
         
  

   

Thông cáo báo chí 

CARE QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 

“NÂNG QUYỀN KINH TẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM” 

Hà Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2022. CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và 

Hà Giang tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt 

Nam” (AWEEV).  Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số trong 1.550 hộ 

gia đình sống ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh cải thiện điều kiện kinh tế. 

AWEEV góp phần tăng cường phúc lợi kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam thông qua 

việc thúc đẩy việc thực hiện quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế được 

trả công, đồng thời tăng cường tiếng nói và năng lực lãnh đạo của chính phụ nữ DTTTS trong các quyết 

định liên quan đến hoạt động kinh tế hộ gia đình, các hoạt động sinh kế và sản xuất kinh doanh. Dự án tin 

tưởng rằng việc tăng phúc lợi kinh tế và chất lượng cuộc sống sẽ góp phần giảm tình trạng nghèo của phụ 

nữ DTTS và gia đình của họ.  

Dự tính sẽ có 2.635 phụ nữ và nam giới DTTS ở chín xã của hai huyện Tam Đường và Quang Bình của tỉnh 

Lai Châu và Hà Giang được hưởng lợi từ tác động của AWEEV. Ngoài đối tượng tác động nói trên, dự án 

có nhiều sản phẩm nghiên cứu sẽ được chia sẻ trực tiếp tới các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách quản 

lý các dự án phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và Miền núi nhằm mang lại bằng chứng thực tế cho các 

can thiệp tại nhiều vùng DTTS khác trên cả nước.  

AWEEV được thiết kế phù hợp với Chính sách Hỗ trợ Quốc tế về Nữ quyền (FIAP) của Bộ Các Vấn đề Toàn 

cầu (GAC) của Canada. Thiết kế được củng cố bằng cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết bất bình 

đẳng giới đối với nhóm phụ nữ nghèo và yếu thế nhất ở Việt Nam. 

Ông Brian Allemekinders, Tham tán Hợp tác Phát triển - Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết “Canada 

hợp tác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tham gia hiệu quả hơn 

vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi tin rằng việc phát huy hết tiềm năng của phụ nữ để đóng góp vào sự 

phát triển của cộng đồng là chìa khóa để đạt được các mục tiêu quốc gia. Canada mong muốn những kết 

quả mục tiêu của dự án được hiện thực hóa, bao gồm cải thiện đời sống kinh tế cũng như giảm gánh nặng 

chăm sóc cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. ” 



         
  

   
Mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế được trả công sẽ được thực hiện 

thông qua việc tăng cường các cơ hội và nguồn lực kinh tế nông nghiệp và phi nông nghiệp tại các địa 

phương. Ngoài ra, dự án đặc biệt chú trọng giải quyết các rào cản phụ nữ thực hiện các quyền kinh tế 

bằng việc hỗ trợ thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết gánh nặng công việc nội trợ và chăm sóc không 

được trả công và chiến lược thay đổi các khuôn mẫu giới gắn với việc phân công lao động theo giới và 

năng lực kinh tế của phụ nữ DTTS.  

Dự án sẽ hợp tác với nhiều đối tác, bao gồm chính quyền địa phương, các tổ chức tại cộng đồng các tổ 

chức vì quyền phụ nữ, các công ty tư nhân và các tổ chức truyền thông. Sự hợp tác đa phương này dựa 

trên lợi thế cạnh tranh của mỗi đối tác để theo đuổi mục tiêu chung là cải thiện phúc lợi kinh tế và vị thế 

của phụ nữ DTTS. 

Liên quan tới mục tiêu của dự án, bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 

chia sẻ “CARE tin rằng mọi người đều có quyền đối với các nguồn lực kinh tế và ra quyết định sử dụng các 

nguồn lực này để cải thiện đời sống của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng để thực hiện 

được điều này, phụ nữ cần có quyền tiếp cận và kiểm soát bình đẳng với các cơ hội, tài sản và nguồn lực 

kinh tế. Điều này cũng đòi hỏi những thay đổi lâu dài trong cấu trúc nền kinh tế và các định kiến xã hội. 

Với sự hỗ trợ của chính phủ Canada, CARE vui mừng có cơ hội hợp tác đa bên cho ưu tiên quan trọng này. 

Với cách tiếp cận tổng thể và đa chiều, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trực tiếp đóng góp cho việc thực hiện 

Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, đặc biệt nhìn thấy rõ hơn vai trò và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng và phụ nữ nói 

chung.” 

Trong số các ưu tiên của dự án, việc xây dựng năng lực khởi nghiệp của các doanh nghiệp xã hội do phụ 

nữ lãnh đạo để theo đuổi các cơ hội kinh tế ở Việt Nam vẫn được đặt lên hàng đầu. Điều này được tăng 

cường nhờ sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số nghèo vào các hoạt 

động kinh tế được trả lương khi năng lực của họ được cải thiện, giúp họ kiếm thu nhập từ các hoạt động 

sinh kế như sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp có tính bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

AWEEV cũng trực tiếp đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-

2030 trong việc giảm gánh nặng chăm sóc và nội trợ của phụ nữ. Các can thiệp của AWEEV hướng tới việc 

tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc cải thiện các dịch vụ chăm sóc công lập và xây 

dựng các công trình cơ sở hạ tầng có tính đến yếu tố giới, góp phần giảm thời gian thực hiện các công việc 

chăm sóc và nội trợ và tăng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế của phụ nữ.  



         
  

   
Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ 
 
Cô Nguyễn Thị Kiều Trang 
Quản lý Truyền thông và Tiếp thị 
Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 
E: nguyenthikieu.trang@care.org.vn 
M: 0904879991 
A: Tầng 9, tòa nhà CDC 25 Lê Đại Hành, HN 
W: www.care.org.vn 
Facebook, Twitter, Instagram và YouTube 

 

 

Thông tin dành cho ban biên tập 

Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada 

Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada là cơ quan thuộc Chính phủ Canada hiện thực các cam kết của 
Chính phủ Canada trong việc duy trì và hỗ trợ sự thịnh vượng và an ninh của Canada, đồng thời 
đóng góp vào một thế giới công bằng, hòa nhập và bền vững hơn, theo cách thức đáp ứng giới. 

Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada thực hiện Chính sách Đối ngoại Nữ quyền của Canada và bộ chính 
sách, chương trình và sáng kiến quốc tế về nữ quyền trong các cam kết về ngoại giao, thương 
mại, an ninh, phát triển và dịch vụ lãnh sự. Chính sách Đối ngoại Nữ quyền thừa nhận rằng việc 
thúc đẩy phát triển xã hội dựa trên quyền, nguyên tắc cởi mở và hòa nhập, nơi tất cả mọi người, 
bất kể giới tính, đều có thể hưởng lợi đầy đủ từ việc tham gia bình đẳng vào đời sống kinh tế, 
chính trị, xã hội và văn hóa, là một cách hiệu quả để xây dựng một thế giới an toàn và thịnh vượng 
hơn. 

CARE Quốc tế tại Việt Nam 

CARE là một tổ chức phát triển quốc tế và viện trợ nhân đạo chống lại đói nghèo và bất công trên 
toàn cầu, tập trung làm việc với phụ nữ và trẻ em gái để mang lại thay đổi lâu dài cho cộng đồng. 

CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đã tích cực hợp tác với nhiều tổ chức và đối tác của Việt Nam 
trong hơn 300 dự án trong hơn 30 năm qua. CVN nhận ra rằng chìa khóa để đạt được thành tựu 
phát triển bình đẳng là các can thiệp nhằm giải quyết các nguyên nhân sâu xa của tình trạng 
nghèo đói, bất công xã hội và bất bình đẳng giới lề hóa một bộ phận dân số trong quá trình phát 
triển và khiến họ dễ bị tổn thương. 

Mục tiêu dài hạn của CVN là người dân thành thị và dân tộc thiểu số nghèo và yếu thế thuộc mọi 
giới, đặc biệt là phụ nữ, được hưởng lợi một cách bình đẳng từ sự phát triển 
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