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Danh sách các đề án đoạt giải 

Tên đề án Đơn vị thực hiện 
Địa điểm thực 

hiện 
Tóm tắt 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 

Viện nghiên cứu 

Lâm Sinh, Viện 

khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam 

Xã Xà Dề Phìn, 

huyện Sìn hồ, 

tỉnh Lai Châu 

Thay đổi hành vi và nhận thức của người dân 

về giá trị của rừng Sở và rừng, nâng cao thu 

nhập cho người dân,  

nâng cao năng lực làm kinh tế cho phụ nữ xã. 

Tăng cường năng lực  ản      

cho phụ nữ  ân   c  hiể     

 iền n i  ại 2 xã A Tiêng và A 

Nông, huyện Tây  iang  ỉnh 

  ảng Na  

Trung tâm khuyến 

nông, khuyến ngư 

Quảng Nam  

Xã A Nông và A 

Tiêng, huyện Tây 

Giang tỉnh Quảng 

Nam 

Tạo  inh  ế  g p phần   a đ i giả  ngh o 

cho c c h  đồng   o  ân   c  hiể      Nâng 

cao năng lực  ản        ạo điề   iện để phụ 

nữ  ân   c  hiể      hể hiện  ai     l    inh 

 ế của   nh   ong gia đ nh  

Làm chủ cu c đời 

Trung tâm Nghiên 

cứu và Ứng dụng 

Khoa học về Giới – 

 ia đ nh – Phụ nữ 

và Vị thành niên 

(CSAGA)  

Thành ph  Hà 

N i 

Phụ nữ  i cư  ị bạo lực đang l    iệc tại Hà 

N i được cải thiện ch t lượng cu c s ng vật 

ch t và tinh thần thông qua mô hình hoạt 

đ ng của Tổ sản xu t giặt là. 

Đổi mới công nghệ sản xu t 

n   ăn  n    ược liệu bảo vệ 

sức khỏe c ng đồng  

Công ty TNHH n m 

Linh Chi 

Huyện Gia Lâm 

và Huyện Phúc 

Thọ, Hà N i 

Ứng dụng công nghệ mới trên nguồn phế 

thải của công, nông nghiệp tạo ra những sản 

phẩ   inh  ưỡng, thực phẩm chức năng c  

giá trị kinh tế,  ăng cường sức khỏe   ăng  h  

nhập cho phụ nữ  nghèo nông thôn, nâng cao 

vị thế của phụ nữ  

Tăng cường sự tham gia của 

phụ nữ dân t c trong sản xu t 

kinh doanh cánh kiến đỏ tạo 

sinh kế bền vững ở Mường 

Lát, Thanh Hoá 

Liên hiệp các h i 

khoa học và kỹ thuật 

tỉnh Thanh Hoá 

xã quang Chiểu, 

huyện Mường 

Lát, tỉnh Thanh 

Hoá 

Tăng cường năng lực cho H i phụ nữ, tạo cơ 

h i cho phụ nữ nghèo tham gia sản xu t và 

kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, nghiệp 

tại địa phương  q ản lý và phát triển rừng 

phòng h  đầu nguồn, bảo vệ  ôi   ường 
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Tên đề án Đơn vị thực hiện 
Địa điểm thực 

hiện 
Tóm tắt đề án 

Khôi phục và phát triển nghề 

nước mắm truyền th ng Mỹ 

Thủy cho Phụ nữ nghèo và 

Phụ nữ đơn  hân  ùng  iển Hải 

Lăng- Quảng Trị 

Trung tâm nghiên 

cứu biến đổi khí hậu 

miền Trung Việt 

Nam (CCCSC) 

Xã Hải Ba và Hải 

Khê, huyện Hải 

Lăng   ỉnh Quảng 

Trị 

Tăng cường năng lực phát triển kinh tế của 

các phụ nữ nghèo và phụ nữ đơn  hân  ùng 

ven biển tỉnh Quảng Trị, nâng cao vai trò, vị 

thế của họ trong c ng đồng, xã h i  đồng thời 

phát triển nghề nước mắm truyền th ng đảm 

bảo an toàn và ch   lượng cho người tiêu 

dùng. 

Áp dụng sáng kiến phương 

pháp thêu mới phát triển  sản 

xu t kinh doanh  

 ợp   c     h    ay 

Kim Chi 

M      l ng  ân 

  c  hă  của 

tỉnh An Giang, 

T/P Long Xuyên,  

 ỉnh  n  iang  

Đào tạo dạy nghề chị em dân t c  hă , 

người khuyết tậ   chị e  s ng chung với 

HIV,  ăng  h  nhập,  ăng q yền    năng lực 

 inh  ế  

Nâng cao năng lực hỗ trợ sinh 

kế cho phụ nữ nghèo sinh s ng 

  ong địa   n  ùng đệm rừng 

tràm U Minh Hạ, huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau 

H i LHPN tỉnh Cà 

Mau 

Ấp 10 &11 xã 

Khánh Thuận, 

huyện U Minh, 

tỉnh Cà Mau 

Nâng cao năng    t hiệu quả trồng màu trên 

bờ bao trong lâm phần rừng tràm U Minh hạ 

góp phần  ăng  h  nhập, cải thiện điều kiện 

s ng cho phụ nữ nghèo 

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 nhằm phát hiện, biể   ương   ôn  inh  tìm kiếm và tài trợ thực 

hiện những đề xu t sáng tạo có khả năng nâng cao q yền    năng lực kinh tế của phụ nữ với các chủ đề: 

1) Th c đ y phát triển nữ doanh nhân (bao gồm cả phụ nữ làm chủ  điều hành doanh nghiệp và nữ chủ h  

 inh  oanh) 2) Tăng q yền cho phụ nữ trong kinh doanh và sản xu t 3) Việc làm t t và bền vững cho phụ 

nữ.  

 hương    nh đ  được triển khai từ  h ng 3 nă  2013 ới 3 hoạ  đ ng chính: 

1. Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xu t sáng tạo có khả năng nâng cao q yền    năng lực 

kinh tế của phụ nữ; 

2. Tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế thông qua triển lãm và khen 

 hưởng các sáng tạo tiêu biểu. 

3. H i nghị biể   ương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đ n giao lư   chia  ẻ kinh 

nghiệm.  

  c đơn  ị đồng tổ chức chương    nh  ao gồm: H i Liên hiệp Phụ nữ Việ  Na    ơ q an Li n  iệp 

Qu c về   nh đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, và Ngân hàng Thế giới tại 

Việ  Na     c đơn  ị đồng tài trợ cho chương    nh  ao gồm  ơ q an ph     iển qu c tế Ôxtrâylia,  ơ 

quan phát triển  i len   ơ q an ph     iển qu c tế Hoa Kỳ và Công ty Unilever.  


