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Baïo caïo naìy laì saín pháøm cuía Ngán haìng Thãú
giåïi, Ngán haìng Phaït triãøn Cháu AÏ, Vuû Phaït triãøn
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ĐƠN VỊ TIỀN TỆ 
 

Đơn vị tiền tệ = đồng Việt Nam  
Tỷ giá 1 đôla Mỹ = 16.000 đồng Việt Nam (tháng 11, 2006) 
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Từ 1/1 đến 31/12 
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GDP  Tổng sản phẩm quốc nội 
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PTKTXH  Phát triển Kinh tế Xã hội 
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UNIFEM  Quỹ Phụ nữ Liên hợp quốc 
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WVS  Điều tra các giá trị thế giới 
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Lời nói đầu 
 
Là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt 
động kinh tế và dẫn đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương về tỷ lệ nữ giới trong 
Quốc hội, Việt Nam được xem như một trong những nước tiến bộ hàng đầu về lĩnh 
vực bình đẳng giới. Việt Nam có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo quyền 
bình đẳng cho phụ nữ và nam giới và đã có những tiến bộ đáng kể nhằm giảm 
khoảng cách về giới trong lĩnh vực y tế và giáo dục cũng như cải thiện tình hình của 
phụ nữ nói chung.  
 
Tuy nhiên, những thành tựu này vẫn chưa hoàn toàn mang tính đồng bộ và cùng với 
những tiến bộ đó vẫn còn có những tồn tại như việc phân nửa các mục tiêu trong Kế 
hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ 2 (2001-2005) vẫn chưa đạt được. Hơn 
thế, cùng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ngày càng mở rộng, 
những thách thức của bình đẳng giới cũng đang biến đổi song hành với sự biến đổi 
của cơ cấu thị trường lao động nhằm đáp ứng quá trình tăng trưởng kinh tế với tốc 
độ như hiện nay. Trong khi sự tăng trưởng mang đến các cơ hội mới, bất bình đẳng 
giới trong việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất và cơ hội đào tạo đã hạn chế khả 
năng cạnh tranh của phụ nữ. Chính phủ và các bên liên quan giờ đây sẽ cần phải 
nhìn xa hơn với những phân tích đầy đủ hơn để có thể dự đoán được xu thế cũng 
như đưa ra được những chính sách, thể chế và chương trình cho phù hợp nhằm đảm 
bảo cho phụ nữ có thể được hưởng lợi ngang bằng với nam giới trong điều kiện phát 
triển nhanh chóng như hiện nay.  
 
Cộng đồng các nhà tài trợ tại Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Chính phủ trong 
vận hội mới này. Báo cáo Đánh giá tình hình Giới ở Việt Nam, được thực hiện bởi 
Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Vụ Phát triển Quốc Tế Vương 
quốc Anh và Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada, sẽ đưa ra những phân tích cơ sở và 
khung hoạt động chung cho các nhà tài trợ và Chính phủ để giải quyết vấn đề bất 
bình đẳng giới trong tương lai cũng như đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược 10 
năm của Chính phủ vì Sự tiến bộ của Phụ nữ ở Việt Nam. 
 
 

 

 
Klaus Rohland 

Giám Đốc Quốc gia 
tại Việt Nam 

Ngân hàng Thế giới 
 

 
 
 

Ayumi Konishi 
Giám Đốc Quốc Gia 

Ngân hàng Phát 
triển Châu Á 

 

 
 
Donal Brown 
Đại Diện 

DFID Việt Nam

 
 
Gabriel-M. Lessard 
Đại Sứ Canada tại 

Việt Nam 
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Lời cảm ơn 
 
Đánh giá tình hình Giới Việt Nam là sản phẩm cuối cùng của một loạt các hoạt động 
được tài trợ bởi một số nhà tài trợ nhằm đưa ra phân tích đối với các vấn đề ưu tiên 
giới và xây dựng nền tảng cho đối thoại chính sách với Chính phủ. Báo cáo xác định 
các ưu tiên có thể đưa vào chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo và các chương 
trình khu vực cũng như trong các phân tích tiếp theo, dịch vụ tư vấn, quan hệ đối tác 
và các hoạt động dự án. Việc xây dựng báo cáo và tài liệu cơ sở được thực hiện 
đồng thời với việc xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội và Kế hoạch Hành 
động vì sự tiến bộ của Phụ nữ 2006-2010. Báo cáo đã cung cấp tư liệu cho các tài 
liệu này. 
 
Lời cảm ơn đặc biệt được gửi tới các thành viên của Ban tư vấn cho nghiên cứu này, 
là đại diện của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ngân 
hàng Phát triển Châu Á, DFID, CIDA, MPDF và tổ chức Oxfam Anh đã có những 
đóng góp quý báu và các công chức chính phủ Việt Nam cũng như các bên tham gia 
khác đã tư vấn, bình luận và cung cấp thông tin, đặc biệt trong Hội thảo quốc gia tổ 
chức vào tháng 4 năm 2006.  
 
Về căn bản, báo cáo được rút ra dựa trên tài liệu cơ sở của Melissa Wells, Sunwha 
Lee, Naila Kabeer do Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Vụ Phát 
triển Quốc tế Vương quốc Anh, UNDP và CIDA tài trợ. Trần Thị Vân Anh (Viện 
Gia đình và Giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và Vũ Mạnh Lợi (Viện Xã hội 
học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tham gia xây dựng các tài liệu cơ sở cũng 
như tham gia xây dựng cho báo cáo cuối cùng này. 
 
Nhóm công tác Ngân hàng Thế giới cũng nhận được sự hỗ trợ và tư vấn của Giám 
đốc Quốc Gia Klaus Rohland và Điều phối viên chương trình Quốc gia Keiko Sato. 
Trưởng nhóm công tác là Phạm Thị Mộng Hoa - Chuyên gia cao cấp về phát triển xã 
hội. Báo cáo được xây dựng dựa trên sự hướng dẫn và giám sát của Gillian Brown - 
Điều phối viên về giới khu vực đông Á. Các thành viên khác của nhóm công tác bao 
gồm Froniga Greig  (tư vấn), Laila Al-Hamad, Carolyn Turk, Phillip Brylski và 
Nina Bhatt từ Ngân hàng Thế giới và Yuriko Uehara, Nguyễn Nhật Tuyến từ văn 
phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á. Các chuyên gia phản biện gồm có Lucia Fort 
(Chuyên gia cao cấp về giới, Ngân hàng Thế giới), Mia Hyun (Tư vấn về đói nghèo, 
Ngân hàng Thế giới, Campuchia) và Nguyễn Hữu Minh (Viện trưởng Viện Gia đình 
và Giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam). Dan Biller (Chuyên gia kinh tế trưởng, 
Ban Môi trường Xã hội NHTG) cũng đóng góp ý kiến cho báo cáo. Kiều Phương 
Hoa hỗ trợ mảng biên tập và hậu cần. 
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Tóm tắt 
 

Giới thiệu 
Trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu nổi bật về cải 
thiện điều kiện sống của nhân dân và giảm chênh lệch giới, phản ánh nỗ lực đáng 
kể của đất nước trong xóa đói giảm nghèo và cam kết của Chính phủ tiến tới bình 
đẳng giới. Việt Nam xếp hạng 109 trong số 177 quốc gia về chỉ số phát triển con 
người của UNDP (UNDP, 2006), đặt đất nước vào nhóm các quốc gia trung bình về 
phát triển con người. Những nỗ lực trong thu hẹp khoảng cách giới và đầu tư vào 
nguồn vốn con người đã đưa đất nước đứng hàng thứ 80 trên thế giới (trong tổng số 
136 quốc gia) về chỉ số phát triển giới (GDI) và trở thành quốc gia đạt được sự thay 
đổi nhanh chóng nhất trong xóa bỏ khoảng cách giới trong vòng 20 năm trở lại đây ở 
khu vực Đông Á. Kết quả của những nỗ lực này thể hiện ở tỷ lệ biết đọc biết viết của 
người lớn cao cho cả nam và nữ, số liệu học sinh nhập học cho thấy sự khác biệt 
không đáng kể giữa bé trai và bé gái, tỷ lệ đại biểu quốc hội nữ cao nhất trong khu 
vực châu Á – Thái Bình Dương (27% từ năm 2002) và là một trong những nước có 
tỷ lệ tham gia kinh tế cao nhất trên thế giới: 85% nam giới và 83% nữ giới trong độ 
tuổi 15 đến 60 tham gia vào lực lượng lao động trong năm 2002 (Báo cáo phát triển 
Việt Nam 2004). 
 
Báo cáo Đánh giá tình hình giới Việt Nam được thực hiện như một quá trình cùng 
tham gia nhằm đạt được sự hiểu biết chung và nhất trí cao hơn nữa giữa Chính phủ 
và các nhà tài trợ về các ưu tiên giới trong các chương trình và dự án của mình, cũng 
như nhằm phác thảo các lĩnh vực nghiên cứu và đối thoại trong tương lai. Các vấn 
đề ưu tiên được xác định dựa theo các tiêu chí sau: a) các vấn đề phù hợp với chiến 
lược giảm nghèo của Chính phủ; b) các vấn đề gắn với quyền con người; c) tác động 
tới số đông người dân; d) có ảnh hưởng thứ cấp hoặc ảnh hưởng cấp số nhân; và e) 
giải quyết các nguyên nhân căn bản của bất bình đẳng giới. Sau khi các vấn đề ưu 
tiên đã được xác định, các đề xuất được đưa ra thông qua việc phân tích môi trường 
thúc đẩy liên quan tới việc giải quyết các vấn đề, một khuôn khổ với năm hợp phần 
được sử dụng gồm: a) số liệu và nghiên cứu; b) khuôn khổ chính sách và pháp lý; c) 
thể chế tổ chức; d) nguồn lực và chương trình; và e) thái độ, tập quán và hành vi. 
 

Con đường tiến tới bình đẳng giới 
Việt Nam đã có những thành tựu tốt đẹp trong cải thiện bình đẳng giới. Với việc các 
kế hoạch quốc gia khi xây dựng có chú ý tới vấn đề giới, chắc chắn vấn đề bình 
đẳng giới sẽ đạt được các bước tiến xa hơn nữa. Chỉ có bốn vấn đề nêu lên ở đây cần 
chú ý thêm nữa để đảm bảo sự tiến triển đúng hướng. Vấn đề thứ nhất là sự tụt hậu 
của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số so với nam giới dân tộc thiểu số và phụ nữ 
người Kinh và Hoa trong tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các cơ hội kinh tế. 
Vấn đề thứ hai là khuôn mẫu giới cố hữu trong sách giáo khoa thúc đẩy bất bình 
đẳng giới. Phụ nữ trong nông nghiệp là vấn đề thứ ba, với thực tế một số lượng 
khổng lồ phụ nữ Việt Nam tham gia vào nông nghiệp và vai trò ngày càng quan 
trọng của họ trong lĩnh vực này. Cuối cùng là vấn đề gia tăng số lượng phụ nữ tham 
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gia vào ra quyết định còn tiến triển chậm và chưa nhất quán. Các đề xuất nhằm đảm 
bảo duy trì sự tiến triển bao gồm: 
 
• Xác lập các giải pháp đổi mới nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, 

giáo dục và nông nghiệp ở các vùng có người dân tộc thiểu số;  
• Xây dựng các mô hình và tài liệu nhạy cảm về giới để sử dụng trong trường học; 
• Xây dựng các giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ nữ nông dân một cách chủ động 

hơn; 
• Xây dựng lộ trình thay đổi chính sách, đào tạo, công cụ và nguồn lực để tăng số 

phụ nữ tham gia vào ra quyết định. 
 

Tạo sân chơi ngang bằng cho tăng trưởng bền vững  
Tăng trưởng kinh tế đã và sẽ tiếp tục thay đổi các cơ hội kinh tế cho cả nam giới và 
nữ giới, tuy nhiên, sân chơi chưa ngang bằng và phụ nữ vẫn chưa có khả năng cạnh 
tranh với nam giới trong các điều kiện bình đẳng. Phụ nữ tập trung quá nhiều trong 
một số lĩnh vực và nghề nghiệp, còn nam giới lại tập trung trong một số lĩnh vực và 
nghề nghiệp khác, - và với quyền ra quyết định và địa vị của mình, nam giới hưởng 
lợi nhiều hơn từ nghề nghiệp. Với sự chuyển đổi có kế hoạch lực lượng lao động từ 
nông nghiệp sang lao động hưởng lương và từ khu vực công sang khu vực tư nhân, 
một số vấn đề sẽ tác động ngày càng nhiều tới phụ nữ trong tương lai và sẽ trở nên 
quan trọng hơn nữa, ví dụ vấn đề lương thấp hơn và khoảng cách lương cao hơn 
trong khu vực tư nhân. Khả năng cạnh tranh bình đẳng của phụ nữ với nam giới 
trong khu vực tư nhân bị hạn chế bởi thực tiễn phân biệt đối xử công khai trong 
tuyển dụng, bởi trình độ học vấn và kỹ năng thấp của phụ nữ và bởi phụ nữ ít có khả 
năng chuyển tài sản thành vốn hơn so với nam giới khi họ không được đứng tên 
trong các giấy CNQSDĐ cấp trước đây. Trong khu vực công – nơi sẽ tiếp tục là một 
khu vực chính thu nhận lao động trong một thời gian, sự khác biệt về tuổi nghỉ hưu 
giữa nam và nữ, một  mặt  có nghĩa là một khoản nguồn lực công được giành cho 
phụ nữ dưới dạng lương hưu, song đồng  thời  lại vừa là yếu tố làm giảm triển vọng 
nghề nghiệp và thăng tiến của những phụ nữ trẻ. Trong khi đó, phụ nữ Việt Nam 
vừa phải giành một lượng thời gian tương đương để kiếm sống lại vừa phải mang 
trên mình gánh nặng của việc nhà và gánh nặng này có thể còn trở nên nặng nề hơn 
nữa khi số người phụ thuộc tăng lên. Với việc thông qua Luật Bình đẳng giới, Chính 
phủ Việt Nam đang tiến hành những bước đi quan trọng để giải quyết vấn đề này. 
Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức đáng kể cho việc đưa luật vào thực tiễn. Tạo 
sân chơi ngang bằng  sẽ bao gồm: 
 
• Hỗ trợ đối thoại chính  sách về vấn đề hưu trí và lương hưu;   
• Thực hiện luật bình đẳng giới và luật lao động để giảm phân biệt đối xử; 
• Hỗ  trợ việc đào tạo kỹ năng;  
• Nâng cao giá trị của việc nhà để khuyến khích chia sẻ trách nhiệm giữa nam và 

nữ, cũng như tạo điều kiện cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật nhằm 
khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân cung cấp các dịch vụ giúp việc gia đình.; 

• Thay các giấy CNQSD đất trước đây bằng giấy mới đứng tên cả hai vợ chồng.  
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Hệ quả từ những thay đổi về kinh tế và xã hội  
Thay đổi kinh tế kéo theo thay đổi xã hội nhưng cách tiếp cận, các chính sách và thể 
chế hiện hành chưa được chuẩn bị tốt để  giải quyết các tác động xã hội liên quan tới 
sự gia tăng của di cư và các hành vi mang lại rủi ro. Cả các dịch vụ trợ giúp xã hội 
hiện nay cũng không đủ khả năng giải quyết các vấn đề như tỷ lệ nạo phá thai cao 
hoặc bạo lực gia đình dai dẳng. Tất cả những vấn đề này có tác động khác nhau tới 
nam giới và nữ giới và bắt nguồn từ vai trò và mối quan hệ giới, cũng như cách thức 
mà quan hệ này đang thay đổi. Giải quyết các vấn đề này sẽ cần: 
 
• tăng cường nghiên cứu và giám sát, ví dụ đối với các xu hướng di cư hoặc các 

hành vi mang lại rủi ro; 
• thông qua và/hoặc thực thi các luật về phòng chống bạo lực gia đình; luật người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là luật về 
xuất khẩu lao động) và luật về buôn bán người;  

• thay đổi chính sách và thủ tục đăng ký đối với người di cư trong nước; 
• xem xét các nhu cầu tương lai về chính sách và thể chế đối với việc cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ rộng rãi và đa dạng hơn nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh của 
dân cư thời hiện đại; 

• xây dựng năng lực ngắn hạn để giải quyết các vấn đề như sức khỏe tình dục trong 
thanh niên, hành vi mang lại rủi ro, nạn nhân của bạo lực gia đình và hỗ trợ  
người lao động di cư trước và sau di cư. 

 
Các đề xuất cụ thể 

Các đề xuất trong mỗi phần của báo cáo là tổng hợp và được cụ thể hóa hơn nữa 
theo các hợp phần khác nhau của một khuôn khổ được gọi là môi trường thúc đẩy 
(Phụ lục 2). 
 
Nghiên cứu và số liệu: Nhìn chung, số liệu thống kê ở Việt Nam tương đối tốt. Việc 
cải thiện thêm và bổ sung sự thiếu hụt có thể được thực hiện thông qua:  
 
• Định kỳ tiến hành điều tra toàn diện, có tính đến yếu tố giới  lực lượng lao động 

để phân tích các xu hướng biến đổi lực lượng lao động; 
• Đưa các câu hỏi liên quan tới di cư hoặc quan hệ quyền lực trong gia đình vào 

Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam. Các hệ thống giám sát khác, ví dụ hệ 
thống báo cáo về phạm pháp hoặc hồ sơ nhập viện của các bệnh viện có thể được 
sử dụng trong theo dõi thường kỳ xu thế của bạo lực gia đình hoặc các hành vi 
mang lại rủi ro; 

• Thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt hoặc các nghiên cứu định tính về tác động 
của di cư, thay đổi vai trò giới, các vấn đề liên quan tới tình dục không an toàn, 
nạo phá thai, buôn bán người, hoặc tiến hành đánh giá tác động để đánh giá hiệu 
quả của các biện pháp can thiệp được thiết kế nhằm vào phụ nữ dân tộc thiểu số 
hoặc để tăng số lượng phụ nữ tham gia vào ra quyết định, hay giảm gánh nặng 
gia đình cho phụ nữ. Hiệu quả của các chiến lược đào tạo nghề hiện nay, hoặc tác 
dụng của việc cả nam và nữ cùng đứng tên trong các giấy tờ chứng nhận sử dụng 
đất đai cũng nên được nghiên cứu. 
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• Phân tích kinh tế và phân tích xu hướng là việc cần làm trong ba lĩnh vực đặc 
biệt: (1) đánh giá tác động kinh tế của các lựa chọn chính sách về tuổi nghỉ hưu; 
(2) lượng hóa khối lượng công việc chăm sóc/chăm nom trong gia đình; và (3) 
phân tích các xu hướng tương lai của lực lượng lao động để xác định các chiến 
lược hiệu quả hơn cho đào tạo nghề. 

 
Chính sách và khuôn khổ pháp lý: Đã có bước tiến quan trọng trong việc xây 
dựng các khuôn khổ chính sách và pháp lý hữu ích. Các ưu tiên được nêu lên trong 
tài liệu này bao gồm: 
 
• Cần phối kết hợp các nỗ lực và hỗ trợ để đưa Luật Bình đẳng giới vào thực tiễn 

và đảm bảo việc thực hiện luật. Cần làm tương tự đối với luật xuất khẩu lao động 
và luật phòng chống bạo lực gia đình sau khi luật này được thông qua; 

• Các chính sách nhằm vào các dịch vụ cho phụ nữ dân tộc thiểu số như tuyển 
dụng và đào tạo thêm phụ nữ dân tộc thiểu số trở thành các nhà cung cấp dịch vụ, 
cũng như các chính sách nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với thị trường và kỹ 
thuật cho nữ nông dân sẽ được dựa vào các cam kết trong Kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội. Các chính sách này sẽ cung cấp nền tảng cho việc xác định nguồn 
lực mục tiêu cho các lĩnh vực này; 

• Các chính sách và chương trình về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và 
HIV/AIDS tập trung vào thanh niên, nam nữ chưa lập gia đình sẽ góp phần giảm 
thiểu tác động của các hành vi mang lại rủi ro trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, 
về mặt dài hạn, cần xem xét tới việc lập các chính sách toàn diện, thể chế hóa 
việc cung cấp các hỗ trợ có kỹ năng và chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề 
xã hội cũng như giúp đỡ những người đang đấu tranh để vượt qua những thay đổi 
xã hội đang diễn ra mạnh mẽ; 

• Trong lĩnh vực công việc chăm sóc/chăm nom gia đình, có thể lập các chính sách 
giúp giảm nhẹ gánh nặng việc nhà cho người phụ nữ. Khi đã có một cơ sở kinh tế 
để tập trung vào vấn đề này, các lựa chọn chính trị có thể đưa ra để thảo luận bao 
gồm các chính sách nhằm khuyến khích và quy định việc phát triển và cung cấp 
dịch vụ chăm sóc từ các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân (ví dụ cho trẻ em, người 
già hoặc người ốm), các chính sách nhằm đào tạo và chứng nhận hoặc các cá 
nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chăm sóc, hoặc các dịch vụ được cung cấp 
thông qua các chương trình cụ thể của chính phủ, ví dụ như thông qua cộng đồng. 
Việc người cha được nghỉ chăm con có thể giúp xóa bỏ phân biệt giới và khuyến 
khích nam giới chia sẻ gánh nặng với phụ nữ; 

• Cần có một lộ trình toàn diện để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc ra 
quyết định bằng việc xác định các chính sách cần thay đổi cũng như lập ra các 
mục tiêu và các KHHĐ. 

 
Thể chế và Tổ chức: đã có các thể chế, tổ chức và tiến trình tốt cho các lĩnh vực 
truyền thống như sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ chức quần 
chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận với các hội viên. Cần tiếp tục xây 
dựng hoặc thay đổi thể chế để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong các lĩnh vực sau: 
 
• Xây dựng năng lực cán bộ ở các cơ quan thuộc các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục 

và nông nghiệp và xây dựng năng lực cho cán bộ làm việc ở nông thôn để tăng 
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cường khả năng cung cấp các dịch vụ nhạy cảm về mặt văn hóa cho phụ nữ dân 
tộc thiểu số; 

• Các cơ quan liên quan cần xây dựng các chương trình hỗ trợ việc thực hiện các 
mục tiêu đề ra trong KHHĐ 3 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006-
2010); 

• Thành lập các tổ chức mà theo quy định trong Luật Bình đẳng giới có trách 
nhiệm thực hiện hoặc giám sát việc thực hiện luật này; 

• Về mặt dài hạn, sau khi đã xây dựng các chính sách, có thể xây dựng các cơ cấu 
thể chế hoặc trong các cơ quan hiện tại, hoặc ở các cơ quan mới, để thứ nhất, 
cung cấp dịch vụ chăm sóc góp phần xóa bỏ gánh nặng việc nhà (chăm sóc trẻ 
em, người ốm hoặc người già),  thứ hai, cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp trong giải 
quyết các vấn đề xã hội như các hành vi mang lại rủi ro, sức khỏe tình dục và bạo 
lực gia đình. Về mặt ngắn hạn, các cán bộ trong các tổ chức hiện hành như cảnh 
sát hoặc cán bộ y tế nên được đào tạo thêm cũng như nên có cơ cấu thưởng hợp 
lý để góp phần tăng cường trợ giúp cho những người có nhu cầu; 

• Thay đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng ký cho người di cư sẽ có khả năng cải 
thiện tình trạng của người di cư ở các vùng thành thị. 

 
Nguồn lực và chương trình:  Với các chính sách và thể chế đã có, các chương trình 
và dự án có thể được thực hiện bằng cách lồng ghép các ý kiến phản hồi vào chương 
trình hoặc bằng việc tiến hành các dự án thí điểm. Các hoạt động này bao gồm: 
 
• Thực hiện các dự án đổi mới nhằm tăng cường sự tiếp cận với các dịch vụ sức 

khỏe, giáo dục và nông nghiệp của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ; 
• Xây dựng các dự án và thí điểm thực hiện để kết nối nữ nông dân một cách có 

hiệu quả hơn với các thị trường và các nguồn lực họ có thể sử dụng để tăng năng 
suất; 

• Giải quyết vấn đề định kiến giới trong sách giáo khoa và chương trình giảng dạy 
nhà trường bằng việc xây dựng và in mới tài liệu; 

• Mở rộng thực hiện thí điểm việc đưa thêm tên phụ nữ vào giấy CNQSDĐ đã cấp 
trước đây.  

 
Đối với các chương trình khác, có thể cần phải thảo luận thêm và cần thêm nỗ lực để 
phát triển, nhưng khi thực hiện dưới dạng thí điểm, chúng có thể có tác động tới việc 
xây dựng các cách tiếp cận có tính thể chế hóa cao hơn trong tương lai. Các chương 
trình sau thuộc dạng này: 
 
• Các dự án và hoạt động cụ thể được thiết kế nhằm chuẩn bị cho phụ nữ đảm 

đương các vị trí lãnh đạo và tham gia vào ra quyết định; 
• Thí điểm để thử nghiệm các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc khác nhau, 

trong đó có cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng như chăm sóc ban ngày hoặc 
chăm sóc cho người ốm và người già; 

• Thí điểm thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người di cư trước khi họ rời 
khỏi làng xã của mình và khi họ tới nơi di cư. Sự hỗ trợ này có thể dưới hình 
thức thông tin, đào tạo hoặc đường dây nóng cũng như các hỗ trợ khác. Việc này 
có thể làm không chỉ với người di cư trong nước mà thông qua các đại sứ quán 
Việt Nam có thể giúp đỡ người di cư ra nước ngoài. 
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Đối với các cơ quan Chính phủ 
Về mặt thể chế, các đề xuất này có liên quan tới các cơ quan có quan hệ đặc biệt với 
các vấn đề của phụ nữ như Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ hay Hội LHPN 
Việt Nam, đồng thời với các bộ, ngành và các nhà tài trợ. 
 
Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đã làm tốt việc đảm bảo Kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội và quá trình xây dựng KHHĐ có chú ý tới vấn đề giới, nhưng 
điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là vai trò giới hạn của họ trong việc thực hiện 
các kế hoạch này, vốn chủ yếu được thực hiện bởi những cơ quan khác. Tuy nhiên, 
để có thể thực hiện Luật Bình đẳng giới, một phần lớn trách nhiệm thuộc về Ủy ban 
quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội LHPNVN. Họ cũng đóng vai trò trong việc 
đưa các lĩnh vực mới vào chương trình nghị sự, ví dụ như các đề xuất do báo cáo 
này đưa ra liên quan tới công việc chăm sóc. Trong vai trò phối kết hợp và giám sát 
của mình, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ cần làm việc với các cơ quan 
khác để xây dựng các kế hoạch thực hiện KHHĐ 3 và xây dựng lộ trình để tăng 
cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định. 
 
Bộ LĐTB&XH cũng là một cơ quan có nhiều liên quan đến việc thực hiện nhiều nội 
dung quan trọng nêu trong báo cáo này. Không chỉ vì họ là trung tâm trong các cuộc 
bàn luận về lực lượng lao động, tuổi nghỉ hưu và người lao động di cư, mà còn vì 
tiềm năng của họ trong cải thiện và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ xã hội, trong 
đó có dịch vụ chăm sóc. Để chuẩn bị sẵn sàng cho thách thức này, Bộ LĐTB&XH 
sẽ cần xây dựng cách tiếp cận chiến lược và sắp xếp ưu tiên các hoạt động phản hồi 
của mình, cũng như sẽ cần sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ để làm được việc này. 
 
Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ NN&PTNT là những cơ quan cần chịu trách 
nhiệm đảm bảo các dịch vụ đến được với phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Bộ 
NN&PTNT cùng với Hội LHPNVN và các ngân hàng sẽ là các cơ quan chính mở 
rộng các dịch vụ cho nữ nông dân, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chịu trách 
nhiệm xem xét lại sách giáo khoa nhằm loại bỏ các định kiến giới trong sách. Các đề 
xuất nhằm nâng cao sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản liên quan đặc biệt tới Bộ 
Y tế. 
 
Tổng cục Thống kê có thể đem lại sự đóng góp lớn bằng việc tham gia giúp đỡ xây 
dựng và thực hiện một cuộc điều tra lực lượng lao động (cùng Bộ LĐTB&XH) và 
sửa đổi Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam. Việt Nam có một số cơ quan 
nghiên cứu tuyệt vời có thể tham gia vào phân tích các lĩnh vực được xác định như 
phân tích công việc chăm sóc, các cách tiếp cận với người dân tộc thiểu số, các hành 
vi mang lại rủi ro hoặc hiện trạng của người lao động di cư và gia đình họ. 
 
Một cơ quan khác có liên quan tới các phát hiện trong báo cáo này là Bộ Tài chính. 
Bộ Tài chính có thể hỗ trợ phân tích kinh tế về chi phí của công việc chăm sóc/chăm 
nom trong gia đình và đưa chi phí này vào tính toán quốc gia. Bộ TN&MT cần đi 
đầu trong việc tái cấp giấy CNQSDĐ để đưa cả tên phụ nữ vào cùng tên nam giới. 
Cơ quan công an  và Bộ Y tế cũng có liên quan vì đây là hai cơ quan cần cải tiến 
cách phản ứng với và điều trị cho nạn nhân của bạo lực gia đình. 
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Đối với các nhà tài trợ 
Các nhà tài trợ có tiềm lực để giúp các cơ quan Chính phủ hành động theo các đề 
xuất trong báo cáo. Một số nhà tài trợ được đánh giá cao trong việc tài trợ cho các 
nghiên cứu riêng biệt đã được công nhận, trong khi với lợi thế so sánh trong phân 
tích kinh tế của mình, một số nhà tài trợ khác có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong 
phân tích các xu thế tương lai của lực lượng lao động, các vấn đề xung quanh lương 
hưu, hoặc giúp đỡ xác lập các luận cứ kinh tế cho việc đầu tư vào công việc chăm 
sóc trong tương lai. Các tổ chức tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc 
giúp lồng ghép những ý kiến phản hồi nảy sinh trong quá trình hoạt động vào 
chương trình của các bộ ngành, ví dụ vào quản lý đất đai, nông nghiệp, sức khỏe, 
HIV/AIDS hay giáo dục.  
 
Vài trong số các vấn đề được xác định đòi hỏi một sự hỗ trợ cho Chính phú được lập 
kế hoạch và điều phối tốt, ví dụ trong việc giúp đỡ thực hiện Luật Bình đẳng giới, 
hoặc xây dựng và thực hiện một chiến lược nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc, hoặc 
giải quyết các hành vi mang lại rủi ro. 
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Giới thiệu 
 

Bối cảnh 
Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong phát 
triển kinh tế và xã hội. Trong thời gian từ năm 1993 tới năm 2002, kinh tế Việt Nam 
đã tăng trưởng gấp đôi và giảm được gần một nửa số dân sống trong nghèo đói1. Tỷ 
lệ biết chữ hiện nay đạt gần 95% và tuổi thọ trung bình là 71 năm (UNFPA và Cơ 
quan thống kê dân số Mỹ, 2005). Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2006-2010 - 
tài liệu kế hoạch then chốt của quốc gia, khẳng định mối liên hệ không thể tách rời 
giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trong lĩnh vực này, thách thức lớn 
nhất đối với Chính phủ là làm thế nào quản lý thành công sự chuyển tiếp sang nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với sự tham gia của mọi nhóm xã 
hội, vì người nghèo và đáp ứng được các vấn đề về giới.  
 
Trong khu vực, Việt Nam được biết đến là nước khá về bình đẳng giới và đã từng có 
khả năng thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực như giáo dục, tiếp cận chăm 
sóc sức khỏe và một số khía cạnh của công ăn việc làm2. Ở những nơi mà các lợi ích 
chưa đến được tất cả mọi người thì các vấn đề về bình đẳng giới thường bị ảnh 
hưởng bởi những yếu tố như tuổi, dân tộc và khác biệt vùng, đặc biệt là giữa thành 
thị và nông thôn. Có thể cần có những sáng kiến tập trung  vào các nhóm và các 
vùng địa lý đặc biệt đang bị tụt hậu phía sau.    
 
Cùng với sự tăng trưởng ngoạn mục đang tiếp diễn ở Việt Nam, nhiều thay đổi 
mạnh mẽ cũng đang diễn ra trong đời sống của cả nam giới và nữ giới, đặc biệt 
trong lực lượng lao động. Trong nhóm tuổi từ 15 – 60, tỷ lệ nữ giới tham gia vào lực 
lượng lao động ở Việt Nam là 83% và thuộc các nước cao nhất trên thế giới (Báo 
cáo phát triển Việt Nam 2004), trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 85%. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào nữ giới cũng có cơ hội cạnh tranh trên một sân chơi ngang bằng 
với nam giới: họ không tiếp cận được với các cơ hội như nam giới trong đào tạo kỹ 
năng và phải đối mặt với sự phân biệt trong tuyển dụng. Trong bối cảnh nền kinh tế 
đang thay đổi, sẽ cần phải tiếp tục phân tích và cần có thay đổi về chính sách để đảm 
bảo phụ nữ và nam giới cùng có khả năng sử dụng các cơ hội như nhau để đóng góp 
và hưởng thành quả của tăng trưởng kinh tế. Thay đổi kinh tế kéo theo thay đổi xã 
hội trong cộng đồng và trong gia đình, đặc biệt trong bối cảnh của xu hướng di cư 
trong nước. Nhiều nguy cơ và vấn đề mới nảy sinh, ví dụ sự thay đổi cách lây nhiễm 
HIV/AIDS hay lạm dụng chất gây nghiện cần được giải quyết bằng các dịch vụ và 
kỹ năng phù hợp.    
 
Trong bối cảnh này, việc theo dõi và phản hồi với những thay đổi về  khoảng cách 
và các quan hệ giới đang đối mặt với những thách thức đáng kể. Các nhà tài trợ và 

                                                      
1Năm 1993, 58 % dân số sống trong nghèo đói, so với 29% năm 2002 (NHTG Báo cáo Phát 
triển Việt Nam 2004). Theo chuẩn mức nghèo Việt Nam, số người nghèo cũng giảm hơn một 
nửa, từ 17,5% năm 2001 xuống còn 7% năm 2005 (KHPTKTXH, 2006) 
2 Tóm tát quá trình tăng trưởng của Việt Nam có thể tìm thấy trong Phân tích tình trạng giới Việt 
Nam của ADB (2005). 
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Chính phủ đã có lịch sử hợp tác lâu dài trong các vấn đề này và đã đạt được kết quả 
cao trong việc xây dựng Chiến lược 10 năm (2001-2010) và Kế hoạch 5 năm Hành 
động vì Sự tiến bộ của Phụ nữ (KHHĐ 2: 2001-2005) vào năm 2000, tiếp theo là 
chiến lược giảm nghèo của Việt Nam và Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và 
giảm nghèo vào năm 2001. Đây là thời kỳ các nhà tài trợ cùng tham gia và hỗ trợ Ủy 
ban quốc gia về sự tiến bộ của Phụ nữ trong việc xây dựng bản phân tích hiện trạng 
giới và KHHĐ 2. Các nhà tài trợ cũng giúp đỡ để đảm bảo sự thống nhất với Chiến 
lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo. Thời kỳ này cho thấy rõ ràng rằng, các 
nhà tài trợ và Chính phủ cùng làm việc theo một khuôn khổ, với các ưu tiên và các 
mục tiêu được nhất trí để đạt tới các thành quả trong bình đẳng giới ở Việt Nam. 
 
Tuy nhiên, cho tới năm 2005, các nỗ lực nhằm duy trì sự phối kết hợp này không 
theo kịp được sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Trong khi có sự nhất trí cho 
rằng thực sự đã đạt được nhiều tiến bộ, vẫn còn có những quan điểm khác về các ưu 
tiên dành cho các hướng đi và hành động trong tương lai. Các nhà tài trợ chuyển 
sang các phương thức hỗ trợ như cho vay dựa vào chính sách và xuất hiện mối lo 
ngại rằng cuộc đối thoại về bình đẳng giới không theo kịp.Các thảo luận này xảy ra 
vào thời gian Chính phủ đang soạn thảo kế hoạch phát triển quốc gia mới, Kế hoạch 
Phát triển Kinh tế - Xã hội 2006-2010 và KHHĐ thứ ba 2006-2010 (POA3). Sự xuất 
hiện đúng lúc này dẫn tới việc phối hợp nỗ lực tái tập trung vào chương trình nghị 
sự về giới và xây dựng khuôn khổ chung cho các ưu tiên và hành động để từ đó các 
bên tham gia khác nhau có thể cùng tiến bước.   
 
Vào thời điểm này, báo cáo này cố gắng thâu tóm một khối lượng đáng kể thông tin 
và các phát hiện trong các tài liệu và các nghiên cứu được tiến hành trong thời gian 
gần đây về các vấn đề giới ở Việt Nam (xem hộp 1). Trong cố gắng này, báo cáo đã 
thu thập các vấn đề then chốt để đưa vào đối thoại chính sách mà phần nhiều trong 
số này đã từng được sử dụng để đề xuất các ưu tiên trong KH PTKTXH và KHHĐ 
3. Công việc này được tiến hành với mục tiêu nhằm cung cấp nền tảng cho (a) phối 
kết hợp các vấn đề giới vào đối thoại chính sách giữa các bên tài trợ với Chính phủ; 
(b) xác định các can thiệp ưu tiên đáp lại vấn đề về giới để các nhà tài trợ hỗ trợ; và 
(c) hỗ trợ Chính phủ xây dựng KH PTKTXH và KHHĐ 3 nhạy bén về giới. 
 

Mục tiêu và Phương pháp luận 
Đánh giá tình hình giới Việt Nam được khởi đầu như một quá trình tham gia, qua 
đó, việc phân tích và đối thoại về các vấn đề giới đưa đến kết quả một sự hiểu biết 
và nhất trí chung giữa Chính phủ và các nhà tài trợ đối với các ưu tiên, mục tiêu và 
mục đích về giới nên được thực hiện trong các chương trình và dự án của mình, 
cũng như lập biểu đồ các lĩnh vực cần nghiên cứu và đối thoại trong tương lai.    
 
Bên cạnh cuộc điều tra về nam giới và nữ giới ở Việt Nam được tóm tắt trong hộp 1, 
quá trình phối kết hợp này đã dựa trên 3 báo cáo cơ sở.  Đánh giá về giới chủ yếu 
được rút ra từ các tài liệu này và cố gắng nêu bật các phát hiện chung với mục đích 
phác thảo các lĩnh vực có thể cần hành động và can thiệp trong tương lai. Quan tâm 
tới sự khúc chiết và ngắn gọn, báo cáo mang tính tổng hợp hơn là nhắc lại khối 
lượng công việc phong phú và rộng rãi của các hoạt động trên.  
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Hộp 1. Các báo cáo chính đóng góp cho Đánh giá giới Việt Nam 

Phân tích hiện trạng giới Việt Nam (ADB 2005) 
Phân tích hiện trạng giới cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện, tổng hợp các vấn đề về bình đẳng giới 
và các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội cho phụ nữ Việt Nam. Các khía cạnh giới được thu thập trong 
những lĩnh vực sau: nghèo đói, sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế, tiếp cận vốn, giáo dục, sức 
khỏe, quyền hợp pháp, bạo lực, chính trị và ra quyết định, các chính sách và thể chế của chính phủ, và 
lồng ghép giới và phối hợp chiến lược. Báo cáo kết luận: cho dù đã đạt được những bước tiến triển 
nhưng văn hóa vẫn đang ảnh hưởng tới quan hệ giới, sự tồn tại dai dẳng của bất bình đẳng giới dễ đẩy 
các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ vào nghèo đói, phụ nữ phải làm việc nhiều giờ, hạn chế sự tiếp 
cận của phụ nữ với các nguồn lực, thiếu đại diện nữ giới trong việc ra quyết định, đặc biệt ở cấp địa 
phương và sự tồn tại dai dẳng của bạo lực gia đình. Trong các vấn đề được xác định có vấn đề về 
khoảng cách giữa phụ nữ dân tộc thiểu số với phụ nữ người Kinh và người Hoa, các rào cản tham gia 
kinh tế, áp lực xã hội gây nên bởi di cư và sự lan truyền của HIV/AIDS. 
 
Chuẩn bị cho Tương lai: Các chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam (Kabeer 
et al 2005) Tài liệu thảo luận chuyên đề của UNDP và NHTG 
Trên cơ sở tham vấn rộng rãi với các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự và các nhà tài trợ, tài liệu sử 
dụng một bộ tiêu chuẩn chọn lọc để xác định các lĩnh vực chính sách ưu tiên cho đối thoại và nghiên 
cứu trong tương lai. Năm lĩnh vực ưu tiên được xác định hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam bao 
gồm: 1) xóa bỏ khoảng cách giới về cơ hội kinh tế của nam và nữ, đặc biệt trong trả công lao động và 
phân bổ thời gian cùng khối lượng công việc; 2) cải thiện sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc xã hội có 
chất lượng và nhu cầu chuyên nghiệp hóa công việc chăm sóc xã hội; 3) giải quyết các vấn đề về sức 
khỏe sinh sản của phụ nữ, bao gồm tỷ lệ nạo phá thai cao, tư tưởng thích sinh con trai và các hành vi 
tình dục rủi ro; 4) tác động của bạo lực gia đình đối với phụ nữ; và 5) sự tham gia còn hạn chế của phụ 
nữ vào ra quyết định công, cả về số lượng lẫn năng lực hành động lãnh đạo của họ. 
 
Tài liệu này cũng kêu gọi cần có thêm số liệu thống kê riêng cho từng giới, thông tin và nghiên cứu về 
các vấn đề giới ở Việt Nam, cũng như cần có các khởi xướng nhằm vào việc xóa bỏ khoảng cách giữa 
luật pháp và sự thực hiện luật pháp, đồng thời cần tăng cường nhận thức về các vấn đề bình đẳng giới. 
 
Điều tra về nam nữ trong hộ gia đình ở Việt Nam. Viện KHXHVN 2006 
Vào năm 2005, Viện KHXHVN đã tiến hành một cuộc điều tra với 4.716 nam và nữ, tập trung vào tình 
trạng hiện tại của các mối quan hệ giới trong gia đình. Các phát hiện quan trọng của nghiên cứu này 
đưa ra số liệu mới về việc làm, trong đó có việc làm tại nhà, sự khác biệt trong tiếp cận và sử dụng các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa nam và nữ, tỷ lệ tham gia của trẻ em gái và trẻ em trai trong giáo dục, 
sử dụng thời gian và việc ra quyết định trong gia đình, nhận thức và giá trị giới, định kiến giới trên các 
phương tiện thông tin đại chúng lĩnh hội bởi nam và nữ cũng như vấn đề bạo lực gia đình ở Việt Nam. 
Phân tích này cho thấy có khoảng cách giới về trình độ chuyên môn, với nguyên nhân sâu xa bắt nguồn 
từ lợi ích thấp hơn  của giáo dục đối với nữ học sinh và vai trò sinh sản và chăm sóc mà phụ nữ phải 
đảm đương. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới quan hệ giới, trong số đó có các giá trị xã hội và sự xã hội 
hóa. Có một tỷ lệ lớn nam và nữ cùng coi nam giới là trụ cột trong gia đình, còn phụ nữ chỉ là người 
chăm sóc. Cả nam và nữ thường  thấy hình ảnh người phụ nữ trên truyền hình thường với vai trò và 
công việc truyền thống, trong khi hình ảnh nam giới thường đi liền với các hội nghị và các chức vụ lãnh 
đạo. Phân tích này nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn chặn bất bình đẳng giới cần tập trung 
vào thay đổi định kiến giới ở cả nam và nữ trong các chuẩn mực, giá trị và thực tiễn. 



Giới thiệu 

 22 

Phân tích giới trong Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2004 (NHTG 2006)  
Phân tích giới trong Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2004 đưa ra cái nhìn tổng quan về mặt 
nhân khẩu học trong thành phần hộ gia đình Việt Nam trước khi tập trung vào phân tích bốn lĩnh vực 
quan trọng là việc làm và thu nhập, giáo dục, sử dụng đất và tiếp cận vốn. Phân tích này đặc biệt hữu 
dụng vì nó cung cấp số liệu về hoàn cảnh các nhóm phụ nữ cụ thể đang phải đối mặt, bao gồm phụ nữ ở 
các độ tuổi khác nhau, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ nông thôn. Các phát hiện của báo cáo này chỉ 
ra số lượng phụ nữ lao động tự sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp cũng như các công việc phi 
nông nghiệp, cho thấy sự thiếu hụt các số liệu đáng tin cậy để có thể so sánh sự tiếp cận của nam giới 
và nữ giới với tín dụng, cho thấy khoảng cách giới tiếp diễn trong việc đạt tới các tiêu chuẩn giáo dục 
cao hơn là điều ảnh hưởng tới các cơ hội kinh tế và phát triển kỹ năng của phụ nữ, và chỉ ra sự cần thiết 
phải có các nghiên cứu tiếp nối và thông tin về các dịch vụ chăm sóc, đặc biệt là chăm sóc trẻ em.  
Tất cả các báo cáo này đều có thể được tìm thấy trên trang web http://www.worldbank.org/vn của Ngân 
hàng thế giới trong mục Các ấn phẩm và Báo cáo.  

 
Tiếp theo, một khuôn khổ được sử dụng để phân tích các phát hiện chính của các 
báo cáo này, mục đích nhằm xác định môi trường thúc đẩy cho bình đẳng giới ở Việt 
Nam có quan tâm tới môi trường kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa của đất nước. 
Khuôn khổ này bao gồm năm hợp phần được sử dụng trong việc phân tích cho từng 
vấn đề:  
 
• Hợp phần thứ nhất xem xét các nghiên cứu và thông tin hiện có về vấn đề giới và 

các khoảng cách, xu hướng và quan hệ nhân quả; 
• Hợp phần thứ hai phân tích khuôn khổ chính sách và luật pháp hiện tại để giải 

quyết từng vấn đề; 
• Hợp phần thứ ba xem xét cách thức mà các tổ chức, cơ quan liên quan hỗ trợ 

bình đẳng giới; 
• Hợp phần thứ tư xem xét các nguồn lực và các chương trình hoạt động hiện có để 

đáp ứng vấn đề; và cuối cùng, 
• Hợp phần thứ năm quan tâm tới các thái độ, chuẩn mực và hành vi hiện hành 

đang khuyến khích hoặc hạn chế các thành tựu về bình đẳng giới (Hình 1).  
 
Mỗi trong số năm hợp phần này có thể 
được xem như một yếu tố thúc đẩy 
hoặc hạn chế việc thực hiện từng vấn 
đề cụ thể. Trong bối cảnh này, nghiên 
cứu và thông tin được hiểu là các số 
liệu và bằng chứng tạo nên vốn hiểu 
biết để đánh giá sự thiếu hụt, các vấn 
đề nảy sinh và theo dõi sự thay đổi. 
Chính sách và khuôn khổ pháp luật bao 
gồm các văn bản chính sách, các luật 
và các quy định do các cấp, ngành đề 
ra. Trong khuôn khổ môi trường, các 
thể chế  bao gồm Chính phủ, các cơ 
quan chính quyền, nơi làm việc và xã 
hội dân sự. Hợp phần nguồn lực bao 

H×nh 1. C¸c hîp phÇn cña c¸c vÊn ®Ò giíi trong
            m«i tr−êng kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ x∙ héi
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gồm việc phân bổ các nguồn tài chính, con người và thông tin cho phép các cơ quan 
và nhân dân đưa chính sách vào thực tiến và mang lại kết quả. Cuối cùng, thái độ, 
chuẩn mực và hành vi bao gồm các nhận thức phổ thông, văn hóa và truyền thống là 
nền tảng của sự chấp nhận các thay đổi trong vai trò và quan hệ giới của người dân. 
 
Báo cáo Đánh giá giới Việt Nam cũng sử dụng các tiêu chí để lựa chọn các đề xuất 
ưu tiên do Kabeer et al, 2005 đưa ra. Ưu tiên lớn nhất được dành cho các đề xuất: 1) 
sát với chính sách tăng trưởng vì người nghèo của Chính phủ Việt Nam; 2) giải 
quyết các vấn đề bình đẳng giới trên cơ sở chú ý tới quyền con người; 3) tác động 
tới số đông nhất những người sẽ được hưởng lợi từ sự cải thiện; 4) có tác động cấp 
số nhân hoặc tác động thứ cấp tới việc giải quyết các vấn đề giới khác; và/hoặc 5) 
giải quyết nguyên nhân căn bản của bất bình đẳng giới hơn là chỉ giải quyết các biểu 
hiện bên ngoài của vấn đề giới. 
 

Kết cấu của báo cáo 
Báo cáo được chia làm ba phần chính: 
 
Phần thứ nhất nhìn lại một số xu hướng cho đến nay trong việc xóa bỏ khoảng cách 
giới, tập trung vào các chỉ số then chốt như tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giáo dục và 
sự tham gia. Nhờ có chính sách và khuôn khổ thể chế phù hợp, hầu hết các xu hướng 
này là tốt và sẽ tiếp tục đi theo hướng tốt, mặc dù ở tốc độ chậm hơn. Thông điệp 
chính của phần này là Chính phủ Việt Nam đã đạt được thành tựu lớn nhưng một vài 
nhóm bị tụt hậu trong tiến trình này và một vài chỉ số không đạt sự tiến bộ như các 
chỉ số khác. Phần này kết thúc bằng việc kêu gọi thêm nguồn lực và sự can thiệp có 
mục tiêu cụ thể vào một vài lĩnh vực then chốt để đảm bảo đạt tiến bộ. 
 
Phần thứ hai xem xét bối cảnh phát triển và thay đổi ở Việt Nam. Phần này xác định 
các lĩnh vực chưa có được sân chơi ngang bằng dẫn tới sự hạn chế lớn hơn các cơ 
hội của phụ nữ, đồng thời phần này cũng tập trung vào thay đổi kinh tế và cách thức 
phụ nữ và nam giới nắm bắt cơ hội mới thế nào. Trong khi việc thực hiện các chính 
sách phù hợp hiện nay có thể mang đến cải thiện thì cần tiếp tục đối thoại để có thể 
giải quyết một số vấn đề. Tăng cường việc giám sát tình hình và thực hiện các 
nghiên cứu cụ thể có thể giúp tạo ra cơ sở cho đối thoại này và dẫn tới những thay 
đổi và cải thiện. 
 
Phần thứ ba và là phần cuối cùng nói về thay đổi xã hội diễn ra cùng với sự phát 
triển kinh tế. Các ví dụ về khía cạnh giới của một số trong số các vấn đề mới nảy 
sinh từ thay đổi nhanh chóng về kinh tế và xã hội được nêu ra, đồng thời đưa ra các 
khuyến nghị về các phương thức mới nhằm đối diện và giải quyết các vấn đề này. 



Giới thiệu 
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PHẦN 1. TRÊN ĐƯỜNG TIẾN TỚI                   
BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 
1.1 Trong khu vực, Việt Nam có nhiều lợi thế so sánh trong đa số  

các chỉ số về bình đẳng giới 
Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nổi bật trong 
việc cải thiện điều kiện sống của nhân dân và giảm chênh lệch giới, phản ánh các nỗ 
lực đáng kể của đất nước trong xóa đói giảm nghèo và cam kết của Chính phủ tiến 
tới bình đẳng giới. Việt Nam đứng thứ 109 trong số 177 quốc gia về chỉ số phát triển 
con người của Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP, 2006), và thuộc nhóm 
các quốc gia trung bình về phát triển con người. Như được chỉ ra trong bảng 1, các 
chỉ số về tuổi thọ, tỷ lệ biết chữ của người lớn và tỷ lệ trẻ em đến trường của Việt 
Nam ngang hàng với mức trung bình của các nước Đông Á và Thái Bình Dương là 
những nước mà đa số có bình quân thu nhập quốc dân (GDP) cao hơn Việt Nam 
nhiều lần.  
 

Bảng 1. So sánh các chỉ số phát triển con người ở Đông Á 

 
Nguồn: UNDP, Báo cáo phát triển con người 2006 
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Những nỗ lực trong việc thu hẹp khoảng cách giới và đầu tư vào nguồn vốn con 
người đã dẫn đến việc Việt Nam được xếp hạng thứ 80 trên thế giới (trong tổng số 
136 quốc gia) về chỉ số phát triển giới (GDI) và trở thành quốc gia đạt được sự thay 
đổi nhanh chóng nhất trong việc xóa bỏ khoảng cách giới trong vòng 20 năm trở lại 
đây ở vùng Đông Á. Những nỗ lực này bao gồm việc phân phối thành công các dịch 
vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho cả phụ nữ và nam giới, cải thiện khả năng 
tiếp cận cơ hội việc làm và tham gia vào quá trình ra quyết định. Kết quả của những 
biện pháp này thể hiện ở tỷ lệ biết đọc biết viết của người lớn cao cho cả nam lẫn 
nữ, số liệu học sinh nhập học cho thấy sự khác biệt không đáng kể giữa bé trai và bé 
gái, và tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
(27% từ 2002) (TCTK-Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, 2005). Việt Nam 
cũng tự hào là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham gia kinh tế cao nhất trên thế 
giới: 85% nam giới và 83% nữ giới trong độ tuổi 15 đến 60 tham gia vào lực lượng 
lao động trong năm 2002 (Báo cáo phát triển Việt Nam, 2004). Và mặc dù thu nhập 
của phụ nữ trung bình chỉ bằng 71%3 thu nhập của nam giới - một khoảng cách rõ 
ràng là lớn - nhưng Việt Nam đã tiến khá xa so với các nước khác như Malaysia 
(36%) và Nhật Bản (44%) - xem hình 2 (UNDP, 2006).  
 
Môi trường thể chế và chính sách tích cực hỗ trợ bình đẳng giới đã dẫn tới việc tiếp 
tục cải thiện cuộc sống của đa số dân cư (Hộp 2). Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ Việt Nam là cơ quan nhà nước chính thức chịu trách nhiệm trong việc tăng 
cường bình đẳng giới. Đây là ủy ban phối hợp đa lĩnh vực cấp cao được báo cáo trực 
tiếp với Thủ tướng Chính phủ. Hội Phụ nữ Việt Nam là tổ chức quần chúng của phụ 
nữ có mạng lưới tới cơ sở và ngoài việc làm đại diện cho thành viên của mình trong 
đối thoại chính sách ở cấp quốc gia, tổ chức này còn tạo điều kiện cho việc thực hiện 
các dự án và chương trình ở cấp địa phương. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Đây là số liệu ước tính về thu nhập do UNDP sử dụng trong Báo cáo Phát triển con người 2006 
để so sánh với các nước khác. Các số liệu của Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 1998 và 
2004 sử dụng trong báo cáo này ở các phần tiếp theo là về khoảng cách tiền lương và cho thấy 
khoảng cách nhỏ hơn nhiều ở Việt Nam.  
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Hộp 2.   Những thành tựu Việt Nam đạt được phần lớn nhờ vào 
chính sách và môi trường thể chế tốt  

Khuôn khổ chính sách và luật pháp do Việt Nam ban hành đã trở thành công cụ trong việc trao quyền 
cho phụ nữ Việt Nam và giảm khoảng cách giới. Trong môi trường này, phụ nữ Việt Nam được trao 
một hệ thống quyền, bao gồm các chính sách thúc đẩy quyền được tham gia vào chính trị, quyền về tài 
sản, các quyền lợi rộng rãi cho phụ nữ mang thai và quyền được quyết định việc sinh sản (ADB, 
2005). Chính phủ Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký vào năm 1980 và thông qua vào năm 
1982 Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Trước khi tham gia Công ước này, 
Việt Nam đã đưa vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ vào Hiến pháp Việt Nam và lần sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp vào năm 1992 càng chú ý nhiều hơn tới vấn đề này. 

Luật bình đẳng giới là đòn bẩy để giải quyết các vấn đề ưu tiên về giới. Luật sửa đổi những lỗ hổng về 
giới trong các luật hiện hành, kêu gọi lồng ghép vấn đề giới vào quản lý hành chính công, đưa các biện 
pháp tạm thời vào luật pháp, ví dụ như mục tiêu và chỉ tiêu cho việc tham gia của phụ nữ vào quá trình 
ra quyết định. Các cơ chế tạo điều kiện cho việc thực thi luật này cũng được đề xuất trong quá trình làm 
luật. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010 đã áp dụng cách tiếp cận xây dựng kế hoạch với 
việc kết hợp các mối quan tâm và các chỉ số về bình đẳng giới vào kế hoạch của các ngành như nông 
nghiệp, việc làm, quản lý môi trường, sức khỏe và giáo dục. Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ 
nữ tới năm 2010 do Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ soạn thảo và được Thủ tướng phê chuẩn, 
được cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động 5 năm xác định các ưu tiên liên quan tới bình đẳng giới ở 
Việt Nam. Cuối cùng, những bước đi nhỏ cũng đang được tiến hành trong việc xây dựng ngân sách và 
lập kế hoạch đáp ứng giới (ABD 2005). 

 
1.2 Tiếp tục thành tựu xóa bỏ khoảng cách trong giáo dục 

Giáo dục luôn có ý nghĩa then chốt trong xã hội Việt Nam và quan điểm này được 
phản ánh trong các chính sách ưu tiên và đầu tư vào lĩnh vực giáo dục của Chính 
phủ. Chi tiêu cho giáo dục ở Việt Nam khá cao so với thu nhập của đất nước với 
16,7% chi trong năm 20024 và 18% chi trong năm 2005, sánh ngang với mức chi của 
các nước phát triển hơn (ADB, 2005). Đất nước đã thực sự đạt được phổ cập giáo 
dục tiểu học và đang trên đường đạt tới phổ cập giáo dục trung học cơ sở (ADB 
2005). Việt Nam đã đạt được tỷ lệ đặc biệt cao về số học sinh cả nam và nữ nhập 
học tiểu học và tỷ lệ biết chữ ở người lớn của nam và nữ đạt tương ứng là 96% và 
91% (TCTK, Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2004). Số nữ sinh trung học 
phổ thông trong năm học 2003 - 2004 gần bằng số nam sinh (tương ứng là 45% và 
46%, Bảng 2). Việt Nam cũng đã vượt mục tiêu có 30% số người có trình độ sau đại 
học là nữ giới (Bộ KH&ĐT, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 2006). Dấu 
hiệu cho thấy sự đầu tư này đang gặt hái thành quả, thể hiện trong số liệu về tương 
quan giữa tiền lương trên thị trường lao động với giáo dục. Theo Báo cáo phát triển 
Việt Nam mới nhất thì trong năm 1993, cứ thêm một năm đi học tương đương với 
1% tăng thêm trong tiền lương và con số này tăng lên tới 6% trong năm 2002. 
Tương tự, giáo dục cấp ba cũng thấy rõ thành quả. Báo cáo này cũng cho biết 
khoảng cách tiền lương tăng lên 70% giữa một lao động có bằng tốt nghiệp đại học 
với một người chỉ tốt nghiệp tiểu học (Báo cáo phát triển Việt Nam 2006).  
 

                                                      
4 Chỉ số này của Việt Nam nằm ở khoảng trung bình của các nước Đông Á, cao hơn của In-đô-
nê-xia, Lào và Cam pu chia (tương ứng là 9%, 11% và 15,3%), nhưng thấp hơn Phi-líp-pin và 
Thái Lan (tương ứng là 17,8% và 28,3%) trong năm 2002 (UNDP, 2005). 
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Bảng 2. Thay đổi trong tỷ lệ học sinh đến trường chung (GER)* 2000-2004  

 
Nguồn: TCTK-Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, 2005 
* GER là tỷ lệ học sinh đến trường so với tổng số dân ở độ tuổi đi học tương ứng. 

 
Sử dụng khung môi trường thúc đẩy, chúng ta có thể thấy đã có các chính sách, 
khuôn khổ luật pháp và thể chế rõ ràng nhằm đưa giáo dục tới cho trẻ em trai và gái. 
Có đủ thông tin và số liệu riêng cho từng giới cho phép phân tích chi tiết và thường 
xuyên các xu hướng. Lĩnh vực giáo dục đang được phân phối đầy đủ các nguồn lực. 
Tóm lại, các dấu hiệu cho thấy các phương hướng tiếp cận giáo dục sẽ tiếp tục được 
cải thiện. Vì thế, báo cáo này chỉ nêu bật 2 vấn đề cần quan tâm đặc biệt 
 
Vấn đề thứ nhất là thách thức dai dẳng trong việc cung cấp cơ hội giáo dục cho 
trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số. Theo một cuộc điều tra, khoảng một phần 
năm phụ nữ trẻ người dân tộc thiểu số nói rằng họ chưa bao giờ đến trường (Điều tra 
quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 2003)5. Trong số trẻ em độ tuổi 
15-17, các em gái người dân tộc thiểu số tụt hậu sau các em gái người Kinh và người 
Hoa 10% và sau em trai người Kinh, người Hoa, và người dân tộc thiểu số 13%. Tỷ 
lệ đến trường của trẻ em trai giữa người Kinh/Hoa và người dân tộc thiểu số là 
tương đương (Hình 3) (NHTG, 2006). Tỷ lệ biết đọc biết viết của phụ nữ người 
Kinh năm 2002 là 92%, trong khi tỷ lệ này tương ứng ở phụ nữ Thái và Hmông là 
70% và 22% (TCTK-Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, 2005). Hộp 3 đưa ra 
cái nhìn tổng quan về một số thực tế cơ bản liên quan tới người dân tộc thiểu số ở 
Việt Nam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Về tổng thể, sự khác biệt giới trong số học sinh đến trường ở người dân tộc thiểu số lớn hơn so 
với người Kinh. Tuy nhiên, khác biệt giới này chỉ giới hạn trong một số nhóm thiểu số nhất 
định. Ví dụ, ở trường trung học cơ sở có nhiều học sinh nữ người Nùng, Hoa, Mường và Tày 
hơn học sinh nam trong khi điều ngược lại lại xảy ra với dân tộc Khơ Me, Xơ Đăng và H mông. 
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 Hộp 3. Vắn tắt về các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

 Việt Nam có 54 dân tộc. Trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà cửa gần đây nhất vào 
năm 1999, người Kinh đa số chiếm 86% tổng dân số (TCTK, 2001). Các vùng có tỷ lệ 
người dân tộc thiểu số cao là Tây bắc (79%), Đông bắc (41%) và Tây nguyên (33%) 
(ADB 2005).  

 
 55% người dân tộc thiểu số nằm trong nhóm 20% những người nghèo nhất so với  con 

số này ở người  Kinh/Hoa là 12%. 93% người dân tộc thiểu số sống ở nông thôn, con số 
này ở người Kinh/Hoa là 71% (NHTG 2006). 

 
 Chủ hộ của các hộ gia đình dân tộc thiểu số thường trẻ hơn trung bình là 5 năm, trình độ 

học vấn thấp hơn (19% so với 5% người Kinh/Hoa không đi học), gần gấp đôi số chủ hộ 
làm nông nghiệp gia đình (79% so với 43% người Kinh/Hoa) và số có khả năng làm 
thuê ăn lương chỉ bằng một nửa (15% so với 31% người Kinh/Hoa). Số chủ hộ là nữ giới 
ít hơn (12% so với 27% của người Kinh/Hoa) và nhiều gia đình có con hơn, đặc biệt là 
con nhỏ (NHTG 2006). 

 

 
Đây là vấn đề ưu tiên vì nó đáp ứng một số 
tiêu chí chọn lọc. Người dân tộc thiểu số 
chiếm tỷ lệ không cân đối trong số người 
nghèo và vì thế, đây là trung tâm của chiến 
lược tăng trưởng vì người nghèo. Đây 
cũng là vấn đề quyền con người khi một 
nhóm người luôn bị tụt hậu sau các nhóm 
khác trong việc tiếp cận các cơ hội phát 
triển. Cuối cùng, giải quyết được vấn đề 
này sẽ có tác dụng gấp bội cho việc giải 
quyết các vấn đề về giới khác vì mang 
giáo dục tới cho trẻ em gái được biết tới 
như một sự đầu tư tốt trong cải thiện phúc 
lợi xã hội và tăng cường cơ hội cho thế hệ 
mai sau – đặc biệt cho các con gái của họ.   

 
Vấn đề thứ hai là việc tiếp tục tồn tại các định kiến giới trong các tài liệu giáo 
dục và sách giáo khoa. Các thái độ và hành vi là nền tảng cho rất nhiều các vấn đề 
về giới vốn có và mới nảy sinh ở Việt Nam bao gồm thiếu chia sẻ việc nhà, phân 
biệt đối xử trong lực lượng lao động và các hành vi mang lại rủi ro của nam và nữ 
thanh niên. Một khi những điều này vẫn tồn tại trong sách giáo khoa thì quá trình 
thay đổi thái độ sẽ bị chậm lại. Việc khắc phục các căn nguyên là nền tảng của bất 
bình đẳng giới có một ảnh hưởng tiềm năng rộng khắp toàn xã hội. Để phục vụ báo 
cáo này, chúng tôi đã xem xét cuốn sách giáo khoa Giáo dục Công dân lớp 9 và tổng 
hợp kết quả trong bảng 3 dưới đây. Các nữ nhân vật xuất hiện trong 5 trong số 20 
trường hợp được nghiên cứu hoặc các câu chuyện kể được xem xét tới. Nam nhân 
vật trong 11 trường hợp và nhân vật trung tính trong 4 trường hợp. Sự tồn tại của 
định kiến giới cho thấy có rất ít thay đổi kể từ cuộc rà soát nêu trong Báo cáo phân 

H×nh 3. C¸c bÐ g¸i d©n téc thiÓu sè (®é tuæi
             15-17) tôt hËu trong viÖc ®Õn tr−êng
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Nguån: §iÒu tra møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam, NHTG 2006
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tích thực trạng về giới do Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ tiến hành năm 
2000 cho đến nay. 
 

Bảng 3. Định kiến giới trong sách Giáo dục Công dân lớp 9 

 

 
 1.3 Chăm sóc sức khỏe được cải thiện 

Tuổi thọ (Hình 4) đã tăng hơn 6 năm cho cả 
nam giới lẫn nữ giới kể từ năm 1990 
(UFNPA/PRB, 2006) và khoảng cách nằm 
trong phạm vi hợp lý khi nữ luôn có xu 
hướng sống lâu hơn nam. Tỷ lệ tử vong ở bà 
mẹ vốn đã giảm đáng kể từ những năm 1980 
nay giảm thêm xuống 130 ca trên 100.000 ca 
đẻ sống, cho dù tốc độ giảm có chậm hơn. 
Tỷ lệ tiêm chủng cũng đã tăng và tỷ lệ trẻ sơ 
sinh và trẻ em tử vong cũng giảm xuống. 
Một số chỉ số chọn lọc được đưa ra trong 
bảng 4.  
 
Về sức khỏe, cũng như trong giáo dục, đã có các khuôn khổ luật pháp, chính sách và 
thể chế. Việt Nam đã thiết lập mạng lưới chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Theo 
Chính phủ Việt Nam, tất cả các tỉnh và huyện đều có cơ sở chăm sóc sức khỏe và 
gần như tất cả các xã đều có trạm y tế. Tuy nhiên, đối lập với ngân sách công chi 
tiêu cho giáo dục, chi tiêu công cho sức khỏe thấp so với tiêu chuẩn quốc tế và một 
phần tư ngân sách dành cho chăm sóc sức khỏe cho người nghèo là tiền viện trợ. 
Thực tế cho thấy, nếu không có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, đầu tư cho bình đẳng 
về sức khỏe sẽ rơi vào tình trạng thiếu vốn nặng nề (ADB, 2005).  

H×nh Tuæi thä 4. 

 Nguån:  TCTK- y ban quèc gia v× sù tiÕn bé cña phô n÷ 2005,
             UNFPA vµ C¬ quan thèng kª d©n sè Mü 2006
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Bảng 4. Thay đổi ở một số chỉ số sức khỏe chọn lọc 1990-2005 t6 

 
Nguồn: UNFPA và Cơ quan thống kê dân số Mỹ 2006. Lược sử quốc gia về Dân số và Sức khỏe sinh 
sản:Phát triển chính sách và các chỉ số 2005. 

* Theo Điều tra biến động dân số 2002, tổng tỷ lệ sinh ở phụ nữ Việt Nam tính vào tháng Tư năm 2002 là 
2.28, còn tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong trên 1.000 ca đẻ sống là 26 (Hiện trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2001-
2003, có trên trang web của TCTK: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=418&ItemID=1470) 

 
Có thể thấy rất rõ sự chênh lệch về thành quả chăm sóc sức khỏe giữa người giàu và 
người nghèo. Hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam rất cao nhưng việc lựa 
chọn các biện pháp tránh thai hiện đại còn hạn chế. Tỷ lệ phá thai cũng cao. 
HIV/AIDS lan truyền ngày càng rộng hơn trong giới trẻ (độ tuổi từ 18-25). Cả nam 
và nữ thanh niên đều có những hành vi mang lại rủi ro và đẩy sức khỏe của họ đối 
mặt với những nguy cơ mới. Một số vấn đề về sức khỏe mới nảy sinh liên quan tới 
thay đổi xã hội được bàn đến trong Phần 3. 
 
Vào thời điểm này, chỉ có một vấn đề ưu tiên nổi bật, đó là việc người nghèo sử 
dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ giữa phụ nữ dân tộc thiểu số với phụ nữ Kinh/Hoa. Số liệu thống kê gần đây 
cho thấy trong khi 98% dân số Việt Nam sinh sống ở các xã có thể tiếp cận với các 
trung tâm y tế xã, thì chỉ có 59% dân số sống ở các xã mà trạm y tế xã có bác sĩ (Bộ 
Y tế, Điều tra Sức khỏe quốc gia 2001-2002). Tỷ lệ người dân tộc thiểu số (trừ 
người Hoa) sống tại các xã có bác sĩ tại trạm y tế xã chỉ là 30% so với 63% người 
Kinh hoặc người Hoa (Bộ Y tế, Điều tra Sức khỏe quốc gia 2001-2002).   
 

                                                      
6 Nguồn tư liệu năm 2005 không cung cấp năm thực tế nhưng chúng tôi tin rằng đây là số liệu 
sau năm 2000. 
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Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em ở vùng núi phía Bắc – nơi đa số dân là người dân 
tộc thiểu số, cao gấp hai lần tỷ lệ này ở người Kinh tại vùng châu thổ sông Hồng (Bộ 
Y tế, Điều tra Sức khỏe quốc gia 2001-2002), còn tỷ lệ tử vong bà mẹ thì cao gấp 
chín lần (Bộ Y tế, 2003). Vẫn còn thiếu các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là người 
dân tộc thiểu số - những người có thể bổ khuyết cho vấn đề ngôn ngữ và văn hóa 
trong việc cung cấp dịch vụ sức khỏe ở một số vùng địa lý nhất định. Mặc dù đã có 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhưng 63% các nhóm dân tộc thiểu số ở vùng núi phía 
bắc và 75% các nhóm dân tộc thiểu số ở miền Trung vẫn sinh đẻ mà không có sự trợ 
giúp của các nhân viên y tế được đào tạo (Bộ Y tế, Điều tra Sức khỏe quốc gia 2001-
2002). 
 

 1.4 Tăng cơ hội kinh tế cho cả nam và nữ 
Những thay đổi trong thị trường lao động được phản ánh ở việc chuyển đổi từ lao 
động nông nghiệp sang làm công ăn lương và thu nhập tăng lên ở cả phụ nữ và nam 
giới. Bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế mới, vai trò của nông nghiệp ở Việt 
Nam đang yếu đi với việc số dân tham gia vào các lĩnh vực ngoài nông nghiệp ngày 
càng tăng. Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia vào nông nghiệp giảm từ 71% năm 
1995 xuống 57% năm 2005. Tuy nhiên, nông nghiệp là nghề nghiệp chính của một 
nửa nam giới và hai phần ba nữ giới nông thôn (NHTG, 2006). 
 
Tỷ lệ nam và nữ tham gia lực lượng lao động là cao. Số người hiện làm việc hưởng 
lương, chủ yếu trong khu vực tư nhân, đã tăng lên. Một phần tư lực lượng lao động 
nữ (26%) và 41% lực lượng lao động nam có thu nhập chính từ làm công ăn lương 
(NHTG, 2006). Nhờ có sự tăng thêm của các cơ hội giáo dục mà số trẻ em cả trai lẫn 
gái trong độ tuổi đến trường tham gia vào lực lượng lao động đã giảm: giảm hơn 
một nửa ở các em trai và em gái trong độ tuổi 11 – 14 và giảm một phần ba ở các em 
trong độ tuổi 15 – 17. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam nữ độ tuổi 18 – 24 
cũng giảm khi các cơ hội giáo dục cao hơn được mở ra (NHTG, 2006). Cùng lúc, 
khoảng cách giới trong tiền lương cũng đã được thu hẹp từ 78% vào năm 1998 
xuống 83% ở thành thị và 85% ở nông thôn vào năm 2004, mặc dù có sự biến động 
lớn giữa các khu vực và các loại hình việc làm khác nhau (NHTG, 2006). Phần 2 sẽ 
thảo luận sâu hơn về bản chất của thay đổi trong khu vực kinh tế và các vấn đề và 
khoảng cách giới.    
 
Có hai vấn đề liên quan tới việc tham gia kinh tế nổi bật trong phần này. Vấn đề thứ 
nhất liên quan tới sự thiếu hụt các cơ hội kinh tế dành cho người dân tộc thiểu 
số, đặc biệt là phụ nữ. Vấn đề thứ hai muốn nhắc đến là vai trò quan trọng của 
phụ nữ trong nông nghiệp - lĩnh vực ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào lực 
lượng lao động nữ. 
 
Một lần nữa, người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, là những người bị tụt hậu 
trong khả năng sử dụng các cơ hội kinh tế. Có 87% phụ nữ dân tộc thiểu số nông 
thôn làm nông nghiệp ở hộ gia đình (NHTG, 2006) và họ chính là nhóm người ít có 
khả năng tham gia vào lao động làm công ăn lương nhất như chỉ ra trong Hình 5.  
Trong khi tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường tham gia các hoạt động kiếm tiền 
nhìn chung từ năm 1997 đến năm 2004 đã giảm vì có nhiều trẻ em đi học cao hơn 
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thì số trẻ em phải làm việc là các em gái dân tộc thiểu số lại nhiều hơn các em gái 
khác hoặc các bạn trai cùng dân tộc (Hình 6) (NHTG, 2006). Chi phí cơ hội để đưa 
trẻ em tới trường vẫn còn cao, đặc biệt là các bé gái ở các gia đình dân tộc thiểu số. 
Với những gia đình này, vẫn cần chứng minh cho họ thấy là trẻ em gái được học 
hành sẽ có các cơ hội kinh tế nhiều hơn về lâu dài.  
 

H×nh 5. C¸c c¬ héi kinh tÕ cho ng−êi
             d©n téc thiÓu sè n«ng th«n
             cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt ®èi
             víi phô n÷*

H×nh 6. TrÎ em d©n téc thiÓu sè
             th−êng ph¶i lµm viÖc nhiÒu
             h¬n, nhÊt  lµ c¸c bÐ g¸i
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Hơn nữa, mặc dù tham gia với tỉ lệ cao trong nông nghiệp nhưng phụ nữ dân tộc 
thiểu số lại hầu như không có chút bảo đảm nào về quyền sử dụng đất đai. Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thường ít khi 
đưa tên phụ nữ vào so với giấy cấp cho các hộ người Kinh hoặc Hoa. Đối với đất 
nông nghiệp hàng năm, trong khi 36% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 
người Kinh/Hoa được phụ nữ hoặc cả phụ nữ và nam giới đứng tên, thì con số này ở 
người dân tộc thiểu số chỉ là 21%. Sự khác biệt còn lớn hơn nữa đối với giấy tờ về 
đất thổ cư khi 42% giấy tờ của người Kinh/Hoa đứng tên bởi phụ nữ hoặc cả hai vợ 
chồng, trong khi con số này ở phụ nữ dân tộc thiểu số chỉ là 23% (NHTG, 2006). Ở 
rất nhiều nhóm dân tộc thiểu số, phong tục chỉ có nam giới được thừa kế đất đai và 
việc phụ nữ thiếu hiểu biết về quyền hợp pháp của mình càng làm trầm trọng vấn 
đề.7  
 
Vấn đề thứ hai được nêu lên ở đây là vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong 
nông nghiệp (xem hộp 4). Hiện nay, Việt Nam có hơn 12 triệu nữ nông dân (Trung 
tâm Thông tin, 2005) và chỉ riêng con số khổng lồ này cũng đủ để coi họ là một ưu 
tiên. Hầu như tất cả những người mới tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp đều là phụ 
nữ (ADB, 2005) và điều này có thể chỉ ra rằng trong tương lai, phụ nữ sẽ gánh vác 
trách nhiệm lớn hơn trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều công việc đang được tiến 
hành để cung cấp dịch vụ cho nữ nông dân và 30% cán bộ khuyến nông là phụ nữ. 

                                                      
7 Việt Nam có nhiều dân tộc thiểu số khác nhau. Phong tục tập quán của các dân tộc cũng khác 
nhau. Một số dân tộc ở Tây Nguyên có tục thừa kế mẫu hệ theo đó, đất đai được truyền cho phụ 
nữ chứ không cho nam giới. 
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Tuy nhiên, cần tiếp tục quan tâm để họ được hưởng lợi một cách tương xứng từ các 
dịch vụ này và đảm bảo cung cấp các dịch vụ riêng cho phụ nữ để họ có thể tiếp cận 
một cách ngang bằng với các cơ hội, ví dụ với học chữ và học tính toán, cũng như 
đảm bảo có các chiến lược thông tin thị trường nhằm vào đối tượng mục tiêu là phụ 
nữ. 
 

Hộp 4. Vắn tắt về Phụ nữ trong nông nghiệp 

 Nam nông dân chiếm 40% tổng lực lượng lao động nam (18-64 tuổi) và nữ nông dân chiếm 49% 
tổng lực lượng lao động nữ. Ở nông thôn, 62% phụ nữ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và 
87% phụ nữ dân tộc thiểu số làm nông nghiệp (NHTG 2006). 

 92% lao động mới tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian từ năm 1993 đến 1998 là 
phụ nữ, trong khi số nam nông dân đang giảm dần dần (0,3% hàng năm) (ADB 2005). 

 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2005, 30% cán bộ khuyến nông là nữ giới. 
Một điều tra của Viện KHXH Việt Nam cho thấy ít hơn một nửa nữ nông dân đã từng tham gia 
các lớp học khuyến nông (Viện KHXH Việt Nam 2006). 

 
1.5 Sự tham gia của phụ nữ vào chính trị và ra quyết định chưa đạt 

được tiến triển như ở các lĩnh vực khác  
Trong số các quốc gia Đông Á và Thái Bình 
Dương, Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ tham gia 
nghị trường cao nhất. Trên thế giới, Việt Nam 
cũng đứng hàng cao, xếp thứ 18 về số đại biểu 
quốc hội là nữ. Tỷ lệ ở cấp quốc gia cũng cho 
thấy một vài cải thiện qua các khóa quốc hội 
liên tiếp (Hình 7). Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham 
gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2005-2010, chỉ 
đạt 13,5%, trong khi mục tiêu đặt ra trong 
KHHĐ vì sự tiến bộ của Phụ nữ lần thứ 2 là 
15% (Bộ KH&ĐT/Ủy ban quốc gia vì sự tiến 
bộ của phụ nữ 2006). 
 
Trong các cơ quan Quốc hội, phụ nữ thường 
có mặt nhiều ở các Ủy ban tập trung vào các 
vấn đề chính trị “mềm”. Ví dụ, các Ủy ban về 
các vấn đề xã hội, Ủy ban văn hóa, giáo dục 
và thanh niên có 40% là phụ nữ. Tương tự, Ủy ban dân tộc thiểu số có 44% là nữ 
giới.  Ngược lại với điều này, ở các Ủy ban mang tính chiến lược lại có rất ít phụ nữ: 
13% ở Ủy ban ngân sách và kinh tế, hay 0% ở Ủy ban quốc phòng và an ninh (ADB 
2005).  

 
 

H×nh 7. Tû lÖ phô n÷ trong quèc héi
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Chính quyền địa phương bao gồm ba cấp: 
tỉnh, huyện và xã. Mỗi cấp đều có một Hội 
đồng nhân dân do người dân bầu ra, đóng vai 
trò giám sát và một Ủy ban nhân dân được bổ 
nhiệm có quyền ra quyết định. Sự tham gia 
của phụ nữ vào Hội đồng nhân dân các cấp đã 
tăng lên (Hình 8) cho tới cấp quốc gia (Bộ 
KH&ĐT/Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ 2006).  
 
Ở cấp hành chính công trung ương, có rất ít 
phụ nữ nắm các chức vụ lãnh đạo (Bảng 5). Ở 
cấp trung ương trong năm 2005, người đứng 
đầu hoặc cấp phó các sở, ban, ngành là nữ chỉ 
chiếm tương ứng là 6% và 14% (Bộ 
KH&ĐT-Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ, 2006). Ở các cấp địa phương, đa số 
các sở và ở hầu hết các lĩnh vực hầu như 
không có phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo. 

 

 Bảng 5. Tỷ lệ lãnh đạo nữ ở cấp trung ương (%) 

 
Nguồn: TCTK-Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 2005, Bộ KH&ĐT/Ủy ban 
quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam `2006, KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ 3 

 
Đáng lo lắng hơn là ở một số lĩnh vực có sự giảm sút của đại diện nữ giới trong thập 
kỷ vừa qua, ví dụ như bộ máy tư pháp là nơi mà số lượng nữ giới ở cấp huyện giảm 
13% trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2003 (Hình 9). 
 
 
 
 

H×nh 8. Tû lÖ n÷ trong c¸c Héi ®ång
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Trong khi các chính sách của Chính phủ và luật 
pháp Việt Nam khuyến khích sự tham gia của phụ 
nữ vào chính trị, nhưng thực tiễn thường khác. Đối 
với những phụ nữ cố gắng bước vào chính trường, 
tiếng nói và sự hiện diện của họ vẫn chỉ ở bên lề 
trong một bối cảnh văn hóa chính trị với đa số là 
nam giới và quyền quyết định vẫn thuộc về một số 
nam giới (Kabeer et al 2005).   
 
Có thể coi sự thay đổi chậm chạp của các chuẩn 
mực văn hóa, thiếu cơ chế tuyển dụng mở rộng và 
mình bạch trên thực tế và thông lệ đề bạt là những 
yếu tố được coi là lý do khiến sự có mặt của nữ giới 
trong các vị trí lãnh đạo còn thấp. Ở các cấp tỉnh, 
huyện xã, các yếu tố này còn gắn liền với trình độ 
văn hóa và chuyên môn thấp khiến phụ nữ khó lòng 

tham gia vào các vị trí lãnh đạo (Bộ KH&ĐT-Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ 
nữ 2006). Giải quyết vấn đề thiếu sự tham gia của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo và 
ra quyết định còn tùy thuộc vào sự thay đổi thái độ, chuẩn mực và hành vi, cải cách 
thể chế và sự hậu thuẫn chính trị. Các nỗ lực nhằm tăng cường sự tham gia của phụ 
nữ vào quá trình ra quyết định và bộ máy lãnh đạo mới chỉ tập trung vào số lượng 
chứ chưa chú trọng vào xây dựng năng lực cho phụ nữ và nam giới để giúp phụ nữ 
thực hiện tốt chức năng của người lãnh đạo.   

 
1.6 Các vấn đề ưu tiên và các đề xuất  

Tóm lại, con đường tiến tới bình đẳng giới mà Việt Nam tự vạch ra cho mình đã 
mang đến những tiến bộ đáng kể. Ở một số khía cạnh, Chính phủ và các nhà tài trợ 
đã tiến hành đánh giá tiến trình, điều chỉnh chiến lược và theo dõi bằng các mục tiêu 
và chỉ số toàn diện để đạt tới các kết quả tốt đẹp ở hầu hết các lĩnh vực. Kế hoạch 
PTKTXH hiện tại và KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ 3 tiếp tục vạch ra bước đi tiếp 
theo và hướng hành động trong tương lai (xem Phụ lục 1). Một vài vấn đề đặc trưng 
được nêu bật trong phần này không có nghĩa chúng bị bỏ sót trong các kế hoạch hiện 
tại mà chủ yếu muốn nhấn mạnh tính ưu tiên và mức độ khẩn cấp cũng như các 
nguồn lực cần thiết để giải quyết các vấn đề. Bốn vấn đề chính đã được nêu trong 
Phần này bao gồm: 
 
Phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng đang bị tụt hậu so với nam giới dân tộc thiểu số 
và phụ nữ Kinh và Hoa trong tiếp cận giáo dục và dịch vụ sức khỏe cũng như các 
cơ hội kinh tế. Đây là vấn đề ưu tiên vì nó tồn tại dai dẳng, là vấn đề về quyền và nó 
có ảnh hưởng gia tăng tới các thế hệ tương lai. 
 
Định kiến giới trong sách giáo khoa đóng góp vào việc duy trì những thái độ và 
hành vi củng cố bất bình đẳng giới trong lực lượng lao động, xã hội và gia đình: 
đây được coi là vấn đề ưu tiên vì nó có khả năng giải quyết các nguyên nhân sâu xa 
của bất bình đẳng giới chứ không chỉ bề nổi của vấn đề, cũng như vì tác động quan 
trọng của nó tới thế hệ tương lai. 

H×nh 9. Tû lÖ c¸n bé n÷ trong
             bé m¸y t− ph¸p ®∙ gi¶m
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Phụ nữ là những người góp phần lớn và rõ ràng đang đóng vai trò ngày càng 
quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp: đây được coi là vấn đề ưu tiên vì số lượng 
lớn phụ nữ tham gia nông nghiệp và khả năng của họ trong cải tạo sản xuất, giảm 
nghèo, tăng cường an toàn lương thực, và vì phúc lợi của các thế hệ mai sau… liên 
quan tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 
 
Chưa thấy biến chuyển mạnh trong sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ra 
quyết định,  mục tiêu đề ra chưa đạt được. Đây là vấn đề được xếp loại ưu tiên chủ 
yếu từ khía cạnh quyền. 
 
Các vấn đề này được ghi nhận trong Kế hoạch PTKTXH và được giải quyết thông 
qua việc xác định các mục tiêu sau đây: 
 
• Ban hành các chính sách khuyến khích trẻ em gái và phụ nữ ở các vùng sâu xa và 

vùng dân tộc thiểu số đến trường và vào đại học. Thực hiện chính sách hỗ trợ 
nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong người dân tộc thiểu số; 

• Cải tiến chất lượng sách giáo khoa, bỏ tất cả những quan niệm sai và định kiến 
giới;  

• Cung cấp cho phụ nữ đủ đất canh tác và các nguồn lực căn bản;  
• Tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ với các nguồn tín dụng và quỹ từ các chương 

trình xóa đói giảm nghèo;  
• Nhấn mạnh vai trò, vị trí và đóng góp của phụ nữ trong quá trình ra quyết định, 

lãnh đạo và quản lý ở tất cả các cấp và các lĩnh vực; 
• Tăng số trạm y tế xã có bác sĩ từ 65% vào năm 2005 lên 80% đến năm 2010 và 

riêng cho các xã miền núi là từ 50% lên 60%. 
 
Với các khuôn khổ chính sách và luật pháp cùng các thể chế đã có, điều còn lại cần 
làm là đảm bảo sự sẵn sàng của các nguồn lực bổ sung để triển khai các chương 
trình và các sáng kiến tác động nhanh tới các mục tiêu và nâng cao hoạt động ở các 
lĩnh vực nổi bật8. Chúng tôi đề xuất các can thiệp sau đây:  
 
Xây dựng các giải pháp đổi mới để tăng cường sự tiếp cận dịch vụ sức khỏe, giáo 
dục và nông nghiệp ở các vùng người dân tộc thiểu số. Để tăng số trẻ em gái tới 
trường, nâng cao việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái 
và đưa dịch vụ nông nghiệp tới cho phụ nữ dân tộc thiểu số, có thể cần phải thử 
nghiệm áp dụng các phương pháp đổi mới trong chuyển giao dịch vụ. Những đổi 
mới này cần phải phù hợp hơn về mặt văn hóa và có khuyến khích rõ ràng. Chẳng 
hạn, sự tham gia nhiều hơn của người dân tộc thiểu số vào việc cung cấp dịch vụ, 
cùng việc hiểu biết sâu rộng hơn về văn hóa và những cản trở đối với người dân tộc 
thiểu số có thể cải thiện được sự sẵn lòng sử dụng dịch vụ của phụ nữ. Hỗ trợ tiền có 
thể khuyến khích họ tham gia tiêm chủng hoặc cho con cái tới trường là những lĩnh 
vực mà con cái hoặc người vợ chịu ảnh hưởng bởi các quyết định do cha mẹ hoặc 
người chồng đưa ra. Có thể phải ưu tiên các hình thức giáo dục không chính thức và 
các chương trình dạy chữ cho người lớn để tiếp cận với phụ nữ dân tộc thiểu số mù 

                                                      
8 Ma trận môi trường thúc đẩy cho các vấn đề này được trình bày trong Phụ lục A. 
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chữ ngoài độ tuổi đi học. Các dự án mục tiêu cũng nên đưa vào các biện pháp đặc 
biệt để khuyến khích trẻ em gái dân tộc thiểu số tới trường, đào tạo thêm giáo viên, 
cán bộ y tế và cán bộ khuyến nông người dân tộc thiểu số. 
 
Xây dựng các chương trình và tài liệu nhạy cảm về giới để sử dụng trong trường 
học: thay đổi chương trình giảng dạy và sách giáo khoa cho toàn quốc là một công 
việc trọng đại. Tuy nhiên, cho dù đã được nêu lên từ trước, còn quá ít điều đã được 
thực hiện để có thể mang lại chút thay đổi nào. Phối hợp các nỗ lực để sửa đổi sách 
trước khi in và bắt đầu giới thiệu sách giáo khoa mới trong một số bộ môn có thể 
mang lại sự đổi mới quan trọng.  
 
Chủ động hơn trong việc xây dựng các giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ nữ nông 
dân: Nhìn chung, các dịch vụ khuyến nông cần được cải thiện, mở rộng phạm vi để 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người nông dân trong điều kiện các hệ thống nông 
nghiệp đa dạng. Cần có các bước cải tiến để đáp ứng trực tiếp hơn nữa nhu cầu của 
nữ nông dân, ví dụ, qua các chương trình phát thanh nhằm vào thính giả là nữ giới 
hoặc mở rộng mạng lưới nữ nông dân để tiếp cận được với những phụ nữ không 
tham gia vào các hoạt động chung. Giải pháp thứ hai này có thể được thực hiện 
thông qua các tổ chức quần chúng kết hợp với các chương trình tín dụng nhỏ. Ở một 
số nơi đã có những điển hình thành công trong công tác này và vì thế, các nguồn lực 
sẽ nhằm mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động tới các địa bàn mới và phát triển thêm 
các hình thức dịch vụ dựa vào các cơ chế hiện hành.  
 
Xây dựng lộ trình, bao gồm thay đổi chính sách, công tác đào tạo, các công cụ và 
các nguồn lực nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết định: 
Cần có hành động quả quyết hơn mới có thể đáp ứng được mục tiêu đề ra trong 
KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ lần 3 mới. Chúng tôi đề xuất việc xây dựng một lộ 
trình toàn diện xác định các chính sách cần thay đổi cùng các mục tiêu và KHHĐ 
cho từng Bộ. Thêm vào đó, các chương trình tăng cường nhận thức chính trị của phụ 
nữ nên được khởi xướng. Có thể điều quan trọng nhất là xem xét sự khác biệt trong 
tuổi nghỉ hưu là điều kìm hãm các cơ hội dành cho phụ nữ trẻ tuổi hơn. Vấn đề này 
được thảo luận trong phần tiếp theo.  
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PHẦN 2. TẠO SÂN CHƠI NGANG BẰNG             
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

 
2.1 Tăng trưởng kinh tế đã và sẽ tiếp tục thay đổi các cơ hội kinh tế 

của nam giới và nữ giới 
Bắt đầu từ công cuộc đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã đạt được mức tăng 
trưởng kinh tế mạnh mẽ. Trong vòng hơn một thập kỷ, GDP hàng năm tăng trung 
bình hơn 7%, đưa Việt Nam trở thành nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất 
trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc (NHTG, 2004). Trong khi nông nghiệp vẫn tiếp 
tục đóng vai trò chính trong nền kinh tế, những năm gần đây đã có bước chuyển 
hướng sang công nghiệp, hình thành nhu cầu về lao động phi nông nghiệp và góp 
phần gia tăng chuyển dịch lao động từ nông thôn ra thành thị (Kabeer et al, 2005). 
Ngày nay, kinh doanh hộ gia đình, các công ty tư nhân trong nước và các công ty có 
vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký kinh doanh tạo công ăn việc làm cho hơn 18% 
dân số trong độ tuổi lao động (Báo cáo phát triển Việt Nam 2006). Hộp 5 trình bày 
một số nhân tố chính liên quan tới sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động.  
 

Hộp 5. Vắn tắt về sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động 

 Năm 2005, nam giới chiếm 51% và nữ giới chiếm 49% trong lực lượng lao động, tương đương với 
22,3 triệu nam và 21,1 triệu nữ (Bộ KHĐT - Ủy ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ, 2006).  

 Nhìn chung, 26% số phụ nữ làm việc có công việc chính thuộc lĩnh vực làm công ăn lương, tỷ lệ 
này ở nam là 41% (NHTG, 2006).  

 Phụ nữ tập trung quá nhiều ở các công việc kỹ thuật thấp, lương thấp, đặc biệt trong khu vực 
không chính thức (Kabeer et al 2005). Những phụ nữ làm công ăn lương  không có tay nghề, đặc 
biệt trong các dây chuyền sản xuất, có ít cơ hội nâng cao tay nghề và tiếp tục phải làm các công 
việc được trả lương thấp trong nhà máy  (Mekong Economics 2004b). 

 Trong giai đoạn 2001-2005, khoảng cách giới trong lực lượng lao động tăng lên theo hướng có lợi 
cho nam giới, từ 0,6% năm 2001 lên 2,8% năm 2005 (Bộ KH&ĐT-Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ 
của phụ nữ, 2006)  

 Phụ nữ chiếm 46,5% trong số các công việc mới hình thành trong lĩnh vực công và 33% số người 
tham gia đào tạo nghề trong giai đoạn 2001-2005 (Bộ KH&ĐT-Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ, 2006). 

 
Cơ cấu tăng trưởng ở Việt Nam đang thay đổi. Tăng trưởng xuất khẩu xảy ra đồng 
thời với chuyển dịch từ nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề cá sang chế tạo, tiểu thủ 
công nghiệp và sản xuất hàng công nghiệp nhẹ. Tỷ lệ đóng góp của nông nghiệp, 
lâm nghiệp và nghề cá trong GDP giảm từ 24,5% năm 2000 xuống còn 20,5% năm 
2005. Bù vào mức giảm này là mức tăng của công nghiệp và xây dựng (từ 36,8% 
năm 2000 lên 41% năm 2005). Dịch vụ luôn dao động ở mức khoảng 39% (ADB, 
2005). Mặc dù vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số việc làm nhưng tỷ lệ ưu thế của 
nông nghiệp đã giảm từ 71% năm 1995 xuống 57% năm 2005, trong khi con số 
tương ứng của công nghiệp và xây dựng tăng từ 11% lên 18% cùng kỳ. Như Hình 10 
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và 11 chỉ ra dưới đây, việc làm trong lĩnh vực dịch vụ hiện nay chiếm 25% tổng lực 
lượng lao động (Bộ KH&ĐT-Kế hoạch PTKTXH 2006). Kết quả là, số lao động 
nam và nữ làm công ăn lương cũng tăng lên như nêu trong Hình 12. Theo TCTK, 
việc làm trong lĩnh vực công cũng giảm từ 14,5% năm 1989 xuống 9% vào năm 
2004 (Kabeer et al, 2005). 
 

H×nh 10. Tû lÖ phÇn trong lùc l−îng
               lao ®éng, ph©n theo lÜnh
               vùc, n¨m 1995
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H×nh 11. Tû phÇn trong lùc l−îng
               lao ®éng, ph©n theo lÜnh
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Nguån: Bé KH&§T, KHPTKTXH 2006 Nguån: Bé KH&§T, KHPTKTXH 2006
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Mặc dù Việt Nam là một trong những nước có tỷ 
lệ nữ tham gia lao động cao nhất trên thế giới và 
cả nam giới lẫn nữ giới đều cùng đóng góp và 
hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế nhưng bất bình 
đẳng vẫn còn tồn tại trong lực lượng lao động và 
những hình thức bất bình đẳng mới đang bộc lộ 
trong tiến trình phát triển kinh tế. Một tài liệu 
gần đây của NHTG-UNDP coi sự tồn tại của các 
hiện tượng bất bình đẳng này như là các “chỉ số 
bất lợi giới” và chia chúng làm ba loại chính: cơ 
hội kinh tế, tiền công lao động, phân chia thời 
gian và khối lượng công việc (Kabeer et al, 
2005). Các vấn đề này được bàn đến dưới đây. 
 
2.2 Phụ nữ tập trung quá nhiều trong 
một số lĩnh vực và nghề nghiệp, 
trong khi nam giới tập trung trong 

các lĩnh vực và nghề nghiệp khác  
Chỉ số bất lợi giới đầu tiên liên quan tới sự phân bố giới trong việc làm theo lĩnh vực và 
nghề nghiệp. Gần một nửa số lao động nữ chủ yếu tự làm sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ 
này ở lao động nam là một phần ba. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, trong khi thường thấy 
phụ nữ tự làm (26% lao động nữ và 19% lao động nam) thì thường thấy nam giới với 
các việc làm hưởng lương: 41% nam giới (ngược lại với 26% phụ nữ). Trong các lĩnh 
vực khác nhau, tỷ lệ phần trăm phụ nữ lao động làm việc trong nông nghiệp và thương 

H×nh 12. ViÖc lµm c«ng ¨n l−¬ng t¨ng
               cho c¶ nam giíi lÉn n÷ giíi
               trong thêi kú tõ 1998 ®Õn 2004
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mại lớn hơn so với tỷ lệ phần trăm nam giới lao động, và tình hình ngược lại trong lĩnh 
vực công nghiệp thứ cấp và dịch vụ. Thậm chí trong các công việc này cũng cho thấy 
sự khác biệt giới. Ví dụ trong lĩnh vực công nghiệp thứ cấp, nam giới chiếm đa số lực 
lượng lao động trong các ngành công nghiệp nặng như xây dựng và khai thác mỏ, trong 
khi phụ nữ lại chiếm đa số trong công nghiệp nhẹ như dệt may. Trong lĩnh vực dịch vụ, 
nam giới chiếm đa số trong giao thông vận tải, kinh doanh và dịch vụ tài chính, còn nữ 
giới lại chiếm đa số trong giáo dục, y tế và văn hóa.    
 
Ở cả thành thị và nông thôn, số nam giới được xếp loại lao động có tay nghề cao gần 
gấp đôi nữ giới ở cả hai lĩnh vực hưởng lương lẫn tự làm phi nông nghiệp (nam 
nông thôn 14%, nữ nông thôn 7%, nam thành thị 28% và nữ thành thị 14%). Không 
có khác biệt đáng kể giữa tỷ lệ lao động nam nữ không có tay nghề trong việc làm 
hưởng lương. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ không có tay nghề trong lao động tự làm phi 
nông nghiệp cao hơn đáng kể so với tỷ lệ này ở nam giới (tương ứng là 70% và 53% 
ở thành thị và 67% và 49% ở nông thôn). Số phụ nữ này thường lao động trong khu 
vực không chính thức (TCTK 2002, ADB 2005, Kabeer et al 2005, NHTG 2006).   

 
Sự phân loại về giới theo ngành nghề và loại 
hình công việc này được thể hiện dưới dạng hai 
nhóm việc làm “nam” và “nữ” mà giữa chúng 
có những khác biệt về tiền lương và cơ hội 
nghề nghiệp. Có vài lý do giải thích cho sự 
hình thành của các nhóm việc làm này. Lý do 
thứ nhất là sự khác biệt trong tiếp cận đào tạo 
kỹ thuật làm hạn chế khả năng thích ứng với 
một số nghề nghiệp của phụ nữ. Một điều tra 
trong năm 2005 (Viện KHXH Việt Nam, 2006) 
cho thấy về vấn đề “kỹ năng chuyên môn”, 
16% nam giới đã từng được đào tạo kỹ thuật 
thông qua học tập ở trường, con số này ở nữ là 
10%. Có 14% nam giới được đào tạo trong quá 
trình làm việc và tỷ lệ này ở nữ giới là 10% 
(xem Hình 13). Tỷ lệ tự đào tạo ở nữ giới cao 
hơn một chút so với nam giới (38% và 37%). 
 

Số liệu của Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam (2003) cho 
thấy sự bất lợi của phụ nữ trong phát triển tay nghề đang lặp lại ở thế hệ công nhân 
trẻ tuổi hơn. Ví dụ, trong độ tuổi 22-25, 51% nam thành thị đã từng tham gia đào tạo 
nghề trong khi tỷ lệ này ở nữ là 38%. Trong số lao động nông thôn, 30% nam và 
25% nữ đã từng được đào tạo (Kabeer et al, 2005). 
 
Lý do thứ hai là sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ phổ biến trong tuyển dụng vẫn 
còn được cho phép tồn tại ở Việt Nam. Báo chí Việt Nam thường xuyên đăng quảng 
cáo việc làm nêu rõ yêu cầu giới tính của ứng viên cho các vị trí tuyển dụng, đưa ra 
các yêu cầu khác nhau về tiêu chuẩn cho nam giới và nữ giới, hoặc để làm cùng một 
công việc nhưng là phụ nữ thì phải thỏa mãn các tiêu chuẩn cao hơn so với nam 
giới.   

H×nh 13. Nam giíi cã nhiÒu c¬ héi
®µo t¹o nghÒ h¬n
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2.3 Với hiện trạng và quyền ra quyết định của mình, nam giới 
hưởng lợi từ công việc nhiều hơn  

Chỉ số bất lợi giới thứ hai liên quan tới sự phân bố giới theo cấp bậc trong việc làm. 
Nói một cách so sánh, nam giới có xu hướng được hưởng lợi nhiều hơn từ những 
công việc nằm ở vị trí có quyền ra quyết định và họ là đối tượng có được triển vọng 
nghề nghiệp và tiền lương cao hơn. Rất nhiều trong số các công việc này thuộc lĩnh 
vực kỹ thuật hoặc mang tính chuyên môn. Kể cả trong những khu vực phụ nữ chiếm 
ưu thế thì phụ nữ cũng hiếm khi được giao những vị trí có uy tín mà chủ yếu tập 
trung ở những việc làm ít có cơ hội nâng cao tay nghề hoặc chuyên môn (Kabeer et 
al, 2005). Ví dụ, mặc dù phụ nữ chiếm 71% số việc làm trong lĩnh vực giáo dục 
nhưng các đơn vị giáo dục thường do nam giới lãnh đạo. Số nam giới làm quản lý 
hoặc giám đốc nhiều gần gấp năm lần số nữ giới (NHTG, 2006).   
 
Mặc dù có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng này nhưng việc tham vấn với phụ nữ 
thấy nổi bật lên vấn đề của sự phân biệt tuổi về hưu trong khu vực nhà nước: 55 cho 
nữ và 60 cho nam. Chính vì điều này mà phụ nữ bị bỏ qua các cơ hội thăng tiến hoặc 
nâng cao chuyên môn ở độ tuổi sớm hơn so với nam giới, thường sớm hơn cũng với 
khoảng cách 5 năm. Đây là thách thức kép đối với phụ nữ vì có thể họ đã từng phải 
bỏ qua nhiều cơ hội khi họ mới lập gia đình. Câu chuyện trong Hộp 6 của một nữ 
công chức Chính phủ trẻ tuổi nói lên sự thất vọng và chán nản có thể gây nên bởi 
vấn đề này.  
 

Hộp 6 “Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của tôi kết thúc trước cả khi 
bắt đầu!” 

“Tôi 30 tuổi và mới hoàn thành bằng Thạc sĩ. Có chương trình đào tạo chính trị cao cấp dành cho các 
công chức nhà nước cấp cao và đây là một điều kiện quan trọng để được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo. 
Tiêu chuẩn để được tham gia chương trình đào tạo này là nam dưới 41 tuổi và phụ nữ dưới 36 tuổi ở 
một mức lương nhất định (3,6). Tôi cần thêm 8 năm nữa mới đạt được tới mức lương này. Đến lúc đó, 
tôi đã 38 tuổi và không còn đủ điều kiện để được tham gia đào tạo nữa. Nếu tôi là nam giới, tôi vẫn đủ 
điều kiện cho tới tận khi tôi 40 tuổi. Thật bất công. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng cơ hội của tôi 
thì đã qua trước cả khi tôi bắt đầu!” (Một nữ cán bộ của Bộ KH&ĐT tại Hội thảo giới của NHTG tại 
Hà nội, tháng Sáu 2006). 

 
2.4 Khoảng cách tiền lương đã được thu hẹp nhưng nam giới vẫn 

kiếm nhiều tiền hơn nữ giới  
Bất bình đẳng trong tiền công lao động là chỉ số bất lợi giới thứ ba. Mặc dù khoảng 
cách giới trong tiền lương từ năm 1998 đến năm 2004 đã được thu hẹp (NHTG, 
2006) trong cả công việc phi tiền lương lẫn việc làm hưởng lương, nhưng khoảng 
cách vẫn còn tồn tại và nam giới vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với phụ nữ9.  
Trung bình trong năm 2004, một phụ nữ ở Việt Nam kiếm được 83% so với lương 
của nam giới ở thành thị và 85% so với lương nam giới ở nông thôn (NHTG, 2006). 

                                                      
9 Sự khác biệt tiền lương theo vùng còn lớn hơn rất nhiều so với khác biệt tiền lương theo giới. 
Mức lương trung bình của phụ nữ nông thôn chỉ bằng 63% của phụ nữ thành thị, còn mức lương 
trung bình của nam giới nông thôn thì chỉ bằng có 58% so với nam giới thành thị (NHTG, 2006) 
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Khoảng cách tiền lương còn có thể được giải thích do sự tách biệt các cơ hội việc 
làm dành cho nam giới và nữ giới cũng như việc gắn giá trị thấp cho các công việc 
của phụ nữ ở một số lĩnh vực cụ thể. Nhìn chung, tiền lương trong lĩnh vực tư nhân 
là thấp nhất, trong khi đây là lĩnh vực chiếm phần lớn việc làm hưởng lương (ở nam 
giới và nữ giới độ tuổi 15 trở lên tương ứng là 66% và 54%). Khoảng cách tiền 
lương lớn nhất là ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nơi nam giới được trả 
lương cao. Tuy nhiên, trong khi tiền lương của nam giới ở các công ty có vốn đầu tư 
nước ngoài cao hơn rất nhiều so với tiền lương trung bình của nam giới thành thị 
(với giờ lương trung bình của nam giới thành thị là 10,458 đồng, so với mức lương 
trung bình của nam giới thành thị chung là 7,677 đồng) thì điều này lại không xảy ra 
đối với mức lương cho phụ nữ khi khoảng cách giữa hai mức trung bình này ở phụ 
nữ lại không lớn, có nghĩa phụ nữ không được hưởng mức chia lợi nhuận tương 
đương khi làm việc cho một công ty nước ngoài. Điều này chắc hẳn do nam giới 
thường được tuyển dụng vào các vị trí quản lý công ty trong khi phụ nữ thường giữ 
vị trí nhân viên hỗ trợ hoặc công nhân nhà máy như ở các nhà máy dệt may (NHTG, 
2006). Ngoài khác biệt này ra thì mức lương cao nhất là mức lương cho cả phụ nữ 
và nam giới trong lĩnh vực công. Khoảng cách lương duy nhất có lợi cho phụ nữ là ở 
cán bộ Nhà nước làm việc ở các vùng nông thôn, nơi rất nhiều phụ nữ được Nhà 
nước tuyển dụng làm việc trong lĩnh vực giáo dục và là nơi thày cô giáo được trả 
lương cao hơn. Theo nghề nghiệp thì ở cả thành thị và nông thôn, khoảng cách 
lương lớn nhất tìm thấy ở công nhân kỹ thuật và điều này phản ánh các hình thức 
việc làm công nghiệp khác nhau mà nam giới và phụ nữ tham gia (NHTG, 2006).   
  
Mặc dù khuynh hướng có vẻ khả quan nhưng vẫn còn mối lo ngại cho tương lai. 
Việc làm hưởng lương cho phụ nữ ở Việt Nam vẫn còn hạn hẹp và tập trung ở các 
cơ quan Chính phủ và các công ty, nhà máy Nhà nước là nơi tiền lương tương đối 
cao. Khu vực tư nhân được dự đoán là đang tiếp tục tăng trưởng và sẽ có nhiều lĩnh 
vực công nghiệp do Nhà nước làm chủ được tư nhân hóa. Phụ nữ sẽ phải cạnh tranh 
với nam giới trong vấn đề việc làm trong lĩnh vực tư nhân và phải cạnh tranh trong 
điều kiện ngang bằng. Để làm được điều này, phụ nữ sẽ phải được giải phóng khỏi 
sự phân biệt đối xử trong quá trình tuyển dụng và phải có kỹ năng phù hợp để có thể 
cạnh tranh. Đây là hai vấn đề cần quan tâm.   
 

2.5 Phụ nữ và nam giới bỏ ra lượng thời gian tương đương để làm 
việc kiếm sống nhưng thời gian cho việc nhà lại khác nhau  

Khối lượng công việc không cân bằng là chỉ số bất lợi thứ tư. Với gánh nặng phải 
cân đối giữa công việc và trách nhiệm gia đình, một số phụ nữ Việt Nam phải làm 
việc rất nhiều giờ. Theo một đánh giá về bình đẳng giới của Hội LHPNVN vào năm 
2004, phụ nữ làm việc trung bình 13 giờ một ngày so với nam giới là 9 giờ (Nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2005). Số liệu của Điều tra mức sống hộ gia đình Việt 
Nam năm 2002 cho thấy phụ nữ tập trung cao trong số những người làm việc từ 51 
đến 60 giờ một tuần, thậm chí hơn 61 giờ một tuần. Điều tra này trong năm 2004 
thấy rằng trong khi phụ nữ bỏ ra thời gian tương đương với nam giới trong các hoạt 
động kiếm thu nhập thì nam giới lại không chia sẻ công việc nhà ở mức tương 
đương khiến cho nhìn chung, phụ nữ phải chịu gánh nặng công việc không cân bằng 
(NHTG, 2006).   
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Bất chấp việc có một số lượng lớn phụ nữ lao động 
kiếm tiền, ở Việt Nam vẫn còn quan niệm  cho 
rằng việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc 
con cái là công việc của phụ nữ. Công việc chăm 
sóc không được trả lương chủ yếu là việc làm 
trong gia đình, chăm sóc cho người ốm, người già 
hoặc trẻ. Ở Việt Nam, việc chăm sóc cho trẻ em, 
người già, người tàn tật hoặc người ốm là do một 
mình phụ nữ đảm nhận ở hơn một nửa số gia đình 
thuộc diện này (Viện KHXHVN 2006) (Hình 14). 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tình trạng bệnh tật 
mãn tính đòi hỏi được chăm sóc tại nhà đang tăng 
lên (WHO 2006). Ở Việt Nam, hơn 6,4% dân số 
trong năm 2000 cần được chăm sóc tại nhà (xem 
Bảng 6). Con số này dự kiến sẽ tăng lên tới 9,4% 
vào năm 2050 do tuổi thọ tăng do lối sống và cách tiêu dùng.           
                                                                          
Trong xã hội Việt Nam, thái độ và cách ứng xử truyền thống đặt phụ nữ vào địa vị 
của người chăm sóc. Chính phủ Việt Nam công nhận vai trò của phụ nữ trong gia 
đình bằng việc khen thưởng và tặng bằng khen, nhưng lại không công nhận đóng 
góp của nam giới. Không có chính sách toàn diện cho công việc chăm sóc sức khỏe 
này, trừ các chính sách dành cho chăm sóc trẻ em. Theo Luật Lao động sửa đổi, bổ 
sung 2002 và các quy định kèm theo, chỉ các bà mẹ mới được nghỉ phép để chăm 
sóc trẻ sơ sinh hoặc con ốm. Cho phép các ông bố nghỉ phép chăm sóc con cái sẽ là 
một bước tiến trên con đường xóa bỏ gánh nặng công việc cho phụ nữ.  
 
Bảng 6. Số người Việt Nam cần chăm sóc hàng ngày dài hạn ở nhà   

 
Dựa vào ba loại tàn tật nặng nhất của Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (Nguồn: WHO 2006, tình 
trạng bệnh mãn tính: gánh nặng toàn cầu) 
*(tổng số người phụ thuộc)/(tổng dân số độ tuổi 15-59) 

 
Giúp việc gia đình hưởng lương chỉ được coi là công việc tạm thời cho phụ nữ trẻ 
trước khi lập gia đình, hoặc cho phụ nữ đứng tuổi hoặc đã nghỉ hưu. Chăm sóc trẻ 
em, giúp việc gia đình và chăm sóc người ốm, người già tại gia hưởng lương là 
những công việc không có các quy phạm pháp luật và bị coi thường. Mặc dù không 
có số liệu cụ thể nhưng ước đoán rằng đa số những người làm công việc chăm sóc 
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hưởng lương là phụ nữ hoạt động trong khu vực không chính thức, làm việc trong 
các gia đình và thường thì phụ nữ làm dịch vụ chăm sóc là phụ nữ trẻ di cư từ nông 
thôn (Viện KHXH, Mạc Đường 2004). Trong tương lai, các chính sách cũng cần 
đảm bảo sao cho những phụ nữ này không trở nên vô hình, dễ bị tổn thương hơn 
hoặc bị khai thác nhiều hơn vì họ ngày càng đáp ứng nhiều hơn cho dịch vụ chăm 
sóc đang thiếu hụt và giảm nhẹ gánh nặng cho những phụ nữ đang đi làm.  
 
Trong tương lai, các chính sách nhằm khuyến khích sự tham gia của nam giới vào 
các công việc chăm sóc, ví dụ như nghỉ chăm sóc con của người cha, cùng các 
khuôn khổ chính sách và luật pháp nhằm khuyến khích và điều hòa việc cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc trong lĩnh vực tư nhân sẽ góp phần giảm nhẹ gánh nặng này 
đối với người phụ nữ và có thể  làm tăng giá trị và sự thừa nhận đối với loại hình 
việc làm này, hoặc bởi nam giới và phụ nữ trong chính gia đình họ hay bởi những 
người cung cấp dịch vụ này trong lĩnh vực tư nhân.  
 

2.6 Nam giới có cơ hội lớn hơn so với nữ giới trong “tiền tệ hóa” 
tài sản    

Một trong những cách chính để tiền tệ hóa tài sản là sử dụng đất để thế chấp vay 
vốn. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy trong số những phụ nữ bị từ chối 
không được vay vốn, 20% nói rằng lý do là vì họ không có vật thế chấp (Quỹ phát 
triển khu vực tư nhân Mêkông 2006). Mặc dù phong tục truyền thống của Việt Nam 
thừa nhận cả phụ nữ và nam giới đều được thừa kế đất đai nhưng trên thực tế, ít phụ 
nữ được đứng tên chủ sử dụng đất. Mặc dù đất đai đã được cấp cho các hộ gia đình 
nông thôn từ năm 1988 nhưng đa số giấy CNQSDĐ đều do nam giới đứng tên. Bản 
sửa đổi Luật đất đai năm 2003 quy định tất cả giấy CNQSDĐ mới phải bao gồm tên 
của cả hai vợ chồng. Cho dù đây là một bước đi đúng hướng và sẽ đảm bảo rằng rất 
nhiều phụ nữ tiếp cận được với đất đai và vốn tín dụng nhưng Luật lại không yêu 
cầu sửa đổi các giấy CNQSDĐ được cấp từ trước. Có 81% các hộ gia đình trong 
Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2004 có giấy CNQSDĐ cho một phần đất 
đai của họ. Bảng 7 dưới đây phân chia các loại giấy CNQSDĐ theo người đứng tên 
chủ sử dụng đất.    
 

Bảng 7.  Nếu chỉ có một người đứng tên chủ sử dụng đất trong giấy tờ, 
thường đó là nam giới  

 
Nguồn: NHTG, 2006  sử dụng số liệu của Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2004. 

 
Rất nhiều phụ nữ vì thế không đứng tên sở hữu tài sản là điều không chỉ cho phép họ 
tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn vốn mà còn nâng cao sự an toàn cho bản thân họ 
như trong trường hợp ly hôn hoặc thừa kế. Với ba phần tư phụ nữ tự làm, chủ yếu 
trong nông nghiệp hoặc khu vực không chính thức (so với 59% nam giới), cải thiện 
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việc tiếp cận của phụ nữ với các nguồn vốn sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới khả năng 
nâng cao năng suất và mở rộng kinh doanh của họ. Bảng 8 chỉ ra sự khác biệt giữa 
các nguồn tín dụng cho những người đứng tên trong giấy CNQSDĐ: các hộ có giấy 
CNQSDĐ tiếp cận với các nguồn tín dụng chính thức dễ dàng hơn so với những hộ 
không có giấy CNQSDĐ. Điều đáng chú ý là kể cả khi có giấy CNQSDĐ, các hộ 
gia đình do phụ nữ làm chủ hộ vẫn ít có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng chính thức 
hơn so với các hộ do nam giới làm chủ hộ. Cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn 
những ràng buộc hạn chế việc tiếp cận tín dụng chính thức của phụ nữ cũng như vai 
trò của giấy CNQSDĐ trong việc giải quyết tình trạng này.  
 
Bảng 8. Hộ gia đình có giấy CNQSDĐ có cơ hội tiếp cận các nguồn tín 

dụng chính thức tốt hơn 

 
Ghi chú: số phần trăm đã gia trọng; cỡ mẫu là tổng số hộ gia đình chưa gia trọng. 
* Đối với các  hộ gia đình có nhiều hơn 1 khoản tín dụng hoặc khoản vay thì tính nguồn tín dung của 
khoản vay đầu tiên..   
** Nguồn “chính thức” là từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn và các ngân hàng khác;  
Nguồn “bán chính thức” là từ các quỹ hỗ trợ việc làm, các tổ chức tín dụng và các tổ chức chính trị-xã 
hội; 
Nguồn “tư nhân” là từ những người cho vay tư nhân, bạn bè, họ hàng và các nguồn riêng khác.  

 
2.7 Tạo sân chơi ngang bằng – các vấn đề ưu tiên  

Mục đích của phần này là xem xét cách thức lực lượng lao động phát triển trong 
tương lai và xác định các vấn đề then chốt hạn chế sự tham gia và cạnh tranh của 
phụ nữ một cách bình đẳng. Trong tương lai, dù nông nghiệp vẫn là trụ cột của kinh 
tế nông thôn, lao động hưởng lương sẽ hoặc thay thế hẳn, hoặc trở thành một nguồn 
thu nhập hỗ trợ cho nông nghiệp đối với ngày càng nhiều người. Khu vực tư nhân là 
nơi có mức lương thấp hơn và khoảng cách giới trong tiền lương cao hơn sẽ tiếp tục 
mở rộng và mở ra thêm nhiều cơ hội. Trong khi đó, khu vực công sẽ tiếp tục thu hẹp 
và các xí nghiệp thuộc sở hữu nhà nước sẽ được tư nhân hóa. Trong một tương lai có 
thể dự đoán được, phụ nữ tiếp tục phải mang trên mình gánh nặng bất cân đối của 
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việc nhà trong khi vẫn phải cạnh tranh ở cùng một mức độ với nam giới trong lực 
lượng lao động. Các vấn đề được nêu lên bao gồm:  
 
Sự khác biệt tuổi về hưu đang ảnh hưởng tới cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ, 
đặc biệt trong lĩnh vực công. Tuy nhiên, tranh cãi xung quanh vấn đề tuổi về hưu 
vẫn chưa ngã ngũ vì việc này còn liên quan tới năm năm bố sung chi trả lương hưu – 
một khoản chuyển đổi đáng kể các nguồn lực một cách có lợi cho phụ nữ và khoản 
này sẽ không còn nữa nếu nâng tuổi về hưu của phụ nữ lên bằng với tuổi về hưu của 
nam giới. Trong khi do tuổi thọ cao hơn nên phụ nữ đã chiếm số đông hơn trong số 
những người về hưu độ tuổi ngoài 65, khía cạnh giới trong cuộc tranh luận về lương 
hưu là khá lớn. Đây là vấn đề được ưu tiên vì nó đáp ứng hai trong số các tiêu chí 
chọn lọc. Thứ nhất, đây là vấn đề quyền con người khi một cá nhân phụ nữ phải đối 
mặt với những rào cản về các cơ hội việc làm và thăng tiến mang tính ưu đãi nam 
giới. Thứ hai, vấn đề này chính là cơ sở của các biểu hiện khác của bất bình đẳng 
giới. Tuổi về hưu thấp hơn là một lý do để hạ thấp giới hạn tuổi tham gia đào tạo. 
Phụ nữ - người có ít cơ hội đào tạo và nâng cao tay nghề hơn, thường ít có mặt ở 
những vị trí cao hơn và số phụ nữ đủ tiêu chuẩn để có thể cạnh tranh với nam giới 
trong các cơ quan công hoặc cho các chức vụ bầu cử cũng giảm đi. 
 
Vẫn cần đưa vào thực hiện một khuôn khổ luật pháp mạnh chống phân biệt đối 
xử đối với phụ nữ. Đã có những bước đi được tiến hành nhưng sẽ cần được ủng hộ, 
và tài trợ về tài chính. Vấn đề này một lần nữa đang dành được ưu tiên ở khía cạnh 
quyền con người ở mức độ cá nhân. Sự phân biệt đối xử hiển nhiên tồn tại cũng còn 
hạn chế khả năng của phụ nữ đưa gia đình họ thoát nghèo vì họ bị kìm giữ với 
những công việc và khu vực lương thấp và do đó nó cũng liên quan tới vấn đề vì 
người nghèo. Cuối cùng, có một tác động cấp số nhân: hạn chế các cơ hội và do đó 
hạn chế tiềm năng của phụ nữ cũng dẫn tới hạn chế số lượng phụ nữ phù hợp cho 
việc đề bạt lên những vị trí cao hơn, hoặc cho bầu cử hoặc cho chỉ định vào những 
vị trí có quyền ra quyết định. 
 
Phụ nữ thiếu các kỹ năng cần thiết để có thể cạnh tranh với nam giới trong 
điều kiện ngang bằng. Trong khi trình độ kỹ thuật và trình độ đại học vẫn còn thấp 
đối với cả nam giới lẫn phụ nữ Việt Nam thì phụ nữ còn thiệt thòi hơn so với nam 
giới và điều này hạn chế các cơ hội cạnh tranh với nam giới của họ. Đây là vấn đề 
quyền con người mà nếu được giải quyết sẽ tăng cường khả năng của phụ nữ trong 
việc nâng cao vị trí, quyền lực và tiếng nói của mình trong cả gia đình và xã hội.   
  
Phụ nữ vẫn phải mang gánh nặng bất cân đối của việc nhà trong khi vẫn dành 
lượng thời gian tương đương để làm việc kiếm sống . Trong gia đình, con trai học 
từ bố và con gái học từ mẹ những quy tắc và kỳ vọng về hành vi “nam” và hành vi 
“nữ” của mình. Do đó, vấn đề này làm cho định kiến giới tồn tại dai dẳng và giải 
quyết được vấn đề này sẽ giải quyết được những căn nguyên của bất bình đẳng giới. 
Vấn đề này cũng được ưu tiên vì nó có tác động tới số lượng người rất lớn – đại đa 
số dân cư.  
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Chưa có cơ chế nhằm đưa tên phụ nữ vào các giấy chứng nhận quyễn sử dụng 
đất đã được cấp trước đây. Cải thiện sự tiếp cận của phụ nữ với giấy tờ về đất đai 
vừa là vấn đề vì người nghèo vì nó cho phép phụ nữ tiếp cận nhiều hơn với các 
nguồn vốn, vừa là vấn đề quyền con người vì nó bảo đảm an toàn đất đai cho họ 
trong trường hợp li dị hay tranh chấp thừa kế. 
 
Chính phủ Việt Nam đang tiến hành một bước đi thiết yếu nhằm giải quyết đa số các 
vấn đề nói trên bằng việc thông qua Luật Bình đẳng giới. Luật đã nêu ra các nguyên 
tắc cơ bản của bình đẳng giới và giải quyết các lĩnh vực then chốt này như tóm tắt 
trong Hộp 7. 
 
Thêm vào đó, Kế hoạch PTKTXH đã đề cập các vấn đề ưu tiên thông qua một hệ 
thống các biện pháp chính sách: 
 
• Hoàn thiện các quy định và tăng cường sự giám sát việc thực hiện các chính sách 

về lao động nữ để đảm bảo hiệu quả và công bằng trong chính sách về đào tạo 
nghề, bảo hiểm xã hội và hưu trí; 

• Đảm bảo phụ nữ tham gia và hưởng lợi một cách bình đẳng trong quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội bằng việc hoàn thiện các luật và văn bản pháp lý để thực 
hiện và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ; 

• Xây dựng các trung tâm đào tạo nghề cho phụ nữ. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao 
động và đào tạo nghề với số liệu tách biệt theo giới tính; 

• Dần dần giảm gánh nặng việc nhà đối với phụ nữ bằng việc đầu tư cho công nghệ 
quy mô nhỏ phục vụ gia đình, các dự án nước sạch và cấp điện ở nông thôn. Xây 
dựng và tái tổ chức hệ thống nhà trẻ và trường mẫu giáo. Tiến hành các chiến 
dịch truyền thông về chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình; 

• Cải thiện quyền của phụ nữ trong giấy CNQSDĐ. 
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Hộp 7.  Luật Bình đẳng giới 

Luật Bình đẳng giới vừa được Quốc hội thong qua tháng 11 năm 2006, bao gồm các lĩnh vực sau: 

• Chính trường: quyền bình đẳng được lựa chọn vào Quốc hội hoặc các Hội đồng Nhân dân, cùng 
tiêu chuẩn và độ tuổi cho cả nam và nữ trong đề bạt cũng như các vị trí quản lý và lãnh đạo. 

• Cơ hội kinh tế: tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực. 

• Lao động: cùng tiêu chuẩn và độ tuổi trong việc làm và nhiệm vụ được giao, an toàn lao động, 
lương, thưởng và bảo hiểm xã hội. 

• Giáo dục và đào tạo: tuổi đào tạo cần như nhau; tiếp cận bình đẳng với đào tạo. 

• Khoa học và kỹ thuật: tiếp cận bình đẳng với khoa học và công nghệ, bình đẳng trong đào tạo 
khoa học và công nghệ. 

• Văn hóa,  thông tin và thể thao: nam nữ tham gia bình đẳng; bình đẳng về văn hóa và tiếp cận 
thông tin. 

• Sức khỏe: cơ hội bình đẳng trong tiếp cận với kiến thức và đào tạo về chăm sóc sức khỏe, sức 
khỏe sinh sản và tiếp cận các dịch vụ. 

• Gia đình: vợ chồng có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong sở hữu tài sản chung, sử dụng thu nhập; 
có trách nhiệm như nhau trong kế hoạch hóa gia đình và nghỉ phép chăm sóc con cái; con trai và 
con gái bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, học tập và phát triển; mỗi thành viên gia đình đều có 
trách nhiệm với việc nhà. 

Luật cũng đưa ra các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới như đặt ra tỷ lệ tham gia, giảm thuế cho các 
công ty tuyển dụng nhiều nữ. Luật cũng tuyên bố việc giáo dục về giới và bình đẳng giới sẽ được tiến 
hành qua các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình giảng dạy trong nhà trường và các hoạt 
động của các cơ quan cũng như cộng đồng. Có các điều khoản về việc lồng ghép vấn đề giới vào quy 
trình xây dựng chính sách và luật pháp; trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan, hướng dẫn thẩm định 
việc lồng ghép giới trong chính sách và luật pháp, lồng ghép giới trong các tổ chức cũng như trong hoạt 
động của các cơ quan tổ chức. Trách nhiệm được xác định cho: Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước 
về bình đẳng giới, các Bộ và cơ quan ngang bộ, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHPNVN, 
gia đình và công dân. Cuối cùng, Luật đề ra trách nhiệm của cơ quan quản lý  Nhà nước về bình đẳng 
giới trong việc tiến hành thanh tra về bình đẳng giới và xác định các hành vi vi phạm bình đẳng giới 
trong các lĩnh vực khác nhau. 

 
2.8 Đề xuất  

Trên cơ sở xem xét những vấn đề then chốt, những công việc đang được tiến hành 
để giải quyết những vấn đề này, trong đó có việc thông qua luật bình đẳng giới, 
chúng tôi đưa ra những đề xuất dưới đây: 
 
Ủng hộ đối thoại chính trị về hưu trí và lương hưu: vấn đề tuổi nghỉ hưu có liên 
quan một cách căn bản tới các chính sách bảo hộ xã hội. Tuổi về hưu sớm như hiện 
tại của phụ nữ cũng tương ứng với việc chuyển giao một khoản nguồn lực lớn dưới 
dạng lương hưu cho phụ nữ độ tuổi từ 55 đến 60. Đối với một số người, việc về hưu 
ở độ tuổi hiện nay chứng tỏ sự ghi nhận lao động vất vả của phụ nữ trong gia đình 
cũng như trong lực lượng lao động. Một số người khác lại cho rằng vì phụ nữ đã làm 
việc quá vất vả đến độ tuổi này nên sẽ là bất công nếu bắt họ phải làm việc đến độ 
tuổi về hưu giống nam giới mới bắt đầu được hưởng lương hưu. Thực tế, đây là vấn 
đề gây nhiều tranh cãi và có những người, cả nam lẫn nữ, bảo vệ cho cả hai quan 
điểm. Thật không may khi các lý lẽ đưa ra trong cuộc tranh luận này là ít nhiều cảm 
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tính và sẽ là tốt hơn nếu có được các lập luận mang tính kinh tế cũng như dự đoán về 
tác động của từng lựa chọn, hoặc có thể là của các lựa chọn thay thế khác, đối với 
lực lượng lao động và các cơ hội việc làm.  
 
Thực hiện luật bình đẳng giới và luật lao động để giảm phân biệt đối xử: Ngày 
nay ở Việt Nam, các luật nhằm bảo vệ nữ giới trong lực lượng lao động có tồn tại, 
nhưng chúng thường chứa đựng các yếu tố phân biệt đối xử giới. Ví dụ, luật lao 
động của Việt Nam đưa ra những điều kiện làm việc khác nhau cho nam giới và nữ 
giới, không cho phép phụ nữ làm những việc được coi là nguy hiểm và đặt ra hạn 
chế đối với phụ nữ mang thai trong một số công việc. Quy định của luật khiến việc 
thuê mướn phụ nữ có chi phí cao, do đó lại khuyến khích chủ sử dụng lao động phân 
biệt đối xử giới trong tuyển dụng. Luật bình đẳng giới đã được thông qua, các luật 
khác cần phải được phù hợp với nó. Quan trọng hơn cả, luật cần được thực thi và 
cần thực hiện các bước đi quan trọng để đảm bảo điều này. Trách nhiệm của Chính 
phủ đối với bình đẳng giới  mới chỉ được xác định một cách chung chung trong luật 
nên cần có sắp xếp thể chế và có các hướng dẫn chi tiết. Cần áp dụng các hình thức 
thưởng phạt và tác động của luật cần được giám sát, kể cả bằng cuộc điều tra lao 
động hoàn thiện, cho phép phân tích giới theo các khía cạnh khác nhau của bất bình 
đẳng giới.    
 
Hỗ trợ việc đào tạo kỹ năng: hòa nhập kinh tế và thương mại không có khả năng 
giải quyết sự mất an toàn về việc làm của phụ nữ cũng như các công việc lương 
thấp, trừ khi có cơ hội cho phụ nữ nâng cao kỹ năng và trình độ giáo dục của mình. 
Cần tiến hành đánh giá hiệu quả các chương trình hiện có và các chương trình cần 
được xem xét và điều chỉnh để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tương lai về kỹ năng 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xuất khẩu. Tăng cường sự tiếp cận của phụ 
nữ với các nghề nghiệp phù hợp và các cơ hội phát triển tay nghề là điều kiện thiết 
yếu cho một sự cạnh tranh bình đẳng và đảm bảo cho họ có những cơ hội như nam 
giới trong việc đóng góp cho nền kinh tế cũng như bảo đảm quyền con người của 
họ. KHHĐ 2 đã cố gắng đạt tới mục tiêu có 30% cán bộ nữ tham dự các khóa đào 
tạo về quản lý kinh doanh, tin học và ngoại ngữ (Bộ KH&ĐT - Ủy ban quốc gia vì 
sự tiến bộ của phụ nữ, 2006).   
 
Trong khi đào tạo tại nơi làm việc là một trong số những cơ hội hiếm hoi cho người 
lao động nâng cao kỹ năng thì những người lao động không có tay nghề, đặc biệt là 
phụ nữ lại hiếm khi có được một công việc mà ở đó họ được đào tạo. Đối với những 
phụ nữ trong khu vực không chính thức hoặc đang làm việc hưởng lương, đào tạo 
nghề hoặc các khóa tập huấn ngắn hạn chính là chìa khóa để nâng cao kỹ năng cho 
họ. Hơn nữa, cần phân bổ các nguồn lực cho đào tạo và phát triển kỹ năng để 
khuyến khích phụ nữ tham gia làm việc hưởng lương, đặc biệt là người dân tộc thiểu 
số, phụ nữ nông thôn, phụ nữ trẻ làm việc trong khu vực không chính thức, cũng 
như nam nữ di cư. 
 
Nâng cao giá trị của việc nhà, khuyến khích chia sẻ trách nhiệm giữa nam và nữ, 
cũng như tạo điều kiện cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật khuyến khích 
khu vực kinh tế tư nhân cung cấp các dịch vụ giúp việc gia đình: có thể tiến hành 
một số việc nhằm giảm bớt sự bất bình đẳng trong chia sẻ việc nhà và giảm gánh 
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nặng của công việc này đối với phụ nữ. Thứ nhất, cần gắn cho công việc này sự thừa 
nhận và giá trị lớn hơn, và có thể thử nghiệm các cách đưa công việc này vào ngân 
sách quốc gia. Làm được như vậy sẽ giúp đưa ra những lập luận kinh tế cho sự đầu 
tư lớn hơn vào việc cung cấp hỗ trợ.  Thứ hai, khuyến khích chia sẻ việc nhà nhiều 
hơn giữa nam giới và nữ giới. Để làm được việc này, cần thay đổi thái độ và hành vi 
thông qua việc xây dựng hình ảnh tích cực về cả nam lẫn nữ trong gia đình và trong 
công việc, có thể thông qua sách giáo khoa và chương trình giảng dạy ở nhà trường. 
Thứ ba, củng cố dịch vụ chăm sóc của khu vực nhà nước và đưa ra khuôn khổ nhằm 
khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân cung cấp các dịch vụ chăm sóc thông qua các 
trung tâm chăm sóc trẻ em, hoặc chăm sóc người cao tuổi. Việc này có thể lấp 
khoảng trống trong các dịch vụ chăm sóc hiện có trong lĩnh vực này cũng như 
chuyên nghiệp hóa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tư nhân. Sự khuyến khích có 
thể được thực hiện dưới dạng hỗ trợ thuế hoặc tài chính cho việc cấp giấy chứng 
nhận hoặc đào tạo chuyên môn. Cuối cùng, cũng cần làm nhiều việc hơn nữa để 
đánh giá tác động của các dự án cơ sở hạ tầng trong giảm gánh nặng việc nhà – như 
giao thông, điện khí hóa, cấp nước. 
 
Thay giấy CNQSDĐ cấp trước đây bằng giấy CNQSDĐ mới mang tên cả hai vợ 
chồng: cần có cơ chế thay giấy CNQSDĐ hiện nay bằng giấy CNQSDĐ mới mang 
tên cả hai vợ chồng. Cần tăng cường nhận thức về quyền của phụ nữ đối với đất đai 
trong nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. 
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PHẦN 3. HỆ QUẢ TỪ NHỮNG THAY ĐỔI     
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI  

 
3.1 Thay đổi kinh tế kéo theo thay đổi xã hội  

Với những thay đổi nhanh chóng như vậy trong nền kinh tế, chắc chắn cũng sẽ có 
thay đổi xã hội. Trong đa số trường hợp, thay đổi xã hội mang tính tích cực: ít hộ gia 
đình nghèo hơn, nhiều trẻ em được tiếp cận với giáo dục hơn và triển vọng một 
tương lai lành mạnh và thịnh vượng. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những thay 
đổi khác mở ra những nguy cơ mới và kéo theo là những hậu quả tiêu cực. Quay trở 
lại thời điểm khi những vấn đề này chưa xuất hiện không phải là một lựa chọn. Các 
quy định, việc xử lý hình sự và thực thi luật pháp có thể mang lại phần nào câu trả 
lời cho một số trường hợp, nhưng có thể không giải quyết được những nguyên nhân 
căn bản. Trong một đất nước đang thay đổi và ngày càng phức tạp, các hệ thống và 
nguồn lực cần được phân bổ để xây dựng các cơ chế giúp  những người cần sự hỗ 
trợ đương đầu được với những thay đổi này. Phần này xem xét một số thay đổi xã 
hội đang diễn ra có liên quan tới vấn đề giới.  
 

3.2 Thực tiễn việc làm tách biệt giới và khoảng cách tiền lương ảnh 
hưởng tới phụ nữ di cư trong nước 

Thiếu các cơ hội việc làm ở nông thôn và sự phát triển mạnh các cơ hội ở thành thị 
đang dẫn tới gia tăng di cư trong nước (Bộ KH&ĐT KHPTKTXH 2006). Ước tính 
mỗi năm có một triệu người di cư tới các khu vực thành thị (Báo cáo phát triển Việt 
Nam 2004). Dân số thành thị chiếm 24% tổng dân số năm 1999, tăng 4,6% so với 
năm 1989.    
 

Hộp 8. Vắn tắt về Di cư trong nước 

 Điều tra dân số mới nhất cho thấy từ năm 1995 đến năm 1999, có 5,5 triệu người di chuyển từ tỉnh 
này sang tỉnh khác và không có địa chỉ cố định. 

 KT3 là phân loại hộ khẩu dành cho những người di cư tạm thời đi khỏi gia đình từ 6-12 tháng. 
Người di cư được xếp loại KT4 là những người không có sổ hộ khẩu và được phép ở tại nơi trọ 
tạm thời không quá ba tháng. Người di cư diện KT3 và KT4 rất khó tiếp cận các dịch vụ cơ bản 
như nhà cửa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh (TCTK 2005). 

 Trong năm 2003, 70% dân di cư vào thành phố Hồ Chí Minh là phụ nữ (Viện KHXH, Mạc Đường 
2004). 

 Người di cư thường trẻ: 66% nữ di cư và 60% nam di cư thuộc độ tuổi từ 15 đến 29 (TCTK 2005). 
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Một điều tra về di cư gần đây10 cho thấy cứ mỗi 100 phụ nữ di cư thì chỉ có 76 nam 
giới di cư và phụ nữ đặc biệt chiếm đa số trong những người di cư trẻ tuổi. Đa số họ, 
kể cả nam và nữ, đều di cư vì lý do kinh tế. 80% nam và 78% nữ di cư nói rằng thu 
nhập của họ tăng lên sau khi di cư. Mặc dù vậy, thu nhập của người di cư vẫn thấp 
hơn so với dân ở địa phương (TCTK-UNFPA, 2005).    
 
Lao động di cư ở Việt Nam có những hình mẫu giới rất rõ ràng – phụ nữ trẻ di cư từ 
nông thôn ra thành thị làm việc trong lĩnh vực sản xuất hay giúp việc nhà trong khu 
vực không chính thức. Ngược lại, nam giới có xu hướng di cư giữa các vùng nông 
thôn làm lao động thời vụ hoặc làm việc ở các trang trại công nghiệp, hay di cư tới 
các thành phố làm xây dựng hoặc trong các nhà máy.  Trong một điều tra của 
TCTK-UNFPA, khoảng cách giới trong tiền lương của người di cư lớn hơn của dân 
địa phương trong số những người được hỏi. Phụ nữ di cư có thu nhập trung bình 
tháng bằng khoảng 76% so với nam di cư trong đó con số này của phụ nữ địa 
phương là 89% so với nam giới địa phương (tính toán từ số liệu của TCTK-UNFPA, 
2005). Mặc dù vậy, những người được hỏi là nữ di cư thường hay gửi một phần thu 
nhập về nhà hơn nam di cư, cho dù số tiền nam gửi thường lớn hơn, điều này có thể 
do mức lương của nam cao hơn. 

 
Chính phủ Việt Nam có chính sách yêu cầu tất cả 
người di cư phải khai báo tình trạng cư trú của 
mình. Những người là dân di cư được hỏi trong 
cuộc điều tra dạng KT3 và KT4 (xem Hộp 8) nói 
rằng họ bị hạn chế trong tiếp cận với các dịch vụ 
cơ bản như sức khỏe, giáo dục, nhà cửa và điện 
nước (TCTK-UNFPA 2005). Không kể người 
được hỏi là nam hay nữ, tất cả người di cư đều 
sống trong điều kiện sống thiếu thốn hơn so với 
dân địa phương (TCTK-UNFPA, 2005). Người sử 
dụng lao động, Bộ LĐTB&XH và các nhà chức 
trách địa phương tỏ ra chậm chạp trong việc mở 
rộng dịch vụ, phân bổ đầy đủ nguồn lực và sửa đổi 
chính sách để cải thiện sự tiếp cận của người di cư 
với thông tin, dịch vụ và cơ sở hạ tầng. 

   
Điều tra này cũng cho thấy giữa các vùng khác nhau có sự khác nhau đáng kể về 
hình mẫu di cư. Ví dụ, ở Khu công nghiệp Đông Nam bộ, các công ty nước ngoài 
thường hay tuyển nữ giới hơn (65% so với 35% nam), với giả thuyết họ làm việc ở 
các nhà máy. Ngược lại ở vùng Tây Nguyên, nơi chủ yếu là các gia đình di cư tới, 
đa số nam và nữ làm việc trong các công ty nhỏ hoặc tự làm (TCTK-UNFPA, 2005).    

                                                      
10 Cuộc điều tra này tiến hành phỏng phấn 10.000 người – 5.000 dân di cư và 5.000 dân địa 
phương – tiến hành ở năm khu vực có số người nhập cư cao. Các xã/phường có tỷ lệ dân KT3 và 
KT4 cao được lựa chọn và dân di cư cũng như người địa phương được lấy mẫu ngẫu nhiên từ 
danh sách do xã/phường cung cấp. Thông tin không đại diện cho toàn thể dân cư trong khu vực 
điều tra, nhưng điều tra này cung cấp thông tin giúp hiểu rõ hơn một số động thái của di cư.  
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Trong tương lai, khu vực sản xuất/chế tạo sẽ mở rộng và sẽ có nhiều phụ nữ di cư 
hơn nữa để kiếm tìm việc làm trong các nhà máy. Sự phân biệt giới trong các khu 
vực việc làm không hứa hẹn sẽ thay đổi và do đó, nếu không có hành động quả 
quyết hơn được thực hiện thì các vấn đề như khoảng cách giới trong tiền lương sẽ 
tồn tại mãi mãi và phụ nữ di cư sẽ là những người hứng chịu một cách bất công.   
 

3.3 Phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương trước các rủi ro của xuất khẩu 
lao động   

Trong những năm gần đây, vấn đề di cư ngoài biên giới – dù vẫn còn khá nhỏ - đang 
trở nên quan trọng hơn ở Việt Nam.  Mỗi năm, người di cư theo chương trình xuất 
khẩu lao động gửi về nhà khoảng 1,5 tỷ đôla Mỹ, tương đương với đóng góp của 
lĩnh vực du lịch vào GDP (Điều tra xí nghiệp, trích dẫn trong Kabeer et al, 2005). 
Được xác định như một giải pháp cho tình trạng thất nghiệp trong Kế hoach 
PTKTXH 2006-2010, đây không chỉ được coi như một nguồn tạo thu nhập mà còn 
là một nguồn công ăn việc làm, ngoại tệ và là một cách để cải thiện mối quan hệ 
kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam với các nước tiếp nhận lao 
động xuất khẩu.   
 
Ước tính có 288.000 nam giới và 112.000 phụ nữ Việt Nam hiện đang làm việc ở 
khoảng 40 nước. Trong số người lao động xuất khẩu hàng năm, tỷ lệ phụ nữ đã tăng 
từ 28% năm 1992 lên 37% năm 2003 và 54% năm 2004 (Viện KHXHVN, 2006). 
Cũng như di cư trong nước, lao động xuất khẩu cũng có xu hướng làm việc trong 
các lĩnh vực riêng cho từng giới. Phụ nữ chủ yếu làm lao động giúp việc nhà trong 
các gia đình hoặc lao động trong các nhà máy dệt may, điện tử và tại bệnh viện  
Trong số phụ nữ xuất khẩu lao động, 64% giúp việc nhà, làm việc trong các tiệm ăn 
hoặc công nghiệp dịch vụ. Nam giới thì làm việc ở nông trại hoặc các cơ sở công 
nghiệp (Viện KHXHVN, 2006).  
 
Đa số người di cư ra nước ngoài theo con đường chính thức không phải là người 
nghèo. Ra nước ngoài làm việc liên quan tới việc phải chi trả các khoản chi phí, đây 
là một yêu cầu mà chỉ một số nam giới và nữ giới khá giả và có trình độ học vấn có 
thể đáp ứng. Các công ty xuất khẩu lao động đòi hỏi một khoản đặt cọc và thường 
yêu cầu trình độ học vấn khá cao. Tuy nhiên, việc thiếu các quy định, việc cung cấp 
thông tin hạn chế trước khi lên đường, thiếu các dịch vụ hỗ trợ ở nước nhận lao động 
cho lao động xuất khẩu đang đặt họ vào tình trạng dễ bị tổn thương. Nữ lao động, 
đặc biệt trong khu vực không chính thức có thể gặp nguy cơ bị cô lập hoặc bị quấy 
rối trong khi người lao động ở khu vực chính thức lại đặc biệt dễ bị tổn thương bởi 
điều kiện làm việc tồi tệ.  
 
Hơn nữa, do nhu cầu được hưởng lợi từ các cơ hội kinh tế đến từ nước ngoài tăng 
lên, đặc biệt đối với dân nghèo nông thôn, những người không có khả năng trả các 
khoản  phí, khả năng di cư bất hợp pháp và buôn bán người cũng tăng lên. Phụ nữ và 
trẻ em nghèo nói riêng dễ bị tổn thương khi bị buôn bán bởi các công ty xuất khẩu 
lao động bất hợp pháp. Thêm vào đó, những thay đổi về nhân khẩu học và thay đổi 
xã hội ở các nước láng giềng làm tăng nhu cầu có các cô dâu “truyền thống” hơn để 
duy trì gia đình. Ví dụ, hơn 100.000 phụ nữ Việt Nam đã kết hôn với đàn ông Đài 
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Loan kể từ những năm 1990, nhiều người khác kết hôn với nam giới Trung Quốc 
(UNFPA, 2006). Trong khi một số cuộc hôn nhân mang lại cho phụ nữ cơ hội thoát 
nghèo, một số khác lại có thể dẫn tới cuộc sống gian khổ hơn, tới cảnh nô lệ và nguy 
cơ bị ngược đãi.   
 
Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu giải quyết một số vấn đề nổi lên: Luật người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được thông qua và 
KHHĐ phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em từ 2004 đến 2010 cho thấy 
các biện pháp sẽ được đưa ra nhằm tấn công vào vấn đề buôn bán lao động. Cho tới 
thời điểm hiện tại, vẫn chưa có luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị buôn bán. Để 
thực hiện các luật này và giảm tính dễ bị tổn thương của lao động di cư, các bước 
tiếp theo cần được tiến hành để thông báo và đào tạo lao động trước khi họ lên 
đường, cũng như để phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho người lao động Việt Nam ở 
nước ngoài, thông qua các đại sứ quán.  
 

3.4 Cần giải quyết tốt hơn khía cạnh giới của các hành vi mang lại 
rủi ro, tình dục không an toàn và HIV/AIDS 

 
Hộp 9. Vắn tắt về những hành vi mang lại rủi ro 

• 18% nam và 10% nữ độ tuổi 14-25 đã từng gặp tai nạn giao thông (Điều tra quốc gia về vị thành 
niên và thanh niên Việt Nam 2003). 70% nữ thanh niên và 64% nam thanh niên sử dụng xe máy 
nhưng không dùng mũ bảo hiểm. 

• 45% nam thanh niên và chỉ có 13% nữ thanh niên nói rằng họ từng say rượu ít nhất một lần trong 
một tháng xác định (Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 2003). 

• Hơn 70% nam giới trưởng thành hút thuốc, so với con số này ở nữ trưởng thành là 5% (trang web 
của WHO). Có 44% nam thanh niên và 1% nữ thanh niên tuổi từ 14-25 đã từng hút thuốc (Điều tra 
quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 2003). 31% nam thanh niên và 0,2% nữ thanh 
niên hiện đang hút thuốc. 

 
Các hành vi rủi ro thường được gắn một cách sai lầm với một số nhóm xã hội riêng 
biệt bao gồm dân di cư, những người xuất thân nghèo khó và thanh niên. Tuy nhiên, 
những hành vi này trên thực tế xảy ra ở tất cả mọi tầng lớp xã hội (Hộp 9). Các hành 
vi được chấp nhận về mặt văn hóa liên quan tới nam tính đang dẫn nam giới tới các 
rủi ro liên quan tới xe máy, ma túy và rượu và khiến họ có nguy cơ bị tai nạn, 
thương tích. Việc tiêm ma túy qua tĩnh mạch đẩy họ tới nguy cơ lây nhiễm 
HIV/AIDS cao hơn, tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS theo con đường này trong số những 
người sử dụng ma túy năm 2004 là 32% (Chính phủ Việt Nam 2006). So với nữ 
giới, nam giới Việt Nam chết bởi tai nạn (tại nơi làm việc hoặc ngoài đường) nhiều 
gấp hai lần và tham gia vào các hoạt động mang lại rủi ro nhiều gấp 1,5 lần (ADB 
2005). Trái ngược với quan điểm phổ biến, một nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ có 
khác biệt nhỏ trong hút thuốc lá hoặc uống rượu giữa những người trả lời là nam di 
cư với những người trả lời là nam ở địa phương, trong đó nam giới địa phương hút 
thuốc nhiều hơn không đáng kể (59% nam địa phương và 52% nam di cư) và uống 
rượu bia cũng nhiều hơn không đáng kể (80% nam địa phương và 77% nam di cư) 
(TCTK-UNFPA, 2005).   
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Mặc dù sinh hoạt tình dục trước hôn nhân xảy ra ở nam nữ thanh niên nhiều hơn 
nhưng vẫn ở con số thấp hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các biện 
pháp tránh thai là thấp (Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 
2003). Theo điều tra này, khoảng một phần ba nam thanh niên và 9% nữ thanh niên 
độ tuổi 22-25 nói họ đã sinh hoạt tình dục trước hôn nhân và 21% nam thanh niên đã 
từng quan hệ tình dục với gái mại dâm (Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh 
niên Việt Nam 2003).  
 
Việc phụ nữ không có quyền quyết định quan hệ tình dụng đẩy họ tới nguy cơ mang 
thai không mong muốn, đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và 
biến chứng sau nạo phá thai. Hành vi tình dục rủi ro, kết hợp với tỷ lệ tăng lên của 
tiêm chích ma túy trong nam thanh niên đang tác động xấu nghiêm trọng tới nam và 
nữ dưới dạng tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV, đặc biệt trong số phụ nữ không phải gái mại 
dâm. Ngày nay, phụ nữ dễ bị lây nhiễm HIV qua bạn tình hơn là qua hoạt động mại 
dâm hoặc tiêm chích ma túy. Quan hệ tình dục không sử dụng các biện pháp bảo vệ 
cũng phổ biến trong hôn nhân và đây là mối lo ngại ngày càng lớn vì số nam giới 
nhiễm HIV/AIDS đang tiếp tục tăng, làm tăng nguy cơ truyền bệnh cho vợ. Con số 
ước tính lên tới 70.000 phụ nữ (29.000 ở thành thị và 38.000 ở nông thôn) sống 
chung với HIV (UNAIDS 2005). Gái mại dâm chỉ chiếm 14% (khoảng 10.000) 
trong số phụ nữ sống chung với HIV (UNAIDS 2005).   
 
Việt Nam đang tiếp tục phát triển và các hành vi mang lại rủi ro có thể tăng thêm và 
càng thêm trầm trọng bởi cách sống và áp lực của cuộc sống hiện đại, sự thay đổi 
vai trò và các mối quan hệ, trong đó có vai trò giới và quan hệ giữa nam và nữ. Các 
quy định và việc xử lý hình sự sẽ phần nào góp phần giải quyết các vấn đề. Tuy 
nhiên, có thể cần có một cách tiếp cận cảm thông hơn và có tổ chức hơn nhằm giúp 
nam nữ thanh niên vượt qua những áp lực này và hỗ trợ họ trong những thời điểm 
quan trọng của cuộc sống. 
 
Các thể chế và chính sách tỏ ra chậm chạp trong việc phản ánh các nhu cầu xuất 
phát từ sự tham gia vào các hành vi mang lại rủi ro của nam và nữ. Các tổ chức đoàn 
thể như Đoàn Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia trợ 
giúp và cấp thông tin về một số hành vi rủi ro cao. Tuy nhiên, với phạm vi hoạt động 
vốn đã rộng, cách tiếp cận còn bảo thủ và nguồn lực hạn chế, các tổ chức này không 
thể hoàn thành vai trò chăm sóc, hỗ trợ và phòng tránh theo cách thông hiểu và đáp 
ứng được những nhu cầu của thanh niên Việt Nam ngày nay. Các tổ chức giáo dục 
và sức khỏe cũng gặp phải những khó khăn tương tự về thiếu nguồn lực và khả năng 
kỹ thuật để cung cấp thông tin chính xác về các rủi ro đi kèm theo các hành vi cụ 
thể. Ví dụ, chỉ có một vài cơ sở y tế chuyên môn hóa về sức khỏe tình dục, nơi thanh 
niên nam nữ có thể được tư vấn, điều trị và thông tin với chi phí thấp và được giữ 
kín danh tính. (Kabeer et al, 2005). 
 
Các chính sách như Chiến lược Quốc gia phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS cùng 
các chính sách khác liên quan tới kiểm soát thuốc lá và phòng chống tai nạn thương 
tích có tồn tại. Tuy nhiên, trừ chiến lược HIV/AIDS, các chính sách này chỉ có tính 
chuyên ngành và đặc biệt không tấn công vào bản chất giới của rất nhiều trong số 
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các vấn đề này. Tương tự, chúng không tập trung vào thanh niên là những người 
đang và có thể sẽ thực hiện những hành vi mang lại rủi ro. 
 

3.5 Tỷ lệ nạo phá thai cao đặt ra những nguy cơ về sức khỏe 
Tình dục không an toàn và sự hạn chế trong sử dụng và lựa chọn các biện pháp tránh 
thai đang là những yếu tố góp phần vào tỷ lệ phá thai quá cao. Một số nhà quan sát 
xác nhận con số đáng báo động lên tới 46% tổng số ca mang thai ở Việt Nam bị phá 
trong năm 2002 (Kabeer et al 2005). Chính sách chỉ có hai con cũng có thể là một 
yếu tố giải thích cho tỷ lệ phá thai cao trong số phụ nữ đã kết hôn. Phụ nữ đã kết hôn 
chiếm đa số (khoảng 60%) trong số phụ nữ nạo phá thai và tỷ lệ nạo phá thai ở phụ 
nữ có gia đình độ tuổi 15-49 là 1,47 (Kabeer et al 2005). Một nửa số phụ nữ đã từng 
phá thai nói rằng họ gặp phải các vấn đề về sức khỏe sau nạo phá thai (ADB 2005 và 
Kebeer et al 2005). 
 
Một số dấu hiệu cho thấy, do hiện tượng thích con trai còn nhiều và sự phổ biến của 
kỹ thuật xác định giới tính thai một cách dễ dàng, đơn giản và rẻ tiền, việc nạo phá 
thai lựa chọn giới tính có thể đang tăng lên (Điều tra biến đổi dân số và Kế hoạch 
hóa gia đình 2004 và ADB 2005). Mặc dù chưa có số liệu thuyết phục khẳng định 
vấn đề này nhưng một số nguồn thông tin cho thấy khoảng cách đang tăng lên trong 
tỷ lệ giới tính trẻ sơ sinh ở một số tỉnh thành và một số huyện. Số liệu thống kê ở 
một số tỉnh cụ thể như Hà Tây cho thấy tỷ lệ trẻ sơ sinh nam so với trẻ sơ sinh nữ 
cao ở mức 128 bé trai trên 100 bé gái (Điều tra biến đổi dân số và Kế hoạch hóa gia 
đình 2004). Một số huyện trong tỉnh Hà Tây, đặc biệt là các trung tâm thị trấn cũng 
có tỷ lệ cao ở mức 175,6 bé trai trên 100 bé gái. Nghiên cứu này cũng cho thấy rõ 
khoảng cách giới rộng ra đối với các bé là con thứ hai và con thứ ba. Thiếu số liệu 
liên tục nên không thể đưa ra kết luận cuối cùng về xu hướng của hiện tượng, nhưng 
các con số thu thập được đủ để mang lại lo lắng và kêu gọi cần có giám sát chặt chẽ 
hơn. Chính phủ Việt Nam đã có phản ứng với lo ngại này bằng việc ban hành một 
quyết định vào tháng 10 năm 2006, coi việc giúp xác định giới tính thai nhi hoặc nạo 
phá thai vì lý do giới tính là bất hợp pháp. 
 
Các số liệu thống kê này chỉ ra nhu cầu khẩn cấp cần cung cấp nhiều biện pháp tránh 
thai hơn; nam giới cần đóng vai trò lớn hơn trong chia sẻ trách nhiệm phòng tránh 
thai; giáo dục rộng rãi hơn các tác dụng phụ do nạo phá thai gây ra cho sức khỏe 
sinh sản của phụ nữ cũng như các vấn đề liên quan tới khả năng sinh sản sau này; và 
cần giám sát tốt hơn nữa tỷ lệ sinh. 
 

3.6 Bạo lực gia đình vẫn là một vấn đề tồn tại 
Mặc dù chưa có số liệu hoàn chỉnh về bạo lực gia đình ở Việt Nam nhưng mức độ 
và tác động của nó thì ngày càng được thừa nhận. Bạo lực gia đình xảy ra ở mọi tầng 
lớp, hoàn cảnh kinh tế và xã hội. Các cuộc nghiên cứu nhỏ về bạo lực gia đình 
không mang tính đại diện đóng góp một cái nhìn thoáng qua về hiện tượng này. 
Theo một nghiên cứu do Hội LHPNVN thực hiện ở các tỉnh Thái Bình, Lạng Sơn và 
Tiền Giang, 40% phụ nữ nói đã từng có lúc bị chồng đánh (Hội LHPNVN 2006, 
trích dẫn trong Tin tức Việt Nam 13/3/2006 HLHPNVN ngăn chặn bạo lực gia 
đình). Nghiên cứu này cũng cho thấy 66% số vụ li dị là do bạo lực gia đình (Tin tức 
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Việt Nam 2006). Một cuộc điều tra toàn quốc gần đây phát hiện trong khoảng thời 
gian là 12 tháng, trong khi tỷ lệ các vụ đánh đập thấp hơn (khoảng 6%) thì tỷ lệ các 
vụ lăng mạ bằng lời nói lên tới 21% (Viện KHXHVN, 2006). Trong khi bạo lực gia 
đình được coi là bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có mối quan 
hệ quyền lực bất bình đẳng, thì chứng nghiện rượu và tình trạng tài chính khó khăn 
thường là hai yếu tố thúc đẩy bạo lực gia đình (Kabeer et al 2005).    
 
Hiện nay, vẫn chưa có luật hay chính sách hoàn chỉnh giải quyết vấn đề này và các 
thể chế, dịch vụ và các nguồn lực tập trung vào giải quyết bạo lực trên cơ sở giới 
vẫn chưa đủ để có thể đương đầu với vấn đề. Ở một mức độ nào đó, Luật Hình sự 
1999 và Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 có đề cập tới bạo lực đối với phụ nữ trong 
gia đình trong các điều khoản như “hành hạ hoặc ngược đãi ông bà, cha mẹ, vợ 
chồng, con cháu và/hoặc người nuôi dưỡng” nhưng sự hành hạ này thường phải ở 
một mức độ khá cao thì vụ việc mới được coi là nghiêm trọng (ADB 2005).  
 
Luật bạo lực gia đình có dự kiến được trình Quốc hội thông qua vào năm 2007. Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình trong 
toàn quốc. Hiện tại, vẫn còn thiếu định nghĩa rõ ràng về bạo lực gia đình và thiếu 
hiểu biết về tác động của nó đối với cuộc sống của nam giới, nữ giới, trẻ em cũng 
như với toàn xã hội. Ngược đãi tinh thần và ngược đãi tình dục trong hôn nhân vẫn 
chưa được nhìn nhận rộng rãi như một hình thức của bạo lực gia đình. Hiện nay, các 
vấn đề bạo lực gia đình chủ yếu vẫn được giải quyết hoặc trong nội bộ gia đình, 
hoặc ở cấp cộng đồng thông qua Hội LHPNVN, tập trung vào việc chữa trị bằng 
thuốc men và lấy lại hòa thuận trong gia đình. Phụ nữ và nam giới không tiếp cận 
được với các dịch vụ bảo vệ, các nhà tư vấn có chuyên môn, thậm chí không tiếp 
cận được với cả cảnh sát và chuyên gia y tế được trang bị để giải quyết vấn đề nhạy 
cảm này. Cần tiếp tục nghiên cứu để tính toán cái giá do bạo lực gia đình gây ra đối 
với đời sống của các cá nhân và các nguồn lực cần thiết để Nhà nước có thể hạn chế 
vấn đề này. 
 

3.7 Các vấn đề ưu tiên và các đề xuất can thiệp 
Phần này đã xác định một số vấn đề mang khía cạnh giới rõ ràng gắn với những thay 
đổi kinh tế và xã hội đang diễn ra ở Việt Nam. Tùy thuộc vào việc chúng được quản 
lý và giải quyết như thế nào, vẫn có nhiều việc cần phải làm để giảm thiểu các vấn 
đề này. Tuy nhiên, thiếu những phản ứng có hiệu lực có thể khiến vấn đề trở nên 
nặng nề thêm và hơn nữa, có thể làm nảy sinh những vấn đề mới cần phải giải quyết. 
Vào giai đoạn này, cần tập trung chú ý và phân phối các nguồn lực để thảo luận các 
khía cạnh của chính sách xã hội và thiết lập các thể chế và cơ chế mới nhằm chuẩn 
bị cho việc giải quyết và giảm thiểu các vấn đề này theo các cách thức phù hợp. Các 
vấn đề ưu tiên được đưa ra trong phần này có thể được tóm tắt như sau: 
 
• Người di cư trong nước là nữ giới dễ bị tổn thương bởi các loại việc làm tách biệt 

giới và khoảng cách giới kéo theo, ví dụ trong tiền lương; 
• Xu hướng xuất khẩu lao động trong tương lai có thể làm tăng tính dễ bị tổn 

thương của lao động nữ di cư ra nước ngoài bởi sự cô lập, quấy rối và điều kiện 
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làm việc tồi tệ; nhu cầu tăng lên đối với các cơ hội làm việc ở nước ngoài có thể 
dẫn tới nguy cơ buôn bán người cao hơn; 

• Các hành vi mang lại rủi ro có tác động khác nhau đối với phụ nữ và nam giới và 
thường liên quan tới vai trò và quan hệ giới của họ; 

• Tỷ lệ nạo phá thai cao đặt ra những nguy cơ về sức khỏe; 
• Bạo lực gia đình tiếp tục tồn tại và chưa được giải quyết. 
 
Một vài trong số các vấn đề này đã được đề cập đến trong Kế hoạch PTKTXH và 
một số biện pháp giải quyết cũng được nêu lên trong Kế hoạch này, ví dụ: 
 
• Xây dựng chính sách di cư phù hợp để đẩy mạnh sự phân bố lao động giữa các 

vùng, hỗ trợ người di cư tiếp cận với các dịch vụ xã hội; 
• Tiến hành các biện pháp giảm sự lan truyền của HIV/AIDS và các bệnh lây 

nhiễm thứ cấp; 
• Khuyến khích nam giới sử dụng các biện pháp tránh thai đa dạng; 
• Thực hiện các biện pháp mạnh nhằm kiên quyết kiểm soát dẫn tới giảm các loại 

tội phạm liên quan tới ma túy, mại dâm và buôn bán phụ nữ và trẻ em. Cải thiện 
điều kiện vật chất ở các cơ sở cai nghiện ma túy; 

• Thực hiện các biện pháp mạnh nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giảm phân biệt đối 
xử đối với phụ nữ và hành hạ phụ nữ trong gia đình.  

 
Tuy nhiên, các biện pháp này có thể vẫn chưa đủ: các vấn đề được nêu lên trong 
phần này của báo cáo rất phức tạp và cần có những phản ứng mới. Đa phần các 
phương hướng tiếp cận hiện có hoặc được đề xuất chỉ mang tính cụ thể cho từng 
trường hợp, trách nhiệm thì dàn trải cho một số cơ quan, số liệu và thông tin để nắm 
bắt sự phát triển của các chính sách phù hợp hoặc việc cung cấp dịch vụ thì chỉ có 
rất ít. Hơn nữa, trong một số trường hợp, nhiều vấn đề có nền tảng là bản chất văn 
hóa và vai trò giới sâu xa khiến chúng trở nên khó nhận biết hơn. 
 
Để xác định một tập hợp các phản ứng, chúng tôi quay trở lại sử dụng các hợp phần 
của khung môi trường thúc đẩy (Phụ lục 2), qua đó xác định một cách có hệ thống 
các khoảng cách và các ưu tiên trong các lĩnh vực nghiên cứu, chính sách, thể chế và 
nguồn lực.   
 
Nghiên cứu:  Có sự thiếu hụt thông tin lớn trong các vấn đề được nêu lên trong 
phần này. Thiếu các thông tin chi tiết hơn gây khó khăn cho việc xây dựng cả các 
chính sách lẫn các chỉ số và các mục tiêu để giám sát hiệu quả các can thiệp. Cần có 
nghiên cứu về di cư, buôn bán người, các hành vi mang lại rủi ro và nạo phá thai để 
theo dõi được sự thay đổi và tác động của các chính sách và các biện pháp can thiệp 
được xây dựng. Đề xuất liên quan tới nghiên cứu bao gồm: 
 
• Đưa thêm các câu hỏi vào các công cụ điều tra thường kỳ như cuộc điều tra 

mức sống hộ gia đình Việt Nam để có thể giám sát tốt hơn các xu hướng, ví dụ 
xu hướng của di cư và tác động của di cư. 

• Xác định các hệ thống giám sát thường xuyên để sử dụng trong việc thu thập 
thông tin về các vấn đề khác, ví dụ như biên bản nhập viện ở bệnh viện hoặc biên 
bản của cảnh sát có thể được sử dụng như thông tin đầu vào về bạo lực gia đình 
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hoặc ngược đãi vật chất. Đăng ký khai sinh có thể được sử dụng để giám sát tỷ lệ 
giới tính của trẻ sơ sinh. Để làm được việc này, cần cải tiến cách thức và biện 
pháp thực hiện, cần đào tạo nhân viên trong việc nhận biết và giải quyết các vấn 
đề này một cách nhạy cảm với các nạn nhân và cần phổ biến thông tin cho các 
nhà nghiên cứu. 

• Tiến hành nghiên cứu định tính để tăng cường hiểu biết về các mối quan hệ xã 
hội và ví dụ, các tác động của di cư. 

 
Chính sách và khuôn khổ pháp lý:  đa số các khuôn khổ chính sách và pháp lý 
hiện hành không đáp ứng được các vấn đề được xác định và để lấp được khoảng 
trống này, sẽ cần phải tiến hành một khối lượng công việc đáng kể. Phần nhiều, Kế 
hoạch PTKTXH đã đưa ra cơ sở để xây dựng lĩnh vực này, tuy nhiên, vẫn cần một 
cách tiếp cận toàn diện hơn nữa cho quy trình xây dựng chính sách xã hội. Một vài 
đề xuất bao gồm: 
 
• Luật về xuất khẩu lao động đã được thông qua và Luật phòng chống bạo lực 

gia đình đang được soạn thảo và sẽ cần có các hướng dẫn và KHHĐ cho việc 
thực hiện. 

• Các chính sách để thiết lập các dịch vụ trợ giúp cho nam giới và phụ nữ liên 
quan tới các vấn đề xã hội, trong đó có thanh niên và người di cư.  Các chính 
sách này cần xem xét tới các lựa chọn khác nhau để thể chế hóa các dịch vụ hỗ 
trợ cho những người có nhu cầu, bao gồm tăng thêm số lượng các nhà cung cấp 
dịch vụ có chuyên môn và trình độ, hoặc thành lập các cơ sở mới. 

• Thay đổi chính sách đăng ký cho người di cư để đơn giản hóa thủ tục sẽ góp 
phần giảm bớt phần nào sự bất bình đẳng tồn tại giữa người di cư và người địa 
phương, ví dụ trong vấn đề nhà cửa hoặc tiếp cận các dịch vụ.  

 
Thể chế: Kể cả khi không có các khuôn khổ chính sách thì vẫn có thể làm nhiều 
việc để cải thiện sự đáp ứng về mặt thể chế. Ví dụ: 
 
• Xây dựng lực lượng cán bộ chuyên môn nòng cốt cho các dịch vụ hỗ trợ xã 

hội thông qua việc nâng cao và mở rộng kỹ năng chuyên môn của các cá nhân 
được lựa chọn ở các tổ chức hiện đang cung cấp một phần hỗ trợ không chính 
thức, ví dụ Hội LHPNVN, Đoàn Thanh niên Việt Nam, Bộ LĐTB&XH. 

• Tăng cường khả năng phản hồi hiệu quả với các thách thức mới của các tổ 
chức hiện hành: ví dụ lực lượng cảnh sát, các bệnh viện hoặc các trường học có 
thể cần chấp nhận và thực hiện hướng dẫn mới, đưa vào các khóa đào tạo mới 
hoặc mở rộng chương trình giảng dạy để đảm bảo các hoạt động này phản ánh 
được phần nào thực tế cuộc sống hiện đại và chuẩn bị cho người dân sằn sàng với 
điều này. 

• Xem xét việc thành lập một cơ quan riêng biệt có thể cung cấp các loại hình dịch 
vụ đa dạng, ví dụ cho nạn nhân của bạo lực gia đình, lạm dụng chất gây nghiện, 
hoặc cho những người gặp khó khăn trong việc vượt qua áp lực của cuộc sống. 

• Đánh giá vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong cung cấp các dịch vụ 
này: ở rất nhiều nước, các tổ chức phi chính phủ thường tham gia đáng kể vào 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực này và trở thành đối tác có ý nghĩa với Chính 
phủ trong việc lấp các khoảng trống thiếu hụt của dịch vụ. Còn cần xem xét và 



Phần 3. Hệ quả từ những thay đổi kinh tế và xã hội 

 62 

bàn bạc về mức độ tham gia hiện tại hoặc khả năng tham gia trong tương lai của 
các tổ chức này ở Việt Nam. 

 
Nguồn lực: Cần các nguồn lực để xây dựng các chương trình và dự án hỗ trợ việc 
cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội và tăng cường thông tin cho các nhóm dễ bị tổn 
thương để giảm bớt rủi ro. Về mặt ngắn hạn, các nguồn lực này có thể được cung 
cấp thông qua việc xây dựng các dự án thí điểm ở các tổ chức, cơ quan đã tham gia 
vào cung cấp dịch vụ, ví dụ các tổ chức quần chúng hoặc các cơ quan Chính phủ. 
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KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT VÀ VẬN DỤNG  
 
Báo cáo này thu hút sự chú ý về các vấn đề giới ở Việt Nam và sắp xếp các giải 
pháp ưu tiên có thể xóa bỏ hoặc giảm bớt các khoảng cách giới hiện hữu. Với việc 
nhấn mạnh các giải pháp này trong bối cảnh các nỗ lực đã thực hiện trong thời gian 
qua, các cơ hội kinh tế mới, và những biến đổi xã hội mới nảy sinh, báo cáo mong 
muốn phản ánh bản chất động của các vấn đề này cũng như sự cần thiết phải có các 
chiến lược phù hợp ở các lĩnh vực khác nhau, nơi các vấn đề này xuất hiện.  
 
Phần thứ nhất của Báo cáo đánh giá này xem xét con đường Việt Nam đã tiến hành 
nhằm giảm khoảng cách giới và tăng cường bình đẳng giới, cũng như so sánh các 
thành quả đạt được với các nước khác trong khu vực. Phát hiện chính của phần này 
cho thấy con đường Việt Nam lựa chọn là đúng đắn và mang lạị những thành tựu 
đáng chú ý, đưa Việt Nam vào vị trí khá so với các nước khác trong khu vực. Với 
việc các kế hoạch quốc gia được lập luôn chú ý tới vấn đề giới, chắc chắn sẽ còn đạt 
được các bước tiến xa hơn nữa. Các vấn đề ưu tiên trong phần này gồm: i) các nhóm 
cụ thể bị tụt hậu trong tiến trình phát triển – trong trường hợp này là các nhóm dân 
tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ; ii) các vấn đề có tác động lớn tới việc giải quyết các 
nguyên nhân cơ bản của bất bình đẳng giới, đó là thái độ và hành vi tồn tại dai dẳng 
qua các định kiến giới trong sách giáo khoa và chương trình giảng dạy ở nhà trường; 
iii) những vấn đề có ảnh hưởng tới số đông nhân dân, ví dụ nữ nông dân – với số 
lượng hơn 12 triệu người; hoặc iv) các vấn đề chỉ mới đạt được bước tiến triển ít 
hoặc không đồng đều như vấn đề tăng số lượng phụ nữ tham gia vào việc ra quyết 
định. 
 
Phần thứ hai của báo cáo nhìn về tương lai, đồng thời xem xét con đường kinh tế 
Việt Nam đang thực hiện, cũng như xem xét sân chơi cho sự tham gia bình đẳng của 
nam  và nữ vào sự phát triển trong tương lai được ngang bằng ở mức độ nào. Với sự 
chuyển dịch có kế hoạch của lực lượng lao động từ nông nghiệp sang lao động 
hưởng lương và từ khu vực công sang khu vực tư nhân, một số vấn đề, ví dụ mức 
lương khá thấp và khoảng cách lương khá cao trong khu vực tư nhân, trong tương lai 
sẽ có tác động ngày càng lớn đối với phụ nữ và ngày càng trở nên quan trọng hơn. 
Khả năng cạnh tranh bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong khu vực tư nhân bị 
kiềm chế bởi thực tiễn phân biệt đối xử công khai trong tuyển dụng lao động, bởi 
trình độ học vấn và kỹ năng thấp hơn của phụ nữ, và bởi họ ít có khả năng “tiền tệ 
hóa” tài sản hơn khi họ không được đứng tên trong các giấy CNQSDĐ đã cấp trước 
đây. Trong khu vực công – nơi sẽ tiếp tục là một khu vực chính thu nhận lao động 
trong một thời gian, sự khác biệt tuổi về hưu giữa nam và nữ, vừa tương ứng với 
việc một khoản nguồn lực công được giành cho phụ nữ dưới dạng lương hưu, lại vừa 
là yếu tố góp phần làm giảm triển vọng nghề nghiệp và thăng tiến của phụ nữ trẻ. 
Chính phủ Việt Nam đã tiến hành những bước đi quan trọng để giải quyết vấn đề 
này, thông qua việc xây dựng Luật Bình đẳng giới. Tuy nhiên, vẫn còn những thách 
thức đáng kể cho việc đưa luật vào thực tiễn. Trong khi đó, phụ nữ Việt Nam vừa 
phải giành một lượng thời gian tương đương cho kiếm sống lại vừa phải mang trên 
mình gánh nặng của việc nhà và gánh nặng này có thể còn trở nên nặng nề hơn nữa 
khi số người phụ thuộc trong gia đình tăng lên.  
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Cuối cùng, Báo cáo này xem xét một số tác động của sự thay đổi kinh tế và xã hội 
và kết luận rằng, các cách tiếp cận, chính sách và thể chế hiện hành chưa đủ khả 
năng giải quyết các tác động xã hội nảy sinh liên quan tới sự gia tăng của di cư và 
của các hành vi mang lại rủi ro. Cả các dịch vụ trợ giúp xã hội hiện nay cũng không 
đủ khả năng giải quyết các vấn đề như tỷ lệ nạo phá thai cao hoặc bạo lực gia đình 
dai dẳng. Tất cả những vấn đề này có ảnh hưởng khác nhau với nam giới và nữ giới 
và có nền tảng từ vai trò và mối quan hệ giới cũng như cách thức theo đó các vai trò 
và quan hệ này đang thay đổi. 
 

Đề xuất 
Khung môi trường thúc đẩy được áp dụng đối với mỗi vấn đề ưu tiên (xem Phụ lục 
2) nhằm xác định khoảng trống của các phản hồi. Các đề xuất dưới đây được đưa ra 
cho mỗi hợp phần của khung môi trường thúc đẩy nhằm giúp Chính phủ và các nhà 
tài trợ sắp xếp thứ tự ưu tiên của các hành động phản hồi. 
 
Nghiên cứu và thông tin:  Nhìn chung, số liệu thống kê ở Việt Nam tương đối tốt 
và việc xác định và theo dõi các chỉ số đã đạt được bước tiến đáng kể. Số liệu thống 
kê được thu thập thường xuyên thông qua các phòng ban ở các lĩnh vực và các cuộc 
điều tra, ví dụ Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam. Cách làm này cung cấp cơ 
sở tốt cho việc phân tích, trong đó có phân tích các khía cạnh giới. Việc cải thiện 
thêm và bổ sung cho các thiếu sót có thể được thực hiện thông qua:  
 
• Một cuộc điều tra toàn diện và thường kỳ, nhạy cảm về giới đối với lực lượng lao 

động có thể cung cấp thông tin tốt hơn cho việc phân tích các xu hướng liên quan 
tới lực lượng lao động. 

• Bổ sung các câu hỏi liên quan tới di cư hoặc quan hệ quyền lực trong gia đình 
vào Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam sẽ thu thập được nguồn thông tin 
phong phú về các xu hướng, đồng thời cũng cho phép phân tích thống kê các tác 
động trong tương lai. Các hệ thống giám sát khác, ví dụ như các hệ thống tố giác 
tội phạm hoặc hồ sơ nhập viện của các bệnh viện có thể được sử dụng trong việc 
theo dõi thường kỳ xu thế của bạo lực gia đình hoặc các hành vi mang lại rủi ro. 

• Các cuộc điều tra đặc biệt hoặc nghiên cứu định tính có thể mang đến sự hiểu 
biết tốt hơn về một số vấn đề cụ thể. Các chủ đề được xác định cần được nghiên 
cứu theo cách thức này bao gồm tác động của di cư hoặc sự thay đổi vai trò giới, 
hoặc các vấn đề liên quan tới các chủ đề nhạy cảm như tình dục không an toàn, 
nạo phá thai hoặc buôn bán người. 

• Cần tiến hành đánh giá tác động để nâng cao hiệu quả của sự phát triển, hoặc để 
đánh giá tác động của các chính sách. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm đánh giá tác 
động của các can thiệp được thiết kế dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, các biện 
pháp được thực hiện nhằm gia tăng số lượng phụ nữ tham gia vào việc ra quyết 
định, các chiến lược nhằm giảm thiểu gánh nặng của phụ nữ trong gia đình, hiệu 
quả của các chiến lược đào tạo nghề hiện tại, hoặc tác động của việc đưa cả nam 
giới và phụ nữ vào cùng đứng tên trong các giấy tờ quyền sử dụng đất. 

• Phân tích kinh tế và phân tích xu hướng là việc cần làm trong ba lĩnh vực cụ thể. 
Lĩnh vực thứ nhất nhằm đánh giá tác động kinh tế của các lựa chọn chính sách 
đối với tuổi về hưu. Lĩnh vực thứ hai nhằm lượng hóa khối lượng công việc chăm 
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sóc/chăm nom trong gia đình, việc này sẽ góp phần tốt hơn cho việc đưa tính 
toán này vào ngân sách quốc gia và chuẩn bị cơ sở lý luận kinh tế để tập trung 
nhiều hơn nữa vào việc xây dựng các chính sách nhằm chia sẻ gánh nặng việc 
nhà của phụ nữ. Cuối cùng, việc phân tích các xu hướng tương lai của lực lượng 
lao động để xác định các chiến lược hiệu quả hơn cho đào tạo nghề sẽ cung cấp 
thông tin tốt hơn cho cuộc tranh luận về đào tạo nghề. 

 
Chính sách và khuôn khổ pháp lý:  Đã có bước tiến quan trọng trong việc xây 
dựng các khuôn khổ chính sách và luật pháp hữu ích và các nỗ lực vẫn tiếp diễn qua 
việc thông qua luật bình đẳng giới và luật về xuất khẩu lao động và xây dựng luật 
phòng chống bạo lực gia đình. Các ưu tiên được nêu lên trong tài liệu này bao gồm: 
 
• Cần phối kết hợp các nỗ lực và sự hỗ trợ để đưa luật bình đẳng giới vào thực tiễn 

và đảm bảo việc  thực hiện luật. Cần làm tương tự đối với việc thực hiện luật 
xuất khẩu lao động cũng như đối với luật phòng chống bạo lực gia đình sau khi 
luật này được thông qua. 

• Các chính sách đối với các dịch vụ dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số như tuyển 
dụng và đào tạo thêm phụ nữ dân tộc thiểu số thành các nhà cung cấp dịch vụ, 
hay chính sách nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với thị trường và kỹ thuật cho 
nữ nông dân cần được xây dựng trên cơ sở các cam kết của Kế hoạch PTKTXH. 
Các chính sách này sẽ cung cấp nền tảng cho việc xác định nguồn lực mục tiêu 
cho các lĩnh vực này. 

• Các chính sách và chương trình về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và 
HIV/AIDS tập trung vào vị thành niên và nam giới, nữ giới chưa lập gia đình sẽ 
góp phần giảm thiểu tác động của các hành vi mang lại rủi ro trong các lĩnh vực 
này. Tuy nhiên, về mặt dài hạn, cần xem xét tới việc lập các chính sách toàn diện 
để thể chế hóa việc cung cấp các hỗ trợ chuyên nghiệp, có kỹ năng để giải quyết 
các vấn đề xã hội cũng như giúp đỡ những người đang đấu tranh để vượt qua 
những thay đổi xã hội đang diễn ra nhanh chóng.  

• Về lĩnh vực công việc chăm sóc/chăm nom gia đình, có thể lập các chính sách 
giúp giảm nhẹ gánh nặng việc nhà cho người phụ nữ. Vấn đề này ở Việt Nam 
dường như lớn hơn so với ở các nước khác trong khu vực, một phần vì phụ nữ 
Việt Nam tham gia rất lớn vào các hoạt động tạo thu nhập. Khi đã có một cơ sở 
kinh tế để tập trung vào vấn đề này, các lựa chọn chính trị có thể đưa ra để thảo 
luận bao gồm các chính sách nhằm khuyến khích và quy định việc phát triển và 
cung cấp dịch vụ chăm sóc từ các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân (ví dụ cho trẻ 
em, người già hoặc người ốm), các chính sách nhằm đào tạo và chứng nhận hoặc 
cho các cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chăm sóc, hoặc các dịch vụ được 
cung cấp thông qua các chương trình cụ thể của Chính phủ, ví dụ như thông qua 
cộng đồng. Việc người cha được nghỉ phép chăm con có thể giúp xóa bỏ thiên vị 
giới và khuyến khích nam giới chia sẻ gánh nặng với phụ nữ. 

• Cần có một lộ trình toàn diện để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc ra 
quyết định bằng việc xác định các chính sách cần thay đổi cũng như lập ra các 
mục tiêu và các KHHĐ.  
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Thể chế và Tổ chức:  đã có các thể chế, tổ chức/cơ quan và cơ chế tốt cho các 
ngành truyền thống như sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ 
chức quần chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc vươn tới các thành viên. 
Các đề xuất liên quan tới thể chế gồm: 
 
• Xây dựng năng lực cán bộ ở các cơ quan thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục và 

nông nghiệp và cho cán bộ làm việc ở nông thôn để tăng cường khả năng cung 
cấp các dịch vụ nhạy cảm về mặt văn hóa cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Việc xây 
dựng năng lực này có thể bao gồm việc đào tạo về cách cung cấp các dịch vụ phù 
hợp về mặt văn hóa. 

• Các cơ quan liên quan cần xây dựng các chương trình hỗ trợ việc thực hiện các 
mục tiêu đề ra trong KHHĐ 3 và Kế hoạch PTKTXH. Điều quan trọng là, các cơ 
quan cần đặt ra chỉ tiêu đào tạo kỹ năng cho phụ nữ và đảm bảo việc thực hiện 
các chỉ tiêu này.  

• Luật bình đẳng giới đã được phê chuẩn, sau khi các chính sách và hướng dẫn 
thực hiện luật đã được xây dựng, cần có các nguồn lực để phát triển các cơ quan 
có trách nhiệm thực hiện luật hoặc giám sát việc thực hiện luật. 

• Về mặt dài hạn, sau khi đã xây dựng các chính sách, có thể xây dựng các cơ cấu 
thể chế hoặc trong các cơ quan hiện tại, hoặc ở các cơ quan mới, để thứ nhất, 
cung cấp dịch vụ chăm sóc góp phần xóa bỏ gánh nặng việc nhà (chăm sóc trẻ 
em, người ốm hoặc người già),  thứ hai, cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp trong 
giải quyết các vấn đề xã hội như các hành vi mang lại rủi ro, sức khỏe tình dục và 
bạo lực gia đình. Về mặt ngắn hạn, các cán bộ trong các cơ quan hiện hành như 
công an hoặc cán bộ y tế nên được đào tạo thêm cũng như nên có cơ cấu khuyến 
khích hợp lý để góp phần tăng cường sự trợ giúp cho những người có nhu cầu. 

• Thay đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng ký cho người di cư sẽ có khả năng cải 
thiện tình trạng của người di cư ở các vùng thành thị. 

 
Nguồn lực và chương trình:  Với các khuôn khổ chính sách, tổ chức và tiến trình 
đã có, có thể chuyển sự chú ý sang cung cấp các nguồn lực cho các chương trình và 
hỗ trợ thực hiện các dự án và các hoạt động khi cần thiết. Một số hoạt động hiện 
đang sẵn sàng đón nhận lập tức các nguồn lực bổ sung để có thể được cải thiện hoặc 
mở rộng. Các hoạt động này bao gồm:  
 
• Nâng cao khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục và nông nghiệp cho 

người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ. Do hoạt động này có thể được thực 
hiện thông qua các tổ chức hiện có cùng các nhân viên của họ, việc xây dựng và 
thực hiện các dự án mang tính đổi mới có thể tương đối đơn giản và mang lại tác 
động nhanh chóng. 

• Tương tự, việc tập trung vào nữ nông dân cũng chỉ đơn giản là  yêu cầu các 
nguồn tài chính và sự đổi mới để xây dựng các dự án cùng các chương trình thí 
điểm để kết nối nữ nông dân có hiệu quả hơn với thị trường và các nguồn lực mà 
họ có thể sử dụng để tăng năng suất. Hiện đã có các chính sách và các thể chế. 

• Lĩnh vực giáo dục đã được tổ chức tốt và có năng lực giải quyết vấn đề định kiến 
giới trong sách giáo khoa và chương trình giảng dạy nhà trường. Các nguồn tài 
chính bổ sung cho việc xây dựng và in sách giáo khoa mới có thể được sử dụng 
khá dễ dàng. 
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• Một lĩnh vực khác không chỉ cần tiền, đó là vấn đề đưa tên phụ nữ vào các giấy 
CNQSDĐ được cấp trước khi quy định về đưa tên vợ và chồng vào giấy này 
được ban hành. Việc thí điểm sửa đổi các giấy CNQSDĐ cũ đã được thực hiện 
và có thể mở rộng thực hiện, nếu có đủ tài chính. 

 
Các chương trình khác có thể cần tiếp tục thảo luận và cần nỗ lực nhiều hơn để 
xây dựng, nhưng dưới dạng thí điểm, chúng có thể có tác động tới việc xây dựng 
các cách tiếp cận mang tính thể chế hóa cao hơn trong tương lai. Các chương trình 
sau thuộc dạng này: 
 
• Các dự án và hoạt động cụ thể được thiết kế nhằm chuẩn bị cho phụ nữ đảm 

đương các vị trí lãnh đạo và tham gia vào việc ra quyết định. 
• Thí điểm để thử nghiệm các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc khác nhau, 

trong đó có cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng như chăm sóc trẻ em hoăc chăm 
sóc người ốm và người già. 

• Thí điểm thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người di cư trước khi họ ra đi 
và khi họ tới nơi di cư. Sự hỗ trợ này có thể dưới hình thức thông tin, đào tạo 
hoặc đường dây nóng và các hình thức giúp đỡ khác. Việc này có thể làm không 
chỉ với người di cư trong nước mà thông qua các đại sứ quán Việt Nam có thể 
giúp đỡ cả người di cư ra nước ngoài.  

 
Vận dụng đối với các cơ quan Chính phủ 

Về mặt thể chế, các đề xuất này có liên quan tới các cơ quan có quan hệ đặc biệt với 
các vấn đề của phụ nữ như Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ hay Hội 
LHPNVN, đồng thời với các bộ, ngành và các nhà tài trợ. 
 
Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đã làm tốt việc đảm bảo Kế hoạch 
PTKTXH và quá trình xây dựng KHHĐ chú ý tới vấn đề giới, nhưng điều quan 
trọng cần nhấn mạnh ở đây là vai trò hạn chế của họ trong việc thực hiện các kế 
hoạch này, khi chúng chủ yếu được thực hiện bởi những cơ quan khác. Tuy nhiên, 
để có thể thực hiện Luật Bình đẳng giới, một phần lớn trách nhiệm thuộc về Ủy ban 
quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Hội LHPNVN. Họ cũng đóng vai trò 
trong việc đưa các lĩnh vực mới vào chương trình nghị sự, ví dụ như các đề xuất do 
báo cáo này đưa ra liên quan tới công việc chăm sóc. Trong vai trò phối hợp và giám 
sát của mình, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ cần làm việc với các cơ 
quan khác để xây dựng các kế hoạch thực hiện KHHĐ 3 và xây dựng lộ trình để 
tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định. 
 
Trong suốt báo cáo này, Bộ LĐTB&XH nổi lên là một cơ quan có nhiều liên quan 
quan trọng. Không chỉ vì họ là trung tâm trong các cuộc bàn luận về lực lượng lao 
động, tuổi nghỉ hưu và người lao động di cư, mà còn vì tiềm năng của họ trong cải 
thiện và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ chăm sóc. 
Để chuẩn bị sẵn sàng cho thách thức này, Bộ LĐTB&XH sẽ cần xây dựng cách tiếp 
cận chiến lược và sắp xếp ưu tiên các hoạt động phản hồi của mình, cũng như sẽ cần 
sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ để làm được việc này. 
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Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ NN&PTNT là những cơ quan cần chịu trách 
nhiệm đảm bảo các dịch vụ đến được với phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Bộ 
NN&PTNT cùng với Hội LHPNVN và các ngân hàng sẽ là các cơ quan chính mở 
rộng các dịch vụ cho nữ nông dân, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chịu trách 
nhiệm xem xét lại sách giáo khoa nhằm loại bỏ các định kiến giới trong sách. Các đề 
xuất nhằm nâng cao sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản liên quan đặc biệt tới Bộ 
Y tế.  
 
TCTK có thể đem lại sự đóng góp lớn bằng việc tham gia giúp đỡ xây dựng và thực 
hiện một cuộc điều tra lực lượng lao động (cùng Bộ LĐTB&XH) và bổ sung, sửa 
đổi Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam. Việt Nam có một số cơ quan nghiên 
cứu tuyệt vời có thể tham gia vào phân tích các lĩnh vực được xác định như phân 
tích công việc chăm sóc, các cách tiếp cận với người dân tộc thiểu số, các hành vi 
mang lại rủi ro hoặc tình trạng của người lao động di cư và gia đình họ. 
 
Một cơ quan khác có liên quan tới các phát hiện trong báo cáo này là Bộ Tài chính. 
Bộ Tài chính có thể hỗ trợ phân tích kinh tế về chi phí của công việc chăm sóc trong 
gia đình và đưa chi phí này vào ngân sách quốc gia. Bộ TN&MT cần đi đầu trong 
việc tái cấp giấy CNQSDĐ để đưa cả tên phụ nữ vào cùng tên nam giới. Cơ quan 
công an và Bộ Y tế là hai cơ quan cần cải tiến cách xử lý với bạo lực gia đình và 
điều trị cho nạn nhân của bạo lực gia đình. 
 

Vận dụng đối với các nhà tài trợ 
Các nhà tài trợ có tiềm lực để giúp các cơ quan Chính phủ hành động theo các đề 
xuất trong báo cáo. Một số nhà tài trợ được đánh giá cao trong việc tài trợ cho các 
nghiên cứu riêng biệt đã được công nhận, trong khi với lợi thế so sánh trong phân 
tích kinh tế của mình, một số nhà tài trợ khác có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong 
phân tích các xu thế tương lai của lực lượng lao động, các vấn đề xung quanh lương 
hưu, hoặc giúp đỡ xác lập các lập luận kinh tế cho việc đầu tư vào công việc chăm 
sóc trong tương lai. Các tổ chức tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc 
giúp lồng ghép những ý kiến phản hồi nảy sinh trong quá trình hoạt động vào 
chương trình theo ngành, ví dụ vào quản lý đất đai, nông nghiệp, sức khỏe, 
HIV/AIDS hay giáo dục.   
 
Một số trong số các vấn đề được xác định đòi hỏi cần có sự hỗ trợ được lập kế hoạch 
tốt và mang tính phối hợp với Chính phủ, ví dụ trong việc hỗ trợ thực hiện Luật 
Bình đẳng giới, hoặc xây dựng và thực hiện một chiến lược nhằm cung cấp dịch vụ 
chăm sóc, hoặc giải quyết các hành vi mang lại rủi ro.  
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Phụ lục 1.  Thực hiện KHHĐ 2 và phương hướng cho KHHĐ 3 

Mục tiêu của KHHĐ Chỉ tiêu của KHHĐ 2 (trong năm 
2005) 

Những thành tựu đạt được cho tới 
năm 2005 

Chỉ số của KHHĐ 3 (đến năm 2010) 

1.1 Lao động nữ chiếm 40% số người 
nhận việc làm mới 

46,5% 
Vượt chỉ tiêu 

1.1 Lao động nữ chiếm 50% số người nhận việc làm 
mới 

1.2 Tỷ lệ sử dụng thời gian  lao động 
của nữ ở nông thôn là 75% tổng thời 
gian làm việc 

80% 
Vượt chỉ tiêu 

 

1.3 Giảm tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ 
thành thị xuống 5-6%  

6,14%  
Chưa đạt chỉ tiêu 

1.2  Giảm tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ thành thị 
xuống dưới 6% 

  1.3 Giảm 50% số hộ gia đình nghèo có phụ nữ là chủ 
hộ 

1.4.1 80% số hộ gia đình nghèo có phụ 
nữ là chủ hộ được vay vốn từ chương 
trình giảm nghèo  

70%  
Chưa đạt chỉ tiêu 

1.4 .1. Đạt được ít nhất 80% trong số hộ gia đình 
nghèo có phụ nữ là chủ hộ có nhu cầu và đáp ứng các 
điều kiện cần thiết vay được vốn từ chương trình giảm 
nghèo quốc gia  

1. QUYỀN BÌNH 
ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ 
TRONG LAO ĐỘNG 
VÀ VIỆC LÀM  
   
  
  
  
  
 

1.4.2 Phụ nữ chiếm 50% trong tổng số 
người vay tín dụng  

45% 
 

1.4.2 Phụ nữ chiếm 50% trong tổng số người vay vốn 
từ Ngân hàng Chính sách Xã hội  

 
Xem 2.3  1.5 Tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo lên 35%, 

trong đó 21% được đào tạo nghề   

2.1 Xoá mù chữ cho 95% phụ nữ mù 
chữ ở độ tuổi dưới 40   

Xoá mù chữ cho 85,1% phụ nữ mù 
chữ ở độ tuổi dưới 40  
Chưa đạt chỉ tiêu 

2.1 Xoá mù chữ cho 95% phụ nữ mù chữ ở độ tuổi 
dưới 40. Tăng tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số biết chữ  

2.2  30% tổng số học viên sau đại học 
là nữ  

30,1 % 
Đạt chỉ tiêu 

2.2  35% tổng số học viên sau đại học là nữ 

2. QUYỀN BÌNH 
ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ 
TRONG GIÁO DỤC  
  
  
  
  
  

2.3 Tăng tỷ lệ lao động nữ được đào 
tạo lên 30%, trong đó 20% được đào 
tạo nghề 
 

20,45 % 
và 15,46 %  
Chưa đạt chỉ tiêu 

Xem 1.5 
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Mục tiêu của KHHĐ Chỉ tiêu của KHHĐ 2 (trong năm 

2005) 
Những thành tựu đạt được cho tới 
năm 2005 

Chỉ số của KHHĐ 3 (đến năm 2010) 

2.4 30% cán bộ công chức được đào 
tạo về chính trị, hành chính, máy tính 
và ngoại ngữ là nữ 

Hơn 30% 
Đạt chỉ tiêu 
 

2.3 Tỷ lệ phần trăm nữ cán bộ được đào tạo về chính 
trị, hành chính, máy tính và ngoại ngữ tương đương 
với tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực tương ứng.  

 82,7% (đến năm 2003) 2.4 100% bé gái độ tuổi 11-14 học hết tiểu học và 
nhập học lớp 6  

 

 86.5% ở trung học cơ sở và 45,2% ở 
trung học phổ thông 

2.5 Tăng tỷ lệ nhập học của trẻ em gái ở cấp trung học 
cơ sở lên 90% và trung học phổ thông lên 50%, trong 
đó chú ý đặc biệt tới trẻ em gái ở vùng sâu vùng xa và 
vùng dân tộc thiểu số.   

3.1 Tăng tuổi thọ bình quân của phụ nữ 
lên 71   

71 
Đạt chỉ tiêu 

3.1 Tăng tuổi thọ bình quân của phụ nữ lên 72 

3.2  55% phụ nữ có thai được khám 
thai 3 lần  

53,4 % Chưa đạt chỉ tiêu 3.2.1 60% phụ nữ có thai được kiểm tra thai 3 lần 
3.2.2 90% phụ nữ có thai được khám thai trước khi 
sinh  

3.3 Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ xuống 
80/100.000 

85/100.000 
Chưa đạt chỉ tiêu 

3.3.1 Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ xuống 60/100.000 
3.3.2 Giảm 25% số ca nạo phá thai  

3.4 90% phụ nữ tiếp cận được các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe 

90% 
Đạt chỉ tiêu 

3.4 95% phụ nữ tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe 

 Trong vòng 11 năm, số phụ nữ có thai 
nhiễm HIV tăng gần 20 lần, từ 0,02% 
năm 1994 lên 0,37% năm 2005 

3.5 Giới hạn số phụ nữ có thai nhiễm HIV ở mức 
0,5%   

3.5 100% trung tâm y tế có nữ hộ sinh  93%  
Chưa đạt chỉ tiêu 

3.6.1 100% trung tâm y tế có nữ hộ sinh  
3.6.2 80% trung tâm y tế có bác sĩ   

3. QUYỀN BÌNH 
ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ 
TRONG CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE  
  
  
  
  

  

3.7 95% các trung tâm chăm sóc sức khỏe cung cấp 
đủ thuốc men và vật dụng cho chăm sóc thai phụ; 
90% các trung tâm chăm sóc sức khỏe có đủ thiết bị 
kỹ thuật để chăm sóc thai phụ; 90% cán bộ y tế xã có 
đủ thuốc men và thiết bị để thực hiện dịch vụ sinh nở 
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Mục tiêu của KHHĐ Chỉ tiêu của KHHĐ 2 (trong năm 
2005) 

Những thành tựu đạt được cho tới 
năm 2005 

Chỉ số của KHHĐ 3 (đến năm 2010) 

4.1 15% thành viên cấp uỷ Đảng ở tất 
cả các cấp là nữ 
 

7,5%(trung ương)11,75% (tỉnh) 
14,74% (huyện) 15,08% (xã) 
Chưa đạt chỉ tiêu 

 

 37,24% đảng viên là nữ 4.1 40% đảng viên mới là nữ 

4.2  30%  đại biểu Quốc hội là nữ 27,3% ở Đại hội XI 
Chưa đạt chỉ tiêu 

4.2  30% đại biểu Quốc hội khóa XII là nữ 

4.3 Sự tham gia của phụ nữ vào Hội 
đồng Nhân dân cấp tỉnh/thành phố là 
28%, cấp huyện là 23% và cấp xã là 
18% 

23,8% (chưa đạt chỉ tiêu); 23,01% 
(đạt chỉ tiêu) và 19,53% (vượt chỉ 
tiêu)  

4.3 Sự tham gia của phụ nữ vào Hội đồng Nhân dân 
cấp tỉnh/thành phố là 27%, cấp huyện là 25% và cấp 
xã là 23% 

4.4 40% cơ quan Nhà nước và các tổ 
chức chính trị và chính trị - xã hội có 
phụ nữ làm lãnh đạo 

Không có số liệu  

 - Ở cấp trung ương: 12% bộ trưởng, 
9% phó bộ trưởng, 6% giám đốc sở, 
14% phó giám đốc sở, 25% giám đốc 
ban và 33% phó giám đốc ban là phụ 
nữ 
- Ở cấp địa phương: 3,2% chủ tịch Ủy 
ban Nhân dân tỉnh, 3,7% chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện và 3,42% chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã là phụ nữ; 
16,8% phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, 13,9% phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện và 8,84% phó chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã là nữ     

4.4 Mỗi bộ,ngành, cơ quan Nhà nước (nơi nào phù 
hợp) và mỗi Ủy ban nhân dân ở từng cấp có ít nhất 
một phụ nữ lãnh đạo. 15% tổng số lãnh đạo cấp ban 
và phòng là phụ nữ. 
 

4. NÂNG CAO VAI 
TRÒ VÀ VỊ TRÍ VÀ 
CẢI TĂNG CƯỜNG 
SỰ THAM GIA CỦA 
PHỤ NỮ VÀO LÃNH 
ĐẠO VÀ RA QUYẾT 
ĐỊNH  

4.5 Tất cả các tổ chức giáo dục, y tế, 
văn hóa và xã hội và các xí nghiệp có 
trên 30% lực lượng lao động là nữ có 
phụ nữ làm lãnh đạo 

Không có số liệu 4.5 Tất cả các tổ chức giáo dục, y tế, văn hóa và xã 
hội và các xí nghiệp có trên 30% lực lượng lao động 
là nữ có phụ nữ làm lãnh đạo 
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Mục tiêu của KHHĐ Chỉ tiêu của KHHĐ 2 (trong năm 
2005) 

Những thành tựu đạt được cho tới 
năm 2005 

Chỉ số của KHHĐ 3 (đến năm 2010) 

 

 Từ năm 1998-2005, có 4.527 vụ buôn 
bán phụ nữ và trẻ em gái được phát 
hiện, trong đó có 3.862 vụ buôn bán 
ra nước ngoài. Năm 2005, có 209 vụ 
được phát hiện và 449 phụ nữ và trẻ 
em gái bị bán ra nước ngoài. 

4.6 Giảm 50% số vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em gái 
trên toàn quốc, 20% ở các khu vực trọng điểm và 50% 
số phụ nữ và trẻ em bị buôn bán được phát hiện, chữa 
trị và đào tạo 
 

5.1 100% cán bộ hoạt động trong lĩnh 
vực vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ được 
huấn luyện về kỹ năng hoạt động 
 

56,50% 
Chưa đạt chỉ tiêu 

5.1 100% cán bộ hoạt động trong lĩnh vực vì sự tiến 
bộ của phụ nữ sẽ được huấn luyện về kỹ năng hoạt 
động  
 

5.2 100% lãnh đạo cấp bộ, sở, khu vực 
và các tổ chức quần chúng ở cấp trung 
ương được nâng cao nhận thức về giới 

58,2% 
Chưa đạt chỉ tiêu 
 

5.2 100% lãnh đạo các bộ/ban ngành, tỉnh/thành phố 
được nâng cao nhận thức về giới 
   

 63% các bộ và các ngành; và 76,2% 
các tỉnh và thành phố 
 

5.3 100% các bộ, ngành, tỉnh và thành phố kết hợp 
các mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển 
hàng năm, kế hoạch phát triển năm năm, hoặc vào các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình 
  

 Từ 2001 đến 2005, Ủy ban quốc gia 
vì sự tiến bộ của phụ nữ đã giám sát 
115/149 bộ/ngành và tỉnh, thành phố, 
đạt 77% 

5.4 100% các cơ quan tổ chức được giám sát về các 
hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường hiệu 
quả giải quyết bất bình đẳng giới thông qua giám sát 
 

5. XÂY DỰNG NĂNG 
LỰC CHO MỘT BỘ 
MÁY VÌ SỰ TIẾN BỘ 
CỦA PHỤ NỮ  

 97% tỉnh/thành phố và 92,6% các 
bộ/ngành  

5.5 100%  các bộ.ngành và Ủy ban nhân dân ở tất cả 
các cấp phân bổ ngân sách cho các hoạt động vì sự 
tiến bộ của phụ nữ 
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Phụ lục 2. Tóm tắt các phân tích và đề xuất 
I. XÓA BỎ KHOẢNG CÁCH GIỚI: NHỮNG THÁCH THỨC DAI DẲNG  

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM  

NGHIÊN 
CỨU VÀ SỐ 
LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ PHÁP 
LÝ 

THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC/ 
PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN 
VÀ HÀNH VI 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 
Phụ nữ dân tộc thiểu số 
hưởng lợi ít nhất từ các 
dịch vụ giáo dục và y 
tế, và bị tụt hậu trong 
tiếp cận các cơ hội kinh 
tế 
 
Độ tuổi 15-17 ở trường 
học: khoảng cách là 13% 
đối với trẻ em gái và trẻ 
em trai dân tộc thiểu số 
(61 và 74%). Khoảng 
cách này ở trẻ em gái và 
trẻ em trai người Kinh và 
Hoa chỉ là 3% (71 và 
74%) 
 
 
 

Có số liệu 
 

Đã có các chính sách tốt 
nhưng chưa tới được với 
tất cả các nhóm dân tộc 
thiểu số 
KHPTKHXH thừa nhận 
sự cần thiết phải ban hành 
các chính sách khuyến 
khích nhằm khích lệ trẻ 
em gái và phụ nữ vùng sâu 
vùng xa và vùng dân tộc 
thiểu số đi học và vào đại 
học, cũng như ghi nhận sự 
cần thiết phải thực hiện 
chính sách hỗ trợ để đảm 
bảo bình đẳng giới giữa 
những người dân tộc thiểu 
số. 
 
 

Chất lượng của dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và 
dịch vụ y tế ở vùng sâu 
vùng xa còn yếu 
 
Thiếu cán bộ khuyến 
nông là người dân tộc 
thiểu số 
 
Ít cơ sở đào tạo nghề ở 
vùng sâu vùng xa 
 
 

Các nguồn lực và thông tin 
chưa đến được với phụ nữ ở 
vùng sâu vùng xa và các 
nhóm thiểu số đặc biệt 
 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
và giáo dục ở nông thôn còn 
hạn chế 
 
 

Cha mẹ người dân tộc thiểu 
số có thể quan tâm tới con 
trai hơn là con gái trong việc 
đi học và chăm sóc sức khỏe 
 
Các nhóm khác nhau, trong 
đó có nhóm thiểu số theo chế 
độ mẫu hệ, xác định vai trò 
của phụ nữ khác nhau 
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN 
CỨU VÀ SỐ 
LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ PHÁP 
LÝ 

THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC/ 
PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN 
VÀ HÀNH VI 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 
Tỷ lệ biết chữ của phụ 
nữ Kinh là 92%, phụ nữ 
Thái là 70% và phụ nữ 
H’mông là 22% 
 
63% phụ nữ ở các nhóm 
dân tộc thiểu số ở vùng 
núi phía Bắc và 75% phụ 
nữ của các nhóm dân tộc 
thiểu số ở Tây Nguyên 
sinh đẻ tại nhà 
 
Phụ nữ dân tộc thiểu số 
tự làm nông nghiệp 
nhiều gấp hai lần 
(79%/43%) và làm việc 
hưởng lương bằng một 
nửa so với phụ nữ 
Kinh/Hoa (15%/31%). 

Đề xuất: 
Nghiên cứu 
tìm ra các 
cánh thức 
mang tính 
đổi mới và 
phù hợp về 
mặt văn hóa 
để đưa dịch 
vụ tới người 
dân tộc thiểu 
số  
 

 Đề xuất: 
Nâng cao năng lực của 
các cơ quan, tổ chức ở 
vùng sâu vùng xa để cung 
cấp các dịch vụ phù hợp 
về mặt văn hóa cho phụ 
nữ dân tộc thiểu số 
 
Khuyến khích tuyển dụng 
và đào tạo giáo viên, cán 
bộ y tế và cán bộ khuyến 
nông người dân tộc thiểu 
số 
 

Đề xuất: 
Phân bổ đủ nguồn lực để 
xây dựng các chương trình 
và dự án mang tính đổi mới, 
trong đó có thí điểm hỗ trợ 
tiền mặt 
 
Mở rộng dịch vụ giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe và 
khuyến nông cũng như tăng 
cường thông tin cho phụ nữ 
dân tộc thiểu số 
 

Đề xuất: 
Chứng minh rõ lợi ích kinh tế 
của việc cho trẻ em gái dân 
tộc thiểu số đi học 
Các chương trình giáo dục và 
nâng cao nhận thức nhằm 
mục tiêu vào phụ nữ trưởng 
thành để họ có thể tạo điều 
kiện thay đổi cho các thế hệ 
tương lai. 
 

Định kiến giới trong 
sách giáo khoa góp 
phần vào sự tồn tại dai 
dẳng của thái độ và 
hành vi củng cố bất 
bình đẳng giới trong 
lực lượng lao động, xã 
hội và gia đình 
 

Chưa có xem 
xét hoặc 
giám sát hệ 
thống  

KHPTKTXH nhắc đến sự 
cần thiết cải thiện chất 
lượng sách giáo khoa, xóa 
bỏ mọi quan niệm sai lầm 
và định kiến giới. 
 

Một cơ quan được tổ 
chức tốt (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) chiu trách 
nhiệm, nhưng chưa có 
chương trình và nguồn 
lực cho sự thay đổi cần 
thiết 
 

Chưa phân bổ đủ nguồn lực 
để tiến hành các thay đổi 
cần thiết 
 

Sách giáo khoa củng cố các 
thái độ và hành vi là cơ sở 
của các vấn đề giới hiện hành 
và mới nảy sinh, bao gồm 
thiếu chia sẻ việc nhà, phân 
biệt đối xử trong lực lượng 
lao động, và các hành vi 
mang lại rủi ro. 
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN 
CỨU VÀ SỐ 
LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ PHÁP 
LÝ 

THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC/ 
PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN 
VÀ HÀNH VI 

   Đề xuất 
Xây dựng chương trình thay 
đổi định kiến giới trong 
sách giáo khoa và rà soát 
trước khi in sách mới. 

 

Có số liệu về 
khả năng tiếp 
cận với dịch 
vụ  
 
Nghiên cứu 
và số liệu 
thống kê cho 
từng giới có 
ở Bộ 
NN&PTNT 
 

Bộ NN&PTNT đã xây 
dựng và đang thực hiện 
chiến lược giới 
 
KHHĐ 3 và KHPTKTXH 
ưu tiên các nhu cầu của 
phụ nữ trong nông nghiệp  
 

Bộ NN&PTNT và Hội 
Nông dân là hai cơ 
quan/tổ chức chính của 
nông dân. HLHPNVN 
cũng hỗ trợ nữ nông dân 
 
Ban vì sự tiến bộ của phụ 
nữ được thành lập ở mọi 
cấp trong Bộ NN&PTNT 
 

Đang có những bước tiến 
được thực hiện để cung cấp 
dịch vụ cho nữ nông dân và 
30% cán bộ khuyến nông là 
phụ nữ 
 
Phụ nữ vẫn chiếm số đông 
trong số người hưởng lợi từ 
các dịch vụ 
 

Tồn tại nhận thức là phụ nữ 
lao động trong nông nghiệp 
 
Các quy chuẩn văn hóa ở 
nông thôn cho rằng phụ nữ 
phải ở gần gia đình đang hạn 
chế cơ hội đào tạo của họ 
 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ nữ là người đóng 
góp chính trong lĩnh 
vực nông nghiệp và 
đang ngày càng đóng 
vai trò quan trọng hơn 
 
Việt Nam có hơn 12 
triệu nữ nông dân, 52% 
lực lượng lao động nông 
nghiệp là nữ 
 
Đa số những người mới 
tham gia vào nông 
nghiệp là nữ 
 (ADB, 2005)   

 Đề xuất: 
Xây dựng các chính sách 
nhằm cải thiện sự tiếp cận 
của phụ nữ với thị trường 
và công nghệ  
 

Đề xuất: 
Thành lập/mở rộng mạng 
lưới nữ nông dân để tiếp 
cận tốt hơn với các dịch 
vụ 
 

Đề xuất: 
Cung cấp các dịch vụ cho 
phụ nữ để tiếp cận các cơ 
hội, như học chống mù chữ, 
học tính toán và đào tạo 
nghề, các chiến lược thông 
tin mục tiêu, và tín dụng 

Đề xuất: 
Sử dụng phương tiện thông 
tin đại chúng để giới thiệu vai 
trò của phụ nữ trong nông 
nghiệp và nhu cầu đào tạo, 
thông tin và tín dụng của họ 
 

  
 
 
 
     



Phụ lục 2. Tóm tắt các phân tích và đề xuất 

 76 

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU 
VÀ SỐ LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ PHÁP 
LÝ 

THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC/ 
PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN 
VÀ HÀNH VI 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 
 
Sự tham gia của phụ 
nữ vào ra quyết định 
chưa thấy có cải thiện 
đáng kể và chưa đạt 
được mục tiêu  

 

Có các báo cáo 
về sự tham gia 
của phụ nữ vào 
lãnh đạo, chính 
trị và dịch vụ 
dân sự 
 
Không có số 
liệu so sánh 
chất lượng 
công tác của 
phụ nữ và nam 
giới trong vai 
trò lãnh đạo. 

Một số nghị định tập 
trung vào việc cải thiện 
sự tham gia của phụ nữ 
vào sự lãnh đạo và việc ra 
quyết định. 
 
Mục tiêu về sự tham gia 
của phụ nữ trong KHHĐ. 
  
Sử dụng chỉ tiêu tạm thời 
trong bầu cử 
 

Phụ nữ có mặt ở tất cả các 
bộ phận của Chính phủ và 
Quốc hội 
 
 
Không có sự phân biệt 
đối xử công khai đối với 
phụ nữ nhưng các vị trí 
chủ chốt không do phụ nữ 
nắm giữ. 
 
Phụ nữ nhận được ít hỗ 
trợ hơn nam giới trong 
đào tạo và đề bạt 
 

Một số nguồn lực nhằm 
khuyến khích phụ nữ là ứng 
cử viên của các cuộc bầu 
cử. 
 
Thiếu nguồn lực để tăng 
cường vai trò của phụ nữ 
trong lãnh đạo. 
 
Có rất ít nguồn lực được 
phân bổ cho các vị trí 
chuyên trách trong chính trị. 
 

Tư tưởng Nho giáo về nữ tính 
coi nam giới là trụ cột trong 
gia đình và là người ra quyết 
định 
 
Chính trị vẫn được coi là 
công việc của nam giới. 
 
Văn hóa nam giới trong chính 
trị hạn chế sự tham gia của 
phụ nữ 
Một số phụ nữ không tin phụ 
nữ có thể trở thành các nhà 
lãnh đạo. 

  Đề xuất 
Xây dựng lộ trình toàn 
diện xác định các chính 
sách cần thay đổi, các 
mục tiêu và KHHĐ ở 
từng bộ. 
 

Đề xuất 
Mỗi cơ quan tổ chức cần 
có các biện pháp phù hợp 
để thực hiện các mục tiêu 
của KHHĐ 
 

Đề xuất 
Tăng cường các nguồn lực 
để khuyến khích phụ nữ 
tham gia lãnh đạo, như tài 
trợ cho nữ ứng cử viên 
trong bầu cử và tài trợ thêm 
cho các vị trí chuyên trách 
trong Quốc hội. 
 
Khởi xướng các chương 
trình nâng cao nhận thức 
chính trị cho phụ nữ 

Đề xuất 
Tăng cường đề bạt phụ nữ 
vào các vị trí lãnh đạo và 
khiến họ trở nên hữu hình 
nhằm mục đích thay đổi định 
kiến giới tiêu cực 
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II. BÌNH NG HÓA SÂN CH I, VÌ M T S  PHÁT TRI N B N V NG 

PHÂN TÍCH MÔI TR NG HI N T I VI T NAM

NGHIÊN C U VÀ S
LI U

CHÍNH SÁCH VÀ
KHUÔN KH PHÁP LÝ

TH CH PHÂN B NGU N
L C/PH BI N
THÔNG TIN

THÁI , QUY CHU N
VÀ HÀNH VI 

Ch a có nghiên c u toàn 
di n v  ch  này 

Hoàn thi n s  s a i và 
th c hi n các chính sách 

m b o hi u qu  và công 
b ng v  tu i ngh  h u nh
ã  c p trong 

KHPTKTXH. 

ã có m t s  tham 
kh o ý ki n v  v n
nh ng v n còn ang
trong tình tr ng tranh 
lu n

Quan ni m cho r ng ph  n
không kh e b ng nam gi i
và c n v  h u s m h n
Quan ni m cho r ng ph  n
ã làm vi c v t v  h n vì 

ph i lo c  vi c nhà nên c n
v  h u s m h n

V N GI I VÀ
NHÓM DÂN CH U

NH H NG

Phân bi t tu i v  h u
tác ng t i c  h i
ngh  nghi p c a ph
n , c bi t trong khu 
v c công 

Tu i v  h u s m h n là 
lý do  h  th p gi i
h n tu i tham gia ào 
t o và gi m c  h i
th ng ti n c a ph  n

 xu t
Nghiên c u các l p lu n
kinh t  và các tác ng
t i l c l ng lao ng,
vi c làm và  b t

 xu t
Th o lu n v i c  nam 
gi i l n n  gi i song 
c n cung c p y
thông tin cho h

 xu t
C n có phân tích s  cung 
c p  thông tin cho nhân 
dân ánh giá 

V n c n a vào th c
t  và th c hi n khuôn 
kh  lu t pháp nh m
nghiêm c m phân bi t

i x  v i ph  n
trong vi c làm 

D  dàng nh n th y s
phân bi t i x  xu t
hi n th ng xuyên 
trong các qu ng cáo 
tuy n nhân viên trên 
các ph ng ti n thông 
tin i chúng và các 
l nh v c khác

ã có nghiên c u v  hi n
tr ng ph  n  trong lao 

ng

B  L TB&XH thu th p
và qu n lý s  li u v
ng i lao ng cho Chính 
ph  nh ng các nghiên 
c u và s  li u th ng kê v
nhân l c t i n i làm vi c
còn h n ch .

Lu t Lao ng khi n ch  s
d ng lao ng ph i tr  chi 
phí cao cho vi c thuê m n
ph  n

Vi c làm cho ph  n  nêu 
trong KHH  3 và 
KHPTKTXH. Lu t Bình 

ng gi i m i ã  c p
v n  phân bi t i x
trong ào t o, tuy n d ng
và  b t

Ch a có c  quan 
c bi t nào ch u

trách nhi m ôn 
c vi c thi hành 

lu t pháp v  v n
này 

Không có ngu n l c
nào cho vi c ôn c
thi hành lu t

Có nh ki n gi i v  ngh
nghi p c a nam và n .
Ch  s  d ng lao ng bày 
t  s a thích lao ng nam
Nam gi i c u tiên 
tuy n d ng vào các công 
vi c có l ng và v  trí cao 
h n
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU VÀ SỐ 
LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ 

THỂ CHẾ  PHÂN BỔ NGUỒN 
LỰC/PHỔ BIẾN 
THÔNG TIN  

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN 
VÀ HÀNH VI 

Đề xuất: 
Đầu tư cho các hệ thống 
quản lý nhân lực đáp ứng 
được vấn đề giới và đầu 
tư cho điều tra định kỳ 
lực lượng lao động 

Đề xuất 
Thực hiện Luật Bình đẳng 
giới 

Đề xuất 
Thành lập tổ 
chức/cơ chế và tiến 
trình cũng như mức 
phạt đối với phân 
biệt đối xử 

Đề xuất 
Các nguồn lực cho phổ 
biến và thực thi luật 
pháp 

Đề xuất 
Thông tin đại chúng để thay 
đổi định kiến giới về nghề 
nghiệp và vị trí của nam và 
nữ 

Có số liệu về sự tham gia 
hiện tại nhưng không có 
số liệu về hiệu quả cũng 
như xu hướng hoặc nhu 
cầu tương lai. 

Phát triển kỹ năng cho phụ 
nữ và các chỉ tiêu tạm thời 
được đưa ra trong 
KHPTKTXH và KHHĐ. 

Rất ít cơ sở đào tạo 
chú ý đến vấn đề 
giới 

Các nguồn lực không 
đáp ứng được nhu cầu 
của phụ nữ 
 

Có quan niệm phổ biến cho 
rằng không đáng để đầu tư 
vào một phụ nữ trên 40 tuổi 
vì họ sẽ về hưu sớm. 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ nữ thiếu các kỹ 
năng cần thiết để có 
thể cạnh tranh trong 
điều kiện bình đẳng 
với nam giới 
 
Phụ nữ chiếm 33% số 
người được đào tạo 
nghề trong thời gian từ 
2001-05. 16% nam và 
10% nữ có được kỹ 
năng qua đào tạo. 14% 
nam và 10% nữ được 
đào tạo thông qua công 
việc. 
 

Đề xuất 
Cần đánh giá các kỹ năng 
cần thiết cho sự phát triển 
kinh tế trong tương lai  

Đề xuất 
Chỉnh sửa các chiến lược 
đào tạo nghề để đáp ứng 
được các nhu cầu trong 
tương lai 

Đề xuất 
Tăng các cơ sở đào 
tạo và phát triển tay 
nghề phù hợp cho 
phụ nữ 
 

Đề xuất 
Các chương trình hỗ trợ 
để đào tạo người lao 
động trong khu vực 
không chính thức 
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PHÂN TÍCH MÔI TR NG HI N T I VI T NAM

NGHIÊN C U
VÀ S LI U

CHÍNH SÁCH VÀ
KHUÔN KH PHÁP LÝ

TH CH PHÂN B NGU N
L C/PH BI N
THÔNG TIN

THÁI , QUY CHU N VÀ
HÀNH VI

V N GI I VÀ
NHÓM DÂN
CH U NH
H NG

Ph  n  gánh ph n
l n vi c nhà trong 
khi óng góp 
t ng ng trong 
t o thu nh p

a ph n vi c nhà là 
do ph  n  và tr  em 
gái m nhi m

a s  ng i lao 
ng trong l nh v c

ch m sóc là ph  n

Nghiên c u c a
HLHPNVN v
công vi c ch m
sóc không h ng
l ng do ph  n

m nh n.

S  li u c a B
NN&PTNT v
s  d ng th i
gian c a ph  n
nông thôn 

Thi u thông tin 
v  ph  n  v i
công vi c ch m
sóc c tr
l ng

Lu t Gia ình 2000 ghi 
nh n vai trò ng i ch m
sóc c a ph  n . Chính ph
Vi t Nam ghi nh n vai trò 
c a ph  n  trong gia ình 
nh ng không ghi nh n vai 
trò c a nam gi i (trong 
vi c ch m sóc). 

KHPTKTXH có các bi n
pháp nh m gi m gánh 
n ng vi c nhà. 
Tr  các chính sách ch m
sóc tr  em, không có chính 
sách nào khác cho công 
vi c ch m sóc này. 

Ngân sách qu c gia không 
g n công vi c ch m sóc 
c a ph  n  v i giá tr  ti n
t

Ch m sóc tr  em là trách 
nhi m c a B  Giáo d c và 

ào t o. Ng i tàn t t và 
c u chi n binh là trách 
nhi m c a B  L TB&XH. 

m au b nh t t là trách 
nhi m c a B  Y t .

S  ch m sóc do 
HLHPNVN, h  th ng y t
công c ng ho c h  th ng 
giáo d c c coi là ch a

Các ngu n l c nhà n c
dành cho công vi c
ch m sóc xã h i là ch a

y

Gi m chi ngân sách qu c
gia cho ch m sóc tr  em, 
chi phí này tr c ây 
t ng c chi b i Nhà 
n c

Khách hàng n  yêu c u
thêm thông tin v  s  s n
sàng và ch t l ng c a
các d ch v  ch m sóc xã 
h i

Thái  và hành vi truy n th ng 
t ph  n  vào v  trí c a ng i

ch m sóc 

Công vi c ch m sóc c coi là 
vi c riêng và th ng c th c
hi n t i gia ho c b i các thành 
viên gia ình

Vi c nhà c tr  l ng c
coi là vi c làm t m th i cho ph
n  tr  tr c khi k t hôn, ho c
cho ph  n ng tu i ho c ã v
h u
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU 
VÀ SỐ LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ 

THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN 
LỰC/PHỔ BIẾN 
THÔNG TIN  

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN VÀ 
HÀNH VI 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ  
NHÓM DÂN 
CHỊU ẢNH 
HƯỞNG 

 

Đề xuất 
Nghiên cứu công 
việc chăm sóc để 
hiểu số lượng 
phụ nữ tham gia, 
điều kiện làm 
việc và nhu cầu. 
 
Đánh giá tác 
động của cơ sở 
hạ tầng trong 
việc giảm gánh 
nặng việc nhà 
 

Đề xuất 
Xây dựng các chính sách 
nhằm chuyên môn hóa và 
quy định công việc chăm 
sóc hưởng lương, bao gồm 
giấy chứng nhận, người 
làm công việc chăm sóc 
trong khu vực tư nhân 
 
Xây dựng các chính sách 
nhằm khuyến khích khu 
vực tư nhân tham gia cung 
cấp dịch vụ chăm sóc 
 
Tính giá trị của công việc 
chăm sóc vào ngân sách 
quốc gia 

Đề xuất 
Xây dựng và củng cố các 
cơ quan công cộng hỗ trợ 
công việc chăm sóc (chăm 
sóc trẻ em, chăm sóc 
người già hoặc người ốm) 
 
Hỗ trợ sự phát triển của 
các đơn vị trong khu vực 
tư nhân tham gia cung cấp 
dịch vụ chăm sóc  
 

Đề xuất 
Cung cấp đào tạo chuyên 
môn về nghề chăm sóc 
như chăm sóc người già, 
chăm sóc trẻ em và chăm 
sóc người tàn tật 
 
Thí điểm thực hiện các 
mô hình dịch vụ chăm 
sóc khác nhau như trung 
tâm chăm sóc trẻ em dựa 
vào cộng đồng, trợ cấp 
hay hỗ trợ bằng tiền từ 
Chính phủ 
 

Đề xuất 
Khuyến khích sự chia sẻ việc 
nhà lớn hơn giữa nam và nữ 
 
Tăng cường phổ biến hình ảnh 
giới tích cực về cả nam và nữ 
trong gia đình cũng như ở nơi 
làm việc 
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU 
VÀ SỐ LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ 

THỂ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN 
LỰC/PHỔ BIẾN 
THÔNG TIN  

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN VÀ 
HÀNH VI 

Có số liệu thống 
kê về số lượng 
phụ nữ đứng tên 
trong giấy 
CNQSDĐ 
 
 

Luật Đất đai quy định giấy 
CNQSDĐ cấp mới phải có 
cả tên nam giới và nữ giới 
 
Mục tiêu đưa cả tên nam 
và nữ vào giấy CNQSDĐ 
đến năm 2005 trong Các 
Mục tiêu Phát triển Việt 
Nam, Chiến lược Toàn 
diện về Tăng trưởng và 
Giảm nghèo và trong 
KHPTKTXH 
 
Luật hiện tại không quy 
định cơ chế nhằm thay đổi 
giấy CNQSDĐ hiện dùng 

Bộ TN&MT cùng Bộ 
NN&PTNT hỗ trợ để phụ 
nữ tiếp cận được với đất 
đai 
 
Các nghị định/quy định về 
việc thực hiện Luật Đất đai 
hướng dẫn các Sở 
TN&MT đưa cả tên nam 
và nữ vào giấy CNQSDĐ. 
 
 

Các nguồn lực đã được 
phân bổ để tăng số lượng 
phụ nữ đăng ký đứng tên 
chủ sử dụng đất 
 
Chưa có các nguồn lực 
phân bổ cho việc thay 
đổi giấy CNQSDĐ hiện 
có 
 
 

Truyền thống phụ hệ (lấy họ con 
theo họ cha và sau khi kết hôn 
về nhà chồng ở) đã coi nam giới 
là chủ đất    
 
Nhận thức về vấn đề đất đai còn 
hạn chế, ngay cả trong số cán bộ 
của Sở TN&MT 
  
 
 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ  
NHÓM DÂN 
CHỊU ẢNH 
HƯỞNG 

 

Giấy CNQSDĐ 
cấp trước đây 
không có tên cả hai 
vợ chồng 

66% giấy CNQSDĐ 
đối với đất nông 
nghiệp hàng năm và 
60% giấy CNQSDĐ 
đối với đất ở chỉ do 
nam giới đứng tên 

 Đối với người dân 
tộc thiểu số, các con 
số này tương ứng là 
79% và 77% 

Đề xuất 
Tiến hành 
nghiên cứu tác 
động của việc 
đồng đứng tên 
giấy tờ đối với 
việc tiếp cận đất 
đai và vốn của 
phụ nữ  

Đề xuất 
Ban hành quy định thay 
đổi tất cả các GCNQSDĐ 
hiện nay 
 

 Đề xuất 
Phân bổ nguồn lực cho 
việc đưa cả tên nam giới 
lẫn phụ nữ vào tất cả 
GCNQSDĐ hiện nay 
 

Đề xuất 
Nâng cao nhận thức về quyền 
của phụ nữ trong tiếp cận đất 
đai, đặc biệt đối với các nhóm 
dân tộc thiểu số 
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III. H  QU  T  NH NG THAY I V  KINH T  VÀ XÃ H I

PHÂN TÍCH MÔI TR NG HI N T I VI T NAM

NGHIÊN C U VÀ
S LI U

CHÍNH SÁCH VÀ
KHUÔN KH
PHÁP LÝ

TH CH PHÂN B NGU N
L C/PH BI N
THÔNG TIN

THÁI , QUY CHU N VÀ
HÀNH VI

Nghiên c u c a
TCTK v  di c
trong n c n m
2005

Thông tin v  tính d
b  t n th ng c a
nam n  di c  trong 
khu v c không 
chính th c còn h n
ch

Chính ph  giám sát s
di chuy n c a ng i
dân b ng gi y phép c
trú

KHPTKTXH có 
c p t i h  tr  ng i di 
c  ti p c n v i các 
d ch v

Các UBND, B
L TB&XH, ng i s
d ng lao ng cùng có 
trách nhi m i v i
các v n  di c

Có các d ch v ào
t o/tuy n d ng công 
và t  nhân 

Thông tin y  v  công 
vi c không c ph  bi n
cho ng i di c  tr c khi 
h  ra i.
Các ngu n l c không 

c u t  cho d ch v
n i ti p nh n, c bi t
các khu công nghi p

Có quan ni m cho r ng nam n  di 
c  th ng dính t i nghi n r u,
tiêm chính ma túy và m i dâm 
Có quan ni m cho r ng ng i di 
c  là gánh n ng c a các thành ph
ti p nh n h

V N GI I VÀ
NHÓM DÂN CH U

NH H NG

Ph  n  di c  trong 
n c d  b  t n
th ng do các lo i
vi c làm tách bi t
gi i và các kho ng
cách gi i, ví d
kho ng cách trong 
ti n l ng

57% ph  n  làm vi c
trong công nghi p là 
ng i di c

Kho ng cách gi i v
ti n l ng gi a nh ng
ng i di c  l n h n
gi a nh ng ng i a
ph ng (t ng ng là 
76% và 89%)  

 xu t
Thu th p s  li u v
di c  thông qua các 
cu c i u tra th ng
k  (ví d i u tra 
m c s ng h  gia 
ình Vi t Nam) 

Nghiên c u nh 
tính v  di c  và tác 

ng c a di c  t i
gia ình ng i di c

 xu t
Xây d ng các chính 
sách c  th  nh m h
tr  ng i di c  thoát 
kh i ràng bu c gi a

ng ký c  trú v i s
d ng d ch v

 xu t
n gi n hóa th  t c

ng ký 

 xu t
T ng c ng cung c p
thông tin và d ch v  cho 
ph  n  và nam gi i tr c
khi di c  và c i thi n các 
d ch v  c  b n và c  s  h
t ng n i ng i di c  làm 
vi c. 

 xu t
Truy n thông v  s óng góp c a
ng i di c  t i phát tri n kinh t
c a các thành ph

     



Việt Nam: Đánh giá tình hình Giới Quốc gia 

 83

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU VÀ 
SỐ LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ 
PHÁP LÝ 

THỂ CHẾ  PHÂN BỔ NGUỒN 
LỰC/PHỔ BIẾN 
THÔNG TIN 

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN VÀ 
HÀNH VI 

Thiếu số liệu về tác 
động của di cư tới 
các gia đình  
 
Thiếu số liệu về ảnh 
hưởng của buôn bán 
người  

Đã có Luật Xuất khẩu 
lao động nhung Luật 
phòng chống buôn bán 
người chưa có  
Vấn đề buôn bán 
người đề cập trong 
KHPTKTXH và mục 
tiêu đưa ra trong 
KHHĐ 3 

Các nhà xuất khẩu lao 
động tư nhân cung cấp 
một vài dịch vụ trước 
khi người lao động lên 
đường 
 

Thiếu các dịch vụ hỗ trợ 
xã hội cho người di cư 
quốc tế trước khi họ lên 
đường hoặc ở nước tiếp 
nhận lao động 
 

Nhận thức cho rằng có thể mua 
bán phụ nữ để kết hôn hoặc đính 
hôn với nam giới đã làm giảm 
mức độ nghiêm trọng và hậu quả 
của việc buôn bán người tới cuộc 
sống của phụ nữ Việt Nam. 
 
 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM  DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 

 
Xu hướng tương lai 
của xuất khẩu lao 
động có thể đặt phụ 
nữ vào những nguy 
cơ cao hơn 
 
Ước tính có 288.000 
nam giới và 112.000 
nữ giới làm việc ở 40 
quốc gia 
 
Tỷ lệ người di cư ra 
nước ngoài hàng năm 
là nữ giới tăng từ 28% 
năm 1992 lên 54% 
năm 2004 

Đề xuất 
Thu thập số liệu và 
nghiên cứu như nói 
ở trên 
 

Đề xuất 
Hướng dẫn thực hiện 
luật xuất khẩu lao 
động cần đáp ứng 
được vấn đề giới;  cần 
thiết có Luật phòng 
chống buôn bán người 

Đề xuất 
Củng cố sự hỗ trợ của 
khu vực công, trong 
đó có các Đại sứ quán, 
cho người di cư quốc 
tế 
 

Đề xuất 
Xây dựng các chương 
trình và dự án chuẩn bị 
cho các dịch vụ hỗ trợ xã 
hội và cung cấp thêm 
thông tin cho nữ di cư 
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU VÀ 
SỐ LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ 
PHÁP LÝ 

THỂ CHẾ  PHÂN BỔ NGUỒN 
LỰC/PHỔ BIẾN 
THÔNG TIN 

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN VÀ 
HÀNH VI 

Số liệu thống kê và 
thông tin về 
HIV/AIDS do Bộ Y 
tế, Điều tra mức 
sống hộ gia đình 
Việt Nam, các tổ 
chức phi chính phủ 
và các cơ quan 
nghiên cứu thu thập 
Có ít hoặc không có 
các nghiên cứu định 
lượng hoặc nghiên 
cứu thực nghiệm về 
nguy cơ thưc hiện 
các hành vi rủi ro 
của nam giới và nữ 
giới 

Có chiến lược Quốc 
gia về HIV/AIDS và 
các chính sách kiểm 
soát thuốc lá và phòng 
chống tai nạn nhưng 
chỉ mang tính chuyên 
ngành và không tấn 
công vào vấn đề giới 
hoặc tập trung vào 
giới trẻ 
Các biện pháp giảm 
bớt hành vi rủi ro 
trong KHPTKTXH 
 

Đoàn Thanh niên Việt 
Nam và HLHPNVN 
cung cấp hỗ trợ và 
thông tin về một số 
hành vi rủi ro cao 
 
Các cơ sở giáo dục và 
y tế thiếu nguồn lực và 
khả năng chuyên môn 
để giải quyết các hành 
vi mang lại rủi ro 
 

Một số ít dự án phát triển 
để giải quyết các vấn đề 
như tình dục không an 
toàn, tai nạn giao thông 
cao và lạm dụng rượu và 
ma túy nhưng mới chỉ ở 
mức bắt đầu 
 

Các hành vi rủi ro thường được 
gắn một cách sai lầm cho các 
nhóm xã hội cụ thể bao gồm 
người di cư và dân cư thuộc tầng 
lớp nghèo 
 
Hành vi được chấp nhận về mặt 
văn hóa liên quan tới nam tính 
đang dẫn nam giới tới việc chấp 
nhận các rủi ro trong sử dụng xe 
máy, ma túy và rượu đẩy họ tới 
nguy cơ bị thương 
 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM  DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 
 
 
Các hành vi rủi ro có 
tác động khác nhau 
tới nam giới và nữ 
giới 
 
Nam giới tử vong vì 
tai nạn nhiều gấp hai 
lần và tham gia vào 
các hoạt động mang 
tính rủi ro nhiều gấp 
1,5 lần so với nữ giới 
Thiếu quyền quyết 
định trong quan hệ 
tình dục đặt phụ nữ 
vào nguy cơ có thai 
không mong muốn, 
các bệnh lây qua 
đường tình dục, 
HIV/AIDS và biến 
chứng sau nạo phá 
thai 
   

Đề xuất 
Nghiên cứu về các 
hành vi mang lại rủi 
ro và cải thiện các 
hệ thống giám sát 

Đề xuất 
Tập trung các chính 
sách và chương trình 
vào vị thành niên và 
cả nam giới và nữ giới 
chưa lập gia đình 

Đề xuất 
Nâng cao chất lượng 
của các dịch vụ xã hội 
để đáp ứng được các 
nhu cầu của thanh 
niên cũng như phản 
ứng được với các hành 
vi rủi ro 

Đề xuất 
Hỗ trợ các chiến dịch 
truyền thông để thông tin 
cho giới trẻ về các nguy 
cơ và nơi họ có thể tới để 
nhận trợ giúp 
 

Đề xuất 
Truyền thông thay đổi thái độ, đặc 
biệt trong giới trẻ và nam nữ 
thanh niên 
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU VÀ 
SỐ LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ 
PHÁP LÝ 

THỂ CHẾ  PHÂN BỔ NGUỒN 
LỰC/PHÔ BIẾN 
THÔNG TIN  

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN VÀ 
HÀNH VI 

Khó thu thập được số 
liệu về nạo phá thai. 
 
Số liệu thống kê về nạo 
phá thai thường không 
bao gồm số phụ nữ 
chưa lập gia đình 
 

Giảm tỷ lệ nạo phá 
thai là một vấn đề 
ưu tiên trong 
KHHĐ 3 
Quy định mới cấm 
nạo phá thai lựa 
chọn giới tính 
 

 Không cung cấp đủ 
thông tin và tư vấn về 
phòng tránh thai, các 
biện pháp tránh thai còn 
hạn chế 
 
Ít phòng khám tư vấn 
và thông tin cho nam nữ 
thanh niên. 
  

Quan niệm coi phòng tránh thai là 
việc của phụ nữ 
Tư tưởng thích đẻ con trai vẫn phổ 
biến 
 
 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 

 
 
Tỷ lệ nạo phá thai 
cao đặt ra những 
nguy cơ về sức khỏe 
 
Ước tính có 46% tổng 
số ca mang thai ở 
Việt Nam đã nạo phá 
trong năm 2002. 
 
Khoảng cách về tỷ lệ 
giới tính ở trẻ sơ sinh 
ngày càng tăng cao ở 
một số tỉnh hoặc 
huyện, do nạo phá 
thai lựa chọn giới tính  
  

Đề xuất 
Cải thiện việc thu thập 
số liệu về nạo phá thai 
và số liệu thống kê về 
các biện pháp tránh 
thai ở phụ nữ chưa lập 
gia đình. 

 Đề xuất 
Thành lập các phòng 
khám tư vấn tình dục 
cho thanh niên 
 

Đề xuất 
Cung cấp các lựa chọn 
đa dạng về các biện 
pháp tránh thai. 
 
 
Cung cấp thêm giáo dục 
về tác dụng phụ của nạo 
phá thai. 

Đề xuất 
Thay đổi cách tiếp cận với sức khỏe 
sinh sản để nam giới đóng một vai trò 
lớn hơn trong việc sử dụng các biện 
pháp tránh thai 
 
Khuyến khích thảo luận mở và cung 
cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 
và tình dục an toàn 
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PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI Ở VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU VÀ 
SỐ LIỆU 

CHÍNH SÁCH VÀ 
KHUÔN KHỔ 
PHÁP LÝ 

THỂ CHẾ  PHÂN BỔ NGUỒN 
LỰC/PHÔ BIẾN 
THÔNG TIN  

THÁI ĐỘ, QUY CHUẨN VÀ 
HÀNH VI 

Có ít thông tin và số 
liệu về bạo lực gia 
đình. 
 

Không có luật hiện 
hành nào giải quyết 
toàn diện vấn đề 
bạo lực trên cơ sở 
giới 
 
Bạo lực gia đình 
trong KHPTKTXH 

Bạo lực trên cơ sở 
giới do hệ thống y tế 
công cộng, 
HLHPNVN và công 
an quản lý. Cả ba đơn 
vị này đều không 
được trang bị đầy đủ 
để giải quyết vấn đề. 
 

Thiếu các dịch vụ phúc 
lợi, các nhà tư vấn có 
chuyên môn và công an 
hoặc nhân viên y tế để 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
 

Quan niệm coi nam giới là những 
người nóng tính làm giảm sự nghiêm 
trọng của bạo lực gia đình. 
 
Quan niệm coi các vấn đề trong gia 
đình là việc nội bộ đồng nghĩa với 
việc nạn nhân không lên tiếng tìm 
kiếm sự giúp đỡ. 
Bạo hành và bạo lực tình dục trong 
hôn nhân không được coi là bạo lực 
gia đình. 

VẤN ĐỀ GIỚI VÀ 
NHÓM DÂN CHỊU 
ẢNH HƯỞNG 
 
 

 
Bạo lực gia đình tiếp 
tục là một vấn đề 
tồn tại dai dẳng 
 
Một cuộc điều tra tiến 
hành trên toàn quốc 
gần đây cho thấy 
trong một khoảng 
thời gian là 12 tháng,  
6% phụ nữ đã từng bị 
đánh và 21% bị 
ngược đãi bằng lời 
nói. 
 
Bạo lực gia đình là lý 
do của 66% các vụ li 
hôn 

 

Đề xuất 
Nghiên cứu vấn đề bạo 
lực trên cơ sở giới, bao 
gồm cả cái giá phải trả 
đối với xã hội 
 
 

Đề xuất 
Hỗ trợ việc xây 
dựng và thực hiện 
luật bạo lực gia 
đình, kể cả bạo lực 
tình dục 

Đề xuất 
Cải thiện và mở rộng 
các dịch vụ hiện có 
thông qua cung cấp 
đào tạo, thông tin và 
nguồn lực. 
 
 

Đề xuất 
Xây dựng các dịch vụ 
hợp về phương diện văn 
hóa bao gồm dịch vụ 
bảo vệ, dịch vụ pháp lý, 
tư vấn, thông tin và nơi 
trú ẩn. 

Đề xuất 
Sử dụng phương tiện thông tin đại 
chúng để thay đổi thái độ đối với bạo 
lực gia đình. 
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Âaïnh giaï tçnh hçnh giåïi
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Baïo caïo naìy laì saín pháøm cuía Ngán haìng Thãú
giåïi, Ngán haìng Phaït triãøn Cháu AÏ, Vuû Phaït triãøn
Quäúc tãú Væång quäúc Anh vaì Cå quan Phaït triãøn
Quäúc tãú Canada. Nhæîng phaït hiãûn, giaíi thêch vaì
kãút luáûn âæåüc trçnh baìy trong taìi liãûu naìy khäng
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triãøn Quäúc tãú Canada hay caïc chênh phuí maì hoü
âaûi diãûn. Caïc taïc giaí laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm
cho táút caí nhæîng läùi sai soït nãúu coï.

Canadian International

Development Agency

Photo: KTS; Designer: www.kimdodesign.com


