
 

 

1. Tên dự án  

Dự án nâng cao thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Lai Châu (năm thứ nhất) 

 

2. Đơn vị thực hiện  

Tổ chức Plan International Japan 

 

3. Khái quát dự án  

Hướng tới nâng cao năng lực, tăng thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số đang có tình hình kinh tế khó khăn 

tại huyện Hoàng Su Phì (5 xã), huyện Xin Mần (3 xã) của tỉnh Hà Giang và huyện Phong Thổ (5 xã) của tỉnh Lai 

Châu tại khu vực phía Bắc Việt Nam. 

Các nhà kinh doanh, chuyên gia của địa phương sẽ cung cấp cho thanh niên địa phương những kiến thức tạo 

sinh kế như các kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi thân thiện môi trường, bí quyết bán hàng, kế toán v.v…; tiến 

hành đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn kinh doanh và truyền bá thông tin rộng rãi tới lớp thanh niên địa phương này. 
Thông qua đó, giới thiệu tới thanh niên đang sinh sống tại các vùng nông thông nghèo những khả năng kinh 

doanh mới không giới hạn bởi nông nghiệp và chăn nuôi truyền thống. 
Hơn nửa đối tượng thanh niên lần này là phụ nữ, do đó dự án sẽ tiến hành thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào 

các hoạt động kinh tế thông qua việc tăng cường năng lực của những phụ nữ từ trước tới nay chưa có cơ hội được 

đạo tạo kỹ thuật. 

 

4. Nội dung dự án  

1. Tăng cường năng lực tạo sinh kế cho thanh niên địa phương 

Hỗ trợ tạo sinh kế cho thanh niên là đối tượng của dự án thông qua việc đào tạo kỹ thuật liên quan tới hoạt 

động sản xuất chủ yếu với hai khóa học về về nông nghiệp (gạo, chuối, chè v.v…) và chăn nuôi (gà, lợn v.v…).  

  Cùng với việc hỗ trợ cung cấp các kiến thức kinh doanh cơ bản như cải thiện phương thức bán sản phẩm, mở 

rộng kênh bán hàng, quản lý chi tiêu, bảo vệ môi trường, kỹ năng máy tính v.v…, dự án cũng sẽ hỗ trợ để phát 

triển mô hình kinh doanh bán hàng mới như chế biến, thương mại hóa sản vật v.v…  

  

2. Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế 

 Tổ chức các buổi giáo dục giới tính cho thanh niên, tổ chức các sự kiện tuyên truyền về bình đẳng giới với đối 

tượng là người dân và cán bộ hành chính của khu vực nhằm kêu gọi sự tham gia hơn nữa của phụ nữ vào hoạt 

động kinh tế và phát huy được năng lực của mình. 

 

3. Xây dựng trung tâm đào tạo và cung cấp thiết bị  

Hiện nay, khu vực thực hiện dự án vẫn chưa có địa điểm để thanh niên học về kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi 

và nắm bắt được các thông tin nhằm nâng cao kỹ thuật đó. Vì vậy, dự án sẽ tiến hành xây dựng trung tâm đào tạo 

tại từng xã để thực hiện hiệu quả hơn nữa các đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp và chăn nuôi, kinh doanh được 

triển khai tại dự án này. 

 

4. Xây dựng và vận hành Câu lạc bộ thanh niên trẻ 

Hỗ trợ thành lập và vận hành Câu lạc bộ thanh niên trẻ tại từng xã như một môi trường để thanh niên theo 

ngành nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành nghề khác tập trung lại, chia sẻ thông tin về các thành quả của các 

hoạt động sinh kế, nơi thanh niên hợp tác với nhau để xây dựng xã thành một khu vực tốt đẹp hơn. 

 

5. Chi phí dự án  

Tổng chi phí dự án: 214,266,248 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 214,266,248 Yên Nhật). 

Chi phí dự án năm thứ nhất (năm Reiwa thứ hai): 69,290,350 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 69,290,350 

Yên Nhật). 

Chi phí dự án năm thứ hai (năm Reiwa thứ ba): 76,838,060 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 76,838,060 Yên 

Nhật). 

Chi phí dự án năm thứ ba (năm Reiwa thứ tư): 68,137,838 Yên Nhật (chi phí đăng ký viện trợ: 68,137,838 Yên 

Nhật). 


