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lời nói đầu
Bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ năm 2014, GALS 
đã được giới thiệu tới các tổ nhóm nông dân thuộc 
các dân tộc khác nhau tại nhiều vùng trên cả nước. 
Đặc biệt, GALS đã được áp dụng với các hộ sản 
xuất, đại lý đầu vào, thương lái, v.v. thuộc các chuỗi 
giá trị khác nhau như chuỗi lợn trắng tại Lào Cai, 
chuỗi gà tại Bắc Giang, chuỗi tôm tại Cà Mau và Sóc 
Trăng, để thúc đẩy các thay đổi về giới và phát triển 
sinh kế. Sau một thời gian triển khai, Oxfam và các 
đối tác đã bước đầu xây dựng được một đội ngũ 
các thúc đẩy viên GALS – những người có khả năng 
sử dụng các công cụ GALS giúp hướng dẫn, điều 
hành các bên tham gia thảo luận. Đội ngũ thúc đẩy 
viên này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì 
và nhân rộng việc thực hành GALS tại cộng đồng.

WEMAN (Women Empowerment Mainstreaming 
and Networking), tạm dịch là chương trình 
Liên kết và Lồng ghép tăng quyền cho phụ nữ,
là một sá́ng kiến và chương trình toàn cầu của 
Oxfam nhằm thúc đẩy quá trình học hỏi, vận dụng/ 
xây dựng giải pháp, và vận động cho công lý 
giới  trong những dự án, tổ chức có các can thiệp 
về mặt kinh tế.

GALS (Gender Action Learning System), tạm dịch 
là Hệ thống Học tập và Hành động về Giới là các 
phương pháp làm việc về giới có sự tham gia,do 
Oxfam và đối tác xây dựng từ kinh nghiệm của các 
dự án phát triển sinh kế, xóa đói giảm nghèo tại 
một số nước châu Á và châu Phi như Uganda,  
Pakistanvà Peru. Điểm nổi bật của phương pháp này 
là cộng đồng, cả nam giới và nữ giới, là người 
thực hành, làm chủ vàtự đưa ra các sáng kiến 
đổi mới phương pháp này để cải thiện cuộc sống 
của chính họ. 
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Năm 2017, tổ chức Oxfam tại Việt Nam và CECEM 
tiếp tục cho ra mắt Sổ tay hướng dẫn thực hành 
GALS (giai đoạn 2) hướng dẫn các công cụ lồng 
ghép bình đẳng giới trong các chương trình kinh 
tế. Bộ hai cuốn Sổ tay này là những kết quả của quá 
trình hoàn thiện bộ công cụ GALS, trên cơ sở điều 
chỉnh, rút kinh nghiệm từ việc thử nghiệm áp dụng 
với các nhóm đối tượng khác nhau, tại các vùng 
địa lý khác nhau, trong các chuỗi giá trị khác nhau; 
nhằm từng bước áp dụng đầy đủ và rộng rãi hơn 
cách tiếp cận này tại Việt Nam.

Các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh có sẵn tại 
http://www.oxfamnovib.nl/english/about-oxfam/
projects-and-programs/weman/weman

Nhóm biên soạn rất mong nhận được ý kiến 
đóng góp từ Quý độc giả để hai cuốn Sổ tay này 
ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của 
những người thực hành và thúc đẩy GALS/WEMAN 
tại Việt Nam.

Các ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ 
info.learning@cecem.org 

Xin chân thành cảm ơn.

Trong suốt quá trình triển khai tại Việt Nam, công ty 
cổ phần Tư vấn và Đào tạo CECEM Việt Nam là đối 
tác đồng hành với Oxfam về mảng kỹ thuật. Tham 
gia ngay từ những ngày đầu tiên, CECEM đã được 
giới thiệu và chuyển giao các phương pháp, công 
cụ GALS qua từng giai đoạn; đồng thời đóng vai 
trò là giảng viên/thúc đẩy viên hướng dẫn lại cho 
những thúc đẩy viên địa phương trong các dự án 
cụ thể, với sự hỗ trợ trực tiếp từ Oxfam.

Năm 2016, tổ chức Oxfam tại Việt Nam và CECEM 
đã phát triển Sổ tay hướng dẫn thực hành GALS 
(giai đoạn 1) cung cấp những nội dung, nguyên tắc 
cơ bản và tiến trình giới thiệu các công cụ GALS 
nhằm giúp những người sử dụng (cá nhân, cộng 
đồng) tự xác định những thay đổi  mà họ mong 
muốn cho chính mình và hành động để đạt được 
thay đổi đó. Cuốn Sổ tay được những thúc đẩy viên 
GALS đánh giá là một tài liệu tham khảo hữu ích 
trong quá trình triển khai và nhân rộng GALS tại 
cộng đồng. 



Giới 
thiệu 
chung
về GALS
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Phương pháp GALS là hệ thống bao gồm:

Các nguyên tắc về giới, sự tham gia và lãnh đạo 

Các công cụ, biểu đồ trực quan, giúp  các cá nhân, hộ gia đình 
và tổ nhóm tự phân tích, lập kế hoạch, triển khai và theo dõi 
quá trình thực hiên của mình trong các hoạt động phát triển 
kinh tế đảm bảo bình đẳng giới.  

Cơ chế học hỏi lẫn nhau (giữa những người cùng hoàn cảnh);  
và các hoạt động thúc đẩy sự học tập liên tục của cộng đồng.

Cơ chế lồng ghép một cách bền vững phương pháp GALS 
trong tổ chức và thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển, 
đặc biệt là các hoạt động về kinh tế, bao gồm các dịch vụ tài 
chính, phát triển sinh kế/thị trường/chuỗi giá trị,  chính sách 
kinh tế và quá trình ra quyết định.

Quá trình thực hiện GALS được chia thành 03 giai đoạn sau:

GIAI ĐOẠN 1: Xây dựng viễn cảnh và thúc đẩy thay đổi 
Giai đoạn này nhằm phân tích tình hình hiện tại, xác định viễn cảnh/
mục tiêu và hành động để đạt được những thay đổi mong muốn. 

Giai đoạn này kéo dài khoảng từ 3 – 6 tháng, trọng tâm là nâng cao năng 
lực và thực hiện các nguyên tắc tham gia, lập bản đồ một cách đơn giản, 
sử dụng công cụ/sơ đồ ở ba cấp độ:

Cuộc sống cá nhân và kế hoạch phát triển sinh kế. 
Hành động tập thể (của nhóm/cộng đồng) nhằm hướng đến 
các thay đổi về giới. 
Nâng cao nhận thức của các bên cung cấp dịch vụ 
và các bên liên quan khác.

Giai đoạn 1 được chia thành 3 bước:
Xây dựng viễn cảnh và truyền cảm hứng thay đổi 
(Change Catalyst Workshop)
Cộng đồng cùng học hỏi và hành động 
(Community Action Learning)
Đánh giá giới có sự tham gia (Participatory Gender Review)

Các công cụ chính được sử dụng trong giai đoạn này bao gồm:
Viên kim cương bình đẳng giới 
(Gender Justice Dream Diamond)
Cây cân bằng giới (Gender Balance Tree)
Cây thách thức - hành động về giới 
(Gender Challenge Action Tree)
Sơ đồ mối quan hệ (Social Empowerment Map)
Con đường mơ ước (Vision Journey)
Con đường thành tựu  (Achievement Journey)
Viên kim cương CEDAW 1  (CEDAW Diamond)

1. Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (tiếng Anh: Convention on 
the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, viết tắt là CEDAW) là một 
công ước quốc tế được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận năm 1979.
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GIAI ĐOẠN 2: Lồng ghép bình đẳng giới
Giai đoạn này kéo dài khoảng 1 năm, trọng tâm là lồng ghép bình 
đẳng giới vào các chương trình kinh tế và các tổ chức. Trong giai đoạn 
này, bình đẳng giới sẽ được lồng ghép vào các hoạt động can thiệp/
hỗ trợ phát triển và trong các tổ chức, bằng việc giải quyết tận gốc sự 
phân biệt đối xử đối với phụ nữ và tăng cường sự lãnh đạo của phụ 
nữ trong các hoạt động kinh tế ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia 
và quốc tế.

Các công cụ chính được sử dụng trong giai đoạn này bao gồm:
 Sơ đồ sinh kế/thị trường (Livelihood/ Market Map)
 Sơ đồ hoạt động trong chuỗi giá trị có yếu tố giới 
 (Value chain Gender Action Map)
 Cây tăng thu nhập (Increasing Income Tree)
 Cây cùng có lợi (Multil-stakeholder Win – Win Tree)

GIAI ĐOẠN 3: Phong trào bình đẳng giới 
Đây là một quá trình liên tục nhằm thúc đẩy sự năng động, tự đổi mới  
và nhân rộng, liên kết và vận động cho bình đẳng giới ở mọi cấp độ,  
bao gồm các chính sách vĩ mô, ra quyết định và liên kết toàn cầu.

Mỗi người đều là lãnh đạo: Cách hiểu truyền thống về vai trò lãnh đạo – 
trong đó có một số người được xác định giữ vai trò lãnh đạo (trưởng nhóm) 
và những người khác thì làm theo – thường dẫn đến việc người lãnh đạo 
sẽ bị quá tải và/hoặc lạm dụng quyền lực, còn những người khác thì không 
chịu trách nhiệm gì. GALS hướng tới việc phát huy tiềm năng lãnh đạo của 
mọi thành viên bằng cách xây dựng kỹ năng và thúc đẩy việc lên tiếng của 
những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất; đồng thời, tăng cường khả 
năng lắng nghe và kỹ năng giao tiếp của các lãnh đạo, và khuyến khích họ 
chia sẻ dần quyền lực và trách nhiệm với các thành viên khác. 

Tuân thủ tuyệt đối quyền con người: Quyền con người, trong đó bao gồm 
các quyền của phụ nữ được tuyên bố trong Công ước CEDAW, bắt buộc 
phải được tuân thủ và phải là nền tảng cho cách thức thực hiện bất kỳ tiến 
trình GALS nào, cũng như các hoạt động can thiệp của tổ chức thực hiện.  

Thay đổi ngay ngày đầu: Cần phải có một số thay đổi ngay sau mỗi buổi 
thảo luận, dù là những thay đổi nhỏ nhất. Tất cả các công cụ tập trung vào 
xác định những hành động cụ thể mà mỗi người có thể làm ngay, không 
chỉ dừng lại ở các giải pháp chung chung. Ngoài ra, quá trình thực hiện các 
hành động đã cam kết cũng như kết quả của chúng cũng cần được theo 
dõi, đánh giá thường xuyên nhằm đảm bảo đạt được những thay đổi như 
mong muốn. 

Bắt đầu với lợi ích và tính sở hữu của cá nhân: GALS kết nối mối quan tâm 
và lợi ích cá nhân với một tiến trình lớn hơn, tạo ra những hỗ trợ lẫn nhau rất 
cần thiết trong nhóm. Trọng tâm ngay từ ban đầu được đặt vào viễn cảnh 
thay đổi của cá nhân, từ đó thúc đẩy tính sở hữu và trách nhiệm của mỗi 
người. Việc mỗi người đều có cơ hội suy nghĩ về hoàn cảnh thực tế của mình 
và có động lực hành động giúp các chiến lược của nhóm trở nên khả thi và 
phù hợp hơn với tất cả thành viên. 

Nhân rộng theo mô hình kim tự tháp: Sau mỗi hoạt động, những người 
tham dự đều được yêu cầu về nhà chia sẻ với người khác – đây là cách để 
củng cố kết quả học và thúc đẩy khả năng nhân rộng. Những người đã 
được học tiếp tục dạy cho những người khác vì họ muốn giúp đỡ hoặc tạo 
sự thay đổi. Những người khác này lại tiếp tục dạy cho những người khác 
nữa – và cứ như vậy lan tỏa rộng dần giống như một kim tự tháp mở rộng 
dần xuống dưới chân. 

Các nguyên tắc chung của GALS bao gồm:  
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GALS có thể áp dụng trong những phạm vi sau:

Các công cụ và quá trình có sự tham gia của GALS có thể được điều 
chỉnh để thúc đẩy sự thay đổi hướng tới bình đẳng giới và lồng ghép 
giới trong mọi vấn đề và hoạt động/dự án, bao gồm: kế hoạch cuộc 
sống cá nhân/gia đình, phát triển sinh kế và chuỗi giá trị, dịch vụ tài 
chính, bảo vệ môi trường, y tế, các quyền về y tế sức khỏe và sức khỏe 
sinh sản, giáo dục (xóa mù chữ), phát triển xã hội dân sự, tư vấn và 
giải quyết xung đột. 

Phương pháp này có thể được sử dụng riêng hoặc lồng ghép vào các 
hoạt động và chương trình đang được triển khai. Việc sử dụng các 
công cụ GALS có thể tốn nhiều thời gian hơn so với các hoạt động tập 
huấn, lập kế hoạch thông thường - đặc biệt là trong giai đoạn đầu, 
khi những thúc đẩy viên và cộng đồng chưa quen với phương pháp, 
nguyên tắc của GALS. Tuy nhiên, do được thực hiện từ cấp cộng đồng, 
bởi cộng đồng nên phương pháp GALS giúp tạo dựng nền tảng vững 
chắc cho việc xây dựng các chính sách dân chủ và mục tiêu bình đẳng 
giới một cách toàn diện và hiệu quả.



Lưu ý
chung
với các 
thúc đẩy viên 
GALS
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Trước buổi làm việc
Văn phòng phẩm sử dụng cho các buổi thảo luận thường bao gồm 
giấy A0, bút dạ, bìa màu, kéo, băng dính. Tuy nhiên, tùy từng điều 
kiện, có thể sử dụng những nguyên liệu sẵn có tại địa phương để 
thay thế, ví dụ như mặt sau tờ lịch, giấy viết một mặt, v.v. thay cho 
bìa màu; bút chì, sáp màu thay cho bút dạ; các tấm băng rôn không 
dùng nữa, bìa lịch hoặc vỏ bao thức ăn gia súc, v.v. thay cho giấy A0. 

Cần bố trí địa điểm làm việc thuận tiện và đủ không gian, ánh sáng 
cho mọi thành viên cùng tham gia dễ dàng nhất có thể.

Thông báo thời gian, địa điểm làm việc sớm để người tham gia có 
thể bố trí thời gian tham gia đầy đủ. Nên lồng ghép với các hoạt 
động thường xuyên của tổ nhóm, thay vì tạo thêm việc cho họ. 

Cố gắng huy động sự tham gia của cả nam giới và nữ giới trong 
cộng đồng. Khuyến khích cả vợ và chồng hoặc những thành viên 
nam, nữ là người trưởng thành trong một gia đình cùng tham gia.

Trong buổi làm việc
Không làm thay/làm hộ người tham gia (ví dụ như vẽ hộ) và tránh 
việc gợi ý cụ thể câu trả lời hoặc các giải pháp.

Nên ngồi trong vòng tròn cùng với người tham gia. Cố gắng tạo ra 
không khí nhẹ nhàng, vui vẻ để mọi người thoải mái tham gia và 
chia sẻ.

Quan tâm/khuyến khích những người ít nói hoặc nhút nhát – thường 
ngồi ẩn ở phía sau - bằng cách tạo cơ hội cho họ chia sẻ.

Khuyến khích người tham gia sử dụng các hình vẽ và biểu tượng để 
thể hiện ý kiến của mình.

Khuyến khích từng cá nhân vẽ để tự thể hiện ý kiến của mình, sau đó 
chia sẻ với người bên cạnh, và chia sẻ trong nhóm.

Sau buổi làm việc
Hỗ trợ các thành viên thực hiện các hành động và giải pháp đã cam 
kết trong buổi làm việc.

Theo dõi quá trình triển khai và các kết quả đạt được để có những 
điều chỉnh, bổ sung kịp thời (nếu cần thiết).

Thúc đẩy viên GALS là những người hỗ trợ quá trình thảo luận 
sử dụng các công cụ GALS. Thông qua việc đặt các câu hỏi điều 
hành, thúc đẩy viên khuyến khích sự tham gia tối đa của các 
thành viên, dẫn dắt thảo luận theo một tiến trình thuận lợi và 
hướng tới các kết quả như mong đợi. Do vậy, những thúc đẩy 
viên GALS cần đề cao giá trị của sự tham gia, tôn trọng tri thức 
của mỗi cá nhân, và kiên nhẫn với tiến trình để đảm bảo tất cả 
mọi người đều có cơ hội tham gia thực sự có ý nghĩa.

Để các buổi làm việc đạt được kết quả tốt nhất, các thúc đẩy 
viên GALS cần lưu ý những điểm sau trong quá trình chuẩn bị 
và thực hiện:



trong giai đoạn 2

Các công cụ

GALS
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Sơ đồ sinh kế, hay Sơ đồ thị trường, là công cụ giúp 
người tham gia có một cái nhìn tổng quan về các 
hoạt động tạo thu nhập của hộ gia đình hoặc tổ 
nhóm, phân tích đặc điểm của từng sinh kế cũng 
như các thị trường mua và bán; để từ đó tìm các giải 
pháp điều chỉnh, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả và hợp lý hơn, giúp tăng thu 
nhập và đẩy mạnh bình đẳng giới.

Tùy theo mục đích sử dụng, công cụ này có thể áp 
dụng với hộ gia đình hoặc tổ nhóm. Các gia đình, 
tổ nhóm này có thể là bất kỳ tác nhân nào trong 
một chuỗi giá trị cụ thể, ví dụ từ các đại lý giống, 
phân bón, v.v. (Đầu vào), cho đến hộ chăn nuôi, 
trồng trọt (Sản xuất), hoặc các thương lái, 
hộ chế biến, công ty, v.v. (Đầu ra).

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG Phân tích các hoạt động tạo thu nhập (sinh kế) hiện tại của hộ 

gia đình: 
Đóng góp của các loại/ nguồn thu nhập khác nhau vào 
tổng thu nhập chung của cả gia đình; và nguồn lực (lao 
động, thời gian…) phải đầu tư cho hoạt động sinh kế đó
Vai trò của nam giới và nữ giới trong quyết định chi tiêu 
liên quan đến từng nguồn thu nhập.

Phân tích đặc điểm các thị trường mua và bán: 
Số lượng, quy mô sản phẩm mua/ bán
Người tham gia vào quá trình mua/ bán
Khoảng cách đến từng thị trường
Mức độ quan trọng của từng thị trường
Phương tiện và chi phí để tiếp cận với từng thị trường
Một số đặc điểm cụ thể của thị trường (sự tham gia của 
nam/ nữ, cơ sở vật chất, môi trường cạnh tranh, mức độ 
an toàn, …)
Mức độ lợi nhuận của từng thị trường
Mức độ hài lòng với từng thị trường

Thành viên hộ gia đình/tổ nhóm. Khuyến khích làm riêng với 
các hộ gia đình trước để có điều kiện phân tích kỹ tất cả các 
sinh kế của hộ gia đình, sau đó làm chung với nhóm để tập 
trung phân tích một vài sinh kế quan trọng/đại diện của các hộ 
trong nhóm.

Đối với hộ gia đình, các thành viên cùng ngồi với nhau.  
Đối với tổ nhóm, chia nhóm nam và nhóm nữ thảo luận riêng.

Thời gian trung bình làm việc với một hộ gia đình khoảng 
60’ – 90’, với một nhóm 30 – 40 thành viên khoảng 150’ – 180’.

Mục đích: Giúp người tham gia:

Người tham gia:

Chia nhóm: 

Thời gian: 
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Bước 1 — Tạo hứng thú

1. Làm quen
Mời người tham gia tự giới thiệu (nếu họ chưa biết 
nhau).

Lưu ý: Nếu người tham gia chưa quen với phương 
pháp, có thể áp dụng cách làm quen như trong  
Giai đoạn 1 – vẽ một hình ảnh/biểu tượng giới thiệu 
về bản thân (VD: thể hiện ý nghĩa tên, sở thích,  
cá tính, v.v.) – để tạo hứng thú với việc vẽ và  
tham gia thảo luận. 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

2. Giới thiệu mục đích 
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các hoạt 
động tạo thu nhập của hộ gia đình, và đặc điểm  
các thị trường mua đầu vào & bán sản phẩm. 
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Bước 2 — Phân tích các hoạt động tạo thu nhập 
(sinh kế) hiện tại của hộ gia đình/ tổ nhóm

1. Liệt kê các hoạt động tạo thu nhập của hộ gia đình/ 
tổ nhóm 
Thể hiện: Vẽ biểu tượng mỗi hoạt động trên một  
        thẻ giấy

Câu hỏi:  • Gia đình (các) anh chị có thu nhập từ những 
hoạt động nào?
• Hãy vẽ biểu tượng mỗi hoạt động trên một 
thẻ giấy

Lưu ý: Với hộ gia đình có thể liệt kê hết các sinh kế của 
gia đình. Với nhóm, thường sẽ tập trung vào một số 
sinh kế phổ biến nhất và 1-2 sinh kế mới quan trọng. 
Với nhóm sẽ cần xác định số lượng/tỷ lệ hộ tham gia 
vào mỗi sinh kế.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Hình minh hoạHình minh hoạ Hình minh hoạ

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

2. Xác định mức thu nhập mang lại từ mỗi sinh kế 
Thể hiện: Ghi mức thu nhập mang lại từ mỗi sinh kế 
vào thẻ hoạt động tương ứng

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ Hình minh hoạ

Hình minh hoạ
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 2 — Phân tích các hoạt động tạo thu nhập 
(sinh kế) hiện tại của hộ gia đình/ tổ nhóm (tiếp)

3. Xác định Nam hay Nữ thường quyết định việc
sử dụng nguồn thu nhập nào 
Thể hiện: 
- Vẽ một vòng tròn ở giữa tờ giấy. Vẽ ký hiệu Nam/Nữ 
ở hai phía bên trong hình tròn.

- Xếp thẻ hoạt động vào các khu Nam/Nữ/ Nam & Nữ 
trong vòng tròn sinh kế.

• Với từng nguồn thu nhập, ai trong gia đình anh chị 
thường quyết định việc sử dụng nguồn thu này? 
Là Nam hay Nữ?

o Nếu là Nam quyết định, hãy xếp hoạt động 
này sang phía ký hiệu Nam trong vòng tròn. 
Nếu là Nữ, xếp sang phía Nữ.
o Với những nguồn thu cả 2 vợ chồng cùng 
quyết định thì xếp vào giữa.

Hình minh hoạ

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

4. So sánh, phân tích tương quan giữa các hoạt 
động sinh kế
• Nhìn vào sơ đồ, các anh chị có nhận xét gì:

o Hoạt động sinh kế nào mang lại 
thu nhập cao? Hoạt động nào mang lại 
thu nhập thấp? Tại sao?
o Nam thường quyết định các nguồn 
thu nào? Nữ thường quyết định các 
nguồn thu nào? Tại sao?

• Theo anh chị việc chia quyền quyết định giữa 
vợ và chồng như hiện nay đã hợp lý chưa? 
Có cần điều chỉnh gì không?

Hình minh hoạ
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Bước 3 — Phân tích đặc điểm 
       các thị trường bán sản phẩm

1. Mô tả các thị trường bán với từng sản phẩm 
Thể hiện: Vẽ biểu tượng mỗi thị trường/người mua 
        lên một thẻ giấy

• Với mỗi sản phẩm, anh chị bán ở đâu, cho ai?
• Hãy vẽ biểu tượng của mỗi thị trường/người mua 
lên một thẻ giấy. 

• Hãy mô tả các đặc điểm của mỗi thị trường/ người 
mua trên thẻ giấy (sự tham gia của nam/ nữ, cơ sở 
vật chất, môi trường cạnh tranh, mức độ an toàn, v.v.)

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

• Tại địa phương mình, có bao nhiêu thương lái/
hộ giết mổ/v.v.? Hãy ghi số lượng vào thẻ giấy 
tương ứng.

• Giá bán tại mỗi thị trường là bao nhiêu? 
Hãy ghi giá bán vào thẻ giấy tương ứng.

Lưu ý: Đi lần lượt các sinh kế để không bỏ sót 
bên mua/thị trường bán.

Hình minh hoạHình minh hoạ Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ Hình minh hoạ

Hình minh hoạ Hình minh hoạ
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Bước 3 — Phân tích đặc điểm 
       các thị trường bán sản phẩm (tiếp)

2. Phân tích các thị trường bán 
Thể hiện: khoảng cách (dán xa/gần), mức độ 
quan trọng (kích thước to/nhỏ), mức độ lợi nhuận 
(đường viền đậm)

• Với từng thị trường bán/người mua, chỗ nào ở gần 
mình thì dán gần, chỗ nào ở xa thì dán xa.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

• Thị trường bán/người mua nào quan trọng thì để 
thẻ giấy to, ít quan trọng thì cắt nhỏ lại.

•  Thị trường bán/người mua nào có nhiều lợi nhuận 
thì vẽ đường viền đậm xung quanh thẻ giấy.

• Kẻ mũi tên nối từ sản phẩm đến thị trường bán.

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ Hình minh hoạ Hình minh hoạ
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Bước 3 — Phân tích đặc điểm 
       các thị trường bán sản phẩm (tiếp)

3. Mô tả cách thức bán
Thể hiện: ai là người đi bán (vẽ ký hiệu Nam/Nữ), 
đi bán bằng phương tiện gì (vẽ hình phương tiện), 
hết bao nhiêu chi phí (ghi số tiền)
• Với từng sản phẩm, ai trong gia đình là người đi bán 
sản phẩm? 

• Hãy vẽ ký hiệu Nam/Nữ trên mũi tên nối từ sản phẩm 
đến thị trường bán.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

• Với từng sản phẩm, anh chị bán như thế nào:
o Người mua đến tận nơi mua hay phải 
mang sản phẩm đi? Mang đi bằng 
phương tiện gì?
o Tổng chi phí cần bỏ ra để bán được sản 
phẩm là bao nhiêu?
o Tổng lượng bán ra/ tổng tiền thu được 
trong từng lần bán là bao nhiêu?

• Hãy vẽ hình phương tiện (điện thoại, đi bộ, xe máy, 
ô tô, v.v.) và ghi tổng chi phí bỏ ra trên mũi tên nối từ 
sản phẩm đến thị trường bán.

Hình minh hoạ Hình minh hoạ
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Bước 4 — Phân tích đặc điểm các thị trường 
       mua đầu vào

1. Mô tả các thị trường mua đầu vào đối với từng 
sản phẩm
Thể hiện: vẽ biểu tượng mỗi thị trường/người bán 
lên một thẻ giấy
• Với mỗi sản phẩm, anh chị cần mua những đầu vào 
gì, ở đâu, từ ai?

• Hãy vẽ biểu tượng của mỗi thị trường/người bán 
lên một thẻ giấy.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG • Hãy mô tả các đặc điểm của mỗi thị trường/ 

người bán trên thẻ giấy (sự tham gia của nam/ nữ, 
cơ sở vật chất, môi trường cạnh tranh, mức độ 
an toàn, v.v.)

• Tại địa phương mình, có bao nhiêu đại lý, 
cửa hàng, v.v.? Hãy ghi số lượng vào thẻ giấy 
tương ứng.

• Giá mua tại mỗi thị trường là bao nhiêu? 
Hãy ghi giá mua vào thẻ giấy tương ứng.

• Có những sự khác biệt gì giữa việc mua trả tiền 
ngay và mua trả chậm/ nợ?

Lưu ý: Đi lần lượt các sinh kế để không bỏ sót người 
bán/thị trường mua.

Hình minh hoạHình minh hoạ Hình minh hoạ

Hình minh hoạHình minh hoạ Hình minh hoạ
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Bước 4 — Phân tích đặc điểm các thị trường 
       mua đầu vào (tiếp)

2. Phân tích các thị trường mua
Thể hiện: khoảng cách (dán xa/gần), mức độ quan 
trọng (kích thước to/nhỏ), mức độ lợi nhuận (đường 
viền đậm)

• Với từng thị trường mua/người bán, chỗ nào ở gần 
mình thì dán gần, chỗ nào ở xa thì dán xa.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

• Thị trường mua/người bán nào quan trọng thì để 
thẻ giấy to, ít quan trọng thì cắt nhỏ lại.

• Thị trường mua/người bán nào có nhiều lợi nhuận 
thì vẽ đường viền đậm xung quanh thẻ giấy.

• Kẻ mũi tên nối từ thị trường mua/người bán đến 
sản phẩm
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Bước 4 — Phân tích đặc điểm các thị trường 
       mua đầu vào (tiếp)

3. Mô tả cách thức mua
Thể hiện: ai là người đi mua (vẽ ký hiệu Nam/Nữ), 
đi mua bằng phương tiện gì (vẽ hình phương tiện), 
hết bao nhiêu chi phí (ghi số tiền)
• Với từng loại đầu vào, ai trong gia đình là 
người đi mua? 

• Hãy vẽ ký hiệu Nam/Nữ trên mũi tên nối 
từ thị trường mua/người bán đến sản phẩm.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

• Với từng loại đầu vào, anh chị mua như thế nào:
o Người bán đến tận nơi bán hay phải 
mang đến tận nơi mua? Đi mua bằng 
phương tiện gì?
o Tổng chi phí cần bỏ ra để mua từng loại 
đầu vào là bao nhiêu?

• Hãy vẽ hình phương tiện (điện thoại, đi bộ, xe máy, 
ô tô, v.v.) và ghi tổng chi phí bỏ ra trên mũi tên nối từ 
thị trường mua/người bán đến sản phẩm.
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Bước 5 — Đánh giá mức độ hài lòng với từng 
       thị trường bán và mua, và xác định 
       các điểm cần thay đổi

Thể hiện: mặt cười, mặt mếu
• Chúng ta cùng nhìn lại các phân tích về từng thị 
trường bán và mua. Trên cơ sở đó, anh chị hãy đánh giá 
mức độ hài lòng với từng thị trường này. Tại sao anh chị 
lại đánh giá như vậy?

• Hãy thể hiện bằng hình mặt cười nếu hài lòng, 
hình  mặt mếu nếu chưa hài lòng mua/người bán đến 
sản phẩm.

• Thảo luận về các lý do hài lòng/chưa hài lòng và xác 
định những điểm cần thay đổi.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

Bước 6 — Chia sẻ kết quả thảo luận, phân tích 
      điểm giống và khác nhau giữa nhóm 
      nam, nhóm nữ

• Hai nhóm lần lượt trình bày
• Xác định các điểm giống và khác nhau giữa hai 
nhóm để hai bên hiểu thêm về nhau
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 7 — Tổng hợp thông tin 
và Lập kế hoạch hành động 

Lưu ý: Sử dụng mẫu bảng Tổng hợp thông tin 
và Kế hoạch hành động trong Phụ lục 1

1. Tổng hợp kết quả thảo luận

• Sau buổi thảo luận, chúng ta có thêm thông 
tin gì về thực trạng/tình hình thực tế hiện nay?

• Rà soát lại lần lượt từng sinh kế, với mỗi sinh 
kế tổng hợp các thông tin về:

o Thuận lợi (những điểm hài lòng): hài lòng gì 
về thu nhập? phân công công việc nam/nữ? 
thị trường bán? thị trường mua?

o Khó khăn (những điểm chưa hài lòng/cần 
thay đổi): chưa hài lòng gì về thu nhập? 
phân công công việc nam/nữ? thị trường bán? 
thị trường mua?

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ SINH KẾ/ THỊ TRƯỜNG

 2. Lập kế hoạch hành động

• Để giải quyết những khó khăn/điểm chưa 
hài lòng này, chúng ta có giải pháp gì?

• Để triển khai từng giải pháp, chúng ta cần 
thực hiện những hành động cụ thể nào?

• Với mỗi hành động cụ thể, khi nào sẽ thực 
hiện? Ai là người chịu trách nhiệm?
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CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG 
TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

Sơ đồ hoạt động trong chuỗi giá trị có yếu tố giới 
là công cụ giúp mỗi tác nhân trong một chuỗi giá 
trị cụ thể hệ thống lại các mảng công việc của mình 
khi tham gia chuỗi, và các mối quan hệ với các bên 
liên quan trong từng mảng, đồng thời, so sánh với 
mảng công việc không tạo thu nhập; để từ đó phân 
tích và tìm giải pháp điều chỉnh phân bổ thời gian 
và phân công lao động hợp lý hơn, cũng như cải 
thiện các mối quan hệ bình đẳng hơn.

Công cụ này được khuyến khích áp dụng với cấp 
độ tổ nhóm và có sự tham gia của các tác nhân khác 
nhau trong chuỗi, bao gồm các đại lý giống, phân 
bón, v.v. (Đầu vào); hộ chăn nuôi, trồng trọt (Sản 
xuất); và các thương lái, hộ chế biến, công ty thu 
mua, v.v. (Đầu ra), nhằm giúp mỗi tác nhân tự phân 
tích các hoạt động của mình, đồng thời, có cơ hội 
mở rộng hiểu biết về chuỗi giá trị mình đang tham 
gia thông qua việc hiểu thêm các mảng công việc 
do các tác nhân khác đảm nhiệm trong chuỗi.
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CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

Mảng công việc ở khâu BÁN HÀNG
Với mỗi tác nhân khác nhau, các công việc ở khâu 
Bán hàng là khác nhau, ví dụ:

o Với đại lý giống, phân bón: bán giống/phân bón, 
vận chuyển đến nơi cho khách hàng, chăm sóc 
khách hàng, v.v.
o Với hộ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất: bán sản phẩm, 
vận chuyển đến nơi bán, v.v.
o Với thương lái, hộ chế biến, công ty thu mua: bán 
sản phẩm cho khách hàng tiếp theo (công ty xuất khẩu, 
người tiêu dùng, v.v.), chăm sóc khách hàng, v.v.

Mảng công việc không tạo THU NHẬP
Là những công việc mà nam giới và nữ giới thường làm 
tại gia đình hoặc tại công ty

o Những công việc trong gia đình liên quan đến nội trợ, 
chăm sóc trẻ em, người ốm…
o Những công việc có tính phúc lợi trong cơ quan như 
hoạt động công đoàn/ hội nhân viên

Phân tích đặc điểm và mối quan hệ với các bên liên quan 
khác nhau trong chuỗi về các khía cạnh:

Số lượng, quy mô
Mức độ thường xuyên trong mối quan hệ
Chất lượng mối quan hệ
Lợi ích/lợi nhuận và quyền lực của từng bên liên quan
Mức độ hài lòng trong mối quan hệ với từng bên liên quan

Chia sẻ với các bên liên quan khác nhau về kết quả 
phân tích, đánh giá, để tăng cường hiểu biết chung và 
thảo luận các giải pháp thúc đẩy lợi ích của tất cả các bên 
trong chuỗi.

Phân tích việc phân bổ thời gian và phân công lao động (nam/
nữ) trong các mảng công việc khác nhau khi tham gia một 
chuỗi giá trị cụ thể, và so sánh với mảng công việc không tạo 
thu nhập. Các mảng công việc khi tham gia chuỗi bao gồm:

Mảng công việc ở khâu ĐẦU VÀO
Với mỗi tác nhân khác nhau, các công việc ở khâu Đầu vào là 
khác nhau, ví dụ:

o Với đại lý giống, phân bón: lựa chọn đơn vị cung cấp từ 
các công ty/đại lý cấp cao, lựa chọn loại giống/phân bón 
để bán, chuẩn bị kho bãi/cửa hàng, v.v.
o Với hộ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất: mua giống, 
mua phân bón, mua nguyên vật liệu, v.v.
o Với thương lái, hộ chế biến, công ty thu mua: thu mua 
sản phẩm, chuẩn bị kho bãi/cửa hàng, v.v.

Mảng công việc ở khâu SẢN XUẤT
Với mỗi tác nhân khác nhau, các công việc ở khâu Sản xuất 
là khác nhau, ví dụ:

o Với đại lý giống, phân bón: bảo quản giống, phân bón, v.v.
o Với hộ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất: nuôi tôm/lợn, trồng 
café, làm đồ thủ công, v.v.
o Với thương lái, hộ chế biến, công ty thu mua: bảo quản, 
chế biến, đóng gói sản phẩm, v.v.

Mục đích: Giúp người tham gia:
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Đại diện các tác nhân khác nhau trong một chuỗi giá trị cụ 
thể. Nếu không có điều kiện làm chung, có thể làm riêng với 
từng nhóm tác nhân, sau đó chia sẻkết quả thảo luận của các 
bên với nhau.

Trong trường hợp các tác nhân Đầu vào hoặc Đầu ra không 
thực hiện công cụ được (do không bố trí được thời gian), 
có thể chỉ làm riêng với nhóm hộ Sản xuất. Với các tác nhân 
khác, có thể phỏng vấn thu thập một số thông tin chung, 
không cần làm công cụ. Nếu có điều kiện, vẫn có thể chia sẻ 
kết quả thảo luận của nhóm hộ Sản xuất và lắng nghe ý kiến 
đóng góp, phản hồi của họ (xem thêm ở Bước 7).

Người tham gia: 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

Thời gian trung bình làm việc với một nhóm tác nhân 
riêng khoảng 120’ – 150’. Nếu có thêm phần chia sẻ và 
phản hồi giữa các bên, cần thêm khoảng 30’.

Thảo luận theo nhóm tác nhân: các đại lý giống, phân 
bón, v.v. (Đầu vào); hộ chăn nuôi, trồng trọt (Sản xuất); và 
các thương lái, hộ chế biến, công ty thu mua, v.v. (Đầu ra).

Trong mỗi nhóm tác nhân, chia nhỏ thành nhóm nam và 
nhóm nữ để thảo luận riêng.

Thời gian: 

Chia nhóm: 



58 | SỔ TAY THỰC HÀNH GALS – Giai đoạn 2 | 59 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

Bước 1 — Tạo hứng thú
1. Làm quen
Mời người tham gia tự giới thiệu (nếu họ chưa biết 
nhau).

Lưu ý: Nếu người tham gia chưa quen với phương 
pháp, có thể áp dụng cách làm quen như trong  
Giai đoạn 1 – vẽ một hình ảnh/biểu tượng giới thiệu 
về bản thân (Ví dụ: thể hiện ý nghĩa tên, sở thích,  
cá tính, v.v.) – để tạo hứng thú với việc vẽ và  
tham gia thảo luận. 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

2. Giới thiệu mục đích 
•  Giới thiệu qua về chuỗi và các tác nhân trong 
trong chuỗi giá trị cụ thể sẽ phân tích (lợn/tôm/v.v.)

• Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các 
mảng công việc khác nhau của mỗi tác nhân khi 
tham gia chuỗi, và các mối quan hệ với các bên liên 
quan khác nhau.

Trên cơ sở đó, phân tích và tìm giải pháp điều chỉnh 
phân bổ thời gian và phân công lao động trong 
từng mảng hợp lý hơn, cũng như cải thiện các mối 
quan hệ bình đẳng hơn.
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Bước 2 — Phân tích việc phân bổ thời gian và phân 
công lao động (nam/nữ) trong các mảng công việc 
liên quan đến chuỗi giá trị 

1. Liệt kê các công việc liên quan đến chuỗi giá trị 
được đề cập
Thể hiện: vẽ mỗi công việc trên một thẻ giấy

Câu hỏi:  • Với vai trò là đại lý giống/hộ chăn nuôi/
người thu mua, anh chị thường làm những 
công việc gì?
• Hãy vẽ biểu tượng mỗi hoạt động trên một 
thẻ giấy?

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

2. Sắp xếp các công việc theo 3 mảng thuộc khâu 
Đầu vào – khâu Sản xuất – khâu Bán hàng

• Trong các công việc trên, công việc nào 
thuộc khâu Đầu vào? Công việc nào thuộc 
khâu Sản xuất? khâu Bán hàng?

• Hãy sắp xếp các công việc đã liệt kê vào 3 
khối theo 3 mảng trên.

• Ngoài các công việc đã liệt kê, anh chị có 
bổ sung thêm công việc nào trong mỗi mảng 
không?

SẢN XUẤTĐẦU VÀO BÁN HÀNG

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ Hình minh hoạ

Hình minh hoạ
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Bước 2 — Phân tích việc phân bổ thời gian và phân 
công lao động (nam/nữ) trong các mảng công việc 
liên quan đến chuỗi giá trị (tiếp)

3. Xác định Nam hay Nữ thường làm mỗi công việc 
liên quan đến sinh kế đã xác định 
Thể hiện: ký hiệu Nam/Nữ trên mỗi công việc

Câu hỏi:  • Trong gia đình/đại lý/công ty của anh chị, 
ai thường làm công việc này? Là Nam hay Nữ?

• Hãy vẽ ký hiệu Nam/Nữ lên mỗi thẻ giấy 
thể hiện ai làm công việc này. Với những 
công việc cả 2 vợ chồng cùng làm thì ký hiệu 
cả Nam và Nữ..., ai làm nhiều hơn thì vẽ to 
hơn, tô đậm hơn.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

4. Ước lượng thời gian dành cho mỗi mảng công việc 
Thể hiện: vẽ khung bao quanh to/nhỏ

• Anh chị hãy ước lượng tổng thời gian dành 
cho các công việc trong từng mảng.

• Mảng công việc nào chiếm nhiều thời gian 
nhất, hãy vẽ khung bao quanh (hình mũi tên) 
to nhất. Mảng công việc nào chiếm ít thời gian 
nhất, vẽ khung bé nhất. 

SẢN XUẤTĐẦU VÀO BÁN HÀNG

SẢN XUẤT

ĐẦU VÀO BÁN HÀNG
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Bước 2 — Phân tích việc phân bổ thời gian và phân 
công lao động (nam/nữ) trong các mảng công việc 
liên quan đến chuỗi giá trị (tiếp)

5. Liệt kê các công việc không tạo thu nhập (thường là 
công việc nhà)
Thể hiện: vẽ mỗi công việc trên một thẻ giấy

Câu hỏi:  • Anh chị thường làm những công việc 
nào không tạo ra thu nhập?

• Hãy vẽ biểu tượng mỗi công việc trên một 
thẻ giấy.

Lưu ý: Với đại diện đến từ đại lý/công ty, đây là việc 
không tạo thu nhập tại gia đình của chính cá nhân 
người đó.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

6. Xác định Nam hay Nữ thường làm mỗi công việc 
không tạo thu nhập
Thể hiện: ký hiệu Nam/Nữ trên mỗi công việc

• Trong gia đình anh chị, ai thường làm 
công việc này? Là Nam hay Nữ?

• Hãy vẽ ký hiệu Nam/Nữ lên trên mỗi thẻ giấy 
thể hiện ai làm công việc này. Với những 
công việc cả 2 vợ chồng cùng làm thì ký hiệu 
cả Nam và Nữ..., ai làm nhiều hơn thì vẽ to hơn, 
tô đậm hơn.
 

Hình minh hoạ Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ
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Bước 2 — Phân tích việc phân bổ thời gian và phân 
công lao động (nam/nữ) trong các mảng công việc 
liên quan đến chuỗi giá trị (tiếp)

7. Ước lượng thời gian dành cho mảng công việc 
không tạo thu nhập  
Thể hiện: vẽ khung bao quanh to/nhỏ

Câu hỏi:  • Anh chị hãy ước lượng tổng thời gian 
dành cho các công việc nhà này.

• Tương tự như trên, hãy vẻ khung bao 
quanh (hình mũi tên) các công việc nhà với 
kích thước to/nhỏ tương ứng với thời lượng 
thời gian dành cho mảng công việc này. 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

8. So sánh, phân tích tương quan giữa các mảng 
công việc 

• Nhìn vào sơ đồ, các anh chị có nhận xét gì về:
o Thời gian dành cho các mảng công việc? 
Mảng nào nhiều? Mảng nào ít? Tại sao?

o Nam thường làm các công việc trong 
mảng nào? Nữ thường làm các công việc 
trong mảng nào? Tại sao?

o Theo anh chị việc phân bổ thời gian và 
phân công lao động trong các mảng công 
việc như hiện nay đã hợp lý chưa? Có cần 
điều chỉnh gì không?

SẢN XUẤT

ĐẦU VÀO BÁN HÀNG
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Bước 3 — Phân tích đặc điểm và mối quan hệ với các 
bên liên quan khác nhau trong chuỗi

1. Xác định các bên liên quan khác nhau trong chuỗi  
Thể hiện: vẽ biểu tượng mỗi bên liên quan lên một thẻ giấy

Câu hỏi:  • Với mỗi công việc trong các mảng Đầu vào 
– Sản xuất – Bán hàng, anh chị thường làm 
với ai (đại lý/thương lái/hộ giết mổ/v.v.)?

• Hãy vẽ biểu tượng của mỗi bên liên quan 
lên một thẻ giấy.

• Tại địa phương mình, có bao nhiêu đại lý/
thương lái/hộ giết mổ/v.v. ? Hãy ghi số lượng 
vào thẻ giấy tương ứng.

Lưu ý: Đi lần lượt các đầu việc để không bỏ sót bên liên quan

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

2. Đánh giá mức độ thường xuyên trong từng mối 
quan hệ với các bên liên quan 
Thể hiện: bên nào thường xuyên liên hệ thì dán gần, ít 
liên hệ thì dán xa

• Với từng bên liên quan, bên nào mình thường xuyên 
liên hệ thì dán gần, bên nào ít liên hệ thì dán xa

SẢN XUẤT

ĐẦU VÀO BÁN HÀNG

SẢN XUẤT

ĐẦU VÀO BÁN HÀNG
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Bước 3 — Phân tích đặc điểm và mối quan hệ với các 
bên liên quan khác nhau trong chuỗi (tiếp)

3. Đánh giá chất lượng mối quan hệ với mỗi bên 
liên quan
Thể hiện: gạch nối nét đậm (mối quan hệ tốt/chặt chẽ/
bình đẳng đôi bên cùng có lợi), mảnh (mối quan hệ bình 
thường), nét đứt (mối quan hệ không tốt/ lỏng lẻo)

• Với từng bên liên quan, hãy đánh giá chất lượng 
mối quan hệ của mình với họ:

o Nếu mối quan hệ tốt/chặt chẽ/ bình đẳng 
đôi bên cùng có lợi thì nối bằng đường 
nét đậm.

o Nếu mối quan hệ bình thường thì nối bằng 
đường nét mảnh.

o Nếu mối quan hệ không tốt/ lỏng lẻo thì 
nối bằng đường nét đứt.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

SẢN XUẤT

ĐẦU VÀO BÁN HÀNG
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 3 — Phân tích đặc điểm và mối quan hệ với 
các bên liên quan khác nhau trong chuỗi (tiếp)

4. Đánh giá mức độ lợi ích/ lợi nhuận và quyền lực 
của các bên liên quan  
Thể hiện: vẽ ký hiệu lên các thẻ giấy vẽ bên liên quan

Câu hỏi:  • Trong các bên liên quan, bên nào có nhiều 
lợi ích/ thu được nhiều lợi nhuận khi tham gia 
chuỗi? Hãy vẽ ký hiệu.

Ví dụ: vẽ nhiều ký hiệu        vào bên liên quan 
có nhiều lợi ích/lợi nhuận.

• Trong các bên liên quan, bên nào có quyền 
lực/ ảnh hưởng trong chuỗi? Hãy vẽ ký hiệu.

Ví dụ: vẽ nhiều ký hiệu        vào bên liên quan 
có nhiều quyền lực/ảnh hưởng.

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

SẢN XUẤT

ĐẦU VÀO BÁN HÀNG
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 3 — Phân tích đặc điểm và mối quan hệ với 
các bên liên quan khác nhau trong chuỗi (tiếp)

5. Đánh giá mức độ hài lòng với từng mối quan hệ với 
các bên liên quan
Thể hiện: mặt cười, mặt mếu

Câu hỏi:  • Chúng ta cùng nhìn lại các phân tích về
 mức độ thường xuyên, chất lượng mối quan 
hệ, mức độ lợi ích/ lợi nhuận và quyền lực 
của từng bên liên quan. Trên cơ sở đó, 
anh chị hãy đánh giá mức độ hài lòng với 
từng mối quan hệ này. Tại sao?

• Hãy thể hiện bằng hình mặt cười nếu 
hài lòng, hình mặt mếu nếu chưa hài lòng.

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

SẢN XUẤT

ĐẦU VÀO BÁN HÀNG
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 4 — Chia sẻ kết quả thảo luận, phân tích điểm 
giống và khác nhau giữa nhóm nam, nhóm nữ trong 
từng nhóm tác nhân

• Hai nhóm lần lượt trình bày

• Xác định các điểm giống và khác nhau giữa hai nhóm 
để hai bên hiểu thêm về nhau.

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

Bước 5 — Chia sẻ kết quả thảo luận, phản hồi và 
học hỏi giữa các nhóm tác nhân

Lưu ý: Nếu không có sự tham gia của các tác nhân 
khác nhau thì chuyển sang bước 6

• Các nhóm lần lượt trình bày. Mỗi nhóm tác nhân lựa 
chọn trình bày kết quả của một trong hai nhóm Nam 
hoặc Nữ, sau đó bổ sung thêm các điểm khác của 
nhóm còn lại.

• Xác định mỗi tác nhân hiểu thêm/học thêm gì về/
từ các tác nhân khác, hiểu thêm gì về chuỗi giá trị mà 
mình đang tham gia.
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 6 — Tổng hợp thông tin 
và Lập kế hoạch hành động 

Lưu ý: Sử dụng mẫu bảng Tổng hợp thông tin và Kế 
hoạch hành động trong Phụ lục 1

1. Tổng hợp kết quả thảo luận

• Sau buổi thảo luận, chúng ta có thêm thông 
tin gì về thực trạng/tình hình thực tế hiện nay?

• Rà soát lại lần lượt từng nội dung:

o Về phân bổ thời gian và phân công lao động 
(nam/nữ) trong các mảng công việc: hài lòng 
gì? chưa hài lòng gì?

o Về mối quan hệ với các bên liên quan: hài 
lòng gì? chưa hài lòng gì?

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

 2. Lập kế hoạch hành động

• Để giải quyết những khó khăn/điểm chưa 
hài lòng này, chúng ta có giải pháp gì?

• Để triển khai từng giải pháp, chúng ta cần 
thực hiện những hành động cụ thể nào?

• Với mỗi hành động cụ thể, khi nào sẽ thực 
hiện? Ai là người chịu trách nhiệm?
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 7 — Phỏng vấn thu thập thông tin

Lưu ý: 
- Thực hiện bước này với các tác nhân không có 
điều kiện sử dụng công cụ.
- Có thể phỏng vấn trực tiếp, hoặc qua email, điện thoại. 
Thời gian phỏng vấn tối đa nên từ 45’ – 60’, 
tùy điều kiện.

1. Giới thiệu mục đích và nội dung phỏng vấn

• Giới thiệu về chuỗi giá trị sẽ phân tích và các 
tác nhân tham gia hoạt động này.

• Mục đích nhằm tìm hiểu các mảng công việc khác 
nhau của mỗi tác nhân khi tham gia chuỗi, 
và các mối quan hệ của tác nhân đó với các bên liên 
quan khác nhau. 
Trên cơ sở đó, phân tích và tìm giải pháp điều chỉnh 
phân bổ thời gian và phân công lao động trong 
từng mảng hợp lý hơn, cũng như cải thiện các mối 
quan hệ bình đẳng hơn.

• Các thông tin sẽ được chia sẻ cởi mở với các bên, 
nhằm giúp mỗi bên hiểu thêm về các mảng công 
việc do các tác nhân khác đảm nhiệm trong chuỗi, 
và cùng lắng nghe, thảo luận các giải pháp tăng 
cường lợi ích của tất cả các bên tham gia chuỗi.

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

2. Phân tích các mảng công việc liên quan đến chuỗi 
giá trị được đề cập

• Với vai trò là đại lý giống/nhà máy chế biến/
công ty thu mua, anh chị thường làm những công 
việc gì

• Trong các công việc trên, công việc nào thuộc 
khâu Đầu vào? Công việc nào thuộc khâu Sản 
xuất? khâu Bán hàng?

• Thời gian dành cho mảng công việc nào là 
nhiều nhất? ít nhất?

• Theo anh/chị, phân bổ thời gian giữa các mảng 
công việc như vậy đã hợp lý chưa? Tại sao? Cần 
thay đổi gì?

• Trong mỗi mảng công việc, Nam hay Nữ tham 
gia nhiều hơn?

• Theo anh/chị, phân công lao động như vậy đã 
hợp lý chưa? Tại sao? Cần thay đổi gì? 
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 7 — Phỏng vấn thu thập thông tin (tiếp)

3. Phân tích các mối quan hệ với các bên liên quan trong 
từng mảng công việc. 

TRONG TỪNG MẢNG CÔNG VIỆC:
• Anh/chị thường làm việc với những bên nào?

• Trong các bên đó, những bên nào anh/chị làm việc 
thường xuyên nhất? ít thường xuyên nhất? trung bình/
thỉnh thoảng?

• Trong các bên đó, những bên nào anh/chị có mối 
quan hệ tốt/chặt chẽ/bình đẳng đôi bên cùng có lợi?, 
mối quan hệ nào bình thường?, mối quan hệ nào 
không tốt/lỏng lẻo?

• Trong các bên đó, theo anh/chị, bên nào có nhiều lợi 
ích/ thu được nhiều lợi nhuận khi tham gia chuỗi?

ĐÁNH GIÁ CHUNG:
• Trong các mối quan hệ trên, anh/chị hài lòng và chưa 
hài lòng với những mối quan hệ nào? Tại sao?

• Theo anh/chị, cần làm gì để cải thiện những mối 
quan hệ mình chưa hài lòng?

CÔNG CỤ 
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÓ YẾU TỐ GIỚI

4. Chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm hộ sản xuất 
và lắng nghe ý kiến đóng góp, phản hồi 
(nếu có điều kiện)

• Chia sẻ các nội dung chính trong bảng Tổng 
họp thông tin và Kế hoạch hành động.
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CÔNG CỤ CÂY TĂNG THU NHẬP

Cây Tăng thu nhập là công cụ giúp mỗi tác 
nhân trong chuỗi phân tích những khó khăn, 
cản trở trong việc tăng thu nhập của mình 
từ một chuỗi giá trị cụ thể, trên cơ sở đó, xác 
định các giải pháp và hành động cụ thể để 
cải thiện tình hình. Khó khăn và giải pháp 
được nhìn nhận từ 3 khía cạnh: sản xuất, 
giới, và thị trường – trong đó, Sản xuất đề 
cập tới các vấn đề giống, vốn, kỹ thuật, v.v. 
phục vụ sản xuất; Giới đề cập tới vị trí, vai 
trò và mối quan hệ quyền lực giữa nam/nữ; 
và Thị trường đề cập tới các yếu tố thông tin, 
liên kết, cạnh tranh, v.v.

Công cụ này thường được sử dụng ở cấp độ  
tổ nhóm, khuyến khích làm riêng với mỗi 
tác nhân trong chuỗi để chuẩn bị thông tin 
cho buổi làm đàm phán Cùng có lợi. Trong 
trường hợp không thực hiện được với tất cả 
các tác nhân trong chuỗi, tổ nhóm sản xuất 
có thể làm tại nhóm mình, sau đó đi chia 
sẻ, phỏng vấn một số đại diện các tác nhân 
khác để có thêm thông tin về khó khăn, 
mong đợi của họ trước khi bước vào đàm 
phán Cùng có lợi.
 

Phân tích những khó khăn, cản trở của mỗi bên trong việc tăng 
thu nhập, nhìn nhận từ 3 khía cạnh: 

Sản xuất
Giới 
Thị trường

Xác định các giải pháp và hành động cụ thể để tăng thu nhập, 
nhìn nhận từ 3 khía cạnh 

Sản xuất
Giới 
Thị trường

Các bên liên quan trong chuỗi giá trị 

Nếu làm riêng với từng tác nhân thì có thể chia nhóm thảo luận 
theo 3 mảng (sản xuất, giới, thị trường).

Nếu nhiều bên cùng làm với nhau thì chia nhóm theo đối 
tượng (VD: đại lý đầu vào, hộ nuôi, thương lái, v.v.) 

120’ — 150’

Mục đích: Giúp người tham gia:

Người tham gia:

Chia nhóm: 

Thời gian:
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CÔNG CỤ CÂY TĂNG THU NHẬP

Bước 1 — Tạo hứng thú

1. Làm quen
Mời người tham gia tự giới thiệu (nếu họ chưa 
biết nhau).

2. Trò chơi tạo hứng thú: Đổ hạt vào chai
• Chia nhóm, mỗi nhóm khoảng từ 10 – 15 người. 
Yêu cầu các nhóm xếp hàng dọc.

• Giao cho mỗi nhóm: 
- Người đầu hàng: 1 túi hạt
- Người cuối hàng: 1 cái chai
- Tất cả mọi người: mỗi người 1 tờ giấy

• Nhiệm vụ của mỗi nhóm: Giữ nguyên hàng và 
vị trí cái chai, chỉ sử dụng tờ giấy, lần lượt từ người 
đầu hàng đến cuối hàng đổ toàn bộ số hạt vào chai 
nhanh và hiệu quả nhất có thể.

• Các nhóm chơi: mỗi nhóm có thể lựa chọn một 
cách làm khác nhau, VD: các thành viên trong nhóm 
nối các tờ giấy vào nhau thành một cái máng, 
người đầu hàng đổ hạt vào máng để rơi vào chai 
của người cuối hàng.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

 
• Rút ra bài học sau trò chơi: 

+ Mỗi người ở vị trí khác nhau nhưng có 
mục tiêu chung (không để hạt rơi ra 
ngoài), nên cần liên kết để hoàn thành 
nhiệm vụ.

+ Trong “dây chuyền”, vị trí nào cũng cần 
thiết và quan trọng, chỉ cần 1 người bỏ 
vị trí hoặc không chú tâm (cầm tờ giấy 
không khít với tờ giấy của người trước 
và người sau mình) là hạt sẽ rơi ra ngoài, 
giảm hiệu quả công việc.

• Liên hệ thực tế:
+ Trong chuỗi có những bên nào 
tham gia? (đại lý đầu vào, hộ nuôi, 
thương lái, v.v.)

+ Mục tiêu chung của các bên tham gia 
chuỗi là gì? (tăng thu nhập)

+ Các bên tham gia chuỗi có cần liên 
kết với nhau để cùng đạt được mục tiêu 
chung không?
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Bước 1 — Tạo hứng thú (tiếp)

3. Giới thiệu mục đích buổi làm việc
• Xác định một sinh kế cụ thể. VD: lợn, tôm, v.v.

• Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều các khó 
khăn, cản trở của mỗi bên tham gia chuỗi lợn/tôm 
trong việc tăng thu nhập của mình. Trên cơ sở đó sẽ 
tìm ra các giải pháp, hành động cụ thể để mỗi bên 
có thu nhập tốt hơn. 

Các khó khăn và giải pháp sẽ được nhìn nhận ở 3 
khía cạnh: sản xuất, giới, và thị trường.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 4. Vẽ cây Tăng thu nhập
• Yêu cầu người tham gia vẽ 
cây trên giấy to, có 3 RỄ 
và 3 CÀNH. (Hình A)

• Yêu cầu người tham gia vẽ 1 
hình vẽ/ký hiệu biểu tượng cho 
mục tiêu “tăng thu nhập” lên 
thân cây. (Hình B)

• Yêu cầu người tham gia chọn 
3 màu để phân biệt 3 mảng 
SẢN XUẤT, GIỚI, THỊ TRƯỜNG. 
Vẽ 3 hình vẽ/ký hiệu biểu 
tượng cho 3 mảng lên 3 thẻ 
màu tương ứng, dán lên 3 rễ 
và 3 cành. (Hình C)

CÔNG CỤ CÂY TĂNG THU NHẬP

Hình A

Hình B Hình C
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Bước 2 — Phân tích những khó khăn, cản trở của 
mỗi bên trong việc tăng thu nhập

1. Liệt kê các khó khăn trong từng khía cạnh: 
sản xuất, giới,  thị trường
Thể hiện: vẽ mỗi khó khăn trên một thẻ màu tương ứng 
với từng khía cạnh

• Trong sản xuất, anh chị thường gặp những khó 
khăn gì khiến cho thu nhập chưa cao?
(Ví dụ: hộ nuôi thiếu vốn đầu tư, thiếu kỹ thuật 
nên sản lượng chưa cao; đại lý giống chưa có nhiều 
kiến thức để lựa chọn giống tốt; v.v.)

• Có những vấn đề liên quan đến giới nào gây ảnh 
hưởng tới thu nhập của gia đình anh chị?
(Ví dụ: do nam giới chưa làm các công việc nuôi lợn, 
nên khi phụ nữ vắng nhà là để lợn đói, ảnh hưởng 
đến trọng lượng lợn khi bán; do nữ giới chưa tham 
gia vào việc buôn bán nhiều, khi có người gọi đến 
thu mua tôm nhưng chồng đi vắng, vợ không chịu 
bán, nên bỏ lỡ; v.v.)

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

• Từ phía thị trường, có những khó khăn nào cản trở 
việc tăng thu nhập của gia đình anh chị
(Ví dụ: trên thị trường hiện nay, chưa có nhiều 
nguồn giống tôm vừa có chất lượng tốt, vừa có giá 
thành vừa phải, nên đại lý khó đáp ứng nhu cầu của 
nhiều hộ nuôi; khu vực quanh đây chỉ có mỗi một 
cơ sở giết mổ lợn nên hộ nuôi bị ép giá, giá thấp 
nên thu nhập chưa tốt; v.v.)

• Yêu cầu người tham gia dán các thẻ màu vào 3 RỄ 
tương ứng với 3 khía cạnh.

CÔNG CỤ CÂY TĂNG THU NHẬP
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Bước 3 — Xác định các giải pháp và hành động cụ 
thể để tăng thu nhập

1. Xác định các giải pháp trong từng khía cạnh: sản 
xuất, giới,  thị trường
Thể hiện: vẽ mỗi giải pháp trên một thẻ màu tương ứng 
với từng khía cạnh

• Để khắc phục những khó khăn trong sản xuất, anh 
chị có những giải pháp gì để tăng thu nhập?
(Ví dụ: lập quỹ nhóm để hỗ trợ các hộ nuôi vay vốn; 
tập huấn kỹ thuật; v.v.)

• Với những vấn đề liên quan đến giới gây ảnh 
hưởng tới thu nhập của gia đình, anh chị có giải 
pháp gì?
(Ví dụ: nam giới và nữ giới cùng chia sẻ công việc 
chăn nuôi, v.v.)

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

• Để khắc phục những cản trở từ phía thị trường, 
anh chị đề xuất giải pháp gì?
(Ví dụ: liên kết với cán bộ Nông nghiệp/hội Nông 
dân xã để cập nhật thông tin về giống, giá cả; v.v.)

• Yêu cầu người tham gia dán các thẻ màu vào 
3 CÀNH tương ứng với 3 khía cạnh.

2. Xác định các hành động cụ thể để thực hiện từng 
giải pháp
Thể hiện: vẽ mỗi hành động lên thẻ hình quả màu tương ứng

• Để thực hiện mỗi giải pháp, anh chị cần làm 
những công việc cụ thể gì?

• Hãy vẽ mỗi công việc lên một hình quả màu 
tương ứng và dán cạnh giải pháp.

CÔNG CỤ CÂY TĂNG THU NHẬP
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 4 — Tổng hợp thông tin 
và Lập kế hoạch hành động

Lưu ý: Sử dụng mẫu bảng Tổng hợp thông tin và 
Kế hoạch hành động trong Phụ lục 1

1. Tổng hợp kết quả thảo luận

• Sau buổi thảo luận, chúng ta có thêm thông 
tin gì về thực trạng/tình hình thực tế hiện nay?

• Rà soát lại lần lượt từng nội dung:

o Về khía cạnh Sản xuất: gặp những khó khăn/
trở ngại gì?

o Về khía cạnh Giới: gặp những khó khăn/trở 
ngại gì?

o Về khía cạnh Thị trường: gặp những khó 
khăn/trở ngại gì?

 2. Lập kế hoạch hành động

• Để giải quyết những khó khăn/cản trở 
trong mỗi khía cạnh, chúng ta đã xác định 
những giải pháp và hành động cụ thể gì?

o Về khía cạnh Sản xuất
o Về khía cạnh Giới
o Về khía cạnh Thị trường

• Với mỗi hành động cụ thể, khi nào sẽ thực 
hiện? Ai là người chịu trách nhiệm?

CÔNG CỤ CÂY TĂNG THU NHẬP
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CÔNG CỤ CÂY CÙNG CÓ LỢI

Cây Cùng có lợi là công cụ giúp các tác nhân 
trong một chuỗi giá trị cụ thể phân tích những 
khó khăn, cản trở của từng bên và của chung 
tất cả các bên trong việc tăng thu nhập/lợi ích 
từ chuỗi, trên cơ sở đó, chia sẻ và xác định các 
giải pháp, hành động cụ thể riêng và chung 
để các bên đều có lợi. Khó khăn và giải pháp 
được nhìn nhận từ 3 khía cạnh: sản xuất, giới, 
và thị trường – trong đó, Sản xuất đề cập tới 
các vấn đề giống, vốn, kỹ thuật, v.v. phục vụ 
sản xuất; Giới đề cập tới vai trò nam/nữ; 
và Thị trường đề cập tới các yếu tố thông tin, 
liên kết, cạnh tranh, v.v.

Công cụ này thường được thực 
hiện sau công cụ cây Tăng thu 
nhập, lý tưởng là mỗi tác nhân 
đã có đầy đủ thông tin về cây 
Tăng thu nhập của mình để sẵn 
sàng chia sẻ và tham gia thảo 
luận với các tác nhân khác trong 
chuỗi giá trị.

Phân tích những khó khăn, cản trở của mỗi bên trong việc tăng 
thu nhập, nhìn nhận từ 3 khía cạnh: 

Sản xuất
Giới 
Thị trường

Xác định các giải pháp của TỪNG bên và của CHUNG tất cả các 
bên để cùng tăng thu nhập/lợi ích từ chuỗi giá trị, nhìn nhận từ 
3 khía cạnh: 

Sản xuất
Giới 
Thị trường

Chia sẻ và thống nhất các hành động cụ thể của TỪNG bên và 
của CHUNG tất cả các bên để cùng tăng thu nhập/tăng lợi ích 
từ chuỗi giá trị.

Các bên liên quan trong chuỗi giá trị

Chia nhóm theo các bên liên quan trong chuỗi (VD: đại lý đầu 
vào, hộ nuôi, thương lái, v.v.)

150’ — 180’

Mục đích: Giúp các bên liên quan trong chuỗi giá trị

Người tham gia:

Chia nhóm: 

Thời gian: 
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CÔNG CỤ CÂY CÙNG CÓ LỢI

Bước 1 — Tạo hứng thú

1. Làm quen
Mời người tham gia tự giới thiệu (nếu họ chưa biết 
nhau)

2. Trò chơi tạo hứng thú: Qua sông
• Chia các bên liên quan thành 3 nhóm khác nhau: 
đại lý đầu vào, hộ nuôi, thương lái/hộ giết mổ/công ty

• Kẻ 2 đường làm bờ sông. Yêu cầu các nhóm đứng 
hết sang một bên bờ sông. 

Lưu ý: khoảng cách giữa 2 bờ sông không được 
ngắn hơn 3 bước dài, và không được dài hơn 9 
bước. 

• Giao cho mỗi nhóm 3 tờ giấy. Nhiệm vụ: tất cả các 
thành viên trong nhóm qua sông trong thời gian 
ngắn nhất.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
• Các nhóm chơi: thường thì các nhóm sẽ tìm cách 
2 người sử dụng 3 tờ giấy đi qua sông, sau đó 1 
người sẽ cầm giấy về đón 1 người đi qua tiếp, cứ 
lần lượt như vậy. Hỏi các nhóm có cách nào nhanh 
hơn không, cho đến khi họ nghĩ ra cách 3 nhóm 
gom 3 tờ giấy của mỗi nhóm lại với nhau thành 9 tờ 
và dải thành đường đi qua sông.

• Rút ra bài học sau trò chơi: 
- Tại sao 3 nhóm không nghĩ đến giải 
pháp này (gộp giấy của 3 nhóm lại) ngay 
từ đầu? (vì khi chia nhóm thì nghĩ ngay là 
phải thi, cạnh tranh nhau)

- Tại sao cuối cùng lại nghĩ đến giải pháp 
này? (vì hợp tác, liên kết lại giúp tăng 
nguồn lực, giúp đạt kết quả nhanh nhất)

- Khi hợp tác như vậy thì các bên có cùng 
có lợi không? (cùng qua được sống)

• Liên hệ thực tế:
- Trong chuỗi có những bên nào tham 
gia? (đại lý đầu vào, hộ nuôi, thương lái, 
v.v.)

- Khi liên kết, hợp tác với nhau, các bên 
đều mong muốn đạt được lợi ích. Đó là 
liên kết cùng có lợi.
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Bước 1 — Tạo hứng thú (tiếp)

3. Giới thiệu mục đích buổi làm việc
• Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các khó 
khăn, cản trở của mỗi bên tham gia chuỗi trong việc 
tăng thu nhập của mình. Trên cơ sở đó sẽ tìm ra các 
giải pháp, hành động cụ thể của TỪNG bên và của 
CHUNG tất cả các bên để các bên CÙNG CÓ LỢI.

Các khó khăn và giải pháp sẽ được nhìn nhận ở 3 
khía cạnh: sản xuất, giới, và thị trường.

4. Vẽ cây Cùng có lợi
• Yêu cầu người tham gia vẽ cây trên giấy to, có 3 
RỄ TO và 3 CÀNH TO (tượng trưng cho 3 khía cạnh 
Sản xuất – Giới – Thị trường). Tiếp đến, mỗi rễ to vẽ 
ra 3 RỄ NHỎ và mỗi cành to vẽ ra 3 CÀNH NHỎ 
(tượng trưng cho 3 bên liên quan). (Hình A và B)

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
• Yêu cầu người tham gia 
vẽ 1 hình vẽ/ký hiệu 
biểu tượng cho mục tiêu 
“Cùng có lợi” lên thân cây. 
(Hình C)

• Yêu cầu người tham gia 
chọn 3 màu để phân biệt 
3 bên liên quan khác nhau 
(đại lý đầu vào, hộ nuôi, 
thương lái/giết mổ/
công ty). (Hình D)

Lưu ý: mỗi BÊN LIÊN QUAN 
sẽ dùng 1 loại thẻ màu như 
đã thống nhất.

• Chia người tham gia thành 3 nhóm đảm bảo mỗi 
nhóm có đủ đại diện của 3 bên liên quan nhóm 
(đại lý đầu vào, hộ nuôi, thương lái/hộ giết mổ/công ty). 
Mỗi nhóm sẽ tập trung thảo luận 1 khía cạnh: 
SẢN XUẤT, GIỚI, THỊ TRƯỜNG.

CÔNG CỤ CÂY CÙNG CÓ LỢI

Hình A Hình B

Hình C

Hình D
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Bước 2 — Phân tích những khó khăn, cản trở của 
TỪNG bên và của CHUNG tất cả các bên trong 
việc tăng thu nhập/tăng lợi ích từ chuỗi giá trị

1. Liệt kê các khó khăn trong từng khía cạnh: 
sản xuất, giới,  thị trường
Thể hiện: vẽ mỗi khó khăn trên một thẻ màu tương ứng 
với từng khía cạnh

• Nhóm SẢN XUẤT: Trong sản xuất, anh chị thường 
gặp những khó khăn gì khiến cho thu nhập chưa 
cao?

(Ví dụ: hộ nuôi thiếu vốn đầu tư, thiếu kỹ thuật 
nên sản lượng chưa cao; đại lý giống chưa có nhiều 
kiến thức để lựa chọn giống tốt; v.v.)

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN • Nhóm GIỚI:  Có những vấn đề liên quan đến 
giới nào gây ảnh hưởng tới thu nhập của gia đình 
anh chị?

(Ví dụ: do nam giới chưa làm các công việc nuôi lợn, 
nên khi phụ nữ vắng nhà là để lợn đói, ảnh hưởng 
đến trọng lượng lợn khi bán; do nữ giới chưa tham 
gia vào việc buôn bán nhiều, khi có người gọi đến 
thu mua tôm nhưng chồng đi vắng, vợ không chịu 
bán, nên bỏ lỡ; v.v.)

• Nhóm THỊ TRƯỜNG:  Từ phía thị trường, có những 
khó khăn nào cản trở việc tăng thu nhập của 
gia đình anh chị?

(Ví dụ: trên thị trường hiện nay, chưa có nhiều 
nguồn giống tôm vừa có chất lượng tốt, vừa có giá 
thành vừa phải, nên đại lý chúng tôi khó đáp ứng 
nhu cầu của nhiều hộ nuôi; khu vực quanh đây chỉ 
có mỗi một cơ sở giết mổ lợn nên hộ nuôi chúng tôi 
bị ép giá, giá thấp nên thu nhập chưa tốt; v.v.)

CÔNG CỤ CÂY CÙNG CÓ LỢI

Hình minh họa

Hình minh họa

Hình minh họa
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Bước 2 — Phân tích những khó khăn, cản trở của 
TỪNG bên và của CHUNG tất cả các bên trong 
việc tăng thu nhập/tăng lợi ích từ chuỗi giá trị 
(tiếp)

1. Liệt kê các khó khăn trong từng khía cạnh: 
sản xuất, giới,  thị trường (tiếp)

• Mời các nhóm chia sẻ và dán các thẻ giấy vào 
3 RỄ TO tương ứng với 3 khía cạnh: sản xuất, giới, 
thị trường. Nguyên nhân từ mỗi bên liên quan 
(tương ứng với màu đã thống nhất) dán vào 3 RỄ 
NHỎ trong mỗi rễ to.

• Thảo luận và thống nhất các khó khăn chung 
của cả 3 bên liên quan trong mỗi khía cạnh, vẽ lên 
thẻ giấy (màu không trùng với màu của 3 bên liên 
quan) và dán vào 3 RỄ TO.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG CỤ CÂY CÙNG CÓ LỢI
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Bước 3 — Xác định các giải pháp và hành động 
cụ thể của TỪNG bên và của CHUNG tất cả các 
bên để tăng thu nhập/tăng lợi ích từ chuỗi giá trị

1. Xác định các giải pháp trong từng khía cạnh: 
sản xuất, giới,  thị trường
Thể hiện: vẽ mỗi giải pháp trên một thẻ màu tương ứng 
với từng khía cạnh

• Nhóm SẢN XUẤT: Để khắc phục 
những khó khăn trong sản xuất, 
anh chị có những giải pháp gì để 
tăng thu nhập?
(Ví dụ: lập quỹ nhóm để hỗ trợ 
các hộ nuôi vay vốn; tập huấn kỹ 
thuật; v.v.)

• Nhóm GIỚI:  Với những vấn đề 
liên quan đến giới gây ảnh hưởng 
tới thu nhập của gia đình, anh chị 
có giải pháp gì?
(Ví dụ: nam giới và nữ giới trong 
gia đình cùng chia sẻ công việc 
chăn nuôi, v.v.)

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Hình minh họaHình minh họa

Hình minh họa

• Nhóm THỊ TRƯỜNG:  Để 
khắc phục những cản trở từ 
phía thị trường, anh chị đề 
xuất giải pháp gì?
(Ví dụ: liên kết với cán bộ 
Nông nghiệp/hội Nông dân 
xã để cập nhật thông tin về 
giống, giá cả; v.v.)

• Mời các nhóm chia sẻ 
và dán các thẻ giấy vào 3 
CÀNH TO tương ứng với 3 
khía cạnh: sản xuất, giới, thị 
trường. Nguyên nhân từ mỗi 
bên liên quan (tương ứng 
với màu đã thống nhất) dán 
vào 3 CÀNH NHỎ trong mỗi 
cành to.

• Thảo luận và thống nhất các giải pháp chung 
của cả 3 bên liên quan trong mỗi khía cạnh, vẽ lên 
thẻ giấy (màu không trùng với màu của 3 bên liên 
quan) và dán vào 3 CÀNH TO.

2. Xác định các hành động cụ thể để thực hiện từng 
giải pháp
Thể hiện: vẽ mỗi hành động lên thẻ hình quả màu tương ứng

• Để thực hiện mỗi giải pháp, anh chị cần làm 
những công việc cụ thể gì?

• Hãy vẽ mỗi công việc lên một hình quả màu 
tương ứng và dán cạnh giải pháp.

Hình minh họa

Hình minh họa

CÔNG CỤ CÂY CÙNG CÓ LỢI
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TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

Bước 4 — Tổng hợp thông tin 
và Lập kế hoạch hành động

Lưu ý: Sử dụng mẫu bảng Tổng hợp thông tin và 
Kế hoạch hành động trong Phụ lục 1

1. Tổng hợp kết quả thảo luận về các khó khăn CHUNG

• Sau buổi thảo luận, chúng ta có thêm thông 
tin gì về thực trạng/tình hình thực tế hiện nay?

• Rà soát lại lần lượt từng nội dung:

o Về khía cạnh Sản xuất: các bên gặp những 
khó khăn/cản trở CHUNG nào?

o Về khía cạnh Giới: các bên gặp những khó 
khăn/cản trở CHUNG nào?

o Về khía cạnh Thị trường: các bên gặp những 
khó khăn/cản trở CHUNG nào?

2. Lập kế hoạch hành động CHUNG

• Để giải quyết những khó khăn/cản trở 
trong mỗi khía cạnh, chúng ta đã xác định 
những giải pháp và hành động cụ thể gì?

o Về khía cạnh Sản xuất
o Về khía cạnh Giới
o Về khía cạnh Thị trường

• Với mỗi hành động cụ thể, khi nào sẽ thực 
hiện? Ai là người chịu trách nhiệm?

CÔNG CỤ CÂY CÙNG CÓ LỢI



Ví dụ: Cây cùng có lợi 
của 1 hộ gia đình thành viên 
tổ nhóm chăn nuôi lợn trắng, 
xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai
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PHỤ LỤC 1

Bảng tổng hợp 
thông tin và kế hoạch 
hành động

Thực trạng
Giải pháp Hành động Thời gian 

thực hiện 
Người chịu 
trách nhiệmHài Lòng Chưa hài lòng








