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NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI Ở VIỆT NAM: 
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Giao thông vận tải là một trong những yếu tố quan trọng nhất của cơ sở hạ tầng quốc gia và là một 
trong những chìa khóa quan trọng của bình đẳng giới. Các cơ hội tiếp cận công việc được trả lương của 
phụ nữ giảm xuống khi có sự đầu tư nghèo nàn vào cơ sở hạ tầng giao thông có trách nhiệm giới. Điều 
này có xu hướng làm tăng gánh nặng công việc chăm sóc không lương của phụ nữ, từ đó không thay 
đổi và càng làm tăng tình trạng bất bình đẳng giới. Điều này cũng hạn chế phụ nữ đóng góp một cách 
tối đa vào tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng ở cả mức độ hộ gia đình và mức độ quốc gia. Tuy nhiên, 
các vấn đề về giới thường không được chú ý trong các dự án phát triển giao thông vận tải trên toàn thế 
giới. Từ các kinh nghiệm quốc tế cũng như tham vấn với các cán bộ Bộ Giao thông vận tải, bản tóm tắt 
này nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận ngân sách có trách nhiệm giới, đồng thời tìm hiểu 
cách thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam.  
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Quy định về bình đẳng giới trong chu trình ngân 
sách ở Việt Nam 

Sau khi phê chuẩn Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt với Phụ nữ (CEDAW)1 và thông qua Tuyên bố 
và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh (PfA),2 Việt Nam đã 
lồng ghép những cam kết quốc tế về bình đẳng giới 
này vào khung pháp lý quốc gia, đặc biệt phải kể đến 
Luật Bình đẳng giới 2006 và Luật Phòng, chống Bạo lực 
gia đình 2007. Năm 2015, Việt Nam với tư cách quốc 
gia thành viên Liên hợp quốc đã thông qua các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững trong đó có Mục tiêu 5 về “Đạt 
được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và 
trẻ em gái”. 3 Cũng trong năm 2015, Việt Nam đã thông 
qua Chương trình hành động Addis Ababa về Cung 
cấp tài chính cho Phát triển nhằm kêu gọi “tăng mạnh 
đầu tư để xóa bỏ khoảng cách giới, đồng thời tăng 
cường hỗ trợ các tổ chức hoạt động về bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ ở các cấp quốc tế, khu vực 
và quốc gia”.4 Tập hợp quy định pháp lý như đề cập ở 
trên cùng với các hiệp định quốc tế và luật pháp quốc 
gia, Việt Nam kêu gọi đảm bảo bình đẳng giới trong tất 
cả các lĩnh vực chính sách từ nghèo đói, y tế, giáo dục, 
nước, vệ sinh, việc làm và giao thông cho đến biến đổi 
khí hậu, các vấn đề về hòa bình và an ninh.

Việt Nam yêu cầu công tác lập ngân sách phải xem 
xét tác động đối với các mục tiêu bình đẳng giới. Luật 
Bình đẳng giới kêu gọi việc sử dụng ngân sách như là 
nguồn tài chính đảm bảo bình đẳng giới.5 Luật Bình 
đẳng giới là công cụ pháp lý hữu hiệu giúp các bộ, 
ngành, vùng, miền lập kế hoạch, phân bổ và quản lý 
ngân sách để thực hiện bình đẳng giới và trao quyền 

cho phụ nữ trong phạm vi trách nhiệm của mình. 
Việt Nam cũng yêu cầu lồng ghép giới trong công tác 
xây dựng các văn bản pháp luật.6 Ngoài ra, luật được 
thông qua và ban hành nhằm thực hiện ngân sách có 
trách nhiệm giới. Năm 2015, Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật sửa đổi quy định trách nhiệm 
của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trong 
việc đảm bảo vấn đề bình đẳng giới được lồng ghép 
trong tất cả các luật, sắc lệnh và dự thảo nghị quyết.7 
Luật Ngân sách nhà nước 2015 sửa đổi xác định bình 
đẳng giới là một trong những nguyên tắc của quản lý 
ngân sách nhà nước đồng thời là một trong những ưu 
tiên của công tác dự toán và chi ngân sách. Điều này 
giúp tăng cường củng cố hơn nữa cơ sở pháp lý cho 
việc lồng ghép ngân sách có trách nhiệm giới vào chu 
trình ngân sách. Những tiến bộ pháp lý này thể hiện 
cam kết của Việt Nam trong công tác thúc đẩy bình 
đẳng giới trong các lĩnh vực khác nhau gồm việc làm, 
tham gia vào công tác chính trị, gia đình, đồng thời 
kêu gọi phân bổ nguồn lực phù hợp cho các đối tượng 
hưởng lợi là phụ nữ.8 
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Ngân sách có trách nhiệm giới thúc đẩy bình 
đẳng giới

Ngân sách quốc gia chính là báo cáo toàn diện nhất 
về những ưu tiên và các kế hoạch kinh tế-xã hội của 
chính phủ. Bằng việc theo dõi nguồn tiền được đóng 
góp từ đâu và phân bổ đến đâu, ngân sách xác định 
nguồn vốn công được huy động và sử dụng như thế 
nào và ai là đối tượng được hưởng lợi. Vì vậy, việc thực 
hiện các cam kết bình đẳng giới trong công tác ngân 
sách của chính phủ cần có các công cụ hữu hiệu để 
lồng ghép quan điểm giới vào công tác lập kế hoạch 
và ngân sách, đồng thời có kế hoạch đầu tư cụ thể vào 
việc xóa bỏ khoảng cách giới.  

Ngân sách có trách nhiệm giới sử dụng việc lồng ghép 
giới và phân tích tác động theo giới trong chu trình 
ngân sách nhằm đảm bảo tất cả các kế hoạch ngân 
sách đều thúc đẩy hoặc tôn trọng quyền bình đẳng 
giới. Ngân sách có trách nhiệm giới cung cấp các công 
cụ đánh giá các nhu cầu khác nhau, cũng như đánh 
giá sự đóng góp của nam giới, phụ nữ, trẻ em trai và 
gái trong dự toán thu, chi và dự toán phân bổ ngân 
sách hiện nay,9 đồng thời kêu gọi điều chỉnh các chính 
sách liên quan đến ngân sách để tất cả các nhóm đối 
tượng đều được hưởng lợi.

Ngân sách có trách nhiệm giới không phải là việc tạo 
ra ngân sách dành riêng cho phụ nữ hay đơn giản là 
việc tăng chi tiêu vào các chương trình của phụ nữ, mà 
là phương pháp lồng ghép khái niệm bình đẳng giới 
vào chu trình lập kế hoạch và lập ngân sách của chính 
phủ, đồng thời phân tích việc ngân sách tác động đến 

bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ như thế nào. 
Việc này đòi hỏi công tác kiểm tra không chỉ đối với 
việc phân bổ ngân sách thực tế và các biện pháp huy 
động vốn mà còn đối với cả hệ thống ngân sách và 
vai trò của các bên liên quan trong cả quá trình. Ngân 
sách có trách nhiệm giới giúp các nhà hoạch định 
chính sách hiểu ngân sách được quyết định như thế 
nào và những quyết định này hỗ trợ các kết quả bình 
đẳng giới hoặc làm tăng khoảng cách giới đang tồn 
tại như thế nào.

Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery
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2 NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI 
VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery
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Mở rộng hiểu biết về mối liên hệ giữa giới, sự di 
chuyển lại và giao thông vận tải là rất cần thiết vì tất 
cả các hình thức giao thông vận tải đều liên kết chặt 
chẽ với các chiến lược phát triển kinh tế của quốc 
gia và công tác quản trị, cụ thể là từ vấn đề ngân 
sách đến tính bền vững về môi trường. Mỗi Bộ thuộc 
chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi 
tiết và kết quả mong đợi nhằm thu hẹp khoảng cách 
giữa các mục tiêu quốc gia và điều kiện, nguồn lực, 
thách thức của từng vùng miền và địa phương cũng 
như nhu cầu của các nhóm đối tượng cụ thể. Các bộ 
trong đó có Bộ Giao thông vận tải sẽ không thể đảm 
bảo rằng công tác tập hợp và phân bổ nguồn lực 
trong ngành của mình được thực hiện theo cách hiệu 
quả và có đóng góp vào việc thúc đẩy bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ nếu thiếu hiểu biết rõ ràng 
và không có cam kết về bình đẳng giới và ngân sách 
có trách nhiệm giới.

Giao thông có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc 
tăng năng suất lao động của phụ nữ cũng như thúc 
đẩy bình đẳng giới khi phụ nữ được tiếp cận giao 
thông vận tải một cách bình đẳng. Trong các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững, Mục tiêu 11.2 về giao thông 
đề cập đến sự cần thiết của việc đảm bảo tiếp cận 
các hệ thống giao thông an toàn, giá cả hợp lý, dễ 
tiếp cận và bền vững cho tất cả mọi người, cải thiện 
an toàn đường bộ, mở rộng giao thông công cộng 
trong đó đặc biệt chú ý đến nhu cầu của những đối 
tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em, người khuyết 
tật và người cao tuổi. Ngoài đóng góp chủ yếu cho 
tăng trưởng kinh tế, một hệ thống giao thông vận 
tải tốt cũng góp phần vào phát triển bền vững xã hội 

bằng cách mở rộng tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo 
dục, việc làm, tăng cường trao đổi thông tin và thúc 
đẩy gắn kết xã hội. Giao thông vận tải rất có ý nghĩa 
đối với nhiều phụ nữ, khi tiếp cận giao thông bị hạn 
chế, điều này sẽ dẫn đến hạn chế trong tiếp cận thị 
trường lao động, tăng chi phí sản xuất và giảm khối 
lượng hàng hóa ra thị trường. 

Bằng chứng cho thấy việc thiếu tiếp cận các dịch vụ 
giao thông ở các nước đang phát triển chủ yếu rơi 
vào đối tượng là phụ nữ nhiều hơn vì phụ nữ có xu 
hướng dành nhiều thời gian đi lấy nước và nhiên liệu, 
cũng như đi lại từ nhà đến chỗ trồng trọt hơn nam 
giới. Sự khác biệt là 10 phần trăm cao hơn giữa các 
hộ gia đình dân tộc thiểu số. Giao thông vận tải và cơ 
sở hạ tầng giao thông là các dịch vụ công cộng thiết 
yếu và không thể thiếu trong việc giảm thời gian mà 
nhiều phụ nữ và trẻ em gái phải đi lấy nước, lọc nước, 
lấy nhiên liệu và củi, thời gian mà đáng lẽ họ có thể 
dành cho các cơ hội giáo dục và việc làm. 

Mặc dù phụ nữ là đối tượng sử dụng nước chính, trực 
tiếp cho mục đích trồng trọt hay sinh hoạt phục vụ cả 
gia đình hoặc cộng đồng nhưng họ lại ít có khả năng 
tham gia vào việc ra quyết định đối với việc cung cấp 
nước gia đình hoặc cung cấp nước công cộng.10  Việc 
thiếu hệ thống giao thông thích hợp đồng nghĩa với 
việc chỉ một nửa số trẻ em gái so với trẻ em trai ở 
những vùng khan hiếm nước được đi học vì các em 
gái phải đi lấy nước.

Ở một số nước, việc đội đồ, hàng hóa trên đầu là một 
nguy cơ lớn về sức khỏe đối với phụ nữ và họ có khả 
năng bị tai nạn cao hơn khi di chuyển ở những con 
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đường đông đúc với những món đồ nặng trên đầu. 
Tiếp cận giao thông kém làm giảm khả năng sử dụng 
dịch vụ y tế và các dịch vụ công cộng khác và điều 
này có thể làm tăng tỷ lệ tử vong ở bà mẹ. 

Yếu tố văn hóa, an toàn cá nhân và tránh bị quấy 
rối tình dục là mối quan tâm lớn của người sử dụng 
phương tiện giao thông công cộng là phụ nữ. Phụ 
nữ đặc biệt dễ bị tổn thương trước tấn công bạo lực 
hoặc lạm dụng tình dục khi vận chuyển hàng hóa 
nặng và có trẻ em đi cùng. Đây có thể là yếu tố chính 
ngăn cản phụ nữ sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng. 

Hơn nữa, các hình thức vận tải có sẵn dành cho nam 
giới và phụ nữ cũng thường khá khác nhau, đồng 
thời nam giới và phụ nữ có kiểu di chuyển và hạn chế 
di chuyển khác nhau. Những yêu cầu khác nhau của 
phụ nữ và nam giới xuất phát từ vai trò kinh tế - xã 
hội tương ứng của họ và từ trách nhiệm đối với gia 
đình, trách nhiệm chăm sóc của phụ nữ nói riêng. Vị 
thế, nơi cư trú, loại hình sinh kế cũng đóng một vai 
trò không kém phần quan trọng.11 Ở cả khu vực nông 
thôn và thành thị, phụ nữ có xu hướng di chuyển 
phức tạp và thường xuyên hơn nam giới nhưng đa 
phần phụ nữ ở các nước đang phát triển thường đi 
bộ vì các hình thức vận tải khác thường quá đắt hoặc 
ở vị trí không thuận tiện. 

Giao thông vận tải cũng đóng một vai trò trong các 
cơ hội việc làm bình đẳng. Hiện tại, phụ nữ và nam 
giới không có tiếp cận việc làm bình đẳng trong 
ngành giao thông vận tải - ngành mà nam giới đang 
chiếm ưu thế. Ở Việt Nam, ngành xây dựng và giao 

thông chiếm ưu thế bởi nam giới và dưới 10% lao 
động trong những ngành này là phụ nữ.12 

Ngoài ra, công tác lập kế hoạch và xây dựng các cơ 
sở giao thông có thể ảnh hưởng đến phụ nữ khác với 
nam giới dựa trên quyền sở hữu đất đai, hoàn cảnh 
gia đình, rủi ro về sức khỏe, cơ hội kinh doanh và địa 
điểm làm việc. 

Khuôn mẫu giới, bất bình đẳng kinh tế và thiếu thông 
tin chi tiết về giới và giao thông vận tải là những trở 
ngại đối với việc xóa bỏ những hình thức bất bình 
đẳng giới này. Phụ nữ và các tổ chức xã hội dân sự 
phải được tham gia vào quá trình phân tích tác động 
theo giới của việc đi lại và giao thông để xác định và 
đưa ra các giải pháp đối với những thách thức, đồng 
thời đảm bảo bình đẳng giới trong ngân sách và kết 
quả chính sách.

Ảnh: UN Women Việt Nam / Đỗ Trọng Danh



11NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI Ở VIỆT NAM: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI 

3
NHỮNG KINH NGHIỆM HAY CỦA QUỐC TẾ 
VỀ PHÂN TÍCH NGÂN SÁCH GIỚI TRONG 
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery



12 NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI Ở VIỆT NAM: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Những dự án cơ sở hạ tầng lớn thường bao gồm các 
biện pháp giải quyết những vấn đề cụ thể về giới 
trong giao thông vận tải. Những dự án quy mô nhỏ 
hơn hoặc các sáng kiến độc lập đáp ứng vấn đề giới 
trong quy hoạch giao thông vận tải cần được nhân 
rộng. Việc đánh giá kết quả trong tất cả các dự án 
phụ thuộc nhiều vào việc thu thập đầy đủ các số liệu 
về tác động cụ thể và lâu dài về bình đẳng giới. Dưới 
đây là một số ví dụ quốc tế về những kinh nghiệm 
hay trong ngân sách có trách nhiệm giới:

Dự án giao thông đô thị ở Dhaka, Bangladesh, 
(1997– 2004): Dự án này liên quan đến việc thu hồi 
đất và tái định cư trên diện rộng, công tác nâng cao 
năng lực quản lý của thành phố, công tác duy tu và 
mở rộng các cơ sở giao thông, đồng thời phân tích 
tác động theo giới ở tất cả các giai đoạn của dự án. 
Dự án thuê một tổ chức phi chính phủ do phụ nữ 
làm chủ thực hiện khảo sát, thảo luận nhóm trọng 
tâm và phỏng vấn các đối tượng để xác định các 
vấn đề và nhu cầu cụ thể về giới. Các phát hiện của 
nghiên cứu được sử dụng tại các hội thảo đa ngành 
cấp thành phố và cấp quốc gia với thành phần tham 
dự là những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án. Dự 
án đã xác định rõ các vấn đề về giới thông qua việc 
phân tích thông tin đi lại, thông tin tài chính và nhật 
ký hành trình hàng ngày của người sử dụng phương 
tiện giao thông vận tải để sơ đồ hóa các nhu cầu liên 
quan đến giới và khả năng chi trả của phụ nữ đối với 
loại hình vận tải công cộng và tư nhân. Các kết quả 
chính của dự án như sau: 

• Khảo sát cho thấy đi bộ là hình thức di chuyển 
phổ biến nhất của phụ nữ và các cá nhân có 

thu nhập thấp. Vì vậy, vỉa hè dọc theo các con 
đường chính được duy tu và mở rộng, tất cả 
các điểm sang đường đều có cầu vượt, hầm 
dành cho người đi bộ hoặc có đèn tín hiệu.

• Hình thức đi bộ được ưa chuộng hơn vì hình 
thức này giúp giảm chi phí di chuyển đồng 
thời tăng cường sức khỏe. 

• Không thể đo lường được sự đánh đổi kinh tế 
giữa số tiền tiết kiệm được khi đi bộ so với thời 
gian kiếm tiền bị mất đi. Đi bộ là một loại công 
việc không lương.  

• Phụ nữ sử dụng xe buýt nhiều hơn khi xe được 
cải thiện về tốc độ, tính an toàn và có “không 
gian ngồi riêng” trên xe - những điều kiện giúp 
giảm tình trạng quấy rối phụ nữ trên xe buýt.

• Vận tải công cộng cung cấp các dịch vụ xe buýt 
dành riêng cho phụ nữ nhưng số giờ phục vụ 
chưa tăng mặc dù đã có nghiên cứu nêu rõ nhu 
cầu của phụ nữ đối với loại hình xe buýt này. 
Các công ty tư nhân không cung cấp dịch vụ 
dành riêng cho phụ nữ vì các lý do chi phí.13

Lao động nữ trong Dự án cải thiện đường giao 
thông nông thôn (Campuchia): Dự án của Ngân 
hàng Phát triển châu Á năm 2010 nhằm tạo điều 
kiện kết nối giữa các vùng nông thôn nghèo với thị 
trường, các dịch vụ xã hội và các trung tâm thương 
mại bằng việc xây dựng hơn 500km đường bộ trên 
toàn Campuchia. Phân tích giới đã được thực hiện 
đồng thời với việc xây dựng Kế hoạch hành động 
về giới. Kế hoạch này đảm bảo dự án được thiết kết 
mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương thông 

Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery
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qua việc cho phép các thành viên nữ tham gia vào 
các cuộc họp tham vấn, vào việc ra quyết định và các 
hoạt động đào tạo, tập huấn. Kế hoạch hành động 
gồm có một số hoạt động sau:

• Hoạt động nâng cao năng lực nhằm tăng 
cường hiểu biết về sự khác biệt giới trong mục 
đích và kiểu di chuyển, trong việc đi lại ở ngoài 
nơi cư trú và ngoài địa phương nơi sinh sống. 

• Hạn mức và thủ tục tuyển dụng bắt buộc trong 
hợp đồng lao động dành cho các đối tượng 
yếu thế, và kèm theo đó là các hoạt động nhạy 
cảm giới. Các lớp tập huấn về nhạy cảm giới 
hướng tới nam giới cần phải khuyến khích 
nam giới cho phép các thành viên nữ trong 
gia đình được tham gia; trong khi các lớp tập 
huấn cho nữ giới cần phải trang bị thông tin 
về cơ hội việc làm.

• Trả lương công bằng cho cả nữ và nam, yêu 
cầu nhà thầu nộp bảng chấm công có phân 
tách giới.

•  Ngoài việc xây dựng các con đường, lề đường 
cũng được xây để tạo thuận lợi  cho việc sử 
dụng xe đẩy có bánh xe, giảm gánh nặng 
trong việc đi lấy nước cho phụ nữ và trẻ em 
gái nông thôn.

Phòng tránh HIV/AIDS trong các dự án giao thông 
vận tải ở phía Tây tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 
(2005–2007): Dự án này do một tổ chức phi chính 
phủ quốc tế thực hiện kết hợp với một dự án phát 
triển đường bộ lớn. Dự án tổ chức tập huấn về an 
toàn và sức khỏe cộng đồng tại công trường xây 
dựng, các cơ sở giải trí và cộng đồng địa phương dọc 
theo hành lang phát triển giao thông nhằm ngăn 
chặn việc lây truyền HIV/AIDS từ số lượng lớn lao 
động nam hay di chuyển trên địa bàn. Kiến thức và 
hành vi cá nhân được giám sát kỹ lưỡng và các kết 
quả tích cực cũng được ghi nhận trong suốt thời gian 
triển khai dự án. Dự án đào tạo bao gồm tập huấn 
về sức khỏe và an toàn mang tính nhạy cảm giới là 
những vấn đề cụ thể đối với các đặc điểm xã hội của 
dự án giúp giảm nguy cơ về sức khỏe cho cả cộng 
đồng địa phương lẫn người lao động tạm trú ở địa 
bàn. Tác động của dự án như sau:   

• Kiến thức về lây truyền HIV/AIDS tăng rõ rệt, 
chỉ còn ít công nhân ở khu vực xây dựng có 
hiểu biết không đúng đắn về tình dục an toàn 
(Dự án ít có tác động đến lao động phổ thông 
ít có kĩ năng và là nhóm thường có ít quan hệ 
tình dục bừa bãi hoặc không hay mua dâm).  

• Báo cáo cho thấy những đối tượng trước đây 
thường có quan hệ tình dục bừa bãi và hay 
mua dâm đã giảm mạnh. 

• Báo cáo cũng cho biết việc sử dụng bao cao su 
tăng đáng kể. 

• Những đối tượng có nguy cơ cao nhất được 
xác định chính xác hơn.15
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4 GIỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM 

Ảnh: UN Women Việt Nam / Dzung Nguyễn
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Nhìn chung, phụ nữ Việt Nam đảm nhận 52% số giờ 
làm của tất cả các công việc không lương và có lương 
hàng năm,16 nhưng họ chỉ nhận được 41% của tổng 
thu nhập kiếm được. Khoảng 63% trong tổng số 
giờ làm của phụ nữ dành cho các công việc không 
lương.17  Vì vậy, phụ nữ không chỉ có thu nhập ít hơn 
nam giới mà còn có ít thời gian hơn cho công việc có 
lương. Kết quả là tiếp cận giao thông của phụ nữ bị 
hạn chế hơn nam giới, và khả năng chi trả cho giao 
thông vận tải cũng thấp hơn nam giới. Không có gì 
đáng ngạc nhiên, gần 60% người đi bộ là phụ nữ 
trong khi nam giới chiểm gần 90% số người sử dụng 
xe đạp và hơn 70% số người sử dụng xe máy.18 Trong 
các mức trung bình đó, có sự khác biệt tùy theo khu 
vực thành thị và nông thôn, tùy theo mục đích đi lại, 
các hoạt động chăm sóc, y tế, tuổi tác và thu nhập 
nhưng nhìn chung phụ nữ đi bộ hoặc mang vác, đẩy 
kéo đồ, hàng hóa nhiều hơn trong khi nam giới lại 
tiếp cận hình thức vận tải khác nhiều hơn. 

Giới và các sáng kiến giao thông ở Việt Nam

Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt 
Nam và Liên hợp quốc về Sản xuất và Thương mại 
Xanh (2013): Dự án này giúp nâng cao năng suất 
dệt của phụ nữ dân tộc Thái, thành viên của Hợp tác 
xã làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến, tỉnh Nghệ An. Một 
trong những thách thức lớn là chi phí vận chuyển 
vải đến các thị trường cao. Liên hợp quốc ủng hộ 
kế hoạch vận chuyển hàng tập thể của các thành 
viên hợp tác xã và cách này đã giảm chi phí vận 
chuyển trong kinh doanh cho tất cả các thành viên.19 

Năng lực về giới trong giao thông nông thôn khu 
vực châu Á-Thái bình dương (2016): Dự án hỗ trợ các 
nhóm bảo trì đường bộ của phụ nữ địa phương ở 
phía bắc tỉnh Lào Cai và đây là kết quả sau khi tham 
vấn với các nhóm phụ nữ địa phương về các yêu 
cầu bảo trì đường bộ cũng như bối cảnh, nhu cầu 
và những khó khăn của phụ nữ địa phương. Dự án 
sau đó đã triển khai tập huấn nhằm nâng cao năng 
lực cho phụ nữ để đáp ứng các yêu cầu của công tác 
duy tu, bảo trì đường bộ. Hoạt động này đã chứng 
minh đây là phương pháp và thực tiễn hữu hiệu của 
công tác lập ngân sách giới cũng như những kinh 
nghiệm lồng ghép giới trong các chương trình bảo 
trì đường bộ.20

Chương trình vì một thành phố an toàn, thân thiện, 
không có hành vi quấy rối tình dục và các hình thức 
bạo lực tình dục khác đối với phụ nữ, thanh thiếu 
niên và trẻ em tại các không gian công cộng của 
thành phố Hồ Chí Minh (2017–2021): Báo cáo khảo 
sát đầu vào của chương trình cho thấy tỷ lệ quấy rối 
tình dục cao ở không gian công cộng tại Việt Nam.21 
Một điều tra cơ sở năm 2017 tại thành phố Hồ Chí 
Minh với 1,200 người tham gia cho thấy phương 
tiện giao thông công cộng là một trong ba nơi công 
cộng mà phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ bị quấy 
rối và bạo lực tình dục cao nhất. UN Women cùng 
với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 
cường thúc đẩy ngân sách ngành giao thông để giải 
quyết vấn nạn bạo lực trên cơ sở giới ở các không 
gian công cộng. Kết quả là chính quyền thành phố 
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đã cam kết cấp ngân sách cho Sở Giao thông Vận tải 
thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực cho 
các cán bộ quản lý cấp cao về phân tích dựa trên cơ 
sở giới dẫn đến các sáng kiến nâng cao nhận thức 
cho lái xe buýt về cách phòng tránh quấy rối và bạo 
lực tình dục trên hệ thống xe buýt.

Tất cả những sáng kiến này đã có những đóng góp 
riêng biệt, quan trọng và đặc biệt giúp lồng ghép 
giới vào các vấn đề giao thông vận tải. Tuy nhiên mỗi 
sáng kiến có thể được hưởng lợi nhiều hơn nữa từ 
công tác quản trị và khung thể chế nếu phản ánh đầy 
đủ những thách thức trong quá trình đảm bảo bình 
đẳng giới thực chất đối với mọi mặt của hệ thống 
giao thông vận tải ở Việt Nam.

Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery
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KHUYẾN NGHỊ CẢI THIỆN NGÂN SÁCH 
CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI TRONG NGÀNH 
GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM 

Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery
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Nhằm cải thiện ngân sách có trách nhiệm giới trong 
ngành giao thông, những khuyến nghị dưới đây đã 
được đề xuất trong phiên bế mạc tại Hội thảo do UN 
Women, Ngân hàng Phát triển châu Á và Bộ Giao 
thông Vận tải tổ chức năm 2017:

1. Cần có chương trình nâng cao năng lực trong 
phân tích tác động của giới và ngân sách có 
trách nhiệm giới dành cho các Vụ, Cục chủ chốt 
của Bộ Giao thông vận tải: Chương trình này 
có thể được thực hiện bằng việc xây dựng một 
nhóm công tác gồm có các chuyên gia về giới và 
giao thông, lãnh đạo các bộ ngành, đại diện các 
tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực 
này và các chuyên gia về bình đẳng giới và bạo 
lực đối với phụ nữ để sơ đồ hóa thói quen và nhu 
cầu đi lại theo giới, xác định các phương án an 
toàn, đồng thời hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các trang 
thiết bị phù hợp (có hỗ trợ tài chính) và xây dựng 
chính sách dài hạn. 

2. Cần tiến hành kiểm toán tất cả các kế hoạch và 
chính sách hiện hành của ngành giao thông từ 
góc độ giới càng sớm càng tốt để đảm bảo các 
kết quả bình đẳng giới tối ưu: Thành phần đoàn 
kiểm toán nên bao gồm cán bộ các cơ quan nhà 
nước, đại diện các tổ chức xã hội dân sự và các 
chuyên gia độc lập - những người có khả năng 
phân tích tác động phù hợp và so sánh theo giới 
ngay cả đối với các dự án đang triển khai. 

3. Mở rộng nghiên cứu về tác động về giới của các 
chương trình giao thông vn tải hiện tại và tiềm 
năng nhằm cung cấp số liệu định tính và định 
lượng cần thiết cho công tác lập kế hoạch phát 

triển hiệu quả: Các tổ chức xã hội dân sự và các 
chuyên gia độc lập cần phối hợp với các cơ quan 
thống kê và các đối tác phát triển để xây dựng và 
phổ biến các biện pháp định tính và định lượng 
nhằm phân tích tác động về bình đẳng giới của 
các phương án giao thông vận tải hiện tại và 
phương án thay thế theo hình thức thông tin dễ 
truy cập. Cần phải xây dựng chương trình đào 
tạo về phân tích cũng như xây dựng các công 
cụ tham khảo chuyên nghiệp để hỗ trợ công tác 
lập kế hoạch hiệu quả phù hợp với Chương trình 
hành động Addis Ababa về Cung cấp tài chính 
cho Phát triển và tất cả các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững cũng như các chỉ số liên quan.
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4. Các nhà hoạch định chính sách nên chọn các 
chương trình giao thông đô thị và nông thôn 
trong đó có thể thí điểm các phương pháp lập 
kế hoạch và lập ngân sách có trách nhiệm giới 
để tính đến nhu cầu và lợi ích trong giao thông 
của phụ nữ: Việc thiết kế và thực hiện chương 
trình phải tính được mức độ hiệu quả, khả năng 
chi trả, tính an toàn và khả năng tiếp cận cần 
thiết cho các phương án giao thông đảm bảo 
bình đẳng giới, đồng thời hướng dẫn công tác 
lập kế hoạch dài hạn.

5. Xác định các vấn đề cụ thể về giới để lồng ghép 
vào việc lập kế hoạch và thực hiện ngân sách có 
trách nhiệm giới trong giao thông vận tải trong 
mọi bối cảnh: Những vấn đề giới cần giải quyết 
gồm có việc tuyển dụng, phục vụ và hỗ trợ phụ 
nữ trong tất cả loại hình dự án đồng thời tài 
liệu hóa những nhu cầu của phụ nữ liên quan 
đến các di chuyển ngắn, di chuyển nối chuyến, 
lịch trình, tổ hợp giao thông đa phương tiện, 
hệ thống chiếu sáng, khu vực vệ sinh và nhà 
chờ, chỉ tiêu việc làm, hỗ trợ các cửa hàng kinh 
doanh của phụ nữ, tập huấn về giới và các chỉ 
số giám sát.22

6. Lồng ghép các yêu cầu về nội dung giảng dạy 
và chứng nhận văn bằng đào tạo về phân tích 
tác động theo giới và ngân sách có trách nhiệm 
giới vào các chương trình giáo dục về giao 
thông vận tải: Việc lồng ghép số liệu giới, các 
phương pháp lập kế hoạch cụ thể về giới và các 
chu trình ngân sách có trách nhiệm giới vào các 
chương trình giáo dục chính quy có thể tăng 

cường kiến thức ở tất cả các cấp và cũng giúp 
tăng số phụ nữ được tuyển dụng ở mọi mặt của 
lĩnh vực vực này. 

7. Bình đẳng giới và thiết kế giao thông vận tải là 
những vấn đề phát triển đan xen và cần phải 
được lồng ghép với nhau trong mọi mặt của 
công tác lập kế hoạch và triển khai ngân sách địa 
phương và trung ương: Vị trí của các trung tâm 
y tế, trung tâm hỗ trợ chăm sóc, trường học, nhà 
ở giá rẻ, chợ, nơi làm việc, nguồn nước và nhiên 
liệu và các cơ quan nhà nước là các vấn đề chính 
về giới cũng như các yếu  tố khác như công việc 
không lương  và có lương, thu nhập theo giới 
và mức độ nghèo, cơ cấu hộ gia đình, các rủi ro 
tai nạn thương tích và tấn công tình dục. Mục 
tiêu cuối cùng của các hệ thống giao thông vận 
tải có trách nhiệm giới là đảm bảo bình đẳng 
trong tiếp cận giao thông để phổ biến các cơ 
hội nghề nghiệp, kinh tế, xã hội và chính trị một 
cách đồng đều giữa phụ nữ và nam giới trong 
mọi mặt đời sống. 

8. Cần chính thức đưa các Kế hoạch Hành động về 
Giới có lồng ghép bình đẳng giới và phát triển 
giao thông vào chiến lược, kế hoạch và ngân 
sách phát triển cho các chu kỳ lập kế hoạch 
tương lai: Cần phải có các điều khoản bắt buộc 
về giới và giao thông vận tải trong các chiến 
lược và kế hoạch như Chiến lược phát triển giao 
thông đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2040; Kế 
hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Hà 
Nội; Chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển 
đường sắt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 
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2040; Kế hoạch tổng thể phát triển giao thông 
đường bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 
2040; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 
nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững; Chiến 
lược phát triển giao thông nông thôn cho giai 
đoạn 2020-2030 vv. 

9. Các dự án cấp trung ương, địa phương và cộng 
đồng cần phải có nguồn ngân sách để đảm bảo 
tiếng nói chính thức về bình đẳng giới, đồng 
thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa 
phương nhằm bổ trợ quan điểm lập kế hoạch 
cấp trung ương trong các Kế hoạch Hành động 
về Giới: Việc lập kế hoạch giao thông ảnh hưởng 
đến hàng loạt cộng đồng địa phương, vì vậy mỗi 
cộng đồng cần được trao quyền tham gia tích 
cực, nhất là trong các vấn đề liên quan đến các 

thách thức và nhu cầu của phụ nữ. Lập kế hoạch 
về giới cần phải đảm bảo định hướng theo quy 
trình, đồng thời nâng cao năng lực ở tất cả các 
cộng đồng trong việc thiết kế cũng như triển 
khai dự án.

10. Cần thực hiện nghiên cứu thường xuyên ở cấp 
cộng đồng về giới và giao thông trong đó áp 
dụng các tiêu chí nhất quán để giám sát và đánh 
giá tác động theo thời gian trong các Kế hoạch 
Hành động về Giới: Cần có các công cụ và gói hỗ 
trợ kỹ thuật trong đó nêu rõ các phương pháp 
cũng như chỉ số làm cơ sở đánh giá các điều kiện 
thực tế, đồng thời theo dõi sự thay đổi theo thời 
gian trên phạm vi toàn quốc và địa phương khi 
xác định và giải quyết các vấn đề về giới và giao 
thông. Số liệu thu thập được phải tương thích 

Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery
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Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery
Ảnh: UN Việt Nam/Aidan Dockery

với Điều tra mức sống hộ gia đình, Điều tra Lao 
động, việc làm và các chỉ số của Mục tiêu Phát 
triển Bền vững, đồng thời bao gồm cả thông tin 
chi tiết việc sử dụng thời gian.

11. Luật Lao động hiện nay (được Quốc hội thông 
qua năm 2012) cần được sửa đổi bổ sung thêm 
yêu cầu tuyển dụng và trả lương bình đẳng, 
tuổi nghỉ hưu như nhau giữa nam giới và phụ 
nữ cũng như các nguồn hỗ trợ chăm sóc phù 
hợp cho người lao động trong hệ thống giao 
thông. Những sửa đổi bổ sung này cần ghi nhận 
và giải quyết các vấn đề sau: Công tác đào tạo 
và chuyên môn của phụ nữ không được chú ý 
đến trong lĩnh vực mà nam giới chiếm ưu thế; 
Bộ luật lao động và việc làm có hiệu lực là nguồn 
thay đổi đáng tin cậy nhất; các nguồn và dịch 
chăm sóc trong ngành giao thông sẽ bình đẳng 
hóa tiếp cận việc làm trong ngành giao thông 
của phụ nữ; việc bình đẳng hóa tuổi nghỉ hưu sẽ 
đảm bảo chuyên môn của phụ nữ không bị mất 
đi do bị buộc phải nghỉ hưu sớm hơn nam giới. 
Khuyến nghị này cũng sẽ yêu cầu sửa đổi danh 
sách các công việc bị cấm đối với lao động nữ 
theo Bộ luật lao động 2012 đang có hiệu lực thi 
hành.23  Danh sách này gồm có một số nghề liên 
quan đến giao thông như lái tàu hỏa, xe tải và 
chặt hạ cây. Danh sách này có sự phân biệt đối 
xử với lao động nữ, không cho họ các cơ hội tiếp 
cận, lựa chọn việc làm và tạo thu nhập. Ngoài 
ra, việc bảo vệ chức năng sinh sản của lao động 
nam cũng thể hiện sự bất bình đẳng.  

12. Các chính sách tái định cư cần được sửa đổi 
để đảm bảo các quyền về kinh tế của phụ nữ 
bình đẳng với nam giới: Quyền sở hữu tài sản 
và quyền bình đẳng kinh doanh của phụ nữ dễ 
bị tổn thương trong quá trình xây dựng và mở 
rộng các dự án giao thông; sự đại diện độc lập 
cần được xem là một quyền và quyền sở hữu 
tài sản của phụ nữ cần được bảo vệ tránh bị gia 
đình hoặc các nhà phát triển lạm dụng. 

13. Các dự án giao thông phải có kế hoạch bảo vệ 
phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khác khỏi 
các tổn thương về thân thể, sinh sản và tình dục: 
Rất cần có các can thiệp cụ thể, trực tiếp, an toàn 
đối với mỗi loại hệ thống giao thông, nhất là ở 
những khu vực hẻo lánh, ít dân, trong và ngoài 
giờ cao điểm.
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