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GIỚI THIỆU VỀ OXFAM
Oxfam là một liên minh quốc tế, một phần của phong 
trào toàn cầu, vì một thế giới bình đẳng, không còn 
nghèo đói và bất công. Cùng với các đối tác, chúng tôi 
triển khai kết hợp nhiều chiến lược thiết thực và sáng 
tạo trong các chương trình phát triển, có sự tham gia 
của cộng đồng, các chiến dịch truyền thông, vận động 
chính sách và cứu trợ nhân đạo.

Hướng tới một thế giới công bằng và 
bền vững

Tầm nhìn của chúng tôi là góp phần xây dựng một thế 
giới công bằng và bền vững. Một thế giới đặt con người 
và trái đất làm trung tâm của nền kinh tế. Nơi mà phụ nữ, 
trẻ em gái không bị bạo hành và phân biệt đối xử. Nơi mà 
khủng hoảng khí hậu được ngăn ngừa và giảm thiểu. Nơi 
có các hệ thống quản trị công bằng để không người dân 
nào bị bỏ lại phía sau, và những người giữ vai trò lãnh 
đạo đều làm tốt trách nhiệm giải trình.

Đối với chúng tôi, việc trả lời câu hỏi “làm như thế 
nào?” cũng quan trong như “làm gì?”. Việc kết hợp sáu 
phương pháp tiếp cận chính đã giúp chương trình của 
chúng tôi khác biệt. Trong đó, các nguyên tắc Bình 
quyền (Feminist principles) là định hướng trong toàn 
bộ công việc của chúng tôi nhằm đảm bảo các hoạt 
động đều đề cao phẩm giá và quyền con người. Chúng 
tôi tin vào sức mạnh của người dân; vì thế, chúng tôi 
góp phần thúc đẩy tiếng nói và sự tham gia của những 
người đang chịu cảnh nghèo đói và bất công, đồng thời 
hợp tác với các bên có cùng mối quan tâm. Chúng tôi 
tư duy và hành động cả ở cấp địa phương và toàn cầu 
để xây dựng các liên minh trong và giữa các khu vực, 
từ cấp địa phương đến cấp toàn cầu.

Chúng tôi triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo 
theo chuẩn mực quốc tế, làm việc với các cộng đồng 
có nguy cơ đối mặt với xung đột và thảm họa trước, 
trong và sau khủng hoảng. Chúng tôi đảm bảo quyền 
và không gian số cho tất cả mọi người bằng cách tạo 
ra những phương thức mới để người dân, cộng đồng và 
các nhà hoạch định chính sách kết nối, học hỏi và huy 
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động nguồn lực. Chúng tôi mong muốn tạo ra những 
thay đổi mang tính hệ thống; chúng tôi không tháo gỡ 
các biểu hiện bề nổi của vấn đề mà tìm cách giải quyết 
các hệ thống duy trì sự bất công. Chúng tôi vận động 
cho sự thay đổi thực chất và bền vững.

OXFAM tại việt nam

Tầm nhìn của Oxfam tại Việt Nam là một Việt Nam không 
còn nghèo đói, bất bình đẳng và bất công, đạt được 
bằng cách tạo điều kiện cho phụ nữ và các cộng đồng 
dễ bị tổn thương thực hiện các quyền của họ và lên 
tiếng về những vấn đề mà họ quan tâm. 

Các hoạt động đầu tiên của Oxfam tại Việt Nam diễn 
ra vào năm 1955 và từ cuối những năm 1980, chúng 
tôi đã triển khai các dự án phát triển dài hạn trên cả 
nước. Mặc dù Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức 
thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 nhưng bất bình 
đẳng gia tăng tại Việt Nam đã và đang đe dọa những 
tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được sau nhiều thập kỷ nỗ 
lực. Các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, đồng bào 
dân tộc thiểu số và người nghèo ở nông thôn ít được 
tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh tế. Việc thiếu 
đầu tư vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe và sự tham 
gia còn hạn chế vào các quá trình ra quyết định khiến 
những nhóm dễ bị tổn thương này càng khó có triển 
vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Chấm dứt bất bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng. 
Chúng tôi tin rằng bình đẳng là điều cần thiết cho 
một xã hội công bằng - một xã hội mà ở đó tất cả mọi 
người, không phân biệt giới tính, đều có quyền tiếp 
cận bình đẳng với các nguồn lực và cơ hội, cũng như 
được đối xử công bằng và tôn trọng. Chúng tôi làm việc 
với các đối tác từ các cơ quan của Chính phủ, các tổ 
chức xã hội, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và 
các chuyên gia để tác động đến chính sách và thay đổi 
các hệ thống duy trì sự bất bình đẳng. Để đóng góp cho 
những tác động bền vững, chúng tôi nỗ lực thay đổi 
quan điểm cho rằng bất bình đẳng là điều không thể 
tránh khỏi và chúng ta phải chấp nhận điều đó.

http://oxfam.org
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621064/ogb-feminist-principles-091020-en.pdf;jsessionid=F9A2E6B6E4FDBFBFF3B97AD5B0AA5BA7?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621064/ogb-feminist-principles-091020-en.pdf;jsessionid=F9A2E6B6E4FDBFBFF3B97AD5B0AA5BA7?sequence=1
http://vietnam.oxfam.org


Năm 2018, chúng tôi bắt đầu đánh giá hoạt động của 
mình, trên cơ sở áp dụng phương pháp đánh giá hệ 
thống về hiệu quả của các dự án, các chiến dịch vận 
động và hoạt động truyền thông. Trong quá trình thực 
hiện, chúng tôi đã lắng nghe ý kiến   của các nhân viên 
Oxfam và đối tác thông qua các buổi trao đổi, phân 
tích. Chúng tôi cùng thảo luận về các nguyên tắc, 
hiệu quả và định hướng tương lai của tổ chức. Quá 
trình này đã đem lại cho chúng tôi những góc nhìn 
sâu sắc và là tiền đề để xây dựng Chiến lược Quốc gia 
giai đoạn 2020-2025 của Oxfam tại Việt Nam.

Chúng tôi đã học được những gì? 
Một trong những điểm chính mà chúng tôi đã học 
được là tầm quan trọng về khả năng thích ứng nhanh 
của tổ chức nói chung và cán bộ nói riêng. Nhân 
viên của Oxfam cần được tăng cường năng lực để 
thích ứng và phát triển trong một thế giới “nhiều biến 
động, khó dự đoán, phức tạp và mơ hồ” (Volatility, 
Uncertainty, Complexity and Ambiguity – VUCA). Khái 
niệm VUCA là cơ sở cho việc xây dựng Chiến lược Quốc 
gia, đảm bảo chúng tôi có thể hoạt động hiệu quả 

Xây dựng chiến lược:
một quá trình học hỏi

trong một thế giới phức tạp, thay đổi không ngừng và 
khó đoán như hiện nay.

Tạo ảnh hưởng một cách có hệ thống sẽ thay đổi mối 
tương quan quyền lực, thái độ và niềm tin. Điều này 
giúp chúng tôi tác động đến việc xây dựng và thực thi 
các chính sách thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát 
triển, cũng như thay đổi tư duy theo hướng tái phân 
phối của cải một cách bình đẳng hơn.

Tiên phong về tư duy, học hỏi và nghiên cứu có mục 
tiêu kép: học hỏi kinh nghiệm từ quá khứ để cải thiện 
các dự án và chương trình hiện tại, đồng thời tiến 
hành nghiên cứu để rút ra cơ sở, bằng chứng khoa 
học nhằm vận động cho những thay đổi chính sách và 
thực tiễn.

Tuân thủ các giá trị, nguyên tắc bình quyền và vận 
động theo nguyên tắc bình quyền có nghĩa là chúng 
tôi sử dụng phân tích giới trong các thiết kế chương 
trình và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong tất 
cả các hoạt động. Chúng tôi học hỏi thông qua trao 
đổi kinh nghiệm và ý tưởng với đối tác và các bên có 
liên quan. 
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Chúng tôi cam kết xây dựng một mô hình phát triển 
lấy con người làm trung tâm, đảm bảo nguyên tắc 
bình quyền và tôn vinh những điều thực sự quan 
trọng đối với xã hội. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để 
người dân phát huy nội lực và tiếng nói của họ nhằm 
tăng cường quản trị có trách nhiệm. Chúng tôi đảm 
bảo nguyên tắc có sự tham gia trong những quyết 
định giải quyết các vấn biến đổi khí hậu, chấm dứt bất 
bình đẳng, và tạo ra thay đổi bền vững. Những mục 
tiêu lớn này được thực hiện thông qua 03 mục tiêu cụ 
thể:

Mục tiêu 1: Bình đẳng giới và nội lực 
của phụ nữ
Mặc dù Việt Nam đã có khung pháp lý vững chắc về 
bình đẳng giới nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn bị phân biệt 
đối xử và chưa tiếp cận được đầy đủ các cơ hội kinh tế 
và chính trị. Bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn phổ biến; 
khoảng 58% phụ nữ đã từng kết hôn trong độ tuổi 18 - 
60 đã trải qua một hình thức bạo lực nào đó do chồng 
hoặc bạn tình gây ra ít nhất một lần trong đời.

Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi tôn trọng sự 
đa dạng và tác động đến chính sách nhằm tăng cường 
sự tham gia và tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ giữ vai 
trò lãnh đạo ở tất cả các cấp trong đời sống chính trị, 
kinh tế và xã hội. Chúng tôi hướng tới tăng trưởng bao 
trùm và quyền tiếp cận bình đẳng đối với các nguồn lực 
kinh tế, cũng như quyền sở hữu và sử dụng đất đai và 
các dạng tài sản khác, các dịch vụ tài chính, thừa kế 
và tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi đấu tranh nhằm 
thay đổi các chuẩn mực xã hội, từ đó chấm dứt bạo lực 
trên cơ sở giới.

Lấy nguyên tắc bình quyền làm nền tảng cho mọi hoạt 
động, Oxfam tại Việt Nam hiện đang thực hiện 05 dự án 
thúc đẩy bình đẳng giới và nội lực của phụ nữ. 

Mục tiêu 2: Trách nhiệm giải trình xã 
hội và người dân được trao quyền
Hiến pháp Việt Nam đề cao quyền con người và ủng hộ 
quyền lập hội, quyền tiếp cận thông tin và quyền tự 
do ngôn luận của công dân. Tuy nhiên, trên thực tế, 
sự tham gia của công dân vào quá trình ra quyết định 
ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Mảng hoạt động về quản 
trị của Oxfam nhằm mục đích góp phần nâng cao năng 

những thay đổi chúng tôi 
muốn đóng góp

lực cho người dân, đặc biệt là những người thuộc các 
nhóm dễ bị tổn thương, giúp họ lên tiếng về các vấn đề 
ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Chúng tôi ủng hộ các quá trình ra quyết định công 
bằng, minh bạch và có sự tham gia hiệu quả của người 
dân. Góp phần xây dựng các tổ chức xã hội năng động, 
hiệu quả chính là một yếu tố then chốt trong các hoạt 
động thuộc mảng quản trị của chúng tôi. Chúng tôi kết 
nối các thành viên xã hội dân sự và khu vực tư nhân để 
tạo ra các mạng lưới mới và không gian dân sự chung. 
Chúng tôi cũng làm việc với cộng đồng doanh nghiệp 
để đảm bảo tài chính công bằng và bình đẳng cho các 
hoạt động phát triển, đồng thời hướng tới cải thiện 
quản trị doanh nghiệp bền vững.

Oxfam tại Việt Nam hiện đang triển khai 05 dự án tập 
trung vào trách nhiệm giải trình xã hội và người dân 
được trao quyền. 

Mục tiêu 3: Sinh kế bền vững và năng 
lực thích ứng của cộng đồng 
Mục đích của chúng tôi là góp phần bảo vệ và đảm bảo 
sinh kế của các hộ nông dân sản xuất nhỏ và những 
người dễ bị tổn thương bằng cách làm việc với các nhà 
sản xuất quy mô nhỏ và khu vực tư nhân để cải thiện 
khả năng tiếp cận các nguồn lực, như đất, nước và tài 
chính. Để các nhóm dễ bị tổn thương có thể hưởng lợi 
từ quá trình phát triển kinh tế, chúng tôi hợp tác với 
các cơ quan Chính phủ nhằm đảm bảo các chính sách 
phát triển mang tính bao trùm và bền vững.

Chúng tôi cũng nỗ lực góp phần tăng cường khả năng 
phục hồi của các cộng đồng dễ bị tổn thương ở những 
khu vực có nguy cơ cao. Điều này giúp họ có khả năng 
thích ứng tốt hơn với thiên tai, giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu và ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời 
tiết cực đoan. Khi thiên tai xảy ra, cộng đồng có khả 
năng chống chịu và phục hồi nhanh hơn.

Oxfam tại Việt Nam hiện đang thực hiện 07 dự án với 
trọng tâm đảm bảo sinh kế và tăng cường khả năng 
phục hồi của cộng đồng. 
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Quan hệ đối tác của chúng tôi
Chúng tôi hợp tác với các đối tác đa dạng để hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam không 
còn đói nghèo, bất bình đẳng và bất công; nơi phụ nữ, các cộng đồng dễ bị tổn thương và 
phân biệt đối xử có tiếng nói và có thể thực hiện các quyền của mình.

Chúng tôi làm việc với các đối tác theo 03 nhóm mục tiêu cụ thể và liên quan đến nhau – đó là 
chuyển đổi, kết nối, và sáng tạo.

Tác động đến những người có ảnh hưởng: thay đổi tư duy của các đối tác có ảnh hưởng – từ 
đó tác động đến quá trình thảo luận phát triển. Chúng tôi kết nối các đối thoại đa bên để vận 
động cho một mô hình phát triển bình đẳng giới, bao trùm, dựa trên quyền, đặt ưu tiên con 
người và thiên nhiên trên những mục tiêu về lợi nhuận.  

Các đối tác vận động của chúng tôi bao gồm Chính phủ và các Bộ ngành, các chuyên gia, 
doanh nghiệp, các ngân hàng, tổ chức phát triển quốc tế và các liên minh xã hội dân sự. 

Kết nối và thúc đẩy xây dựng các mạng lưới, liên minh vì một khối xã hội vững mạnh và được 
công nhận đầy đủ như một đối tác kinh tế – xã hội, đóng góp vào sự phát triển và công bằng 
xã hội. Thông qua các quan hệ đối tác này, chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến   của người dân vì 
công bằng xã hội.

Các đối tác triển khai của chúng tôi là các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cộng đồng, các 
phong trào xã hội và các doanh nghiệp xã hội.

Hợp tác cùng tạo ra tri thức nhằm thay đổi các khuôn mẫu định kiến xã hội, mang lại những 
hiểu biết sâu sắc hơn về kinh doanh có trách nhiệm cũng như các hệ sinh thái xã hội và tự 
nhiên mà chúng ta đang sống.

Các đối tác sáng tạo của chúng tôi bao gồm các cơ quan đơn vị nghiên cứu và học thuật, các 
cơ quan truyền thông chính thống và mạng xã hội, các tổ chức xã hội, các hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội nhà báo và các đoàn thể phụ nữ và các bên liên quan khác.

Nghiên cứu và chiến dịch
Đối với Oxfam, tri   thức và nghiên cứu là nền tảng cho mọi hoạt động. Cùng với các đối tác, 
chúng tôi thực hiện nghiên cứu về các vấn đề phát triển và sử dụng kết quả để xây dựng các 
khuyến nghị và vận động các nhà hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Chúng tôi chia sẻ các kết quả nghiên cứu với công chúng thông qua các chiến dịch truyền 
thông nhằm thay đổi quan điểm của mọi người về nghèo đói, bất bình đẳng và giới. Bên cạnh 
đó, thông điệp của chúng tôi cũng được truyền tải đến công chúng, đặc biệt là những người 
trẻ tuổi, thông qua các bài giảng của chuyên gia khách mời tại các trường đại học, các khóa 
học và hội thảo mở.

Chúng tôi cũng đúc kết và tài liệu hóa các kinh nghiệm, các thực hành tốt làm cơ sở để cải 
tiến cách thiết kế và triển khai dự án. Chúng tôi cũng chia sẻ các bài học và kinh nghiệm với 
đối tác của mình. 



Mục tiêu 1:
Bình đẳng giới và Nội lực của phụ nữ
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Dự án Nghiên cứu về Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các 
hoạt động chính trị xã hội bằng cách sử dụng Hệ thống Học tập và 
Hành động về Giới (Gender Action Learning System - GALS) trong các 
Chi hội phụ nữ Việt Nam (2021 – 2022)

Nhà tài trợ
Sáng kiến   Metaketa- sử dụng bằng chứng trong Quản 
trị và thúc đẩy sự tham gia

Đối tác
Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM);
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Sóc Trăng 

Địa bàn dự án
Tỉnh Sóc Trăng và Thái Nguyên

Phạm vi
Dự án là một phần của sáng kiến   đa quốc gia được 
thực hiện tại Kyrgyzstan, Malawi, Myanmar, Pakistan và 
Việt Nam

Mô tả
Đây là một dự án nghiên cứu thí điểm chọn ngẫu nhiên 
một nửa số chi hội phụ nữ cấp thôn tham gia đào tạo 
và một nửa số chi hội phụ nữ còn lại làm nhóm đối 
chứng. Nghiên cứu được thiết kế nhằm đánh giá tác 
động của các hoạt động tập huấn cộng đồng (đánh giá 
xem cách tiếp cận này có giúp nâng cao nhận thức của 
phụ nữ về bản sắc nhóm trong dự án và về phụ nữ nói 
chung hay không).

Mục tiêu
Đánh giá tác động của sự tự chủ tập thể và các kĩ năng 
tham gia hoạt động cộng đồng của phụ nữ trong các 
hoạt động chính trị xã hội ở địa phương tại 180 thôn/
sóc/ấp ở Việt Nam.

Tác động
Lý thuyết thay đổi của dự án là, việc cung cấp các hoạt 
động nâng cao năng lực theo hình thức nhóm sẽ làm 
tăng nhận thức của phụ nữ về nhóm của họ cũng như 
về sự tự chủ của mỗi người. Dự án sẽ trang bị cho phụ 
nữ kiến   thức về cách thức hoạt động của hệ thống 
chính trị địa phương và năng lực họ cần để biến các ý 
tưởng thành hành động ở cấp thôn xã.

người hưởng lợi
180 Chi hội phụ nữ cấp thôn của Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam
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HỖ TRỢ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới trong đại dịch Covid-19
(2020 – 2022)

Nhà tài trợ
Oxfam tại Việt Nam

Đối tác
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - 
Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) 

Địa bàn dự án
Toàn quốc

Mô tả
Dự án đào tạo trực tiếp cho các thành viên nòng cốt ở 
các tổ chức đối tác về cách thức xây dựng và triển khai 
các kế hoạch vận động chính sách và tạo ảnh hưởng. 
Dự án tiến hành nghiên cứu để xây dựng khuyến nghị 
chính sách nhằm tham vấn cho Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội (LĐTBXH), cũng như các hướng dẫn và 
công cụ lồng ghép nhạy cảm giới và đáp ứng giới vào 
các chương trình ứng phó và phục hồi với COVID-19 của 
chính phủ. Dự án cũng vận động để lồng ghép các mô 
hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới có hiệu quả 
vào các khung pháp lý có liên quan.

Mục tiêu
Các tổ chức xã hội, đặc biệt là các nhóm hoạt động 
về quyền phụ nữ, sẽ tăng cường và tham gia hiệu quả 
vào các chương trình phục hồi sau COVID-19 của chính 
phủ, tập trung vào việc bảo vệ những nhóm dân cư dễ 
bị tổn thương nhất.

Kết quả
• Nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội về vận 
động chính sách để họ có thể đóng góp vào các 
chương trình của chính phủ, từ đó đảm bảo những 
nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất có thể tiếp cận 
được những chương trình này. 

• Các thành viên nòng cốt của Mạng lưới Hành động vì 
Lao động Di cư (M.net) và Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng 
phó với Bạo lực Giới tại Việt Nam (GBVnet) được tập 
huấn và hỗ trợ về xây dựng và thực hiện các kế hoạch 
vận động chính sách về giới. 

• Vận động Bộ LĐTBXH đưa các mô hình hiệu quả và 
khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng về các 
dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới vào các chương 
trình phục hồi COVID-19 của chính phủ và các khung 
pháp lý liên quan.

người hưởng lợi
15.525 nạn nhân bạo lực giới (10.958 phụ nữ và 4.567 
nam giới)
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Rà soát bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam
(Tháng 6 – 12/2021)

Nhà tài trợ
Oxfam tại Việt Nam

Đối tác
Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh, và Xã 
hội

Địa bàn dự án
Toàn quốc

Mô tả
Đây là dự án nghiên cứu, áp dụng cả phương pháp định 
tính và định lượng để đánh giá tác động thực tế của 
Luật Bình đẳng giới đối với bình đẳng giới trong lĩnh vực 
chính trị ở Việt Nam hơn 10 năm qua. Dự án dự kiến   sẽ 
tiến hành so sánh Luật Bình đẳng giới với các văn bản 
luật quốc gia và các công ước/cam kết quốc tế để xác 
định đâu là nguyên nhân cản trở hiệu quả của Luật 
Bình đẳng giới. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để 
đưa ra các khuyến nghị sửa đổi Luật Bình đẳng giới.

Mục tiêu
Xác định các quy định của Luật Bình đẳng giới về thúc 
đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị có tương 
thích với các luật và các công ước quốc tế có liên quan 
hay không. Kết quả sẽ được sử dụng để khuyến nghị 
cho quá trình sửa đổi Luật Bình đẳng giới.

Tác động
Dự án sẽ đóng góp các khuyến nghị cho việc sửa đổi 
Luật Bình đẳng giới vào năm 2022 về phụ nữ tham gia 
trong lĩnh vực chính trị.

người hưởng lợi
Tất cả các giới, đặc biệt là phụ nữ, sẽ được hưởng lợi 
từ Luật Bình đẳng giới cập nhật khi Luật này được sửa 
đổi vào năm 2022.
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Kinh doanh hiệu quả cùng phụ nữ dân tộc thiểu số - Tự tin làm giàu từ 
Lợn bản địa tại tỉnh Lào Cai (GREAT)
(2019 – 2021)

Nhà tài trợ
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT)

Đối tác
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lào Cai

Địa bàn dự án
03 xã thuộc huyện Mường Khương & 2 xã thuộc huyện 
Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Mô tả
Dự án nhằm mục đích cải thiện ngành chăn nuôi lợn 
bản địa bằng cách tạo thêm thu nhập đáng kể cho phụ 
nữ dân tộc thiểu số, đồng thời lồng ghép các can thiệp 
nhạy cảm giới để nâng cao sự tự tin, năng lực ra quyết 
định và khả năng tiếp cận các nguồn lực sản xuất 
quan trọng của phụ nữ. Những thay đổi này sẽ được 
tạo ra thông qua: i) cải thiện hợp tác chăn nuôi và kinh 
doanh; ii) tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc 
thiểu số; và iii) tạo môi trường chính sách thuận lợi.

Mục tiêu
Phụ nữ dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai được tăng quyền 
năng kinh tế thông qua việc tham gia tích cực và cải 
thiện thu nhập từ phát triển bền vững chuỗi giá trị lợn 
bản địa.

KẾT QUẢ
• Phụ nữ dân tộc thiểu số chăn nuôi lợn bản địa tăng 
thu nhập bền vững thông qua hợp tác kinh doanh bình 
đẳng và có trách nhiệm với các thành viên khác trong 
chuỗi giá trị lợn bản địa.

• Phụ nữ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong việc quản 
lý các nhóm chăn nuôi lợn bản địa.

• Phụ nữ dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực khi 
tham gia vào chuỗi giá trị lợn bản địa.

người hưởng lợi
584 hộ với 1.468 nhân khẩu, trong đó 746 nữ và 96,7% 
là người dân tộc thiểu số
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Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới 
tại Việt Nam (2020 - 2024)

Nhà tài trợ
Liên minh Châu Âu

Đối tác
Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền 
núi (CISDOMA)

Địa bàn dự án
Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

MÔ TẢ
Dự án nhằm góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt 
Nam bằng cách tăng cường sự tham gia của thanh niên. 
Với sự hợp tác của các nhà báo, doanh nghiệp và công 
ty quảng cáo tiên phong; dự án sẽ góp phần giải quyết 
các định kiến   về giới nhằm thay đổi quan điểm và hành 
vi của công chúng tại ba thành phố lớn nhất Việt Nam, 
từ đó hướng tới bình đẳng giữa nam và nữ trong mọi lĩnh 
vực của đời sống.

Các can thiệp của dự án bao gồm: (i) truyền thông tạo 
cảm hứng thay đổi hành vi; (ii) kêu gọi hành động trong 
công chúng; và (iii) công nhận và trao giải cho những 
thanh niên tiên phong tạo ra sự thay đổi tích cực. Những 
thay đổi ở ba thành phố sẽ lan tỏa tới vùng nông thôn 
thông qua báo chí cũng như những tác động trực tiếp 

của thanh niên đến người thân và bạn bè của họ. 
Thông qua chiến lược toàn diện này, quan niệm của 
công chúng về vai trò, vị trí, nghề nghiệp, suy nghĩ và 
hành vi mặc định ở nam hoặc nữ sẽ dần thay đổi theo 
hướng công bằng và bình đẳng hơn.

MỤC TIÊU
Thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam bằng cách tăng 
cường sự tham gia của thanh niên trong việc thay đổi 
các định kiến   giới.

Kết quả
• Thanh niên trở thành những người tạo ra thay đổi về 
bình đẳng giới trong cộng đồng. 

• Các phương tiện truyền thông và doanh nghiệp thay 
đổi cách thực hành trong truyền thông và quảng cáo 
để có nhạy cảm giới.

• Nam giới và nữ giới ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ 
Chí Minh thay đổi hành vi theo hướng nhạy cảm giới.

người hưởng lợi
1.000 thanh niên ở 05 trường đại học; 20 nhóm thanh 
niên trong cộng đồng và các trường đại học; 50 doanh 
nghiệp; 100 nhà báo; 03 triệu nữ giới và nam giới ở Hà 
Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh
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MỤC TIÊU 2:
Trách nhiệm giải trình xã hội 
và người dân được trao quyền
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Tăng cường sự tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng 
của cộng đồng dân tộc thiểu số (2020 - 2023)

NHÀ TÀI TRỢ
Liên minh Châu Âu

ĐỐI TÁC
Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền 
núi (CISDOMA) phối hợp với Oxfam; Trung tâm Nghiên 
cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao (CEGORN); và Trung 
tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Tỉnh Kon Tum và Lào Cai

MÔ TẢ
Cộng đồng dân tộc thiểu số đang phải đối mặt với 
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất nông nghiệp 
và đất rừng. Điều này ảnh hưởng đến sinh kế của họ 
và dẫn đến tỷ lệ nghèo đói cao. Việc quốc hữu hóa đất 
đai trước những năm 1990, cùng với áp lực di cư và 
phát triển, đã khiến nhiều cộng đồng bị mất đi đất rừng 
cộng đồng phục vụ cho nhu cầu sinh kế và văn hoá của 
họ. Từ năm 2014, chính phủ đã chủ trương giao một 
phần đất đai sau quá trình tái cơ cấu các nông, lâm 
trường quốc doanh cho địa phương quản lý và ưu tiên, 
phân bổ cho cộng đồng dân tộc thiểu số thiếu đất sản 
xuất. 

Dự án nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền tiếp cận quản lý, 
sử dụng đất và rừng dựa trên truyền thống (luật tục) 
của cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua cách tiếp 
cận toàn diện. Các hoạt động của dự án bao gồm: (i) 
nâng cao năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số 
để họ có thể tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng dựa 
trên luật tục; (ii) tổ chức đối thoại đa bên để tái phân 
bổ đất đai; và (iii) vận động để hoàn thiện khung pháp 
lý và thực hành về tái phân bổ đất đai ở cấp quốc gia.

MỤC TIÊU
Tăng cường khả năng tiếp cận quản lý, sử dụng đất và 
rừng dựa trên luật tục của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Kết quả cụ thể
(1) Đất nông, lâm nghiệp ở các tỉnh Kon Tum và Lào 
Cai được tái phân bổ từ các doanh nghiệp nông, lâm 
nghiệp quốc doanh cho các cộng đồng dân tộc thiểu 
số theo các khung thời gian cụ thể; (2) Chính sách 
quốc gia về giao đất theo quy định của pháp luật từ 
các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp quốc doanh cho 
các cộng đồng dân tộc thiểu số được ban hành với các 
cơ chế thực hiện cụ thể.

KẾT QUẢ ĐẦU RA
• Các cộng đồng dân tộc thiểu số ở các tỉnh Kon Tum và 
Lào Cai được trao quyền tiếp cận quản lý, sử dụng đất 
và rừng cộng đồng dựa trên truyền thống.

• 04 điểm huyện thực hiện thí điểm nhằm phân bổ 
nguồn đất và rừng từ các nông, lâm nghiệp quốc 
doanh đến các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon 
Tum và Lào Cai được thực hiện thành công. 

• Quy trình xác định và giao đất bản địa quy định từ 
các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp quốc doanh cho 
các cộng đồng dân tộc thiểu số dựa trên sự đồng 
thuận theo nguyên tắc bình đẳng giới: tự nguyện, báo 
trước, và tiếp cận thông tin đầy đủ (Free Prior Informed 
Consent) được hoàn thiện. 

• Tác động tới các nhà hoạch định chính sách quốc gia, 
đảm bảo họ sẽ tăng cường khung pháp lý để giao đất 
và rừng cho các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý.

người hưởng lợi
• Các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp quốc doanh ở hai 
tỉnh

• 15 cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum và Lào 
Cai gồm 15.000 người thuộc các nhóm Bahnar (Bana), 
Sê Đăng (Xơ Đăng), Tai (Tày), H’mông và Dao

19   |



Chương trình Tài chính Công bằng (Fair Finance Việt Nam)
(2018 - 2022)

NHÀ TÀI TRỢ
Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA)

ĐỐI TÁC
Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước 
(WARECOD); Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao 
năng lực phụ nữ (CEPEW)

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Cấp tỉnh: Thanh Hóa, Lào Cai; và cấp quốc gia

PHẠM VI
Dự án là một phần của chương trình Tài chính 
Công bằng châu Á (FFA) (tại Việt Nam, Campuchia, 
Philippines, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, 
Pakistan)

MÔ TẢ
Là một động lực phát triển kinh tế quan trọng, ngành 
tài chính – ngân hàng có tác động đến xã hội và môi 
trường thông qua hoạt động đầu tư, cho vay. Để thúc 
đẩy phát triển bền vững, dự án thúc đẩy trách nhiệm 
với môi trường và xã hội trong các tổ chức tài chính và 
các chính sách của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực 
tài chính – ngân hàng.

TÁC ĐỘNG
Giảm tác động tiêu cực của các hoạt động đầu tư trong 
nước và xuyên biên giới đối với quyền con người, môi 
trường và biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường các 
dịch vụ tài chính thích hợp cho nhóm dễ bị tổn thương, 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế bao trùm và không để 
ai bị bỏ lại phía sau.

MỤC TIÊU
Thúc đẩy ngành tài chính – ngân hàng bền vững ở Việt 
Nam, theo đó, các tổ chức tài chính tăng cường tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình, và tuân thủ các tiêu chí về 
Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Kết quả dài hạn
• Cải thiện các quy định, chính sách có lồng ghép các tiêu 
chí ESG và quyền con người trong lĩnh vực tài chính – ngân 
hàng, cùng với những cải thiện trong các chính sách và 
thực hành các ngân hàng.

• Thúc đẩy cơ chế đối thoại đa bên trong khu vực, bao gồm 
các tổ chức xã hội và các đồng minh, để xây dựng một lộ 
trình đa bên và các điều kiện cho sáng kiến   đa bên.

Kết quả ngắn hạn
• Nâng cao nhận thức và cam kết (chính trị) giữa các Chính 
phủ, nhà hoạch định chính sách, ngân hàng và hiệp hội 
ngân hàng quốc gia để lồng ghép các tiêu chuẩn ESG. 

• Ghi nhận những thành công của các chính phủ và ngân 
hàng trong việc tăng cường tương tác và ảnh hưởng lẫn 
nhau với các cơ chế trong khu vực. 

• Các cơ chế trong khu vực (Chính phủ, xã hội dân sự và 
mạng lưới ngành tài chính), các ngân hàng phát triển và 
các nhà đầu tư ngày càng cân nhắc đến những đề xuất 
chính sách của các tổ chức xã hội về việc lồng ghép 
quyền con người và các tiêu chí ESG trong các chính sách 
cho vay và đầu tư.

người hưởng lợi
• Các tổ chức xã hội có quan điểm tài chính đóng vai trò 
cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển ở cấp quốc 
gia và/hoặc toàn cầu 
• Các tổ chức tài chính
• Các nhà hoạch định sách trong ngành tài chính – ngân 
hàng
• Các nhà đầu tư
• Các ngân hàng phát triển
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Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến   Tư pháp (JIFF) của Chương trình Tăng cường 
Pháp luật và Tư pháp của Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EU JULE)  
(2017 - 2022)

NHÀ TÀI TRỢ
Liên minh Châu Âu

ĐỐI TÁC
Bộ Tư pháp và các đơn vị nhận tài trợ

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Nghệ An, 
Quảng Bình, Đồng Tháp

MÔ TẢ
Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tư pháp 
cho các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam thông qua 
việc trao các khoản tài trợ cho các tổ chức xã hội. Hoạt 
động tài trợ này tập trung vào xây dựng năng lực, tăng 
cường hoạt động mạng lưới và nghiên cứu để làm cở 
sở cho hoạt động đối thoại chính sách cấp quốc gia.

Dự án là một hợp phần của Chương trình Tăng cường 
Pháp luật và Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU JULE), 
đóng góp thông qua sự kết hợp của các khoản tài trợ 
và hỗ trợ kỹ thuật. Mục tiêu tổng thể của EU JULE là 
tăng cường pháp quyền thông qua một hệ thống tư 
pháp đáng tin cậy và dễ tiếp cận hơn.

MỤC TIÊU
Mục tiêu cụ thể là tăng cường tiếp cận công lý cho 
nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, 
cộng đồng dân tộc thiểu số và người nghèo. Bốn kết 
quả chính của dự án bao gồm: (i) Nâng cao nhận thức 
và hiểu biết của người dân về quyền và cách thức thực 
hiện các quyền phù hợp hơn với quy định của pháp luật 
Việt Nam; (ii) Tăng cường tiếp cận các dịch vụ tư vấn, 
hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa đối với các vụ việc 
dân sự và hình sự; (iii) Cải thiện môi trường và khung 
pháp lý nhằm tăng quyền và khả năng tiếp cận tư 
pháp; và (iv) Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm 
giải trình trong ngành tư pháp.

Các kết quả mong đợi của Hợp phần Quỹ Thúc đẩy 
Sáng kiến   Tư pháp (JIFF)
KẾT QUẢ 1: Các tổ chức xã hội và mạng lưới ở miền bắc, 
miền trung và miền nam hoàn tất triển khai 64 gói tài 
trợ về các chủ đề ưu tiên liên quan đến 04 kết quả. 

KẾT QUẢ 2: Tối thiểu 48 tổ chức xã hội và các mạng 
lưới tại các tỉnh trọng điểm cung cấp dịch vụ tư pháp 
tốt hơn, tiến hành vận động chính sách dựa vào bằng 
chứng hiệu quả hơn và phát triển thành các tổ chức 
hoạt động hiệu quả. 

KẾT QUẢ 3: Kết nối mạng lưới và hợp tác giữa 50 tổ 
chức xã hội và các nhà hoạch định chính sách nhằm 
tạo cơ sở cho đối thoại dựa trên bằng chứng về các 
chủ đề ưu tiên của JIFF, đồng thời tăng cường tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư 
pháp.

người hưởng lợi
• 48 tổ chức và mạng lưới xã hội sẽ nhận được tài trợ 
của JIFF về các chủ đề ưu tiên trong lĩnh vực tư pháp. 
• 54.000 người nâng cao nhận thức và hiểu biết về các 
quyền hợp pháp của họ.
• Ít nhất 32.000 người sẽ được tư vấn hoặc hỗ trợ pháp 
lý. 
• Ít nhất 4.500.000 người sẽ được hưởng lợi từ các hoạt 
động nghiên cứu, báo chí và vận động chính sách.
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Tài chính Công bằng cho tất cả mọi người
(2021 - 2025)

NHÀ TÀI TRỢ
Chính phủ Hà Lan và Quỹ Hewlett Packard

ĐỐI TÁC
Liên minh Công bằng Thuế Việt Nam (VATJ); Liên minh 
minh bạch ngân sách (BTAP); và mạng lưới Sáng kiến 
minh bạch trong ngành công nghiệp khai khoáng (EITI)

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Cấp tỉnh: Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Yên Bái;
và cấp quốc gia

PHẠM VI
Dự án là một phần trong chương trình toàn cầu CÔNG 
BẰNG cho TẤT CẢ của Oxfam (hoạt động tại Việt Nam, 
Zambia, Peru, Brazil, Burundi, Campuchia, Ethiopia, 
Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Mozambique, 
Myanmar, Nigeria-OPT, Nam Phi, Tunisia và Uganda) và 
Sáng kiến   trách nhiệm giải trình về quyền của phụ nữ 
trong các ngành công nghiệp khai khoáng của Oxfam.

mô tả
Tăng trưởng kinh tế nhanh và khai thác quá mức tài 
nguyên thiên nhiên (khoáng sản, nước, đất và rừng) đã 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội và môi trường. 
Dự án này nhằm góp phần nâng cao năng lực cho các 
đối tác xã hội dân sự, từ đó góp phần giải quyết các 
tác động của chuỗi giá trị khai khoáng và những thiếu 
sót của quy tắc thương mại và quản lý tài khóa trong 
việc phân phối lại nguồn lực và tài sản cho các nhóm 
dễ bị tổn thương, bao gồm cộng đồng dân tộc thiểu số, 
phụ nữ nông dân nghèo và người lao động.

MỤC TIÊU
Tăng cường tiếng nói của người dân nhằm nâng cao 
tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng 
hơn trong việc tái phân phối nguồn lực và tài sản có 
được từ phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là trong 
chuỗi giá trị khai khoáng.

KẾT QUẢ
• Các tổ chức xã hội Việt Nam đóng góp xây dựng một 
khu vực tư nhân có trách nhiệm hơn, tôn trọng quyền 
con người, quyền phụ nữ, quyền lao động và quyền môi 
trường.

• Các tổ chức xã hội Việt Nam góp phần xây dựng và 
thực thi các khung pháp lý cấp quốc gia, khu vực và 
quốc tế nhằm đảm bảo quyền con người trong quản trị 
chuỗi giá trị khai khoáng.

• Các tổ chức xã hội Việt Nam góp phần xây dựng các 
cải cách chính sách tài khóa và thương mại giúp các 
Chính phủ thực hiện công bằng việc tái phân phối các 
lợi ích và của cải có được từ quá trình phát triển kinh tế 
bền vững, đặc biệt là đối với phụ nữ, đồng bào dân tộc 
thiểu số và cộng đồng của họ.

• Mạng lưới EITI và các tổ chức về quyền phụ nữ ở Việt 
Nam thực hiện những bước tiến cụ thể và có thể đo 
lường được nhằm đảm bảo những đầu tư từ phát triển 
kinh tế bền vững, đặc biệt là từ doanh thu ngành khai 
khoáng, cho các chương trình và dịch vụ thúc đẩy 
quyền của phụ nữ và công bằng giới. 

người hưởng lợi
Phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và lao 
động phi chính thức tham gia hoặc bị ảnh hưởng bởi 
chuỗi giá trị ngành công nghiệp khai khoáng; các 
tổ chức xã hội; các tổ chức quyền phụ nữ; các viện 
nghiên cứu; các công ty hoạt động trong các ngành 
công nghiệp khai khoáng; và chính quyền cấp trung 
ương và địa phương
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Việc làm thoả đáng và an sinh xã hội
(2017 - 2021)

NHÀ TÀI TRỢ
Chính phủ Bỉ và các nhà tài trợ khác

ĐỐI TÁC
Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Trung tâm 
Nghiên cứu Giới, Gia đình & Phát triển Cộng đồng 
(GFCD); Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng 
(LIGHT); Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác Xã 
hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC); và Mạng lưới Hành 
động vì Lao động Di cư (M.net)

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Cấp tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng; TP. Hồ 
Chí Minh; và cấp quốc gia

PHẠM VI
Dự án thuộc chương trình đa quốc gia về an sinh xã hội 
của Oxfam được triển khai tại Lào, Campuchia và Việt 
Nam

mô tả
Người lao động di cư làm việc trong nền kinh tế chính 
thức và phi chính thức thường đối mặt với điều kiện 
sống và làm việc không đảm bảo, thu nhập thấp và 
bấp bênh, cũng như thời gian làm việc kéo dài. Mặc dù 
công nhân nhà máy thường được trả lương cao hơn 
một chút so với mức lương tối thiểu, nhưng số lương 
này thường không đủ để trang trải nhu cầu hàng ngày 
của họ và nhiều người buộc phải làm thêm nhiều giờ. 
Một số lượng lớn người lao động di cư làm việc trong 
các nhà máy có hợp đồng lao động ngắn hạn, do đó 
không được hưởng quyền lợi từ các chương trình bảo 
trợ xã hội. Ngoài ra, nhiều người lao động di cư và lao 
động phi chính thức đang có việc làm phi chính thức và 
bấp bênh, nên không thể tiếp cận các dịch vụ an sinh 
xã hội cơ bản, chẳng hạn như tiếp cận dịch vụ y tế và 
giáo dục công.

MỤC TIÊU
Những người lao động bị lề hóa ở Việt Nam, đặc biệt là 
nữ lao động, có khả năng thực hiện các quyền về lao 
động của mình và tăng khả năng phục hồi về kinh tế và 
xã hội thông qua khuyến nghị tới các nhà hoạch định 
chính sách để mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội, tăng 
phân bổ ngân sách và thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội một cách hiệu quả và công bằng hơn.

KẾT QUẢ
• Thành lập và phát triển các tổ chức của người lao 
động di cư và lao động phi chính thức, tăng cường 
năng lực để nhóm nòng cốt có đủ năng lực đại diện 
cho người lao động tham gia trong các cuộc thảo luận 
chính sách và thực hành về an sinh xã hội. 

• Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và các bên 
liên quan khác để họ hoạt động hiệu quả hơn trong 
việc bảo vệ và thực thi quyền lao động của người lao 
động di cư.

• Thúc đẩy các tổ chức xã hội đóng vai trò mạnh mẽ 
hơn trong quá trình hoạch định chính sách và giám sát 
tốt hơn việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội để 
tăng độ bao phủ an sinh xã hội cho người lao động di 
cư và lao động phi chính thức.

người hưởng lợi
Người lao động di cư chính thức và phi chính thức; các 
tổ chức xã hội; các viện nghiên cứu; người sử dụng lao 
động; và chính quyền các cấp

23   |



MỤC TIÊU 3:
Sinh kế bền vững và năng lực 
thích ứng của cộng đồng
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Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế 
biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam (BEST)
(2020 - 2024)

NHÀ TÀI TRỢ
Liên minh Châu Âu 

ĐỐI TÁC
Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển 
Bền vững (CCS)
Các đối tác cấp tỉnh: Các Sở Công Thương; Trung tâm 
Khuyến công; Các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Các Sở Khoa học và Công 
nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái

MÔ TẢ
Dự án Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng 
lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất 
thải ở nông thôn Việt Nam (BEST) thúc đẩy các doanh 
nghiệp chế biến nông sản quy mô nhỏ và siêu nhỏ ứng 
dụng công nghệ khí hóa sinh khối liên tục theo thể tích 
(Volumetric Continuous Biomass Gasification - VCBG) 
hướng tới sản xuất và tiêu dùng năng lượng bền vững, 
góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi năng lượng 
tái tạo và xử lý chất thải tại nông thôn Việt Nam. Công 
nghệ VCBG có lợi thế hiệu suất nhiệt cao, chi phí sản 
xuất thấp, nguồn nhiên liệu sẵn có, thân thiện với môi 
trường và an toàn cho người lao động.

MỤC TIÊU
Thúc đẩy chế biến thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp 
bền vững, đồng thời góp phần tăng cường quản lý chất 
thải ở các vùng nông thôn Việt Nam thông qua việc 
thúc đẩy các doanh nghiệp chế biến nông sản quy mô 
nhỏ và siêu nhỏ ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối.

Kết quả
• Thông qua việc ứng dụng VCBG, các doanh nghiệp 
chế biến nông sản quy mô nhỏ và siêu nhỏ tại 04 tỉnh 
(Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái) nâng cao 
chất lượng sản phẩm và sử dụng năng lượng hiệu quả, 
góp phần quản lý rác thải nông thôn.

• Tăng cường sự sẵn có của các dịch vụ cơ khí và sinh 
khối và khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh 
nghiệp chế biến nông sản quy mô nhỏ và siêu nhỏ để 

triển khai VCBG một cách hiệu quả. 

• Các cơ quan chính quyền liên quan chấp nhận, hỗ trợ 
áp dụng và nhân rộng VCBG trong chế biến nông sản và 
các ngành khác.

TÁC ĐỘNG
• 1,2 triệu người (50% là phụ nữ) được cải thiện sức 
khỏe và thu nhập

• 50% doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tại 
các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai 
nâng cao năng lực kinh doanh nhờ áp dụng VCBG. 

• 2.500 doanh nghiệp chế biến nông sản quy mô nhỏ và 
siêu nhỏ áp dụng VCBG.

• 1,4 triệu tấn sinh khối được sử dụng làm nhiên liệu cho 
VCBG ở 04 tỉnh dự án. 

• Giảm phát thải 2 triệu tấn CO2 khí nhà kính tại 04 tỉnh 
dự án nhờ áp dụng VCBG.

người hưởng lợi
3.500 doanh nghiệp chế biến nông sản quy mô nhỏ và 
siêu nhỏ; 100 doanh nghiệp cơ khí tại địa phương; 400 
doanh nghiệp thu gom và cung cấp sinh khối tại địa 
phương; 1,2 triệu người (50% là phụ nữ) được cải thiện 
về thu nhập và sức khỏe.

Các nghiên cứu đã lên kế hoạch thực hiện 
Nghiên cứu về tiềm năng thị trường trong nước và quốc 
tế đối với than sinh học: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu quy 
mô hiện nay, các ứng dụng, lợi ích, chi phí sản xuất, giá 
cả và xu hướng tương lai của thị trường than sinh học. 
Ngoài ra, nghiên cứu sẽ xây dựng bản đồ các bên liên 
quan trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu tính toán chi phí - lợi ích của việc triển 
khai VCBG trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, 
bao gồm than sinh học: Nghiên cứu sẽ tiến hành tính 
toán chi phí - lợi ích tiêu chuẩn cho việc sử dụng VCBG 
của các doanh nghiệp chế biến nông sản quy mô nhỏ 
và siêu nhỏ có tính đến các bối cảnh cụ thể của địa 
phương. Các tính toán sẽ định lượng và so sánh chi phí 
đầu tư và vận hành liên quan đến VCBG đi đôi với các lợi 
ích kinh tế, xã hội và môi trường.
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NHÀ TÀI TRỢ
Đại sứ quán Thụy Điển tại Băng Kok, Thái Lan

ĐỐI TÁC
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy 
sản Bền vững (ICAFIS); Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển 
và Phát triển Cộng đồng (MCD); Trung tâm Nghiên cứu 
Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD); và Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP. Hồ 
Chí Minh (VCCI - HCM) 

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

PHẠM VI
Chương trình là một phần của sáng kiến   được thực 
hiện ở 04 quốc gia Đông Nam Á (Campuchia, Indonesia, 
Việt Nam và Philippines) 

MÔ TẢ
Chương trình Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh 
doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở Đông Nam Á – giai 
đoạn 2 (GRAISEA 2) nhằm mục tiêu chuyển đổi cơ hội 
cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ trong chuỗi giá trị gạo 
và tôm thông qua việc phát triển các chuỗi giá trị bao 
trùm và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng 
quyền con người, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ 
và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

GRAISEA 2 can thiệp đồng thời ở ba cấp độ (người
sản xuất, khu vực tư nhân và Chính phủ) và ở ba lĩnh
vực ưu tiên: cải thiện quyền năng kinh tế cho phụ nữ, 
thúc đẩy quyền của phụ nữ và giải quyết các mối
quan hệ bất bình đẳng; tăng cường năng lực chống
chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện tình trạng dễ bị
tổn thương; đồng thời hợp tác và tác động đến khu vực
tư nhân thông qua các mô hình và thực hành kinh 
doanh bao trùm.

Kết quả
Kết quả 1 - cấp độ người sản xuất: Nữ giới và nam giới 
sản xuất quy mô nhỏ được tham gia và hưởng lợi công 
bằng từ các cơ hội kinh tế trong chuỗi giá trị nông 
nghiệp và thủy sản.

Kết quả 2 - cấp độ khu vực tư nhân: Trong chuỗi giá trị 
nông nghiệp và thủy sản, các tác nhân thị trường tạo 
cơ hội gắn kết các nhà sản xuất quy mô nhỏ, thúc đẩy 
quyền năng kinh tế của phụ nữ và hỗ trợ các hoạt động 
thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu.

Kết quả 3 - cấp độ chính sách quốc gia và khu vực: 
Một môi trường chính sách thuận lợi cho kinh doanh và 
quyền con người, tạo điều kiện cho đầu tư nông nghiệp 
bao trùm, thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ và 
tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

người hưởng lợi
Trong thời gian triển khai, chương trình tại Việt Nam dự 
kiến   sẽ tiếp cận được 6.500 người hưởng lợi trực tiếp là 
các nhà sản xuất quy mô nhỏ và 68 nhóm nhà sản xuất, 
40 doanh nghiệp và 7.650 người lao động trực tiếp.

Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách 
nhiệm ở Đông Nam Á giai đoạn 2 - GRAISEA 2 (2018 - 2023)
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NHÀ TÀI TRỢ
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và Cơ quan Hợp 
tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC)

ĐỐI TÁC
Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước 
và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (CEWAREC); Mạng 
lưới sông ngòi Việt Nam (VRN); Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Xã hội (CSRD); Trung tâm Bảo tồn và Phát 
triển Tài nguyên Nước (WARECOD), Viện Nghiên cứu 
Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ 

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Cấp tỉnh: Đắk Lắk, Sóc Trăng, và Cần Thơ; và cấp quốc 
gia

PHẠM VI
Dự án Quản trị Tài nguyên Nước (IPS) là một phần của 
Chương trình Quản trị Nước Khu vực Mekong (MRWGP) 
hoạt động tại Lào, Campuchia, Myanmar, Việt Nam và 
Thái Lan

MÔ TẢ
Dự án Quản trị Tài nguyên Nước - Giai đoạn 2 làm việc 
với các cộng đồng dễ bị tổn thương và các tổ chức xã 
hội để đảm bảo họ được tiếp cận các nguồn tài nguyên 
từ sông ngòi thiết yếu cho sinh kế, sức khỏe và an sinh 
của họ. Dự án tiếp nối Giai đoạn 1, kéo dài từ năm 2014 
đến năm 2020. Dự án được xây dựng dựa trên những 
thành tựu, khuyến nghị và ưu tiên của các đối tác dự 
án, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các tổ chức xã hội ở mỗi 
quốc gia và ở cấp khu vực tham gia đối thoại và tác 
động đến các nhà hoạch định chính sách. 

MỤC TIÊU
• Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và đại diện của 
các nhóm dễ tổn thương trong việc tác động đến các 
quốc gia và khu vực và các tác nhân phi nhà nước 
trong quản trị tài nguyên nước, chính sách năng lượng 
và quá trình lập kế hoạch.

• Tăng cường sự tham gia của các cộng đồng ven sông 
và các tổ chức xã hội trong việc tác động đến chính 
sách quản lý tài nguyên nước và năng lượng tái tạo 
của quốc gia và khu vực, đồng thời thúc đẩy lợi ích và 
quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương.

• Thúc đẩy các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân 
cấp quốc gia và khu vực tuân thủ các tiêu chuẩn quốc 
tế và thực hành tốt trong các vấn đề: bảo vệ quyền con 
người; bền vững về xã hội và sinh thái; bình đẳng giới và 
sự tham gia của các bên; các tổ chức xã hội tham gia và 
đóng góp vào các chính sách và quy hoạch thủy điện và 
năng lượng tái tạo.

KẾT QUẢ
• Phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số trẻ tuổi, 
tích cực tham gia vào các sự kiện và diễn đàn liên quan 
đến quản trị nguồn nước và năng lượng tái tạo ở cấp địa 
phương và quốc gia.

• Tăng cường phân tích giới và xã hội trong các tổ chức 
xã hội, khu vực tư nhân và các nhà hoạch định chính 
sách trong phát triển kế hoạch quản trị nguồn nước và 
năng lượng tái tạo.

• Các cộng đồng và tổ chức xã hội được cung cấp thông 
tin và Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) được nâng cao 
năng lực để tác động đến các quá trình lập kế hoạch và 
chính sách năng lượng tái tạo và quản trị nguồn nước 
cấp quốc gia và khu vực.

• Các cộng đồng và tổ chức xã hội kết nối và tác động 
hiệu quả hơn tới các tổ chức, cơ quan chính phủ và khu 
vực tư nhân đối với các chính sách và kế hoạch về năng 
lượng tái tạo và quản trị nguồn nước cấp quốc gia và khu 
vực.

• Tăng cường hiểu biết và nhận thức của công chúng, 
người sử dụng năng lượng, tổ chức xã hội, các nhà 
hoạch định chính sách và tổ chức tài chính về những tác 
động và mức độ bền vững của sản xuất thủy điện trong 
khi có những lựa chọn năng lượng thay thế khác ít gây 
hại hơn.

• Ngày càng có nhiều bên liên quan nhận thức được và 
ủng hộ các hình thức phát triển năng lượng tái tạo bền 
vững do các tổ chức xã hội và các tổ chức khác thúc 
đẩy.

người hưởng lợi
Các cộng đồng bị ảnh hưởng (tập trung vào các nhóm dễ 
bị tổn thương: phụ nữ, người bản địa, người khuyết tật); 
các công ty thủy điện và các công ty năng lượng tái tạo; 
các đối tác truyền thông và công chúng

Dự án Quản trị Tài nguyên Nước - Giai đoạn 2 (IPS): Chương trình Quản 
trị Nước Khu vực Mekong (MRWGP) (2020 - 2024)
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Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển - Giai đoạn 2 
(EFD2) (2018 – 2021)

NHÀ TÀI TRỢ
Quỹ GSRD và Oxfam Novib (Hà Lan)

ĐỐI TÁC
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Trung 
tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP)

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Toàn quốc

MÔ TẢ
Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển - 
Giai đoạn 2 (EFD2) làm việc với các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (DNVVN) theo đuổi mô hình kinh doanh tạo tác 
động trong các chuỗi giá trị nông nghiệp, những doanh 
nghiệp này đang tạo ra tác động xã hội cho các hộ nông 
dân quy mô nhỏ. Dự án hướng đến các DNVVN muốn 
nâng cao năng lực quản lý kinh doanh và theo đuổi các 
phương thức sản xuất bền vững. Các DNVVN này muốn 
cải thiện cách thức quản lý chuỗi cung ứng và ưu tiên 
dùng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm của 
họ.

MỤC TIÊU
• Hỗ trợ các DNVVN nâng cao năng lực quản lý kinh 
doanh để phát triển bền vững thông qua việc cung cấp 
các dịch vụ đào tạo và và các gói hỗ trợ dịch vụ phát 
triển kinh doanh được thiết kế riêng biệt.

• Hỗ trợ các DNVVN tiếp cận đầu tư (các nhà đầu tư tạo 
tác động hoặc các nhà cung cấp vốn truyền thống) để 

cải thiện hoạt động kinh doanh.

• Thí điểm áp dụng công nghệ tiên tiến về giám sát chất 
lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các 
DNNVV và các hộ nông dân quy mô nhỏ.

• Đóng góp vào việc thực thi các điều kiện/chính sách 
thuận lợi cho các DNVVN đang kinh doanh tạo tác động ở 
Việt Nam.

KẾT QUẢ
• Các DNVVN theo đuổi mô hình kinh doanh tạo tác động 
trong chuỗi giá trị nông nghiệp được nâng cao năng lực 
thông qua các khóa đào tạo phát triển kinh doanh. 

• Các DNVVN được tăng khả năng tiếp cận vốn nhằm 
nâng cao hoạt động kinh doanh. 

• Các ứng dụng giám sát chất lượng và truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm được lựa chọn và tùy chỉnh đối với các 
chuỗi giá trị rau quả (thí điểm).

• Các DNVVN và hộ nông dân quy mô nhỏ được tăng 
cường năng lực để áp dụng các thực hành sản xuất 
bền vững và thực hiện giám sát chất lượng và truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm (thí điểm).

• Hệ sinh thái cho các DNVVN theo đuổi mô hình kinh 
doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp được 
cải thiện.

người hưởng lợi
DNVVN; hộ nông dân quy mô nhỏ, hợp tác xã và người lao 
động
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Bảo vệ tài nguyên nước ngọt và hệ sinh thái trên vùng 3S (sesan, 
sekong và serepok) ở Tây nguyên Việt nam nhằm cải thiện sinh kế của 
các cộng đồng ven sông (PEM III) (2019 - 2021)

NHÀ TÀI TRỢ
Quỹ MacArthur, Quỹ Margaret A. Cargill (MACF), và Oxfam

ĐỐI TÁC
Tại Campuchia: Trung tâm Phát triển Nông thôn 
Đông Bắc (NRD); Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã 
Campuchia (WSC); tại Việt Nam: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Xã hội (CSRD) 

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Tỉnh Đăk Lăk; lưu vực sông 3S (Sêsan, Srêpok và 
Sêkông); các tỉnh Kratie và Ratanakiri ở Campuchia

PHẠM VI
Dự án hoạt động tại khu vực sông Mekong tại Việt Nam 
và Campuchia

MÔ TẢ
Dự án làm việc với các cộng đồng phụ thuộc vào tài 
nguyên ở khu vực sông Mekong và lưu vực sông 3S, hỗ 
trợ họ thực hiện các quyền hợp pháp của mình đối với 
tài nguyên thiên nhiên và nâng cao kiến   thức, kỹ năng 
và kết nối mạng lưới để quản lý bền vững các hệ sinh 
thái ven sông.

Mục tiêu
• Đến cuối năm 2021, 30 cộng đồng ở Campuchia và 
Việt Nam được công nhận là cộng đồng nghề cá và có 
kỹ năng và kiến   thức để thúc đẩy việc bảo tồn các hệ 
sinh thái nước ngọt tại lưu vực sông Mekong và sông 
3S.

• 200 gia đình trong 30 cộng đồng được dự án hỗ trợ 
sẽ áp dụng các phương án sinh kế thay thế, bền vững 
hơn.

• Các cộng đồng được kết nối với nhau và với các bên 
liên quan khác để cải thiện kết quả bảo tồn tài nguyên 
ven sông và hỗ trợ tính bền vững của các thể chế cộng 
đồng để tiếp tục bảo vệ tài nguyên của họ.

• Mức độ các hoạt động bất hợp pháp trong 10 cộng 
đồng ngư nghiệp ở Campuchia sẽ giảm 70% nhờ các 
can thiệp kịp thời; 10 cộng đồng ở Việt Nam có thể 
giám sát chất lượng nước, báo cáo về việc tiếp cận và 
tiêu thụ nước hàng ngày, và có thể quy trách nhiệm 
cho những người gây ô nhiễm.

• Đến cuối năm 2021, tất cả các cộng đồng thuộc dự 
án sẽ được tiếp cận với các nguồn tài trợ thay thế để 
đảm bảo họ được hỗ trợ thích hợp.

người hưởng lợi
Các cộng đồng phụ thuộc vào tài nguyên ở các vùng 
Mekong và 3S
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Dự án Vận động và Tạo Tác động Chính sách Ngành Thuỷ sản cấp Vùng 
thông qua các Tổ chức xã hội – Việt Nam (2021 - 2022)

NHÀ TÀI TRỢ
Humanity United và Quỹ Packard

ĐỐI TÁC
Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (VINATUNA); Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) Việt Nam

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Tiền Giang

MỤC TIÊU
Tác động đến khu vực tư nhân và Chính phủ theo hướng 
thực thi chính sách hiệu quả nhằm đảm bảo việc làm 
thoả đáng và bình đẳng giới tại nơi làm việc, bao gồm 
quyền có hợp đồng lao động kèm theo bảo hiểm xã hội 
và bảo hiểm y tế, môi trường làm việc an toàn, và lợi ích 
hợp pháp cho lao động nữ.

KẾT QUẢ
• Thuyền viên và công nhân chế biến cá ngừ được nâng 
cao kiến   thức và hưởng các quyền lợi chính đáng về 
việc làm thoả đáng và bình đẳng giới tại nơi làm việc.

• Cơ quan của Chính phủ và khu vực tư nhân nâng cao 
kiến   thức và tiếp thu các khuyến nghị của dự án.

• Các liên minh và mạng lưới các tổ chức xã hội trong 
ngành thủy sản khu vực châu Á được nâng cao năng 
lực để cùng nhau học hỏi và tạo tác động.

Tác động
• 10 chủ tàu cá ngừ triển khai các giải pháp nhằm đảm 
bảo quyền về việc làm thoả đáng và bình đẳng giới cho 
thuyền viên.

• Một doanh nghiệp chế biến cá ngừ thực hành xây 
dựng/cải thiện chính sách nhằm đảm bảo việc làm 
thoả đáng và bình đẳng giới tại nơi làm việc.

• Xây dựng một bộ tài liệu bao gồm những thực hành 
tốt và câu chuyện thành công từ các chủ tàu và doanh 
nghiệp chế biến cá ngừ, và phổ biến rộng rãi.

• Xây dựng hai bộ khuyến nghị chính sách về đảm bảo 
việc làm thoả đáng và bình đẳng giới tại nơi làm việc 
riêng biệt cho chính phủ và khu vực tư nhân để làm cơ 
sở cho việc thiết kế các chính sách phù hợp.

người hưởng lợi
30 chủ tàu cá ngừ; 05 doanh nghiệp chế biến cá ngừ; 
Tổng cục Thủy sản Việt Nam; Các doanh nghiệp thủy 
sản ASEAN (tại Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Việt 
Nam); 100 ngư dân đánh bắt cá ngừ (người hưởng lợi 
trực tiếp); 1.000 công nhân chế biến cá ngừ (hưởng lợi 
gián tiếp thông qua những thay đổi chính sách của các 
doanh nghiệp chế biến, 80% trong số đó là phụ nữ)
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Dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre ở 
Việt Nam (SCBV) (2018 - 2022)

NHÀ TÀI TRỢ
Liên minh Châu Âu 

ĐỐI TÁC
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ 
sản Bền vững (ICAFIS); Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản 
Ngoài Gỗ (NTPRC); và Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI)

ĐỊA BÀN DỰ ÁN
Nghệ An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre

mô tả
Dự án góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng 
nông thôn Việt Nam thông qua giải quyết các thách thức 
trong chuỗi giá trị nghêu và tre. Dự án Phát triển bền 
vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre ở Việt Nam 
(SCBV) áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển chuỗi 
giá trị toàn diện và nâng cao năng lực quản trị chuỗi 
nhằm hỗ trợ người sản xuất quy mô nhỏ thực hành sản 
xuất bền vững và chủ động tham gia vào các chuỗi giá 
trị được chứng nhận thông qua các hợp đồng cung ứng 
với các công ty chế biến siêu nhỏ, nhỏ và vừa và doanh 
nghiệp đầu ngành.

Mục tiêu
Người sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp chế 
biến vừa và nhỏ trong chuỗi giá trị nghêu và tre tăng 
thêm thu nhập từ thực hành sản xuất bền vững, cải 
thiện hiệu quả kinh doanh và khả năng tiếp cận thị 
trường. Chuỗi giá trị nghêu và tre ở 05 tỉnh được tổ 
chức tốt hơn, công bằng và bao trùm.

Kết quả
• Người sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp chế 
biến vừa và nhỏ được nâng cao năng lực để thực hành 
các tiêu chuẩn bền vững như Chứng nhận của Hội đồng 
quản lý biển (Marine Stewardship Council – MSC) (dành 
cho nghêu), Chứng chỉ FSC của Hội đồng quản lý rừng - 
(Forest Stewardship Council - FSC)  (dành cho tre), từ đó 
đạt được hiệu quả cao hơn trong kiểm soát chất lượng, 
truy xuất nguồn gốc, xây dựng chứng chỉ cũng như quản 
lý và kinh doanh. Ngoài ra, người sản xuất quy mô nhỏ sẽ 
có khả năng phân tích lợi ích, các mối quan tâm và thách 
thức khác nhau để xây dựng lộ trình hỗ trợ tăng cường 
vai trò của phụ nữ trong chuỗi giá trị.
• Các doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ đạt giá trị gia 
tăng cao hơn: Các doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ 
cải thiện chính sách cung ứng cũng như chiến lược đầu 
tư thông qua ứng dụng công nghệ và quản lý sáng tạo. 
Các công ty đầu ngành áp dụng các mô hình kinh doanh 
với người thu nhập thấp và thu mua nguyên liệu đầu vào 
trực tiếp từ những người sản xuất quy mô nhỏ.
• Năng lực đàm phán của các nhóm sản xuất quy mô nhỏ 
được cải thiện: Người sản xuất quy mô nhỏ được tổ chức 
tốt hơn, được tăng cường năng lực để hành động tập 
thể, nâng cao vị thế đàm phán và đảm bảo chia sẻ lợi ích 
công bằng trong chuỗi giá trị.
• Tiếp cận các thị trường mới: Người sản xuất quy mô 
nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nhiều 
thị trường mới trong và ngoài nước thông qua các hoạt 
động tăng cường năng lực về marketing cũng như xúc 
tiến, hợp tác thương mại tại Việt Nam và với các nước 
châu Âu.
• Môi trường chính sách thuận lợi: Các liên minh công 
tư (PPA) sẽ được thành lập ở năm tỉnh nhằm hỗ trợ phát 
triển chuỗi giá trị bền vững, toàn diện đồng thời góp 
phần hoàn thiện các chính sách phát triển ngành. Tất cả 
các bên liên quan trong liên minh sẽ cùng hợp tác chặt 
chẽ để giám sát hoạt động của chuỗi, từ đó giải quyết 
các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường cũng như 
xóa bỏ các rào cản hạn chế phát triển khác.

người hưởng lợi
Người sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp chế 
biến vừa và nhỏ
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Các dự án nghiên cứu và 
chiến dịch vận động chính sách 
trọng điểm của Oxfam tại Việt Nam
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Dự án nghiên cứu: Tác động của Biến đổi khí hậu và Thảm họa 
đối với Bất bình đẳng Đa chiều ở Việt Nam

ĐỐI TÁC 
Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) 

BỐI CẢNH
Trong giai đoạn 2018 - 2020, Oxfam tại Việt Nam và Viện 
Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đã tiến hành một 
dự án nghiên cứu thí điểm Khung bất bình đẳng đa chiều 
(Multidimensional Inequality Framework - MIF), do Oxfam 
và Trường Kinh tế London phát triển, nhằm đánh giá 
bất bình đẳng ở Việt Nam trên 03 lĩnh vực chính: (i) cuộc 
sống và sức khỏe; (ii) giáo dục và học tập; và (iii) sự 
tham gia, ảnh hưởng và tiếng nói. Tại hội thảo khởi động 
thử nghiệm khung đo lường bất bình đẳng đa chiều tại 
Việt Nam, các đại biểu đã nêu quan ngại về tác động đan 
xen và không đồng đều của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới 
phúc lợi của các nhóm dân cư và khu vực khác nhau ở 
Việt Nam. Tuy nhiên, việc phân tích và hiểu biết về tác 
động của BĐKH đối với bản chất đa chiều của bất bình 
đẳng còn hạn chế, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính 
như y tế, giáo dục và mức sống.

Nghiên cứu này áp dụng Khung bất bình đẳng đa chiều 
để đánh giá tác động của BĐKH và thiên tai đối với 
bất bình đẳng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc 
sống và xác định chiến lược ứng phó có tác động tích 
cực đến phúc lợi của các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
trong dài hạn. Thông qua hai đóng góp học thuật này, 
nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin và góp phần: (i) thúc 
đẩy các thảo luận hiện tại hướng tới nền Kinh tế Nhân 
văn ở Việt Nam, điều mà Oxfam tại Việt Nam thúc đẩy 
đóng góp cho quá trình xây dựng và thực hiện chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm của Việt Nam giai 
đoạn 2021 - 2030; và (ii) các thảo luận hiện tại của 
các đối tác phát triển về các chủ đề mới nổi liên quan 
đến BĐKH và bất bình đẳng, phát triển bền vững và bao 
trùm, và thỏa thuận xanh, v.v... Nghiên cứu cũng đưa 
ra bằng chứng đóng góp vào Khung bất bình đẳng đa 
chiều khi các vấn đề khí hậu được coi là nguyên nhân 
dẫn đến bất bình đẳng, và các chiến lược ứng phó với 
các biến cố khí hậu được coi là một trong những giải 
pháp giảm bất bình đẳng.

MỤC TIÊU
Được tiến hành từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 
2022, dự án này nhằm mục đích áp dụng Khung bất 
bình đẳng đa chiều để:
• Phân tích mức độ thay đổi hoặc trầm trọng hóa do 
BĐKH và thiên tai/khủng hoảng (hạn hán, bão và lũ lụt 
trên diện rộng) gây ra đối với tình trạng bất bình đẳng 
liên quan đến khả năng và phúc lợi của người dân Việt 
Nam, đặc biệt trong bốn lĩnh vực chính: (i) đời sống và 
sức khỏe; (ii) giáo dục và học tập; (iii) an ninh tài chính 
và việc làm bền vững; và (iv) điều kiện sống đầy đủ.

• Xác định chiến lược nhóm bị ảnh hưởng ứng phó với 
BĐKH và đánh giá tác động của các chiến lược đó đối 
với phúc lợi của họ.

• Đề xuất các gợi ý/khuyến nghị chính sách nhằm thực 
hiện tốt hơn các chiến lược thích ứng và ứng phó với 
BĐKH nhằm đảm bảo bình đẳng đa chiều. 

Kết quả
• 01 khung phân tích về mối quan hệ giữa BĐKH và bất 
bình đẳng đa chiều. 

• 01 báo cáo đầy đủ và 01 bản thảo luận/khuyến nghị 
chính sách về tác động của BĐKH và thiên tai đối với bất 
bình đẳng đa chiều ở Việt Nam.

• Ít nhất 03 hội thảo với sự tham gia của các đại biểu bao 
gồm các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, 
các tổ chức xã hội, các cơ quan phát triển, v.v... (01 hội 
thảo tham vấn nội bộ về phương pháp luận; 01 hội thảo 
tham vấn nội bộ về những phát hiện chính từ dự thảo 
báo cáo; và 01 hội thảo công bố báo cáo cuối cùng).
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Dự án nghiên cứu: Nền kinh tế Nhân văn và chuyển đổi số
ở Việt Nam

ĐỐI TÁC
Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF)/Viện Hàn Lâm 
Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS)

BỐI CẢNH
Chiến lược quốc gia hiện tại của Oxfam tại Việt Nam 
hướng tới đóng góp vào sự chuyển dịch từ mô hình phát 
triển dựa trên tăng trưởng sang mô hình phát triển kinh 
tế nhân văn nhằm giải quyết bất bình đẳng và đảm bảo 
tăng trưởng mang lại lợi ích cho đa số chứ không phải 
thiểu số. Kể từ năm 2019, Oxfam tại Việt Nam đã phối 
hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) 
lồng ghép khái niệm nền kinh tế nhân văn vào việc xây 
dựng và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm của Việt Nam. Bất bình đẳng về tài sản 
và khả năng tiếp cận công nghệ số được xác định là hai 
nguyên nhân chính sẽ làm gia tăng bất bình đẳng trong 
những năm tới. 

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng ở Việt 
Nam với 67% dân số kết nối Internet; 84% sử dụng điện 
thoại thông minh – đây là con số cao nhất ở Đông Nam 
Á vào năm 2019. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận chuyên 
sâu về chiến lược phát triển kỹ thuật số đảm bảo công 
bằng và bao trùm xã hội lại chưa được quan tâm đúng 
mức. Một mặt, chuyển đổi số có thể đóng góp vào nền 
kinh tế nhân văn và phát triển bền vững. Mặt khác, 
chuyển đổi số có thể tạo ra khoảng cách số và dẫn đến 
bất bình đẳng và bất công. Nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển hướng 
tới nền kinh tế nhân văn thông qua những phân tích 
chuyên sâu về trình trạng lề hóa xã hội trong quá trình 
chuyển đổi số và xây dựng các khuyến nghị chính sách 
nhằm thúc đẩy nền kinh tế nhân văn ở Việt Nam.

MỤC TIÊU
Được tiến hành từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 
2022, dự án này nhằm mục đích:
• Đánh giá nền kinh tế nhân văn trong bối cảnh Việt Nam 
và chia sẻ khái niệm và ý tưởng về mô hình kinh tế nhân 
văn ở Việt Nam. 

• Phân tích chuyển đổi số từ góc độ chính sách và thực 

tiễn, bao gồm Chương trình quốc gia về chuyển đổi 
số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ở Việt Nam 
và đánh giá: (i) tác động của Chương trình đối với đời 
sống của các nhóm dân cư khác nhau; và (ii) quyền của 
người dân trong kỷ nguyên số đang được bảo vệ, thúc 
đẩy hoặc bỏ qua ở mức độ nào.

• Xác định các lộ trình chuyển đổi số và các chính sách 
nhằm đảm bảo bình đẳng và bao trùm xã hội.

• Đề xuất các khuyến nghị chính sách cho chính phủ và 
các khuyến nghị thiết thực cho Oxfam và các tổ chức 
phi chính phủ khác để thực hiện chuyển đổi số. 

Kết quả
• Xuất bản một cuốn sách và tổ chức một hội thảo về 
chủ đề “Hướng tới nền kinh tế nhân văn ở Việt Nam giai 
đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

• Báo cáo về “Nền kinh tế nhân văn và chuyển đổi số ở 
Việt Nam”; một bản tóm tắt chính sách gửi cho các nhà 
lãnh đạo cấp cao và các nhà hoạch định chính sách; 
03 hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ 
tại Oxfam, các nhà hoạch định chính sách, các doanh 
nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin và truyền 
thông, các chuyên gia về giới (một hội thảo tham vấn nội 
bộ, một đối thoại chính sách nội bộ tại Ban Kinh tế Trung 
ương và một hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu).
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Chiến dịch Thu hẹp Khoảng cách
tại Việt Nam 
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật về xóa 
đói giảm nghèo; nhưng hiện nay, tình trạng bất bình 
đẳng gia tăng đang đe dọa nhiều thập kỷ phát triển. 
Thu nhập trong một năm của 210 người siêu giàu ở Việt 
Nam đủ để đưa 3,2 triệu người Việt Nam thoát nghèo và 
chấm dứt nghèo cùng cực ở Việt Nam. Bất bình đẳng 
kinh tế gia tăng do bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội; 
trong đó, những người nghèo nhất thường không tiếp 
cận được các cơ hội phát triển. Hàng triệu người, bao 
gồm người nông dân quy mô nhỏ, lao động di cư và phi 
chính thức và phụ nữ, khó có triển vọng thoát nghèo, 
không tiếp cận được các dịch vụ, không được tham gia 

vào quá trình ra quyết định chính trị, và vẫn phải chịu 
tình trạng phân biệt đối xử.

Giảm bất bình đẳng là trọng tâm trong sứ mệnh xóa 
đói giảm nghèo của Oxfam. Oxfam tại Việt Nam đã khởi 
động Chiến dịch Thu hẹp Khoảng cách (Even It Up!) vào 
tháng 01/2017.

Mục tiêu chung của chiến dịch: Cải thiện chính sách và 
thực hành để chấm dứt bất bình đẳng, thực hiện các 
biện pháp tái phân bổ hiệu quả hơn để giải quyết tình 
trạng nghèo đói và bất bình đẳng giới vào năm 2025.
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Các cách tiếp cận chiến lược
• Đưa ra các phân tích, bằng chứng và câu chuyện về 
bất bình đẳng (kinh tế, tiếng nói, sự tham gia) làm chất 
liệu cho các đối thoại chính sách và tranh luận/tọa 
đàm.

• Tăng cường hiểu biết của công chúng và các nhà 
hoạch định chính sách về các loại bất bình đẳng (kinh 
tế, tiếng nói, sự tham gia) và mối tương quan qua lại 
giữa những loại hình bất bình đẳng này. Sự giao thoa 
này có khả năng kéo dài chu kỳ bất bình đẳng. Tăng 
cường hiểu biết về những việc có thể làm để giải quyết 
tình trạng bất bình đẳng ở Việt Nam.

• Tham gia có chiến lược và thúc đẩy đối thoại với Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội về giảm bất bình đẳng 
và nghèo đói, và với Quốc hội (Ủy ban các vấn đề xã 
hội, Ủy ban Đối ngoại) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bất 
bình đẳng đa chiều, giám sát và thực hiện các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững với các hành động cụ thể để giải 
quyết bất bình đẳng. 

• Khung Bất bình đẳng Đa chiều (MIF) được phát triển 
bởi Trung tâm Phân tích Tình trạng Lề hóa Xã hội, trực 
thuộc Đại học Kinh tế London, và Oxfam. Khung này 
được xây dựng dựa trên các Tiếp cận Năng lực của 
Amartya Sen nhằm cung cấp phương pháp luận để 
đánh giá bất bình đẳng trong bảy lĩnh vực quan trọng 
đối với cuộc sống con người, ví dụ như sức khỏe, giáo 
dục và kiến   thức, cũng như khả năng lên tiếng nói và 
tạo ảnh hưởng. 

• Tăng cường công tác giải quyết các khía cạnh bất 
bình đẳng cụ thể như chăm sóc sức khỏe, tài chính 
công bằng và vận động chính sách thuế công bằng. 

• Phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đại sứ quán 
Hoa Kỳ, Hexagon, REACH, ECUE/các tổ chức xã hội để 
đồng tổ chức lễ hội âm nhạc BridgeFest nhằm thúc 
đẩy sự đa dạng và thảo luận về bất bình đẳng trong 
công chúng và giới trẻ. Sự kiện này nhằm thu hút sự 
quan tâm về các chủ đề và thông điệp chống phân biệt 
đối xử và bất bình đẳng thông qua một loạt các hoạt 
động tương tác dành cho công chúng, đặc biệt là giới 
trẻ. Các chương trình tọa đàm chuyên đề, gian trưng 
bày của các tổ chức xã hội, các sự kiện âm nhạc và 
sự tham gia của giới truyền thông là một số ví dụ về 
các hoạt động của lễ hội. Với các thông điệp “Thu hẹp 
khoảng cách”, “Hãy thay đổi” và “Thay đổi bắt đầu từ 
chính bạn”, BridgeFest đã được khán giả Hà Nội đón 

nhận nồng nhiệt qua từng năm từ 2018 - 2020.1

• Sử dụng Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Việt Nam làm 
động lực (tương tự như hội nghị thượng đỉnh Davos 
được sử dụng để tạo động lực toàn cầu) để khơi mở và 
chuyển hướng các tranh luận/thảo luận về bất bình 
đẳng. Lời nói được chuyển thành hành động để đảm 
bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”; kế hoạch gắn kết 
ASEAN và các đối tượng có sức ảnh hưởng trong khuôn 
khổ Chiến dịch Thu hẹp Khoảng cách ở khu vực châu Á 
đã được thiết lập. Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 
2020.

• Liên kết với các tác nhân khu vực/thế giới tạo áp lực 
toàn cầu và thí điểm các sáng kiến   nhằm tăng cường 
sức ảnh hưởng của chiến dịch thu hẹp khoảng cách 
(Davos và Chỉ số Cam kết Giảm Bất bình đẳng).

Trong những năm tới, Chiến dịch Thu hẹp Khoảng cách 
tại Việt Nam sẽ tập trung vào việc hỗ trợ chuyển hướng 
mô hình phát triển ở Việt Nam, sử dụng Khung nền kinh 
tế nhân văn, nhằm giải quyết bất bình đẳng và đảm bảo 
tăng trưởng mang lại lợi ích cho đa số thay vì thiểu số.

MỤC TIÊU CỤ THỂ
• Thay đổi/định hướng các chủ đề tranh luận: Thúc 
đẩy thảo luận về bất bình đẳng, tăng cường sự 
đồng thuận giữa những người hoạch định chính 
sách, những người có ảnh hưởng và công chúng 
về những cải cách cần thiết để giải quyết bất bình 
đẳng (về kinh tế, chính trị và giới).

• Thay đổi chính sách và thực hành: Thay đổi các 
quy tắc khiến bất bình đẳng kéo dài và đưa ra các 
biện pháp để giảm bất bình đẳng.

• Xây dựng liên minh: thúc đẩy các nền tảng đối 
thoại đa bên (tổ chức xã hội, các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách) thảo luận 
các giải pháp nhằm giải quyết bất bình đẳng.
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OXFAM  
Oxfam là một liên minh quốc tế, một phần của phong trào toàn cầu, vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. 

Tầm nhìn của Oxfam hướng tới một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới mà mọi người và trái đất là trung tâm của nền kinh tế. Phụ 
nữ và trẻ em gái không gặp phải bạo lực và phân biệt đối xử. Khủng hoảng khí hậu được kiểm soát. Và hệ thống quản trị có sự tham gia 
của người dân và các nhà lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm.

Oxfam có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 70 quốc gia, thông qua sự điều phối của Ban thư ký Oxfam Quốc tế. Các tổ chức thành 
viên: Oxfam Mỹ (USA), Oxfam Úc, Oxfam tại Bỉ, Oxfam Brasil, Oxfam Canada, Oxfam Colombia, Oxfam IBIS (Đan Mạch), Oxfam Pháp, Oxfam 
Đức, Oxfam Anh, Oxfam Hồng Kông, Oxfam Ấn Độ, Oxfam Intermón (Tây Ban Nha), Oxfam Ireland, Oxfam Italy, Oxfam Mexico, Oxfam 
Aotearoa (New Zealand), Oxfam Novib (Hà Lan), Oxfam Québec, Oxfam Nam Phi và Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV- Quỹ Hỗ trợ các 
công việc của Phụ nữ, Thổ Nhĩ Kỳ).

CÁC ẤN PHẨM GẦN ĐÂY CỦA OXFAM
Về Oxfam
Phát triển sinh kế và tăng cường tiếng nói của người dân: Những thành quả của Oxfam tại Việt Nam

Chống Bất bình đẳng 
Bất bình đẳng gia tăng – Người dân nghĩ gì? 
Thu hẹp khoảng cách: Cùng giảm bất bình đẳng ở Việt Nam
Dịch chuyển xã hội và Bình đẳng cơ hội tại Việt Nam: Xu hướng và các yếu tố tác động
Bất bình đẳng Đa chiều tại Việt Nam 
Chỉ số cam kết Giảm Bất bình đẳng (CRII) 2020
Chỉ số cam kết Giảm Bất bình đẳng (CRII) 2018
Virus Bất bình đẳng 
Chuyện Bất Bình Đẳng 1, Chuyện Bất Bình Đẳng 2 và Chuyện Bất Bình đẳng 3

Bình đẳng Giới và Nội lực của Phụ nữ 
Báo chí và Định kiến giới đối với lãnh đạo nữ
Thoát Kén
Ngưng Thờ Ơ
Một Nền kinh tế mang lại lợi ích cho phụ nữ
Women and Wages: underpaid and undervalued
Care Principles: Guidelines for promoting care-responsive institutional strategies và The care-responsive barometer

Sự Tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình Xã hội
Huy động Nguồn lực Công bằng trong nước để Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Công tại Việt Nam
Dự án Dân chấm điểm (M-Score)
Hướng Tới Chính Sách Thuế Bền Vững tại Khu Vực ASEAN, Trường Hợp Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Quyền lao động tại Việt Nam: Bước tiến và các thách thức hệ thống của Unilever
Giám sát Ngân sách Nhà nước: Câu chuyện của người dân
Tiền lương không đủ sống và hệ luỵ - Nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam

Kinh doanh Bao trùm và Hợp tác với Khu vực Tư nhân
Những con người của dự án EFD
Chuỗi Giá Trị & Sức Bật cho con tôm Việt
Các Mô hình Kinh doanh tương lai: Định hình Tăng trưởng Bao trùm ở Đông Nam Á 
Hợp tác, Liên kết nông dân trong Sản xuất Nông nghiệp theo tiếp cận thúc đẩy quyền, tiếng nói, lựa chọn của nông dân
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https://www.oxfamamerica.org/
https://www.oxfam.org.au/
http://www.oxfam.be/
http://oxfam.org.br/
http://www.oxfam.ca/
https://lac.oxfam.org/countries/colombia
http://oxfamibis.dk/
http://www.oxfamfrance.org/
http://www.oxfam.de/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.hk/
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