môt dự án mới về nâng cao vị thế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp tại các tỉnh miền núi phía bắc
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Lao Cai and Bac Kan, the two north-western 
provinces where the project operates, have 
been left behind by the economic growth that 
has transformed Vietnam over recent decades. 
Poverty and inequality persist, and ethnic 
minority women - who make up the majority of 
the WEAVE project’s participants - face barriers 
to social and economic development. 

In Bac Kan, banana farmers, many of whom are 
women, are vulnerable to price volatility 
because they depend on transporters, traders 
and exporters, and have limited bargaining 
power. The challenges banana farmers face in 
production, handling and market access has 
meant investment in their industry has been 
slow in coming. Cinnamon producers face simi-
lar challenges. In Lao Cai, women are heavily 
involved in cinnamon production but they are 
prevented from fully bene�ting because many 
lack skills in processing, marketing and trading. 

Small-scale pork producers are responsible for 
most of the pork coming from Lao Cai, and 
most of those producers are women. These pro-
ducers are struggling to adapt to the growing 
demand for sustainably-grown pork, competi-
tion from foreign producers, and government 
preference for large-scale pork production. 
They also lack technical skills in husbandry and 
disease control, lack access to �nancing, and 
face high costs and low productivity.

Across each value chain, woman producers’ 
potential is also restricted by a division of roles 
and responsibilities between women and men 
that exclude women from decision-making and 
lead to high domestic and income-generating 
workloads. Through activities and discussions 
targeting both women and men, the project 
will promote equality between women and 
men so that women can enjoy increased bene-

The Women’s Economic Empowerment 
through Agricultural Value Chain Enhancement 
(WEAVE) project is funded by the Australian 
Government and implemented by a partner-
ship of three international non-governmental 
organisations - CARE International in Vietnam, 
Oxfam in Vietnam and SNV in Vietnam. WEAVE 
will support ethnic minority women’s economic 
empowerment in pork, cinnamon and banana 
value chains. This will be achieved by promot-
ing equality between women and men within 
households and producer groups, strengthen-
ing women and men producers’ skills and 
bargaining power, and working with business 
and government decision-makers to improve 
the policy environment to support producers. 

WEAVE draws on the strengths and extensive 
experience of CARE, Oxfam and SNV in helping 
women in the north-western region, one of the 
poorest parts of the country, achieve greater 
social and economic empowerment. On-the- 
ground training and mentoring will strengthen 
participants’ skills in marketing, �nancial litera-
cy, business planning, and negotiation, and 
increase their legal awareness. Crucially, 
WEAVE’s approach will enable participants to 
explore and challenge the gender roles and 
responsibilities that prevent women from fully 
bene�ting from their work in the targeted value 
chains. The pork, cinnamon, and banana value 
chains have been selected for their social, eco-
logical and economic viability in the target 
communities, and the project’s approach is 
designed to realize new connections and 
e�ciencies for producers and other business 
people in the value chain. 

More than 1,800 women and men, mainly 
ethnic minorities, will directly bene�t from the 
project. The WEAVE project was launched on 12 
August 2016 and is scheduled to run for 3 years. 

�ts from their work in the banana, cinnamon and 
pork value chains.

The national and local government of Northern 
Upland provinces have enacted a number of 
policies to promote agribusiness and support 
socio-economic development. While these 
polices provide a supportive framework for 
WEAVE there remain gaps in their formulation 
and implementation, particularly in terms of: 1) 
social inclusion and gender equality, 2) inade-
quate implementation, guidance and resourc-
ing, and 3) awareness of these policies among 
small-scale producers. WEAVE will use docu-
mented project experience to undertake 
evidence-based policy-in�uencing to ensure 
relevant policies better promote the role of 
women in local economic development and the 
target value chains.
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