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Quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là quan điểm của (các) tác giả và không nhất thiết thể 
hiện quan điểm của UNODC, UN Women, Liên Hợp Quốc, hoặc bất cứ tổ chức liên quan nào 
của Liên Hợp Quốc. 

 

(Đây không phải là một tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc. Các tên gọi được sử dụng và cách 
trình bày trong tài liệu này không hàm ý bất kỳ sự thể hiện quan điểm nào của Ban thư ký Cơ 
quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc hoặc UN Women  về địa vị pháp lý 
của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào, hoặc về bất kỳ phạm vi ranh 
giới hay biên giới nào.)

UNODC và UN Women trân trọng cảm ơn sự tham gia và đóng góp quý giá của các chuyên gia kỹ 
thuật và cán bộ UNODC, UN Women trong quá trình sản xuất và hoàn thiện cuốn sổ tay này.

 

Cuốn sổ tay do Bà Stephanie Hill - Chuyên gia Thiết kế Chương trình Đào tạo - xây dựng,  với sự thẩm 
định và hiệu đính của Bà Mary Ann Perkins - Biên tập viên Kỹ thuật/Thẩm định viên cùng với Chương 
trình Quản lý Biên giới UNODC.

UNODC và UN Women trân trọng cảm ơn đóng góp của các quốc gia thành viên đã góp phần tạo điều 
kiện cho việc xây dựng và hoàn thành tài liệu hướng dẫn này.

Dự án này được tài trợ từ sự hỗ trợ hào phóng của Chính phủ Canada.

© 2021, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Cơ quan của Liên Hợp Quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women). Ấn phẩm này có thể được tái bản toàn bộ hoặc một phần dưới bất 
kỳ hình thức nào vì mục đích giáo dục hoặc phi lợi nhuận mà không cần sự cho phép đặc biệt của chủ thể nắm giữ bản 
quyền, với điều kiện có ghi chú nguồn trích dẫn. UNODC và UN Women mong muốn nhận được bản sao của bất kỳ ấn 
phẩm nào có sử dụng nội dung tài liệu này làm nguồn tham khảo hoặc trích dẫn. Hãy gửi cho chúng tôi qua email tại địa 
chỉ unodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org

Ảnh bìa: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) hợp tác với các Quốc gia 
Thành viên trên thế giới nhằm xử lý các mối đe dọa do ma túy, tội phạm, và khủng bố gây ra. Tại khu 
vực Đông Nam Á, UNODC có lợi thế đặc biệt trong việc hỗ trợ các khuôn khổ của ASEAN ứng phó với 
các thách thức do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra, đồng thời thúc đẩy công lý và pháp quyền. 
Những nỗ lực đa phương này tạo nên nền tảng cho hoạt động hợp tác toàn diện trong khu vực về kinh 
tế, xã hội, chính trị, và an ninh. 

Với bề dày kinh nghiệm trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác chính trị, an ninh trong khu vực, UNODC 
là cơ quan được lựa chọn chủ trì việc thực hiện Tuyên bố chung về Đối tác Toàn diện giữa ASEAN và 
Liên Hợp Quốc. UNODC đã nghiên cứu và xây dựng một khung hỗ trợ kỹ thuật nhằm trợ giúp một cách 
có hiệu quả cho các quốc gia thành viên trong việc đẩy mạnh bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
trong khuôn khổ ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 

UNODC nhận thấy rằng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái sẽ đem lại những đóng 
góp vô cùng quan trọng thúc đẩy những tiến bộ đạt được trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 
Thông qua hoạt động xây dựng năng lực, chúng tôi góp phần tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của 
đội ngũ cán bộ nữ trong các cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, các hoạt động này cũng giúp cán bộ 
tuyến đầu đáp ứng tốt hơn với nguyện vọng của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh các loại tội phạm 
qua biên giới và đưa người di cư trái phép.

Cơ quan của Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) là một thực 
thể của Liên Hợp Quốc với sứ mệnh đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. UN Women 
hỗ trợ các Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu để đạt được bình 
đẳng giới, đồng thời hợp tác với các Chính phủ và xã hội dân sự trong việc hoạch định pháp luật, 
chính sách, chương trình, và dịch vụ cần thiết để đảm bảo các tiêu chuẩn này được thực thi một 
cách hiệu quả, thực sự đem lại lợi ích cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. UN Women hoạt 
động trên phạm vi toàn cầu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Các mục tiêu Phát triển Bền vững 
cho phụ nữ và trẻ em gái, hậu thuẫn cho sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong mọi mặt của cuộc 
sống. UN Women sử dụng kinh nghiệm hoạt động đa dạng từ nhiều quốc gia để tham mưu xây 
dựng và thống nhất các thông lệ về bình đẳng giới, đồng thời thông qua mạng lưới đối tác trong 
các cơ quan Liên Hợp Quốc để lồng ghép bình đẳng giới vào trọng tâm của cả ba trụ cột chính của 
phát triển toàn cầu là: hòa bình và an ninh, quyền con người và phát triển bền vững. UN Women 
còn điều phối và thúc đẩy các hoạt động của hệ thống Liên Hợp Quốc trong việc tăng cường bình 
đẳng giới cũng như trong tất cả các thảo luận và thỏa thuận liên quan đến Chương trình nghị sự 
2030.
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Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

TỔNG QUAN 

Ba mô-đun của tài liệu tập huấn này sẽ hỗ trợ hoạt động của cơ quan thực thi 
pháp luật trong việc nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác kiểm soát 
biên giới và tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với bạo lực giới và mua bán 
phụ nữ, trẻ em. Nội dung trong chương trình giảng dạy này nhằm mục đích lồng 
ghép giới trong tất cả các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ.

Mục đích
Ba mô-đun này sẽ giúp nâng cao năng lực của các đơn vị thực thi pháp luật với 
hai mục đích chính như sau;

● Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực thi pháp luật ứng phó tốt hơn về giới và có 
cái nhìn tổng thể để thực hiện công việc trong và ngoài cơ quan. 

● Nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị thực thi pháp luật trong các 
vụ điều tra liên quan đến giới đối với các vụ mua bán người và các hoạt 
động tội phạm khác. 
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Các mục tiêu từng phần
Các mục tiêu từng phần của các mô-đun là:

1. Nhằm tăng cường nhận thức về giới cho các cán bộ tuyến đầu và các đơn 
vị thực thi pháp luật khác.

2. Nhằm xây dựng phương pháp tiếp cận đáp ứng yếu tố giới trong hoạt 
động điều tra đối với nhóm người dễ bị tổn thương, bao gồm cả các nạn 
nhân của mua bán người 

3. Nhằm xây dựng môi trường làm việc có đáp ứng yếu tố giới. Đặc biệt là 
hỗ trợ các cán bộ trong quá trình làm việc và tạo điều kiện cho tất cả các 
thành viên trong đơn vị tự tin và phát huy tốt vai trò của mình.

Các mô-đun
Có ba mô-đun như sau:

● Mô-đun 1: Nhận thức về giới đối với các cán bộ tuyến đầu và các đơn vị 
thực thi pháp luật 1  

● Mô-đun 2: Hoạt động điều tra đáp ứng yếu tố giới đối với nạn nhân của 
các vụ mua bán người và những người dễ bị tổn thương khác

● Mô-đun 3: Tự chăm sóc có đáp ứng yếu tố giới, tự phát triển, xây dựng 
nhóm công tác dành cho các đơn vị thực thi pháp luật

Học viên mục tiêu
Chương trình này được thiết kế dưới dạng tập huấn cho nhóm đối tượng tối đa 
là 20 học viên gồm các cán bộ thực thi pháp luật sơ cấp và trung cấp. Nhằm đạt 
được những mục tiêu đề ra trong các mô-đun, mỗi lớp tập huấn sẽ gồm cả nam 
và nữ, mục tiêu là nữ chiếm khoảng 35%. Cần xác định thời gian và địa điểm tập 
huấn cần để học viên nữ có thể tham gia theo hoàn cảnh văn hóa.

1 *Mô-đun 1 phải được thực hiện trước sau đó đến Mô-đun 2 và 3.  
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Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

THIẾT KẾ 
CHƯƠNG TRÌNH  

Chương trình được thiết kế phù hợp nhằm đáp ứng c yêu cầu của người học 
thông qua ba nguồn tham khảo chính là trực quan, âm thanh, thẩm mỹ (xúc 
giác). Chương trình sử dụng phương thức tiếp cận hỗn hợp, bao gồm: 

● Thuyết trình trực quan
● Nghiên cứu các vụ việc điển hình 
● Câu hỏi phản hồi 
● Bài tập nhóm tương tác được xây dựng nhằm phát triển các kỹ năng 

khác nhau như phân tích sâu, giải quyết vấn đề và học tập/chia sẻ theo 
cặp 
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2 See notes on ‘Guidance for delivery’, including ‘rules’ to encourage inclusion.

Phương pháp giảng dạy theo định hướng về giới  

Chương trình được xây dựng theo phương pháp tiếp cận khuyến khích sự tham 
gia của học viên và đáp ứng về giới; phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của học 
tập dành cho người trưởng thành như Malcolm Knowles định nghĩa trong ‘Các 
nguyên tắc học tập của người trưởng thành’, thông qua các lăng kính về giới. 
Khi thực hiện cách tiếp cận này, giảng viên cần hiểu rõ một số vấn đề sau đây: 

Người trưởng thành luôn độc lập và có định hướng riêng: giảng viên cần hiểu 
vai trò của một hướng dẫn viên, hỗ trợ học viên (người học) tham gia tích cực 
trong suốt “hành trình” của khoá học. Các hoạt động đã được thiết kế nhằm 
khuyến khích cách tiếp cận này thông qua việc giải quyết vấn đề theo nhóm, 
phân tích và khuyến khích học hỏi lẫn nhau qua các buổi thuyết trình theo 
nhóm.

Phương pháp tiếp cận này yêu cầu học viên cần có động lực, bao gồm cảm giác 
an toàn, yên tâm và tự tin để chia sẻ các quan điểm, ý tưởng và đặt các câu hỏi. 
Tuy nhiên, các cơ chế quyền lực về giới trong bối cảnh văn hoá và trong công 
tác chuyên môn cũng có thể dẫn đến việc các cá nhân không cảm thấy tự tin 
chia sẻ quan điểm, ý tưởng và đặt câu hỏi; ví dụ như trong lớp học có nhiều học 
viên nam thì học viên nữ có thể cảm thấy ngại chia sẻ ý kiến của mình. Một ví 
dụ khác có thể thấy trong bối cảnh văn hoá và trong công tác chuyên môn mang 
tính phụ hệ, học viên nam có thể không cảm thấy thoải mái khi thảo luận về các 
chủ đề có nhiều cảm xúc cá nhân.

Giảng viên nên cần cân nhắc các yếu tố này trước khóa tập huấn bằng cách: 

1. Tìm hiểu hồ sơ của các học viên
a. Hiểu về văn hoá của địa điểm tổ chức tập huấn và điều này sẽ ảnh hưởng 

tới sự tích cực của học viên như thế nào. 
b. Khi có thể, thực hiện đánh giá nhu cầu tập huấn có đáp ứng yếu tố giới 

để thu thập thông tin về mong muốn và mục tiêu của học viên đối với 
khóa tập huấn, cũng như tìm hiểu về kinh nghiệm và trình độ đã có, vv. 
Việc đánh giá nhu cầu có thể giúp học viên thích ứng với các nội dung tập 
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Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

2 Xem các ghi chú về “hướng dẫn thực hiện” ở phần dưới, bao gồm cả “các quy tắc” khuyến khích tham gia.

huấn hoặc hoặc đáp ứng được các nguyện vọng của họ. Việc tìm hiểu 
về trình độ và kinh nghiệm trước đây có thể được sử dụng để quản lý 
cơ chế khuyến khích học viên với những kinh nghiệm khác nhau có thể 
làm việc với nhau; bằng cách nhận ra và dựa vào kinh nghiệm chuyên 
môn hiện có của học viên, điều này cũng góp phần giúp họ cảm thấy tự 
tin. 

c. Khi bắt đầu tập huấn, cần thu thập thông tin liên quan đến học viên và 
mong muốn của họ đối với khóa học để có thể đáp ứng được nhu cầu 
của học viên từ đầu.

 2.  Xây dựng các chiến lược tổng thể 
a. Khi bắt đầu tập huấn, học viên cần xây dựng một bộ “nguyên tắc cơ 

bản.2 Giảng viên cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học viên nữ 
chia sẻ các ý kiến và kiến thức của mình trong suốt khoá học. 

b. Giảng viên cần duy trì sự năng động tích cực trong lớp học, đặc biệt là 
liên quan đến vấn đề giới. Hiểu được tính cách khác nhau của học viên 
và cách họ tương tác với nhau sẽ giúp thực hiện các chiến lược giảng 
dạy, ví dụ như giảng viên nhẹ nhàng khuyến khích học viên trầm tính 
tham gia tích cực hơn bằng cách yêu cầu họ trả lời các câu hỏi mà giảng 
viên tin rằng họ có thể trả lời được hoặc giao cho những học viên ít nói 
một nhiệm vụ nào đó, như làm thư ký cho hoạt động nhóm. 

c. Giảng viên có thể sử dụng chiến thuật xen kẽ học viên trong hoạt động 
nhóm để tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm việc chung với những 
người khác trong suốt khoá học, ví dụ như:
i. Đánh số từ 1-4 cho tất cả mọi người, sau đó yêu cầu các học viên số 

1 làm việc với các học viên số 2… vv. 
ii. Xếp các học viên có cùng đặc điểm vào một nhóm, ví dụ dựa vào 

quãng đường di chuyển của học viên từ nhà đến địa điểm tập huấn 
(ai phải đi xa nhất vào một nhóm, ai đi gần nhất vào một nhóm) hoặc 
dựa vào ngày hoặc tháng sinh của họ (từ tháng Một đến tháng Mười 
Hai). Sau khi mọi người đã xếp hàng, giảng viên có thể chia hàng 
thành các nhóm, ví dụ, bốn người hàng đầu là nhóm 1, 4 người hàng 
sau là nhóm 2. 
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Người trưởng thành đều đã có kiến thức và kinh nghiệm sống nhất định mà 
họ có thể đóng góp cho lớp học: Chương trình giảng dạy được thiết kế nhằm 
khuyến khích học viên tham gia phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm khi/nếu họ 
cảm thấy thoải mái.

Người trưởng thành xác định được mục tiêu của mình: phần mở đầu của 
chương trình tập huấn giới thiệu về nội dung tổng quan. Các mục tiêu của từng 
phần được trình bày ở phần mở đầu của mỗi chuyên đề. Giảng viên cần thông 
báo cho học viên về kết quả đầu ra để họ hình thành/xây dựng những mục tiêu 
học tập của mình.  

Người trưởng thành thường xác định được tính liên quan của vấn đề: tài liệu 
giảng dạy và lưu ý của giảng viên cần thể hiện được các nội dung học tập liên 
quan đến học viên từ góc độ nhận thức về giới và vai trò chuyên môn mà họ 
đảm nhiệm. Giảng viên cần tìm các cơ hội khác để hỏi học viên nội dung tập 
huấn liên quan như thế nào với công việc của họ và làm cách nào để thực hiện 
được điều đó.

Học viên cần nhận thấy rằng khóa tập huấn này bổ ích và đáng tham gia. 
Do đó, giảng viên cần tạo cơ hội để họ đưa ra ý kiến phản hồi vào cuối buổi 
hoặc sau mỗi chuyên đề trình bày. Điều này giúp các giảng viên theo dõi và 
điều chỉnh nội dung khoá học thích hợp với nhu cầu của học viên.

Người trưởng thành thường thực tế: chương trình tập huấn khuyến khích 
người học suy nghĩ về việc làm sao thực hiện được việc học của mình. Điều này 
có thể thực hiện thông qua các câu hỏi nhóm nhằm ôn lại bài và các bài tập về 
lập kế hoạch hành động. Giảng viên cũng cần khuyến khích người học suy nghĩ 
về những thách thức khi học, bao gồm cả việc vấn đề giới gây khó khăn gì đối 
với các thành viên trong nhóm và cần giải quyết các khó khăn này như thế nào. 

Khóa tập huấn cần được coi là chất xúc tác để nâng cao năng lực, yếu tố then 
chốt là khuyến khích người học lập kế hoạch để thực hiện việc học tại nơi làm 
việc và trở thành nhân tố thay đổi.  
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Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

Học viên là người trưởng thành cần được tôn trọng: điều này được thể hiện 
trong chương trình học khi học viên có cơ hội thể hiện kiến thức, kinh nghiệm 
của mình. Tuy nhiên, hoạt động này chủ yếu được giảng viên thực hiện nhằm 
hiểu được nhu cầu của học viên trong lớp học và các kỹ năng giảng viên cần có 
để duy trì sự năng động tích cực trong lớp. Ví dụ như khi một học viên thường 
xuyên ngắt lời giảng viên để phát biểu một vấn đề nào đó, giảng viên cần xử lý 
một cách nhẹ nhàng hơn là chỉ trích, có nghĩa là giảng viên có thể giải thích rằng 
quan điểm của người đó là đúng nhưng sẽ được đề cập ở phần sau khi học viên 
đó trình bày ý kiến của mình.
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Mỗi phần của giáo trình sẽ bao gồm các nội dung sau:

Tóm tắt Mô-đun: phần này trình bày nội dung tổng quan, bao gồm:
● Mục tiêu: mục tiêu tổng quan của mô-đun
● Mục tiêu từng phần: là các mục tiêu bao quát nhằm đạt được mục tiêu 

của mô-đun (các mục tiêu này sẽ được phân chia trong các tiểu mục của 
mỗi chuyên đề (xem chuyên đề dưới).

● Chương trình khoá học: có thời khoá biểu tổng thể của từng mô-đun 
được thực hiện trong thời gian quy định.

● Lưu ý cho giảng viên

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

Tóm tắt chuyên đề: mỗi phần tóm tắt chuyên đề là bảng tổng quan về cách 
thức thực hiện chuyên đề, trước khi bắt đầu mỗi phần tóm tắt chuyên đề, sẽ 
có phần:

● Mục đích: dựa trên các mục ti êu từng phần.
● Các mục đích của chuyên đề: tổng hợp các mục đích học tập để đạt được 

mục ti êu của chuyên đề.
● Thời gian: tổng thời gian dành cho chuyên đề này.
● Nguồn tài liệu và hướng dẫn chuẩn bị: bảng trình bày các tài liệu cần 

thiết cho chuyên đề này kèm theo ghi chú hỗ trợ giảng viên chuẩn bị 
trước cho mỗi chuyên đề.

● Các hoạt động: mỗi chuyên đề đều chia thành các hoạt động khác nhau 
bao gồm các thông ti n về:

○ Mục đích: trình bày mục đích của hoạt động đó (cơ bản là hoạt 
động này sẽ liên quan như thế nào tới các mục đích của chuyên 
đề này).

○ Thời gian: tổng thời gian dành cho hoạt động.
○ Hướng dẫn của giảng viên: bản hướng dẫn các bước triển khai các 

hoạt động này, bao gồm khung thời gian tương ứng dành cho mỗi 
hợp chuyên đề.

Đánh số tài liệu: Tất cả tài liệu và nguồn tham khảo ở phụ lục được đánh số 
theo ngày học, chuyên đề và hoạt động sử dụng các tài liệu này. Ví dụ, số 2.3.4 
có nghĩa là:

● Ngày 2 
● Chuyên đề 3
● Hoạt động 4.
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Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

Hướng dẫn tiếp cận về giới
Vấn đề giới ở các quốc gia khác nhau sẽ không giống nhau. Ở một số quốc gia, 
học viên sẽ cảm thấy thoải mái khi đề cập đến vấn đề giới từ góc nhìn không 
định kiến. Trong trường hợp này, giảng viên có thể tổ chức thảo luận và cần 
khuyến khích giảng viên làm như vậy; đồng thời có thể điều chỉnh và bổ sung 
giáo trình trình để hỗ trợ hoạt động này. 

Thông tin bổ sung từ giảng viên 
Tóm tắt chuyên đề của giáo trình này hướng dẫn chi tiết cách triển khai các 
chuyên đề. Tuy nhiên, giảng viên cần chú ý đến các yếu tố sau đây trong việc 
xây dựng chương trình: 

● Phần mở đầu của mô-đun 1 cần được thực hiện vào buổi sáng đầu tiên
● Phần ôn bài hàng ngày 

○ Ôn tập buổi sáng cần được thực hiện vào các buổi sáng (trừ buổi 
đầu tiên) nhằm ôn tập lại những gì đã học từ ngày hôm trước

○ Phần khởi động sau giờ nghỉ trưa cần được khuyến khích thực 
hiện để tạo nguồn năng lượng, kích thích sự tỉnh táo cho học viên 
sau giờ nghỉ trưa

○ Phần ôn bài hàng ngày dành cho hoạt động ôn bài và câu hỏi cần 
được thực hiện vào cuối ngày (trừ ngày cuối khi học viên làm 
đánh giá khóa học)

Các chuyên đề sau đây hướng dẫn thực hiện các nội dung trên.

Phần khai mạc   
Phần khai mạc chương trình tập huấn (của ngày đầu tiên) thường do giảng viên 
xây dựng, tuy nhiên chuyên đề này cần có các hoạt động sau: 

1. Phá băng: một hoạt động vui vẻ để học viên tự giới thiệu về mình
Hoạt động này cần được thực hiện ngay cả khi các học viên đã biết nhau từ 
trước vì hoạt động phá băng giúp tạo môi trường an toàn và khuyến khích học 
viên tích cực tham gia. Giảng viên sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng về phá băng có sẵn 
trên mạng có thể dùng cho các nhóm học viên chưa biết nhau hoặc đang làm 
việc cùng nhau, ví dụ như: 
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• Phương pháp Đô-mi-nô: : 
○ Phát cho học viên một tờ giấy A4 và một cái bút. Yêu cầu học viên gấp đôi 

tờ giấy sau đó mở ra để có một đường gấp ở giữa tờ giấy. Mỗi học viên 
có thể vẽ một đường kẻ theo nếp gấp đó để chia tờ giấy làm hai phần 
riêng biệt, giống như miếng đô-mi-nô. 

○ Yêu cầu học viên vẽ một bức tranh (không dùng chữ) lên một nửa tờ giấy 
miêu tả nghề nghiệp và nửa kia miêu tả cuộc sống cá nhân của mình. 
Cho học viên một vài phút để vẽ hai bức tranh và sau đó yêu cầu học viên 
đứng vào vòng tròn cùng miếng đô-mi-nô của mình. 

○ Giảng viên sẽ dùng các nét vẽ trên tờ giấy đô-mi-nô để giới thiệu về mình 
trước sau đó úp tờ giấy xuống sàn

○ Hỏi có học viên nào có nghề nghiệp hoặc cuộc sống cá nhân giống mình 
như được vẽ ở tờ đô-mi-nô. Mời một người tham gia vào nhóm đó và 
giới thiệu về mình.  

○ Cứ tiếp tục thực hiện cho đến khi mọi người đều chia sẻ đô-mi-nô và giới 
thiệu về mình.  

• Tìm câu sai
○ Yêu cầu học viên viết ba sự thật về bản thân mình lên một mảnh giấy. 

Mỗi học viên cần chọn các câu khác thường, khó đoán và hài hước, hãy 
nhớ:
- Một câu không đúng (xạo)
- Hai câu đúng

○ Học viên lần lượt đọc to ba câu của mình cho nhóm mình và các học viên 
khác phải đoán xem câu nào sai.. 

○ Giảng viên bắt đầu viết ba câu của mình trước.
○ Sau khi có đủ thời gian để đoán, mỗi học viên phải tìm ra câu nào câu 

nào là xạo. 
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TÌM CÂU SAI TÌM CÂU SAI

TÌM CÂU SAI TÌM CÂU SAI

Tên của bạn Tên của bạn

Tên của bạnTên của bạn

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

• Các đồ vật trên đảo hoang
○ Thông báo cho học viên về tình huống giả định mà họ được chọn để tham 

gia vào một show truyền hình thực tế trong đó người chơi phải ở ba 
tháng trên một hoang đảo một mình. 



○ Họ được phép mang theo một đồ vật “xa xỉ” ra đảo, có thể là bất kỳ thứ gì 
nhưng không phải bức ảnh của người thân hoặc vật gì còn sống. Cho học 
viên thời gian để cân nhắc câu trả lời của mình.

○ Giảng viên bắt đầu bằng cách giải thích đồ vật xa xỉ của học viên là gì và 
tại sao học viên đó chọn đồ vật này. Sau đó học viên lần lượt nói họ chọn 
đồ vật gì và giải thích tại sao họ lại chọn đồ vật đó.

2. Giới thiệu Mô-đun 1 
Giảng viên bắt đầu khóa học bằng cách giới thiệu tổng quan về mô-đun/khoá 
học và kế hoạch thực hiện chương trình học. Giảng viên thông báo sẽ cung cấp 
tài liệu cho học viên nhưng yêu cầu họ chưa được đọc tài liệu vì khi mọi người 
cùng đọc tài liệu trong trong thời học thì sẽ hiệu quả hơn. 

3. Mong muốn, hy vọng và quan tâm của học viên

Điều quan trọng là các giảng viên hiểu được mong muốn của học viên để có thể 
đáp ứng mong muốn và quan tâm của họ về nội dung và phương pháp thực 
hiện tập huấn. Ví dụ như học viên ngại chia sẻ các thông tin cá nhân của mình 
không? Nếu biết trước mong muốn và quan tâm, giảng viên có thể đáp ứng 
bằng cách quản lý hoặc khẳng định những mong muốn này bằng lời trong buổi 
khai mạc và đảm bảo học viên về bất kỳ mối quan tâm nào nếu có.

Cơ chế phản hồi về các mong muốn và quan tâm của học viên cần được thực 
hiện một cách nhẹ nhàng và ẩn danh để họ cảm thấy yên tâm khi chia sẻ thông 
tin. Giảng viên có thể nhận được các thông tin này trước khi bắt đầu tập huấn 
thông qua hoạt động đánh giá nhu cầu.  

Một lựa chọn khác là sử dụng phương pháp khuyến khích học viên tham gia 
trong phần giới thiệu để họ trình bày hy vọng và quan tâm của mình. Một ví dụ 
về vấn đề này như sau. 

Hy vọng và quan tâm  
● Chia đôi bảng lật thành hai cột đặt ở trước lớp học
● Trên mỗi cột viết “Hy vọng” và “Quan tâm”.
● Phát cho học viên một tập giấy nhớ để họ viết và dán lên bảng lật.
● Đưa cho mỗi học viên khoảng 4-6 mảnh giấy và yêu cầu họ viết một ý 

kiến vào mỗi tờ. 
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● Ở cột “hy vọng”, học viên sẽ viết điều mà họ hy vọng sẽ nhận được từ 
khoá học ví dụ như đề cập đến một chủ đề cụ thể nào đó hoặc kết quả 
học tập, ví dụ như học được kỹ năng cụ thể nào đó. 

● Ở cột “quan tâm”, học viên sẽ viết ra những điều mà họ quan tâm về 
khoá tập huấn ví dụ như họ quan tâm đến các trò chơi phân vai hoặc họ 
lo ngại không học được gì từ khoá tập huấn... 

● Giảng viên cần đảm bảo rằng các thông tin này đều ẩn danh và khuyến 
khích học viên viết ra ý kiến của mình. 

● Khi học viên dán các mảnh giấy lên bảng, giảng viên sẽ đọc thầm các nội 
dung đó và xem có thể chia thành các nhóm ý kiến hay không, ví dụ có 
một số người có thể yêu cầu phương thức giảng dạy cụ thể nào đó... 

● Giảng viên cần đọc “hy vọng” và các “quan tâm” của học viên, đáp ứng 
mong muốn và hy vọng của họ, giải quyết lo lắng của học viên khi cần.

4. Đảm bảo an toàn  
Ở phần mở đầu, giảng viên ghi nhận mỗi người khác nhau sẽ có những thế 
mạnh khác nhau. Giảng viên cần đảm bảo với học viên rằng nếu họ cảm thấy 
không thoải mái, họ có thể ra ngoài và nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, 
giảng viên khuyến khích học viên có thể yêu cầu hỗ trợ nếu cần. Đồng thời cũng 
cần dự đoán các vấn đề phát sinh của học viên trước khóa tập huấn và tìm kiếm 
các thông tin về dịch vụ hỗ trợ cho học viên. Ví dụ như đăng ký dịch vụ tư vấn 
tại địa điểm tập huấn nếu có. 

5. Quản lý lớp học 
Giảng viên cũng cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu học tập cơ bản:

● An ninh, an toàn, ví dụ như lối thoát hiểm khi có chuông báo cháy.
● Vị trí và đồ dùng nhà vệ sinh
● Thời gian nghỉ ăn trưa và các thông tin liên quan khác

6. Quy định chung 
Khi bắt đầu khoá học, giảng viên cùng học viên xây dựng quy định chung để mọi 
người cùng thống nhất tuân thủ trong quá trình học. Đây là cơ sở để giảm tình 
trạng mất trật tự và để quản lý các hành vi như sử dụng điện thoại trong lớp. 



Viết các quy định chung lên bảng đặt trước lớp học và yêu cầu học viên bổ sung 
thêm quy định nếu cần. Các quy định chung có thể là: 

● Cất điện thoại di động trong túi cho đến giờ nghỉ giải lao
● Không nói chuyện ngoài lề hoặc nói chuyện riêng khi có người đang phát 

biểu
● Tôn trọng các quan điểm khác nhau
● Tất cả những thông tin và quan điểm cá nhân được trình bày ở lớp cần 

được bảo mật
● Mọi người cần đúng giờ 

7. Bảng câu hỏi và nguồn tham khảo 
Treo hai bảng giấy lên tường của lớp học, một bảng ghi “Câu hỏi” và một bảng 
ghi “Nguồn tham khảo”. 

● Bảng Câu hỏi: là bảng để học viên có thể ghi các câu hỏi mà họ cảm thấy 
chưa được trả lời trong quá trình tập huấn. Hoặc giảng viên có thể viết 
các câu hỏi mà học viên hỏi trong quá trình tập huấn mà lúc đó họ chưa 
thể trả lời. Sau đó giảng viên sẽ xem lại và trả lời các câu hỏi này vào thời 
gian thích hợp. 

● Bảng nguồn tham khảo: là bảng dành cho giảng viên hoặc học viên có 
thể viết ra những nguồn thông tin mà học thấy bổ ích từ sách, trang 
web… trong thời gian tập huấn. Để giới thiệu các nguồn tham khảo này 
cho lớp, học viên và giảng viên cần ghi lại các nguồn đó trên bảng. Cuối 
khóa học, giảng viên có thể phát nguồn tài liệu này để bổ sung danh sách 
tham khảo cho học viên. 

Phản hồi hàng ngày 

Ôn bài buổi sáng 

Bắt đầu từ buổi sáng ngày thứ hai của khóa học, giảng viên cần dành thời gian 
ôn lại những nội dung chính của bài hôm trước. Hoạt động này được thực hiện 
một cách thoải mái nhưng không nên kéo dài quá 15 phút. Hoạt động có thể là: 

● Câu đố nhóm
● Trò chơi ném bóng: học viên sẽ ném bóng cho nhau và hỏi các câu hỏi về 

bài hôm trước
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● Các câu hỏi được chuẩn bị trước và được viết vào mẩu giấy, sau đó gấp 
giấy lại và để trong một chiếc mũ. Học viên sẽ lựa chọn câu hỏi ngẫu 
nhiên từ trong mũ và trả lời các câu hỏi này. 

Giảng viên cần đảm bảo tất cả học viên (cả nam và nữ) tham gia vào hoạt động 
ôn bài. 

Tái tạo năng lượng sau giờ nghỉ trưa

Như chúng ta đã biết người nguồn năng lượng và khả năng tập trung của người 
học sẽ giảm đáng kể sau giờ ăn trưa, do đó giảng viên nên bắt đầu giờ học buổi 
chiều bằng một hoạt động tái tạo năng lượng vui vẻ để học viên có thể vận 
động. Có rất nhiều ý tưởng cho hoạt động này trên mạng hoặc giảng viên có thể 
sáng tạo từ các trò chơi của trẻ con – điều quan trọng là giúp học viên vận động. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng không nên yêu cầu học viên làm những điều họ cảm thấy 
không thoải mái về thể chất hoặc tinh thần. 



22

Ôn tập hàng ngày (cuối ngày)

Khi kết thúc một ngày tập huấn, giảng viên nên dành ra khoảng 15 phút để học 
viên hỏi và cho ý kiến phản hồi ẩn danh. Giảng viên có thể dùng các ý kiến phản 
hồi để điều chỉnh cách giảng dạy cho ngày hôm sau.

Cách này được thực hiện tương tự như cách học viên nói về “hy vọng” và “quan 
tâm” của họ như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên thay vì sử dụng bảng “hy vọng” 
và “quan tâm”, giảng viên có thể sử dụng cụm từ “Những gì đã tốt” và “Sẽ tốt 
hơn nếu…” (bạn sẽ làm khác đi như thế nào) ... Giảng viên quay bảng vào tường 
để đảm bảo các ý kiến đều được ẩn danh. 

Cách thức giải quyết vấn đề giới sẽ khác nhau trong các bối cảnh quốc gia. Tại 
một số quốc gia, những học viên sẽ cảm thấy thoải mái nhiệt tình tìm hiểu về 
vấn đề giới tính từ quan điểm phi nhị phân. Trong trường hợp này, nếu giảng 
viên có khả năng tổ chức các cuộc thảo luận, thì khuyến khích họ làm như vậy; 
và, cũng để điều chỉnh và bổ sung vào chương trình học để có thể phù hợp với 
vấn đề này này hơn.



Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

23

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



TÓM TẮT 
NỘI DUNG

Mục tiêu: Mục tiêu của Mô-đun 1 là cung cấp cho cán bộ thực thi một khung khái 
niệm về giới. Mô-đun 1 cũng hỗ trợ xây dựng nền tảng cần thiết cho Mô-đun 2 và 
Mô-đun 3 của toàn bộ giáo trình tập huấn.
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Các mục tiêu học tập (từng phần)
1. Giới thiệu khái niệm giới và khái niệm này được hình thành, duy trì, phát 

triển trong xã hội như thế nào.
2. Nghiên cứu những ảnh hưởng của xã hội hóa về giới
3. Hiểu về bản dạng giới và xu hướng tính dục
4. Nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến phân biệt đối xử về giới 
5. Thảo luận về xâm hại/bạo lực giới 
6. Giới thiệu cho học viên về các khuôn khổ pháp lý và những cam kết toàn 

cầu cũng như những phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người.

Lưu ý đối với giảng viên
Mục tiêu chính của mô-đun này là tạo ra thay đổi đáp ứng giới theo hai cách:

● Làm việc với nạn nhân/ người bị hại, và
● Hoạt động của cán bộ thực thi pháp luật với tư cách cá nhân và khi 

làm việc theo nhóm. 

Bất kỳ thay đổi mang tính chuyển biến nào cũng cần có thời gian và sự nhất quán. 
Sẽ rất tham vọng nếu mong muốn có thể đạt được toàn bộ kết quả này trong 
chương trình tập huấn kéo dài bốn hoặc năm ngày. Do đó, chương trình tập huấn 
này chỉ là chất xúc tác cho sự thay đổi và cố gắng hỗ trợ học viên thực hiện những 
nội dung sau:

● Nhận biết nhu cầu thay đổi đáp ứng yếu tố giới
● Đồng cảm hơn với nạn nhân/ người bị hại nhằm khuyến khích học 

viên hướng tới sự thay đổi
● Khuyến khích học viên tự suy nghĩ 
● Phát triển kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật có thể được áp dụng và chia 

sẻ trong các đơn vị thực thi pháp luật

Học viên tham gia khóa học này phải có hiểu biết cơ bản về:
● Các khái niệm về giới 
● Chuẩn mực và điều kiện giới
● Chế độ phụ hệ
● Phân biệt đối xử về giới 
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Chương trình học  

Ngày hai 

Ôn tập buổi sáng

Chuyên đề một: Xu hướng 
tính dục và bản dạng giới (90 
phút)

Nghỉ giải lao (15 phút) 

Chuyên đề hai: Liên kết bất 
bình đẳng và giới (90 phút)

Nghỉ ăn trưa (60 phút) 

Chuyên đề ba: Phân biệt đối 
xử liên quan đến giới (90 
phút)

Nghỉ giải lao (15 phút) 

Chuyên đề Bốn: Phân biệt 
đối xử theo hoàn cảnh (90 
phút)

Ôn tập hàng ngày

Ngày một 

Chào mừng và giới thiệu 
 

Chuyên đề một: Định nghĩa 
về giới (90 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút) 

Chuyên đề hai: Các hành vi liên 
quan đến giới và Hậu quả (90 
phút

Nghỉ ăn trưa (60 phút) 

Chuyên đề ba: Xã hội hóa 
về giới và chế độ phụ hệ (90 
phút)

Nghỉ giải lao (15 phút) 

Chuyên đề ba: Xã hội hoá về 
giới (90 phút)

Ôn tập hàng ngày

Ngày ba

Ôn tập buổi sáng

Chuyên đề một: Xâm hại 
và bạo lực giới (90 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút) 

Chuyên đề hai: Cơ chế 
quyền lực gây ra bạo lực/ 
xâm hại giới (90 phút)

Nghỉ ăn trưa (60 phút) 

Chuyên đề ba: Các khuôn 
khổ pháp lý và phương 
pháp tiếp cận dựa trên 
quyền con người về giới 
(90 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút) 

Chuyên đề Bốn: Ôn tập và 
lập kế hoạch hành động  
(gồm cả thời gian đánh giá 
tập huấn) (60 phút)
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Tóm tắt chuyên đề
Nội dung dưới đây bao gồm tóm tắt chuyên đề của nội dung Mô-đun 1. 

Giảng viên cần xây dựng các nội dung sau:

●	 Phần	mở	đầu	

●	 Ôn	bài	buổi	sáng	

●	 Ôn	tập	hàng	ngày

Nội dung nói trên về “Hướng dẫn thực hiện” cung cấp các nguồn tài liệu hữu ích 
để xây dựng các chuyên đề khác.
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Chuyên đề Một: 
Định nghĩa về giới 

NGÀY MỘT

Mục tiêu: Nhằm giới thiệu cho học viên khái niệm về “giới”  

Các mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Hiểu được “giới” là một khái niệm được xây dựng mang tính xã hội 
(không phải sinh học)

● Nêu được ít nhất là ba ví dụ về sự khác biệt giữa “giới” và “giới tính”

Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

1.1.1: ‘Giới’ và ‘Giới 
tính’  

1.1.2: Phân loại đồ vật, 
hoạt động và vai trò 
theo giới
Thẻ Nam giới và Nữ giới

Các tài liệu cần thiết 
khác

In cho mỗi nhóm một bản và cắt đôi thẻ

Có thể in thẻ Nam giới và Nữ giới trên giấy 
trắng. 
Thẻ “đồ vật”, “hoạt động” và “vai trò” cần 
được in trên ba loại giấy màu khác nhau 
Giảng viên sẽ cần dùng hai sợi dây dài để tạo 
hai vòng tròn trên sàn.

Giấy khổ lớn để dùng bảng lật và bút viết 
bảng để sử dụng cho hoạt động nhóm

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động một: Giới và Giới tính

Mục đích: Khuyến khích học viên nêu được sự khác nhau giữa “giới” và “giới 
tính”; và nhằm tạo môi trường giúp học viên cảm thấy thoải mái chia sẻ và học 
tập.

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên:

1.1 Làm việc theo cặp (10 phút)

Chia học viên thành từng cặp và yêu cầu họ thảo luận về:

“Sự khác nhau giữa “giới” và “giới tính”?”

Sau năm phút thảo luận, tập trung các nhóm lại và yêu cầu học viên chia sẻ ý 
kiến. Giảng viên cần ghi lại các ý chính lên bảng.

 Tổng quan 

Hoạt động Thời gian
(phút)

1. Giới và Giới 
tính 

2. Phân loại Đồ 
vật, Hoạt động và 
Vai trò theo giới

45

45

Khuyến khích học viên nêu được sự khác 
nhau giữa “giới” và “giới tính”; và nhằm 
tạo môi trường giúp học viên tích cực 
tham gia và cảm thấy thoải mái chia sẻ 
và học tập.

Mô hình hóa sự phân chia vai trò theo 
giới trong xã hội

Mục đích
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 1.2 Làm việc theo nhóm (15 phút)

1. Chia học viên thành từng nhóm nhỏ và phát tài liệu của “hoạt động 1.1.1: 
Giới và giới tính”.

2. Giải thích rằng các nhóm cần kẻ hai cột, một cột ghi “Giới tính” và một 
cột ghi “Giới”. Sau đó học viên cần dán các tấm thẻ ghi định nghĩa về Giới 
và Giới tính dưới mỗi cột mà họ thấy phù hợp nhất. Dành tối đa 15 phút 
cho hoạt động này.

 1.3 Phản hồi/thảo luận nhóm (20 phút)

1. Sau 15 phút (hoặc sau khi tất cả các nhóm đã hoàn thành việc phân loại 
các thẻ theo từng cột), giảng viên yêu cầu các nhóm tập trung và thảo 
luận về cách phân loại của họ. Bảng dưới đây sẽ thể hiện cách phân loại 
(miêu tả ở mỗi cột được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên).

2. Hỏi học viên họ nghĩ sự khác biệt chính giữa giới và giới tính là gì. Nội 
dung học tập chính là định nghĩa được giới tính là thuộc về sinh học còn 
giới được tạo thành bởi quan niệm xã hội. Cho phép thảo luận về một số 
tình huống phát sinh, không nên thách đố học viên bằng các câu trả lời 
tổng hợp hoặc là hỏi đưa ra các câu hỏi ôn tập.

Giới tính

Phụ nữ có 2 nhiễm sắc thể X, nam 
giới chỉ có một nhiễm sắc thể X và 
nhiễm sắc thể Y

Phụ nữ sinh con

Nam giới có mức testosterone cao 
hơn phụ nữ

Phụ nữ có mức oestrogen và 
progesterone cao hơn nam giới

Phụ nữ tình cảm hơn nam giới

Phụ nữ có tóc dài hơn nam giới

Nam giới lái xe tốt hơn phụ nữ

Phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc 
con cái

Giới
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Ví dụ: Nếu một học viên tin vào nhận định “nam giới có thể làm nhiều công 
việc cần thể lực hơn phụ nữ”, thì nhận định này thuộc phân loại về giới tính/
sinh học, sau đó yêu cầu cả lớp tìm những công việc cần thể lực tốt mà phụ nữ 
có thể đảm nhận, kể cả việc phụ nữ có thể lấy và chở rất nhiều củi và nước đi 
những quãng đường xa ở rất nhiều nơi trên thế giới. Cần ghi nhận tất cả các ý 
kiến và câu hỏi và cũng giải thích rằng các câu hỏi này sẽ được giải đáp kỹ hơn 
trong Mô-đun 1. 

Hoạt động hai: Phân chia đồ vật, hoạt động và vai trò theo giới

Mục đích: Minh họa việc phân loại giới theo vai trò xã hội

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Làm việc theo nhóm (10 phút)

1. Giảng viên dùng một sợi dây để tạo thành hai vòng tròn lớn trên sàn ở 
giữa lớp học để học viên có thể đi lại trong vòng tròn đó. Ở giữa vòng 
tròn sẽ có thẻ Nam giới và Nữ giới trong thẻ Hoạt động số 1.1.2: Phân 
chia đồ vật, hoạt động, vai trò theo giới.

2. Chia học viên thành từng nhóm nhỏ hoặc theo cặp tùy vào số người trong 
mỗi nhóm (cho phép mỗi nhóm hoặc mỗi cặp có ít nhất sáu thẻ).3. 

Giới tính

Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ

Nam giới vỡ giọng khi đến tuổi 
dậy thì

Phụ nữ thì bắt đầu chu kỳ kinh 
nguyệt khi dậy thì

Nam giới giữ hầu hết các vị trí cao 
trong chính phủ

Phụ nữ nấu nướng và dọn dẹp tốt 
hơn nam giới 
Trẻ em trai thường thích màu xanh 
còn trẻ em gái thường thích màu 
hồng

Giới



Đồ vật Hoạt động Vai trò

Trộn các thẻ còn lại trong bộ Hoạt động 1.1.2: Phân chia đồ vật, hoạt 
động, vai trò theo giới và phát thẻ cho từng nhóm/cặp cho đến khi chia 
hết thẻ.

3. Giải thích rằng học viên có năm phút để quyết định vào nhóm nào (Nam 
giới hay Nữ giới) và đứng vào vòng tròn tương ứng.

4. Nhắc nhở học viên rằng họ sẽ không bị đánh giá về quyết định của mình 
mà hãy hành động theo bản năng khi họ đọc các thẻ này.

Thẻ của Hoạt động 1.1.2: Phân chia đồ vật, hoạt động và vai trò theo giới như 
sau
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Trang điểm

Túi xách 

Tờ báo

Cà-vạt

Quần

Công việc

Xe đẩy

Máy tính xách tay

Xe hơi

Lái xe

Xây dựng

Nấu nướng

Chơi với con

Dọn dẹp nhà cửa

May vá

Đổ xăng

Mua sắm

Khiêu vũ

Giáo viên

Y tá

Chính trị gia

Chủ hộ

Người chăm sóc trẻ

Người chăm sóc 
người   tuổi

Nông dân

Lái xe tắc-xi

Lính cứu hỏa
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2.2 Phản hồi/ Thảo luận (20 phút)

1. Khi các nhóm đã đặt xong các thẻ vào hai vòng tròn tương ứng, giảng 
viên sẽ hỏi học viên có biết ý nghĩa của việc dùng các thẻ có màu sắc khác 
nhau không? Cố gắng lấy thông tin từ học viên rằng có ba mục khác nhau 
đại diện cho “đồ vật”, “hoạt động” và “vai trò”.

2. Giảng viên cần khuyến khích học viên thảo luận lý do tại sao họ quyết 
định đặt thẻ dưới cột Nam giới và Nữ giới. Mục đích của hoạt động này 
là giúp học viên nhận thức được rằng họ đang gắn các đồ vật, hoạt động 
và vai trò khác nhau liên quan đến giới.

3. Đối với mỗi lựa chọn của học viên, giảng viên cần hỏi nguyên nhân sinh 
học dẫn đến lý do học viên chọn đồ vật, hoạt động và vai trò đó trong 
mối liên hệ với giới và từ đó có câu trả lời rõ hơn về lý do học viên đưa ra 
quyết định đó. Các câu hỏi cần bao gồm một số thông tin như:
● Học viên nghĩ gì về về các đồ vật, hoạt động và vai trò ghi trên các thẻ. 

Tại sao họ lại nghĩ đến những hình ảnh này?
● Hỏi học viên có biết những người khác không thuộc hai giới này có 

nghề nghiệp đặc thù nào đó và liệu rằng vấn đề này đã hoặc đang thay 
đổi trong xã hội hiện nay hay không.

● Những người này được khuyến khích hoặc không khuyến khích tham 
gia vào một công việc cụ thể nào đó khi còn trẻ không và họ có cảm 
thấy điều đó là bởi vì giới tính của họ hay không. 

● Nếu như học viên có thể thực hiện các hoạt động cụ thể nào đó thường 
liên quan đến giới khác, ví dụ như các học viên nam của nhóm đó có 
thể may vá không? Họ đã từng được dạy để làm việc này chưa?

● Học viên đã từng mua đồ chơi là những đồ vật cụ thể nào đó chưa, ví 
dụ như xe đẩy, búp bê, ô tô, khi họ còn nhỏ?

4. Tất cả các câu hỏi này được thiết kế để giúp học viên bắt đầu đặt câu hỏi 
liên quan đến xã hội hóa về giới. 

Kết thúc nội dung bằng cách trả lời các câu hỏi của học viên nếu có.
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Chuyên đề Hai: 
Hành vi liên quan 
đến giới và hậu quả

Mục đích:  Nhằm tìm hiểu về các giá trị, cảm xúc, hành vi về phân loại giới.

Mục tiêu học tập (giúp học viên):
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Có thể đưa ra ít nhất ba ví dụ về việc các giá trị, cảm xúc, hành vi về phân 
loại giới 

● Có thể đưa ra ít nhất ba ví dụ về việc những hậu quả của các hành vi 
được thể hiện khác nhau đối với các giới

● Thảo luận về hậu quả và hành vi liên quan đến giới có thay đổi theo thời 
gian không, và thay đổi như thế nào

Thời gian: 90 phút 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

1.2.1 Bộ hoạt động về giá trị, 
cảm xúc, hành vi liên quan 
đến giới
Bộ các câu hỏi ôn tập và ba 
tình huống nghiên cứu 

In cho mỗi nhóm một bộ tài liệu

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tổng quan

Hoạt động Thời gian

Các giá trị, cảm 
xúc và hành vi 
liên quan đến 
giới và hậu quả 

90Minh họa về phân chia vai trò theo giới 
trong xã hội

Mục đích

Hoạt động một: Các giá trị, cảm xúc và hành vi liên quan đến giới và hậu quả 

Mục đích: Minh họa về phân chia vai trò theo giới trong xã hội

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Làm việc theo nhóm (45 phút)

1. Chia học viên thành từng nhóm nhỏ.
2. Cho mỗi nhóm một bộ tài liệu 1.2.1 về các giá trị, cảm xúc và hành vi liên 

quan đến giới. Giải thích rằng mỗi bộ tài liệu gồm ba tình huống nghiên 
cứu kèm theo một tờ ghi nhiệm vụ thực hiện gồm các câu hỏi ứng với 
mỗi tình huống. Phát cho mỗi nhóm hai tờ giấy khổ lớn dùng cho bảng 
lật.

3. Giải thích thêm rằng mỗi nhiệm vụ có hai chuyên đề được thực hiện 
song song để đọc và đánh giá tình huống và do đó học viên cần sử dụng 
hai bảng lật.



Nhiệm vụ
Phần 1: Liệt kê các tính từ dùng với nam hoặc nữ

Phần 2:

Trả lời các câu hỏi sau cho từng tình huống:

• Anh/chị nghĩ các nhân vật trong tình huống là nam hay nữ? Giải thích câu trả lời của anh/chị.

• Hậu quả của hành động trong tình huống này có thể là gì, bao gồm phản ứng từ gia đình và cộng

đồng và bất kỳ hậu quả nào về pháp lý, kinh tế hoặc tác động lâu dài?

• Hậu quả có gì khác biệt nếu người thực hiện hành vi là nam hoặc nữ không? Nếu có thì như thế

nào?

• Anh/chị có nghĩ là những hậu quả sẽ có thể khác đi khi đặt trong bối cảnh hiện tại so với thời điểm

bố mẹ, ông bà của anh/chị thời trẻ?

Lưu ý đối với giảng viên

Chuyên đề một của nhiệm vụ

1. Hướng dẫn học viên kẻ bảng lật thành hai cột, viết “Nam giới” và “Nữ 
giới” trên mỗi cột.

2. Hướng dẫn học viên đọc tì nh huống nghiên cứu, xác định các tí nh từ (các 
từ mô tả) và viết các tí nh từ này vào cột mà họ cho là phù hợp. Ví dụ, nếu 
một tì nh huống nghiên cứu đề cập đến từ “nhạy cảm”, học viên có thể 
ghi từ này vào cột Nam giới hoặc cột Nữ giới. Học viên không cần phải 
ghi các tí nh từ đó thuộc tì nh huống nghiên cứu nào, điều quan trọng là 
mỗi tí nh từ phải được ghi ở một trong hai cột.

3. Sau khi hoàn thành bài tập làm việc nhóm trong 45 phút, mỗi nhóm sẽ 
treo danh sách gồm các tí nh từ tì m được lên tường

Chuyên đề hai của nhiệm vụ

1. Mỗi nhiệm vụ đều có các câu hỏi ôn bài nhằm phân tí ch tì nh huống 
nghiên cứu, như:
● Bạn nghĩ là những nhân vật trong tình huống đó là nam hay nữ? Hãy 

giải thích.

36



Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

37

●  Hậu quả của hành động trong tình huống này có thể là gì, bao gồm 
phản ứng của gia đình và cộng đồng cũng như bất kỳ hậu quả về pháp 
lý, kinh tế hoặc tác động lâu dài khác?

● Hậu quả có gì khác biệt nếu người thực hiện hành động là nam hoặc 
nữ không? Nếu có thì như thế nào? 

● Bạn có nghĩ là những hậu quả liên quan đến giới có thể khác đi khi 
đặt trong bối cảnh hiện tại so với thời điểm bố mẹ, ông bà của bạn 
còn trẻ không?

Cho học viên 45 phút để hoàn thành hai nhiệm vụ này.

1.2 Thảo luận (45 phút)

1. Sau khi treo tất cả các tờ giấy liệt kê các tính từ đã tìm được vào một 
hàng (danh sách này sẽ được nhắc lại sau), tập trung các nhóm để thảo 
luận về các tình huống nghiên cứu, đặc biệt:
● Lý do tại sao các nhóm tính từ thuộc mỗi tình huống liên quan đến 

nam giới hoặc nữ giới?
● Hậu quả có thể xảy ra là gì và các hậu quả này khác nhau như thế nào, 

tại sao chúng khác nhau?
○ Các hậu quả đó có khác nhau theo thời gian không và khác như 

thế nào? Và điều này cho chúng ta thấy gì? (nhận thức về giới thay 
đổi theo thời gian) 

2. Hướng sự chú ý của học viên vào các tính từ mà họ đã tìm được và dán ở 
trên bảng. Yêu cầu học viên đọc lại các loại từ cho mỗi giới. Yêu cầu học 
viên đặt câu hỏi như:
● Bạn miêu tả các loại từ được liệt kê trong mỗi cột như thế nào?
● Nếu một người nào đó mô tả bạn bằng những tính từ đó thì bạn sẽ 

cảm thấy như thế nào? (có thêm quyền lực, cảm thấy bất lực…)
● Các ví dụ khác về hành vi cư xử khác nhau của nam giới và nữ giới là 

gì? Ví dụ:
○ Về văn hoá/tín ngưỡng?
○ Thời gian nghỉ cuối tuần
○ Thanh niên tuổi teen 



Giải thích về các hoạt động buổi sáng ngày hôm nay sẽ minh họa vấn đề giới 
không phải là yếu tố sinh học mà mang tính xã hội và thay đổi theo thời gian. 
Hoạt động này cần nhấn mạnh sự khác nhau trong cách cư xử từ/ hoặc liên 
quan đến các giới khác nhau. Trong các chuyên đề tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp 
tục tìm hiểu về các vấn đề giúp hình thành vai trò, nhận thức về giới tính ở mức 
độ sâu hơn.

38



Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

39

Mục đích: Nhằm xác định giới được hình thành và định hình trong xã hội như 
thế nào.

Các mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Tìm hiểu vai trò của các câu thành ngữ truyền thống quy định những tiêu 
chí về giới.

● Xác định được tính nam và tính nữ trong bối cảnh văn hoá.

Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Giấy khổ lớn dùng cho 
bảng lật (mỗi nhóm vài 
tờ)

Chọn một số ví dụ về các câu thành ngữ 
truyền thống dành cho một giới cụ thể, 
chẳng hạn như “Nam nhi đại trượng phu 
dù đổ máu chứ không rơi lệ”, “Nữ công gia 
chánh”.

Hướng dẫn chuẩn bị

Chuyên đề Ba: 

Xã hội hoá về giới

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

Các câu thành 
ngữ truyền thống 

90Nhằm giới thiệu sự xã hội hóa về giới 
thông qua các câu thành ngữ truyền 
thống.



Ảnh: UNODC/ UN Women

Hoạt động một: Các câu thành ngữ truyền thống

Mục tiêu: Nhằm giới thiệu về xã hội hoá về giới thông qua các câu thành ngữ 
truyền thống.

Hướng dẫn của giảng viên

1.1 Xác định các thành ngữ (20 phút) 

1. Giảng viên cần chuẩn bị trước một số ví dụ về các câu thành ngữ truyền 
thống có liên quan đến giới, ví dụ như “nam nhi đại trượng phu thà đổ 
máu chứ không rơi lệ” “nữ công gia chánh”. 

2. Giới thiệu các câu thành ngữ cho học viên và hỏi xem họ có thấy quen 
thuộc không. 

3. Chia học viên thành các nhóm nhỏ và phát giấy dùng cho bảng lật. Học 
viên sẽ ghi ra giấy tất cả các câu thành ngữ truyền thống dành cho một 
giới cụ thể theo văn hoá của họ mà họ có thể nghĩ ra.

4. Sau 20 phút, yêu cầu các nhóm chia sẻ các câu thành ngữ mà họ đã liệt 
kê. Mời các nhóm khác bổ sung các câu thành ngữ này vào danh sách 
nếu họ chưa có trong các câu này trong danh sách của mình. 
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1.2 Phân tích các thành ngữ (40 phút)

1. Cho mỗi nhóm một tờ giấy khác dùng cho bảng lật và yêu cầu họ chia 
thành hai cột, trên mỗi cột ghi Nam giới và Nữ giới. 

2. Yêu cầu học viên đọc tất cả các câu thành ngữ và tóm tắt nội dung của các 
câu này trong một câu hoặc vài từ, sau đó viết vào các cột tương ứng, ví dụ: 
● với câu “nam nhi đại trượng phu thà đổ máu chứ không rơi lệ”, trong 

cột Nam giới, học viên có thể viết: đã là đàn ông thì không được thể 
hiện cảm xúc. 

● với câu “nữ công gia chánh”, trong cột Nữ giới, học viên có thể viết: 
việc của phụ nữ là người chăm sóc gia đình. 

Thông báo mỗi nhóm có 20 phút cho nhiệm vụ này.
3. Sau 20 phút, tập trung và hướng dẫn các nhóm đọc các nội dung tóm tắt 

và lập một danh sách các đặc điểm nổi bật liên quan đến nam giới và nữ 
giới. Để thực hiện hoạt động này, học viên cần đọc nội dung tóm tắt của 
các nhóm, xác định các nhóm tính từ đó, đếm xem các từ này được lặp 
lại bao nhiêu lần. Ví dụ một cụm từ về nam giới không nên thể hiện cảm 
xúc và được nhắc đến trong nhiều câu thành ngữ thì cụm từ này phải 
được đặt lên đầu danh sách các cụm từ chỉ đặc điểm của nam giới. Mục 
tiêu cuối cùng của hoạt động này là có một danh sách toàn diện nhất có 
thể về các đặc điểm của nam giới và nữ giới.

1.3 Thảo luận (30 phút) 

1. Sau 10 phút giảng viên tập trung các nhóm và nhận xét về danh sách của 
các nhóm. Lập hai danh sách tổng thể về đặc điểm của nam giới và nữ 
giới và đặt ở trước lớp học. 

2. Có thể hỏi một số câu như sau: 
● Bạn có đồng ý rằng những dấu hiệu/đặc điểm này của nam giới/nữ 

giới được thể hiện trong xã hội không?
● Những dấu hiệu/đặc điểm đã được xác định gây hạn chế đối với nam 

giới/nữ giới như thế nào? 
● Bạn không thích câu thành ngữ nào liên quan đến giới? Tại sao? 
● Những dấu hiệu/đặc điểm mà chúng ta vừa xác định tăng quyền cho 

nam giới/nữ giới như thế nào? 



● Bạn thích câu thành ngữ nào liên quan đến giới? Tại sao?  
● Bạn có biết câu thành ngữ nào khuyến khích người thuộc giới này cư 

xử tiêu cực với người thuộc giới khác không? 

Các câu thành ngữ có sức ảnh hưởng rất lớn vì chúng mang tính truyền thống và ăn 
sâu bám rễ qua nhiều thế hệ.

Giảng viên cần hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này theo hướng khuyến khích học 
viên thể hiện được những ảnh hưởng của các câu thành ngữ về các quan điểm khác 
nhau về giới. Thông thường quá trình phân tích sẽ khuyến khích học viên bắt đầu 
lưu ý tới tính nam độc hại, ví dụ như: 

● Đàn ông thường không được khuyến khích biểu lộ cảm xúc
● Phụ nữ được khuyến khích quan tâm đến việc nhà hơn là sự nghiệp
● Phụ nữ thường được đánh giá qua vẻ bề ngoài
● Đàn ông chịu áp lực phải khỏe về thể lực và có khả năng kiếm tiền 

Lưu ý đối với giảng viên 

Khuyến khích học viên nhận thức được xã hội hoá về giới và những chuẩn mực 
về giới được xây dựng và duy trì như thế nào; đây là điều quan trọng vì nhiều 
nội dung liên quan đến chủ đề này chưa được đề cập trước đó. Nhận thức được 
vấn đề xã hội hóa về giới là bước đầu nâng cao năng lực của học viên tham gia 
vào nội dung của các chuyên đề tiếp theo. 
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Mục đích: Nhằm xác định các cách thức mà vấn đề giới được hình thành và 
định hình trong xã hội.

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Nhớ được các nội dung của khái niệm của xã hội hoá về giới

● Giải thích được “phụ hệ” là gì

● Xác định các yếu tố khác nhau trong xã hội có thể ảnh hưởng và định 
hình quan niệm về giới 

Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Nhiệm vụ về Xã hội Phụ 
hệ, Hoạt động 1.4.1
Phát giấy dùng cho bảng 
lật cho mỗi nhóm
Phát thẻ người ảnh hưởng 
cho mỗi nhóm

1.4.1 Thẻ người ảnh hưởng: Đối với nhiệm 
vụ này, giảng viên cần chọn các hình ảnh và 
minh họa phù hợp với văn hóa theo hoàn 
cảnh quốc gia của học viên.

Hướng dẫn chuẩn bị

Chuyên đề Bốn: 
Xã hội hoá về giới và chế 
độ phụ hệ



Hoạt động một: Xã hội hoá về giới và phụ hệ 

Mục đích: Nhằm giới thiệu về phụ hệ và Tính nam độc hại cũng như những tìm 
hiểu sâu hơn về xã hội hóa về giới. 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Trình chiếu (15 phút)

1. Giải thích rằng chuyên đề này được xây dựng dựa trên nội dung của các 
chuyên đề trước khi học viên tì m hiểu về các chuẩn mực về giới thông 
qua các câu thành ngữ truyền thống. 

2. Trình chiếu và yêu cầu học viên thảo luận: 

 Tổng quan 
Thời gian 
(phút)

Mục đích

90Nhằm giới thiệu về phụ hệ và Tính 
nam độc hại cũng như những tì m 
hiểu sâu hơn về xã hội hóa về giới

Thảo luận

“Xã hội hóa về Giới

là gì?”
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4 https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/.
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Xã hội hóa
về giới

“Là quá trình mà từ đó các cá nhân trong xã

hội định hình, hoàn thiện và ghi nhận cách

“ứng xử” giới thông qua tự chuyển hóa nội

tại các định kiến giới và các vai trò về giới

khi cá nhân đó tương tác với các thành tố xã

hội, ví dụ như gia đình, mạng xã hội, các

nhóm tổ chức xã hội”. 

https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/what-is-gender-socialization-and-why-does-it-matter/.

3. Yêu cầu học viên đưa ra ý kiến phản hồi và tổng hợp ý kiến vào trang 
trình chiếu về xã hội hóa về giới

4. Trình chiếu về phụ hệ và giải thích về khái niệm này cho học viên: 

Phụ hệ
• Thuật ngữ này đề cập đến một hình thức tổ chức xã hội truyền thống bắt nguồn từ sự bất

bình đẳng giới. Theo hệ thống xã hội này, nam giới, hoặc những gì được coi là tính đực, 

được coi trọng hơn phụ nữ, hoặc những gì được coi là tính cái. Theo truyền thống, các

xã hội được tổ chức theo cách mà tài sản, nhà cửa và việc nối dõi, cũng như việc ra 

quyết định liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, đều là việc của đàn ông. 

Quan niệm này thường được dựa trên các đặc tính về sinh học (ví dụ như phụ nữ

thường có xu hướng tự nhiên là chăm sóc người khác) và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều

hình thức phân biệt đối xử về giới. 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=



5 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortord
er=

5. Một xã hội phụ hệ được xây dựng bởi các chuẩn mực giới được hình 
thành và duy trì như đã tìm hiểu trong bài trước (Chuyên đề Ba) thông 
qua các câu thành ngữ giải thích việc phụ nữ/nam giới trong xã hội cần 
phải như thế nào. 

6. Học viên sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thông qua các hoạt động 
nhóm. 

1.2 Làm việc theo nhóm: Thẻ về người có ảnh hưởng (50 phút)

Xây dựng nguồn

Giảng viên cần thiết kế các thẻ về người có ảnh hưởng trong Bộ hoạt động 1.4.1 
cho nhiệm vụ này trước khi bắt đầu tập huấn bởi các hình ảnh được chọn phải 
phù hợp về văn hoá của mỗi nước. Nhiệm vụ này có thể được thực hiện mà 
không cần thẻ, tuy nhiên việc sử dụng các tấm ảnh liên quan đến văn hoá có thể 
giúp ích cho hoạt động thảo luận nhóm.5

Các tấm thẻ về người có ảnh hưởng 1.4.1 cần có các thông tin sau:

1. Một tập giấy A4, mỗi thẻ viết một trong các từ mang yếu tố ảnh hưởng 
dưới đây: 
● Tín ngưỡng  
● Chính trị
●   Giáo dục 
● Sự nghiệp 
● Truyền thông/truyền thông xã hội

2. Cũng như các từ “có ảnh hưởng” khác, cần lưu ý là giảng viên cần bổ sung 
nhiều ảnh cho mỗi thẻ để hỗ trợ thảo luận về việc xã hội phụ hệ và tính độc 
nam gây được hình thành như thế nào. Giảng viên có thể lấy ảnh trên mạng 
internet hoặc các nguồn khác. Một số ý tưởng cho phần này có thể là: 
● Tôn giáo: Các quy tắc, hình ảnh thầy tu là nam giới (không được là nữ 

giới), trang phục tôn giáo
● Chính trị:  Các số liệu thống kê về nam giới/nữ giới trên các tranh 

ảnh, tiêu đề báo chí.
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Phụ hệ
• Thuật ngữ này đề cập đến một hình thức tổ chức xã hội truyền thống bắt nguồn từ sự bất bình đẳng giới. 

• Theo hệ thống xã hội này, nam giới, hoặc những gì được coi là tính đực, được coi trọng hơn phụ nữ, 

hoặc những gì được coi là tính cái. 

• Theo truyền thống, các xã hội được tổ chức theo cách mà tài sản, nhà cửa và việc nối dõi, cũng như việc

ra quyết định liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, đều là việc của đàn ông. 

• Quan niệm này thường được dựa trên các đặc tính về sinh học (ví dụ như phụ nữ thường có xu hướng

tự nhiên là chăm sóc người khác) và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều hình thức phân biệt đối xử về giới. 

(Nguồn: UN Women) 
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● Giáo dục: Đồng phục, những hình ảnh về bài thi, số liệu
● Sự nghiệp: Các số liệu thống kê về nam giới/nữ giới tỷ lệ trong vai trò 

lãnh đạo, tranh ảnh, tiêu đề báo chí.
● Truyền thông/Truyền thông xã hội: đại diện cho một “cơ thể hoàn 

hảo”, các bộ lọc, các kênh truyền thông xã hội khác nhau, các quảng 
cáo về một số sản phẩm hướng tới các giới khác nhau và thông điệp 
đằng sau các quảng cáo này.  

Lưu ý dành cho giảng viên

1. Chia học viên thành các nhóm nhỏ và phát cho mỗi nhóm một bảng lật, 
yêu cầu học viên tạo mẫu biểu đồ trang trình chiếu cho nhóm của mình.

2. Giải thích về từng loại trong năm yếu tố gây ảnh hưởng, học viên cần 
thảo luận các câu hỏi sau và ghi lại thông tin vào mẫu sơ đồ, viết ý tưởng 
của mình theo ví dụ về tôn giáo được trình bày dưới đây. 
● Những kỳ vọng của yếu tố “gây ảnh hưởng” đối với nam giới và nữ 

giới là gì?
● Có quy tắc nào (là hậu quả về mặt văn hoá hoặc pháp lý) liên quan 

đến yếu tố gây ảnh hưởng được sử dụng khác biệt đối với nam giới 
và nữ giới không (ví dụ, luật cấm phụ nữ không được phép lái xe)



6 Tham khảo đường dẫn sau đây về các ví dụ trong khu vực. http://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2019/03/women-in-politics-2019-map 
7   Ví dụ của khu vực http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-
map

Mỗi nhóm có 10 phút cho mỗi yếu tố ảnh hưởng để thảo luận về các câu hỏi 
theo bối cảnh và thể hiện các ý tưởng của họ trên sơ đồ. 

1.3 Thảo luận chung (25 phút)
1. Hỗ trợ phần phản hồi của học viên nêu rõ những điểm chính học viên 

cần thảo luận về các “yếu tố gây ảnh hưởng” bao gồm các ví dụ sau: 

Tôn giáo
● Có một số loại trang phục mang tính tôn giáo cho cả nam và nữ
● Có các chuẩn mực nhất định dành cho mỗi giới thông qua bộ luật/quy tắc 

về hôn nhân
● Mỗi giới sẽ phải theo các nghi lễ nhất định như phong tục cắt âm vật ở nữ 

giới (FGM), nhịn ăn, cô lập trong thời kỳ kinh nguyệt…v.v.
● Phụ nữ không được cho phép giữ một số vai trò theo tôn giáo, ví dụ như: 

lãnh đạo
● Ngôn ngữ được sử dụng theo tôn giáo mang tính phụ hệ, “anh/ông” 

thường được dùng cho tầng lớp thống trị. 

Chính trị
● Phụ nữ thường chiếm thiểu số trong chính trị, đặc biệt là trong vai trò đưa 

ra quyết định6 
● Một số nền văn hoá không cho phép phụ nữ giữ vai trò đưa ra các quyết 

định mang tính chính trị 

Sự nghiệp
● Phụ nữ gặp khó khăn trong việc phấn đấu giữ các vị trí lãnh đạo7  
● Một số công việc ưu tiên một giới cụ thể, ví dụ như phụ nữ thường làm 

các nghề về chăm sóc và nam giới thường làm nghề xây dựng 
● Vấn đề cân bằng giới trong lĩnh vực thực thi pháp luật 
● Nhiều phụ nữ cảm thấy họ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và nghĩa vụ với 

gia đình
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Truyền thông/Truyền thông xã hội  
● Các hình ảnh về định kiến giới
● Các hình ảnh chọn lọc về truyền thông xã hội thể hiện định kiến giới
● Ngôn ngữ nhạy cảm/phức tạp
● Áp lực xây dựng hình ảnh chuẩn mực về giới, ví dụ như thể hiện một cuộc 

sống “hoàn hảo”
● Tiếp cận truyền thông nhiều hơn nhờ công nghệ

Giáo dục 
● Các thông điệp được giảng dạy trong chương trình có thể gây ra định kiến 

giới
● Niềm tin của giáo viên có thể khiến lời tiên đoán tự trở thành hiện thực về 

sự kỳ vọng, hành vi và kết quả đầu ra của học viên - Hiệu ứng Pygmalion8 
● Trẻ em gái thường buộc phải nghỉ học sớm hơn trẻ em trai, đặc biệt là ở 

các vùng còn nghèo đói
● Một số môn học dành cho trẻ em gái so với trẻ em trai, ví dụ các loại hình 

kinh tế gia đình thường dành cho trẻ em gái
Giảng viên cần khuyến khích học viên trình bày rõ ràng về nhu cầu thay đổi các 
định kiến giới và các hành vi phân biệt đối xử; và cần đề cập đến các công ước 
quốc tế ở chuyên đề sau của Mô-đun 1. 

8 https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/center-for-teaching-excellence/teaching-
and-learning/pygmalion

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



Mục tiêu: Nhằm tìm hiểu ý nghĩa của xu hướng tính dục và bản dạng giới

Mục tiêu học tập:

Kết thúc chuyên đề này, học viên sẽ …
● Có thể hiểu được các thuật ngữ phổ biến về LGBTI

● Thảo luận về thái độ ứng xử liên quan đến khía cạnh pháp lý, xã hội và 
văn hoá đối với cộng đồng LGBTI trong bối cảnh khu vực/quốc gia

Thời gian: 90 phút

 Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

2.4.1: Một số định nghĩa về 
LGBTI - Giấy khổ lớn dùng 
cho bảng lật

In cho mỗi cặp một trang

Hướng dẫn chuẩn bị

Chuyên đề Một: 
Xu hướng tính dục và 
bản dạng giới

NGÀY HAI
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Tổng quan

Thời gian 
(phút)

Mục đích

90Nhằm định nghĩa thuật ngữ LGBTI và giới 
thiệu cộng đồng LGBTI trong bối cảnh khu 
vực/ quốc gia.

Hoạt động

Một số định 
nghĩa về LGBTI 



51 

Lưu ý dành cho giảng viên

Cần nhạy cảm khi đề cập đến chủ đề này; phương pháp giảng dạy cho chuyên 
đề này cần do giảng viên hướng dẫn. Các nội dung thảo luận càng sát với thực 
tế khách quan càng tốt, không nên diễn giải chủ quan.

Ở một số quốc gia, nhiều người khuyên không nên thực hiện chuyên đề này, do 
đó giảng viên cần trao đổi với cán bộ/ đối tác quản lý chương trình ở nước sở 
tại trước khi bắt đầu chương trình tập huấn.

Hoạt động một: Một số định nghĩa về LGBTI

Mục tiêu: Nhằm hiểu được các thuật ngữ về LGBT và giới thiệu về cộng đồng 
LGBTI trong bối cảnh khu vực/quốc gia.

Hướng dẫn dành cho giảng viên  

1.1 Làm việc theo cặp: Hiểu về các thuật ngữ (15 phút)

Chia học viên thành từng cặp và phát cho họ bộ tài liệu 2.1.1: các định nghĩa về 
LGBTI

Thông báo rằng học viên sẽ có 15 phút để nối các thuật ngữ với các định nghĩa 
trong bộ tài liệu

Các định nghĩa được lấy từ các nguồn trích dẫn được nêu ở bảng dưới đây. 



Thuật ngữ 

Gay (người 

đồng tính nam)

Lesbian (người 

đồng tính nữ)

Transgender* 

(người chuyển 

giới)

Homosexual 

(Tình dục đồng 

giới)

Chỉ người đàn ông có xu hướng bị hấp dẫn về tình cảm 

và tình dục đối với những người đàn ông khác. Ngoài 

ra, liên quan đến thuật ngữ về đồng tính nữ (lesbian) 

và đồng tính nam (gay), một số người đồng tính nữ coi 

mình  là “gay” hơn là “lesbian”

Chỉ người phụ nữ bị lôi cuốn về tình cảm và tình dục đối 

với những người phụ nữ khác.

Người chuyển giới (đôi khi viết tắt là “trans”) là một 

thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả tất cả những 

người có ngoại hình và tính cách không đồng nhất với 

đặc điểm giới tính của cơ thể khi sinh ra, bao gồm những 

người hoán tính (chưa phẫu thuật chuyển giới), những 

người mặc trang phục khác giới (người mặc giả trang), 

và những người được xác định thuộc nhóm giới tính thứ 

ba. Người chuyển giới nữ được xác định là phụ nữ nhưng 

họ lại bị coi là nam giới khi được sinh ra. Người chuyển 

giới nam được xác định là nam giới nhưng họ lại được 

coi là nữ giới khi được sinh ra. Trong khi đó một số người 

chuyển giới khác không hề xác định được giới của mình. 

Một số người chuyển giới tìm đến phẫu thuật hoặc dùng 

các loại hóc-môn để chuyển đổi cơ thể mình về bản dạng 

giới gốc; tuy nhiên một số người thì không làm điều đó.

Đây có thể được coi là một thuật ngữ y học dùng để chỉ 

một người có xu hướng bị hấp dẫn về cảm xúc và tình 

dục đối với những người cùng giới. Ngày nay thuật ngữ 

“gay” thường được sử dụng rộng rãi hơn.

Định nghĩa
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1.2 Thảo luận chung/ Ý kiến phản hồi (15 phút)

Thảo luận các câu trả lời của học viên và hỏi câu hỏi sau

“Xu hướng tính dục và bản dạng giới khác nhau như thế nào?” 

Heterosexual 

(dị tính/dị 

tính luyến ái)

Intersex** 

(liên giới tính)

Chỉ người nam giới có xu hướng bị hấp dẫn về tình cảm, tình 

dục với người nữ giới hoặc người nữ giới có xu hướng bị hấp 

dẫn về tình cảm, tình dục với người nam giới

Người liên giới tính là những người được sinh ra với các đặc 

điểm giới tính về thể chất hoặc sinh học và như giải phẫu cơ 

thể, bộ phận sinh dục, đặc tính về hóc-môn và/hoặc nhiễm 

sắc thể không phù hợp với nhận dạng điển hình về giới tính 

nam hay nữ. Những đặc điểm này có thể rõ ràng khi mới sinh 

ra hoặc xuất hiện sau này trong cuộc sống, thường trong giai 

đoạn dậy thì. Người liên giới tính có thể có bất kỳ xu hướng 

tình dục và bản dạng giới nào.

Sources: See https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms
*https://www.unfe.org/definitions/
**https://www.unfe.org/definitions/



Thảo luận
Thảo luận các nội dung sau

• Quan hệ tình dục giữa các cặp đôi đồng giới được nhìn nhận thế nào trong xã hội? (điều này có

được nhìn nhận khác nhau ở các khu vực và cộng đồng tôn giáo/dân tộc khác nhau không?)

• Có luật về chống phân biệt đối xử để bảo vệ cho các thành viên của cộng đồng LGBTI không?

• Ở quốc gia của anh/chị việc chuyển đổi giới tính có được phát luật cho phép không?

• Tại sao việc cán bộ thực thi pháp luật hiểu được những khái niệm vừa được thảo luận lại quan

trọng?

• Điều này hỗ trợ công việc của các đơn vị thực thi pháp luật như thế nào ?

1.3 Thảo luận (30 phút)

Chia học viên thành các nhóm nhỏ. Thông báo cả lớp sẽ có 30 phút để thảo luận 
câu hỏi ở trang trình chiếu: 

1.4 Thảo luận chung (30 phút) 

Tập trung cả lớp và thảo luận về các câu trả lời. Khi đề cập đến câu hỏi tại sao 
nhận thức lại quan trọng đối với các cán bộ thực thi pháp luật và hỗ trợ công 
việc của họ như thế nào, cần ghi lại nội dung lên bảng lật đặt ở trước lớp và 
trình bày rõ làm cách nào để khuyến khích xã hội thừa nhận và cảm thông đối 
với sự đa dạng này.    

Lưu ý đối với giảng viên

Mục tiêu chính là giúp học viên nhận thức tầm quan trọng của việc hiểu rõ các 
khái niệm khác nhau, sự đa dạng và sử dụng kiến thức này như là nền tảng để 
tiếp cận phân tích vấn đề. Ngoài ra cũng cần lưu ý vấn đề giao tiếp với các nạn 
nhân/đồng nghiệp và đối tác cộng đồng cũng như cách sử dụng danh xưng 
trong giao tiếp, và các nhu cầu khác như sử dụng các sản phẩm vệ sinh cá nhân 
và quần áo. Nội dung này sẽ tiếp tục được tìm hiểu trong chuyên đề hai. 
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Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Chuyên đề hai: liên kết 
bất bình đẳng giới và 
giới

2.2.1: Thẻ nhân vật

2.2.2  Đặt mục tiêu

In và cắt riêng từng thẻ nhân vật (chuẩn bị 
đủ để mỗi học viên một thẻ)

In cho mỗi học viên 1 bản

Hướng dẫn chuẩn bị

Chuyên đề Hai: 
Liên kết bất bình đẳng giới

Mục đích: Nhằm giới thiệu cho học viên về liên kết bất bình đẳng giới và vấn 
đề giới thông qua các hoạt động tập trung sự đồng cảm.

Mục tiêu học tập:
Khi kết thúc chuyên đề này, học viên sẽ có thể …

● Hiểu được liên kết bất bình đẳng giới và giới  

Thời gian: 90 phút



Hoạt động một: Liên kết bất bình đẳng giới 

Mục đích: Minh họa liên kết bất bình đẳng giới

Thời gian: 30 phút

1.1 Hoạt động “Đi bộ” (30 phút)

1. Yêu cầu học viên xếp hàng theo một chiều của lớp học, tất cả sẽ đứng 
cạnh nhau vai kề vai, lưng hướng vào tường. Cần một khoảng trống để 
các học viên có thể tiến được 10 bước lên phía trước. 

2. Phát cho mỗi học viên các thẻ nhân vật trong bộ tài liệu số 2.2.1. Yêu cầu 
học viên giữ các thẻ này vì họ sẽ cần dùng đến trong hoạt động tiếp theo

3. Thông báo rằng học viên sẽ được nghe một loạt các thông tin và họ có 
thể đưa ra các phương án trả lời dựa theo nhân vật mà họ được phát. 
Nếu thông tin mà học viên nghe được đúng với nhân vật của mình thì 
người đó sẽ bước lên một bước. Nếu như thông tin không đúng với nhân 
vật của mình thì người đó sẽ đứng tại chỗ.

4. Đọc các thông tin sau một cách chậm rãi. Sau mỗi lần đọc, dành thời gian 
để học viên bước lên phía trước nếu câu đó đúng với họ. 

 Tổng quan 
Hoạt động Thời gian 

(phút)
Mục đích

1. Liên kết bất 
bình đẳng giới

2. Hồi tưởng về 
đồng cảm 

30

60

Minh họa liên kết bất bình đẳng giới.

Tạo sự đồng cảm đối với hiện tượng 
phân biệt đối xử thông qua hồi tưởng.
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  Các thông tin
● Tôi có thể đọc 
● Tôi đi học
● Tôi đã học cấp hai
● Những người ở tuổi tôi đều có cơ hội làm việc
● Tôi có công việc và được trả lương
● Nếu tôi đói, tôi luôn luôn có khả năng mua đồ ăn
● Tôi luôn có tiền dành dụm để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp 

hoặc mua đồ xa xỉ
● Tôi có một công việc mà tôi yêu thích và tôi được trả lương tương 

xứng đồng thời tôi có cơ hội giữ vị trí lãnh đạo nếu tôi lựa chọn như 
vậy.

● Tôi ở một nơi an toàn
● Tôi có thể bị tấn công tình dục vào một số thời điểm nào đó trong 

cuộc đời
● Nếu bị ai đó xâm hại, tôi cảm thấy an toàn để trình báo sự việc
● Tôi có bạn bè và gia đình luôn hỗ trợ mình
● Tôi luôn có cơ hội hoà nhập xã hội và kết bạn
● Tôi cảm thấy ổn định về tâm lý
● Tôi không có tiền sử bị bệnh về thần kinh
● Tôi có thể chấp nhận ly hôn
● Tôi có thể chấp nhận việc có nhiều hơn một bạn tình trong cuộc sống 

của mình
● Tôi có đủ sức khỏe để đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của cá nhân 

một cách độc lập 
● Tôi có thể giao tiếp với mọi người sinh sống gần nơi tôi ở
● Tôi có thể đủ sức khoẻ để đi du lịch một cách độc lập
● Tôi có đủ sức khỏe để đi lại trong nhà kể cả nhà có cầu thang bộ 



5. Yêu cầu học viên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Yêu cầu mọi người lần 
lượt đọc to nhân vật ghi trên thẻ của mình. Sẽ rất thú vị nếu thấy 
nhiều người có thẻ nhân vật giống nhau đứng cao hơn người cũng 
có nội dung tương tự. Có thể hỏi họ thêm một số câu như::
● Câu hỏi nào khiến bạn bước lên? Câu hỏi nào khiến bạn đứng 

lại? (Ghi những câu trả lời này lên bảng lật.) 
● Bạn cảm thấy như thế nào khi không bước lên phía trước? (Tiếp 

tục ghi lại các câu trả lời lên bảng lật khác)
6. Thông báo sẽ thảo luận về nội dung này trong các chuyên đề ti ếp 

theo. 

Hoạt động Hai: Suy ngẫm về đồng cảm 

Mục đích: Giúp tạo sự đồng cảm về 
phân biệt đối xử thông qua hồi tưởng. 

Thời gian: 60 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Đặt ra mục tiêu (20 phút)

1. Phát tờ ôn bài 2.2.2. Đặt ra mục 
ti êu và giải thích rằng học viên 
không nhất thiết phải chia sẻ 
những gì họ viết nếu như họ 
không muốn. 

2. Cho học viên 20 phút để nhớ lại 
các mục ti êu của mình và hoàn 
thành bài tập về đặt mục ti êu.

2.2 Hướng dẫn trực quan (10 phút)  

Đối với hoạt động trực quan, học viên sẽ sử dụng thẻ nhân vật nhận được 
ở hoạt động trước.

Giảng viên sẽ khuyến khích học viên nhấn mạnh nhân vật của mình càng 
nhiều càng tốt. Tuy nhiên, chưa giải thích mục đích của yêu cầu ngay lúc 
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này. Mục đích là giúp học viên khám phá được những cảm xúc khác nhau khi họ 
có quyền hay không có quyền lực gì theo cách mà nhân vật có thể cảm nhận. 
Hướng dẫn trực quan cho học viên như sau:  

1. Yêu cầu học viên hướng lên bảng. Họ có thể di chuyển ghế của mình đến 
vị trí khác ở trong lớp nếu cần. 

2. Yêu cầu học viên thư giãn, nhắm mắt, tay để trên đùi. 
3. Nhẹ nhàng nhắc học viên thư giãn hít thở; lần lượt hít sâu để không khí 

tràn đầy khoang bụng sau đó thở ra. Hoặc nhắc học viên hít vào và đếm 
đến ba sau đó thở ra đếm đến ba; lặp lại vài lần cho đến khi cảm thấy 
mọi người thực sự thư giãn. 

4. Tiếp đó yêu cầu học viên tưởng tượng về nhân vật trong thẻ của mình và 
vẽ một bức tranh về nhân vật này càng sinh động càng tốt. Để giúp cho 
học viên thực hiện hoạt động này, giảng viên sẽ đưa ra một số gợi ý và 
học viên có thể hình dung ra câu trả lời. Giảng viên đọc các câu sau một 
cách chậm rãi: 
● Nhân vật của bạn trông như thế nào (cao, thấp, béo, gầy, có tóc màu 

gì và mặc quần áo gì? v.v.)
● Nhân vật của bạn bao nhiêu tuổi?
● Nhân vật của bạn sống ở đâu?
● Nhân vật của bạn sống với ai?
● Nếu nhân vật của bạn sống với những người khác thì những người ấy 

như thế nào?
● Nhân vật này có tuổi thơ hạnh phúc không? (tại sao có? tại sao 

không?)
● Một ngày bình thường của nhân vật này như thế nào?

○ Người đó đi làm ở ngoài không? 
○ Người đó làm gì? 
○ Người đó có thích công việc mình đang làm không? 
○ Những nhu cầu cơ bản của người đó có được đáp ứng không?  

   (được an toàn, đồ ăn thức uống...?)
●  Người đó cảm thấy thế nào về cuộc sống của mình? 
● Người đó cảm thấy thế nào về tương lai, tại sao? 
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5. Sau một vài phút hồi tưởng, nhẹ nhàng yêu cầu học viên mở mắt ra. Nếu 
lúc trước học viên di chuyển ghế, hãy yêu cầu họ trở lại chỗ cũ.

2.3 Hoạt động: Nếu tôi là bạn… (15 phút) 

Lưu ý của giảng viên

Bài tập này sẽ giúp học viên trải nghiệm nhiều cảm xúc và hồi tưởng. Một số 
học viên sẽ cảm thấy bất lực qua lăng kính của nhân vật hoặc ngay cả khi họ 
phản ánh năng lực của bản thân để đạt được mục tiêu mà họ đặt ra cho bản 
thân. Một số học viên sẽ cảm thấy có quyền lực qua lăng kính của chính họ hoặc 
của nhân vật.

Mục tiêu của bài tập này là khám phá bản chất năng động của quyền lực và sự 
bất lực cũng như sự pha trộn phức tạp của các cảm xúc có thể tác động đến cá 
nhân. Nội dung này sẽ cung cấp thông tin trực tiếp cho chuyên đề tiếp theo, 
chuyên đề định nghĩa về phân biệt đối xử.

1. Yêu cầu học viên nghiên cứu nội dung hồi tưởng mà họ vừa hoàn thành 
về các mục ti êu của mình. Yêu cầu học viên đọc lại tất cả các mục đã viết 
nhưng lần này họ cần tưởng tượng rằng bản thân chính là những nhân 
vật mà họ vừa vẽ ra. 

2. Học viên cần tưởng tượng là mặc dù hóa thân vào các nhân vật trong thẻ 
nhưng họ vẫn có chung mục tiêu như đã đề ra trước đó. 

3. Yêu cầu học viên đọc hết các mục tiêu thông qua lăng kính của nhân vật 
và trả lời các câu hỏi trên trang trình chiếu cho mỗi mục tiêu: 

Suy ngẫm: Nếu đó là anh/chị…
Đọc các mục tiêu qua lăng kính của nhân vật anh/chị đã chọn và trả lời các câu hỏi sau:

● Mức độ tự tin của bạn để đạt được từng mục tiêu?

● Những công cụ gì (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đối tác…) để có thể giúp bạn đạt được mục

tiêu đó?

○ Bạn cảm thấy như thế nào khi nghĩ đến những công cụ này?

● Bạn gặp những thách thức gì trên con đường của mình?

○ Bạn cảm thấy như thế nào khi nghĩ về các thách thức này?

Suy	ngẫm:	Nếu	đó	là	anh/	chị...
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2.4 Thảo luận chung (15 phút) 

1. Yêu cầu cả lớp tập trung lại để thảo luận đóng góp ý kiến. Nếu mọi người 
cảm thấy thoải mái để chia sẻ về các mục tiêu của mình, hãy khuyến 
khích họ làm như vậy và yêu cầu họ ôn lại bài sử dụng những câu sau:  : 
a. Những công cụ và thách thức mà bạn gặp phải khi thực hiện các mục 

tiêu của mình là gì và bạn cảm thấy chúng như thế nào?
b. Khi nhìn vào các mục tiêu đó qua lăng kính của nhân vật sẽ khác như 

thế nào? Và điều đó làm bạn cảm thấy gì? 
c. Điều gì tạo ra những khác biệt đó? 

2. Thông báo với học viên rằng sẽ quay lại chủ đề này trong chuyên đề sau.
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Mục đích: Nhằm tìm hiểu sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới và tác động 
quyền lực trong xã hội phụ hệ cũng như tính chất phức tạp của sự liên kết bất 
bình đẳng giới 

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Hiểu và định nghĩa được sự liên kết bất bình đẳng giới
● Phân tích các ví dụ về phân biệt đối xử giới

Thời gian: 90 phút

Chuyên đề Ba
Phân biệt đối xử trên 
cơ sở giới

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

Giấy dùng cho bảng lật

Hướng dẫn chuẩn bị

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

1. Phân biệt đối xử

2. Các câu chuyện 
về phân biệt đối 
xử 

30

60

Nhằm giới thiệu các khái niệm về lý 
thuyết về liên kết bất bình đẳng giới và 
phân biệt đối xử.

Tìm hiểu về các hình thức khác nhau 
của phân biệt đối xử trong thực tế 
thông qua các trải nghiệm cá nhân.
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Liên kết bất bình đẳng giới
Đây là khái niệm mà chúng ta không chỉ sử dụng trong vấn đề giới mà có thể áp dụng trong

tập hợp nhiều nhóm xã hội của chúng ta liên quan như nhóm tuổi, dân tộc, giáo dục, bản

dạng giới tính, thu nhập, v.v... 

Hoạt động Một: Phân biệt đối xử 

Mục đích: Nhằm giới thiệu các khái niệm về lý về liên kết bất bình đẳng giới và 
phân biệt đối xử.

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn cho giảng viên

1.1 Thuyết trình (30 phút)

Lưu ý đối với giảng viên 

Sử dụng các trang trình chiếu nhằm tổng hợp nội dung kiến thức của các chuyên 
đề trước và giới thiệu các khái niệm hỗ trợ thực hiện các hoạt động.  



8   https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

Minimum Height 
Requirement

1m60

Phân biệt
đối xử

Một người bị đối xử không

công bằng bởi vì bản thân họ

hoặc những đặc tính đặc biệt

của họ như tuổi, dân tộc, giáo

dục, bản dạng giới, thu nhập, 

v.v…

Phân biệt

đối xử trực

tiếp

64

Phân biệt đối xử đối với trẻ em
gái và phụ nữ

“Phân biệt đối xử đối với phụ nữ có nghĩa là bất
kỳ hành động phân biệt, loại trừ, giới hạn nào
được tạo ra trên cơ sở giới tính, có ảnh hưởng
đến hoặc vì mục đích làm yếu đi, hoặc vô hiệu
hoá sự nhận thức, quyền thụ hưởng hoặc hành
động của người phụ nữ, không phân biệt tình
trạng hôn nhân, trên cơ sở bình đẳng giữa nam
giới và nữ giới của quyền con người và các
quyền tự do về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, 
dân sự hoặc bất cứ lĩnh vực nào khác”. (CEDAW)

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

8
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Phân biệt đối

xử gián tiếp

Lưu ý đối với giảng viên

Mục tiêu của chuyên đề này nhấn mạnh rằng con người thuộc nhiều nhóm khác 
nhau và họ có thể bị phân biệt đối xử từ nhiều góc độ. Do đó, hai phụ nữ từ 
cùng một quốc gia không nhất thiết bị phân biệt đối xử như nhau. 

Hoạt động hai: Các câu chuyện về phân biệt đối xử 

Mục đích: Nhằm tìm hiểm các loại phân biệt đối xử khác nhau khác nhau trong 
thực tế thông qua các kinh nghiệm của cá nhân.

Thời gian: 60 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên  

2.1 Chia sẻ kinh nghiệm (20 phút) 

1. Yêu cầu học viên làm việc theo cặp 
2. Yêu cầu học viên thảo luận với đồng nghiệp của mình về những về các ví 

dụ vào thời điểm mà họ đã chứng kiến hoặc trải nghiệm liên quan đến 
phân biệt đối xử.
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3.  Dành cho học viên 15 phút để thảo luận và sau đó mời các nhóm tập 
trung trong vòng 5 phút còn lại. Yêu cầu học viên kể một số ví dụ (không 
cần nhiều ví dụ vì sẽ vẫn có cơ hội chia sẻ trong hoạt động tiếp theo). 

Hoạt động này giúp học viên có cơ hội nhớ lại nội dung về phân biệt đối xử 
trong bối cảnh quốc gia. Các ý kiến có được hoạt động này sẽ cung cấp nội dung 
cho Ngày 3, chuyên đề 3, khi học viên sẽ được yêu cầu áp dụng phương pháp 
tiếp cận dựa trên quyền con người.

2.2 Phân tích kinh nghiệm trong bối cảnh chính trị xã hội (20 phút)

Yêu cầu học viên nhớ lại những ví dụ mà họ đã thảo luận và xác định nguyên 
nhân hoặc lý do dẫn đến phân biệt đối xử. Giảng viên cần minh họa vấn đề này 
bằng cách nêu ví dụ. Họ có thể dùng câu chuyện họ chia sẻ ở chuyên đề trước 
và giải thích về vấn đề bất cập của những chính sách về tổ chức và pháp lý của 
chính phủ dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử và tổng hợp các nguyên nhân 
đằng sau việc mỗi cá nhân cư xử theo cách riêng. 

2.3 Thảo luận chung (20 phút)

Yêu cầu các nhóm phản hồi và ghi những ý chính lên bảng lật. Thông báo rằng 
những nội dung này sẽ còn tiếp tục được trao đổi trong Ngày 3.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Mục đích: Nhằm tìm hiểu sự phân biệt đối xử về giới và sự ảnh hưởng trong 
bối cảnh quốc gia

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Thảo luận các ví dụ cá nhân về phân biệt đối xử ở quốc gia của mình
● Xác định những “điểm áp lực “ tiềm ẩn dẫn đến phân biệt đối xử về giới 

trong công tác thực thi pháp luật
Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

Hướng dẫn chuẩn bị

Chuyên đề Bốn: 
Sự phân biệt đối xử theo 
hoàn cảnh

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

Phân biệt đối xử 
theo hoàn cảnh

90Nhằm tìm hiểu về phân biệt đối xử về giới 
và nguyên nhân trong bối cảnh quốc gia 
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Hoạt động một: Phân biệt đối xử theo hoàn cảnh 

Mục đích: Nhằm tìm hiểu về phân biệt đối xử về giới và nguyên nhân trong bối 
cảnh quốc gia. 

Thời gian: 90 phút

Hướng dẫn cho giảng viên

1.1 Số liệu thống kê (20 phút)

Trước khi tập huấn, giảng viên cần chọn một vài số liệu liên quan đến phân biệt 
đối xử trong bối cảnh quốc gia. Các số liệu thống kê này sẽ được trình chiếu cho 
học viên, lưu ý chỉ trình chiếu số liệu. Giảng viên cần đọc các số liệu thống kê (ví 
dụ như “số ca bạo lực gia đình mỗi năm”) liên quan đến các số liệu trên trang 
trình chiếu. Học viên có thể đoán số liệu nào phù hợp với mỗi chỉ báo thống kê. 

1.2 Xác định “điểm áp lực” (40 phút)

1. Chia học viên ra thành từng nhóm nhỏ và phát bảng lật, giấy và bút.
2. Bắt đầu hoạt động này bằng việc giải thích rằng công tác thực thi pháp 

luật trước đây chủ yếu là do nam giới đảm nhận và mặc dù đã có xu 
hướng tăng số lượng phụ nữ trong nghề này (cũng được đề cập trong 
chương trình này và nội dung tập huấn này là một phần của chương 
trình), nhưng thực tế vẫn còn nhiều việc cần làm. Như chúng ta đã đề 
cập ở chuyên đề trước, có các ví dụ trực tiếp và gián tiếp về phân biệt 
đối xử về giới. Nhiệm vụ của các nhóm là xác định các “điểm áp lực” tiềm 
năng trong hệ thống gây ra phân biệt đối xử với phụ nữ do đó hình thành 
rào cản/gây hạn chế để không có thêm phụ nữ tham gia nghề này. Một 
số ví dụ về vấn đề này gồm có: 
● Giới hạn về chiều cao đối với một số vị trí nhất định;
● Quy định cán bộ nữ phải mặc váy đồng phục, hạn chế vận động; 
● Thiếu trợ cấp thai sản; 
●  Tỷ lệ trả lương không công bằng;
● Tính nam độc hại ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng công bằng 

hoặc/và động lực trong đơn vị thực thi pháp luật
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1.3 Thảo luận chung (30 phút)

1. Tập trung lớp và chia sẻ các ví dụ. 
2. Thảo luận một số ý kiến phù hợp về phương pháp nhận biết các điểm áp 

lực từ đó giúp đưa ra các chiến lược nhằm hạn chế phân biệt đối xử. Nội 
dung này sẽ được tiếp tục thảo luận ở Ngày 3, Chuyên đề 3.

3. Ghim các kết quả của nhóm lên tường để sử dụng ở Ngày 3.

Lưu ý đối với giảng viên

Các ví dụ đưa ra sẽ phụ thuộc vào chính sách, thực tiễn và văn hoá trong bối 
cảnh quốc gia. Do đó, giảng viên cần chuẩn bị trước một số ví dụ trong bối cảnh 
cụ thể.

Ảnh: UNODC/ UN Women



Mục đích: giúp học viên hiểu được vấn đề xâm hại và bạo lực giới

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Định nghĩa được xâm hại và bạo lực giới (xâm hại/ bạo lực giới)

● Đưa ra được ít nhất là ba ví dụ về xâm hại/ bạo lực giới

Thời gian: 90 phút

*Diễn giải Mô-đun 2: Thực hiện hoạt động điều tra có liên quan đến giới đối với nạn nhân của mua 
bán người và các đối tượng dễ bị tổn thương khác: Thực tiễn dành cho cán bộ thực thi pháp luật tuyến 
đầu và đơn vị thực thi pháp luật; tập trung vào việc thực hành tiếp cận đáp ứng về giới trong điều tra. 
Mô-đun này tập trung tìm hiểu xâm hại/ bạo lực giới là gì và những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

3.1.1 Các hình thức bạo 
lực giới

Chuẩn bị hai bộ. In và cắt rời từng bộ

Hướng dẫn chuẩn bị

Chuyên đề Một: 
Xâm hại và bạo lực giới 

NGÀY BA
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Tổng quan 

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

1. Bạo lực với…

2. Thực thi pháp 
luật – Xử lý các con 
số

Tìm hiểu các hình thức khác nhau của 
bạo lực trên cở sở giới.

Giúp học viên nhận thức được mức độ 
của vấn đề và tổ chức thảo luận về vai trò 
của các đơn vị thực thi pháp luật.

50

40

Hoạt động một: Bạo lực đối với… 

Mục đích: Tìm hiểu hình thức khác nhau của bạo lực trên cơ sở giới. 

Thời gian: 50 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Làm việc nhóm (20 phút)

Chia học viên ra hai nhóm và phát cho mỗi nhóm bộ Hoạt động 3.1.1 về các 
hình thức bạo lực giới. Giải thích rằng học viên sẽ đặt các câu đố lên sàn. Trình 
chiếu về nhiệm vụ của nhóm.



Mỗi nhóm sẽ nhận được một bộ thẻ về bạo lực/xâm hại giới và sắp xếp thẻ vào 
vị trí mà họ cho là phù hợp nhất. 

1.2 Thảo luận chung (30 phút)

Yêu cầu các nhóm trở lại lớp học và mời họ xem các nhóm khác sắp xếp thẻ như 
thế nào. Khuyến khích học viên trao đổi ý kiến và đưa ra các câu hỏi.

Chọn một nhóm và đứng xung quanh câu đố của họ, lấy một số ví dụ khác nhau 
về xâm hại và bạo lực giới rồi đưa ra các câu hỏi gợi ý như: 
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Nam giới Nữ giới Cả hai 

Nhiệm vụ
1. Lập bảng như sau sử dụng các thẻ: 

2. Sắp xếp các thẻ bạo lực/xâm hại trên cơ sở giới ở vị trí anh/chị thấy phù hợp nhất. 

Nam giới Nữ giới Cả hai

Đặt các thẻ của Bộ hoạt động 3.1.1 lên sàn. Kẻ bảng như dưới đây: 
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● Hình thức bạo lực này là gì? Nó có liên quan đến những gì? 
● Ai có thể là thủ phạm/nạn nhân trong trường hợp này, tại sao?
● Có sự khác biệt giữa các hình thức bạo lực mà phụ nữ hay nam giới là 

nạn nhân không?
● Bạn nghĩ cộng đồng LGBTI dễ phải chịu hình thức bạo lực nào nhất, vì 

sao?

Lưu ý đối với giảng viên

Giảng viên có thể sử dụng các video trong phần chú thích dưới đây để hỗ trợ 
bài giảng của mình.10

9   https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
10   http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women

Chuyên đề 10: Bạo lực giới

Bạo lực giới là một hiện tượng có gốc rễ sâu xa từ sự bất bình đẳng giới, và tiếp tục là một

trong những hình thức vi phạm quyền con người đáng chú ý nhất trong tất cả các xã hội.

Bạo lực giới là dạng bạo lực trực tiếp đối với một người vì nguyên nhân liên quan đến giới

của họ. Cả nam giới và nữ giới đều bị bạo lực giới nhưng đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ

em gái.

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence

9



Thủ đoạn kiểm soát thường được đối tượng
xâm hại sử dụng
• Tâm lý

o Đe dọa

o Thao túng tâm lý

o Trò chơi tâm trí

• Kinh tế

o Kiểm soát tiền bạc

o Tiêu hết tiền của nạn nhân

o Phá hoại uy tín

• Tình dục

o Tình dục cưỡng bức

o Tình dục bạo lực

o Kiểm soát sinh đẻ

• Thể chất

o Bạo lực thể chất

o Gây nguy hiểm về mặt thể chất

Thủ đoạn kiểm soát thường được đối tượng
xâm hại sử dụng
• Cô lập

o Ngăn cấm/ hạn chế tiếp cận với gia đình

và bạn bè

• Pháp lý

o Nói dối về nạn nhân trước pháp luật

• Con cái

o Không cho nạn nhân gặp con

o Nói dối con để tách con khỏi nạn nhân

o Đe dọa hoặc làm hại con

• Đeo bám

o Đeo bám về thể chất và tâm lý

• Quan hệ

o Hạ uy tín

o Từ chối gặp

• Tài sản và vật nuôi

• Làm hại hoặc không cho tiếp cận cả

hai

Bạo lực giới
Bất kỳ hành vi bạo lực giới nào đều dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến tổn thương hoặc tổn hại về thể thất, tình

dục hoặc tâm lý đối với phụ nữ, bao gồm cả các hành vi đe doạ thực hiện hành vi đó, ép buộc hoặc chuyên quyền

độc đoán về tự do, cho dù xảy ra ở nơi công cộng hay trong cuộc sống cá nhân. Bạo lực đối với phụ nữ được hiểu

là bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hành động sau đây:

Bạo lực về thể chất, tình dục và tâm lý xảy ra trong một gia đình, bao gồm cả đánh đập, xâm hại tình dục của trẻ em nữ trong gia

đình, bạo lực liên quan đến phân chia tài sản, cưỡng bức tình dục, nghi lễ cắt âm vật và các thực hành tín ngưỡng truyền thống

khác có ảnh hưởng xấu đến phụ nữ; quấy nhiễu tình dục bạn tình, bạo lực tình dục với bạn tình và bạo lực liên quan đến các

hình thức bóc lột khác; xâm hại về thể chất, tình dục và tâm lý xảy ra trong cộng đồng bao gồm cả cưỡng hiếp, xâm hại tình dục,

quấy rối tình dục ở nơi công cộng, ở nơi làm việc và ở bất cứ nơi nào khác, mua bán phụ nữ và ép buộc mại dâm; bạo lực về thể

chất, tình dục và tâm lý phạm phải hoặc bỏ qua bởi cơ quan nhà nước cho dù xảy ra bất cứ lúc nào.

Nguồn: Điều 1 và 2 của Tuyên bố về loại trừ bạo lực đối với phụ nữ của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 20 tháng 12 năm 1993. Geneva, Switzerland; 1993.
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Hoạt động hai: Thực thi pháp luật – xử lý các con số

Mục đích: Giúp học viên nhận thức về quy mô của vấn đề và tổ chức thảo luận 
về vai trò của các đơn vị thực thi pháp luật. 

Thời gian: 40 phút

Lưu ý đối với giảng viên

Trước khi thực hiện tập huấn, giảng viên cần lựa chọn các số liệu thống kê chính 
về xâm hại và bạo lực giới, gồm số liệu thống kê cụ thể của quốc gia và toàn cầu.

Các nguồn sau đây có thể được sử dụng tham khảo cho các số liệu toàn cầu:

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/
facts-and-figures

Giảng viên chỉ liệt kê các số liệu trong trang trình chiếu và để danh sách các chỉ 
số ở phần ghi chú.

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1. Giải thích với học viên rằng giảng viên sẽ đọc một vài chỉ số và họ cần 
phải đoán xem con số nào trên slide liên quan đến chỉ số đó.

2. Giảng viên cần khuyến khích thảo luận xoay quanh những số liệu chính 
bằng cách đặt các câu hỏi như: 
● Có hình thức xâm hại /bạo lực giới cụ thể nào xảy ra nhiều ở khu vực 

của họ không?
● Các vấn đề văn hoá-xã hội nào ở quốc gia của họ có góp phần làm 

tăng tình trạng xâm hại /bạo lực giới?
● Bạo lực và xâm hại có được coi là hành vi “bình thường” ở một số 

cộng đồng không?
●  Tại sao các hành vi bạo lực và xâm hại luôn phải được báo cáo cho cơ 

quan công an?

Khuyến khích học viên chia sẻ kinh nghiệm xử lý hành vi xâm hại /bạo lực giới

Hỏi học viên về các ví dụ thực tiễn tốt nhất của các đơn vị thực thi pháp luật 
nhằm giảm tình trạng xâm hại /bạo lực giới. 
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Lưu ý đối với giảng viên 

Khuyến nghị giảng viên chuẩn bị một số ví dụ về những trường hợp tốt nhất 
trong thực tiễn để chia sẻ với nhóm trước khi bắt đầu vào chuyên đề này. Sẽ rất 
hiệu quả nếu giảng viên chia sẻ thêm hình ảnh hoặc video để minh hoạ các ví 
dụ thì sẽ rất hiệu quả.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking
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Mục đích: Giúp cảm thông với nạn nhân của xâm hại/ bạo lực giới

Mục tiêu học tập:

Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…
● Tìm hiểu về quyền lực và kiểm soát
● Thảo luận về những thách thức đối với nạn nhân của xâm hại/ bạo lực 

giới trong quá trình báo cáo xâm hại/ bạo lực giới cho các đơn vị thực thi 
pháp luật  

Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

3.2.1 Bài tập về quyền lực 
và kiểm soát

Chuẩn bị trước ba nhiệm vụ đơn giản, dễ 
thực hiện có thể hoàn thành trong vòng 10 
phút và hướng dẫn bằng văn bản cho học 
viên thực hiện. Chuẩn bị đủ tài liệu để mỗi 
học viên có thể hoàn thành một trong ba 
nhiệm vụ.

Hướng dẫn chuẩn bị

Chuyên đề Hai
Cơ chế quyền lực 
gây ra xâm hại/ 
bạo lực giới
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Hoạt động một: Quyền lực và kiểm soát

Mục đích: nhằm tìm hiểu về quyền lực và kiểm soát trong mối quan hệ liên 
quan đến xâm hại/ bạo lực giới. 

Thời gian: 60 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Làm việc theo nhóm  (45 phút)

Chuẩn bị

Đối với hoạt động này, giảng viên cần chuẩn bị trước ba nhiệm vụ đơn giản, dễ 
thực hiện. Các nhiệm vụ này cần đem lại kết quả thực tế và đòi hỏi mức độ tập 
trung nhất định. Mỗi nhiệm vụ cần được hoàn thành trong khoảng 10 phút. 
Giảng viên cần chuẩn bị và in hướng dẫn thực hiện từ internet. Các nhiệm vụ 
này có thể là:

1. Làm máy bay giấy
2. Buộc hai vật với bằng nút thắt chuyên dụng
3. Gấp một con vật bằng giấy
4. Làm theo hướng dẫn để tạo ra một thứ gì đó từ viên gạch hoặc đất nặn 

của trẻ em.

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

1. Quyền lực và 
Kiểm soát 

2. Thuyết trình do 
giảng viên hướng 
dẫn và thảo luận

60
 

30

Nhằm tìm hiểu về cơ chế quyền lực và 
kiểm soát xảy ra trong mối quan hệ liên 
quan đến xâm hại/ bạo lực giới.

Nhằm trao đổi với học viên về các chiến 
thuật sử dụng quyền lực và kiểm soát 
khác nhau của thủ phạm.
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Giảng viên sẽ để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ vào từng phong bì từ trước để 
học viên không đọc được nội dung bên trong cho đến khi đến lượt họ thực hiện 
nhiệm vụ.
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Dragon

Dragon
Designed by Jo Nakashima

Date: 20/Feb/2015
Difficulty Level: low intermediate
Time to fold it: 30 minutes
Video: http://youtu.be/kUsxMXwCW8A

Standard paper
Tissue foil
Wet folding

Paper: 20cm x 20cm

http://jonakashima.com.br

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

http://youtube.com/jonakashima

Dragon

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

8-12

18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

22-23

Dragon

25. 26. 27.

28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35. 36.

25-28

34

Pleat-fold under the wings

Dragon

37. 38. 39.

40. 41. 42.

43. 44. 45.

46. 47. 48.

46-47

Release the trapped layers

Dragon

49. 50. 51.

52. 53. 54.

55. 56.
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1
2

3

65

4

7
8

10

9

11 12

13
14

Gấp đôi để tạo nếp Gấp theo nét đứt

Gấp theo nét đứt

Mở ra

Vẽ mắt đen

Lật

Lật đằng sau
Hoàn thành

In hai mặt và nháy mắt
CON MẮT BIẾT NHÁY

Bản quyền: Fumiaki Shingu

Gấp lên phía trước

Gấp theo 
nét đứt

Gấp theo nét đứt

Gấp theo nét đứt
Gấp theo nét đứt

Gấp theo nét đứt và 
gấp ngược lại

Phương pháp

Chia học viên thành các nhóm nhỏ gồm 3 người. Phát cho mỗi nhóm tài liệu 
3.2.1 về quyền lực và kiểm soát.

Giải thích với học viên là sẽ có ba phân vai và các thành viên của nhóm sẽ thay 
phiên nhau vào vai các nhân vật. Vì vậy, họ sẽ thực hiện hoạt động này ba lần 
để mỗi thành viên trong nhóm sẽ có cơ hội tham gia vào các vai.
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Các vai được chia như sau:

1. Người bị hại/nạn nhân: Người đóng vai này sẽ làm theo hướng dẫn để 
hoàn thành một nhiệm vụ thực tế.

2. Thủ phạm: Người đóng vai này sẽ dành 7 phút đầu tiên để nói những điều 
tiêu cực với người bị hại/nạn nhân và 3 phút để nói những lời tích cực, 
khuyến khích với họ.

3. Người quan sát: Người đóng vai này sẽ quan sát tương tác giữa người bị 
hại/nạn nhân và thủ phạm và sghi nhận các giao tiếp này và cảm giác khi 
quan sát khi quan sát.

Mỗi vai, mỗi nhiệm vụ sẽ diễn ra trong khoảng 10 phút, học viên vào vai thủ 
phạm sẽ dành ra khoảng 3 phút để nói những nhận xét tiêu cực về người bị hại/
nạn nhân trong khi họ thực hiện vai này. Giảng viên cần kiểm soát thời gian và 
nhắc “thủ phạm” khi cần phải chuyển từ nhận xét tiêu cực sang nhận xét tích 
cực.

Giải thích cho học viên rằng hoạt động này được thiết kế chủ yếu là làm cho 
người chơi cảm thấy khó chịu để họ có thể nhập vai một cách hiệu quả.

Tiếp theo, phát cho nhóm mỗi người một trong ba bộ hướng dẫn được đựng 
trong phong bì. Giải thích rằng họ không được mở phong bì cho đến khi có 
hướng dẫn, và chỉ được mơ khi đến lượt họ đóng vai người bị hại/ nạn nhân. 

Thực hiện hoạt động này 3 lần để mỗi học viên đều có thể được đóng một vai.

1.2 Thảo luận (15 phút)

Khi kết thúc hoạt động này, trình chiếu slide và cho học viên 15 phút để thảo 
luận các câu hỏi ở slide.
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Trong 5 phút còn lại, yêu cầu học viên trả lời câu hỏi.

Lưu ý đối với giảng viên 

Mục tiêu của hoạt động này là nghiên cứu về các mối quan hệ của quyền lực và 
kiểm soát trong tình huống liên quan đến xâm hại/ bạo lực giới. 

Thông thường mọi người không hiểu được tại sao một cá nhân có thể ở trong 
mối quan hệ bị xâm hại, lý do rất phức tạp, khi chúng ta tìm hiểu qua các trang 
trình chiếu. Tuy nhiên mục đích của hoạt động này là giúp học viên suy nghĩ về 
tác động của xâm hại/ bạo lực giới đối với sự tự tin của mỗi người. Giải thích 
rằng nếu ai đó thường xuyên bị nói rằng họ không tốt thì dần dần họ sẽ tin vào 
điều đó một cách tự nhiên. Nếu con người thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi 
bị bạo lực thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận bản thân và và cách 
họ tin tưởng những người xung quanh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến năng lực 
của mỗi người khi tìm đến các đơn vị thực thi pháp luật. 

Hoạt động hai: Thuyết trình do giảng viên hướng dẫn và thảo luận chung 

Mục đích: Nhằm trao đổi với học viên về các thủ đoạn sử dụng quyền lực và 
kiểm soát khác nhau của thủ phạm.

Thời gian: 30 phút

Thảo luận

Bạn cảm thấy như thế nào khi vào vai người bị hại/nạn nhân?
a. Khi nghe phản hồi tiêu cực?
b. Khi nghe phản hồi tích cực?

Bạn cảm thấy như thế nào khi vào vai thủ phạm?

Bạn cảm thấy như thế nào khi vào vai quan sát viên?

a. Bạn thấy gì khi hai nhân vật kia tương tác với nhau?
b. Bạn cảm thấy thế nào khi quan sát hai nhân vật đó từ góc độ
là người quan sát?
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Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Quyền lực và kiểm soát (15 phút)

Sử dụng các trang trình chiếu để trao đổi với học viên các hình thức khác nhau 
mà thủ phạm sử dụng quyền lực và kiểm soát với người bị hại/nạn nhân.  

Quyền lực & Kiểm soát
• Bắt nạt (đe dọa, ép buộc, bạo lực)
• Cô lập
• Giảm nhẹ hoặc chối cãi xâm hại
• Đổ lỗi cho nạn nhân
• Dùng con cái khiến nạn nhân cảm thấy tội lỗi
• Dùng đặc quyền của nam giới hành động như “chủ nhà”
• Xâm hại về kinh tế

2.2 Thảo luận chung (15 Phút)

1. Hỏi các nhóm về những khó khăn mà người bị hại/nạn nhân gặp phải 
khiến họ không thể ti ếp cận lực lượng thực thi pháp luật để được hỗ trợ.

2. Hỏi các nhóm có biết cách các lực lượng thực thi pháp luật có thể giúp 
để vượt qua những trở ngại và tạo ảnh hưởng tí ch cực cho người bị hại/
nạn nhân cảm thấy được hỗ trợ khi cần.

3. Giảng viên cần chuẩn bị các ví dụ cụ thể của quốc gia về các dự án mà các 
đơn vị thực thi pháp luật đang thực hiện để tác động đến văn hoá tí ch 
cực giúp người bị hại/nạn nhân cảm thấy được hỗ trợ khi cần thiết. Các 
ví dụ có thể bao gồm: 
● Tiếp cận cộng đồng để tuyên truyền giáo dục các thành viên về xâm 

hại/ bạo lực giới và các dịch vụ cho nạn nhân
● Các chiến dịch truyền thông 
● Làm việc với những người đứng đầu cộng đồng
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Thuyết trình

3.3.1 CEDAW  In cho mỗi học viên một bản

Chuyên đề Ba: 
Các khuôn khổ pháp lý và 
phương pháp tiếp cận dựa 
trên quyền đối với vấn đề giới

Mục đích: Giúp học viên làm quen với các khuôn khổ pháp lý liên quan và 
phương pháp tiếp cận dựa trên quyền đối với vấn đề giới

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Nhận biết những công ước cơ bản và các khuôn khổ pháp lý liên quan 
đến bình đẳng giới

● Giải thích được nội dung phương pháp tiếp cận dựa trên quyền
● Nhớ được ít nhất là ba nội dung từ công ước CEDAW và áp dụng của điều 

đó vào công tác thực thi pháp luật
Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu Hướng dẫn chuẩn bị
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Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Purpose

1. Tổng quan về 
các khuôn khổ 
pháp lý 

2. Áp dụng 
phương pháp 
tiếp cận dựa 
trên quyền sử 
dụng CEDAW

30
 

60

Nhằm cung cấp cho học viên cái nhìn tổng 
thể về các khuôn khổ pháp lý chính về 
bình đẳng giới.

Nhằm gợi ý về việc áp dụng phương pháp 
tiếp cận dựa trên quyền thông qua Công 
ước CEDAW theo hoàn cảnh của đơn vị 
thực thi pháp luật.

Hoạt động một: Tổng quan về các khuôn khổ pháp lý

Mục đích: Nhằm giới thiệu cho học viên về tổng quan các khuôn khổ pháp lý cơ 
bản liên quan đến bình đẳng giới.

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thuyết trình (30 phút)

Hỏi học viên “quyền con người” là gì.
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Lưu ý đối với giảng viên 

Giải thích rằng bình đẳng giới là trung tâm của quyền con người, luật quốc tế về 
quyền con người kêu gọi “quyền bình đẳng cho nam giới và nữ giới” 

Tất cả các hiệp ước sau này đều được xây dựng dựa trên kêu gọi bình đẳng giới.

Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, các tập quán văn hóa ăn sâu bám rễ và sự bất 
công trong xã hội cho thấy đôi khi phụ nữ vẫn bị phân biệt đối xử và các quyền 
của họ bị vi phạm. 

Ví dụ: 

● Bạo lực giới ảnh hưởng ít nhất 30% phụ nữ trên toàn cầu11

Và ở một số nước:

● Luật pháp và các chính sách không cho phép phụ nữ có quyền bình đẳng 
trong sở hữu đất đai, tài sản và nhà ở

● Sự phân biệt đối xử về kinh tế và xã hội dẫn đến việc phụ nữ có ít lựa 
chọn cho cuộc sống, khiến họ dễ trở thành nạn nhân của mua bán người.

● Phụ nữ bị từ chối các quyền về sức khỏe tì nh dục và sức khỏe sinh sản

Quyền con người
• Luật quốc tế về quyền con người (Tuyên ngôn về nhân quyền và hai công

ước)

• Công ước về loại trừ các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ(1979)

• Công ước về quyền trẻ em (1989)

• Luật tị nạn

• Công ước về quyền của người khuyết tật (2006)

• Công ước về quyền của người lao động di cư

11   https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx.



Thảo luận
Sự khác nhau giữa sự bình đẳng

và công bằng là gì?

88

● Những người bảo vệ quyền cho phụ nữ bị cộng đồng tẩy chay và bị coi là 
mối đe dọa về tôn giáo, danh dự hoặc văn hoá

● Vai trò quan trọng của phụ nữ đối với hoà bình và an ninh thường bị coi 
nhẹ, cũng như những rủi ro cụ thể mà họ phải đối mặt trong các tình 
huống xung đột

● Bên cạnh đó, một số nhóm phụ nữ phải đối mặt với các hình thức phân 
biệt đối xử phức tạp - do các yếu tố như tuổi tác, dân tộc, tình trạng 
khuyết tật, tình trạng kinh tế xã hội, hoặc xu hướng tính dục… ngoài vấn 
đề giới của họ.

● Để đảm bảo một cách hiệu quả các quyền của phụ nữ trước hết cần có 
sự hiểu biết toàn diện về các cấu trúc xã hội các mối quan hệ quyền lực 
không chỉ bao gồm pháp luật và chính trị mà còn cả nền kinh tế, động lực 
xã hội và cuộc sống gia đình và cộng đồng.

● Phải xóa bỏ những định kiến có hại về giới để phụ nữ sẽ không phải là 
“nên” làm gì mà thay vào đó phải được nhìn nhận họ là ai với những 
mong muốn, nhu cầu của riêng họ.
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Bình đẳng thực chất
• Ghi nhận rằng không phải tất cả đều có những lợi thế giống nhau để đạt

được kết quả như nhau khi có cơ hội như nhau… có nghĩa là chúng ta bắt

đầu cuộc chơi trên những sân chơi không giống nhau ví dụ như đến từ

một cộng đồng bị thiệt thòi hoặc có khiếm khuyết về thể chất

• Bình đẳng thực chất ghi nhận rằng có thể sẽ cần các biện pháp cụ thể để

điều chỉnh sự cân bằng của một hệ thống để tất cả các cá nhân được

nhận các cơ hội như nhau và đạt được kết quả như nhau

Bình đẳng và Công bằng
“Bình đẳng giới, bình đẳng giữa nam giới và nữ giới… không có nghĩa là nữ giới và nam

giới trở nên giống nhau, mà quyền, trách nhiệm, cơ hội của họ sẽ không phụ thuộc vào việc

họ sinh ra là nam hay nữ. Công bằng giới là đối xử công bằng giữa nam giới và nữ giới

theo các nhu cầu tương ứng của họ. Điều này có thể là đối xử bình đẳng hoặc đối xử khác

nhau nhưng được coi là phù hợp với quyền, lợi ích, nghĩa vụ và cơ hội" – Tổ chức Giáo

dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc .”

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESDOC)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145

12

12   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145.
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13  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.

CEDAW 
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ

Được thông qua năm 1979

Được mô tả là đạo luật quốc tế về quyền phụ nữ

gồm 30 điều

Định nghĩa sự phân biệt đối xử là:

"... bất kỳ sự phân biệt, loại trừ, hạn chế nào được thực hiện có tác dụng hoặc nhằm mục đích
làm giảm hoặc vô hiệu hóa sự công nhận, quyền thụ hưởng hoặc quyền sử dụng của phụ nữ,
bất kể tình trạng hôn nhân trên cơ sở bình đẳng của nam giới và nữ giới, nhân quyền và các
quyền tự do cơ bản khác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự hay bất kỳ
lĩnh vực nào khác."

Các cam kết của CEDAW
Với việc ký kết Công ước này, các chính phủ cam kết...

• Lồng ghép các nguyên tắc bình đẳng nam nữ vào hệ thống pháp luật, bãi

bỏ các luật lệ có sự phân biệt đối xử, thông qua các luật mới phù hợp và

nghiêm cấm tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ;
1. Thành lập toà án và các thể chế công khác nhằm đảm bảo bảo vệ hiệu quả phụ nữ khỏi

tình trạng bị phân biệt đối xử; và

2. Đảm bảo xóa bỏ mọi các hành vi phân biệt đối với phụ nữ của các cá nhân, tổ chức

hoặc doanh nghiệp.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

13
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IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

MA-LAY-XI-A

MY-AN-MA

THÁI LAN

VIỆT NAM

Điều 29 (1))

Chung: nếu “không xung đột với Luật 
Hồi giáo sharia” và hiến pháp
Điều 5 (a)
Điều 7 (b)
Điều 9 (2)
Điều 16 (1) (a)(c)(f)(g)
+ Điều 11 được hiểu là “nghiêm cấm 
phân biệt đối xử chỉ  công bằng giữa 
nam giới và nữ giới”

Điều 29

Điều 29 (1)

Điều 29 (1)
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Lưu ý đối với giảng viên

Tất cả các Chính phủ trong khu vực Đông Nam Á đều đã cam kết thúc đẩy quyền 
con người của phụ nữ và xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ thông qua việc phê 
chuẩn và gia nhập Công ước CEDAW, và các quốc gia như Cam-pu-chia, Phi-lip-
pin, Thái Lan và Timor Leste vẫn đang tiến hành phê chuẩn hoặc gia nhập Nghị 
định thư bổ sung của CEDAW. 

Tuy nhiên còn các nước khác đã đăng ký với CEDAW: 



Lưu ý đối với giảng viên

Học viên không nhất thiết phải tìm hiểu sâu các khuôn khổ pháp lý quốc tế 
trong khoá học này. Mục đích là giới thiệu các khuôn khổ pháp lý và tổng quan 
về nội dung, bối cảnh, và mục đích; để học viên có thể nhận ra động lực thúc 
đẩy bình đẳng giới ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Mục đích chung của chuyên 
đề này là khuyến khích cán bộ thực thi pháp luật hành động theo cách đáp ứng 
tốt hơn về giới trong công việc của mình thông qua việc hiểu được các yêu cầu 
về pháp lý, cũng như những động cơ về đạo đức, tâm lý. Các chuyên đề khác của 
khóa học sẽ đề cập đến những động cơ này. 

Do đó, giảng viên cần hiểu về các khuôn khổ pháp lý để có thể đưa ra một cái 
nhìn tổng thể, nội dung và mục đích. Các liên kết đến các nguồn thông tin được 
liệt kê ở phần chú thích.

14   https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
15   http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
16   https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
17   https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-
advancement-women

Các khuôn khổ pháp lý quốc tế
• Diễn đàn hành động Bắc Kinh

• Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc số 1325 và 1820

• Các mục tiêu phát triển bền vững

• Các kế hoạch chiến lược quốc gia về phát triển phụ nữ (NSPAW)

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.agipp.org/en/issuesthataffectwomensparti/national-strategic-plan-advancement-women

14
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Lưu ý cho các giảng viên

Có khả năng chuyên đề lớn học viên sẽ không giữ vai trò ra quyết định về chính 
sách và thực tiễn; và, thậm chí nếu có ai giữ vai trò này, việc hỗ trợ xây dựng 
phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người dành cho công tác thực thi 
pháp luật sẽ đòi hỏi sáng kiến xây dựng năng lực chứ không chỉ tham gia khoá 
tập huấn ba ngày. Mục đích của hoạt động này là giới thiệu cho học viên về khái 
niệm của phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và cần huy động 
quyền con người để hướng dẫn tiếp cận chiến lược như thế nào. Giảng viên 
cần nhấn mạnh rằng trên thực tế việc xây dựng phương pháp tiếp cận dựa trên 
quyền con người rất phức tạp đòi hỏi có sự phân tích và hiểu biết toàn diện về 
các yếu tố chính trị-xã hội trong bối cảnh quốc gia mà phương pháp tiếp cận đó 
đang được xây dựng. 19

Hoạt động này trong chuyên đề này là phương pháp đơn giản để giới thiệu khái 
niệm chung về tiếp cận dựa trên quyền con người.

18   https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html.
19   https://www.un.org/womenwatch/daw/news/savitri.htm.
20   http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf.

Tiếp cận dựa trên quyền con người
Tiếp cận dựa trên quyền con người là gì?

Tiếp cận dựa trên quyền con người là một khung khái niệm về quá trình

phát triển con người dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người

theo chuẩn mực và có các hoạt động hướng tới thúc đẩy và bảo vệ quyền

con người. Cách tiếp cận này phân tích các yếu tố bất bình đẳng nằm ở

trung tâm các vấn đề về phát triển và giải quyết các hành vi phân biệt đối xử

và phân bổ quyền lực không công bằng gây cản trở quy trình phát triển
https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html.

18
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Hoạt động hai: Áp dụng Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người sử 
dụng Công ước CEDAW

Mục đích: Giúp đưa ra các ý tưởng về việc áp dụng phương pháp tiếp cận dựa 
trên quyền con người thông qua CEDAW trong bối cảnh của các đơn vị thực thi 
pháp luật. 

Thời gian: 60 phút

Hướng dẫn đối với giảng viên

2.1 Hoạt động: Áp dụng Công ước CEDAW (30 phút) 

Chia học viên ra thành các nhóm và phát cho mỗi nhóm tài liệu số 3.3.1 CEDAW 
(xem Phụ lục) để đọc, và phát giấy dùng cho bảng lật và bút. Trình chiếu nhiệm 
vụ lên màn hình.

Các nguyên tắc khung cơ bản đối với
Tiếp cận dựa trên quyền con người

Sự tham gia
Mọi người nên cùng tham gia vào quyết định liên quan đến quyền của mình
Trách nhiệm giải trình
Nên có cơ chế giám sát việc quyền con người bị ảnh hưởng như thế nào, đồng thời có biện pháp khắc phục khi
có vấn đề phát sinh.
Không phân biệt đối xử và bình đẳng
Tất cả các hình thức phân biệt đối xử phải bị nghiêm cấm
Những người đối mặt với những rào cản lớn nhất trong việc hiện thực các quyền phải được ưu tiên.
Trao quyền
Mọi người cần hiểu về quyền của mình và được hỗ trợ đầy đủ để tham gia xây dựng chính sách và thực tiễn có
ảnh hưởng đến cuộc sống của mình
Tính hợp pháp
Các tiếp cận nên cần được dựa trên các quyền hợp pháp và được quy định trong luật quốc gia và quốc tế.

http://www.scottishhumanrights.com/media/1409/shrc_hrba_leaflet.pdf
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Nhiệm vụ: CEDAW
Đọc phần tóm tắt CEDAW và thảo luận trong nhóm của bạn các vấn đề sau đây :

• Điều luật nào áp dụng vào công tác của lực lượng thực thi pháp luật?

• Làm thế nào những điều luật này có thể sử dụng trong quá trình hướng dẫn công tác?

• Những điều luật nào áp dụng cho cách thức tuyển dụng của lực lượng thực thi pháp luật?

• Làm thế nào để các điều này được sử dụng trong quá trình hướng dẫn công tác?

Điều

3. Đảm bảo các quyền con người và quyền 
tự do cơ bản 
Chính phủ phải hành động trong tất cả các 
lĩnh vực - chính trị, xã hội, kinh tế, và văn 
hoá - nhằm đảm bảo cho phụ nữ và các trẻ 
em gái được hưởng các quyền con người 
và quyền tự do cơ bản.

5. Vai trò dựa trên khuôn mẫu
Các chính phủ phải làm việc để thay đổi sự 
định kiến về phụ nữ và trẻ em gái, nam giới 
và trẻ em trai, đặc biệt là nếu những vai trò 
dựa trên  nam giới và trẻ em trai được coi 
là tốt hơn phụ nữ và trẻ em gái 

Cơ quan thực thi pháp luật 
phải có trách nhiệm giám 
sát các quyền này được 
tôn trọng và thực hiện đối 
vơi mỗi người dân và trong 
chính đơn vị của họ. 

Vấn đề này cần được quy 
định trong chính sách tuyển 
dụng của đơn vị thực thi 
pháp luật.

Áp dụng trong các đơn vị 
thực thi pháp luật
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2.2 Thảo luận chung (30 phút)

Nghe phản hồi của học viên, có nhiều cách hiểu khác nhau có thể áp dụng cho 
hai câu hỏi đầu tiên. Dưới đây là một số điểm nổi bật. 



Điều Áp dụng trong các đơn vị 
thực thi pháp luật

6. Mua bán người và mại dâm
Các Chính phủ phải có hành động, bao gồm 
cả việc ban hành luật mới nhằm chấm dứt 
nạn mua bán, bóc lột và mại dâm phụ nữ và 
trẻ em gái.

7. Đời sống chính trị và công cộng 
Phụ nữ có những quyền bình đẳng trong 
bầu cử và được bầu vào các vị trí của chính 
phủ. Phụ nữ và trẻ em gái có quyền tham 
gia vào quá trình ra quyết định của chính 
phủ và thực hiện các quyết định này. Họ 
cũng có quyền tham gia các tổ chức phi 
chính phủ (NGOs).

11. Việc làm
Phụ nữ có quyền làm việc như nam giới. Họ 
có thể tham gia vào các ngành nghề mà họ 
lựa chọn. Phụ nữ phải có cơ hội bình đẳng 
trong quá trình tìm việc làm, được trả lương 
bình đẳng, được thăng tiến và được đào tạo 
cũng như tiếp cận với các điều kiện làm việc 
an toàn. Không nên phân biệt đối xử vì họ 
đã kết hôn, đang mang thai, mới sinh con 
hoặc đang nuôi con nhỏ. Phụ nữ cần được 
sự hỗ trợ bình đẳng từ chính phủ khi nghỉ 
hưu, thất nghiệp, ốm đau và khi già.

Các đơn vị thực thi pháp 
luật chủ trì trong việc ứng 
phó và điều tra.  

Trong quá trình bầu cử, các 
đơn vị thực thi pháp luật có 
thể tham gia vào hoạt động 
giữ gìn trật tự và đảm bảo 
công dân có quyền tiếp cận 
các điểm bỏ phiếu. 

Vấn đề này cần được quy 
định trong các chính sách 
nhân sự, cần được quy 
định rõ ràng và ngầm hiểu 
(có nghĩa là nếu chính sách 
tuyển dụng yêu cầu các 
điều kiện về thể chất như 
chiều cao thì nhiều phụ nữ 
khó có thể đạt được điều 
kiện này).
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Điều Áp dụng trong các đơn vị 
thực thi pháp luật

12. Y tế
Các Chính phủ phải đảm bảo rằng phụ nữ 
và trẻ em gái không bị phân biệt đối xử về 
chăm sóc y tế. Phụ nữ và trẻ em gái phải 
được chăm sóc y tế với điều kiện như nam 
giới và trẻ em trai. Đặc biệt là phụ nữ có 
quyền hưởng các dịch vụ y tế liên quan đến 
kế hoạch hoá gia đình và chế độ thai sản.

13. Đời sống kinh tế xã hội
Phụ nữ và trẻ em gái có quyền như nam 
giới và trẻ em trai trong tất cả các hoạt 
động của đời sống kinh tế, xã hội như 
hưởng trợ cấp gia đình, được vay vốn ngân 
hàng, tham gia các hoạt động thể thao, văn 
hoá.
15. Pháp luật
Phụ nữ và trẻ em gái bình đẳng với nam 
giới và trẻ em trai trước pháp luật, bao 
gồm quyền đi lại, lựa chọn nơi ở, ký kết 
hợp đồng, mua bán tài sản. Phụ nữ có 
“năng lực pháp lý” như nam giới.

Vấn đề này liên quan đến 
các vụ mua bán người và 
chăm sóc nạn nhân sau khi 
bị mua bán.

Đảm bảo các điều kiện làm 
việc công bằng, phụ nữ và 
trẻ em gái không phải chịu 
làm các công việc thấp 
kém, phi pháp. 

Đảm bảo các công cụ cần 
thiết để thực hiện các 
quyền này
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16. Hôn nhân và đời sống gia đình
Phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới 
trong việc lựa chọn người để kết hôn, số 
con muốn có và chăm sóc con cái khi chúng 
ra đời. Phụ nữ cũng có quyền bình đẳng 
đối với tài sản mà họ có với với chồng trong 
thời kỳ hôn nhân. Để chấm dứt nạn tảo 
hôn, các chính phủ cần phải quy định độ 
tuổi kết hôpn thấp nhất và đảm bảo quy 
định này phải được tuân thủ. Tất cả các 
cuộc hôn nhân đều phải có đăng ký kết hôn 
(chính thức được ghi nhận bởi cơ quan nhà 
nước). 

Giảng viên cần chuẩn bị một số ví dụ của quốc tế về việc áp dụng Công ước 
CEDAW và các quy định về nhân quyền khác có liên quan để sử dụng trong quá 
trình lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người với hoạt động 
thực thi pháp luật.  

Đảm bảo các công cụ cần 
thiết để thực hiện các 
quyền này, đặc biệt  khi có 
liên quan tới các vụ mua 
bán người
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Mục đích: nhằm ôn tập lại toàn bộ khoá học và xây dựng kế hoạch hành động 
để thực hành nội dung đã học

Mục tiêu học tập:
Trong chuyên đề này, học viên sẽ…

● Xem lại nội dung của Mô-đun 1
● Ôn tập lại các nội dung chính đã học trong toàn khoá
● Xây dựng được một kế hoạch hành động để thực hành việc học

Thời gian: 60 phút

Chuyên đề Bốn: 
Ôn tập và lập kế hoạch 
hành động

Mô tả nguồn tài liệu

Ôn lại Mô-đun 1

Đánh giá của học viên về 
Mô-đun 1 

3.4.1 Các câu hỏi ôn tập kế 
hoạch hành động

Chuẩn bị hoạt động ôn tập

Giảng viên có thể sử dụng phương pháp yêu 
thích của mình

In cho mỗi học viên một bản

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động Một: Ôn tập và Đánh giá

Mục đích: Nhằm ôn lại các nội dung chính đã học và lập kế hoạch hành động để 
thực hiện việc học.

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn đối với giảng viên:

1.1 Ôn tập nội dung Mô-đun 1 (20 phút)

Có rất nhiều cách để giảng viên thực hiện hoạt động này, gợi ý có thể là bốc 
thăm câu hỏi trong mũ.

Trước khi vào chuyên đề này, giảng viên viết các câu hỏi (mỗi học viên một câu) 
về nội dung khoá học vào những mẩu giấy nhỏ, gấp giấy rồi để vào một chiếc 
mũ hoặc bát.

Yêu cầu học viên xếp thành vòng tròn, mỗi người bốc thăm một câu hỏi và trả 
lời câu hỏi đó.

Tổng quan 

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

1. Ôn tập và 
đánh giá

2. Lập kế hoạch 
hoạt động

30
 

30

Nhằm ôn lại các nội dung chính đã học 
và xây dựng kế hoạch hành động để thực 
hiện việc học

Nhằm lập kế hoạch hoạt động để thực 
hiện việc học.
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1.2 Đánh giá cuối khóa học (10 phút)

Giảng viên cần tổng hợp ý kiến phản hồi của học viên vào cuối Mô-đun này 
thông qua phương pháp và hình thức đánh giá theo đề xuất của cơ quan công 
tác của học viên. 

Hoạt động hai: Lập kế hoạch hành động 

Mục đích: Nhằm lập kế hoạch để thực hiện việc học.

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên:

2.1 Lập kế hoạch hành động (20 phút)

Phát tài liệu số 3.4.1 về Câu hỏi ôn tập về Kế hoạch hành động và giải thích tài 
liệu gồm các câu hỏi ôn tập và kế hoạch hành động mẫu.

Học viên có 20 phút để tự nghiên cứu và hoàn thành biểu mẫu này.

2.2 Thảo luận chung (10 phút)

Mời học viên chia sẻ các kế hoạch hành động của mình nếu họ cảm thấy thoải 
mái và trả lời các câu hỏi khác nếu có.
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Tài liệu tập huấn
PHỤ LỤC
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1.1.1 Giới và giới tính 

Giới tính Giới

Phụ nữ có 2 nhiễm sắc thể X, nam 
giới chỉ có một nhiễm sắc thể X và 
nhiễm sắc thể Y

Phụ nữ sinh con

Nam giới có mức testosterone cao 
hơn phụ nữ

Phụ nữ có mức oestrogen và 
progesterone cao hơn nam giới

Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ

Nam giới vỡ giọng khi đến tuổi dậy 
thì

Phụ nữ thì bắt đầu chu kỳ kinh 
nguyệt khi dậy thì

Phụ nữ tình cảm hơn nam giới

Phụ nữ có tóc dài hơn nam giới

Nam giới lái xe tốt hơn phụ nữ

Phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc 
con cái

Nam giới giữ hầu hết các vị trí cao 
trong chính phủ

Trẻ em trai thường thích màu xanh 
còn trẻ em gái thường thích màu 
hồng

Phụ nữ nấu nướng và dọn dẹp tốt 
hơn nam giới
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1.1.2 Phân chia đồ vật, hoạt động và vai trò theo giới 

Phụ nữ

Đàn ông 

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

1.1.2 Đồ vật 

Đồ trang điểm

Túi xách 
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Tờ báo

Cà-vạt

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Quần

Công việc
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Xe đẩy

Máy tính xách tay

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Xe hơi
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Lái xe

Xây dựng

1.1.2 Hoạt động

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Nấu nướng

Chơi với con 
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Dọn dẹp nhà cửa

May vá

Cắt ở đây

Cắt ở đây



Mô-đun 1 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI DÀNH CHO CÁN BỘ TUYẾN ĐẦU VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC THI PHÁP LUẬT 

113

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Đổ xăng

Mua sắm
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Khiêu vũ

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

1.1.2 Vai trò

Giáo viên

Y tá
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Chính trị gia

Chủ hộ

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Người chăm sóc trẻ

Người chăm sóc 
người cao tuổi
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Nông dân

Cắt ở đây
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Lính cứu hỏa

Lái xe tắc xi

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Trả lời các câu hỏi sau đây đối với mỗi tình huống nghiên cứu:

1. Bạn nghĩ là những nhân vật trong tình huống đó là nam hay nữ? Hãy giải 
thích.

2. Hậu quả của hành động trong tình huống này có thể là gì, bao gồm phản ứng 
của gia đình và cộng đồng cũng như bất kỳ hậu quả về pháp lý, kinh tế hoặc 
tác động lâu dài khác?

3. Hậu quả có gì khác biệt nếu người thực hiện hành động là nam hoặc nữ 
không? Nếu có thì như thế nào? 

4. Bạn có nghĩ là những hậu quả liên quan đến giới có thể khác đi khi đặt trong 
bối cảnh hiện tại so với thời điểm bố mẹ, ông bà của bạn còn trẻ không?

1.2.1 Giá trị, cảm xúc và hành vi liên quan đến giới
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Trường hợp nghiên cứu A: Câu chuyện mới  

Cảnh sát đang tìm kiếm hai người 16 tuổi có tên là Red và Blue. Cả hai người 
này đều bị cáo buộc là đã đột nhập trái phép vào một nhà sinh hoạt cộng đồng 
để ngủ qua đêm. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều vỏ chai rượu và vỏ bao cao su 
tại hiện trường. 

Một người dân địa phương đã tìm thấy hai người thanh niên này tại khu trung 
tâm và hỏi tại sao họ lại ở đó. Có thông tin cho rằng, Blue đã nổi nóng và rất 
căng thẳng với người đó cho đến khi Red ra sức can ngăn sau đó cả hai người 
họ bỏ chạy. 

Red đã được mô tả là người dễ bị tổn thương, sống trong một gia đình có hoàn 
cảnh phức tạp, trong khi đó, trường học của Blue thông báo là họ rất bất ngờ 
trước hành vi này vì Blue là một vận động viên thể thao rất tài năng.

Trường hợp nghiên cứu B: Bài báo 

Một nghi phạm khủng bố bị bắt giữ sau khi đột nhập vào một trung tâm thương 
mại và doạ bắn những người dân vô tội đang đi mua sắm ở đây vào chiều thứ 
Bảy.

Một nhân chứng mô tả sự việc như sau

“Tôi đã rất sợ hãi, vừa chạy vừa hét lên khi nhìn thấy tên khủng bố đi vào trung 
tâm thương mại. Tôi đã rất may mắn vì thấy một tấm biển hiệu lớn và tôi đã 
trốn sau đó để tên khủng bố không nhìn thấy tôi.” 

Tên khủng bố sau đó bị khống chế bởi một người bán hàng dũng cảm, người này 
đã ném một quả bóng chày trúng vào đầu tên khủng bố và đánh hắn bất tỉnh. 

Một nhóm bạn đã nói với phóng viên là họ vô cùng biết ơn hành động dũng cảm 
của người bán hàng đó.

“Chúng tôi đang ở một quán bar trong khu mua sắm, uống một chút và xem 
trận bóng đá. Khi chúng tôi đi ra ngoài hút thuốc thì thấy tên khủng bố chạy tới. 
May sao đó cũng chính là lúc người bán hàng ném quả bóng chày trúng vào đầu 
tên khủng bố và hạ gục hắn” 
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Trường hợp nghiên cứu C: Đánh giá phim 

Câu chuyện tình yêu đã mang hai nhân vật tên là Green và Red đến với nhau.

‘Green’ là một người mẹ đơn thân, người đã thoát khỏi mối quan hệ bị lợi dụng 
và chuyển đến ở một thành phố mới để bắt đầu lại từ đầu.

‘Red’ là một luật sư thành công trong sự nghiệp, có vẻ như đang có tất cả những 
gì mà một người bình thường mong muốn trong cuộc sống. Tuy nhiên, đằng sau 
vẻ bề ngoài đó, Red lại đang chịu đựng một vết thương tâm lý sâu sắc bắt nguồn 
từ sau cuộc chiến tranh; và hậu quả là người này bị nghiện rượu. 

Hai nhân vật này tình cờ đến với nhau trong một buổi tối tuyết rơi nhiều, khi đó 
Green đang đi bộ từ nơi làm việc về nhà thì nhìn thấy Red loạng choạng bước 
ra từ một quán bar bên đường trong tình trạng say rượu và bị hai thanh niên 
đội mũ trùm đầu cướp tiền. Green đã nhặt được một chiếc gậy bên đường và 
lao vào cứu Red. 

Sau khi giúp Green tỉnh táo lại và rửa sạch vết thương, hai người đã trở nên 
thân thiết và mối quan hệ tình cờ này sau đó đã dẫn tới tình yêu. 
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Tôn giáo 

1.4.1 Thẻ các nhân vật ảnh hưởng

Cắt ở đây
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Chính trị

Cắt ở đây
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Giáo dục 

Cắt ở đây
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Sự nghiệp

Cắt ở đây
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Phương tiện/ 
Phương tiện xã hội 

Cắt ở đây
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Hãy nối các thuật ngữ sau với định nghĩa đúng: 
Người đồng tính nam   Dị tính
Tình dục đồng giới   Liên giới tính**
Người đồng tính nữ   Người chuyển giới (đôi khi gọi tắt là “trans”)*

Thuật ngữ Định nghĩa

Chỉ người đàn ông có xu hướng bị hấp dẫn về tình cảm và tình dục đối với những người 
đàn ông khác. Ngoài ra, liên quan đến thuật ngữ về đồng tính nữ (lesbian) và đồng tính 
nam (gay), một số người đồng tính nữ coi mình  là “gay” hơn là “lesbian”

Chỉ người phụ nữ bị lôi cuốn về tình cảm và tình dục đối với những người phụ nữ khác.

Người chuyển giới (đôi khi viết tắt là “trans”) là một thuật ngữ chung được sử dụng để 
mô tả tất cả những người có ngoại hình và tính cách không đồng nhất với đặc điểm giới 
tính của cơ thể khi sinh ra, bao gồm những người hoán tính (chưa phẫu thuật chuyển 
giới), những người mặc trang phục khác giới (người mặc giả trang), và những người 
được xác định thuộc nhóm giới tính thứ ba. Người chuyển giới nữ được xác định là phụ 
nữ nhưng họ lại bị coi là nam giới khi được sinh ra. Người chuyển giới nam được xác 
định là nam giới nhưng họ lại được coi là nữ giới khi được sinh ra. Trong khi đó một số 
người chuyển giới khác không hề xác định được giới của mình. Một số người chuyển giới 
tìm đến phẫu thuật hoặc dùng các loại hóc-môn để chuyển đổi cơ thể mình về bản dạng 
giới gốc; tuy nhiên một số người thì không làm điều đó.
Đây có thể được coi là một thuật ngữ y học dùng để chỉ một người có xu hướng bị hấp 
dẫn về cảm xúc và tình dục đối với những người cùng giới. Ngày nay thuật ngữ “gay” 
thường được sử dụng rộng rãi hơn.

Chỉ người nam giới có xu hướng bị hấp dẫn về tình cảm, tình dục với người nữ giới hoặc 
người nữ giới có xu hướng bị hấp dẫn về tình cảm, tình dục với người nam giới

Người liên giới tính là những người được sinh ra với các đặc điểm giới tính về thể chất 
hoặc sinh học và như giải phẫu cơ thể, bộ phận sinh dục, đặc tính về hóc-môn và/hoặc 
nhiễm sắc thể không phù hợp với nhận dạng điển hình về giới tính nam hay nữ. Những 
đặc điểm này có thể rõ ràng khi mới sinh ra hoặc xuất hiện sau này trong cuộc sống, 
thường trong giai đoạn dậy thì. Người liên giới tính có thể có bất kỳ xu hướng tình dục 
và bản dạng giới nào.

Nguồn: Xem tại https://www.stonewall.org.uk/help-advice/glossary-terms
*https://www.unfe.org/definitions/
**https://www.unfe.org/definitions/
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2.2.1 Thẻ nhân vật 

Một người đàn ông 35 tuổi 
cần một chiếc xe lăn sau khi bị 
tai nạn lao động (không được 
bồi thường). Anh ta có 5 đứa 
con nhỏ

Một cô gái 25 tuổi có vấn đề 
về thính lực và gặp nhiều khó 
khăn trong học tập. Là thành 
viên trong một gia đình đông 
con. 

Một cậu bé mồ côi 15 tuổi 
phải chăm sóc hai người em, 
một em 10 tuổi và một em 8 
tuổi

Một nữ chính trị gia 35 tuổi 
đang có bầu và mới goá chồng

Một người đàn ông là giám 
đốc điều hành một công ty 
triệu đô

Một phụ nữ 18 tuổi đang làm 
giúp việc nhà một trái phép ở 
nước ngoài

Cô gái 10 tuổi là người dân 
tộc thiểu số sống ở vùng nông 
thôn xa xôi vừa bị lũ lụt hoành 
hành.

Một người đàn ông 45 tuổi, 
là Giám đốc của một doanh 
nghiệp làm ăn phát đạt. Chưa 
kết hôn và chỉ có một vài 
người bạn

Một sinh viên đại học là nữ 25 
tuổi, cũng là gái mại dâm.

Một người goá phụ 80 tuổi, 
kiếm được ít hơn 1 Đô-la một 
ngày.

Một cô gái 16 tuổi bị mua bán 
để làm ở một tiệm massage

Một nữ giáo viên thường 
xuyên bị chồng đánh đập
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2.2.2 Đặt mục tiêu 

Đánh giá mức độ tự tin bạn 
sẽ đạt được mục tiêu đó 
1 = Không thể
5 = Cực kỳ tự tin

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Bạn sẽ cần đến những công 
cụ gì để giúp mình đạt được 
mục tiêu? 
Có những trở ngại gì?  

Công cụ: 

Trở ngại: 

Công cụ: 

Trở ngại: 

Công cụ: 

Trở ngại: 

Công cụ: 

Trở ngại: 

Công cụ: 

Trở ngại: 

Mô tả mục tiêu 

Xác định năm mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong ba năm tới, sau đó đánh giá mức độ tự tin 
mà bạn có thể đạt được mỗi mục tiêu.
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Nữ giới

Nam giới

Cả hai

3.1.1 Các hình thức bạo lực giới 

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Đe dọa

Bạo lực thể chất

Lạm dụng tâm lý
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Gây nguy hiểm về thể chất 
(như lái xe quá nhanh, 

nguy hiểm)

Trò chơi tâm lý

Tình dục ép buộc
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cấm/ hạn chế tiếp xúc 
với gia đình và bạn bè 

Ngăn không cho 
sử dụng tiền 

Nói dối về nạn nhân 
trước pháp luật 
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Dùng hết tiền của 
nạn nhân 

Không cho nạn nhân 
gặp con 

Nói dối con để tách con 
khỏi nạn nhân 
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Tình dục bạo hành 

Đe họa hoặc làm đau
 con cái 

Kiểm soát việc sinh đẻ 

Cắt ở đây
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Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Theo dõi, theo dõi về 
thể chất và tinh thần 

Hạ thấp uy tín

Phá hoại uy tín của 
nạn nhân 
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Từ chối không cho tiếp 
cận tài sản và thú nuôi 

Phá hoại tài sản và làm 
hại thú nuôi 

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Mỗi cá nhân trong nhóm sẽ lần lượt vào các vai sau đây. 

Thủ phạm
Nhiệm vụ của bạn là quan sát những hoạt động người bị hại/nạn nhân đang 
thực hiện. Trong 7 phút đầu, bạn sẽ nói những nhận xét tiêu cực với người bị 
hại/nạn nhân, ví dụ như:
● Bạn chậm quá, không thể nhanh hơn được sao?
● Tôi không thích cách bạn làm như vậy
● Bạn không thể làm tốt hơn hay sao?

Người bị hại/ nạn nhân
Bạn có 10 phút để hoàn thành công việc của mình. Thủ phạm có nhiệm vụ quan 
sát bạn và đảm bảo rằng bạn sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người quan sát
Nhiệm vụ của bạn là quan sát thủ phạm và nạn nhân tương tác với nhau: chú ý 
đến các động thái và cảm nhận của bạn khi là người quan sát.

3.2.1 Nhiệm vụ về quyền lực và kiểm soát
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Các Điều của Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ21

Số   Tóm tắt nội dung

Phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái là cách đối xử trực tiếp 
hoặc gián tiếp đối với phụ nữ và trẻ em gái khác biệt so với nam 
giới và trẻ em trai theo cách ngăn cản họ không được hưởng các 
quyền của mình. 
Các chính phủ không được phép phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ 
em gái. Phải có luật pháp, chính sách để bảo vệ họ khỏi bất kỳ các 
hình thức phân biệt đối xử nào. Tất cả các luật và chính sách quốc 
gia phải được dựa trên sự bình đẳng giữa phụ nữ và trẻ em gái 
với nam giới và trẻ em trai. Cần có biện pháp chế tài xử phạt nếu 
không tuân theo luật pháp.
Các chính phủ phải hành động trong tất cả các lĩnh vực - chính trị, 
kinh tế, văn hoá - nhằm đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái được hưởng 
các quyền con người và quyền tự do cơ bản. 

Các chính phủ phải tiến hành các biện pháp đặc biệt hoặc các hành 
động đặc biệt để chấm dứt phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em 
gái. Các hành động đặc biệt giúp cho phụ nữ và trẻ em gái không bị 
phân biệt đối xử so với nam giới và trẻ em trai. Những hành động 
này nhằm thúc đẩy sự bình đẳng giữa phụ nữ và trẻ em gái so với 
nam giới và trẻ em trai. Những biện pháp cụ thể cần được duy trì 
cho đến khi đạt được sự bình đẳng giữa phụ nữ và trẻ em gái với 
nam giới và trẻ em trai.
Các chính phủ phải nỗ lực thay đổi định kiến về phụ nữ và trẻ em 
gái và nam giới và trẻ em trai, nhất là khi những vai trò này dựa 
trên thực tế nam giới và trẻ em trai được coi trọng hơn nữ giới.

1. Định nghĩa

2. Biện pháp chính 
sách

3. Đảm bảo các quyền 
con người và quyền 
tự do cơ bản

4. Các biện pháp đặc 
biệt

5. Vai trò dựa trên 
khuôn mẫu 

21    www.unicef.org/gender/files/CEDAW_In_Brief_For_Adolescent-Web_Version.pdf.

3.3.1 Công ước CEDAW 
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Các chính phủ phải hành động gồm việc ban hành luật mới để chấm 
dứt tình trạng mua bán người và mại dâm đối với phụ nữ và trẻ em 
gái.
Phụ nữ có quyền bầu cử và quyền được cử vào các vị trí trong chính 
phủ. Phụ nữ và trẻ em gái có quyền tham gia vào các quyết định của 
chính phủ và và cách chính phủ thực hiện các quyết định này. Họ có 
quyền tham gia vào các tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Phụ nữ và trẻ em gái có quyền đại diện cho quốc gia mình ở cấp 
quốc tế và tham gia vào công việc của các tổ chức quốc tế [như Liên 
hợp quốc, Liên minh Châu âu, Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế và nhiều 
tổ chức khác….]. 

Phụ nữ và trẻ em gái có quyền được có quốc tịch và thay đổi quốc 
tịch nếu muốn. Quốc tịch của một người phụ nữ không được tự 
động thay đổi khi người đó kết hôn hoặc vì người chồng thay đổi 
quốc tịch. Phụ nữ có thể đăng ký quốc tịch cho con cái theo quốc 
tịch của họ giống như nam giới.

Các chính phủ phải chấm dứt phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em 
gái trong lĩnh vực giáo dục. Phụ nữ và trẻ em gái có quyền tiếp cận 
giáo dục tương tự như nam giới và trẻ em trai. Phụ nữ và trẻ em cái 
cần được hướng nghiệp và đào tạo chuyên môn ở tất cả các cấp; 
được đi học và tham gia nghiên cứu, tham gia thi cử, trở thành giáo 
viên dạy học, được đến trường và sử dụng các thiết bị của trường 
học; có cơ hội nhận học bổng và trợ cấp như nam giới và trẻ em trai. 
Phụ nữ và trẻ em gái có quyền tham gia các hoạt động thể dục thể 
thao, giáo dục thể chất, được biết thông tin cụ thể để đảm bảo sức 
khoẻ và hạnh phúc gia đình. Các chính phủ cần đảm bảo phụ nữ và 
trẻ em gái không bỏ học; đồng thời cần giúp phụ nữ và trẻ em gái 
nghỉ học sớm có điều kiện hoàn thành chương trình học của mình.

Số Tóm tắt nội dung
6. Mua bán người và 
mại dâm

7. Đời sống chính trị 
và công cộng

8. Tham gia ở cấp 
quốc tế

9. Quốc tịch

10. Giáo dục
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Article Summary 

Phụ nữ có quyền làm việc như nam giới. Họ có thể tham gia các 
ngành nghề mà họ lựa chọn. Phụ nữ phải có cơ hội bình đẳng đểtìm 
việc, được trả công bình đẳng, thăng tiến, đào tạo cũng như tiếp 
cận các điều kiện làm việc lành mạnh và an toàn. Không được phân 
biệt đối xử với phụ nữ vì họ đã kết hôn, đang mang thai, mới sinh 
con hoặc đang nuôi con nhỏ. Phụ nữ phải nhận được sự hỗ trợ bình 
đẳng từ chính phủ khi nghỉ hưu, thất nghiệp, ốm đau và khi già yếu. 

Các chính phủ phải tiến hành các biện pháp để đảm bảo phụ nữ và 
trẻ em gái không bị phân biệt đối xử khi tiếp cận chăm sóc y tế. Phụ 
nữ và trẻ em gái phải nhận được sự chăm sóc y tế bình đẳng với 
nam giới và trẻ em trai. Đặc biệt, phụ nữ có quyền được hưởng các 
dịch vụ liên quan đến kế hoạch hoá gia đình và chế độ thai sản.

Phụ nữ và trẻ em gái có quyền bình đẳng với nam giới và trẻ em trai 
trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, như trợ cấp gia đình, vay 
vốn ngân hàng và tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao.

Các chính phủ phải có hành động để giải quyết các vấn đề liên quan 
đến phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và giúp họ chăm sóc gia đình 
và đóng góp cho cộng đồng. Phụ nữ và trẻ em gái ở các vùng nông 
thôn phải được hỗ trợ để tham gia vào các hoạt động phát triển 
cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ, vay vốn, giáo dục và các điều kiện 
sống phù hợp, giốn như nam giới và trẻ em trai. Phụ nữ và trẻ em 
gái ở nông thôn có quyền thành lập các nhóm và hiệp hội của mình.

Phụ nữ và trẻ em gái có cơ hội bình đẳng trước pháp luật, bao gồm 
cả việc tự do đi lại, chọn nơi ở, ký kết hợp đồng và mua bán tài sản. 
Phụ nữ có “năng lực pháp lý” như nam giới.

11. Việc làm

12. Y tế 

13. Đời sống kinh tế 
và xã hội

14. Phụ nữ và trẻ em 
gái ở nông thôn

15. Pháp luật
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Article Summary 

16. Đời sống hôn nhân 
và gia đình

Điều 17-22 

Điều 23-30 

Phụ nữ có quyền như nam giới trong việc lựa chọn người kết hôn, 
số con họ muốn có, chăm sóc con cái sau khi sinh. Phụ nữ cũng có 
quyền bình đẳng đối với tài sản mà họ có với chồng trong thời kỳ 
hôn nhân. Để chấm dứt tình trạng tảo hôn, chính phủ cần phải quy 
định về độ tuổi kết hôn tối thiểu và đảm bảo quy định này được 
thực hiện. Tất cả các trường hợp kết hôn đều phải được đăng ký với 
cơ quan nhà nước (chính thức được chính phủ ghi nhận).

Các điều này liên quan đến việc thành lập Uỷ ban về Xóa bỏ phân 
biệt đối xử với phụ nữ (Uỷ ban CEDAW) để xem xét những tiến bộ 
đã đạt được của các nước thành viên. Các điều này quy định về cơ 
chế hoạt động của Uỷ ban.

Các điều này liên quan đến việc điều hành (quản lý) Công ước. Các 
điều quy định về cơ chế phối hợp của Liên Hợp quốc và các chính 
phủ để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái phải được bảo vệ. 
Các điều  này cũng quy định cách giải quyết các bất đồng giữa các 
chính phủ liên quan đến các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.
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1. Nêu ba nội dung quan trọng nhất mà bạn học được từ khoá tập huấn này và 
bạn sẽ áp dụng những nội dung này vào công việc như thế nào?

 a. 

 b. 

 c. 

2. Bạn dự kiến sẽ thực hiện những nội dung trên như thế nào (nêu thời gian 
thực hiện)?  

 a. 

 b. 

 c. 

3. Bạn có muốn tìm hiểu thêm các lĩnh vực khác sau khoá học này không? Nếu 
có thì là những nội dung gì?

4. Bạn sẽ lập kế hoạch tìm hiểu thêm về những lĩnh vực đã nêu ở câu hỏi 3 như 
thế nào? 

3.4.1 Các câu hỏi ôn lại kế hoạch hành động
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