
Advancing Women's Economic Empowerment 
in Vietnam (AWEEV)

Enhance the promotion of economic 
rights, particularly for poor rural and 
ethnic minority women in Vietnam

OBJECTIVES

HOW WILL THE PROJECT WORK?

Enhance capacity of CSOs, including women’s rights organizations, private 
sector companies and media organizations, to promote poor rural and ethnic 
minority women’s economic rights in Vietnam

Increase ability of ethnic minority women to meaningfully participate and make 
decisions related to economic activities at the household level and in their 
livelihoods

Build entrepreneurship capacity of women-led grassroots social enterprises 
(GSE) to pursue economic opportunities in Vietnam

Increase participation, particularly 
by poor rural and ethnic minority 
women in paid economic activities

Poor, rural and ethnic minorities, particularly women, are able to save and 
borrow money to support productive economic activities in Vietnam

Promote the willingness of poor rural and ethnic minority women and men, duty 
bearers, in particular commune officers, to address the issue of women's unequal 
caregiving burden, and  economic rights in Vietnam

Increase gender-responsive capacity of poor, rural and ethnic minorities, 
particularly women, to earn income from climate-smart and sustainable on- 
farm and off-farm livelihoods in Vietnam
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THROUGH AWEEV PROJECT, CARE WORKS TO IMPROVE ECONOMIC WELL-BEING FOR 

POOR RURAL WOMEN, PARTICULARLY ETHNIC MINORITY WOMEN IN VIETNAM.

The Advancing Women Economic Empowerment 
in Vietnam (AWEEV) is a gender-responsive 
and integrated project designed to contribute 
to increased economic wellbeing for ethnic 
minority (EM) women in Vietnam. It is assumed 
that if increased economic wellbeing and quality 
of life is achieved, this would also contribute to 
reducing poverty among EM women and their 
households. The project would target 
2,635 EM women and men in nine communes 
of two districts across two provinces: Ha Giang 
and Lai Chau province.

AWEEV has been designed in full alignment 
with Global Affairs Canada's (GAC) Feminist 
International Assistance Policy (FIAP). The 
design is underpinned by a rights-based 
approach to addressing gender inequalities with 
some of the poorest and most marginalized 
women in Vietnam. In relation to government 
strategies and plans, AWEEV would directly 
support the National Target Program on Socio-
economic Development in Mountainous and EM 
Areas for 2021-2030 (resolution No 88/2019/
QH14) which focuses on assisting livelihoods 
and improving the living conditions of EM groups 
in the 1,400 poorest communes in nationwide. 
AWEEV would also directly contribute to the 
implementation of the National Gender Equality 
Strategy 2021-2030.

Main issues that the project is seeking to 
address are language and education, access 
to basic infrastructure, mobility, livelihoods, 
caregiving burden, household decision-making, 
financial services, women’s g roup membership 
and gender-based violence. 

AWEEV adopts a unique partnership modality 
including CARE, CSO and local government 
partners while also working closely with the 
private sector. This cross-sector collaboration 
draws on the competitive advantages of each 
partner to pursue a shared goal of improving 
the economic wellbeing of EM women.
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"... benefiting directly 2,635 ethnic minorities women & men from 1,550  households "... benefiting directly 2,635 ethnic minorities women & men from 1,550  households 
living in remote areas of Ha Giang and Lai Chau provinces in Vietnam..."living in remote areas of Ha Giang and Lai Chau provinces in Vietnam..."
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Participants
Ethnic minorities women & men

Locations
Tien Nguyen, Xuan Minh, Yen Thanh, 

Tan Bac, Yen Binh, Tan Trinh commune, 
Quang Binh district, Ha Giang province, 

and
Ban Bo, Binh Lu, Then Sin commune, 
Tam Duong district, Lai Chau province

Donors

Partners



Nâng cao Quyền năng Kinh tế 
cho Phụ nữ tại Việt Nam (AWEEV)

Tăng cường thúc đẩy các quyền 
kinh tế, đặc biệt là đối với nhóm 
phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ 
nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam

MỤC TIÊU

Tăng cường sự tham gia của nhóm 
phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ 
nữ dân tộc thiểu số vào các hoạt 
động kinh tế được trả lương

Cải thiện khả năng tạo thu nhập từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông 
nghiệp cho nhóm dân tại các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, thông 
qua các sáng kiến bền vững, mang tính đáp ứng giới, nhạy cảm với môi trường
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"... hỗ trợ trực tiếp 2.635 phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số từ 1.550 hộ gia "... hỗ trợ trực tiếp 2.635 phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số từ 1.550 hộ gia 
đình đang sinh sống tại vùng sâu vùng xa ở tỉnh Hà Giang và Lai Châu, Việt Nam..."đình đang sinh sống tại vùng sâu vùng xa ở tỉnh Hà Giang và Lai Châu, Việt Nam..."
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức về quyền của 
phụ nữ, các tổ chức truyền thông, và mạng lưới của họ, nhằm thúc đẩy quyền kinh tế 
của phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ nữ DTTS ở Việt Nam

Nâng cao năng lực của nhóm người nghèo ở nông thôn và nhóm DTTS, đặc biệt là 
phụ nữ, nhằm giúp tăng thu nhập từ các sinh kế nông nghiệp và phi nông nghiệp ở 
Việt Nam

Nâng cao kiến thức và kỹ năng của đội ngũ cán bộ chuyên trách, đặc biệt là cán bộ 
thôn và xã, nhằm hỗ trợ một cách công bằng cho nhóm phụ nữ nghèo ở nông thôn 
và DTTS thực hiện các quyền kinh tế của họ ở Việt Nam

Nâng cao năng lực tiết kiệm và vay vốn của nhóm người nghèo ở nông thôn và nhóm 
DTTS, đặc biệt là phụ nữ, nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh tế sản xuất ở Việt Nam

Nâng cao sự sẵn sàng và khả năng của nhóm phụ nữ và nam giới nghèo ở nông thôn 
và DTTS trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng về gánh nặng chăm sóc gia đình tại 
Việt Nam

THÔNG QUA DỰ ÁN AWEEV, CARE NỖ LỰC ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN KINH TẾ CỦA PHỤ NỮ 
NGHÈO TẠI VÙNG NÔNG THÔN, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM.  

Tăng cường nâng quyền kinh tế cho phụ nữ 
tại Việt Nam (AWEEV) là một dự án tích hợp và 
ứng phó dựa trên cơ sở giới, được thiết kế nhằm 
đóng góp cho mục tiêu  nâng cao điều kiện 
kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tại 
Việt Nam. Nếu điều kiện kinh tế và chất lượng 
cuộc sống được cải thiện, tỉ lệ phụ nữ DTTS và 
gia đình của họ thoát khỏi đói nghèo sẽ tăng 
lên. Dự án đặt mục tiêu tiếp cận 2.635 phụ nữ 
và nam giới người DTTS tại 9 xã thuộc 2 huyện 
của tỉnh Hà Giang và Lai Châu. 

AWEEV được thiết kế để đồng bộ hóa với Chính 
sách Hỗ trợ Nữ quyền Quốc tế (FIAP) của Bộ 
Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Thiết kế 
này được xây dựng thông qua cách tiếp cận 
dựa trên quyền để giải quyết các bất bình đẳng 
giới cho một số nhóm phụ nữ nghèo nhất và 
dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam. Liên quan 
đến các chiến lược và kế hoạch của Chính phủ, 
AWEEV sẽ trực tiếp hỗ trợ Chương trình mục 
tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội ở các 
vùng miền núi và DTTS giai đoạn 2021-2030 
(Nghị quyết số 88/2019/QH14), tập trung vào 
hỗ trợ sinh kế và cải thiện điều kiện sống của 
các nhóm DTTS ở 1.400 xã nghèo nhất trên 
toàn quốc. AWEEV cũng sẽ trực tiếp đóng góp 
vào việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình 
đẳng Giới giai đoạn 2021-2030. 

Các vấn đề chính mà dự án sẽ giải quyết bao 
gồm: ngôn ngữ à giáo dục, tiếp cận với cơ sở 
hạ tầng cơ bản, giao thông, sinh kế, gánh nặng 
chăm sóc, ra quyết định trong gia đình, dịch vụ 
tài chính, tổ nhóm phụ nữ và bạo lực giới. 

AWEEV áp dụng mô hình hợp tác đặc biệt, giữa 
CARE, và đối tác là các tổ chức xã hội dân sự 
(CSO), các cơ quan chính quyền địa phương 
và cả các đối tác ở khu vực tư nhân. Sự hợp tác 
liên ngành này sẽ tận dụng được lợi thế cạnh 
tranh của mỗi đối tác nhằm theo đuổi mục tiêu 
chung là cải thiện đời sống kinh tế của phụ nữ 
DTTS. 

Người tham gia
Phụ nữ và Nam giới tại 

cộng đồng dân tộc ít người

Địa điểm
Xã Tiên Nguyên, Xuân Minh, Yên 

Thành, Tân Bắc, Yên Bình, Tân Trịnh, 
huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

và
xã Bản Bo, Bình Lư và Thèn Sin, 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Đơn vị tài trợ

Đối tác




