
KEY APPROACHES AND ACTIVITIES

CARE Remote Ethnic Minority Women

‘Informed to Influence’: Increasing ethnic minority 
women’s access to information for improved governance 

and development (I2I)
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Access to public information is necessary for development. Good governance practices show 
that when vulnerable groups, particularly ethnic minorities, are able to access information and 
to raise their voice, it will help improve the law and the very policies that address their needs. 
Though I2I project, CARE enables civil society organisations to legitimately represent ethnic 
minority communities to enhance government transparency and accountability 
for promoting ethnic minority rights. The project is implemented by CARE and NorthNet, a 
network of over 10 local civil society organisations (CSOs) in the North-West of Vietnam.

KEY OBJECTIVIES

Civil society organisations have strengthened capacity to represent 
ethnic minority women’s interests. 

Ethnic minority women have increased access to information on 
ethnic minority-related policies and programs that impact them.

Lawmakers and authorities are more supportive of ethnic minorities’ 
right to access information.

Timeframe
 March 2017-February 2020

Participants
Over 30,240 women, men, boys 
and girls from ethnic minorities in 

target locations 

Locations
Dien Bien, Cao Bang, Bac Kan 

provinces

Local Partners
11 CSO members of 

NorthNet in northern Vietnam

Donor:
The European Union

CARE International in Vietnam
9th Floor, CDC Building, 25 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District

Ha Noi , Vietnam | P.O. Box 20

T: (+84) 24 3716 1930 | F: (+84) 24 3716 1935

VNM.info@care.org.vn | www.care.org.vn | www.facebook.com/CAREinVietnam
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Capacity development

>> Provide advanced training on
human rights-based and evidence-
based advocacy for NorthNet members.
>> Provide small grants for NorthNet
members to implement their own
“Right to Information” activities.
>> Establish Livelihoods and Rights
Club for ethnic minority women
(LARC).
>> Provide training on leadership and
communication for LARC leaders, and
governance training for commune level
authorities and village leaders.

Networking and Sharing

>> Share information and experiences
among NorthNet members.
>> Develop and test new channels
of information sharing between
authorities and ethnic minority
women.
>> Provide documentation on access to
information gaps and strategies.
>> Provide
>> Strengthen links with other
networks, alliances and media for joint
advocacy.

Promoting representativeness

>> Increase internal network capacity,
representation and legitimacy.
>>Support the organization of policy
dialogues and consultations at
national and provincial level.



Cách tiếp cận và hoạt động chính

CARE Phụ nữ Dân tộc Thiểu số

Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho 
phụ nữ dân tộc thiểu số (I2I)

Tổng quan
Khả năng tiếp cận thông tin công khai là một yếu tố tiên quyết cho sự phát triển. Các bài học quản trị tốt đã 
chứng tỏ khi các nhóm dân số dễ bị tổn thương, nhất là người dân tộc thiểu số (DTTS), có thể tiếp cận thông 
tin và nêu lên quan điểm của mình, điều này sẽ góp phần cải thiện các luật pháp và chính sách đang trực tiếp 
ảnh hưởng đến họ. 
Thông qua dự án I2I, CARE tập trung thực hiện mục tiêu tổng quan là các tổ chức xã hội đại diện một cách 
chính đáng các cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 
quản trị để thúc đẩy hơn nữa quyền của các dân tộc thiểu số. Dự án do CARE và mạng NorthNet triển khai 
(NorthNet là mạng lưới gồm hơn 10 tổ chức xã hội của Việt Nam ở khu vực tây bắc).
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Các mục tiêu chính

Các tổ chức xã hội tăng cường khả năng đại diện cho lợi ích của phụ nữ 
DTTS.

Phụ nữ DTTS được tiếp cận nhiều hơn đến thông tin về các chính sách và 
chương trình có liên quan đến người DTTS.

Các nhà lập pháp và chính quyền đẩy mạnh hỗ trợ quyền tiếp cận thông tin 
đối với người DTTS.

Thời gian
3/2017 – 2/2020

Người  tham gia
Hơn 30.000 phụ nữ, nam giới, 
bé trai và bé gái từ các cộng 

đồng DTTS tại 
địa bàn dự án

Địa bàn
Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn

Đối tác địa phương
Các tổ chức xã hội thuộc 

NorthNet

Nhà tài trợ:
Liên minh Châu Âu

CARE Quốc tế tại Việt Nam
Tầng 9, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam
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Xây dựng năng lực

>> Tập huấn kiến thức trong lĩnh vực vận
động chinh sách dựa vào quyền con người
và có bằng chứng cho các thành viên
NorthNet.
>> Cung cấp các khoản hỗ trợ nhỏ cho
thành viên NorthNet nhằm thực hiện các
hoạt động riêng về quyền tiếp cận thông
tin.
>> Thành lập các Cậu lạc bộ Pháp luật và
Đời sống cho phụ nữ DTTS.
>> Tập huấn kĩ năng lãnh đạo và truyền
thông cho các lãnh đạo CLB Pháp luật và
Đời sống; kĩ năng quản lí hiệu quả cho
chính quyền cấp xã và lãnh đạo thôn bản.

Thúc đẩy kết nối và chia sẻ

>> Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa
các thành viên NorthNet.
>> Xây dựng và thử nghiệm các kênh chia
sẻ thông tin mới giữa chính quyền và phụ
nữ DTTS.
>> Soạn thảo các tư liệu về cách biệt và
rào cản trong khả năng tiếp cận thông tin.
>> Củng cố mối quan hệ với các mạng lưới
khác, các đồng minh và đối tác truyền
thông nhằm phối hợp trong hoạt động
vận động chính sách.

Tăng cường năng lực đại diện

>> Tăng cường năng lực, sự hiện diện và
tính chính danh trong nội bộ mạng.
>> Hỗ trợ quá trình tổ chức đối thoại chính
sách ở cấp quốc gia cũng như cấp tỉnh.


