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“Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ”
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Mã số đề án
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23
25

30
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Đồng tổ chức:

Đồng tài trợ:

Tên đề án
Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ xã Xà Dề
Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu thông qua việc
khai thác và sử dụng hiểu quả dầu hạt Sở tại địa
phương
ăng cư ng năng lực ản
cho phụ nữ n c
hiể
iền n i ại 2 xã A Tiêng và A Nông, huyện
iang ỉnh ảng a
Nâng cao nhận thức nam giới nông thôn về vai trò và
quyền của phụ nữ
Hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển sản xu t kinh
doanh nông sản hữ cơ hông q a ô hình hợp tác xã
phụ nữ Trắc Văn h ện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Hỗ trợ phụ nữ trí thức và nông thôn trong sản xu t
phát triển kinh tế thủy sản bằng ô hình n ôi lươn
không bùn
Làm chủ cu c đ i

Đơn vị thực hiện

Địa điểm thực hiện

Viện nghiên cứu Lâm Sinh, Viện
khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn hồ, tỉnh Lai Châu

Trung tâm khuyến nông, khuyến
ngư ảng Nam (Thu c sở Nông
nghiệp và PTNT Quảng Nam)

Xã A Nông và A Tiêng, huyện Tây Giang tỉnh
Quảng Nam

Trung tâm hỗ trợ và phát triển
c ng đồng Ánh Dương

Huyện Long Mỹ và Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

H i Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà
Nam

Xã Trắc Văn, h ện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Chi Cục thủy sản Vĩnh Long

Phư ng 8, phư ng 5, p. Vĩnh Long và hai ã
Phước Hậ , Long Phước, huyện Long Hồ tỉnh
Vĩnh Long

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

Thành ph Hà N i

Mã số đề án

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Đổi mới công nghệ sản xu t n
bảo vệ sức khỏe c ng đồng

43

ăng cư ng sự tham gia của phụ nữ dân t c trong sản
Liên hiệp các h i khoa học và kỹ
xu t kinh doanh cánh kiến đỏ tạo sinh kế bền vững ở
thuật tỉnh Thanh Hoá
Mư ng Lát, Thanh Hoá

xã quang Chiểu, huyện Mư ng Lát, tỉnh Thanh
Hoá

46

ăng cư ng cơ h i phụ nữ làm nông nghiệp tham gia
du lịch c ng đồng

H i Phụ nữ xã Cẩm Thanh

xã Cẩm Thanh, thành ph H i An, tỉnh Quảng
Nam

51

Phụ nữ tham gia phát triển du lịch làng nghề mu i
Đồng Bài

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cát
Hải

Thôn Trung - Xã Đồng Bài - Huyện Cát Hải Thành ph Hải Phòng

Nghiên cứu, sản xu t thử nghiệm phân hữ cơ inh
học từ vỏ hạ điều
Hướng dẫn nhóm phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt sản
xu t các sản phẩm nhồi bông từ ch t liệu an toàn cho
sức khỏe
Xây dựng mô hình trạm thực nghiệ chăn n ôi nhằm
ăng q ền và n ng cao năng lực kinh tế của phụ nữ
xã Cẩm Bình

Công ty TNHH Giao nhận Vận
tải Bình Minh

Su i cát, Huyện Xuân L c, tỉnh Đồng Nai

H i Nghệ thuậ nh n đạo thành
ph Hà N i

Hà N i

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ
nông n Hà ĩnh

hôn Đông r ng- Xã Cẩm Bình- huyện Cẩm
Xuyên- tỉnh Hà ĩnh

83

85

Đồng tổ chức:

Đồng tài trợ:

ược liệu

Công ty TNHH N m Linh Chi: Phòng thí nghiệm
(Nhà H3 – Ngõ 330 – Thanh Xuân – Hà N i);
trang trại 14.000 m2 thu c công ty TNHH N m
Linh Chi tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà N i,
sản xu t các loại n ăn, n
ược liệu quý và tại:
- Địa phương riển khai xã Hiệp Thuận, huyện
Phúc Thọ, Hà N i giúp phụ nữ nghèo thực hiện dự
án.
- Văn phòng r ng
nghiên cứu phát triển n m
và sản phẩm sinh học: Nhà s 8, Ngõ 41 Thái Hà,
Đ ng Đa, H .
- Cửa hàng giới thiệu sản phẩm : Nhà s 8, Ngõ
41 hái Hà, Đ ng Đa, H ; 286 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, HN.

42

56

ăn, n

Địa điểm thực hiện

Công ty TNHH n m Linh Chi

Mã số đề án

Tên đề án

86

Xây dựng mô hình Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ:
sản xu t, chế biến và tiêu thụ n ăn ại thị tr n
Quảng Xương, h ện Quảng Xương, ỉnh Thanh Hóa

94

Phụ nữ

95

Lâm sản ngoài gỗ và vị thế của phụ nữ dân t c thiểu
s tại huyện Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

96

ng cao năng lực kinh doanh của phụ nữ khởi
nghiệp

n

c hiể

– ha đổi để phá riển

Đơn vị thực hiện
Trung tâm dạy nghề phụ nữ
Thanh Hóa
r ng
Phá riển g ồn lực
và Môi rư ng ền vững
Trung tâm nghiên cứu khoa học
và Phát triển công nghệ Nông lâm
nghiệp (C RD), rư ng Đại học
Nông lâm Huế
rư ng doanh nhân Pace

101

Phát triển chỉ s Việt Nam Women CEO

111

Khôi phục và phát triển nghề nước mắm truyền th ng
Mỹ Thủy cho Phụ nữ nghèo và Phụ nữ đơn h n
vùng biển Hải Lăng- Quảng Trị

Công ty TNHH Viêt Nam
Intelligent Financial Research and
Consulting và Trung tâm nghiên
cứu xã h i và giáo dục Trí Việt
Trung tâm nghiên cứu biến đổi
khí hậu miền Trung Việt Nam
(CCCSC)

119

Nâng cao quyền năng và vị thế của phụ nữ vùng biển
đảo thông qua phát triển sản xu t tại chỗ tạo việc làm
và ăng h nhập cho phụ nữ

Trung tâm nghiên cứu tài nguyên
và phát triển nông thôn
(RECERD)

122

ăng cơ h i việc làm cho phụ nữ bằng phát triển sản
xu đồ lư niệm - thú nhồi cát

Công ty CP giải pháp Đô hị Nông Thôn (URS)

Chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp an toàn

Chương rình phá riển Mạng
lưới Hoa hướng ương, H i
nghiên cứu khoa học Đông a
Á - Việt Nam

129

Đồng tổ chức:

Đồng tài trợ:

Địa điểm thực hiện
Thị tr n Quảng Xương, h ện Quảng Xương, ỉnh
Thanh Hóa
H ện

ế Phong, ỉnh ghệ n

xã Hồng Kim, huyện

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Tp. Hồ Chí Minh

Xã Hải Ba và Hải Khê, huyện Hải Lăng, ỉnh
Quảng Trị
Xã Vạn Yên, huyện V n Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Phư ng Cẩm An, thành ph H i An, tỉnh Quảng
Nam
Chương rình phá riển mạng lưới Hoa hướng
ương là cơ q an ha gia rực tiếp triển khai,
giám sát dự án nhằm hỗ trợ ý ư ng đề xu t "Chuỗi
cung ứng các sản phẩm nông nghiệp an toàn" với
tại các nhóm sản xu t cung c p các sản phẩ như
thịt trây s y tại Huyện ghĩa L , tỉnh Yên Bái và
sản phẩm chè La Bằng huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên

Mã số đề án

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Địa điểm thực hiện

H i LHPN huyện Lệ Thủy, Tỉnh
Quảng Bình
Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Nông - Lâm nghiệp – ĐH
Tây Bắc

hôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy,
tỉnh Quảng Bình

140

Củi tr u cải thiện ôi rư ng gắn với tạo việc làm
cho phụ nữ nông thôn

145

Tạo cơ h i việc làm cho phụ nữ thông qua việc sản
xu t sản phẩm rau bản địa

155

Áp dụng sáng kiến phương pháp hê
sản xu t kinh doanh

160

Chuỗi trang trại hữ cơ Ba Vì kết n i trực tiếp thị
rư ng Hà N i

Công ty TNHH Nghiên cứu, Sản
xu t và Dịch vụ Tinh Tế

Xã Tản Lĩnh, ã Ba rại, xã Cẩ
Vì – Hà N i

190

Tạo lập quỹ phát triển lợn gi ng sinh sản cho phụ nữ
nghèo đơn h n

Liên hiệp các h i khoa học và kỹ
thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Phư ng Thủ Phương, hị ã Hương hủy, tỉnh
Thừa Thiên Huế

196

ng cao năng lực hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo
sinh s ng rong địa àn vùng đệm rừng tràm U Minh
hạ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Hiệp h i phụ nữ tỉnh Cà Mau

Ấp 10 &11 xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh
Cà Mau

222

Thành lập nhóm "Phụ nữ tự lực" và đào ạo nghề cho
phụ nữ khuyết tật huyện Yên Khánh

H i Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh
Bình

Xã Khánh Mậu, Khánh Hải, Khánh H i, Huyện
Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình

225

Cải thiện điều kiện kinh doanh, cân bằng giữa công
việc kinh doanh và quản lý gia đình cho các bà mẹ
đơn h n ở ã đảo An Hải, khu bảo tồn biển Lý Sơn,
huyện đảo tiền iê Lý Sơn, ỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH quà của biển

Xã đảo An Hải, khu bảo tồn biển Lý Sơn, h ện
đảo Lý Sơn, ỉnh Quảng Ngãi

Đồng tổ chức:

Đồng tài trợ:

ới phát triển

Hợp ác ã hê

a

i

Chi

Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
M
làng n c Chă của tỉnh n iang,
Long X ên- ỉnh n iang

P

Lĩnh - huyện Ba

