
Transforming livelihoods & enabling market access 
for ethnic minority women farmers 

in the tea sector (T-LEAF)

Gender equity and social inclusion approach
• Building women farmers’ confidence, self-esteem,

aspirations, knowledge, and skills.
• Improving women farmers’s social networks and

power in market negotiations.
• Addressing discriminatory gender stereotypes and

exclusionary practices that prevent women farmers
from engaging equitably in the tea sector, as well as
creating an enabling environment through enhancing
the efficacy of public policy implementation and
market services.

Hybrid market systems development approach
• Systemic change in extension services, access to

finance, and access to information to improve the
economic status of women farmers.

• Sustainability to continue market services to the
target project participants beyond the project life
cycle.

• Adaptive management to refine the vision for market
system change, improve strategies and adjust the
interventions accordingly.

IN SON LA PROVINCE, tea has become one of the main sources of income for the rural 
population, particularly ethnic minority women. With an attempt to boost the tea 
sector, the province plans to increase the tea cultivation land to 5,500 hectares by 2020, 
yielding 54,000 tons of tea leaves. However, its tea sector shares similar challenges with 
the country’s. Most of Son La tea is sold wholesale, without labels, branding or packaging 
Tea cultivation here is characterized as unsustainable with high amounts of chemicals, 
including pesticide and herbicide. The over-dependence on low value and volatile export 
markets makes the tea sector highly vulnerable to market fluctuations. The majority of 
tea farmers are currently described as “unlinked” with a lack of investment and a low 
level of sustainable cultivation practices. In addition, ethnic minority women play critical 
roles in tea production but are not able to fully benefit from doing tea business. Overall, 
tea growers, particularly ethnic minority women farmers, suffer from lower economic 
returns.

Through T-LEAF, CARE works to enable women tea 
farmers in Son La to equitably engage in the tea sector 
with their income being increased and decision making 
power in the tea market system enhanced.

Participants 
800 ethnic minority women tea farmers

Locations
Chieng Khoa, Van Ho, Long Luong communes 

(Van Ho district, Son La province)
and Phieng Luong commune

(Moc Chau district, Son La province)

Partners
Agricultural Extension Centre of Son La 

Department of Agriculture and Rural 
Development

Son La Women’s Union

Doan Ket Cooperative

Dai Loc Moc Chau Ltd., Co

Van Ho Tea Cooperative

Timeframe and donor
May 2019 - September 2021

KEY OUTCOMES
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Ethnic minority women tea farmers are supported by policy 
implementation.

Local agricultural extension and financial services meet the needs 
of ethnic minority women tea farmers.

Ethnic minority women tea farmers have increased income, self-
confidence and decision-making.

OUR APPROACHES

The T-LEAF project is part of The Gender Responsive Equitable Agriculture and Tourism (GREAT) 
programme, a flagship initiative funded by the Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade 
(DFAT), and managed by CowaterSogema Int., Inc.



Phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số 
sản xuất chè thông qua kết nối thị trường bền vững 

(T-LEAF)

Dự án T-LEAF nằm trong chương trình “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh 
tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT) được chính phủ 
Australia tài trợ và quản lý bởi công ty CowaterSogema Int., Inc.

Phương pháp tiếp cận ‘công bằng giới và bao trùm xã hội’
• Thúc đẩy sự tự tin, năng động, kiến thức và năng lực

của phụ nữ sản xuất chè.
• Cải thiện mạng lưới xã hội và sức mạnh đàm phán của

phụ nữ sản xuất chè.
• Giải quyết các định kiến giới và phong tục đang cản

trở phụ nữ tham gia bình đẳng vào chuỗi chè, đồng
thời tạo môi trường thuận lợi thông qua cải thiện hiệu
quả triển khai chính sách công lẫn các dịch vụ của thị
trường.

Phương pháp tiếp cận ‘xây dựng hệ thống thị trường’ có 
điều chỉnh
• Thay đổi có hệ thông trong dịch vụ khuyến nông, tiếp

cận tài chính và thông tin để cải thiện cải thiện vị thế
kinh tế của phụ nữ sản xuất chè.

• Tính bền vững để duy trì các dịch vụ thị trường mà
phụ nữ có thể tiếp cận ngay cả khi dự án kết thúc.

• Quản lý thích ứng để điều chỉnh chiến lược, tầm nhìn
cũng như các can thiệp sao cho phù hợp nhất.

TẠI SƠN LA, chè là nguồn thu nhập quan trọng của người dân nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân 
tộc thiểu số (DTTS). Với nỗ lực thúc đẩy ngành chè của tỉnh, Sơn La đã hướng tới việc mở rộng diện 
tích chè lên 5.500 héc-ta vào năm 2020, đạt năng suất 54.000 tấn chè tươi. Tuy nhiên, ngành chè 
ở đây cũng gặp phải những thách thức tương tự như ngành chè trong cả nước. Hầu hết chè được 
bán dưới dạng nguyên liệu thô, thiếu nhãn mác, không có thương hiệu và bao bì. Hơn nữa, sản 
xuất chè tại Sơn La bị coi là thiếu bền vững do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Việc phụ thuộc vào 
các thị trường giá trị thấp và thiếu ổn định khiến cho ngành chè đặc biệt dễ bị tổn thương trước 
các biến động thị trường. Phần lớn các hộ đều sản xuất “thiếu liên kết, thiếu đầu tư và chưa áp 
dụng các kỹ thuật canh tác bền vững. Không những vậy, mặc dù có vai trò quan trọng trong sản 
xuất chè nhưng phụ nữ DTTS chưa được hưởng lợi xứng đáng. Do đó, lợi ích kinh tế cho người 
trồng chè, đặc biệt là phụ DTTS, còn rất thấp.

Thông qua dự án T-LEAF, CARE hỗ trợ phụ nữ trồng chè ở 
Sơn La hưởng lợi công bằng hơn nhờ việc tăng thu nhập 
và quyền ra quyết định trong chuỗi cung ứng chè.

Người tham gia 
800 phụ nữ DTTS trồng chè

Địa điểm
Xã Chiềng Khoa, xã Vân Hồ, xã Lóng Luông  

(huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La)
và xã Phiêng Luông

(huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Đối tác
Trung tâm Khuyến nông - Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Sơn La

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La

Hợp tác xã Đoàn Kết

Công ty Chè Đại Lộc

Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Chè Vân Hồ

Thời gian và nhà tài trợ
5/2019 - 9/2021

KẾT QUẢ CHÍNH
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Phụ nữ DTTS sản xuất chè được hỗ trợ bởi các chính sách của nhà
nước.

Các dịch vụ khuyến nông và tài chính tại địa phương đáp ứng nhu
cầu của phụ nữ DTTS sản xuất chè.

Phụ nữ DTTS sản xuất chè tăng thu nhập, nâng cao tự tin và khả 
năng ra quyết định.

CÁCH TIẾP CẬN CỦA DỰ ÁN


