BÁO CÁO TÓM TẮT
1. Bối cảnh đánh giá/ Mục tiêu đánh
giá

qui mô nhỏ đặc biệt là phụ nữ tự chia
sẻ các hiện trạng mà họ đang vấp phải
xoay quanh các vần đề về giới, vai trò

Đây là đánh giá sau khi đã tiến

của người phụ nữ trong gia đình, xã

hành một số đánh giá tổ nhóm nông

hội, các quan niệm truyền thống của

dân, doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh

địa phương, nơi thực hiện đánh giá về

như năng lực tham gia vào chuỗi giá

các chuẩn mực đạo đức, xã hội đối với

trị lúa gạo, vai trò về giới, các quan

người phụ nữ.

niệm xã hội của người nông dân sản
xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ ở
một số địa phương trong 3 tỉnh An
Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang nhằm
thiết kế dự án G2 trong 3 năm và thực
hiện dự án giai đoạn thử nghiệm
(Inception phase). Đánh giá được thực

- Đối thoại trực tiếp với các cán
bộ chủ chốt của HTX (bao gồm một tỷ
lệ phụ nữ nhất định (có thể là thành
viên ban quản trị hay các thành viên
chủ chốt của HTX).
2.2. Đánh giá Doanh nghiệp

hiện nhằm xác định các tác nhân chính

- Thực hiện cuộc khảo sát, đánh

và mối quan hệ trong chuỗi giá trị, vị

giá đối với doanh nghiệp, đi sâu vào

trí của người phụ nữ đang ở đâu trong

sự tham gia của các thành viên nữ

chuỗi, các trỡ ngại và cơ hội của người

trong các bộ phận của công ty (tài

nông dân sản xuất qui mô nhỏ đặc biệt

chính, kế toán, ban quản trị, nhân viên

là phụ nữ khi tham gia vào chuỗi giá

văn phòng…)

trị và cung cấp các thông tin để thiết
kế chương trình dự án.
2. Phương pháp thực hiện

- Tham khảo một số tài liệu liên
quan.
- Đánh giá doanh nghiệp được thực

2.1. Tổ chức đánh giá các nhóm sản

hiện tại 3 doanh nghiệp tham gia dự án:

xuất/hợp tác xã

Gentraco, Vinacam và LotusRice. Số liệu

- Họp nhóm nông dân, các cán bộ

thu thập bao gồm số liệu thứ cấp được

thực hiện đánh giá đưa ra các câu hỏi

cung cấp bởi các doanh nghiệp và số liệu

gợi mở từ đó để cho nông dân sản xuất

sơ cấp thông qua phỏng vấn, trao đổi với
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Ban giám đốc, các Phòng-Ban phụ trách

khăn/ thách thức nhằm tăng cường năng

từng mảng khác nhau của doanh nghiệp.

lực, tiếng nói của người nông dân sản

3. Các bên tham gia
Cán bộ dự án, hộ nông dân, giám

xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ theo
như mục tiêu của dự án trên cơ sở các
mảng chính của hệ thống thị trường:

đốc HTX, hội đồng quản trị, chính
quyền địa phương, HTX-liên kết với
doanh nghiệp, doanh nghiệp.

4.1. Môi trường


Thuận lợi/Cơ hội (+)/ Khó
khăn/ Thách thức (-)

4. Các phát hiện chính
Trình bày các phát hiện chính/
đáng quan tâm nhất về những cơ hội, khó
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Môi trường (không) thuận lợi
Quyền sở hữu đất
và tài sản

Biến đổi khí hậu

(+) Cả nam và nữ
cũng có hiểu biết luật
pháp hiện hành về
quyền sử dụng đất

(+) Nông dân biết
ứng dụng các biện
pháp kỹ thuật để bảo
vệ cây trồng

(-) Người phụ nữ ít
được đứng tên chủ
quyền đất đai và cũng
ít được đứng tên khi
thế chấp tài sản để
vay vốn ngân hàng và
đại diện hợp đồng với
DN

(+) Nông dân (nam
và nữ) biết hạn chế sử
dụng thuốc BVTV và
sử dụng phân hữu cơ,
xây dựng đê bao khép
kín
(+) Cả nam và nữ
quan tâm hơn về tác
hại của BĐKH.
(-) Nông dân (nam và
nữ) chưa có biện
pháp cụ thể nào để
giảm thiểu rủi ro do
BĐKH..
(+) Một số nông hộ
(người nam) biết áp
dung qui trình 1 phải5 giảm

Chính sách
(+) Nhà nước quan tâm đến
cuộc sống của nông dân sản
xuất lúa thông qua một số dự
án (VnSAT), hỗ trợ HTX
(-) Trình độ học vấn cả nam
và nữ còn hạn chế ở khu vực
thực hiện đánh giá
(+) Hỗ trợ cho nông dân,
HTX vay vốn hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp
(-) Chưa có cơ chế điều tiết
giá thị trường từ đó giá cả
không ổn định
(-) Các chính sách thúc đẩy
liên kết chuỗi yếu kém

(-) Tác hại của biến đối
khí hậu ảnh ưởng đến
sinh kế người trồng lúa
(+) Xây dựng các mô
hình sản xuất bền vững,
thân thiện môi trường:
GAP, SRP, Organic

(+) Ý thức người dân
ngày càng thay đổi
trong vấn đề canh tác
bền vững
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Quản trị Nhà nước, thực thi
luật pháp về thương mại

Chuẩn mực xã hội

(+) Hiểu biết luật pháp hiện
hành về quyền sử dụng đất

(-) Phong tục tập quán làm hạn
chế vai trò của người phụ nữ
trong sản xuất

(-) Thiếu sự tham gia của phụ
nữ trong liên minh nông nghiệp,
nếu có con số này rất ít
(-) Các doanh nghiệp nhỏ thiếu
thông tin về các chính sách
thương mại

(-) Người phụ nữ thiếu kiến thức
về xã hội, kỹ thuật để ra quyết
định
(+) Có tỷ lệ nhỏ phụ nữ tham gia
vào các công việc , quyết định của
các tổ nhóm
(-) Quan điểm phân chia công việc
của NAM/NỮ trong gia đình và xã
hội

Xu hướng cạnh tranh và tiêu
dùng
(-) Chưa quan tâm vấn đề này
đối với sản xuất nông hộ
(+) Doanh nghiệp đã có một số
sản phẩm đã xuất được các thị
trường khó tính Châu Âu, Nhật,
Úc,...Ví dụ như: gạo Nhật
Japonica chủ yếu đi thị trường
Úc châu
(+) Chuyển hướng từ gạo có
phẩm cấp thấp sang gạo phẩm
cấp cao cho cả thị trường nội
địa và xuất khẩu

(+) Một số người phụ nữ được tham
gia quyết định trong giao dịch (đầu
vào- đầu ra)
(-) Phụ nữ không có tiếng nói trong
quyết định sản xuất

(-) Phụ nữ không được tham gia hội
thảo hay tập huấn ở xa
(-) Phụ nữ vẫn phải làm một số
công việc nặng trong quá trình
mang thai
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4.2.

Chuỗi thị trường

Người sản xuất

Công ty

Người chế biến

Người xuất
nhập khẩu

Người bán lẻ

(+)
Các
tổ
nhóm/HTX
có
năng lực sản xuất
và qui mô sản xuất
lớn> 1ha/hộ

(+) Có kiểm soát
chất lượng lúa
trước khi mua

(+) Có kiểm soát
chất lượng đầu
vào

(+) Cơ hội kinh
doanh sản phẩm
sạch, hữu cơ

(+) Có sự tham gia của
người phụ nữ

(+) Ký kết các
HĐ với doanh
nghiệp lớn hơn
mua
(+) Quan tâm
đến rũi ro do
BĐKH

(+) Phụ nữ tham
gia vào một số
khâu như đóng
goi, KCS, bao
bì,..

(+) Nhu cầu sản
phẩm an toàn,
hữu cơ ngày
càng PT

(+) Ký kết các HĐ với doanh
nghiệp lớn hơn mua

(+) Hộ nông dân có
hiểu biết về qui
trình trồng lúa và
dư lượng thuốc
BVTV của lúa
thành phẩm
(-) Sản xuất theo
kinh nghiệm
(+) Chuyễn đổi sản
xuất theo hướng
bền vững, an toàn
(-) Người đàn ông
tham gia sản xuất
chính
(+) Hình thành các
tổ hợp tác, HTX
làm chung, bán
chung
(-) Năng lực điều
hành, quản lí của
ban quản lí HTX
yếu kém

(+) Có sự đầu tư
cho sản xuất
sạch, hữu cơ

(-) Nông dân sản
xuất nhỏ, thiếu
cơ giới hóa

(-) Thiếu
phương tiện,
máy móc

(+) Các chính
sách hỗ trợ xuất
khẩu sp an toàn

(-) Người phụ nữ thường giữ
những vai trò như Kế Toán,
chưa tham gia vào các quyết
định ký hết hợp đồng với
doanh nghiệp

(-) Thiếu quy
trình công nghệ
tiên tiến

(+) Các chính
sách hỗ trợ liên
kết

(-) Hàng rào kỹ
thuật khắc khe
nước nhập khẩu

(-) Hàng rào kỹ
thuật khắc khe
từ nước nhập
khẩu

(-) Sản phẩm thiếu an toàn,
SP giả tràn lan

(-) Dư lượng hóa
chất trong sản
phẩm

(-) Thị trường các SP an
toàn, hữu cơ chưa mạnh

(-) Ảnh hương
BĐKH
(-) Thiếu lòng
tin trong liên kết
sản xuất

(-) Sản xuất nhỏ,
thủ công, lạc hậu

(-) Thiếu đa
dạng sản phẩm

(-) Giá trị SP cộng thêm
chưa cao

(+) Một số phụ nữ biết sử
dụng công nghệ như điện
thoại, máy vi tính để trao đổi
mua-bán

(+) Giá bán cao
cho các sản phẩm
(+) Phụ nữ tham
hữu cơ, an toàn
vai trò
4.3.
Dịch vụgia
thịvào
trường
(-) Tác động
biến
lãnh đạo ở một
đổi khí hậu
số khâu trong
Thuận lợi/Cơ
hội (+)/ Khó khăn/ Thách thức:
doanh nghiệp
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Dịch vụ thị trường

Khả năng tiếp cận
dịch vụ sản xuất

Tài chính

Thị trường

(+) Nữ giới tham gia các
lớp tập huấn sản xuất (tỷ lệ
nhỏ)

(-) Các quyết định liên
quan đến tài chính thường
do người đan ông quyết
định

(-) Chưa có đầu ra sản
phẩm ổn định do chưa
kiên kết trực tiếp với
công ty thu mua

(-) Thiếu kiến thức về các
sáng kiến tăng thu nhập
của người phụ nữ

(+) Đã có sự đóng góp ý
kiến chung giữa vợ và
chồng trong các quyết
định

(-) Tiêu thụ chủ yếu qua
thương lái (xảy ra tình
trạng “ép giá”

(-) Các chuẩn mực xã hội
đối với người phụ nữ

(-) Chưa chủ động tìm
kiếm đầu ra cho sản
phẩm

(+) Đa dạng hóa các dịch
vụ cung cấp của HTX

(-) Nam giới thường là
người tham gia các buổi tập
huấn, hội thảo chia sẻ kỹ
thuật

(-) Nam giới trực tiếp lựa
chọn các sản phẩm vật tư
nông nghiệp (phân bón
thuốc BVTV, giống...

(-) Tìm kiếm đầu ra cho sản
phẩm thường được nam
giới thực hiện

(+) Tiếp cận các dự án tốt
hơn trên những vùng liên
kết (HTX, tổ nhóm nông
dân)

(+) Được hỗ trợ từ phía
nhà nước cho hộ nông
dân, HTX vay vốn

(+) HTX hình thành quỹ
để cho các thành viên vay
vốn xoay vòng

(-) Cũng có xảy ra tình
trạng không minh bạch
trong các hoạt động thu
chi của HTX

(+) Một số HTX liên kết
với công ty thu mua chế
biến xuất khẩu gạo

(+) Đã có sự hỗ trợ của
nhà nước trong việc thúc
đẩy thương thảo liên kết
đi đến hợp đồng bao tiêu
sản phẩm

Phát triển kinh
doanh

(+) Xây dựng thương
hiệu gắn liền với HTX
(-) Đội ngủ lãnh đạo ở các
HTX không có trình độ,
kinh nghiệm trong lĩnh
vực kinh doanh

(-) Chưa nắm bắt được
nhu cầu thị trường tiêu
thụ
(-) Phụ nữ không tham
gia vào các hoạt động
như đàm phán đầu ra cho
sản phẩm
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Phát triển kinh doanh
Khuyến nông
(+) Một số nơi công
tác khuyến nông
làm rất tốt
(+) Một số HTX
được hỗ trợ rất tốt
về kỹ thuật
(-) Công cụ hỗ trợ
tập trung nhiều cho
vùng dự án
(-) Các bạn trẻ/nữ ít
được tham gia

Tài chính

Thông tin thị
trường

Chất lượng

(-) Khó khăn cho
các nhà cung cấp để
có được thông tin
cập nhật giá cả

(-) Thiếu kiến
thức phân loại,
đánh giá chất
lượng

(-) Cần đảm bảo
quyền tiếp cận truy
cập cho tất cả các
thành viên cộng
đồng vào thông tin
thị trường, không
chỉ các thành viên
PG

(-) Hộ nông dân
chưa quan tâm
nhiều đến chất
lượng

(+) Hệ thống thông
tin tồn tại qua tivi,
qua các cuộc hội
thảo, tập huấn, qua
nông dân với nông
dân

(-) Việc đảm
báo chất lượng
khi tồn trữ chưa
được chú trọng
nhiều

Tín dụng và tiết kiệm

Bảo hiểm

(-) Lãi suất 810% khi mua
vật tư nông
nghiệp

(-) Không có
bảo hiểm cho
sản xuất nông
nghiệp

(-) Thủ tục cho
vay phức tạp và
khó khăn

(+) Khi có rũi ro
do BĐKH, dịch
bệnh không đạt
sản lượng như
ký kết hợp đồng
ban đầu, công ty
sẻ cho nợ sản
lượng đến vụ
sau và hỗ trợ
500.000đ/công

(+) Chính sách
hỗ trợ tín dụng
liên kết sản xuất

Cơ sở hạ tầng/vận chuyển
(+) Các DN đã
có khuyến khích
giá mua khi
đảm báo chất
lượng sản phẩm

Cơ sở hạ tầng

Vận chuyển

(-) Thiếu kho bãi
khi vào vụ

(+) Đáp ứng chi phí
vận chuyển

(-) Thiếu phương
tiện sấy SP gần nơi
SX

(+) Đa dạng
phương tiện đường
bộ, sông

(-) Chưa đáp ứng
nhu cầu BĐKH

(-) Chi phí vận
chuyển cao tăng
gia thành SP
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4.4. Can thiệp đề xuất
Chủ đề

WEE

Can thiệp

Tính khả thi
(1-10)

Tiềm năng
tạo tác
động
(1-10)

Điểm

- Phụ nữ được ghi tên và cùng
ký với chồng các hợp đồng
liên kết với DN

7

8

15/20

- Xây dựng các mô hình quản
lý kỹ thuật từng giai đoạn sản
xuất từ khi gieo sạ cho đến thu
hoạch do nữ nông dân có sáng
kiến thực hiện và tạo điển hình
nhân rộng

8

6

14/20

- Xây dựng các mô hình sáng
kiến của nữ trong việc tạo sinh
kế, giảm tác động biến đổi khí
hậu, tăng thu nhập…tạo điều
kiện nhân rộng

8

7

15/20

- Quy định tỷ lệ cân đối nữ
tham gia trong các cuộc tập
huấn, hội thảo, hội nghị.

9

8

17/20

- Cơ cấu tỷ lệ hợp lý nữ trong
ban quản lý THT, HTX

7

7

14/20

Cơ giới hóa khâu gieo sạ/cấy
nhằm giảm thiều rủi ro nhiễm
mặn

8

8

17/20

Cơ giới hóa thu hoạch nhanh
gọn tránh thất thoát mưa ẩm,
giảm chất lượng

9

8

18/20

CCR

8

Tăng cường phương tiện
sấy/vận chuyển gần nơi sản
xuất sấy kịp thời

6

6

15/20

Tăng cường cơ giới hóa khâu
bón phân, phun thuốc BVTV

6

6

14/20

Đổi mới cơ cấu giống ngắn
ngày, chịu độ mặn cao, thích
nghi rộng

8

8

16/20

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng để
giảm thiểu được rủi ro của
BĐKH

8

8

16/20

Xây dựng hệ thống đê bao để
kiểm soát được tình trạng
ngập úng cũng như mặn xâm
nhập vào

8

8

15/20

Giữ nước ở các con kênh nhỏ
để cung cấp vào sản xuất vào
mùa khô để tránh tình trạng
thiếu nước

7

8

14/20

Môi trường (không) thuận lợi
Quyền sở hữu đất
và tài sản

Biến đổi khí hậu

Chính sách

(-) Người phụ nữ ít
được đứng tên chủ
quyền đất đai và cũng
ít được đứng tên khi
thế chấp tài sản để
vay vốn ngân hàng

(-) Chưa có biện pháp
cụ thể nào để giảm
thiểu rũi ro do
BĐKH..

(-) Trình độ học vấn cả nam
và nữ còn hạn chế ở khu vực
thực hiện đánh giá

(-) Tác hại của biến đối
khí hậu ảnh ưởng đến
sinh kế người trồng lúa

(-) Chưa có cơ chế điều tiết
giá thị trường từ đó giá cả
không ổn định
(-) Các chính sách thúc đẩy
liên kết chuỗi yếu kém
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Quản trị Nhà nước, thực thi
luật pháp về thương mại

Chuẩn mực xã hội

(-) Thiếu sự tham gia của phụ
nữ trong liên minh nông nghiệp,
nếu có con số này rất ít

(-) Phong tục tập quán làm hạn
chế vai trò của người phụ nữ
trong sản xuất

Xu hướng cạnh tranh và tiêu
dùng

(-) Chưa quan tâm vấn đề này
đối với sản xuất nông hộ

(-) Người phụ nữ thiếu kiến
thức về xã hội, kỹ thuật để ra
quyết định
(-) Phụ nữ không có tiếng nói trong
quyết định sản xuất

Tập huấn các kiến
thức về xã hội kỹ
thuật cho người
phụ nữ giúp họ tự
tin hơn khi tham
gia vào sản xuất

10

Tăng
cường mối
liên kết
giữa HTX
và các bên

Chuỗi

Người sản xuất

Công ty

(-) Người đàn ông
tham gia sản xuất
chính

(-) Sản xuất nhỏ,
thủ công, lạc hậu
(+) Tiềm năng
đất đai, lao
động…

(-) Năng lực điều
hành, quản lí của
ban quản lí HTX
yếu kém
(-) Mối liên kết
giữa ban quản lí
HTX và các thành
viên lõng lẽo do
mâu thuẩn về lợi
ích

Tập huấn
cho họ các
quy trình
công nghệ
tiên tiến,
thị trường
chế biến,
sau thu
hoạch
Người xuất
Người chế biến
nhập khẩu

(-) Thiếu
phương tiện,
máy móc

(-) Dư lượng hóa
chất trong sản
phẩm

(-) Thiếu quy
trình công nghệ
tiên tiến

(-) Thiếu đa
dạng sản phẩm

(-) Hàng rào kỹ
thuật khắc khe
nước nhập khẩu

Người bán lẻ

(-) Người phụ nữ thường giữ
những vai trò như Kế Toán,
chưa tham gia vào các quyết
định ký hết hợp đồng với
doanh nghiệp

(-) Giá trị SP cộng thêm
chưa cao

(-) Sản phẩm thiếu an toàn,
SP giả tràn lan

Kiểm soát
chặt chẻ
về dư
lượng các
chất trong
sản phẩm
từ đầu vào
đến đầu ra
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Tăng cường
sự tham gia
của người
phụ nữ
trong các
dịch vụ sản
xuất

Dịch vụ thị trường

Khả năng tiếp cận
dịch vụ sản xuất

Tài chính

Thị trường

Phát triển kinh
doanh

(-) Nam giới thường là
người tham gia các buổi tập
huấn, hội thảo chia sẽ kỹ
thuật

(-) Các quyết định liên
quan đến tài chính thường
do người đan ông quyết
định

(-) Chưa có đầu ra sản
phẩm ổn định do chưa
kiên kết trực tiếp với
công ty thu mua

(-) Thiếu kiến thức về các
sáng kiến tăng thu nhập
của người phụ nữ

(-) Nam giới trực tiếp lựa
chọn các sản phẩm vật tư
nông nghiệp (phân bón
thuốc BVTV, giống...
(-) Tìm kiếm đầu ra cho sản
phẩm thường được nam
giới thực hiện

(-) Xảy ra tình trạng không
minh bạch trong các hoạt
động thu chi của HTX

(-) Tiêu thụ chủ yếu qua
thương lái (xảy ra tình
trạng “ép giá”
(-) Chưa chủ động tìm
kiếm đầu ra cho sản
phẩm

(-) Các chuẩn mực xã hội
đối với người phụ nữ
(-) Đội ngủ lãnh đạo ở
các HTX không có trình
độ, kinh nghiệm trong
lĩnh vực kinh doanh

(-) Chưa nắm bắt được
nhu cầu thị trường tiêu
thụ
(-) Phụ nữ không tham
gia vào các hoạt động
như đàm phán đầu ra cho
sản phẩm

12

A. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Tổng quan ngành hàng
Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới tổng
sản lượng hơn 44,7 triệu tấn vào năm 2017 và là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba
thế giới với sản lượng 6 triệu tấn gạo bán ra trên thị trường quốc tế cũng trong
năm 2017. Dù vậy, năng suất và xuất khẩu tăng không đồng nghĩa với việc chất
lượng cuộc sống của các nông hộ trồng lúa được cải thiện, do quy mô canh tác
nhỏ, tốn kém nguyên liệu đầu vào, chuỗi giá trị manh mún, điều khoản thương
mại bất lợi và tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Đã có nhiều nghiên cứu về chuỗi giá trị của ngành lúa gạo khu vực ĐBSCL.
Các nghiên cứu đều chỉ ra thương lái và công ty xuất khẩu là những chủ thể đóng
vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị gạo của vùng ĐBSCL. Các công ty xuất
khẩu là đơn vị quyết định giá bán gạo trên thị trường thế giới, từ đó truyền tín
hiệu về giá dọc xuống toàn bộ chuỗi giá trị, thông qua các tác nhân bao gồm
thương lái, nhà máy xay xát và các môi giới. Hơn 90% sản lượng hộ nông dân
sản xuất ra được bán trực tiếp cho thương lái. Thương lái cũng đóng vai trò quan
trọng không chỉ trong khâu mua bán lúa, mà cả trong khâu mua bán gạo. Dẫu là
lực lượng sản xuất chính trong chuỗi giá trị nông nghiệp, phần lợi nhuận và rủi
ro mà người sản xuất nhỏ đang phải chấp nhận chưa được công bằng. Nếu thiếu
tổ chức mạnh, hoạt động tập thể, người sản xuất nhỏ ở các cấp độ (hộ gia đình,
cộng đồng hay chuỗi giá trị) hầu như không có tiếng nói để đàm phán lợi ích tốt
hơn trong chuỗi giá trị, không bảo vệ được quyền và sinh kế của bản thân.
Trong chuỗi giá trị lúa gạo, phụ nữ chiếm khoảng 65% lực lượng lao động
(bao gồm nữ nông dân tự canh tác), nhưng hiếm có cơ hội tham gia ra quyết định
về sản xuất tại hộ gia đình, cộng đồng hay nhóm canh tác, thường nhận mức
lương thấp hơn nam giới trong khi làm cùng một công việc. Thông lệ này không
chỉ cổ súy bất bình đẳng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất của
nông dân.
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2. Mục đích của dự án:
Thay đổi cuộc sống của những người sản xuất quy mô nhỏ và người lao
động trong hoạt động kinh doanh nông nghiệp thông qua tăng cường quyền năng
kinh tế cho phụ nữ trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững và thích ứng
với khí hậu.
3. Bối cảnh thực hiện GMM- mục đích sử dụng
Xác định chiến lược phù hợp và hiệu quả với từng chuỗi giá trị cụ thể để
tăng quyền của người nông dân sản xuất quy mô nhỏ (SSF) + thúc đẩy vị thế
kinh tế của phụ nữ (WEE) + tăng cường năng lực thích ứng và phục hồi với
những rủi ro và cú sốc về biến đổi khí hậu/ thị trường:
+ Xác định vị trí hiện tại của phụ nữ trong chuỗi giá trị và mức độ tham gia
của họ
+ Xác định các rào cản, nút thắt mà phụ nữ cũng như các tác nhân liên quan
có thể gặp phải khi tham gia chuỗi thị trường
+ Cho phép các tác nhân khác nhau có thể hiểu, đánh giá lại, tái tiếp cận và
thỏa thuận lại vai trò của họ
+ Dễ dàng thấy được khu vực dễ sinh ra lợi nhuận
+ Làm cơ sở dữ liệu ban đầu để phục vụ giám sát và đánh giá
+ Cung cấp thông tin cho việc thiết kế chương trình dự án
4. Phương pháp thực hiện: Phân tích các trở ngại và cơ hội để nông dân sản
xuất quy mô nhỏ (SSF) và phụ nữ tham gia và hưởng lợi công bằng trong chuỗi
giá trị thông qua các cuộc đánh giá, đối thoại trực tiếp với nông dân, doanh nghiệp
B. CÁC PHÁT HIỆN
1. Môi trường thuận lợi
1.1. Vai trò giới
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 Phụ nữ và nam giới thường có 3 vai trò giới như sau:
- Vai trò sản xuất: Vai trò sản xuất là các hoạt động làm ra sản phẩm, hàng hoá
hoặc dịch vụ để tiêu dùng và trao đổi thương mại
- Vai trò tái sản xuất: là các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ...giúp tái
sản xuất dân số và sức lao động bao gồm sinh con, các công việc chăm sóc gia
đình, nuôi dạy và chăm sóc trẻ con, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc sức khoẻ
gia đình, tiêu tốn nhiều thời gian nhưng không tạo ra thu nhập. Xã hội không coi
trọng và đánh giá cao vai trò này. Hầu hết phụ nữ và bé gái đóng vai trò và trách
nhiệm chính trong các công việc tái sản xuất.
- Vai trò cộng đồng: bao gồm một tổ hợp các sự kiện xã hội và dịch vụ
 Thách thức
Cả nam và nữ đều có khả năng tham gia vào cả ba loại vai trò trên. Tuy nhiên,
ở nhiều địa phương, phụ nữ hầu như đều phải đảm nhiệm vai trò tái sản xuất đồng
thời cũng phải tham gia tương đối nhiều vào các hoạt động sản xuất. Gánh nặng
công việc gia đình của phụ nữ cản trở họ tham gia một cách tích cực và thường
xuyên vào các hoạt động cộng đồng. Kết quả là, đàn ông có nhiều thời gian và cơ
hội hơn để đảm nhận vai trò cộng đồng và rất ít khi tham gia vào các hoạt động tái
sản xuất.
 Cơ hội:
- Đang có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò giới ở cả nam và
nữ tại các địa phương, xuất hiện một số thành viên phụ nữ trong tổ nhóm tham gia
tích cực vào các hoạt động, các quyết định của tổ nhóm, các phong trào ở địa phương
- Được sự hỗ trợ của chính quyền trong một số chính sách liên quan đến phụ
nữ, bình đẵng giới
- Nam giới dần chấp nhận các quan niệm mới về vai trò giới, vai trò của người
phụ nữ trong gia đình và xã hội
 Giải pháp:
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- Tổ chức các buổi tập huấn Gals, các buổi chia sẽ trực tiếp để cho người phụ
nữ nói ra những khó khăn mà họ đang gặp phải tại chính nơi họ sinh sống
- Thành lập một đội thành viên nữ chủ chốt để dễ dàng triển khai các hoạt hoạt
động tại thực địa
- Tăng khả năng tham gia của phụ nữ vào các quyết định của HTX, tăng tiếng
nói của người phụ nữ thông qua việc tăng số lượng thành viên nữ chủ chốt trong các
HTX
Các buổi tập huấn về vai trò giới, vai trò và quyền của người phụ nữ đều có sự
tham gia của người đàn ông
1.2 Các quan niệm xã hội và mạng lưới xã hội phi chính thức
 Thách thức
-Quan niệm xã hội và phong tục tập quán làm hạn chế vai trò của người phụ
nữ tham gia quyết định các hoạt động sản xuất.
-Trình độ lỹ thuật và kiến thức về sản xuất nông nghiệp ở cả nam và nữ ở tại
một số địa phương còn rất thấp, hầu hết sản xuất theo kinh nghiệm.
-Nam và nữ thường phân chia công việc trong gia đình, ví dụ: người chồng
thường tham gia nhiều các cuộc hội thảo, tập huấn hoặc các hoạt động xã hội,
trong khi đó người phụ nữ tham gia nhiều vào các việc gia đình như chăm sóc
con cái, nhà cửa hoặc các công việc không làm ra thu nhập chính,...
 Cơ hội:
- Hiện nay cũng đã có nhiều các tổ chức phi chính phủ tập trung nghiên cứu
về vai trò của người phụ nữ, nhằm nâng cao quyền bình đẳng hơn trong cuộc
sống gia đình.
- Quan niệm xã hội ở một số địa phương cũng đã có những chuyến biến tích
cực cho vai trò và vị thế của người phụ nữ chẳng hạn như: người phụ nữ có thể
tham gia vào các công tác của chính quyền, địa phương, tham gia lãnh đạo ở một
số công ty, doanh nghiệp, quyết định một số việc quan trọng của gia đình, ...
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1.3 Quyền sử dụng đất và các tài sản có giá trị
Các giấy tờ liên quan đến tài sản như nhà ở, quyền sử dụng đất, các vật dụng
có giá trị trong gia đình chủ yếu do người đàn ông trong gia đình đứng tên sở hữu
 Thách thức:
Trong các hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế người phụ nữ phải hỏi ý
kiến hay trao đổi với người chồng mới có thể quyết định, do trình độ học vấn ,
các kinh nghiệm xã hội của người phụ nữ ở những vùng dự án còn hạn chế (khá
phổ biến ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, trong giai đoạn hiện nay ở các vùng nông
thôn đa số còn người già, mặt khác những người già bị ảnh hưởng bởi hậu quả
của chiến tranh giai đoạn trước không được tham gia học tập) vì vậy việc quyết
định liên quan đến tài sản đều do người chồng.
 Giải pháp:
Có những buổi tập huấn riêng cho các chị em phụ nữ, giúp các chị hiểu được
quyền của mình trong xã hội, gia đình,....
1.4 Môi trường tự nhiên và các nguồn lực tự nhiên
 Cơ hội:
- Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, sông ngòi ở khu vực này thuận lợi cho sản
xuất nông nghiệp. Có hệ thống đê bao ngăn lũ, mặn. Áp dụng các tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào trong sản xuất. Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất.
- Một số vùng nằm trong vùng canh tác lúa-tôm bền vững thân thiện với môi
trường.
 Thách thức:
- Một số sản phẩm từ quá trình phân hủy rơm rạ (vùng lúa 3 vụ/năm) như H2S,
CH4, các độc chất, các khí bay vào khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính, ngoài ra các
độc chất còn tác động đến cây lúa gây giảm năng suất.
- Tình hình biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, hạn, mặn xảy ra trầm trọng
ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.
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- Lạm dụng các hóa chất nông nghiệp làm cho đất canh tác ngày bạc màu,
sâu bệnh khó kiểm soát từ đó giảm năng suất lúa.
- Hệ thống sông ngòi ở Đồng Bằng Sông cữu Long ngoài thuận lợi trong
cung cấp nước tưới tiêu còn gây ra tác hại vô cùng lớn cho nền sản xuất nông
nghiệp vùng này. Cản trỡ việc áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng ở một số đợi
phương, cản trợ việc tập trung diện tích đất sản xất của những hộ qui mô nhỏ khi
tham gia vào trong các mô hinh cánh đồng mẫu lớn.
- Nền đất canh tác nông nghiệp ở ĐBSCL thấp, mềm từ đó ảnh hưởng đến
việc đưa máy móc vào đồng ruộng.
1.5 Biến đổi khí hậu
 Thách thức:
- Năng suất cây trồng giảm do tác động của biến đổi khí hậu
- Tình hình dịch bệnh khó kiểm soát, diễn biến thất thường
- Xâm nhập mặn, hạn hán (kích thích tầng phèn tiềm tàng hoạt động), thiếu
nước bơm tưới gây thất thoát năng suất
- Các cơ quan dự báo có thể không chính xác về tình hình thời tiết, dịch bệnh
để có các khuyến cáo kịp thời cho người dân
 Cơ hội
- Hệ sinh thái bị biến đổi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tuy nhiên nó cũng mang
đến 1 số cơ hội mới cho người dân:
+ Xâm nhập mặn: chuyển sang các mô hình canh tác mới ngoài canh tác lúa
(lúa-tôm, chuyên tôm,..)
+ Thay đổi tư duy của người dân (từ bị động sang chủ động tìm kiếm các thông
tin liên quan)
+ Lũ lụt: “sống chung với lũ” tạo sinh kế mới cho người trồng lúa ở các vùng
bị ảnh hưởng bỡi lũ, An Giang, từ đó tăng thu nhập cho các hộ sản xuất nhỏ.
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 Giải pháp:
- Tổ chức các buổi đối thoại, hội thảo với nông dân là các hộ sản xuất qui mô
nhỏ về các khó khăn, thuận lợi ở từng vùng dự án, đề có chính sách hỗ trợ, xây dựng
các mô hình phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu ở từng địa phương.
- Cùng với chính quyền và các ban ngành có liên quan thực hiện các chính
sách hỗ trợ đặc biệt cho những nơi bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, lũ lụt
1.6. Quản trị nhà nước, thực thi luật pháp về thương mại (Phỏng vấn chuyên
gia, trích xuất báo cáo đánh giá doanh nghiệp…)
 Thách thức: Năng lực quản trị ở các HTX còn yếu kém về các chính sách
cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thiếu sự tham gia của phụ nữ
trong liên minh nông nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ thiếu thông tin về các
chính sách thương mại.
Bên cạnh đó, quy mô hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn hẹp, như chính sách về
vườn ươm doanh nghiệp, bảo lãnh tín dụng, chính sách tư vấn về quản trị kinh doanh
và nâng cao hiệu quả sản xuất do nguồn lực còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào tài
trợ quốc tế. Chất lượng và nội dung hỗ trợ chưa cao, công tác đào tạo nguồn nhân
lực chưa bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thời gian xây dựng,
ban hành một số chính sách còn kéo dài, chưa đi vào cuộc sống, làm giảm hiệu quả
thực thi chính sách.
 Giải pháp: Đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ chủ chốt của
HTX, Doanh nghiệp. Đồng thời có những buổi hội thảo phổ biến về các
thông tin chính sách thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người
nông dân,...
1.7 . Các chính sách thương mại và chính sách cạnh tranh


Thách thức: Trong chính sách cạnh tranh, chất lượng thể chế đóng

vai trò cạnh tranh, đóng vai trò mấu chốt trong xã hội. Trong đó, thái độ của Chính
phủ đối với thị trường tự do, quản lý điều tiết quá mức, thiếu sự minh bạch, sự phụ
thuộc chính trị vào hệ thống tư pháp sẽ ảnh hưởng tới chi phí rất lớn.
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 Giải pháp: Để nâng cao năng lực cạnh tranh, cần kết nối các thị trường, cải
thiện cơ sở hạ tầng đồng thời giúp giảm nghèo, bình đẳng...và cả giáo dục bởi nền
kinh tế đòi hỏi nuôi dưỡng những người có trình độ, mức độ đào tạo cán bộ nhất là
hướng nghiệp dạy nghề là điểm rất quan trọng để nâng cao tay nghề, tạo ra thị
trường mong muốn. Để làm được các việc trên đòi hỏi mức can thiệp của Chính
phủ, tạo sự hoạt động của DN. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thương mại quốc
tế đóng vai trò quan trọng.
1.8 Các quy định và tiêu chuẩn chất lượng
 Thuận lợi: Một số công ty, doanh nghiệp đã có những quy định về tiêu
chuẩn chất lượng: ISO22000, HACCP,..
 Thách thức: Ở qui mô nông hộ, các qui định về tiêu chuẩn chất lượng
chưa rõ ràng và chưa được phổ biến rộng rãi.
-

Giải pháp: Đào tạo, nâng cao năng lực và trình độ, kỹ năng cho cán bộ trong
doanh nghiệp, HTX và nông hộ

1.9. Công nghệ và cạnh tranh
 Thách thức: Việc ứng dụng các công nghệ trong sản xuất kinh doanh còn
nhiều hạn chế. Ở một số doanh nghiệp và HTX đã biết sử dụng công nghệ 4.0.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập.
 Nguyên nhân: do trình độ của nông dân vẫn còn thấp, bà con chưa có thói quen
sử dụng điện thoại để theo dõi, đánh giá đồng ruộng. Ở mức độ doanh nghiệp,
việc xây dựng phần mềm chưa có cán bộ đủ trình độ để xây dựng, thuê bên
ngoài nhưng giá cả rất cao.
 Giải pháp: Từng bước tập cho bà con nông dân có thói quen ghi chép, theo
dõi ruộng thí nghiệm và sử dụng máy vi tính để kiểm tra theo dõi đồng ruộng
của mình.
1.10. Xu hướng tiêu dùng
 Thuận lợi: Một số nghiên cứu đã thử nghiệm phản ứng của người tiêu dùng đô
thị Việt Nam đối với các nhãn hiệu sản xuất bền vững gạo. Thông qua các thí
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nghiệm hành vi có thể thấy, chúng khuyến khích người tiêu dùng sẵn lòng chi trả
gạo được sản xuất và dán nhãn theo tiêu chuẩn sản xuất bền vững quốc gia
“VietGAP” tại các siêu thị tại thành phố Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL). Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các điều kiện khiến người tiêu dùng
sẵn sàng trả nhiều hơn cho gạo bền vững được chứng nhận. Họ nhận thấy, người
tiêu dùng Việt sẵn sàng trả thêm 9% cho gạo được chứng nhận sản xuất bền vững
so với giá gạo thường. Khoản tăng thêm này thậm chí còn lên đến 33% khi được
thông báo về nhãn sản phẩm được sản xuất bền vững có nghĩa là gì và chính xác
gạo được sản xuất ở đâu. Những người tiêu dùng tự cho rằng mình là người có ý
thức về môi trường và sức khỏe có khuynh hướng phản ứng mạnh nhất với các
nhãn mác sản xuất bền vững. Tuy nhiên, ở một số vùng nông thôn, người nông
dân vẫn chưa ý thức được gạo an toàn hay gạo sạch. Việc lạm dụng các loại thuốc
BVTV vào giai đoạn chín vẫn còn khá phổ biến ở nhiều nơi. Người phụ nữ đóng
vai trò rất quan trọng ở khâu này, vi việc lựa chọn mặt hàng ăn uống, đi chợ là
do người phụ nữ đảm nhận.
 Giải pháp: Ở các vùng nông thôn cần có những buổi hội thảo hướng dẫn
cho bà con cách hạn chế thuốc BVTV trong giai đoạn chín (thời gian cách
ly, các gốc thuốc nào không được sử dụng trong giai đoạn này).
Tóm tắt lại các nội dung chính liên quan đến chủ đề: cơ hội và cản trở chính,
giải pháp
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MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI
Giới

Các quan niệm xã hội

Quyền sử dụng đất và các
tài sản có giá trị

MT tự nhiên và các
nguồn lực tự nhiên

Vai trò:

Thách thức:

Thách thức:

Thuận lợi

(-) Quan niệm xã hội và
phong tục tập quán làm
hạn chế vai trò của người
phụ nữ tham gia quyết
định các hoạt động sản
xuất.

(-) Các giấy tờ liên quan
đến tài sản như nhà ở,
quyền sử dụng đất, các
vật dụng có giá trị trong
gia đình chủ yếu do
người đàn ông trong gia
đình đứng tên sở hữu

(+) Vai trò SX
(+) Vai trò tái SX
(+) Vai trò cộng đồng

Thách thức:
(-) Phụ nữ ở hầu hết các
địa phương đểu phải đảm
nhận vai trò tái sx
Giải pháp:
(+) Tổ chức các buổi tập
huấn Gals chia sẻ trực
tiếp để phụ nữ nói ra
những khó khăn mà họ
gặp phải.
(+) Thành lập một đội
thành viên nữ chủ chốt.
(+) Tăng khả năng tham
gia của phụ nữ vào quyết
định sản xuất

(-) Trình độ kỹ thuật và
kiến thức về sản xuất
nông nghiệp ở cả nam và
nữ ở tại một số địa
phương còn rất thấp, hầu
hết sản xuất theo kinh
nghiệm.

Giải pháp:
(+) Đã có nhiều các tổ
chức phi chính phủ tập
trung nghiên cứu về
vai trò của người phụ
nữ, nhằm nâng cao
quyền bình đẳng hơn
trong cuộc sống gia
đình.
(+) Quan niệm xã hội ở
một số địa phương cũng
đã có những chuyến biến
tích cực cho vai trò và vị
thế của người phụ nữ .

Giải pháp:
(+) Có những buổi tập
huấn riêng cho các chị
em phụ nữ, giúp các
chị hiểu được quyền
của mình trong xã hội,
gia đình,....

(+) Điều kiện khí
hậu, thổ nhưỡng,
sông ngòi ở khu
vực này thuận lợi
cho
sản
xuất
nghiệp. Có hệ
thống đê bao ngăn
lũ, mặn. Áp dụng
các tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào
trong sản xuất.
(+) Một số vùng
nằm trong vùng
canh tác lúa-tôm
bền vững thân thiện
với môi trường.

Thách thức:
(-) Một số sản phẩm
từ quá trình phân
hủy rơm rạ.
(- ) Tình hình biến
đổi khí hậu diễn
biến bất thường,
hạn, mặn xảy ra
trầm trọng ảnh
hưởng lớn đến sản
xuất nông nghiệp.
(- ) Lạm dụng các
hóa
chất
nông
nghiệp làm cho đất
canh tác ngày bạc
màu, sâu bệnh khó
kiểm soát từ đó
giảm năng suất lúa.
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Quản trị Nhà nước, thực
thi luật pháp thương mại

Các chính sách thương
mại và chính sách cạnh
tranh

Thách thức:

Thách thức:

Thách thức:

Thách thức:

(-) Năng suất cây
trồng giảm do tác
động của biến đổi khí
hậu.

(-) Năng lực quản trị ở
các HTX còn yếu kém
về các chính sách cũng
như trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.

(-) Thái độ của chính
phủ đối với thị
trường tự do, quản lý
điều tiết quá mức,
thiếu sự minh bạch,
sự phụ thuộc vào hệ
thống tư pháp sẻ ảnh
hưởng đến chi phí rất
lớn.

(-) Ở qui mô nông
hộ, các qui định về
tiêu chuẩn chất

Biến đổi khí hậu

(- ) Tình hình dịch
bệnh khó kiểm soát,
diễn biến thất thường.
(-) Xâm nhập mặn,
hạn hán (kích thích
tầng phèn tiềm tàng
hoạt động), thiếu
nước bơm tưới gây
thất thoát năng suất.

(-) Thiếu sự tham gia
của phụ nữ trong liên
minh nông nghiệp.
(-) Các doanh nghiệp
nhỏ thiếu thông tin về
các chính sách thương
mại.

Giải pháp:
Giải pháp:
(+) Tổ chức các buổi
đối thoại, hội thảo với
nông dân là các hộ sản
xuất qui mô nhỏ về các
khó khăn, thuận lợi ở
từng vùng dự án, đề có
chính sách hỗ trợ, xây
dựng các mô hình phù
hợp, thích ứng với
biến đổi khí hậu ở từng
địa phương.
(+) Cùng với chính
quyền và các ban
ngành có liên quan
thực hiện các chính
sách hỗ trợ đặc biệt
cho những nơi bị ảnh
hưởng thiên tai, hạn
hán, lũ lụt.

(+) Đào tạo nâng cao
năng lực quản trị cho
cán bộ chủ chốt của
HTX, Doanh nghiệp.
Đồng thời có những
buổi hội thảo phổ biến
về các thông tin chính
sách thương mại cho
các doanh nghiệp vừa
và nhỏ, người nông
dân,...

Giải pháp:
(+) Để nâng cao năng
lực cạnh tranh, cần kết
nối các thị trường, cải
thiện cơ sở hạ tầng
đồng thời giúp giảm
nghèo, bình đẳng,.. và
cả giáo dục bởi nền
kinh tế đòi hỏi nuôi
dưỡng những người có
trình độ, mức độ đào
tạo cán bộ nhất là
hướng nghiệp dạy
nghề là điểm rất quan
trọng để nâng cao tay
nghề, tạo ra thị trường
mong muốn. Để làm
được các việc trên đòi
hỏi mức can thiệp của
Chính phủ, tạo sự hoạt
động của DN. Đối với
các nhà đầu tư nước
ngoài, thương mại
quốc tế đóng vai trò
quan trọng.

Các quy định về tiêu
chuẩn chất lượng

lượng chưa rõ
ràng và chưa
được phổ biến
rộng rãi.

Giải pháp:
(+) Đào tạo, nâng cao
năng lực và trình độ,
kỹ năng cho cán bộ
trong doanh nghiệp,
HTX và nông hộ
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2. CHUỖI THỊ TRƯỜNG
2.1. Người sản xuất
 Thách thức
- Diện tích đất canh tác trung bình mỗi hộ không nhiều từ khó khăn trong
việc thực hiện các dự án, kế hoạch.
- Người dân có thói quen canh tác theo kinh nghiệm, không tuân theo các chỉ
dẫn, khuyến cáo của chính quyền địa phương.
- Chưa có thói quen làm chung bán chung.
- Không có kinh nghiệm khi thành lập các hợp tác xã, tổ HTX, chưa có năng
lực lãnh đạo, quản lí tài chính, lập kế hoạch phòng tránh rủi ro. Tinh thần đoàn
kết ở 1 số tổ nhóm nông dân lõng lẽo, các qui chế chưa được ban hành.
- Thiếu liên kết với các đơn vị đầu vào, đầu ra. Nông dân chưa hình thành
thói quen tìm kiếm thị trường đầu ra chỉ bị động chờ thương lái đến tận nơi sản
xuất để thu mua từ đó sảy ra tình trạng “ép giá”.
- Người phụ nữ chủ yếu tham gia các vào nhóm công việc không được trả
lương, ít khi tham gia sản xuất. Mặt khác lãnh đạo của các tổ nhóm nông dân
thường là nam giới ít có thành viên nữ (nếu có cũng chỉ giữ các chức vụ kế toán,
lỹ thuật viên..)
 Giải pháp:
- Tạo ra các liên kết dọc (cung cấp vật tư nông nghiệp, người sản xuất, thu
mua chế biến, tiêu thụ) các liên kết ngang (giữa các thành viên trong tổ nhóm,
giữa các tổ nhóm trên cùng địa bàn)
- Hỗ trợ tổ nhóm xây dựng các qui chế, qui định trong tổ nhóm nông dân
- Hỗ trợ xây dựng đội ngũ lãnh đạo có khả năng quản lí, vận hành tốt
HTX/THT.
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- Hỗ trợ người phụ nữ tham gia sâu vào sự ra quyết định trong sản xuẩn, tham
gia vào hoạt động quản trị của tổ nhóm, tăng cường tiếp xúc với cộng đồng đề
thay đổi nhận thức của họ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình xã hội
2.2. Thương lái
 Thách thức: Các thương lái thường mua lúa theo thị trường, giống nào
đang hút hàng thì mua nhiều giống đó, chỉ kiểm tra lúa tại ruộng và không
có kiểm soát về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
 Giải pháp: Tổ chức đối thoại giữa các thương lái, doanh nghiệp, nhà nông
dân để thống nhất về giá cả, chất lượng đầu vào, đầu ra,...
2.4. Doanh nghiệp chế biến/Xuất khẩu (Trích xuất báo cáo đánh giá doanh
nghiệp…)
 Thách thức: Chưa quản lý được chất lượng đầu vào, từ sản xuất đến sản phẩm.
Do một số công ty mua sản phẩm qua kênh thương lái nên không kiểm tra
được chất lượng sản phẩm đầu vào. Trình độ của nguồn nhân lực đầu vào và
đầu ra còn hạn chế cả về trình độ và số lượng.
 Giải pháp: Hỗ trợ truy suất nguồn gốc thông qua hệ thống quản lí tiêu chuẩn mới
(BRC).
-

Sản phẩm tiêu dùng (hiện tại 10% có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến hộ
nông dân còn lại 90% chỉ có thể truy suất nguồn gốc ở phạm vi vùng (do thu mua
từ các thương lái)

-

Xây dựng thương hiệu: các vấn đề xoay quanh việc quản bá thương hiệu.

-

Đào tạo nhân lực công ty: mời các chuyên gia mở các lớp đào tạo về kỹ năng giao
tiếp, kỹ thuật sản xuất lúa, lập kế hoạch phòng, tránh rủi ro..

2.5. Doanh nghiệp nhập khẩu
 Thách thức: dựa chủ yếu vào các tiêu chuẩn đắng ký chất lượng của sản
phẩm của đối tác xuất khẩu,
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 Giải pháp: Cần có những buổi đánh giá định kỳ về chất lượng sản phẩm
hay lô hàng.
2.6. Người tiêu dùng
 Thách thức: Chỉ dựa vào hình ảnh, nhản mác quảng cáo của công ty,
không kiểm tra được chất lượng bên trong sản phẩm cũng như độ an toàn
của sản phẩm đó.
 Giải pháp: Có những buổi tập huấn giúp cho người tiêu dùng trong nước,
tại địa phương nắm được tiêu chuẩn chất lượng của từng sản phẩm, một
số phương pháp thông thường để kiểm tra chất lượng sản phẩm đó.
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MÔI TRƯỜNG
Người sản xuất

Thương lái

DN chế biến/xuất
khẩu

DN nhập khẩu

Thách thức:

Thách thức:

Thách thức:

Thách thức:

(-) Diện tích đất canh tác
nhỏ, người dân có thói
quen canh tác theo kinh
nghiệm, không tuân theo
các chỉ dẫn, khuyến cáo
của chính quyền địa
phương.

(-) Các thương lái thường
mua lúa theo thị trường,
giống nào đang hút hàng
thì mua nhiều giống đó,
chỉ kiểm tra lúa tại ruộng
và không có kiểm soát về
dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật.

(-) Chưa quản lý được
chất lượng đầu vào, từ sản
xuất đến sản phẩm.

(-) Dựa chủ yếu vào các
tiêu chuẩn đắng ký chất
lượng của sản phẩm của
đối tác xuất khẩu.

(-) Không có kinh nghiệm
khi thành lập các hợp tác
xã, tổ HTX, chưa có năng
lực lãnh đạo, quản lí tài
chính, lập kế hoạch phòng
tránh rủi ro.

Giải pháp:
(+) Tạo ra các liên kết
dọc (cung cấp vật tư nông
nghiệp, người sản xuất, thu
mua chế biến, tiêu thụ) các
liên kết ngang (giữa các
thành viên trong tổ nhóm,
giữa các tổ nhóm trên cùng
địa bàn)
(+) Hỗ trợ tổ nhóm xây
dựng các qui chế, qui định
trong tổ nhóm nông dân
(+) Hỗ trợ xây dựng đội
ngũ lãnh đạo có khả năng
quản lí, vận hành tốt
HTX/THT.
(+) Hỗ trợ người phụ nữ
tham gia sâu vào sự ra
quyết định trong sản xuẩt.

Giải pháp:
(+) Tổ chức đối thoại
giữa các thương lái,
doanh nghiệp, nhà nông
dân để thống nhất về giá
cả, chất lượng đầu vào,
đầu ra,...

Giải pháp:
(+) Hỗ trợ truy suất
nguồn gốc thông qua hệ
thống quản lí tiêu chuẩn
mới (BRC).
(+) Sản phẩm tiêu dùng
(hiện tại 10% có thể truy
xuất nguồn gốc sản
phẩm đến hộ nông dân
còn lại 90% chỉ có thể
truy suất nguồn gốc ở
phạm vi vùng (do thu
mua từ các thương lái).

Giải pháp:
(+) Cần có những
buổi đánh giá định kỳ
về chất lượng sản
phẩm hay lô hàng.

Người tiêu dùng

Thách thức:
(-) Chỉ dựa vào hình
ảnh, nhản mác quảng
cáo của công ty, không
kiểm tra được chất
lượng bên trong sản
phẩm cũng như độ an
toàn của sản phẩm đó.

Giải pháp:
(+) Có những buổi tập
huấn giúp cho người
tiêu dùng trong nước, tại
địa phương nắm được
tiêu chuẩn chất lượng
của từng sản phẩm, một
số phương pháp thông
thường để kiểm tra chất
lượng sản phẩm đó.
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3. Dịch vụ thị trường
3.1. Kỹ thuật (khuyến nông, khuyến ngư..)
 Thách thức:
Khi được hỏi về việc tham gia các lớp tập huấn của các cán bộ địa phương
phần lớn họ không nắm được những gì mà buổi tập huấn/hội thảo mang lại, chưa
nắm được nhu cầu khi tham gia. Đơn giản tham gia vì được hổ trợ kinh phí, các
phần quà mang về và thành phần tham các buổi tập huấn/hội thảo này bao gồm nam,
nữ trong độ tuổi lao động, người già đôi khi có trẻ con. Người nam tham dự các buổi
hội thảo/tập huấn kỹ thuật đôi khi cũng nắm được chút ít kỹ thuật canh tác ngược
lại phụ nữ tham gia chỉ vì (chồng bận công việc, đi dự vì kinh phí hổ trợ).
 Giải pháp:
- Làm sao để các hộ dân sản xuất nhỏ thấy được nhu cầu của bản thân hiện
tại và trong tương lai. Tăng cường vai trò của người phụ nữ trong canh tác, tham
gia trực tiếp các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, các chính sách của nhà nước.
- Xây dựng các buổi hội thảo/tập huấn đúng với nhu cầu thực tế của người
nông dân
3.2. Thông tin thị trường
 Thách thức:
- Người đàn ông là người tìm kiếm các thông tin đầu vào (giống phân bón,
thuốc BVTV) và đầu ra cho sản phẩm. Người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào
người chồng.
- Các thông tin trên thị trường chủ yếu được cung cấp từ các thương lái địa
phương, các công ty thu mua trong tỉnh, người sản xuất chưa chủ động trong vấn
đề đầu ra. Chưa chịu đầu tư tiềm kiếm các thị trường, các sản phẩm tìm năng để
sản xuất.
- Có nhiều nguồn cung cấp thông tin về giá cả tình hình tiêu thụ sản phẩm
nội địa, trong nước làm cho người sản xuất hoang mang chưa định hướng
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 Giải pháp:
Tăng cường tham gia các diễn đàn kinh tế, hội chợ nông nghiệp trong và
ngoài nước.
3.3. Quản lý chất lượng
 Thách thức: Hiện nay việc quản lý chất lượng ở các HTX, nông hộ chưa
được chú trọng nhiều dẫn đến dư lượng thuốc BVTV lưu tồn trong sản phẩm
cao, dẫn đến giảm chất lượng hoặc không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
 Giải pháp: Quản lý dư lượng thuốc BVTV:
+ Ký hợp đồng hợp tác xã, với các điều khoản về dư lượng thuốc bảo vệ thực
vật và các chất cấm.
+ Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ chuyên môn cao xuống hướng dẫn phun
thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân.
+ Nhật ký ghi chép quản lý đồng ruộng cụ thể (ngày bón phân, ngày phun xịt
thuốc…).
+ Khi đến thu hoạch: Có bộ phận KCS của Công ty xuống phối hợp để kiểm tra
chất lượng lúa về độ chín, định ngày thu hoạch…
3.4. Tiếp cận tín dụng
 Thách thức: Người lao động phải trả lãi suất cho việc mua vật tư phân bón
từ 8-10%. Việc tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng nhà nước tại một số địa
phương còn nhiều bất cập vì có nhiều hộ nông dân vay để đầu tư cho sản
xuất, nhưng thực tế lại phục vụ cho các mục đích khác.
 Giải pháp: Có thể lồng ghép các chính sách vay tín dụng vào các buổi tập
huấn cho nông dân, để họ hiểu thêm về nhu cầu và lợi ích của việc vay tín
dụng đầu tư vào sản xuất.
3.5 Bảo hiểm
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Hầu như không có địa phương nào mua bảo hiểm cho cây trồng của mình.
Khi gặp rũi ro, thường họ sẻ mất trắng. Đối với công ty bao tiêu sản phẩm họ sẻ
nợ sản lượng lại cho vụ sau.
3.6. cơ sở hạ tầng
 Thách thức: Một số địa phương cơ cở hạ tầng còn hạn chế. Các trường mầm
non ở vùng sâu vùng xa còn rất ít, cơ sở chăm sóc sức khỏe với các phương
tiện còn lạc hậu, người dân địa phương chưa có thói quen xây nhà vệ sinh,
vẫn còn đi ngoài tự nhiên.
- Ở một số công ty doanh nghiệp: Kho bãi vẫn còn thiếu khi vào vụ
 Giải pháp: Có thể cùng chính quyền địa phương đề xuất xây dựng thêm
trường mẫu giáo, phổ biến các kiến thức cho bà con việc xây nhà vệ sinh,
giúp đảm bảo vệ sinh môi trường,...
3.7 Dịch vụ vận tải
 Thuận lợi: Hiện nay các dịch vụ vận chuyển cũng rất phong phú từ đường
bộ cho đến đường thủy cho nên có thể di chuyển sâu vào trong đồng của bà
con.
Tóm tắt lại các nội dung chính liên quan đến chủ đề: cơ hội và cản trở chính,
giải pháp
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DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG
Kỹ thuật (Khuyến
Nông, Khuyến
Ngư,..)

Thông tin thị trường

Quản lý chất lượng

Tiếp cận tín dụng

Thách thức:

Thách thức:

Thách thức:

Thách thức:

(-) Không nắm được
những gì mà buổi tập
huấn/hội thảo mang lại,
chưa nắm được nhu cầu
khi tham gia

(-) Người đàn ông là
người tìm kiếm các thông
tin đầu vào (giống phân
bón, thuốc BVTV) và đầu
ra cho sản phẩm. Người
phụ nữ phụ thuộc hoàn
toàn vào người chồng.

(-) Hiện nay việc quản lý
chất lượng ở các HTX,
nông hộ chưa được chú
trọng nhiều dẫn đến dư
lượng thuốc BVTV lưu
tồn trong sản phẩm cao,
dẫn đến giảm chất lượng
hoặc không đạt tiêu chuẩn
xuất khẩu.

(-) Người lao động
phải trả lãi suất cho
việc mua vật tư phân
bón từ 8-10%. Việc
tiếp cận tín dụng từ
các ngân hàng nhà
nước tại một số địa
phương còn nhiều bất
cập vì có nhiều hộ
nông dân vay để đầu
tư cho sản xuất, nhưng
thực tế lại phục vụ cho
các mục đích khác.

(-) Người nam tham dự
các buổi hội thảo/tập huấn
kỹ thuật đôi khi cũng nắm
được chút ít kỹ thuật canh
tác ngược lại phụ nữ tham
gia chỉ vì (chồng bận công
việc, đi dự vì kinh phí hổ
trợ).

(-) Các thông tin trên thị
trường chủ yếu được cung
cấp từ các thương lái địa
phương, các công ty thu
mua trong tỉnh.

Giải pháp:
Giải pháp:
(+) Làm sao để các hộ dân
sản xuất nhỏ thấy được
nhu cầu của bản thân hiện
tại và trong tương lai.
Tăng cường vai trò của
người phụ nữ trong canh
tác, tham gia trực tiếp các
lớp tập huấn kỹ thuật sản
xuất, các chính sách của
nhà nước.
(+) Xây dựng các buổi hội
thảo/tập huấn đúng với
nhu cầu thực tế của người
nông dân

(+) Tăng cường tham gia
các diễn đàn kinh tế, hội
chợ nông nghiệp trong và
ngoài nước.

Giải pháp:
(+) Ký hợp đồng hợp tác xã,
với các điều khoản về dư
lượng thuốc bảo vệ thực vật
và các chất cấm.
(+) Có đội ngũ cán bộ kỹ
thuật trình độ chuyên môn
cao xuống hướng dẫn
phun thuốc bảo vệ thực
vật cho bà con nông dân.
(+) Nhật ký ghi chép quản
lý đồng ruộng cụ thể
(ngày bón phân, ngày
phun xịt thuốc…).

Giải pháp:
(+) Có thể lồng ghép
các chính sách vay tín
dụng vào các buổi tập
huấn cho nông dân, để
họ hiểu thêm về nhu
cầu và lợi ích của việc
vay tín dụng đầu tư
vào sản xuất.

(+) Khi đến thu hoạch: Có
bộ phận KCS của Công ty
xuống phối hợp để kiểm
tra chất lượng lúa về độ
chín, định ngày thu
hoạch…
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