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Giới thiệu 

Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch (WOBA Việt 

Nam) là một dự án được thiết kế và thực hiện bởi 

Thrive Networks / Tổ chức Đông Tây Hội ngộ 

(ĐTHN) nhằm mang lại các dịch vụ nước sạch và vệ 

sinh và thực hành vệ sinh công bằng cho các hộ gia 

đình yếu thế tại năm tỉnh khu vực nông thôn của 

Việt Nam (Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 

và Bến Tre), và để cải thiện việc trao quyền cho phụ 

nữ trong lĩnh vực nước sạch vệ sinh (NSVS). Dự án 

được Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia 

(DFAT) tài trợ thông qua Quỹ Nước sạch cho Phụ 

nữ được thực hiện trong thời gian 4,5 năm (từ 

tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022). 

Một trong những kết quả mong đợi của WOBA là 

“Cải thiện việc trao quyền và hòa nhập một cách có 

hệ thống cho phụ nữ và các kết quả ở cả gia đình, 

cộng đồng và tổ chức”. 

Đánh giá giữa kỳ của WOBA được thực hiện từ 
tháng 3 đến tháng 7 năm 2021 tại ba tỉnh (Bến Tre, 
Thanh Hóa, Nghệ An) nhằm đánh giá hiệu 
suất/hiệu quả và tác động ban đầu của các can 
thiệp và cách tiếp cận của dự án. 

Các phỏng vấn bán cấu trúc với người hưởng lợi, 
cán bộ HPN và các nhà cung cấp NSVS khối tư nhân 
được thự chiện. Ngoài ra đánh giá cũng đã thực 
hiện các cuộc thảo luận nhóm tập trung với các đối 
tác WOBA ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện. 

Ghi chú học tập này được xây dựng dựa trên kết 
quả Đánh giá giữa kỳ nhằm chia sẻ kiến thức và bài 

học kinh nghiệm về tiến trình thực hiện của WOBA 
hướng tới cải thiện bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ. 

Hiểu về vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ 

Hội Phụ nữ (HPN) là cơ quan thực hiện chính trong 

WOBA, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

• Thu thập dữ liệu ban đầu cho hợp phần vệ 

sinh 

• Vận động các hộ gia đình xây dựng nhà tiêu 

hợp vệ sinh 

• Tiến hành thẩm định các nhà tiêu đã hoàn 

thành để trả thưởng. 

Theo ý kiến của các đối tác dự án – những người đã 

tham gia thảo luận nhóm tập trung, vai trò của HPN 

tham gia thực hiện các hoạt động trong WOBA là 

hợp lý vì phương châm hoạt động của HPN là vì 

phụ nữ và do đó các hoạt động của HPN cũng phải 

ưu tiên cho phụ nữ. Các đối tác coi phụ nữ là người 

phụ trách các công việc nội trợ liên quan đến nước 

sạch vệ sinh trong gia đình và chịu trách nhiệm 

chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia 

đình. Vì vậy, họ cảm thấy có sự phù hợp mang tính 

cố hữu về vai trò của HPN trong việc truyền tải các 

thông điệp về lợi ích của NSVS cho phụ nữ. Từ quan 

điểm của họ, phụ nữ đóng vai trò truyền thống 

trong phạm vi gia đình và vai trò của HPN là thúc 

đẩy vai trò truyền thống đó. Ý tưởng về bình đẳng 

giới của họ xuất phát từ quan điểm giới về phụ nữ 

trong gia đình, HPN và NSVS. Như một người tham 

gia thảo luận nhóm tập trung (TLN) đã chia sẻ tại 

tỉnh Thanh Hóa. 

“Cách tiếp cận của WOBA là mới trong việc tập 

trung vào bình đẳng giới. Điều này sẽ thuận lợi hơn 

khi cán bộ nữ của HPN truyền thông cho phụ nữ vì 

đối tượng của chúng tôi là các hộ gia đình có hoàn 

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
trong dự án WOBA 

 Bài học kinh nghiệm từ Đánh giá giữa kỳ của dự án WOBA 
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cảnh khó khăn và cải thiện việc ra quyết định của 

phụ nữ trong gia đình”. 

Quan điểm trong trích dẫn này lặp lại quan điểm 

của các đối tác khác trong các cuộc thảo luận nhóm 

ở các tỉnh khác. Họ cho rằng HPN phù hợp với việc 

huy động các hộ gia đình vì mạng lưới của hội đã có 

sẵn trong cộng đồng và HPN vốn đã có các kỹ năng 

giao tiếp và tuyên truyền cộng đồng xuất phát từ 

chính các nhiệm vụ của hội. Tuy nhiên, không có 

cán bộ HPN cấp xã và cấp thôn thực hiện những 

hoạt động tuyên truyền vân động lại chia sẻ quan 

điểm này.  

Động lực của HPN khi tham gia WOBA 

Các cán bộ HPN được phỏng vấn mô tả vai trò của 

họ trong HPN và NSVS nói chung là “tuyên truyền” 

và “vận động” ngay cả khi không có WOBA. Có ba 

yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của HPN về vai 

trò, nghĩa vụ và cam kết của họ đối với WOBA: (i) 

Trách nhiệm của HPN; (ii) lợi ích của cộng đồng bao 

gồm cả các nhóm dễ bị tổn thương; và (iii) lợi ích 

cho chính các thành viên HPN. Trong đó, việc mang 

lại quyền lợi cho thành viên HPN được xếp hạng 

thấp nhất.  

“Tôi tham gia dự án vì trách nhiệm chính trị của 

mình là mang lại lợi ích cho người dân cũng như 

góp phần đạt tiêu chí đạt 90,2% nhà tiêu hợp vệ 

sinh vào năm 2020 và 92,5% vào năm 2021”. 

HPN, Thanh Hóa.  

“Lý do mà tôi tham gia dự án là để người dân địa 

phương được sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp 

vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho họ.” HPN, Bến 

Tre. 

Khi bắt đầu dự án, hầu hết cán bộ HPN cấp xã đều 

cho rằng sẽ rất khó đạt được mục tiêu xây dựng 

nhà tiêu (mà dự án và chính quyền đề ra) cho các 

hộ nghèo, cận nghèo và dễ bị tổn thương GESI. Các 

cán bộ HPN lo lắng về các nhóm đối tượng vì họ 

cảm thấy rằng các hộ nghèo, cận nghèo và hộ GESI 

không thể tự chi trả chi phí xây nhà tiêu bằng 

nguồn tài chính của họ.  

Trước áp lực đó, HPN đã tập trung vào việc trao đổi 

với các hộ gia đình về các tiêu chí đủ điều kiện 

tham gia WOBA và các khoản tài trợ để thúc đẩy 

các hộ xây dựng nhà tiêu. 

Các mối quan tâm hoặc phản hồi giữa các cán bộ 

của HPN thường xoay quanh việc đạt được các mục 

tiêu về hoàn thành xây dựng nhà tiêu và triển khai 

các phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu 

trên khắp các xã. Việc đạt được các mục tiêu xây 

dựng nhà tiêu dựa vào năng lực và sự “sáng tạo” 

của cán bộ HPN và chính quyền địa phương. 

Những cán bộ HPN được phỏng vấn đã có nhiều nỗ 

lực để đạt được các mục tiêu WOBA đặt ra cho xã 

hoặc thôn của họ, cụ thể như: 

• Thực hiện tuyên truyền  

• Khuyến khích và tư vấn cho các hộ gia đình 

hưởng lợi hiểu được lợi ích của việc sử 

dụng nước sạch và xây dựng nhà tiêu hợp 

vệ sinh 

• Cung cấp thông tin về các khoản hỗ trợ 

• Xây dựng và xem xét danh sách những hộ 

hưởng lợi 

• Hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn tiếp cận các nguồn vốn hiện có tại địa 

phương như vốn vay từ Ngân hàng Chính 

sách xã hội (VBSP) 

• Cung cấp các nguồn vốn khác như quỹ phát 

triển kinh tế của HPN 

• Kết nối và làm người bảo lãnh cho hộ gia 

đình với các cửa hàng cung cấp vật liệu xây 

dựng để giúp hộ mua chịu vật liệu để xây 

dựng nhà tiêu. 

Động lực thúc đẩy sự tham gia của HPN vào WOBA 

là trách nhiệm của họ đối với cộng đồng, điều này 

bắt nguồn từ nhiệm vụ của HPN.  

Hội phụ nữ đóng vai trò tác nhân thay đổi 

Nhờ tham gia WOBA, các thành viên HPN cảm thấy 

rằng họ đóng vai trò là các tác nhân thay đổi bởi 

chính những thay đổi cá nhân và tác động từ công 

việc của họ đối với cộng đồng và những người 

hưởng lợi. 

Mặc dù kiến thức về NSVS và sức khỏe không phải 

là mới đối với các cán bộ HPN được phỏng vấn vì 
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họ thường tuyên truyền những nội dung này như 

một phần trách nhiệm của HPN. Tuy nhiên, họ cảm 

thấy rằng việc tiếp xúc với các hộ gia đình khó khăn 

đã thay đổi suy nghĩ, thái độ và hành vi của họ. Họ 

hiểu về cuộc sống và nhu cầu của mỗi hộ gia đình 

hơn. 

Trên cơ sở đó, họ có thể tham mưu với Đảng ủy và 

UBND xã để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn. Cũng như với các đối tác, các thành viên 

của HPN dường như đã nâng cao nhận thức về 

người khuyết tật và sự cần thiết trong việc cung 

cấp nhà tiêu phù hợp với nhu cầu của người khuyết 

tật và nhu cầu của người chăm sóc người khuyết 

tật. 

Họ hiểu được tầm quan trọng của việc tạo điều 

kiện cho những người nghèo có cuộc sống bình 

đẳng hơn với những nhóm khác trong xã hội, đó là 

mục đích của dự án và rằng phụ nữ có quyền và lợi 

ích trong dự án. Họ cũng cảm thấy rằng kỹ năng 

giao tiếp của họ đã được cải thiện theo hướng có 

thể lắng nghe nhiều hơn để hiểu rõ hơn cuộc sống 

của những người hưởng lợi trước và sau dự án. 

HPN cấp tỉnh và cấp xã ủng hộ mô hình hỗ trợ dựa 

trên kết quả OBA vì mô hình này giúp cho cán bộ 

cấp dưới của HPN năng động, sáng tạo và có trách 

nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao. 

Các cán bộ HPN được phỏng vấn đã sử dụng các 

phương pháp truyền thông khác nhau phù hợp với 

các nhóm hộ gia đình khác nhau. Ví dụ, với những 

hộ phụ nữ độc thân, họ vận động người thân, hàng 

xóm ủng hộ các phụ nữ độc thân xây nhà tiêu. Với 

các hộ khác, họ vận động cả vợ và chồng cùng xây 

nhà tiêu.  

“Tôi thuyết phục đối tượng hưởng lợi cũng như 

bà con họ hàng ủng hộ xây nhà tiêu. Sau khi 

được vận động, bà con nói nếu hộ nào không 

xây được nhà tiêu thì bà con họ hàng sẽ đóng 

góp ủng hộ.” (HPN, Thanh Hóa) 

Các hoạt động thực tế liên quan WOBA mà HPN 

tham gia dường như đã tạo ra sự thay đổi về kiến 

thức, kỹ năng và thái độ của họ nhiều hơn so với 

các khóa đào tạo do WOBA cung cấp. Bối cảnh rộng 

hơn của sự can thiệp của WOBA liên quan đến việc 

giải quyết nhu cầu của các nhóm yếu thế trong xã 

hội và làm việc với sự kỳ vọng của chính quyền địa 

phương cũng đã giúp cho nhận thức và trách nhiệm 

hợp pháp của họ. Trong mỗi khu vực dự án, cán bộ 

thực địa của WOBA đã tận tình hướng dẫn và giải 

thích cho cán bộ HPN để giúp họ nâng cao kiến 

thức.  

Kết quả của các hoạt động này trong WOBA là, một 

số cán bộ HPN được phỏng vấn đã cảm thấy được 

nâng cao hiệu quả và tự tin hơn trong việc vận 

động các hộ gia đình sử dụng các dịch vụ NSVS. 

Mặc dù hầu hết các cán bộ HPN được phỏng vấn 

đều có nhiều kinh nghiệm vận động và họ đã có 

thâm niên làm việc trong hội (trung bình mỗi người 

đã có thời gian công tác trong hoạt động của hội 

khoảng 9 năm), họ cũng đã gặp phải những thách 

thức ở giai đoạn đầu của WOBA, ví dụ như hộ gia 

đình thiếu nguồn lực, mức hỗ trợ thấp, mục tiêu 

xây dựng nhà tiêu cao. Tuy nhiên, khi thuyết phục 

được các hộ xây dựng nhà tiêu, họ cảm thấy vui và 

tự hào vì mình có thể góp phần mang lại lợi ích cho 

các hộ khó khăn. 

Mặc dù WOBA có thể không tạo ra cơ hội kinh tế 

cho các thành viên của HPN, nhưng chương trình 

đã tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho lao động địa 

phương, trong đó có phụ nữ làm thợ xây, thợ phụ 

xây, với thu nhập khoảng 200.000 - 300.000 

đồng/ngày. Trung bình cần khoảng 3 ngày để xây 

dựng xong một nhà tiêu. Nếu xây dựng nhà tiêu kết 

hợp nhà tắm thì mất khoảng 5 - 7 ngày công. Nếu 

xây dựng nhà ở kết hợp nhà tiêu khép kín thì có thể 

phải mất khoảng 2 - 3 tháng. 

Theo các chị em trong HPN được phỏng vấn, WOBA 

đã làm tăng đáng kể uy tín của hội. Việc họ tham 

gia thực hiện các hoạt động WOBA đã làm cho lãnh 

đạo UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội khác 

đánh giá cao và ủng hộ họ nhiều hơn, 

“Lãnh đạo xã đã đánh giá cao chúng tôi nhiều hơn 

và họ đã giao cho chúng tôi những nhiệm vụ quan 

trọng hơn.” (HPN, Nghệ An). 

Sự biết ơn và sự tin tưởng ngày càng tăng từ cộng 

đồng cũng dẫn đến việc tăng số lượng thành viên 

trong HPN: 
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“Cộng đồng cảm ơn HPN đã có một chương trình 

mang lại lợi ích cho các thành viên của hội. Họ đã 

tôn trọng và ngưỡng mộ chúng tôi .” (HPN, Nghệ 

An). 

Chính vì những lý do trên, mặc dù sự tham gia của 

HPN vào WOBA là không hoàn toàn tự nguyện mà 

theo sự chỉ đạo của HPN cấp trên và chính quyền 

theo trách nhiệm chính trị của HPN, với tư cách là 

cánh tay tuyên truyền vận động của chính quyền, 

thành tựu của họ dường như có cả khía cạnh cá 

nhân và tổ chức. HPN có thể được coi là tác nhân 

thay đổi không chỉ về nhận thức và khả năng tiếp 

cận với NSVS của người nghèo, hộ cận nghèo và hộ 

gia đình GESI, mà còn trong chính nội bộ của HPN. 

Phụ nữ và vai trò lãnh đạo trong WOBA 

Cấu trúc đối tác của dự án WOBA phụ thuộc vào 

quyết định của UBND tỉnh và mối quan hệ trước 

đây giữa ĐTHN với UBND tỉnh và HPN. Do đó, mô 

hình hỗ trợ dựa vào kết quả OBA và trả thưởng 

trong dự án WOBA được hiểu giống như trong các 

dự án trước đây, đó là nhằm đạt được kết quả đầu 

ra về số lượng nhà tiêu/đấu nối nước chứ không 

phải tăng cường hệ thống NSVS thông qua sự tham 

gia của khối tư nhân.  

WOBA thúc đẩy bộ máy chính quyền mà trong đó 

HPN trực thuộc UBND cũng sẽ tham gia vào cả các 

Ban quản lý dự án (PMB) và trong cơ cấu chính 

quyền. HPN xã chỉ đóng vai trò tham mưu cho 

UBND xã trong việc ra quyết định và không có 

quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả những 

người được phỏng vấn của HPN xã đều nói rằng họ 

tham gia dự án vì trách nhiệm chính trị của họ với 

tư cách là thành viên của HPN xã, và đồng thời họ 

chấp nhận việc họ được chỉ đạo từ Đảng ủy, UBND 

xã và Hội Phụ nữ cấp huyện.  

Tất cả những người tham gia thảo luận nhóm tập 

trung ở cấp tỉnh tại Nghệ An và Thanh Hóa đều 

nhất trí rằng bất kỳ quyết định nào họ đưa ra đều 

phải được UBND tỉnh phê duyệt. HPN chỉ được 

thực hiện các hoạt động nếu UBND tỉnh có văn bản 

chính thức chỉ đạo phân công vai trò, trách nhiệm 

của HPN. Ngay cả ở cấp huyện hoặc cấp xã, các 

hoạt động của HPN phải được sự chấp thuận của 

UBND cấp huyện/xã. Cơ cấu này cũng áp dụng cho 

tất cả các hoạt động của các sở, ban, ngành trong 

hệ thống chính trị hiện hành. Với cơ cấu này, HPN 

có ít quyền hạn hơn trong việc ra quyết định, 

nguồn lực và ngân sách trong dự án WOBA. 

“HPN chỉ đảm nhận vai trò tham mưu. HPN tỉnh 

phải được UBND tỉnh phê duyệt trước khi triển 

khai bất kỳ hoạt động nào chứ không phải tự 

mình kết nối trực tiếp với các đơn vị tư nhân”. 

(Thảo luận nhóm, Nghệ An). 

“Đảng uỷ và UBND thống nhất chủ trương thì 

HPN mới triển khai. Nếu họ không chấp thuận về 

chủ trương thì HPN sẽ khó triển khai dự án”. 

(Thảo luận nhóm, Nga Sơn). 

 

Rõ ràng là các thành viên HPN họ với tư cách là cá 

nhân, không có vai trò lãnh đạo trong WOBA do cơ 

HPN nằm trong cấu trúc chính trị, đây là cấu trúc 

mà WOBA thúc đẩy hơn là có ý định thay đổi đổi. 

Mặc dù HPN trong Hợp phần vệ sinh đã phần nào 

cải thiện vị trí thông qua các hoạt động vận động 

của họ trong WOBA và uy tín ngày càng tăng duy trì 

và vai trò truyền thống của họ là cánh tay tuyên 

truyền của bộ máy chính quyền. 

Đi đôi với nâng cao nhận thức HPN là những người 

có kỹ năng và hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích 

của phụ nữ, và NSVS gặp một vấn đề của phụ nữ bị 

ràng buộc trong khuôn khổ gia đình. Rất khó để 

HPN được trao quyền với tư cách là lãnh đạo nữ 

trong việc ra quyết định và tự chủ ở nơi làm việc. 

Trong báo cáo hàng năm của WOBA cho Quỹ, có 

690 trường hợp đã được báo cáo về phụ nữ ở vị trí 

lãnh đạo (chỉ số 3), là số lượng phụ nữ tham gia 

trong Ban quản lý dự án từ khi bắt đầu dự án ở tất 

cả các cấp. Tuy nhiên, tại từng Ban quản lý dự án, 

các chủ tịch HPN thường được bổ nhiệm làm phó 

trưởng ban trong khi các đại diện từ UBND cùng 

cấp (thường là nam) lại giữ các vị trí trưởng ban. 

Con số cao phản ánh các cấp chính quyền và HPN 

trong đó phụ nữ nắm giữ các vị trí và trách nhiệm 

đã được thiết lập sẵn, chứ không phải là kết quả từ 

WOBA. 

Nhìn chung, thiết kế của WOBA là thúc đẩy cấu trúc 

của bộ máy chính quyền hiện có của HPN dưới 
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quyền UBND. Điều này có thể có hiệu quả đối với 

các hoạt động truyền thông của HPN, nhưng lại hạn 

chếmột cơ chế thúc đẩy sự lãnh đạo và ra quyết 

định của phụ nữ ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức. 

Những việc làm tiếp theo 

Để thúc đẩy nhận thức thay đổi quan hệ Giới giữa 

các đối tác và tăng việc trao quyền cho phụ nữ - 

một trong những kết quả mong đợi của WOBA, các 

hành động sau đây cần được xem xét cẩn trọng và 

thực hiện trong giai đoạn còn lại của dự án. 

Chia sẻ thông tin hai chiều thông qua một diễn đàn 

dành cho HPN: các chuyên gia NSVS và các hộ phụ 

nữ cần được kết hợp để chia sẻ kiến thức của họ về 

các vấn đề liên quan đến NSVS, đồng thời tạo điều 

kiện cho họ được biết và tham gia các bước trong 

chuỗi giá trị dịch vụ NSVS, thảo luận về những 

thách thức gặp phải và đưa ra các giải pháp cho 

chính họ. Điều này sẽ giúp phụ nữ có quyền làm 

chủ trong các hoạt động, có ý thức ra quyết định và 

lãnh đạo các hoạt động và có tiếng nói của họ.  

Cần xác định những thách thức và động lực đối với 

HPN với tư cách là tác nhân thị trường hoặc người 

vận động ảnh hưởng đến khả năng nâng cao mong 

muốn của họ trong WOBA và trong lĩnh vực NSVS. 

Đào tạo và hỗ trợ cần được cung cấp cho HPN căn 

cứ vào mong muốn và nhu cầu của họ trong hoạt 

động thị trường và tác nhân thị trường. Đào tạo 

cần được thực hiện bởi các chuyên gia kinh doanh 

và các doanh nghiệp trong xã hội. 

HPN cần được tham gia vào hoạt động thiết kế, quy 

trình và phản hồi ở mỗi giai đoạn của quy trình 

WOBA, ví dụ: thu thập dữ liệu ban đầu, vận động 

hộ gia đình, thẩm định nhà tiêu, v.v. 

Cần có nhiều cuộc thảo luận hơn với HPN về các đãi 

ngộ phù hợp hoặc sự công nhận về thời gian và 

năng lực mà họ đã bỏ ra để vận động, tuyên truyền 

và cố gắng đưa điều đó vào WOBA. 

Cơ cấu hỗ trợ hiện tại để trao quyền cho phụ nữ 

cần được xác định trong các cơ cấu hiện hành mà 

WOBA thúc đẩy và tạo điều kiện cho các cuộc thảo 

luận có sự tham gia của cả nam và nữ về các chuẩn 

mực giới, các rào cản và lợi thế đối với sự tham gia 

của HPN và các tuyên truyền viên nữ trước và trong 

hoạt động của WOBA. 

Các kỹ năng lãnh đạo cần được cung cấp cho HPN 

trong một chương trình đào tạo và hướng dẫn chủ 

đích nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo tập thể và hỗ 

trợ tính bền vững của các hoạt động NSVS của họ. 

Mức độ đào tạo được cung cấp cho các tuyên 

truyền viên của HPN cần được duy trì và đảm bảo 

không làm tăng thêm những công việc không được 

trả công, và có thể bao gồm nhiều kỹ năng ngoài 

NSVS, như kỹ năng kinh doanh, quản lý xung đột, 

lãnh đạo, biến đổi khí hậu, quản lý dự án. Điều này 

bổ sung cho họ năng lực về đa dạng kỹ năng, sự tự 

tin, tạo hiệu quả của bản thân họ. 

Tất cả các hoạt động xây dựng năng lực cần được 

đánh giá như một phần của Khung giám sát của 

ĐTHN và bao gồm các chỉ số định lượng và định 

tính để phân tích kiến thức, kỹ năng, thái độ thu 

được và các hình thức đánh giá tác động thay đổi 

khác. Kết quả phải được thông báo lại cho HPN với 

các hoạt động tiếp theo. 

 

Để có bản báo cáo Đánh giá giữa kỳ đầy đủ, xin vui 

lòng liên hệ với Tiến sĩ Liên Phạm qua emai: 

lien.pham@eastmeetswest.org.au 
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