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Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) là tổ chức thuộc Liên 
Hợp Quốc (LHQ) chuyên về các vấn đề bình đẳng giới và nâng cao địa vị phụ nữ. Là tổ chức toàn cầu đi 
đầu bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, UN Women được thành lập nhằm thúc đẩy sự tiến bộ trong việc đáp ứng 
các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em toàn thế giới. UN Women hỗ trợ các quốc gia thành viên LHQ trong việc 
xây dựng những chuẩn mực mang tính toàn cầu nhằm thực hiện bình đẳng giới và cộng tác với các chính 
phủ cũng như với xã hội dân sự trong việc xây dựng các luật pháp, chính sách, chương trình và dịch vụ cần 
thiết để thực hiện các chuẩn mực trên. UN Women ủng hộ phụ nữ tham gia bình đẳng vào mọi mặt của 
đời sống, tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên dưới đây: Tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ 
nữ; Chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ; Huy động phụ nữ tham gia vào mọi mặt của tiến trình hòa 
bình và an ninh; Thúc đẩy việc nâng cao địa vị kinh tế của phụ nữ; và Làm cho bình đẳng giới trở thành nội 
dung trung tâm của quá trình xây dựng kế hoạch và ngân sách phát triển quốc gia. UN Women cũng điều 
phối và thúc đẩy hoạt động của hệ thống LHQ ở lĩnh vực xúc tiến bình đẳng giới.
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Lời cảm ơn
UN Women xin trân trọng cảm ơn nhóm nghiên cứu và các chuyên gia, tổ chức đã góp phần thực hiện 
nghiên cứu này. Lời biết ơn chân thành nhất xin gửi đến nhóm nghiên cứu do bà Marzia Fontana là trưởng 
nhóm (nhà nghiên cứu độc lập), bà Phạm Thu Hiền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và bà Yana 
Rodgers (Đại học Rutgers). Nghiên cứu này cũng được thừa hưởng kết quả từ một số nghiên cứu cơ sở do 
nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Xã Hội Việt Nam và 
của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tiến hành.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến bà Naila Kabeer (trường Kinh tế London), ông Francisco Cos 
Montiel (UN Women Văn phòng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương), bà Trần Thị Vân Anh (Chuyên gia Giới), bà 
Michaela Prokop (UNDP), bà Mia Urbana (DFAT Úc), và ông Haroon Akram-Lodhi (Đại học Trent, Canada) vì 
những góp ý và bình luận sâu sắc từ giai đoạn xây dựng khung nghiên cứu tới khi hoàn thiện báo cáo. Chúng 
tôi cũng trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ của ông Đỗ Anh Kiếm và bà Nguyễn Thị Việt Nga (Tổng cục Thống kê) 
trong việc chia sẻ và phân tích các số liệu có liên quan. Các ông, bà Daniela Traldi, Sarah Gibson và Hannah 
James cũng đã có những hỗ trợ quý báu cho nghiên cứu.

UN Women cũng xin trân trọng cảm ơn các thành viên của Đối tác hành động về Giới, và đại diện của các cơ 
quan Chính phủ, viện nghiên cứu, tổ chức dân sự xã hội và các tổ chức phát triển ở Việt Nam, vì sự tham gia 
và đóng góp tích cực trong các hội thảo tham vấn và kiểm chứng kết quả nghiên cứu.

Các thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các phỏng vấn với các 
bên có liên quan quan và thảo luận nhóm. UN Women xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến đến Viện Nghiên 
cứu Gia đình và Giới, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Viện Khoa học Lao động Xã hội và Tổng cục Thống kê.

UN Women xin cảm ơn Chính phủ Úc và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho những hỗ trợ về tài 
chính để chuẩn bị nghiên cứu này. Nghiên cứu này được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Đối tác chính sách 
và chương trình về giới ở Tiểu vùng sông Mekong 2013-2016”, do Chính phủ Úc hỗ trợ với mục tiêu cung cấp 
thông tin cho đối thoại chính sách về giới, với sự hỗ trợ bổ sung từ Sở Đối thoại Chiến lược của Liên minh 
châu Âu.

Trong nội bộ UN Women, Nghiên cứu này do Nguyễn Kim Lan và Mariangela Linoci điều phối dưới sự hướng 
dẫn của Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam và hỗ trợ của Vũ Phương Ly và Trần Thị 
Minh Nguyệt.

Lời mở đầu 
Với những thành tựu đáng kể trong tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, Việt Nam đang trên đường chuyển 
mình từ một nền kinh tế nông nghiệp sang một nền kinh tế đa dạng và hội nhập toàn cầu. Những tiến bộ 
mạnh mẽ cũng được ghi nhận trong lĩnh vực kinh tế xã hội, với việc giảm tình trạng bất bình đẳng giới, đặc 
biệt trong trình độ học vấn của trẻ em gái và sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động.

Khi Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu, nhà nước cần phải chú ý hơn nữa 
đến những tác động về giới có thể xảy ra bởi sự phát triển kinh tế. Tự do hóa thương mại có thể mang đến 
cả cái được và cái mất, và sẽ ảnh hưởng đến các nhóm phụ nữ và nam giới khác nhau, theo những cách khác 
nhau. Điều này đòi hỏi có các chính sách bổ trợ và chuyên biệt để đảm bảo rằng phụ nữ có thể gặt hái được 
đầy đủ những lợi ích của các cơ hội kinh tế mới.  Chỉ có một mô hình tăng trưởng kinh tế thực sự toàn diện 
mới có thể tạo nền tảng để hiện thực hóa đầy đủ quyền của phụ nữ và nam giới.

Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ là một nỗ lực đầy tham 
vọng nhằm tìm hiểu nền kinh tế Việt Nam qua lăng kính giới. Bằng việc phác họa một bức tranh thống kê 
phân tách giới toàn diện về một số ngành kinh tế, các phân tích của chúng tôi làm nổi bật sự bất bình đẳng 
trong việc phân phối các nguồn lực sản xuất ở nhiều nhóm phụ nữ và nam giới khác nhau, sự phân chia lao 
động theo giới, và việc dễ bị tổn thương hơn của phụ nữ trong điều kiện làm việc và trả lương. Nghiên cứu 
đánh giá khung chính sách của Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị để hiện thực hóa tốt hơn tiềm năng của 
người phụ nữ và giúp sinh kế của họ đảm bảo hơn, cho dù họ là những người nông dân sản xuất với quy mô 
nhỏ, những lao động làm công ăn lương, hay là công nhân nhà máy may. 

UN Women chú ý đặc biệt đến mối quan hệ giữa lĩnh vực công việc được trả lương và không được trả lương. 
Thực tế là các chính sách nên giải quyết các vấn đề này một cách toàn diện. Phụ nữ dành nhiều thời gian hơn 
cho các công việc chăm sóc không được trả lương so với nam giới, do đó họ chịu gánh nặng kép của cả công 
việc sản xuất và tái sản xuất. Tuy nhiên, có một số biện pháp đầu tư hướng tới cải thiện cơ sở hạng tầng vật 
chất và xã hội có thể giúp giảm gánh nặng công việc chăm sóc không được trả lương của phụ nữ đồng thời 
giúp họ có nhiều thời gian rỗi hơn. Những biện pháp như vậy cần được triển khai để đảm bảo phụ nữ có thể 
được hưởng lợi từ những cơ hội kinh tế một cách bình đẳng như nam giới.

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái đã được đặt vào trung tâm của Chương trình nghị sự 
phát triển bền vững 2030 (SDGs), với 17 mục tiêu bao trùm các khía cạnh giới của nghèo đói, y tế, giáo dục, 
nước và vệ sinh môi trường, việc làm, thành phố an toàn, hòa bình và an ninh. Việt Nam đã cam kết hỗ trợ và 
quyết tâm chính trị trong việc đảm bảo thực hiện thành công và đạt được các mục tiêu toàn cầu này. Để có 
thể thực hiện được các cam kết của mình, hơn bao giờ hết, Chính phủ Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến 
những người nghèo hơn và chịu thiệt thòi do giới tính, dân tộc và các nguồn gốc bất lợi khác của họ. Đảm 
bảo sinh kế và sự phát triển năng lực con người cho tất cả các bộ phận dân cư đóng vai trò rất quan trọng để 
xây dựng một xã hội hiện đại, công bằng và một xã hội trong đó ‘không bỏ lại ai phía sau’.

Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo cho những nhà hoạch định chính 
sách tại Việt Nam và đồng thời khuyến khích việc lồng ghép giới vào các chính sách và chương trình của Chính 
phủ một cách rộng rãi và có hệ thống hơn. Hãy để chúng ta cùng nhau làm việc và hành động hướng tới nâng 
cao bình đẳng giới ở Việt Nam; hãy để tăng trưởng bao trùm trở thành hiện thực cho tất cả mọi người.

Shoko Ishikawa,
Trưởng đại diện, UN Women Việt Nam
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TÓm TẮT

Với sự Hỗ Trợ CủA CHíNH PHủ ÚC Và PHái 
đoàN LiêN MiNH CHâU âU Tại ViỆT NAM, Cơ 
QUAN PHụ Nữ LiêN HiỆP QUốC (UN WoMeN 
đã tiến hành một nghiên cứu chuyên đề về Hướng 
tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao 
trùm có lợi cho phụ nữ, góp phần nỗ lực nhằm tăng 
cường hiểu biết dựa trên bằng chứng về vấn đề bình 
đẳng giới ở Việt Nam. Nghiên cứu được xây dựng 
dựa trên hai Đánh giá tình hình giới ở Việt Nam tiến 
hành vào năm 2006 và 2011. Đây cũng là hai tài liệu 
tham khảo chính về tình hình phụ nữ ở Việt Nam, 
đồng thời mang lại lợi ích cho các nhà hoạch định 
chính sách, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội 
dân sự và các cơ quan học thuật.

Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ nhằm thúc 
đẩy bình đẳng giới, điều này được phản ánh trong 
nhiều văn bản luật của nhà nước, thông qua việc 
phê chuẩn các công ước quốc tế như Công ước về 
xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 
(CEDAW) và nhiều chính sách hỗ trợ chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội giai đoạn năm năm (CLPT KTXH). 
Mục tiêu bao trùm của nghiên cứu này là để kiểm 
chứng về những cam kết của Việt Nam về bình đẳng 
giới được phản ánh như thế nào trong cải cách kinh 
tế và mô hình tăng trưởng kinh tế quốc gia, và liệu 
những cải cách kinh tế và mô hình kinh tế này có thể 
thúc đẩy bình đẳng giới hiệu quả hơn hay không. 
Câu hỏi này được bắt nguồn từ ý tưởng rằng chỉ mô 
hình tăng trưởng kinh tế toàn diện mới có thể tạo 
ra tiền đề để hiện thực hóa đầy đủ quyền kinh tế 
của phụ nữ (và nam giới). Trong báo cáo này, tăng 
trưởng bao trùm được hiểu là tăng trưởng tạo ra cơ 
hội cho sự thịnh vượng và mức sống tốt cho tất các 
thành phần dân cư, tập trung đặc biệt vào người 
nghèo và những người bị ở ngoài lề của sự tăng 
trưởng do vấn đề giới, dân tộc và những nguồn gốc 
bất lợi khác của họ.

Nghiên cứu gồm ba chương chính. Chương 2 thảo 
luận và trình bày về số liệu phân tách giới với các 

phân tích dựa trên một số tiêu đề chính của các chỉ 
số và số liệu tổng hợp. Chương này đưa ra một bức 
tranh thống kê toàn diện về nền kinh tế Việt Nam, 
cho thấy hiện trạng phân bố không đồng đều trong 
nguồn lực sản xuất giữa các nhóm phụ nữ và nam 
giới khác nhau. Báo cáo cho thấy Việt Nam vẫn còn 
có những khác biệt đáng kể trong lựa chọn việc làm 
và cơ hội thu nhập giữa các nhóm phụ nữ và nam 
giới khác nhau. Những khác biệt không chỉ liên quan 
đến sự chênh lệch trong số lượng thực tế phụ nữ 
và nam giới có việc làm, con số này khá cao ở cả hai 
giới, mà còn liên quan đến các hình thức phân biệt 
nghề nghiệp và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới. 
Quan trọng hơn, các dữ liệu cũng nhấn mạnh rằng 
sự khác biệt trong tiếp cận đến việc làm tốt không 
chỉ dựa trên giới mà còn bị ảnh hưởng bơi nơi cư 
trú, dân tộc, giáo dục và tuổi tác.

Ví dụ, phụ nữ chiếm phần lớn trong tổng số lao 
động đóng góp cho gia đình không được trả lương, 
đặc biệt là trong nông nghiệp, và hình mẫu này đã 
không thay đổi nhiều trong thập kỷ qua. Tính trung 
bình, nữ lao động tự làm có thu nhập thấp hơn so 
với nam lao động tự làm, nhất là ở khu vực nông 
thôn. Khoảng cách về giới trong việc làm dễ bị tổn 
thương tăng đáng kể theo độ tuổi và trở nên trầm 
trọng hơn đối với người lao động ở tuổi ngũ tuần. 
Sự phụ thuộc vào nông nghiệp tự làm như là nguồn 
sinh kế chính có tỷ lệ tương đối cao trong nhóm dân 
tộc thiểu số và cũng phổ biến hơn ở những vùng 
nghèo nhất. Việc tiếp cận hạn chế đến nguồn lực 
sản xuất và năng lực còn thấp của nữ nông dân là 
những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng nông 
nghiệp có năng suất thấp, chỉ đem lại khoản thu 
nhập ít ỏi và không đảm bảo. Ví dụ, hơn một nửa số 
phụ nữ làm nông nghiệp gần như không hoàn thành 
giáo dục tiểu học. Ngoài ra, còn có dấu hiệu cho thấy 
định kiến giới vẫn tồn tại trong tiếp cận đất đai, tín 
dụng và dịch vụ khuyến nông mặc dù dữ liệu phân 
tách giới thường xuyên và toàn diện về các khía cạnh 
này hiện vẫn chưa có.
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cường quyền sở hữu đất đai của phụ nữ đòi hỏi 
nhiều biện pháp: tăng số lượng và chất lượng dịch 
vụ pháp lý cho phụ nữ nông thôn; khuyến khích 
nhiều phụ nữ hơn nữa đăng ký đứng tên sở hữu đất 
của mình; thúc đẩy các chương trình tiếp cận cộng 
đồng và các chiến dịch nâng cao nhận thức cho cả 
nam giới và phụ nữ. Cần chú ý đặc biệt đến cộng 
đồng dân tộc thiểu số nơi vẫn theo chế độ phụ hệ.

Liên quan đến các dịch vụ khuyến nông, rõ ràng là 
cần phải làm cho các dịch vụ này nhạy cảm giới hơn 
và dễ tiếp cận hơn. Điều này có thể đạt được bằng 
cách: đảm bảo rằng các tập huấn được tổ chức ở 
địa điểm và thời gian phù hợp với trách nhiệm chăm 
sóc gia đình của phụ nữ nông thôn; tăng số lượng 
các cán bộ khuyến nông nữ; sử dụng phương pháp 
có sự tham gia và các công cụ giảng dạy phù hợp với 
nhu cầu của người nông dân chưa từng được đi học 
chính thức. 

Đối với người lao động giúp việc gia đình được trả 
lương, Chính phủ Việt Nam vừa thông qua Nghị định 
số 27, trong đó lần đầu tiên xác định các quyền và 
lợi ích của lao động giúp việc và đây cần được coi 
là một thành tựu đáng kể. Tuy nhiên việc thực hiện 
các tiêu chuẩn lao động này vẫn còn là một thách 
thức. Các biện pháp để tăng cường việc tuân thủ 
pháp luật về lao động giúp việc gia đình có thể bao 
gồm: phổ biến thông tin về các luật mới cho người 
lao động, cho người sử dụng lao động và cho các cơ 
quan chức năng địa phương; hỗ trợ sáng kiến của 
các tổ chức xã hội dân sự hướng đến tổ chức và đại 
diện cho người lao động giúp việc gia đình.

Chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam ngày 
càng tập trung vào hội nhập toàn cầu và tăng cường 
khả năng cạnh tranh quốc tế, và do đó đầu tư vào 
kỹ năng và năng suất của phụ nữ làm công ăn lương 
trong các nhà máy xuất khẩu cần phải coi là một 
trong những ưu tiên đối với hoạch định chính sách. 
Vấn đề này đã được nhấn mạnh trong các Đánh giá 
tình hình giới tại Việt Nam trước đó với các khuyến 
nghị mạnh mẽ về sự cần thiết phải cải thiện các 
tiêu chuẩn lao động và giải quyết các rào cản về giới 
trong đào tạo và thăng tiến cho công nhân các nhà 
máy.

Làm công ăn lương trong các ngành xuất khẩu là 
một hình thức việc làm đảm bảo hơn cho một số 
phân khúc lực lượng lao động nữ, nhưng bức tranh 
này không đồng nhất bởi còn tùy thuộc vào hình 
thức sở hữu và cấu trúc của doanh nghiệp cũng như 
hoàn cảnh cụ thể của người lao động. Một số tiến 
bộ đã đạt được trong những năm gần đây liên quan 
đến việc thực thi các tiêu chuẩn lao động, đặc biệt 
trong khối các doanh nghiệp nước ngoài của ngành 
dệt may. Điều này có được phần lớn là nhờ các sáng 
kiến như Chương trình Việc làm tốt hơn. Tuy nhiên 
không phải tất cả những lao động làm công ăn lương 
trong các ngành công nghiệp xuất khẩu đều được 
hưởng lợi từ các tiêu chuẩn và chương trình này.

Các biện pháp để giúp công việc được trả lương 
trong các nhà máy xuất khẩu ổn định hơn và đảm 
bảo hơn có thể bao gồm: giải quyết tình trạng thiếu 
chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động nữ và 
đảm bảo công bằng hơn trong thăng tiến; hỗ trợ 
người lao động thông qua việc cung cấp đầy đủ các 
dịch vụ xã hội, trong đó đặc biệt chú ý đến hoàn 
cảnh của lao động nhập cư bằng cách hỗ trợ họ 
thông qua dịch vụ y tế và chăm sóc trẻ em có chất 
lượng, cũng như có thể tiếp cận dễ dàng đến cách 
dịch vụ khác. Biện pháp thứ hai sẽ có ý nghĩa rất lớn 
vì có nhiều người di cư mới đến các thành phố. Họ 
không chỉ là lao động trong các doanh nghiệp xuất 
khẩu mà bao gồm cả lao động giúp việc gia đình 
được trả lương.

Ngoài việc đảm bảo rằng phụ nữ trong ba ngành 
nghề trên có điều kiện làm việc ổn định và an toàn 
hơn, Chính phủ cần nỗ lực nhiều hơn nữa vào tạo 
điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với nhiều loại việc làm 
phù hợp, đặc biệt tạo điều kiện cho phụ nữ thiệt 
thòi có được các kỹ năng cần thiết và nguồn lực hiệu 
quả để tham gia vào các lĩnh vực phi truyền thống. 
Đề xuất này cũng đã được đưa ra trong các Báo cáo 
Đánh giá tình hình giới tại Việt Nam trước đó, trong 
đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến 
khích sự tham gia của phụ nữ trong khoa học, kỹ 
thuật và các lĩnh vực kỹ thuật. Cả hai Đánh giá tình 
hình giới tại Việt Nam đều chỉ ra tình trạng đào tạo 
nghề mang tính định kiến giới cao tại Việt Nam và sự 
thất bại của hệ thống đào tạo này trong việc chuẩn 
bị cho phụ nữ theo đuổi những cơ hội ngành nghề 

Đối với công việc làm công ăn lương, nam giới có 
nhiều khả năng tiếp cận so với phụ nữ trong khi điều 
kiện làm việc của phụ nữ trong lĩnh vực này dường 
như thuận lợi hơn so với nam giới. Điều này phản 
ánh thực tế là nữ công nhân làm công ăn lương có 
nhiều khả năng được thuê trong khu vực công hoặc 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI hơn là với khu 
vực tư nhân trong nước. Ngược lại, nam giới thường 
làm những công việc hưởng lương lao động phổ 
thông lương không đòi hỏi kỹ năng trong các ngành 
công nghiệp nội địa phi thương mại như xây dựng và 
giao thông vận tải, nơi mà điều kiện làm việc thường 
không đảm bảo.

Các chính sách kinh tế hiện nay đang góp phần tạo 
ra những cơ hội tốt hơn cho một số nhóm lao động 
nữ trong các ngành mới nổi như những ngành xuất 
khẩu cần nhiều lao động. Nhưng dường như các 
chính sách này vẫn chưa đạt được mục tiêu trong 
việc tạo ra đủ việc làm có chất lượng tốt, cũng như 
đưa ra giải pháp kinh tế thay thế nhằm đảm bảo hơn 
cho phụ nữ, đặc biệt những người có học vấn thấp 
và từ các vùng nông thôn khó khăn. Với quan điểm 
này, cần quan tâm đến phát hiện là trong mười năm 
qua, tỷ lệ dân số có việc làm đã qua đào tạo kỹ thuật 
giảm trong nhóm phụ nữ, và tăng lên trong nhóm 
nam giới. Tất cả những vấn đề này có vẻ xảy ra trầm 
trọng hơn trong nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số.

Phụ nữ từ các hộ gia đình nghèo và từ khu vực nông 
thôn cũng gặp phải khó khăn gấp đôi do thiếu cơ 
sở hạ tầng và dịch vụ công để giảm bớt và tái phân 
phối các công việc gia đình và chăm sóc không được 
trả lương của họ. Khoảng trống dữ liệu ở Việt Nam 
nghiêm trọng nhất là trong vấn đề công việc nội trợ 
và chăm sóc không được trả lương, đặc biệt là liên 
quan đến việc sử dụng thời gian. Những số liệu này 
không thể đưa ra một đánh giá chính xác về việc 
phân bổ thời gian giữa hai giới ở các nhóm kinh tế xã 
hội và do vậy không thể đánh giá liệu sự phân phối 
thời gian này có thay đổi theo thời gian hay không. 
Tuy nhiên, dữ liệu hiện có về việc tiếp cận cơ sở hạ 
tầng và xã hội cho thấy các hộ gia đình trong nhóm 
nghèo nhất rõ ràng ít được tiếp cận đến cơ sở hạ 
tầng về vệ sinh môi trường và nước. Đặc biệt, nước 
máy tại nhà riêng là một sự xa xỉ mà chỉ có một phần 
rất nhỏ (6%) các hộ gia đình trong nhóm nghèo nhất 

có thể chi trả được. Đi lấy nước vẫn là một công việc 
vất vả đặc biệt đối với các hộ gia đình dân tộc thiểu 
số. Tất cả những điều này khiến công việc nấu ăn, 
dọn dẹp và chăm sóc trẻ em vất vả hơn cho những 
người chịu trách nhiệm làm công việc này, mà như 
số liệu đã chỉ ra, phần lớn là phụ nữ và trẻ em gái. 
Tương tự như tiếp cận đến cơ sở hạ tầng cơ bản, 
việc tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc trẻ em có 
sự khác biệt lớn phụ thuộc vào vị thế kinh tế - xã 
hội. Ví dụ, trong nhóm gia đình giàu gửi con em tới 
các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức có tỷ lệ cao 
hơn so với những gia đình nghèo. Một phần lý do 
là vì các hộ gia đình giàu có khả năng chi trả và họ 
thường sống tại khu vực đô thị, nơi có các dịch vụ 
chăm sóc trẻ em. Tỷ lệ trẻ tham gia các trung tâm 
giáo dục mầm non ở khu vực nông thôn thấp hơn ở 
đô thị và ở khu vực phía Nam thấp hơn so với phía 
Bắc. Dường như không có sự thu hẹp về khoảng 
cách giữa nông thôn và thành thị trong việc các hộ 
gia đình tiếp cận đến cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội 
trong vài năm qua.

Chương 3 tập trung vào công việc được trả lương và 
xem xét những thách thức và khó khăn cụ thể mà ba 
nhóm lao động nữ khác nhau phải đối mặt: nữ nông 
dân làm việc với quy mô nhỏ, lao động giúp việc gia 
đình được trả lương, và công nhân nhà máy may. 
Mục tiêu chính là để đánh giá các chính sách hiện 
nay và làm thế nào để cải thiện các chính sách này 
nhằm hiện thực hóa quyền lao động của phụ nữ và 
giúp đời sống kinh tế của họ đảm bảo hơn. Khuyến 
nghị chính của chương này là, phải có các chính sách 
ưu tiên cao nhất đối với nhóm phụ nữ làm nông 
nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn kinh tế 
xã hội của nhóm này (khoảng một nửa tổng số lực 
lượng lao động nữ) và thực tế là phụ nữ làm nông 
nghiệp quy mô nhỏ là phổ biến trong nhóm dân tộc 
thiểu số, nhất là ở những vùng nghèo nhất và tại các 
hộ gia đình nghèo nhất.

Hai lĩnh vực chính sách quan trọng nhằm nâng cao 
năng suất và chất lượng lao động nông nghiệp của 
phụ nữ là đất đai và các dịch vụ khuyến nông. Số 
lượng phụ nữ nông thôn đứng tên một mình hoặc 
đồng đứng tên trên giấy chứng nhận sử dụng đất đã 
tăng lên trong những năm vừa qua nhưng khoảng 
cách giới vẫn còn tương đối lớn. Chiến lược tăng 
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đa đạng của thị trường lao động. Hai đánh giá trên 
cũng đề nghị tiếp tục theo đuổi các biện pháp để 
đảm bảo rằng việc đào tạo đạt được các mục tiêu 
của như: có một hệ thống giám sát để theo dõi 
những nhóm phụ nữ (và nam giới) trong thị trường 
lao động sau khi những người này đã hoàn thành 
các khóa đào tạo. Những khuyến nghị này vẫn còn 
hiệu lực cho đến hiện tại.

Tăng cường quyền của phụ nữ tại nơi làm việc không 
chỉ là một vấn đề đối với chính sách lao động, nông 
nghiệp và giáo dục. Điều này cũng phụ thuộc rất 
nhiều vào một số các nguồn lực công do Chính phủ 
đầu tư để giúp giảm và tái phân phối gánh nặng 
công việc gia đình và chăm sóc không được trả 
lương. Chương 4 thảo luận khía cạnh này một cách 
chi tiết. Chương này cho thấy rằng Việt Nam đã có 
những tiến bộ nhỏ trong lồng ghép giới vào các 
chính sách nước và vệ sinh môi trường và chính sách 
chăm sóc và giáo dục mầm non. 

Ví dụ, nghiên cứu các văn bản chính sách và đánh 
giá liên quan đến nước và vệ sinh môi trường cho 
thấy bình đẳng giới và các vấn đề hòa nhập xã hội 
mới chỉ được ghi nhận ở các mục tiêu chung. Thực 
tế cho thấy vẫn thiếu một khung phân tích toàn diện 
để chỉ ra sự khác biệt về giới trong gánh nặng thời 
gian, sức khỏe và cơ hội kinh tế có liên quan như 
thế nào đến việc cung cấp và tiếp cận với nước và vệ 
sinh môi trường. Ngoài ra, các hướng dẫn chi tiết, cơ 
chế thực hiện và giám sát các chiến lược nước và vệ 
sinh môi trường có nhạy cảm giới cũng cần được bổ 
sung đầy đủ. Trong các báo cáo của các nhà tài trợ 
về tính cần thiết phải ‘lồng ghép’ vấn đề giới trong 
ngành nước và vệ sinh môi trường đã nhấn mạnh 
vào sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức làm 
về lĩnh vực này. Mục tiêu giảm bớt gánh nặng công 
việc gia đình không được trả lương của phụ nữ vẫn 
ít được chú ý. Có ít nhất 50% thành viên các ủy ban 
nước và môi trường là nữ dường như là mục tiêu chỉ 
số giới duy nhất được gợi ý sử dụng trong các dự án 
về nước. Trong tương lai cần bổ sung các chỉ số khác, 
ví dụ như đo mức giảm trong thời gian dành cho 
việc đi lấy và xử lý nước.

Đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục 
mầm non, một vài sáng kiến trong những năm vừa 

qua hướng đến trẻ em dưới 18 tháng tuổi, và cố 
gắng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các 
bà mẹ làm việc trong các khu công nghiệp, và đây 
là một bước tiến đầy hứa hẹn. Những sáng kiến này 
không nên chỉ ở các khu vực đô thị mà nên mở rộng 
đến khu vực nông thôn, nơi phần lớn các phụ nữ và 
trẻ em nghèo sống và làm việc.

Các chương trình mới chủ yếu được cung cấp thông 
qua các cơ sở tư nhân nhận trợ cấp. Tuy nhiên, bằng 
chứng từ các nước khác cho thấy, các dịch vụ chăm 
sóc và giáo dục mầm non đạt sẽ được kết quả tốt 
nhất nếu do nhà nước trực tiếp cung cấp. Các dịch 
vụ này thường có xu hướng mang lại chất lượng tốt 
hơn, điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên và bình 
đẳng hơn trong tiếp cận, do đó sẽ đặc biệt thích hợp 
cho Việt Nam, nơi mà dịch vụ cho trẻ em dưới 3 tuổi 
vẫn còn rất hạn chế, tỉ lệ đi học ở các khu vực nông 
thôn và trong các hộ nghèo đặc biệt thấp. Đối với 
các bà mẹ, nhất là với các bà mẹ có hoàn cảnh khó 
khăn, gánh nặng chăm sóc đặc biệt lớn là vào thời 
gian chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi. Do đó, dịch vụ chăm 
sóc trẻ cho độ tuổi này và cho các hộ gia đình có thu 
nhập thấp cần phải nhiều hơn và tốt nhất là miễn 
phí, sẽ đáp ứng các mục tiêu bình đẳng giới. Việc mở 
rộng thêm các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm 
non công chất lượng tốt cũng có thể đóng góp vào 
mục tiêu bình đẳng giới bằng cách trực tiếp tạo việc 
làm cho phụ nữ, vì giáo viên mầm non có xu hướng 
chủ yếu là nữ. Nhưng điều quan trọng là phải chắc 
chắn rằng những công việc này được đảm bảo, và có 
điều kiện làm việc tốt với mức lương cao hơn hiện 
nay.

Dựa trên các bằng chứng được trình bày tại Chương 
2, Chương 3 và Chương 4, chương kết luận quay lại 
trả lời câu hỏi bao trùm ban đầu về việc liệu mô hình 
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay có giúp 
Chính phủ thực hiện các cam kết về bình đẳng giới? 
Chương này cũng đề xuất một số khuyến nghị chính 
sách để giúp Việt Nam chuyển đổi hướng tới một 
mô hình tăng trưởng kinh tế bình đẳng giới và toàn 
diện hơn. Các khuyến nghị này bao gồm các lĩnh vực 
chính sách như: đào tạo kỹ năng và dạy nghề, đầu tư 
công vào cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội, các chính 
sách nông nghiệp toàn diện, sự tham gia của cộng 
đồng và cải thiện thống kê giới. 

1  
GIỚI THIỆU 
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kinh tế chủ đạo có thể cản trở việc thực hiện các 
luật này và các tác động tích cực của chúng” (UN 
Women, 2015:2). Báo cáo Tiến bộ của Phụ nữ Thế 
giới 2015-2016 đã đề xuất khung hành động để đạt 
được bình đẳng thực chất cho phụ nữ và trẻ em 
gái bao gồm 3 yếu tố: (1) giải quyết sự bất lợi về 
kinh tế xã hội của phụ nữ; (2) xóa bỏ định kiến, kỳ 
thị và bạo lực; và (3) tăng cường sự đại diện, tiếng 
nói và sự tham gia của phụ nữ (UN Women, 2015). 
Nghiên cứu chuyên đề này tập trung vào giải quyết 
tình trạng bất lợi về kinh tế xã hội và bàn luận về 
các mô hình phát triển kinh tế thúc đẩy tốt hơn 
mục tiêu này.

1.2. Khung lý thuyết và 
những câu hỏi chính

Nghiên cứu chuyên đề “Hướng tới bình đẳng giới ở 
Việt Nam: để tăng trưởng bao trùm mang lại lợi ích 

cho phụ nữ” do UN Women thực hiện, với sự hỗ 
trợ của Chính phủ Úc và Phái đoàn Liên minh châu 
Âu tại Việt Nam nhằm góp phần tăng cường kiến 
thức dựa trên bằng chứng về vấn đề bình đẳng 
giới ở Việt Nam. Tiếp nối hai đánh giá về “Tình 
hình giới tại Việt Nam” thực hiện vào năm 2006 và 
2011- nguồn tài liệu tham khảo về vị thế của phụ 
nữ ở Việt Nam, nghiên cứu này hi vọng sẽ là tài liệu 
hữu ích cho những người xây dựng chính sách, đối 
tác phát triển, các tổ chức dân sự xã hội và các viện 
nghiên cứu.

Mục tiêu bao trùm của nghiên cứu chuyên đề này 
là để kiểm chứng mức độ phản ánh những cam kết 
luật pháp về bình đẳng giới của Việt Nam trong mô 
hình tăng trưởng kinh tế quốc gia, và mức độ mà 
cải cách kinh tế có thể mang lại hiệu quả hơn trong 
việc thúc đẩy bình đẳng giới. Các câu hỏi này được 
bắt nguồn từ ý tưởng rằng chỉ khi áp dụng một 
mô hình tăng trưởng kinh tế bao trùm và thúc đẩy 
sự chia sẻ rộng rãi phúc lợi xã hội mới có thể tạo 

1.1. Khung pháp lý về bình 
Đẳng giới của việt nam

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên 
ký Công ước của Liên hợp quốc về Xóa bỏ tất cả 
các Hình thức Phân biệt đối xử chống lại Phụ nữ 
(CEDAW) vào năm 1980 và phê chuẩn Công ước 
này vào năm 1982. Trong thập kỷ qua, Việt Nam 
đã có những nỗ lực lớn trong cải cách khung pháp 
lý và chính sách nhằm đảm bảo bình đẳng và xóa 
bỏ phân biệt đối xử giữa phụ nữ và nam giới, phù 
hợp với công ước CEDAW. Trong đó, Luật Bình 
đẳng Giới ban hành năm 2006 được coi là một 
đạo luật quan trọng. Luật lần đầu tiên đưa ra định 
nghĩa bình đẳng giới và phân biệt đối xử trên cơ 
sở giới, và đề ra các biện pháp cụ thể để đạt được 
bình đẳng giới. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
được thông qua năm 2007 cũng là một đạo luật 
quan trọng đã lần đầu tiên quy định bạo lực của 
người chồng đối với phụ nữ là hành vi phạm tội có 
thể bị trừng phạt. Ngoài việc ban hành các luật cụ 
thể liên quan đến quyền của phụ nữ, Chính phủ 
cũng có những nỗ lực mạnh mẽ để đảm bảo bình 
đẳng giới được thúc đẩy ở các luật khác. Ví dụ, Bộ 
luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ tháng 5 năm 
2013 bổ sung quy định mới về không phân biệt 
đối xử và quyền lao động của phụ nữ, như là cấm 
quấy rối tình dục; tăng thời gian nghỉ thai sản lên 
6 tháng; công nhận chính thức quyền của người 
lao động làm thuê giúp việc gia đình; và quy định 
trả công bình đẳng cho công việc có giá trị như 
nhau. Nguyên tắc về bình đẳng thực chất được 
ghi rõ trong Điều 26, Hiến pháp 2013: “Công dân 
nam và nữ có quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực. 
Nhà nước sẽ ban hành các chính sách để đảm bảo 
quyền và cơ hội bình đẳng giới.”

Câu hỏi quan trọng đặt ra là liệu những thành 
tựu về bình đẳng giới trên phương diện luật pháp 

này có được chuyển thành những thành tựu về 
bình đẳng giới thực chất? Trong vòng vài thập kỷ 
vừa qua, Việt Nam thực sự đã đạt những tiến bộ 
đáng kể trong cải thiện cuộc sống của người dân 
nói chung và giảm sự khác biệt giới nói riêng. Đến 
thời điểm hiện nay, các chỉ số cơ bản của Việt Nam 
đều cho thấy các kết quả tích cực về vấn đề phụ 
nữ ở nhiều khía cạnh. Ví dụ, khoảng cách giới ở tất 
cả các cấp học đã được thu hẹp. Trong năm học 
2012-2013, tỷ lệ của trẻ em gái trên trẻ em trai 
tới trường đã tăng lên 91% ở cấp tiểu học, 94% ở 
cấp trung học cơ sở, và 114% ở cấp trung học phổ 
thông trong khi các tỷ lệ tương ứng trong các năm 
học 2000- 2001 là 91%, 89% và 88% (UNDP, 2015). 
Phụ nữ chiếm 24% số ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ 
hiện tại (2011 - 2016), và là một trong những quốc 
gia có tỷ lệ phụ nữ tham chính cao nhất trong quốc 
hội ở khu vực châu Á (UNDP 2015). Tỷ lệ đại diện 
của phụ nữ trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh cũng 
cao và đã tăng từ 22% trong nhiệm kỳ 1999-2004 
lên 25% trong nhiệm kỳ hiện tại. Việt Nam cũng 
có tỉ lệ cao phụ nữ tham gia lực lượng lao động, 
khoảng 73% trong năm 2014 (TCTK, 2015). Khoảng 
cách giới trong tham gia lực lượng lao động là 8% 
trên toàn quốc, nhưng có sự khác biệt lớn giữa 
miền Bắc và miền Nam.1

Tuy nhiên, các chỉ số chung cho toàn quốc này 
cũng phản ánh sự khác biệt lớn giữa các vùng 
miền, giữa các nhóm thiểu số và tầng lớp xã hội. 
Cũng có bằng chứng cho thấy kể từ năm 2008 các 
tiến bộ của Việt Nam đang chậm lại và tình trạng 
kém hiệu quả xảy ra rõ rệt trong lĩnh vực phát triển 
nguồn nhân lực hơn là so với tăng trưởng kinh tế 
(UNDP, 2016).

Chúng ta cũng cần lưu ý rằng “… thậm chí khi 
đã có các luật liên quan đến bình đẳng giới, tình 
trạng bất bình đẳng cố hữu, các chuẩn mực xã hội 
phân biệt đối xử cũng như các mô hình phát triển 

1   khoảng cách giới trong tham gia lực lượng lao động thay đổi từ 3% ở đồng bằng sông hồng tới 16% ở đồng bằng sông Cửu long 
(tCtk, 2015).

Hộp 1.  
cHiẾn Lược Quốc giA Về BìnH đẳng giới củA ViệT nAm 

Kể từ Hội nghị thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ tại Bắc Kinh năm 1995, các cam kết về bình đẳng giới của 
Việt Nam đã được thể hiện trong các Chiến lược Quốc gia và Kế hoạch Hành động để thúc đẩy bình 
đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Đầu tiên là Kế hoạch Hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ (1997- 2000). Tiếp sau đó là Chiến lược 
Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ giai đoạn 2001-2010, được đi kèm với Kế hoạch Hành động Quốc 
gia lần thứ hai và lần thứ ba (2001-2005 và 2006-2010). Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới hiện 
nay (2011-2020) là một chiến lược chuyên ngành và là một phần của văn kiện kế hoạch cơ bản 
của Chính phủ: Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 10 năm và Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 
năm. Chiến lược Quốc gia đặt ra mục tiêu “đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất 
giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã 
hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. 

Chiến lược tập trung vào thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực chính trị và lãnh đạo; giảm 
khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế; nâng cao trình độ học vấn của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng 
giới trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực truyền thông 
và thông tin; đảm bảo bình đẳng giới trong cuộc sống gia đình và nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước để thúc đẩy bình đẳng giới một cách hiệu quả (Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai 
đoạn 2011-2020). 

cHương 1. giới THiệu 
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ra tiền đề để hiện thực hóa đầy đủ quyền kinh tế 
của phụ nữ (và nam giới). Trong báo cáo này, tăng 
trưởng bao trùm được hiểu là tăng trưởng tạo ra 
cơ hội để đảm bảo sinh kế và phát triển năng lực 
con người của tất cả các thành phần dân cư, tập 
trung đặc biệt vào người nghèo và những người bị 
lề hóa do giới, dân tộc và những nguồn gốc bất lợi 
khác của họ. Nói một cách khác, đây là nguyên tắc 
“Không để ai lại phía sau” trong Chương trình Nghị 
sự Phát triển Bền vững 2030 (UN, 2015).

Để đạt được mục tiêu trên, nghiên cứu hướng đến 
trả lời những câu hỏi sau:

• Liệu những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về 
bình đẳng giới trên phương diện pháp luật đã 
được phản ánh như thế nào trong mô hình tăng 
trưởng kinh tế của quốc gia hiện nay?

• Làm thế nào để những cải cách kinh tế hiện nay 
được thiết kế và thực hiện để thúc đẩy mục tiêu 
bình đẳng hơn giữa phụ nữ và nam giới, đặc biệt 
với những người thiệt thòi nhất?

Đây là một công việc đầy tham vọng và mới được 
giải quyết thông qua một vài bước sơ khởi, được 
hỗ trợ bởi một khung lý thuyết mà điểm bắt đầu 
cho rằng nền kinh tế là một ‘cấu trúc mang tính 
giới’ (Elson, Evers và Gideon, 1997). Bước đầu tiên 
là phác họa về cấu trúc này nhằm xác định những 
lĩnh vực mà khoảng cách giới và các khó khăn là rõ 
rệt nhất. Bước thứ hai là xem xét một số chính sách 
để đánh giá liệu chiến lược kinh tế hiện tại của 
Việt Nam có giúp giảm thiểu hay làm trầm trọng 
hơn những khoảng cách giới đó. Tăng trưởng kinh 
tế là sản phẩm của một số chính sách. Vì thế, để 
hiểu tác động của các mô hình kinh tế hiện tại đối 
với bình đẳng giới đòi hỏi phải xác định các chính 
sách cụ thể có liên quan và chọn ra những biện 
pháp đo lường phù hợp về sự bất bình đẳng giới. 
Trọng tâm của nghiên cứu chuyên đề này trước 
tiên là về các khía cạnh của đầu tư công, tự do 
thương mại, các chính sách nông nghiệp và công 
nghiệp. Việc đo lường về bất bình đẳng giới trong 
lĩnh vực kinh tế bao gồm cả khía cạnh làm công ăn 
lương và không được trả lương.

So với hai nghiên cứu “Đánh giá tình hình giới tại 
Việt Nam” được thực hiện năm 2006 và 2011, thì 
nghiên cứu này tập trung nhiều hơn vào khía cạnh 
kinh tế của bất bình đẳng giới và có cái nhìn sâu sắc 
hơn về số liệu thống kê giới cùng với các bộ dữ liệu 
chính có tính đại diện quốc gia. Nghiên cứu này 
đáp ứng yêu cầu từ hai nghiên cứu “Đánh giá tình 
hình giới tại Việt Nam” 2006 (UNDP, 2016) và 2011 
(Ngân hàng Thế giới, 2011) về sự cần thiết phải 
thu thập và phân tích số liệu có phân tách giới một 
cách có hệ thống hơn bởi đó là điều kiện tiên quyết 
để thiết kế và thực hiện có hiệu quả các chính sách 
công bằng giới. Nghiên cứu chuyên đề này cũng cố 
gắng đưa ra những nhận định có tính chất dài hạn 
dựa trên việc nghiên cứu những xu hướng trong 
vòng 10 năm vừa qua hoặc lâu hơn dựa trên các 
số liệu hiện có. Mặc dù vậy, đáng tiếc là khung thời 
gian phân tích số liệu không được nhất quán trong 
cả báo cáo, vì việc tiếp cận với các nguồn số liệu là 
không giống nhau. Mục tiêu cuối cùng của nghiên 
cứu là đưa ra khuyến nghị về những lựa chọn chính 
sách có thể góp phần giải quyết tốt nhất những 
bất lợi về kinh tế xã hội của phụ nữ và thúc đẩy sự 
thành công của một Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã 
hội mới.

1.2.1. nền Kinh tế với tư cách là 
một cấu trúc mang tính giới

Coi nền kinh tế của một quốc gia với tư cách là 
một cấu trúc mang tính giới có nghĩa là xác định 
những sai lệch trên cơ sở giới trong các mô hình 
phân bổ nguồn lực về công việc, thu nhập, các tài 
sản khác và thời gian. Những sai lệch này đang là 
những rào cản đối với sự phát triển kinh tế và xã 
hội. Ví dụ, những thành kiến trong thị trường lao 
động cho rằng phụ nữ phải làm việc trong một số 
ngành nghề nhất định, và thu nhập có xu hướng 
không phản ánh đầy đủ sự đóng góp của họ. Đây 
không chỉ là một hành vi vi phạm quyền lao động 
mà nó còn có tác động tiêu cực cho nền kinh tế bởi 
nó khiến cho một quốc gia gặp khó khăn hơn trong 
xây dựng năng lực sản xuất của lực lượng lao động 
hiện tại và tương lai. 

Một bước quan trọng để nhìn nhận nền kinh tế 
thông qua lăng kính giới là xác định rõ công việc 
chăm sóc và nội trợ không được trả lương (như 
là dọn dẹp, nấu nướng, đi lấy nước và chất đốt, 
cũng như là chăm sóc trẻ em, người già và các 
thành viên khác). Điều này rất quan trọng cho 
phúc lợi của con người và sự hoạt động của nền 
kinh tế theo hướng thị trường. Việc tổ chức công 
việc không được trả lương là một yếu tố then chốt 
trong việc quyết định sự phân phối thu nhập, sự 
giàu có và khả năng của con người. Ở tất cả các nơi 
trên thế giới, công việc không được trả lương này 
chủ yếu do phụ nữ thực hiện, và khiến cho phụ 
nữ trở thành nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương. 
Điều này ngụ ý rằng phụ nữ (nhiều hơn so với 
nam giới) có gánh nặng gấp đôi của cả công việc 
được trả lương và không được trả lương, hay nói 
cách khác họ thường có ít thời gian hơn nam giới. 
Gánh nặng kép này làm suy yếu vị thế của phụ nữ 
trong thị trường lao động được trả lương và các 
thị trường khác, khiến họ dễ bị tổn thương trong 
gia đình của mình. Như sẽ được thảo luận ở phần 
cuối, Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc 
hỗ trợ sắp xếp hoạt động chăm sóc một cách bình 
đẳng hơn.

Các nhóm phụ nữ khác nhau phải đối mặt với tình 
trạng dễ bị tổn thương khác nhau, tùy vào vị thế 
kinh tế-xã hội (ví dụ như thu nhập, giáo dục, tình 
trạng di cư), chủng tộc và dân tộc, giai đoạn trong 
cuộc đời của họ (ví dụ như họ đã có gia đình có 
con nhỏ hoặc là góa phụ cao tuổi) cũng như các 
yếu tố khác như tình trạng khuyết tật và nơi cư trú. 
Nghiên cứu chuyên đề này cũng sẽ tìm hiểu những 
khoảng cách lớn giữa các nhóm phụ nữ về cơ hội 
và sinh kế. 

1.2.2. chính sách Kinh tế có thể 
làm giảm hoặc gia tăng tình 
trạng bất bình Đẳng giới

Bình đẳng giới, ở một mức độ nào đó, dù có chủ 
định hay không chủ định, là kết quả của chính 
sách kinh tế vĩ mô. Bởi lẽ, cách thức mà các Chính 
phủ xây dựng và thực hiện chi tiêu công, cải cách 

thương mại hoặc thậm chí chính sách tiền tệ, có 
khả năng làm giảm hoặc tăng thêm bất bình đẳng 
giới. Ví dụ, đầu tư công nhiều hơn cho các dịch vụ 
xã hội cơ bản và cơ sở hạ tầng như y tế, giáo dục, 
nước và vệ sinh môi trường có khả năng thúc đẩy 
bình đẳng giới, vì các dịch vụ này có vai trò quan 
trọng trong giảm gánh nặng công việc không được 
trả lương của phụ nữ và có thể nâng cao khả năng 
tiếp cận đến công việc được trả lương của họ. Tuy 
nhiên, điều quan trọng không chỉ là mức tổng đầu 
tư xã hội, mà còn liệu tiền đầu tư công được phân 
bổ cho các chương trình có đang thực sự được chi 
tiêu, và các chương trình này có thực sự được triển 
khai theo các tiêu chí bình đẳng giới và toàn diện 
hay không. Ví dụ, việc cung cấp chương trình giáo 
dục mầm non công lập đã tính đến nhu cầu của các 
bà mẹ đi làm có thu nhập thấp hay chưa và liệu nó 
có dễ tiếp cận cho phụ nữ bất kể công việc hay tình 
trạng di cư của họ không? Và việc đầu tư vào cơ sở 
hạ tầng cải thiện vệ sinh môi trường đã đến được 
các cộng đồng xa xôi nhất chưa? Do phụ nữ và nam 
giới có vai trò và tiếp cận khác nhau đến các nguồn 
lực nên mục tiêu của tăng tưởng bao trùm và cải 
thiện việc chia sẻ rộng rãi về phúc lợi đòi hỏi sự 
phân tích có phân tách giới về hiệu quả của chính 
sách. Nghiên cứu chuyên đề này sẽ cố gắng trả lời 
những câu hỏi này.

Như đã nhấn mạnh trong Báo cáo Tiến bộ của Phụ 
nữ Thế giới gần nhất và các tài liệu gần đây (UN 
Women, 2015: chương 4; Kabeer và Natali, 2013), 
không phải mô hình tăng trưởng kinh tế nào cũng 
có khả năng đảm bảo bình đẳng giới và việc làm 
tốt hơn cho tất cả mọi người. Ngược lại, một số mô 
hình tăng trưởng dựa trên bất bình đẳng giới đang 
tồn tại. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy chiến lược xuất 
khẩu của một số nền kinh tế mới nổi ở Đông Á và 
Đông Nam Á tập trung vào những hàng hóa tận 
dụng sức lao động giá rẻ do lao động nữ sản xuất, 
lợi dụng khoảng cách giới về tiền lương lớn, và kích 
thích lợi nhuận trong ngắn hạn (đáng chú ý nhất là 
nghiên cứu của Seguino năm 2000 về Hàn Quốc). 
Tuy nhiên, việc tăng trưởng dựa trên tính cạnh 
tranh bằng cách giảm chi phí lao động không thể 
coi là bao trùm hay bền vững. Chỉ có một cách tiếp 
cận công bằng hơn nhằm giảm khoảng cách giới 
trong tiếp cận các kỹ năng, vốn và cơ sở hạ tầng, 
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cũng như trách nhiệm đối với công việc không trả 
được trả lương, mới có thể dẫn đến một nền kinh 
tế phát triển hơn và bền vững trong dài hạn. Vấn 
đề này sẽ được giải thích rõ hơn trong phần tiếp 
sau đây khi xem xét mối quan hệ giữa mô hình tăng 
trưởng kinh tế và việc cung cấp hoạt động chăm 
sóc. 

1.2.3. các mô hình tăng trưởng 
Kinh tế từ Khía cạnh giới: 
Đông nam á Đứng ở Đâu?2 

Một cách để phân tích sự tăng trưởng kinh tế từ 
góc độ bình đẳng giới là xem xét loại mô hình tăng 
trưởng kinh tế được quốc gia áp dụng trong mối 
quan hệ với việc tổ chức các thiết chế cung cấp 
hoạt động chăm sóc. Việc tổ chức các thiết chế này 
rất quan trọng đối với sự bền vững của tăng trưởng 
kinh tế, trong đó chúng quyết định mức độ và sự 
phân bổ nguồn lực (cả thời gian và tiền bạc) để sản 
xuất, duy trì và đầu tư vào năng lực con người cũng 
như năng suất của lực lượng lao động (Braunstein, 
2015). Mục tiêu cuối cùng của Chính phủ là cung 
cấp một hệ thống tổng hợp các chính sách để tạo 
ra sự hợp tác hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, sự 
phát triển của năng lực con người và việc đạt được 
bình đẳng giới, điều thường được gọi là một kịch 
bản ‘các bên đều có lợi’ hay ‘con đường phát triển 
ở mức độ cao/định hướng bởi tiền công’ trong 
những tranh luận chính sách kinh tế có nhận thức 
giới (UN Women, 2015; Braunstein, 2015; Seguino 
và Grown, 2006). 

Braunstein (2015) đã chỉ rõ, kịch bản “tất cả các 
bên đều có lợi” là kịch bản ‘định hướng bởi tiền 
công’ trong đó lương cao cho tất cả mọi người sẽ 
kích thích nhu cầu trong nước, đến lượt nó sẽ kích 
thích sự tăng trưởng sản lượng. Mức độ đầu tư 
công cũng sẽ được nâng lên. Sự tham gia của phụ 
nữ vào thị trường lao động không chỉ cao hơn mà 
đi kèm với mức lương nhận được cao và khoảng 
cách giới về lương thấp. Kịch bản “tất cả các bên 
đều có lợi” cũng bình đẳng về giới, trong đó các 

dịch vụ chăm sóc được cung cấp ở một mức độ 
phù hợp và trách nhiệm cung cấp các hoạt động 
này được chia sẻ bình đẳng giữa nhà nước, gia đình 
và các thiết chế khác. Ở đây, có sự hỗ trợ mạnh mẽ 
từ khu vực công trong việc cung cấp dịch vụ chăm 
sóc, và các dịch vụ xã hội có chất lượng tốt với 
giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Điều này 
không chỉ bảo vệ phụ nữ trước việc bị vắt kiệt về 
thời gian, mà cũng tăng cường sự phát triển chung 
về năng lực con người trong bối cảnh thu nhập cao 
hơn. Cả gánh nặng thời gian và tài chính để duy trì 
và đầu tư vào năng lực con người được chia sẻ giữa 
nhiều bên và không chỉ đặt lên vai người phụ nữ 
trong gia đình.

Một kịch bản ngược lại đó là mô hình tăng trưởng 
kinh tế trong đó sản xuất được định hướng bởi 
lợi nhuận và được kết hợp với một hệ thống cung 
cấp hoạt động chăm sóc mà các hoạt động này 
phần lớn đặt lên vai người phụ nữ. Ví du, điều này 
có thể xảy ra trong trường hợp một quốc gia phụ 
thuộc nặng nề vào đầu tư nước ngoài và xuất khẩu 
để phát triển. Trong kịch bản như vậy, lương có xu 
hướng chung là thấp và người lao động, đặc biệt là 
phụ nữ, bị bóc lột (Braunstein, 2015). Bởi lẽ, trong 
hoàn cảnh này, các công ty không sẵn lòng thực 
hiện những khoản đầu tư cần thiết để tăng năng 
suất của người lao động ở quốc gia đó và nếu chi 
phí lương có xu hướng tăng lên, họ sẽ chuyển hoạt 
động sản xuất sang nước ngoài ở những địa bàn 
mà họ có thể thuê lao động rẻ. Trong điều kiện 
thiếu hệ thống cung cấp hoạt động chăm sóc phù 
hợp ngoài gia đình (ví dụ, cơ sở hạ tầng vật chất và 
xã hội cũng như là ngành cung cấp hoạt động chăm 
sóc đầy đủ và có chất lượng), khi sự tham gia vào 
thị trường lao động của phụ nữ tăng, thì gánh nặng 
chăm sóc và tổng thời gian làm việc chung của 
phụ nữ cũng tăng, và có những tác động tiêu cực 
đến phúc lợi của họ và gia đình họ. Mô hình tăng 
trưởng này đi liền với tình trạng nữ hóa sâu sắc 
trách nhiệm chăm sóc, và bằng việc đầu tư ít vào 
năng lực con người, nó làm suy yếu bình đẳng giới 
và khiến tăng trưởng không bền vững về lâu dài 
(Braunstein, 2015).

Braunstein áp dụng quan điểm tiếp cận giới với 
sự tăng trưởng kinh tế này vào nhiều nhóm quốc 
gia khác nhau để đánh giá liệu nền kinh tế của các 
quốc gia này có đi theo kịch bản tất cả các bên đều 
có lợi không và cần có những nỗ lực gì để khuyến 
khích hướng đi này. Một số phát hiện sâu sắc từ 
các phân tích của bà về các nền kinh tế bán công 
nghiệp theo hướng xuất khẩu (SIEO) ở Đông Á và 
Đông Nam Á được chia sẻ ở đây với tư cách là cơ 
sở cho những thảo luận về Việt Nam, và sẽ được 
phát triển ở phần sau của nghiên cứu.

Các quốc gia bán công nghiệp theo hướng xuất 
khẩu (SIEO) ở Đông Nam Á đã thành công trong 
việc theo đuổi chiến lược công nghiệp hóa chủ 
yếu thông qua tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. Thế 
hệ đầu tiên của những quốc gia này bao gồm Đặc 
khu hành chính Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore 
và Đài Loan của Trung Quốc (sau đây gọi là Đài 
Loan), và hiện nay các quốc gia này đã công nghiệp 
hóa hoàn toàn và có thu nhập cao. Thế hệ thứ 
hai tập trung ở khu vực Đông Nam Á và bao gồm 
Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Cả hai nhóm quốc 
gia này có chung một con đường phát triển dựa 
vào sản xuất công nghiệp tương tự nhau, mặc dù 
trình độ phát triển tay nghề, an sinh xã hội và năng 
lực nhà nước của các quốc gia ở thế hệ thứ hai 
thấp hơn Hàn Quốc, và vốn nước ngoài đóng vai 
trò quan trọng hơn trong chiến lược công nghiệp 
của họ (UNRISD, 2010).

Cả hai nhóm nền kinh tế này, trừ Malaysia và 
Indonesia, có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao 
động cao hơn so với tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng, 
bất bình đẳng về lương trên cơ sở giới trở nên sâu 
sắc hơn so với những khu vực khác trên thế giới, 
đặc biệt trong thế hệ đầu tiên của SIEO. Điều này 
thực sự phản ánh khía cạnh quan trọng của chiến 
lược phát triển SIEO: sự thành công của xuất khẩu 
dựa trên mức trả lương thấp và lực lượng lớn lao 
động nữ.

Tuy nhiên, các bằng chứng cũng đang cho thấy tình 
trạng giảm nữ trong lao động ngành công nghiệp 
trong những năm gần đây, ở khu vực Đông Á cũng 
như ở Malaysia và Indonesia, trong khi Thái Lan 
vẫn tiếp tục nữ hóa lao động (Tejani và Millberg, 

2016; Kucera và Tejani, 2014). Điều này gợi ý rằng 
phụ nữ có thể là lực lượng lao động ưu tiên chỉ 
trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa, nhưng 
lại có xu hướng bị loại ra khi hoạt động sản xuất 
dựa nhiều vào vốn và các ngành công nghiệp được 
nâng cấp. Thực tế này không thể được giải thích 
bởi lý do có khoảng cách lớn về giới trong giáo dục, 
ngược lại, khoảng cách giới đã được thu hẹp nhanh 
chóng ở cấp tiểu học, trung học và dạy nghề trên 
toàn khu vực. Phát hiện này có tính ứng dụng về 
chính sách quan trọng, và cần được xem xét khi các 
nước đang phát triển như Việt Nam đang cố gắng 
nâng cấp sản phẩm và quy trình sản xuất.

Rà soát các bằng chứng sẵn có, Braunstein (2015) 
lưu ý rằng mô hình cung cấp phúc lợi xã hội của 
các nước SIEO có thể được đặc trưng hóa bởi mô 
hình người kiếm tiền chính trong gia đình là nam 
giới với sự phân chia lao động trên cơ sở giới theo 
truyền thống và cứng nhắc (Peng, 2010). Phụ nữ và 
các gia đình được trông đợi sẽ cung cấp các hoạt 
động chăm sóc trong gia đình và tình trạng sống 
chung với người già và những đứa con đã trưởng 
thành của họ là phổ biến (dù có giảm). Ở các quốc 
gia thuộc nhóm SIEO phát triển hơn, các dịch vụ do 
nhà nước cung cấp ngày càng được mở rộng trong 
những năm gần đây để ứng phó với tình trạng già 
hóa dân số và thúc đẩy bình đẳng giới tốt hơn ở 
nơi làm việc cũng như tại nhà. Hỗ trợ phúc lợi xã 
hội cho hoạt động chăm sóc về tổng thể vẫn khá 
hạn chế, tuy nhiên, đã có các lựa chọn bổ sung bên 
ngoài gia đình phần lớn do khu vực tư nhân cung 
cấp, và điều này có mang lại lợi ích cho những phụ 
nữ khá giả (Peng 2010; UNRISD 2010).

Do những đặc điểm như trên, Braunstein lập luận 
rằng sự phụ thuộc vào xuất khẩu của các nước 
SIEO là một lực đẩy mạnh mẽ hướng tới mô hình 
kinh tế theo định hướng lợi nhuận. Đặc điểm này 
có thể chiếm ưu thế trong thế hệ thứ hai của SIEO 
hơn là ở thế hệ thứ nhất. Do các khoản đầu tư 
rộng rãi vào giáo dục và y tế, cả công và tư, kết hợp 
với mô hình phát triển Đông Á, thế hệ đầu tiên của 
SIEO cho thấy sự tập trung sâu sắc hơn vào phát 
triển năng lực con người. 

2  phần này được viết dựa vào các phân tích của braustein (2015) và đưa ra các diễn giải đơn giản hóa về sự phân loại các mô hình 
tăng  trưởng kinh tế vĩ mô trong mối tương quan với việc tổ chức hoạt đông tái sản xuất xã hội của braunstein.
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Liên quan đến việc cung cấp hoạt động chăm sóc, 
cấu trúc mạnh mẽ cung cấp dịch vụ từ gia đình 
với hỗ trợ trực tiếp ít ỏi từ nhà nước gợi ý đến hệ 
thống ‘nữ hóa trách nhiệm’. Với việc các gia đình 
tập trung đầu tư cho con cái, việc người phụ nữ có 
thu nhập cao hơn có nhiều khả năng sẽ dẫn tới sự 
phát triển năng lực con người tốt hơn cho thế hệ 
trẻ. Tuy nhiên, các lựa chọn để thay thế cho thời 
gian khi phụ nữ làm công ăn lương và tham gia vào 
lực lượng lao động tăng là rất hạn chế, dẫn đến 
khó khăn cho người phụ nữ kết hợp các công việc 
thị trường và phi thị trường, do đó cuối cùng lại 
làm hạn chế những tác động tích cực về phát triển 
năng lực con người. Braunstein quan sát và chỉ ra 
xu hướng giảm mạnh tỷ lệ kết hôn gần đây trong 
khu vực Đông và Đông Nam Á là một biểu hiện rõ 
ràng của tình trạng căng thẳng này. Những kết quả 
này đẩy SIEO tiến gần hơn tới mô hình tăng trưởng 
dựa vào sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và 
nguồn nhân lực. Braunstein kết luận các phân tích 
của bà bằng cách chỉ ra rằng, để có được kịch bản 
tất cả các bên đều có lợi, các nước SIEO phải giải 
quyết cả mô hình tăng trưởng và mô hình cung cấp 
hoạt động chăm sóc, với việc tập trung cụ thể vào 
mở rộng trợ cấp của nhà nước đối với các dịch vụ 
xã hội có chất lượng tốt và giá cả phải chăng.

1.3. Điều gì Đã thay 
Đổi Kể từ nghiên cứu 
“Đánh giá tình hình 
giới tại việt nam” Được 
thực hiện năm 2011? 

1.3.1. phát hiện của nghiên 
cứu “Đánh giá tình hình 
giới tại việt nam” năm 2011

“Đánh giá tình hình giới tại Việt Nam” năm 2011 
(Ngân hàng Thế giới, 2011) đã ghi nhận những 
tiến bộ đáng kể nhằm thu hẹp khoảng cách giới ở 
một số khía cạnh như tỷ lệ đến trường, sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em, và sự tham gia hoạt động chính 

trị. Những thành tựu này vẫn được tiếp tục duy trì 
cho đến hiện nay, như đã được đề cập trong phần 
đầu của chương này. Tuy nhiên Đánh giá tình hình 
giới tại Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại, bao 
gồm bạo lực trên cơ sở giới diễn ra phổ biến và 
mức độ phụ nữ tham gia vị trí lãnh đạo ở tất cả các 
cấp còn thấp. Ngay cả trong lĩnh vực giáo dục, một 
số điểm bất lợi vẫn tồn tại như tỷ lệ nữ sinh trong 
các ngành kỹ thuật và giáo dục dạy nghề còn thấp, 
cũng như có sự phân tầng xã hội nói chung. Đây là 
một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới 
sự phân biệt nghề nghiệp trên cơ sở giới hiện nay 
và sẽ tiếp tục được thảo luận trong Chương 2.

Liên quan cụ thể đến kinh tế, lĩnh vực mà nghiên 
cứu này sẽ tập trung vào, thì “Đánh giá tình hình 
giới tại Việt Nam” năm 2011 đã nhấn mạnh sự 
phân biệt về giới dai dẳng của thị trường lao động, 
trong đó phụ nữ tập trung ở một số ít lĩnh vực và 
nghề nghiệp hơn so với nam giới. Báo cáo cũng 
làm nổi bật tình trạng dễ bị tổn thương hơn của 
lao động nữ về điều kiện làm việc và tiền lương 
(Ngân hàng Thế giới, 2011: chương 3), ví dụ phụ 
nữ chiếm tỷ lệ lớn hơn nhiều trong các công việc 
gia đình không được trả lương. “Đánh giá tình hình 
giới tại Việt Nam” năm 2011 cũng lưu ý đến thời 
gian phụ nữ phải làm việc không được trả lương ở 
nhà, và đề xuất cần phải thu thập dữ liệu tốt hơn 
và chi tiết hơn về các hình thức khác nhau của 
công việc không được trả lương, đặc biệt khi bằng 
chứng mang tính hệ thống về các hoạt động này 
vẫn còn hạn chế. Mối quan ngại này cũng đã được 
nêu trong “Đánh giá tình hình giới tại Việt Nam” 
năm 2006 (UNDP, 2006).

“Đánh giá tình hình giới tại Việt Nam” năm 2011 
chỉ ra rằng với sự hội nhập kinh tế và tự do hóa, cơ 
cấu nền kinh tế của Việt Nam đã thay đổi nhanh 
chóng trong vài thập kỷ qua và điều này dẫn tới 
quan ngại về việc liệu người phụ nữ có được hưởng 
lợi đầy đủ từ những cơ hội mới này. Bằng chứng 
cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 
2008 có thể đã khiến phụ nữ gặp khó khăn hơn so 
với nam giới, với tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm 
cao hơn (Ngân hàng Thế giới, 2011: chương 3). 

Nghiên cứu chuyên đề này sẽ xem xét liệu những 
xu hướng kinh tế này cũng như bất bình đẳng trên 
cơ sở giới có đang tiếp diễn và liệu có điều gì đang 
thay đổi và tại sao. 

1.3.2. những phát triển 
Kinh tế gần Đây

Kể từ Đánh giá tình hình giới tại Việt Nam năm 
2011, Chính phủ dường như chưa có thay đổi nào 
đáng kể về định hướng trong chiến lược kinh tế 
của Việt Nam (UNDP, 2016). Năm 2010 Việt Nam 
trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, các 
cải cách mạnh mẽ theo hướng thị trường và tự do 
hóa thương mại được Chính phủ thực hiện từ giữa 
những năm 1980 đang tiếp tục tiến xa hơn. Các 
mục tiêu phát triển chung của Chính phủ Việt Nam, 
như đã nhắc lại trong Chiến lược phát triển Kinh 
tế Xã hội 2011-2020, là để trở thành một đất nước 
công nghiệp hiện đại vào năm 2020 cũng như tiếp 
tục chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ. Điều quan trọng là cần 
tiếp tục chú ý đến những tác động tiềm ẩn về giới 
của quá trình chuyển đổi này bởi những vận động 
liên quan đến giai đoạn đầu của chuyển đổi cơ cấu 
của Việt Nam từ nông nghiệp sang sản xuất công 
nghiệp thể hiện rõ ràng những khuôn mẫu về giới 
(Ngân hàng Thế giới, 2011; Jones và Tran, 2010).

ỔN địNH, Tái CấU TrÚC Và CHi TiêU CôNg. 
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 
đã thực sự có tác động. Lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, động lực chính của tăng trưởng trong giai 
đoạn 1997 và 2007, bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 
Trong vài năm qua, quốc gia đã thành công trong 
việc phục hồi, và có tăng trưởng nhưng với tốc độ 
chậm hơn so với trung bình 7% trước cuộc khủng 
hoảng. Trong một đánh giá thường kỳ về phát 
triển kinh tế ở Việt Nam, Ngân hàng Thế giới hoan 
nghênh những nỗ lực của Chính phủ trong ổn định 
nền kinh tế, nhưng lưu ý rằng Việt Nam cần phải 
tập trung hơn nữa vào cải cách cơ cấu: “Nhưng 
ngay cả khi nền kinh tế đã ổn định, tăng trưởng đã 
trở lại, nếu không đẩy nhanh tái cấu trúc, đặc biệt 
là trong ngành ngân hàng và doanh nghiệp nhà 

nước (DNNN), Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy 
cơ tăng trưởng chậm trong thời gian dài” (Ngân 
hàng Thế giới, 2013). Liên quan đến các nỗ lực để 
kiểm soát thâm hụt ngân sách và hợp lý hóa chi 
tiêu công (các yếu tố cốt lõi của sự ổn định), Ngân 
hàng Thế giới nhấn mạnh rằng điều quan trọng 
nhất là Chính phủ Việt Nam phải duy trì cam kết 
để bảo vệ mạng lưới an sinh xã hội. Điểm này được 
củng cố mạnh mẽ hơn trong Báo cáo Phát triển 
Nguồn nhân lực Việt Nam của Chương trình Phát 
triển Liên Hợp Quốc (2016). Báo cáo đã công bố 
rằng điều quan trọng là các chính sách tài chính 
thận trọng của Chính phủ không hỗ trợ cho tất cả 
các nhóm trong xã hội. Báo cáo khuyến nghị rằng 
chi tiêu công cần được thực hiện theo cách tiến 
bộ hơn với tập trung đầu tư nhiều hơn và hiệu quả 
hơn vào giáo dục, y tế và các dịch vụ an sinh xã 
hội (UNDP, 2016). Đây là mấu chốt để ngăn chặn 
tình trạng bất bình đẳng sâu sắc hơn, và để hỗ trợ 
sự chuyển đổi của Việt Nam sang mô hình tăng 
trưởng bao trùm hơn. Như đã lưu ý trong phần 
1.2.2 và 1.2.3, điều này thực sự liên quan đến mục 
tiêu bình đẳng giới. Đây chính là điều có thể đưa 
Việt Nam vào con đường ‘bình đẳng giới’ trong 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc theo định nghĩa của 
Braunstein.  Như nhiều bằng chứng từ các khu vực 
khác trên thế giới cho thấy, mạng lưới an sinh xã 
hội được thiết kế tốt cũng như việc cung cấp đầy 
đủ các dịch vụ xã hội cơ bản là rất quan trọng để 
thúc đẩy cơ hội của phụ nữ (UN Women, 2015).

THươNg Mại QUốC Tế. Là một trong những lực 
đẩy chính của nền kinh tế Việt Nam, khu vực đầu 
tư nước ngoài tiếp tục là động lực quan trọng của 
sự tăng trưởng. Giá trị xuất khẩu bằng đô la Mỹ 
được ước tính đã tăng 14% trong năm 2014, vượt 
xa các nước khác trong khu vực (Ngân hàng Thế 
giới, 2015d). Sản phẩm công nghệ cao như điện 
thoại di động và phụ kiện, máy tính, điện tử, phụ 
tùng ô tô là những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất 
và phát triển nhanh nhất, nhưng may mặc cũng là 
ngành xuất khẩu quan trọng, trong khi xuất khẩu 
nông nghiệp có xu hướng giảm nhẹ. Điều đáng nói 
là chất lượng của lực lượng lao động Việt Nam nói 
chung vẫn là một thách thức (Ngân hàng Thế giới, 
2013). Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tăng 
cường các kỹ năng của người lao động thông qua 
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đào tạo chuyên ngành là một yếu tố quan trọng để 
tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của Việt Nam. 
Đây là một tiêu điểm thường xuyên trong các tranh 
luận gần đây về một số chính sách (UNDP, 2016). 
Điều cần thiết là việc đảm bảo lao động nữ sẽ được 
tham gia vào quá trình nâng cao tay nghề bình 
đẳng như lao động nam. Những can thiệp trong 
lĩnh vực giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, tuân thủ 
các tiêu chuẩn cũng như là tăng cường sức cạnh 
tranh cũng rất cần thiết. Các can thiệp này cần 
được thiết kế theo hướng nhạy cảm giới. 

Sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia 
Đông Nam Á (AEC) vào đầu năm 2015 và Hiệp định 
Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình dương (TPP) 
cuối năm 2015 cho thấy những bước quan trọng 
của Việt Nam trong tăng cường hội nhập kinh tế 
quốc tế. Sự tham gia của Việt Nam vào hai hiệp 
định này có khả năng mang đến cho Việt Nam cả 
điểm được và điểm mất. Điều này có tác động như 
thế nào đến sự phân phối thu nhập quốc dân và 
bình đẳng giới phụ thuộc rất lớn vào các loại chính 
sách cải cách và bổ sung mà Chính phủ Việt Nam 
sẽ ban hành. Phân tích trong chương tiếp theo sẽ 
đóng góp thêm ý kiến cho các nỗ lực của Chính 
phủ. 

NôNg NgHiỆP. Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc 
tế (IFAD, 2012) chỉ ra rằng, nông nghiệp vẫn là 
nguồn sinh kế chính của phần đông người nghèo 
ở Việt Nam và do đó đầu tư vào khu vực kinh tế 
này là rất quan trọng để xóa đói giảm nghèo, đặc 
biệt là ở các vùng khó khăn nhất như Tây Nguyên 
và miền núi phía Bắc. Điểm này được nhấn mạnh 
thêm trong Báo cáo Phát triển Nguồn nhân lực 
Việt Nam gần đây (UNDP, 2016). Nông nghiệp, và 
đặc biệt là thủy sản, đã phát triển nhanh chóng 
trong những năm gần đây, nhưng vẫn có một số 
trở ngại. Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế đề 
cập đến các nguyên nhân như: chất lượng sản 
phẩm thấp; giá thành các sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam như gạo, cà phê, chè, cao su và thủy sản 
thấp hơn so với các nước láng giềng; hệ thống kiến 
thức nông nghiệp không đầy đủ; cơ sở hạ tầng giao 
thông không đồng đều; tiếp cận đến thông tin thị 
trường của nông dân còn yếu; hội nhập vào chuỗi 
giá trị còn hạn chế. Bằng chứng từ các nước khác 

cho thấy rằng những khó khăn này có thể được giải 
quyết tốt nhất bằng cách tính đến các khía cạnh 
giới của nông nghiệp (FAO, 2011b; FAO-ILO-IFAD, 
2010). 

KếT QUả PHáT TriểN KiNH Tế-xã Hội. 
Việt Nam có khả năng đạt được hầu hết các Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Quốc gia 
được công nhận là đã đạt được tiến bộ ấn tượng 
về xóa đói giảm nghèo (mục tiêu MDG 1). Đã có 
tiến bộ đáng kể trong giảm suy dinh dưỡng trẻ em 
dưới 5 tuổi, giảm từ 41% năm 1990 xuống 15,3% 
vào năm 2013 (UNDP 2015). Tuy nhiên, trong khi 
mục tiêu xóa đói giảm nghèo đã đạt được trước 
thời hạn năm 2015, hơn một nửa số dân của các 
dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp tục sống dưới mức 
nghèo đói và những bất bình đẳng trầm trọng vẫn 
còn tồn tại, ở cả góc độ dân tộc và địa lý. Ví dụ, phụ 
nữ và nam giới dân tộc thiểu số có xu hướng có ít 
tài sản như đất đai, vốn, và giáo dục hơn, và họ có 
khả năng là tự lao động trong ngành nông nghiệp 
có năng suất thấp cao gần gấp hai lần (Jones và Vân 
Anh, 2010; Chương 2 của nghiên cứu này). Trong 
khi mức trung bình về sức khỏe bà mẹ đã được cải 
thiện đáng kể, ở các vùng sâu vùng xa và đồng bào 
dân tộc thiểu số, tỷ lệ tử vong mẹ vẫn còn tương 
đối cao và tỷ lệ sử dụng các phương tiện phòng 
tránh thai vẫn duy trì ở mức thấp (UNDP, 2016).

Trong một báo cáo chuyên đề về sự bất bình đẳng 
(Ngân hàng Thế giới, 2014), Ngân hàng Thế giới 
cho biết

... mặc dù đạt được những tiến bộ trong bảo 
hiểm y tế toàn dân, khoảng 34 triệu người vẫn 
không được bảo hiểm bởi bất kỳ loại hình bảo 
hiểm y tế nào, hầu hết trong số đó là những 
người cận nghèo, nông dân, và những người 
sống phụ thuộc vào lao động chính... Hiện vẫn 
còn phần đông dân số có nguy cơ gặp khó khăn 
về tài chính do các chi phí y tế mà họ phải tự 
chi trả ... và các hộ gia đình khá giả hơn được 
chăm sóc y tế chất lượng cao hơn so với các hộ 
gia đình nghèo hơn. 

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý rằng trẻ 
em từ các hộ gia đình nghèo rất ít được tiếp cận với 

các cơ sở vệ sinh và chăm sóc sức khỏe, giáo dục cơ 
sở, và có nhiều khả năng bị suy dinh dưỡng. Những 
bất bình đẳng trong cơ hội này sẽ có tác động lâu 
dài đến khả năng đạt được thành công trong cuộc 
sống của nhóm trẻ em Việt Nam này. Nói chung, 
quan điểm phổ biến với tư cách là những nhận thức 
về bất bình đẳng, được hỗ trợ bởi các bằng chứng 
ngày càng nhiều, đó là bất bình đẳng xã hội đang 
tăng lên, bao gồm nhưng không chỉ dừng lại ở bất 
bình đẳng dựa trên thu nhập. Mặc dù Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu ấn tượng trong việc mở 
rộng độ phổ cập của giáo dục và dịch vụ y tế, có ý 
kiến cho rằng Chính phủ cần phải tập trung hơn vào 
vấn đề tiếp cận và chất lượng của giáo dục và dịch 
vụ y tế để đảm bảo rằng Việt Nam hướng tới con 
đường phát triển kinh tế bình đẳng và bao trùm 
hơn (London, 2011, Tạ và Dương, 2013). Như đã lưu 
ý trong phần trên về chi tiêu công, đi đôi với quan 
điểm này và với các bằng chứng cụ thể hơn về sự 
tiếp cận còn hạn chế đối với các  dịch vụ giáo dục và 
y tế của các nhóm thu nhập thấp, dân tộc thiểu số 
và người di cư đang tiếp tục diễn ra , UNDP kêu gọi 
Chính phủ có vai trò tích cực hơn trong việc tài trợ 
và cung cấp các dịch vụ xã hội (UNDP,2016).

Một vấn đề quan trọng khác có khả năng tạo ra 
những tác động kinh tế-xã hội lớn và các khía cạnh 
giới quan trọng liên quan đến sự già hóa dân số 
một cách nhanh chóng của Việt Nam. Phụ nữ chiếm 
phần đông trong nhóm người cao tuổi (80 tuổi trở 
lên), nhưng ít người có lương hưu hoặc một hình 
thức an sinh xã hội khác so với nam giới (UNFPA, 
2011). Tuổi thọ dài và việc nghỉ hưu sớm hơn so với 
nam giới theo quy định của pháp luật (55 tuổi đối 
với nữ và 60 tuổi đối với nam) đã khiến cho phụ nữ 
trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Vấn đề 
chăm sóc người cao tuổi được mong đợi là sẽ được 
Chính phủ lưu tâm trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế 
Xã hội năm 2016-2020 (UNFPA, 2011).

Một trong những mục tiêu chính của nghiên cứu 
chuyên đề này là nhằm khám phá sự khác biệt về 
giới, địa lý, và dân tộc thường bị che đậy bởi các chỉ 
tiêu kinh tế xã hội chính như là các chỉ tiêu được sử 
dụng trong bối cảnh của Mục tiêu phát triển thiên 
nhiên kỷ (MDG), và bằng cách này, sẽ đóng góp vào 
việc thảo luận làm thế nào để Chương trình Nghị 

sự Các mục tiêu Phát triển bền vững mang tính bao 
trùm và tạo ra những thay đổi trên thực tế. 

1.4. tổ chức nghiên cứu

Để phản ánh các khung khái niệm và cách tiếp cận 
chung được nêu tại mục 1.2, nghiên cứu chuyên 
đề này được sắp xếp trong ba chương chính. 
Chương 2 thảo luận về dữ liệu định lượng và mục 
đích chính là sẽ phân tích sâu hơn chứ không dừng 
lại ở một vài chỉ số và số liệu chung. Báo cáo đưa 
ra một bức tranh thống kê toàn diện của nền kinh 
tế Việt Nam, cho thấy các nguồn lực đang được 
phân bố không đồng đều như thế nào giữa các 
nhóm phụ nữ và nam giới khác nhau. Mục đích 
của chương này gồm hai phần: (a) tập hợp và phân 
tích kỹ lưỡng các thống kê giới hiện có để xác định 
các thách thức chính, mô hình và sự tương tác, 
và (b) nêu bật những khoảng trống về số liệu còn 
tồn tại. Chương 3 và Chương 4 thảo luận các chính 
sách và các vấn đề thực hiện chính sách. Chương 3 
tập trung vào công việc được trả lương và xem xét 
những thách thức và khó khăn cụ thể mà ba nhóm 
lao động nữ khác nhau phải đối mặt: nữ nông dân 
làm việc với quy mô nhỏ, lao động giúp việc gia 
đình được trả lương, và công nhân nhà máy may. 
Ba nhóm nghề nghiệp này được chọn sau khi tham 
vấn với nhiều bên có liên quan, bởi vì ba nghề này 
đại diện cho những nghề do nữ chiếm đa số và 
từng nghề có các đặc điểm dễ bị tổn thương khác 
nhau. Mục tiêu chính là để xem xét các chính sách 
hiện nay và làm thế nào để cải thiện các chính sách 
này nhằm hiện thực hóa quyền lao động của phụ 
nữ và giúp đời sống kinh tế của họ an toàn hơn. 
Điều này bao gồm những cách thức công bằng và 
hiệu quả hơn để tổ chức việc cung cấp hoạt động 
chăm sóc nhằm hỗ trợ phụ nữ đi làm. Chương 4 
quay lại vấn đề chăm sóc, với tiền đề rằng mục 
tiêu giảm và tái phân bổ công việc chăm sóc và 
công việc nội trợ không được trả lương phải được 
hiểu là mối quan tâm chung của tất cả mọi người, 
tất cả các chương trình và các can thiệp. Đặc biệt, 
chương 4 sẽ xem xét việc đầu tư cơ sở hạ tầng cơ 
bản về nước sạch và vệ sinh môi trường có khả 
năng giúp giảm gánh nặng công việc không được 
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trả lương và việc cung cấp dịch vụ trông trẻ, những 
dịch vụ có khả năng hỗ trợ các bà mẹ đi làm bằng 
cách giảm một số công việc không được trả lương 
cho họ như thế nào. Báo cáo cũng sẽ đánh giá về 
mức độ sẵn sàng của Chính phủ Việt Nam trong 
việc lồng ghép các vấn đề về giới và bình đẳng vào 
trong các chính sách của nhà nước trong chương 
này. Chương 5 kết luận bằng cách đặt mô hình tăng 
trưởng kinh tế tổng thể hiện nay của Việt Nam 
trong bối cảnh các quỹ đạo phát triển kinh tế khác 
ở Đông Nam Á và đưa ra các khuyến nghị chính 
sách cuối cùng. 

1.5. phương pháp
Nghiên cứu chuyên đề sử dụng một loạt các 
phương pháp tiếp cận khác nhau, bao gồm phân 
tích định lượng và định tính. Chương 2 bao gồm 
các phân tích định lượng chi tiết của một loạt 
các bộ số liệu, chủ yếu các cuộc điều tra quốc gia 
nhiều năm khác nhau như Điều tra mức sống hộ 
gia đình (VHLSS), Điều tra Lao động Việc làm (LFS) 
và Điều tra Đánh giá các mục tiêu về Trẻ em và Phụ 
nữ (MICS).

Chương 3 và 4 tập trung vào rà soát phân tích các 
chính sách, văn bản của Chính phủ và tài liệu học 
thuật; các phỏng vấn với cán bộ chính quyền trung 
ương và cấp tỉnh, các đối tác phát triển; và một số 
nghiên cứu thực địa. Một loạt các hội thảo và tham 
vấn với các bên liên quan khác nhau đã được thực 
hiện trong giai đoạn đầu của nghiên cứu để thu 
thập ý tưởng về các chủ đề chính và các lĩnh vực 
ưu tiên cho nghiên cứu. 

NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 
NHƯ LÀ MỘT  

CẤU TRÚC GIỚI

2
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Để có thể vẽ nên một bức tranh thống kê đầy đủ 
cần rất nhiều loại dữ liệu. Ghép tất cả các dữ liệu 
phân tách giới cần thiết vào với nhau là một nhiệm 
vụ khó khăn và đòi hỏi phải xem xét cẩn thận nhiều 
nguồn và nhiều khảo sát. Tuy nhiên, đây là bước 
quan trọng để có được một đánh giá kỹ lưỡng 
về các tác động của bất kỳ cải cách kinh tế nào ở 
Việt Nam, liệu điều này có liên quan đến hội nhập 
thương mại ngày càng sâu rộng hơn (ví dụ như 
việc gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO), 
gia nhập toàn diện hơn trong cộng đồng kinh 
tế ASEAN, và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình 
Dương) hoặc các chính sách ngân sách của Chính 
phủ (ví dụ như phân bổ đầu tư công). Nếu không 
thu thập dữ liệu thường xuyên và giám sát một loạt 
các chỉ số về giới và bất bình đẳng, các chính sách 
không thể được xây dựng và thực hiện một cách 
công bằng và hiệu quả.

Những tác động về phân phối có thể xảy ra thông 
qua nhiều kênh, và liên quan đến sự tương tác giữa 
nền kinh tế có trả lương và không được trả lương. 
Do đó số liệu thống kê giới sẽ cần phải bao gồm 
một loạt các khía cạnh như: giờ làm việc của cả 
công việc được trả lương và không được trả lương; 
vị thế việc làm; điều kiện làm việc; kỹ năng và 
quyền sở hữu tài sản; cũng như sự tiếp cận đến cơ 
sở hạ tầng vật chất và cơ sở hạ tầng xã hội. Sự khác 
nhau giữa các vùng, các ngành kinh tế và giữa các 
nhóm hộ gia đình cũng cần phải được nhấn mạnh. 
Ở Việt Nam, số liệu thống kê của một số khía cạnh 
này đã có sẵn, nhưng không được báo cáo một 
cách hệ thống trong các báo cáo chính thức. Một 
số dữ liệu thống kê khác hiện vẫn còn thiếu. Dữ 
liệu kinh tế mang tính giới nhất là liên quan đến 

tính toán thời gian dành cho công việc gia đình 
và chăm sóc không được trả lương, ngành nông 
nghiệp, quyền sở hữu tài sản và sự tiếp cận của 
phụ nữ đến các dịch vụ công vẫn còn thiếu nghiêm 
trọng.

Các điều tra quốc gia và các nguồn dữ liệu khác đã 
được nghiên cứu kỹ lưỡng để phục vụ cho báo cáo 
này. Những phân tích được trình bày trong chương 
này dựa trên các phát hiện chính của các Điều tra 
mức sống hộ gia đình Việt Nam (ĐTMSHGĐ), Điều 
tra lao động việc làm (ĐTLĐVL), và Điều tra đánh 
giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ (MICS).4 Báo 
cáo chủ yếu tập trung vào dữ liệu của các năm gần 
đây (thường là 2014 hoặc 2012), nhưng cũng mô 
tả các mô hình trong thập kỉ vừa qua, từ đó đưa 
ra các nhận định về việc bất bình đẳng đã thay đổi 
như thế nào theo thời gian.5

Nghiên cứu này sẽ giúp chứng minh rằng đã có 
nhiều số liệu thống kê kinh tế có liên quan đến 
giới hữu ích tại Việt Nam, nhưng những số liệu này 
cần dễ tiếp cận hơn và tương thích với nhau hơn. 
Nghiên cứu cũng sẽ giúp xác định các lĩnh vực cần 
được cải thiện nhất trong công tác thu thập dữ 
liệu.

Những trang tiếp sau đây sẽ bắt đầu từ một số số 
liệu tổng hợp, sau đó chuyển sang phân tách số 
liệu chi tiết hơn, bằng cách tập trung nghiên cứu 
một số yếu tố quyết định sự thiệt thòi của phụ nữ. 
Sau khi trình bày những phát hiện về kết quả của 
thị trường lao động, chương 2 sẽ phân tích các khía 
cạnh liên quan đến việc phân công các công việc 
gia đình và chăm sóc không được trả lương.

2.1. giới thiệu

Nền kinh tế của một quốc gia là một cấu trúc 
mang tính giới, trong đó các nguồn lực kinh tế như 
việc làm, tài sản, cơ sở hạ tầng và thời gian không 
được phân bố bình đẳng giữa phụ nữ và nam 
giới. Những bất bình đẳng giới trong phân bổ các 
nguồn lực thường khó thay đổi, nhưng không phải 
là không thể thay đổi. Những bất bình đẳng này là 
rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và 
Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc giải 
quyết những rào cản này.

Những định kiến giới hiện đang tồn tại trong thị 
trường lao động, nơi mà phụ nữ thường làm việc 
trong phạm vi hạn hẹp các ngành, nghề, và thu 
nhập của họ thường không phản ánh đầy đủ mức 
độ đóng góp của họ. Những định kiến giới cũng tồn 
tại trong công việc chăm sóc và nội trợ tại các hộ 
gia đình, những việc phần lớn do phụ nữ và trẻ em 
gái đảm nhiệm, mà gần như không có sự hỗ trợ từ 
các thành viên nam trong gia đình và các cơ quan 
công quyền. Với công việc nội trợ này, bao gồm 
việc giành nhiều giờ lao động không được trả lương 
để nấu nướng và dọn dẹp, đi lấy nước và chất đốt, 
chăm sóc trẻ em, người già cũng như người ốm và 
người khuyết tật, có vai trò vô cùng quan trọng. 
Thông qua tác động đối với sức khỏe và năng suất 
của lực lượng lao động, công việc chăm sóc và nội 
trợ giúp nền kinh tế thị trường hoạt động một cách 
hiệu quả (Elson, 1991; UN Women, 2015). Gánh 
nặng trách nhiệm sản xuất (chủ yếu là được trả 
lương) và tái sản xuất (không trả lương) hạn chế 

phụ nữ có được việc làm tốt, đồng thời thường 
tăng thêm căng thẳng mệt mỏi cho phụ nữ, ngoài 
ra còn tác động đến vị thế và tiếng nói của phụ nữ 
trong gia đình. Vì vậy, hiểu biết về sự phụ thuộc 
lẫn nhau giữa lĩnh vực thị trường và lĩnh vực phi thị 
trường (không được trả lương), cùng sự phân chia 
lao động theo giới trong những lĩnh vực này, là tiền 
đề cần thiết cho bất kỳ phân tích kinh tế nào nhằm 
thúc đẩy bình đẳng giới và tăng trưởng bao trùm.3  

Giới thường đi đôi với các đặc điểm bất lợi khác 
như thu nhập hoặc học vấn thấp, nơi cư trú, và dân 
tộc. Vì vậy, cần phát hiện ra những bất bình đẳng 
trong phân bổ các nguồn lực kinh tế và cơ hội theo 
những vấn đề trên. Lập kế hoạch cho tăng trưởng 
kinh tế bao trùm phải đặc biệt chú ý đến những 
nhóm phụ nữ bị thiệt thòi do nơi ở, nền tảng giáo 
dục hay một giai đoạn cụ thể nào đó trong cuộc 
đời họ. Địa vị kinh tế và cá nhân của nhiều phụ nữ 
đã được cải thiện. Tuy nhiên, khoảng cách ngày 
càng rộng hơn giữa họ và những phụ nữ thiệt thòi 
hơn bởi sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Đây 
cũng là một thách thức lớn ở nhiều nơi trên thế 
giới (ILO, 2015; Seguino, 2013; Kucera và Milberg, 
2007).  

Với cách phân tích này, mục tiêu chính của chương 
2 là xem xét những thống kê hiện có nhằm xác 
định các mẫu hình giới quan trọng trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau trong các cơ hội kinh tế và tiếp cận 
nguồn lực, và để gắn kết những mẫu hình này với 
cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam.

3  phân tích kinh tế truyền thống vẫn chủ yếu coi việc nội trợ như là một hoạt động ít có tác động đến phần còn lại của nền kinh tế. 
tuy nhiên các cách tiếp cận khác ghi nhận sự đóng góp của lao động chăm sóc không được trả lương đến năng suất của lực lượng 
lao động, và cho sự ổn định và định và định và bền vững của hệ thống kinh tế, đang chiếm ưu thế hơn, được mô tả trong Chương 1.

4  tổng điều tra nông nghiệp và thủy sản nông thôn là một nguồn thống kê toàn quốc quan trọng tại việt nam. nghiên cứu này 
không thể rà soát được do thời gian và nguồn lực hạn chế. tuy nhiên, cần xem xét kỹ lưỡng điều tra này từ góc độ giới vì nông 
nghiệp là một trong những lĩnh vực mà khoảng trống trong thống kê giới nghiêm trọng nhất. tham khảo từ các phát hiện của báo 
cáo giới 2010 của Fao dựa trên điều tra dân số nông thôn năm 2006 được đề cập trong Chương 3.

5  Cụ thể hơn, nghiên cứu chuyên đề này dựa trên đtlđvl 2014 để có bức tranh cập nhật nhất về các khía cạnh số lượng và 
chất lượng của việc làm nhưng chủ yếu vẫn sử dụng các đtmshgđ để phân tích các mẫu hình theo thời gian. trong khi có nhiều 
đtmshgđ khác nhau trong khoảng thời gian 8 năm (2004-2012), đtmshgđ gần đây nhất 2014 vẫn chưa được công bố rộng rãi. Dữ 
liệu thô của đtlđvl 2014 vẫn còn hạn chế. một lợi thế của đtlđvl là điều tra này phù hợp với các công ước quốc tế về định nghĩa 
và phân loại thống kê việc làm, trong khi đtmshgđ thì không hoàn toàn phù hợp với các công ước quốc tế. mặt khác, đtmshgđ 
bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn các câu hỏi và chiều cạnh so với đtlđvl, và điều này cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu kỹ 
hơn hoàn cảnh của người lao động trong mối quan hệ với một số đặc điểm kinh tế xã hội có liên quan. nghiên cứu chuyên đề này 
sử dụng miCs 2014 và 2011 để xem xét nhiều vấn đề ‘chuyên sâu’ như cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và nước sạch vệ sinh môi 
trường, được điều tra chi tiết hơn trong miCs so với trong đtmshgđ. lý tưởng nhất là được tiếp cận dễ dàng với tất cả các bộ số 
liệu trong khoảng thời gian dài. nếu các cuộc điều tra này đồng bộ hơn và dữ liệu thô của các điều tra này dễ tiếp cận hơn sẽ tăng 
cường đáng kể năng lực của Chính phủ và các trung tâm nghiên cứu, để đưa ra và sử dụng những bằng chứng tốt và kịp thời cho 
việc xây dựng chính sách.

cHương 2. nền kinH TẾ ViệT 
nAm nHư Là mộT cấu Trúc giới
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2.2. các mẫu hình bất 
bình Đẳng trong thị 
trường lao Động
Phần này bắt đầu bằng cách đưa ra một bức tranh 
về cấu trúc giới của nền kinh tế Việt Nam thông 
qua các số liệu thống kê tổng hợp cơ bản về tổng 
sản lượng và việc làm. Sau đó là bức chân dung 
kinh tế-xã hội của người lao động trong nông 
nghiệp, những lao động này chiếm phần lớn – 
khoảng một nửa – trong tổng số lực lượng lao 
động Việt Nam, và chiếm phần lớn trong nhóm 
việc làm dễ bị tổn thương.  Phần này cũng mô tả 
xu hướng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp 
và mối liên quan đến các xu hướng xuất khẩu; và 
các mẫu hình giới trong các khía cạnh khác nhau về 
chất lượng công việc như điều kiện làm việc và thu 
nhập.

2.2.1. bức tranh chung về 
tổng sản phẩm và việc làm

Thông điệp chính

•	 Trong thập kỷ vừa qua cơ cấu GDP chỉ thay đổi 
rất ít, nhưng cơ cấu lao động lại thay đổi đáng kể, 
chuyển dịch từ nông nghiệp sang sản xuất công 
nghiệp và dịch vụ. Điều này cho thấy năng suất lao 
động trong các khu vực này tăng trưởng chậm. 

•	 Khi xem xét tổng thể trên cả nước, tốc độ chuyển 
đổi từ nông nghiệp sang ngành khác ở phụ nữ và 
nam giới là tương đương nhau, tuy nhiên giữa các 
vùng miền lại có sự khác biệt đáng kể.

•	 Nông nghiệp vẫn là khu vực làm việc của khoảng 
một nửa lực lượng lao động, và cho đến nay là 
nguồn sinh kế chính cho nhóm dân tộc thiểu số. 
Điều này trái ngược với nhiều nước láng giềng 
Đông Nam Á của Việt Nam bao gồm Thái Lan và 
Indonesia, nơi tỷ lệ lao động nữ (và nam) trong 
nông nghiệp chiếm phần nhỏ hơn. 

•	 Lao động nữ tham gia khu vực sản xuất công 
nghiệp đang tăng với tốc độ nhanh hơn so với lao 
động nam. Năng suất lao động thấp trong khu vực 
này mang những hàm ý về giới. 

•	 Tỷ lệ lao động nữ trong khu vực dịch vụ giảm nhẹ.

Bảng 1 so sánh tổng sản phẩm và việc làm trong 
bốn lĩnh vực công nghiệp lớn quan trọng trong 
năm 2004 và năm 2012. Cơ cấu tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) của Việt Nam chỉ thay đổi rất ít 
trong mười năm qua, những thay đổi lớn hơn chủ 
yếu diễn ra trong thập niên trước.6 Lĩnh vực việc 
làm chứng kiến sự thay đổi lớn - sự chuyển dịch 
từ nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp và dịch 
vụ. Sự thay đổi này là phù hợp với các mục tiêu 
của Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 2011-
2020 của Chính phủ, “biến Việt Nam thành nước 
công nghiệp hiện đại và dịch chuyển lao động từ 
nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ vào năm 
2020”. Tuy nhiên, việc tăng tỷ trọng việc làm trong 
sản xuất công nghiệp mà không có sự gia tăng 
tương xứng thị phần của sản xuất công nghiệp 
trong GDP cho thấy cải tiến năng suất lao động 
trong lĩnh vực này còn rất hạn chế. Điều này được 
Chính phủ Việt Nam quan tâm và thường xuyên là 
chủ đề trong các cuộc tranh luận chính sách hiện 
nay. Chú trọng hơn đến các khía cạnh giới của năng 
suất lao động thấp sẽ góp phần xây dựng các biện 
pháp hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề này. Rộng 
hơn nữa, cần hiểu rõ hơn các mối tương quan liên 
quan đến quá trình chuyển đổi này, và đặc biệt chú 
ý đến những lao động và các hộ gia đình có nhiều 
nguy cơ bị bỏ lại phía sau nhất.

Như thể hiện trong Bảng 1, từ năm 2004, tỉ lệ lao 
động bao gồm cả phụ nữ và nam giới cho thấy 
nông nghiệp là việc làm chính của họ đã giảm 10%. 
Năm 2012, khoảng 47% phụ nữ và 42% nam giới 
làm việc trong nông nghiệp, so với 56% phụ nữ 
và 51% nam giới làm trong nông nghiệp chỉ tám 
năm trước đó.7 Những dữ liệu này cho thấy tốc độ 

6  đóng góp của nông nghiệp vào gDp giảm từ gần 40% năm 1990 xuống khoảng 21% năm 2003, trong khi đóng góp của ngành 
công nghiệp tăng từ 23% năm 1990 lên 37% năm 2003. Công nghiệp được xác định ở đây bao gồm xây dựng và khai thác mỏ cũng 
như sản xuất. Dịch vụ cũng đã phát triển trong những năm qua nhưng với tốc độ chậm hơn so với ngành công nghiệp (ngân hàng 
thế giới, Chỉ số phát triển thế giới, nhiều năm).

7 đây là những số liệu từ đtmshgđ 2012. đtlđvl 2014, hai năm sau đó, dường như xác nhận các mẫu hình này một cách rộng rãi 
(48% của tổng số lực lượng lao động nữ và 45% của tổng lực lượng lao động nam) nhưng tất nhiên số liệu đtmshgđ và đtlđvl là 
không hoàn toàn tương đương.

Bảng 1. Tổng sản phẩm và các mô hình giới trong việc làm theo ngành công nghiệp, 2004–2012 

ngành nghề  
sản xuất

gDp  
(%)

Tổng lao 
động  

(%)

Lao động  
nữ  
(%)

Lao động 
nam  
(%)

Tỷ trọng  
lao động nữ   

(%)

2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012

Nông nghiệp 20,0 19,7 53,7 44,5 56,4 46,8 51,0 42,2 52,3 51,7

Khai khoáng 
và xây dựng

18,7 21,2 6,5 8,1 1,5 2,4 11,5 13,7 11,2 14,2

Sản xuất công 
nghiệp

18,7 17,4 12,7 16,3 13,4 18,1 12,0 14,5 52,4 54,7

Dịch vụ 42,5 41,7 27,1 31,1 28,8 32,7 25,5 29,6 52,8 51,7

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

nguồn: tỷ lệ việc làm được tính toán từ đtmshgđ, nhiều năm, và tỷ trọng gDp từ báo cáo của ngân hàng thế giới Chỉ số phát triển 
thế giới, nhiều năm.
ghi chú:
“nông nghiệp” bao gồm cả thủy sản và lâm nghiệp
‘khai khoáng và xây dựng “cũng bao gồm các ngành nghề khác
‘tỷ trọng nữ’ được định nghĩa là tỷ lệ% của lực lượng lao động nữ trong một lĩnh vực cụ thể. tỷ trọng cao hơn 50% chỉ ra rằng 
ngành này là có nhiều lao động nữ.
‘việc làm’ theo định nghĩa chuẩn của ilo là ‘những người có việc làm từ 15 tuổi trở lên trong tuần nghiên cứu được triển khai’.

chuyển đổi từ nông nghiệp sang ngành khác ở phụ 
nữ và nam giới là tương đương nhau, và do vậy 
Việt Nam trên tổng thể không xảy ra hiện tượng 
‘nữ hóa nông nghiệp’ như một số nước khác trong 
khu vực Nam Á. Như minh họa trong Hình 1, tỷ lệ 
lao động nông nghiệp là nữ vẫn giữ ổn định trong 
những năm vừa qua, thậm chí, lao động ngành 
nông nghiệp dường như còn có tỷ trọng nữ thấp 
hơn vào năm 2012 so với năm 2004. Các số liệu 
khác trong chương này được phân tích để kiểm tra 
xem liệu có những thay đổi khác trong ngành nông 
nghiệp không nhằm hiểu thêm về sự thay đổi các 
mối quan hệ giới, mối quan hệ mà sự khác biệt 
không được thể hiện trong bức tranh chung này.

Cần phải lưu ý rằng, mặc dù có sự dịch chuyển lao 
động ra khỏi ngành nông nghiệp, nông nghiệp vẫn 
là nguồn việc làm chủ yếu cho khoảng một nửa lực 
lượng lao động. Điều này là trái ngược với nhiều 
nước Châu Á láng giềng - không chỉ Hàn Quốc hoặc 
Malaysia, các nước hiện đã công nghiệp hóa hoàn 

toàn và tỷ lệ nữ (cũng như tổng số lao động) làm 
việc trong nông nghiệp dưới 10%, mà còn ở các 
quốc gia ASEAN khác như Thái Lan, Indonesia và 
Philippines, nơi có tỷ lệ này thấp hơn 40% (ADB và 
ILO, 2014; Chương 5 của nghiên cứu này). Nông 
nghiệp tiếp tục đóng vai trò to lớn trong việc tạo 
ra việc làm. Hiện nay, trên thực tế đa số người dân 
Việt Nam vẫn sống ở khu vực nông thôn (khoảng 
70% số hộ gia đình). Vì vậy, cần coi cải thiện năng 
suất và thu nhập của phụ nữ (và nam giới), những 
người vẫn làm nông nghiệp là một ưu tiên chính 
sách, không kém tầm quan trọng như ưu tiên thúc 
đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Không giống như các nền kinh tế Đông Nam Á 
khác, nơi sản xuất công nghiệp đang mất dần tầm 
quan trọng trong việc tạo việc làm, kể cả đối với 
phụ nữ như Hàn Quốc và Malaysia (ví dụ Tejani và 
Millberg, 2010), Việt Nam đã và đang chứng kiến 
tỷ lệ việc làm ngày càng tăng trong sản xuất công 
nghiệp trong hơn mười năm qua, và tỷ lệ lao động 
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Hộp 2.  
‘nữ HÓA ngànH nông ngHiệp’ cÓ ngHĩA Là gì? 
Tại sAo cần pHải Tìm Hiểu sâu Hơn ngoài các cHỉ số cHínH

Từ những năm 1990, một số nghiên cứu về giới và việc làm nông thôn đã đề cập đến ‘nữ hóa nông 
nghiệp’ ở một số khu vực và quốc gia đang phát triển. Thuật ngữ  ‘nữ hóa nông nghiệp’ có thể có ý nghĩa 
khác nhau và cần được sử dụng một cách thận trọng. Ở cấp độ rộng, thuật ngữ này đề cập đến sự hiện 
diện ngày càng tăng của phụ nữ trong lực lượng lao động nông nghiệp, bao gồm cả lao động tự làm, 
lao động gia đình không được trả lương hay lao động nông nghiệp được trả lương. Nhiều người khác sử 
dụng thuật ngữ này để chỉ ra sự suy giảm về chất lượng và năng suất lao động nông nghiệp, ảnh hưởng 
tới nữ nông dân ở mức độ lớn hơn nam nông dân (ví dụ Standing, 1999).

Rõ ràng, các điều khoản và điều kiện để phụ nữ tham gia lao động nông nghiệp có tác động đến các kết 
quả bình đẳng giới và nghèo đói – ‘nữ hóa’ công việc nội trợ không lương cho thấy sự gia tăng tình trạng 
yếu thế của phụ nữ, trong khi ‘nữ hóa’ trong quản lý nông trại có thể là một cơ hội để cải thiện sinh kế và 
sự tự do, cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các nữ nông dân thông qua các chính sách công về lĩnh vực nông 
nghiệp. Về mặt chính sách, sẽ hiệu quả hơn khi nhìn vào mẫu hình giới của tình trạng công việc trong 
nông nghiệp chứ không phải đơn giản là đếm số lượng phụ nữ và nam giới làm việc trong lĩnh vực này. 

Số liệu còn hạn chế ở Việt Nam chỉ rõ thực tế là phụ nữ chủ yếu làm việc trong khu vực nông nghiệp như 
lao động gia đình không được trả lương ở đoạn cuối của chuỗi năng suất, và nông nghiệp là lĩnh vực mà 
khoảng cách thu nhập về giới là rõ ràng nhất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khoảng trống về kiến thức cần 
được bổ sung sớm. 

nữ tăng nhiều hơn so với lao động nam. Điều này 
liên quan đến một thực tế rằng Việt Nam đang ở 
giai đoạn đầu của công nghiệp hóa. Xét tổng thể, tỷ 
lệ lao động nữ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 
tăng từ 52% năm 2004 lên 55% năm 2012. Như 
trong Hình 1, mặc dù tương đối ít phụ nữ làm việc 
trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng, sự tham 
gia của họ trong lĩnh vực này cũng đã tăng lên, từ 
11% trong năm 2004 lên 14% trong năm 2012, 
trong khi sự hiện diện của họ trong lĩnh vực dịch vụ 
lại giảm nhẹ. 

2.2.2. bức tranh tổng 
quan về vị thế việc làm

Thông điệp chính

•	 Có nhiều phụ nữ hơn nam giới trong khu vực việc 
làm dễ bị tổn thương. Điều này chủ yếu là do tỷ lệ 
lớn phụ nữ hoạt động trong danh mục việc làm “lao 
động gia đình không được trả lương”.

•	 Khoảng cách về giới trong việc làm dễ bị tổn 
thương đặc biệt nghiêm trọng đối với lao động cao 
tuổi hơn. 

•	 Tỷ lệ phụ nữ trong nhóm ‘lao động gia đình không 
được trả lương’ đã giảm trong năm năm vừa qua, 
trong khi tỷ lệ phụ nữ trong nhóm ‘lao động được 
trả lương’ đã tăng

•	 Tỷ lệ ‘lao động được trả lương’ không có bảo hiểm 
xã hội ở nam giới cao hơn so với nữ giới do tỷ lệ lao 
động nam trong khu vực tư nhân trong nước cao.

•	 Tình trạng dễ bị tổn thương và việc làm không 
chính thức trầm trọng nhất ở nhóm dân tộc thiểu 
số, phản ánh sự hiện diện lớn của họ trong nông 
nghiệp.

Hình 1. Tổng sản phẩm và tỷ trọng nữ theo ngành kinh tế, năm 2004 và 2012 

Bảng 2. Dân số có việc làm theo giới tính và vị thế việc làm, 2014 

Vị thế việc làm nữ  
(%)

nam  
(%)

chung  
(%)

Tỷ trọng 
nữ  
(%)   

(2009)

Tỷ trọng 
nữ  
(%)   

(2014)

Chủ cơ sở 1,2 2,9 2,1 32,6 28,4

Lao động tự làm 41,6 40,1 40,8 51,1 49,7

Lao động gia đình 
không được trả lương

26,6 16,5 21,4 64,1 60,4

Lao động làm công ăn lương 30,6 40,5 35,6 40,1 41,9

Tổng 100,0 100,0 100,0 48,7 48,6

nguồn: tính toán từ số liệu đtlđvl của tổng cục thống kê (2014) 

ghi chú:  
Danh mục ‘thành viên hợp tác xã’ đã được đưa ra khỏi danh sách vì số liệu quá nhỏ.  
tỷ trọng lao động nữ được định nghĩa như thông thường là tỷ lệ% lao động nữ trong lực lượng lao động của một lĩnh vực cụ thể.  
số liệu ở cột cuối cùng được rút ra từ tCtk, 2014, bảng 2.10.

Nông nghiệp Khai khoáng Sản xuất Dịch vụ

Tỷ
 tr

ọn
g 

la
o 

độ
ng

 n
ữ 

/G
D

P 
(%

)

nguồn: tính toán từ số liệu đtmshgđ 
ghi chú: *nông nghiệp và khai khoáng được định nghĩa tương tự như bảng 1.
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Những thông tin ban đầu này thể hiện rất ít về sự 
khác biệt trong chất lượng công việc dành cho các 
nhóm phụ nữ và nam giới khác nhau. Để có thể 
thấy rõ hơn về chất lượng công việc cần nhìn vào 
sự khác biệt giới trong vị thế việc làm. Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) định nghĩa lao động trong khu 
vực việc làm dễ bị tổn thương là lao động tự làm 
và lao động gia đình không được trả công. Tương 
tự như nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình, 
phụ nữ ở Việt Nam thường có xu hướng tham gia 
các công việc dễ bị tổn thương hơn nam giới. 

Bảng 2 được xây dựng dựa trên các dữ liệu ĐTLĐVL 
gần đây nhất, cho thấy năm 2014, 68% lao động nữ 
làm các công việc dễ bị tổn thương so với 57% lao 
động nam. Cần lưu ý rằng khoảng cách này chủ yếu 
là do phần lớn phụ nữ làm trong danh mục “công 
việc gia đình không được trả lương” (27% phụ nữ 
so với 16% nam giới trong nhóm này), trong khi 
tỷ lệ nữ và nam làm “chủ cơ sở” là tương tự nhau 
(42% và 40% trong tổng dân số có việc làm tương 
ứng cho nữ và nam). Cũng cần lưu ý rằng khoảng 
cách giới trong khu vực việc làm dễ bị tổn thương 
tăng theo độ tuổi: từ chỉ 2% khác biệt giữa nữ và 
nam trong độ tuổi 15-24 lên đến 20% trong độ 
tuổi 55-59 (chi tiết được thể hiện trong Bảng A1).8 
Ở các danh mục khác, chỉ khoảng 1% phụ nữ là 
“chủ cơ sở” và khoảng 31% là “lao động làm công 
ăn lương” (các con số tương ứng của nam giới là 
3% và 41%). Quan trọng hơn, tỷ lệ phụ nữ “làm 
công ăn lương” đã tăng lên trong năm năm qua, 
trong khi tỷ lệ phụ nữ trong tất cả các danh mục 
công việc khác lại giảm (xem hai cột cuối cùng của 
Bảng 2). Điều này cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ 
tham gia vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp như đã 
được đề cập đến trước đó, vì lao động “làm công 
ăn lương” là hình thức việc làm phổ biến trong lĩnh 
vực này. Ngược lại, và như dự kiến, tỷ lệ lao động 

gia đình không được trả lương và lao động tự làm 
trong nông nghiệp có xu hướng cao hơn so với các 
ngành khác (FAO, IFAD và ILO, 2010).

ĐTLĐVL 2014 đặt ra câu hỏi liệu người lao động 
có bảo hiểm xã hội không, vì theo định nghĩa của 
ILO không có bảo hiểm đồng nghĩa với việc làm phi 
chính thức như trình bày trong Hộp 3. Định nghĩa 
theo cách này, tỷ lệ việc làm phi chính thức rất cao, 
với tỷ lệ gần như ngang bằng giữa nam giới và phụ 
nữ: chỉ có 19% phụ nữ và 18% nam giới có việc làm 
có bảo hiểm xã hội,9 hay 81% lao động nữ và 82% 
lao động nam đang làm công việc phi chính thức.10 
Như thể hiện trong Bảng 3, việc làm phi chính thức 
không chỉ là tổng của lao động tự làm và lao động 
gia đình không được trả lương, những người không 
có bảo hiểm xã hội (ví dụ, công việc được phân 
loại là “dễ bị tổn thương”), mà còn cả một nửa lao 
động làm công ăn lương. Như trong Bảng 2, tỷ lệ 
nữ trong khu vực việc làm dễ bị tổn thương cao 
hơn so với tỷ lệ nam giới, nhưng tỷ lệ lao động làm 
công ăn lương không có bảo hiểm xã hội ở nam 
giới (58%) lại cao hơn đáng kể so với nữ giới (39%). 
Điều này có thể do nam giới chiếm phần đông 
trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước, nơi tỷ 
lệ đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn nhiều so với khu 
vực công hoặc khu vực do nước ngoài làm chủ.11 
Mặc dù không sâu sắc như ở Việt Nam, xu hướng 
này khá phổ biến trong toàn khu vực Đông Á và 
Đông Nam Á. Phụ nữ tiếp tục chiếm phần lớn trong 
lao động tự thuê phi chính thức, đặc biệt trong 
nông nghiệp, và nam giới chiếm phần lớn trong lao 
động làm công ăn lương không chính thức (Báo 
cáo Tiến bộ Phụ nữ Thế giới, 2015, Hình 2.10). Sự 
chênh lệch trong tỷ lệ có bảo hiểm xã hội giữa nam 
và nữ thay đổi theo tuổi tác. Điều này phần nào 
phản ánh xu hướng trong khu vực việc làm dễ bị 
tổn thương đã thấy được trước đó. Tỷ lệ này là cao 

Hộp 3.  
THống kê Về Việc Làm Dễ Bị Tổn THương Và pHi cHínH THức: 
Tại sAo pHân TícH sâu Hơn nHững cHỉ số cHínH Lại QuAn Trọng 

nHững địnH ngHĩA được cHấp THuận Trên Toàn cầu 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa người lao động có việc làm dễ bị tổn thương bao gồm lao 
động tự làm và lao động gia đình không được trả lương (còn gọi là lao động đóng góp cho gia đình). 
Những lao động này thường có mức thu nhập không tương xứng (nếu có), năng suất thấp và điều 
kiện làm việc khó khăn mà có thể làm tổn hại đến sinh kế và quyền của họ. Trong hai loại hình công 
việc này, ‘lao động tự làm’ có xu hướng khá đồng nhất và có thể bao gồm các hoạt động kinh doanh 
đem lại mức thu nhập tương đối đảm bảo cũng như đủ cho các sinh hoạt cơ bản. Ngược lại, ‘lao động 
gia đình không được trả lương’ phải đối mặt với những điều kiện dễ bị tổn thương nhất vì lao động 
này không có nguồn thu nhập độc lập. Như nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình, ở Việt Nam 
có nhiều phụ nữ hơn nam giới làm các loại hình công việc dễ bị tổn thương.

Thống kê về kinh tế phi chính thức là một lĩnh vực tương đối mới trong thu thập số liệu nhưng cũng 
có nhiều tiến bộ kể từ khi Hội nghị quốc tế về Thống kê Lao động (ICLS) năm 1993 đề xuất định 
nghĩa thống kê về khu vực phi chính thức và từ năm 2003 khi có thêm định nghĩa thống kê về việc làm 
phi chính thức bao gồm việc làm cả bên trong và bên ngoài khu vực phi chính thức. Hội nghị quốc 
tế về Thống kê Lao động 1993 định nghĩa về khu vực phi chính thức bao gồm những việc làm trong 
các doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân không đăng ký kinh doanh hoặc quy mô nhỏ. Tuy 
nhiên, cũng có việc làm phi chính thức bên ngoài các doanh nghiệp phi chính thức, là ‘tất cả những 
người không được hưởng an sinh xã hội trong quá trình làm việc’, bao gồm một số nhân viên trong 
các doanh nghiệp chính thức và nhiều lao động gia đình, hầu hết là lao động theo ngày và tất cả lao 
động gia đình không được trả lương. Định nghĩa của Hội nghị năm 2003 bao gồm lao động làm công 
ăn lương phi chính thức bên ngoài các doanh nghiệp phi chính thức, cũng như việc làm trong khu 
vực phi chính thức. Khái niệm rộng hơn này muốn nói đến việc làm phi chính thức.

Từ năm 2007 Điều tra Lao động việc làm đã đặt câu hỏi về việc liệu người lao động được bảo hiểm 
hay không trong quá trình làm việc của họ. Điều này cho phép đo cấu phần tạo nên việc làm phi 
chính thức theo định nghĩa của ILO. Thống kê chính thức của Việt Nam chỉ ra rằng, với định nghĩa này, 
tỷ lệ phụ nữ và nam giới trong khu vực việc làm phi chính thức là ngang bằng nhau, và rất cao như 
trong Bảng 3.

pHân TícH sâu Hơn, ngoài các cHỉ số cHínH 

Về mặt chính sách, cần phải hiểu và chỉ ra được các cấu phần khác nhau của việc làm phi chính thức, 
và nêu bật các khuôn mẫu giới trong các cấu phần khác nhau này. Cả phụ nữ và nam giới đều có thể 
là lao động phi chính thức, nhưng hoàn cảnh của nữ lao động phi chính thức có thể khác với hoàn 
cảnh của nam lao động phi chính thức. Sự hiểu biết về những khác biệt này đóng vai trò quan trọng 
trong việc xây dựng các chính sách can thiệp nhắm tới thúc đẩy việc làm bền vững. Ở Việt Nam, phụ 
nữ tham gia trong khu vực việc làm dễ bị tổn thương nhiều hơn nam giới. Điều này phần lớn là do 
phụ nữ chiếm tỷ lệ cao trong loại hình công việc lao động gia đình không được trả lương. Nhưng 
trong loại hình làm công ăn lương, nhiều lao động nam làm các công việc không có bảo hiểm xã 
hội hơn so với lao động nữ. Điều này có thể do một bộ phận lao động phi chính thức – lao động 
giúp việc gia đình và lao động trả công theo ngày, trong đó nhiều người là phụ nữ, không được tính 
đến trong các số liệu thống kê chính thức. mỗi nhóm lao động sẽ cần được hỗ trợ bởi một hệ thống 
chính sách và can thiệp khác nhau. Cần tiếp tục thúc đẩy những tiến bộ trong thu thập thường 
xuyên các số liệu thống kê việc làm toàn diện và bao trùm. 

8   một trong những yếu tố giải thích cho khoảng cách giới về lương trong ngành nghề dễ bị tổn thương của lao động ở độ tuổi 50 là 
tuổi nghỉ hưu chính thức của nữ là 55 tuổi, 5 năm sớm hơn nam giới, có thể là một trong những yếu tố giải thích khoảng cách giới 
rộng hơn trong nhóm lao động dễ bị tổn thương ở độ tuổi 50

9  số liệu tương ứng cho toàn khu vực đông và đông nam á là 22% lao động nữ và 21% lao động nam (báo cáo tiến bộ của phụ nữ 
thế giới, 2015).

10 những con số này phù hợp với phát hiện của Cling và đồng sự (2011), người đã đề cập đến tỷ lệ tương tự cho cả năm 2007 và 
2009, nhưng không tính toán phân chia theo giới. 

11 theo số liệu đtlđvl 2014 (báo cáo đtlđvl 2014: bảng 2.9) nam giới chiếm 57% trong tổng lao động trong các doanh nghiệp 
trong nước và chỉ chiếm 34% lao động trong các doanh nghiệp nước ngoài.
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nhất, và nghiêng về phụ nữ, trong độ tuổi 18-24 
nhưng có dấu hiệu thay đổi nghiêng về phía nam 
giới trong độ tuổi 45-64: chỉ có 8% lao động nữ 
trên 45 tuổi có bảo hiểm xã hội, so với 14% nam 
giới trong độ tuổi tương tự, và 31% phụ nữ trong 
độ tuổi 18-24. Điều này chỉ ra rằng phụ nữ trẻ có 
xu hướng tập trung trong những công việc ổn định 
hơn so với phụ nữ cao tuổi. 

Nhóm dân tộc thiểu số cũng tham gia nhiều trong 
khu vực việc làm phi chính thức. Điều này cho thấy 
nhóm dân tộc thiểu số vẫn phụ thuộc chủ yếu vào 
nông nghiệp tự cung tự cấp, và coi đây là nguồn 

sinh kế chính. Trung bình, 93% phụ nữ và 94% nam 
giới dân tộc thiểu số hiện làm trong khu vực việc 
làm phi chính thức so với khoảng 78% phụ nữ và 
80% nam giới người Kinh.

2.2.3. ai Đang bị bỏ lại phía 
sau trong nông nghiệp?

Thông điệp chính

•	 Bất bình đẳng giới nghiêm trọng theo 
khu vực địa lý và dân tộc vẫn còn tồn 
tại trong nông nghiệp Việt Nam

•	 Ở miền Bắc, nông nghiệp là nguồn 
cung việc làm quan trọng cho phụ nữ 
hơn là nam giới, so với ở miền Nam. 

•	 So với hai vùng đồng bằng sông Hồng 
và sông Cửu Long, tại các khu vực 
nghèo nhất, phụ nữ làm nông nghiệp 
(và cả nam giới) có tỷ lệ cao hơn nhiều. 

•	 Ở Trung du miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên, ba phần tư phụ nữ làm nông 
nghiệp trong khi con số này chỉ chiếm 
một phần tư so với ở Đông Nam Bộ.

•	 Tỷ lệ lao động tự làm trong nông 
nghiệp ở phụ nữ dân tộc thiểu số cao 
gấp hơn hai lần con số trung bình.

•	 Nữ nông dân thường nhiều tuổi hơn và 
ít được đào tạo chính thức hơn so với 
phụ nữ ở các ngành nghề khác.

•	 Tình trạng trên không có sự thay đổi kể 
từ năm 2008.

•	 Do lao động năng suất kém, thu nhập 
thấp và theo mùa vụ, một bộ phận 
đáng kể phụ nữ nông dân thường phải 
làm nhiều công việc khác nhau để 
trang trải cuộc sống. Ở những khu vực 
càng nghèo, tỷ lệ này càng cao.

sự BấT BìNH đẳNg Về giới THeo KHU VựC 
địA Lý Và dâN TộC 

Số liệu chung toàn quốc về lực lượng lao động 
nông nghiệp bao gồm cả nữ và nam cho thấy lĩnh 
vực cung cấp việc làm và cơ cấu giới trong lực 
lượng lao động có sự khác biệt rõ rệt theo khu vực 
địa lý. Điều này được minh họa trong Hình 2. Ví dụ, 
có sự khác biệt lớn giữa vùng Trung du miền núi 
phía Bắc và Tây Nguyên, nơi mà khoảng 73% phụ 
nữ trong độ tuổi lao động làm nghề nông. Trong 
khi đó, tỷ lệ này chỉ vào khoảng 15% ở khu vực 
Đông Nam Bộ. Tại các vùng phía bắc của Việt Nam, 

tỷ lệ dân số nữ có việc làm trong nông nghiệp lớn 
hơn so với tỷ lệ nam giới, trong khi có xu hướng 
ngược lại ở khu vực miền Trung và miền Nam. Ví 
dụ, ở vùng đồng bằng sông Hồng, 40% lao động nữ 
và chỉ có 28% lao động nam làm việc trong nông 
nghiệp, trong khi ở đồng bằng sông Cửu Long các 
con số tương ứng là 47% đối với phụ nữ và 54% 
cho nam giới. Trung du miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên cũng là hai vùng có tổng số việc làm dễ bị 
tổn thương ở mức cao nhất, trong khi đồng bằng 
sông Hồng là nơi mà khoảng cách về giới trong 
việc làm dễ bị tổn thương là cao nhất (67% phụ 
nữ trong khu vực này đang làm các công việc dễ bị 
tổn thương so với chỉ 51% nam giới, như minh họa 
trong Bảng A1). Không có gì ngạc nhiên khi Trung 
du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là những vùng 
nghèo nhất, trong khi Đông Nam Bộ là nơi tập 
trung phần lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài như ví 
dụ trong tài liệu của Chaponniere và Cling (2009) 
và Cling và các cộng sự (2009).

Cũng có sự khác biệt theo dân tộc. Theo ĐTMSHGĐ 
năm 2012, tỷ lệ lao động tự làm trong nông nghiệp 
cao hơn rất nhiều trong nhóm các dân tộc thiểu số. 
Có sự khác biệt rất lớn – khoảng gấp hai lần: 80% 
phụ nữ dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động làm 
nông nghiệp (như là lao động tự làm hoặc lao động 
gia đình không được trả công) so với 38% ở phụ 
nữ Kinh và Hoa (Báo cáo cơ sở Rodgers, 2015). Sự 
khác biệt trong nhóm nam giới tương tự cũng rất 
lớn (76% nam giới dân tộc thiểu số là lao động tự 
làm trong nông nghiệp so với 32% nam giới Kinh và 
Hoa), và không có sự chênh lệch nào được thu hẹp 
kể từ năm 2008 (Rodgers và Menon, 2010).

Liên quan đến học vấn và trình độ tay nghề, số 
liệu thống kê chính thức cho thấy hầu như không 
có phụ nữ nào làm việc trong ngành nông nghiệp 
được tập huấn về kỹ thuật hoặc dạy nghề (theo số 
liệu báo cáo trong bảng A3, 97% trong số họ không 
được đào tạo). Khoảng 26% trong số họ không 
được tiếp cận giáo dục chính thức, và 30% chỉ học 
xong tiểu học. Như được minh họa trong Bảng 4, 
con số này là thấp hơn rất nhiều so với trình độ học 
vấn của lao động nữ trong các lĩnh vực khác, nơi có 
khoảng 70% lực lượng lao động nữ hoàn thành bậc 
trung học hoặc cao hơn.12

Bảng 3: Dân số có việc làm có bảo hiểm xã hội, theo giới tính, vị thế việc làm, sở hữu doanh nghiệp, 
tuổi và dân tộc 2014 

nữ (%) nam (%) chung (%)

chung 19,1 17,6 18,3

Hoạt động kinh tế 

Nông nghiệp 0,6 0,9 0,8

Phi nông nghiệp 36,2 31,0 33,5

Vị thế việc làm

Chủ cơ sở 6,5 9,7 8,8

Lao động tự làm 0,2 0,2 0,2

Lao động gia đình không lương 0,4 0,4 0,4

Làm công ăn lương 61,4 42,3 50,3

sở hữu doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước 93,0 88,1 90,4

Doanh nghiệp tư nhân 5,9 6,4 6,2

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 90,5 90,6 90,5

nhóm tuổi

<18 8,4 2,8 5,1

18-24 31,3 18,3 24,2

25-44 25,5 22,1 23,8

45-64 8,0 13,7 10,9

65+ 0,4 1,5 0,9

Dân tộc

Kinh 21,7 19,8 20,7

Các dân tộc thiểu số 6,6 6,4 6,5

nguồn: tính toán từ số liệu của đtlđvl (2014) của tCtk
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Hình 2. Khác biệt khu vực: tỷ lệ việc làm trong nông nghiệp theo giới (%) 

nguồn: tính toán từ số liệu đtlđvl của tCtk (2014); bản đồ việt nam được tái sử dụng từ báo cáo miCs (2015).

ghi chú: biên giới và tên sử dụng trong bản đồ này không mang ý nghĩa là sự thông qua chính thức hay chấp thuận chính thức của 
liên hợp Quốc.

PHụ THUộC Vào NHiềU CôNg ViỆC,  
đặC BiỆT Là PHụ Nữ

So với tất cả các lĩnh vực khác, thu nhập trong 
nông nghiệp là thấp nhất nhưng lại có khoảng cách 
giới cao nhất (Tổng cục Thống kê, 2015; Rodgers, 
2015). Đây cũng là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều 
nhất bởi tính mùa vụ. Vì thế, không ngạc nhiên khi 
nhiều lao động nữ mà nghề chính là nông nghiệp 
phải làm thêm ít nhất là một công việc được trả 
công khác để đảm bảo cuộc sống ổn định. Theo 
Báo cáo Điều tra Lao động Việc làm 2014 trong 
Bảng 5, 37% phụ nữ coi nông nghiệp là nguồn 
thu nhập chính phải đảm nhận thêm ít nhất một 

công việc khác, so với 29% nam giới.  Tỷ lệ người 
lao động trong các ngành kinh tế khác phải làm 
nhiều công việc một lúc là nhỏ hơn nhiều so với 
lao động trong ngành nông nghiệp. Điều đáng chú 
ý là những khu vực càng nghèo (Trung du miền núi 
phía Bắc và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung) 
thì tỷ lệ phụ nữ làm thêm một công việc khác cũng 
như sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới trong vấn 
đề này càng cao. Cũng ở trong hai khu vực trên, 
hơn một nửa trong số phụ nữ coi nông nghiệp là 
nghề chính làm thêm ít nhất một công việc khác. 
Ngược lại, ở Đông Nam Bộ, chỉ có khoảng 3% cả 
phụ nữ và nam giới làm thêm một công việc khác. 

12  một phân tách tương tự cho dân số nam được báo cáo trong phụ lục. số liệu cũng cho thấy xu hướng tương tự theo trình độ 
giáo dục và theo ngành công nghiệp, nhưng tỷ lệ nam giới không có trình độ giáo dục trong nông nghiệp nhỏ hơn tỷ lệ phụ nữ 
(khoảng 20% nam giới so với 26% phụ nữ). 

13  những số liệu này không thể phản ánh đầy đủ cường độ công việc, và cần có một cuộc khảo sát về sử dụng thời gian toàn 
diện, nhưng có thể coi đấy là một dấu hiệu cho thấy sự bấp bênh của công việc của một số nhóm. lý do tại sao rất nhiều lao động 
có nghề chính là nông nghiệp làm thêm một công việc nữa tất nhiên cũng có liên quan đến tính chất mùa vụ của lao động nông 
nghiệp.

Bảng 4. Dân số có việc làm theo giới tính, phân theo ngành kinh tế và giáo dục, 2014 

ngành kinh tế

Lao động nữ

(% trong tổng 
số lực lượng 
lao động nữ)

Chưa đi 
học*

(% trong lao 
động nữ của 

ngành)

Tốt nghiệp 
tiểu học 

(% trong lao 
động nữ của 

ngành)

Tốt nghiệp 
trung học 

cơ sở**

(% trong lao 
động nữ của 

ngành)

Cao đẳng 
hoặc cao 

hơn 

(% trong lao 
động nữ của 

ngành)

Nông lâm ngư nghiệp 48,1 25,8 29,8 43,2 0,9

Công nghiệp, khai 
khoáng và xây dựng 

17,5 9,0 21,4 62,5 7,0

Dịch vụ 34,4 9,9 18,4 47,1 24,4

chung 100,0 17,4 24,4 47,9 10,0

nguồn: tính toán từ số liệu đtlđvl (2014) của tCtk  
ghi chú: * bao gồm ‘không tốt nghiệp tiểu học’; ** bao gồm ‘trường đào tạo nghề’ 

Bảng 5. Tỷ lệ lao động có việc làm làm thêm ít nhất một công việc khác, theo giới tính, ngành kinh tế, 
và khu vực

Nông nghiệp Công nghiệp  
và xây dựng Dịch vụ

Nữ (%) Nam (%) Nữ (%) Nam (%) Nữ (%) Nam (%)

ToTaL 36,6 29,3 12,3 10,5 10,3 9,7

khu vực

Đồng bằng sông Hồng 24,1 21,3 19,3 11,8 12,2 8,6

Trung du miền 
núi phía Bắc

50,9 41,2 20,3 13,2 15,6 12,3

Bắc Trung bộ và Duyên 
hải miền Trung

58,0 45,0 22,6 17,7 17,8 15,5

Tây Nguyên 12,6 10,2 11,6 10,3 7,4 11,5

Đông Nam Bộ 7,5 7,5 0,9 1,1 2,0 2,5

Đồng bằng sông 
Cửu Long

20,9 22,9 8,1 11,7 8,2 13,8

Thành phố chính

Hà Nội 7,1 5,0 13,9 6,4 5,1 3,7

Hồ Chí minh 4,1 1,4 0,2 0,1 0,6 0,7

nguồn: tính toán từ số liệu đtlđvl (2014) của tCtk

Trung du miền núi phía Bắc
65,6 Nam // 73,4 Nữ

Tây Nguyên 
73,2 Nam // 72,0 Nữ

Đồng bằng sông Hồng 
28,2 Nam // 40,0 Nữ

Đông Nam Bộ 
19,6 Nam // 15,5 Nữ

Bắc và Nam trung bộ 
50,4 Nam // 57,1 Nữ

Đồng bằng sông Cửu Long 
53,7 Nam // 47,5 Nữ
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2.2.4. sự phân tách theo ngành 
sản xuất công nghiệp và dịch 
vụ càng cao, việc làm phân 
tách theo giới càng thể hiện rõ

Thông điệp chính

•	 Phân tách theo giới có xu hướng khá rõ ràng trong 
sản xuất công nghiệp, dịch vụ và hầu như ít có sự 
thay đổi trong những năm qua. Phụ nữ thường tập 
trung trong các ngành công nghiệp may mặc và 
giày dép; ngành dịch vụ trong thương mại, khách 
sạn và nhà hàng, giáo dục, và lao động giúp việc 
gia đình.

•	 Trong mười năm qua, việc làm công nghiệp tăng 
lên nhanh hơn ở những ngành sản xuất xuất khẩu 
có tăng trưởng.

•	 Các ngành xuất khẩu chính trong công nghiệp là 
ngành sử dụng nhiều lao động nữ. Đó là những 
ngành có tỷ trọng nữ cao ngay ở giai đoạn mới bắt 
đầu, từ giữa những năm 2000 (may mặc), hoặc bắt 
đầu có tỷ trọng nữ cao trong quá trình phát triển 
(điện tử và phụ tùng xe). Các dữ liệu có sẵn không 
cho phép đánh giá liệu các công việc mới tạo ra cho 
nữ là những công việc lao động phổ thông hay bán 
kỹ thuật.

Đối với các lĩnh vực phi nông nghiệp, dữ liệu việc làm 
thường được phân tách theo giới tính một cách khá 
chi tiết. Việc phân tách theo ngành giúp phát hiện 
ra nhiều mô hình giới cụ thể hơn so với số liệu các 
ngành công nghiệp được điều tra một cách chung 
chung, đồng thời cho thấy rằng phụ nữ thường có 
xu hướng tập trung vào một số lĩnh vực khác biệt so 
với nam giới. Bảng 6 cho thấy, trong năm 2014, bên 
cạnh nông nghiệp, phụ nữ thường chủ yếu làm trong 
các lĩnh vực sau: sản xuất công nghiệp (16% của tổng 
số lao động nữ), thương mại (15%), khách sạn và nhà 
hàng (6%), và giáo dục (5%). Các dịch vụ giúp việc 

gia đình cho đến nay vẫn là lĩnh vực có tỷ trọng nữ 
cao nhất trong toàn bộ nền kinh tế (93% tổng số lao 
động trong lĩnh vực này là nữ),14 trong khi xây dựng 
và giao thông vận tải chủ yếu là nam giới (dưới 10% 
lao động trong các lĩnh vực này là phụ nữ). Trong 
sản xuất công nghiệp, đa số phụ nữ tập trung trong 
ngành dệt và may mặc (chiếm khoảng 6% tổng số lực 
lượng lao động nữ trên cả nước và khoảng 80% lao 
động trong các ngành này là nữ), trong khi các lĩnh 
vực như kim loại cơ bản, xe có động cơ và thiết bị 
vận tải khác có tỷ trọng nam cao (dưới 30% lực lượng 
lao động ở đây là nữ). Điều này được minh họa trong 
Bảng 7.

2.2.5. liên Kết các mẫu hình giới 
của việc làm và xuất Khẩu

Việc hiểu rõ cơ cấu giới của lực lượng lao động 
ở cấp ngành, hoặc phân tích sâu hơn (ví dụ như 
sử dụng mã Chuẩn quốc tế phân loại ngành công 
nghiệp (ISIC) ba con số) giúp dự báo được các 
tác động của những thay đổi trong cơ cấu kinh tế 
gắn với quá trình hội nhập của Việt Nam. Trao đổi 
thương mại khiến một số ngành kinh tế được mở 
rộng và một số ngành khác bị thu hẹp. Cần phải 
biết các ngành được mở rộng hoặc bị thu hẹp ở 
Việt Nam có sử dụng nhiều lao động nữ không và 
theo những điều kiện như thế nào. Nghiên cứu 
Arecent của ILO và Ngân hàng Phát triển Châu Á 
(ADB) (ILO và ADB, 2014) dùng mô hình Cân bằng 
Tổng thể (CGE)15 của khu vực bao gồm sáu nước 
ASEAN (Philippines, Thái Lan, Indonesia, Lào, Cam-
pu-chia, và Việt Nam) để đánh giá tác động của 
một số sáng kiến hội nhập kinh tế ASEAN đối với 
những nhóm công nhân khác nhau về nghề nghiệp 
và tay nghề. Nghiên cứu này cho thấy ở Việt Nam, 
trong các kịch bản khác nhau, phụ nữ đều có khả 

năng sẽ có nhiều việc làm hơn nam giới. Nhưng 
việc tăng việc làm này chủ yếu là do tăng tỷ lệ lao 
động phổ thông. Mặc dù các phân tích tương tự rất 
được khuyến khích nhưng do thiếu số liệu thống 
kê toàn diện về giới nên những phân tích này đã bị 
hạn chế rất nhiều. 

Mục tiêu của nghiên cứu này khiêm tốn hơn mục 
tiêu của Plummer, Petri và Zhai (2014) vì xây dựng 
một mô hình CGE toàn diện có tính đến yếu tố giới 
cho Việt Nam là quá phức tạp với nguồn lực hiện 
có. Trọng tâm ở đây là phân tích các dữ liệu cũ chứ 
không tập trung xây dựng mô phỏng dự báo. Các 
số liệu thống kê mô tả được sử dụng để kết nối các 

Bảng 6. Mô hình giới trong việc làm phân tách theo ngành công nghiệp, 2014 

Ngành công nghiệp
Tỷ trọng 
lao động 

nữ

Lao động 
nữ  

(% trong 
tổng số lao 

động nữ)

Lao động 
nam  

(% trong 
tổng số 

lao động 
nam) 

a. Nông, lâm, thủy sản 50,7 48,1 44,6

B. Khai khoáng 22,2 0,2 0,7

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 53,3 15,8 13,2

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
hơi nước và điều hòa không khí 

16,1 0,1 0,5

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 45,8 0,2 0,2

F. Xây dựng 9,8 1,2 10,6

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và xe có động cơ khác

57,9 14,8 10,2

H. Vận tải kho bãi 9,8 0,6 5,1

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 69,6 6,2 2,6

J. Thông tin và truyền thông 35,0 0,4 0,8

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 53,1 0,7 0,6

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 46,4 0,3 0,3

m. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 35,2 0,3 0,5

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 36,2 0,4 0,6

O. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức CT-XH, quản lý 
Nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc

27,2 1,8 4,6

P. Giáo dục và đào tạo 71,1 5,2 2,0

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 61,7 1,2 0,7

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 49,1 0,5 0,5

S. Hoạt động dịch vụ khác 45,0 1,3 1,6

T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 93,0 0,7 0,1

U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (*) 77,4 0,0 0,0

Tổng 48,8 100,0 100,0

nguồn: tính toán từ số liệu đtlđvl (2014) của tCtk 

14  số liệu hiện tại về tỷ lệ lao động giúp việc gia đình được trả công trong tổng số lao động ở việt nam (khoảng 1%) có thể không 
phản ánh chính xác tình hình vì một số dịch vụ giúp việc gia đình diễn ra trong điều kiện tạm thời, bấp bênh nên không thể thống 
kê. như được phân tích trong Chương 3 phần lớn các lao động giúp việc gia đình chỉ có hợp đồng miệng hoặc không có gì cả. lao 
động giúp việc gia đình được trả công bằng hiện vật đã không được báo cáo không đầy đủ. sẽ rất hữu ích để hỗ trợ một cuộc điều 
tra chuyên sâu về người lao động giúp việc gia đình được trả lương và tìm cách thức tốt hơn để xác định những đóng góp của họ 
trong số liệu chính thức. 

15  một mô hình tính toán cân bằng tổng thể (CgE) là một mô hình mô tả các chức năng của một nền kinh tế tổng thể, bao gồm 
chi tiết cho các ngành sản xuất, các loại việc làm và các loại hộ gia đình. mô hình CgE đa quốc gia, cho thấy sự tương tác giữa một 
nhóm các quốc gia về hàng hóa, giá cả và việc làm, là một công cụ hữu ích để đánh giá hiệu quả phân phối của các hiệp định thương 
mại khu vực. tuy nhiên nhiều mô hình này được dựa trên những giả định rất mạnh mẽ và rất ít trong số đó lồng ghép các khía cạnh 
giới.
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Bảng 7. Mô hình giới về việc làm trong sản xuất công nghiệp phân tách theo ngành công nghiệp chi tiết 
hơn, 2014 

Ngành công nghiệp Tỷ trọng nữ 
(%)

Lao động nữ 
(% trong tổng 

số lao động 
nữ)

Lao động nam 
(% trong tổng 

số lao động 
nam) 

Tổng sản xuất công nghiệp 53,3 15,8 13,2

Thực phẩm 52,1 2,2 2,0

Giải khát 52,0 0,4 0,3

Thuốc lá 45,0 0,0 0,0

Dệt 63,4 0,6 0,4

may mặc 79,4 5,4 1,3

Da và các sản phẩm từ da 73,3 2,4 0,8

Gỗ và các sản phẩm đồ gỗ 47,1 0,8 0,8

Giấy và các sản phẩm giấy 49,8 0,3 0,3

In ấn và sản xuất băng đĩa 42,7 0,1 0,2

Sẩn xuất than cốc và các sản 
phẩm dầu mỏ tinh chế 

36,3 0,0 0,0

Hóa chất và các sản phẩm hóa chất 45,6 0,2 0,2

Dược phẩm, dược liệu và các sản phẩm thực vật 48,1 0,1 0,1

Cao su và các sản phẩm nhựa 40,1 0,3 0,4

Các sản phẩm từ khai khoáng phi kim loại 35,3 0,6 1,0

Kim loại nặng 29,5 0,1 0,2

Các sản phẩm từ kim loại, máy móc thiết bị 11,3 0,2 1,7

máy tính, điện tử và các sản phẩm quang học 69,2 0,6 0,3

Thiết bị điện 45,5 0,2 0,2

máy móc và thiết bị 33,0 0,0 0,1

Xe cơ giới, xe rơ móc và bán rơ móc 39,4 0,1 0,1

Các thiết bị giao thông khác 25,1 0,1 0,2

Đồ gỗ 24,7 0,7 1,9

Các ngành sản xuất khác 64,5 0,3 0,2

Sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị 9,1 0,0 0,4

nguồn: tính toán dựa vào số liệu đtlđvl 2014 của tCtk

Bảng 8. Tăng trưởng việc làm và tỷ trọng lao động nữ trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chính thức*

Ngành công nghiệp

Tăng trưởng 
việc làm hàng 

năm

(nữ và nam)
(%)

Tỷ trọng lao động nữ (%)

2005 2013

Tính chung cho tất cả các ngành 7,5 58,6 60,0

máy tính, các sản phẩm điện tử và quang học 27,9 58,0 78,9

Xe cơ giới, xe rơ móc và bán rơ móc 12,3 31,7 57,8

may mặc 10,5 82,6 81,3

Sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị 9,8 14,6 15,4

Sản phẩm cao su và phẩm nhựa 9,6 45,2 47,1

Sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc thiết bị) 9,1 26,9 28,3

máy móc và thiết bị 8,3 20,6 34,3

Sản phẩm sản xuất khác 8,3 69,4 71,0

Kim loại cơ bản 7,7 20,1 19,7

Sản phẩm từ da và liên quan tới da 7,2 82,0 79,4

Thiết bị điện 7,2 63,9 60,3

Giấy và các sản phẩm giấy 7,1 37,1 42,0

Dược và các sản phẩm y tế, hóa học, và thảo dược 6,7 55,2 52,8

Hóa chất và các sản phẩm hóa học 6,1 33,9 31,5

In ấn và sao chép băng đĩa 5,5 46,1 44,3

Than luyện và các sản phẩm từ dầu mỏ tinh chế 5,1 57,9 20,1

Thực phẩm 4,3 59,5 51,4

Nội thất 4,2 43,4 42,2

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ (trừ đồ dùng nội thất) 4,1 48,4 41,2

Đồ uống 4,0 37,8 34,3

Dệt may 3,2 65,7 56,0

Sản phẩm từ khoáng sản phi kim loại khác 3,1 32,2 31,7

Thiết bị vận tải khác 3,0 22,1 27,2

Sản phẩm thuốc lá -1,7 50,5 38,1

nguồn: Các tính toán của tác giả dựa trên niên giám thống kê của việt nam, 2005-2013.

ghi chú: tăng trưởng việc làm hàng năm được tính trên tổng mức tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2005-2013 
trong khuôn khổ mục tiêu của nghiên cứu này, định nghĩa các doanh nghiệp chính thức là những “doanh nghiệp được đăng ký và 
điều chỉnh theo quy định của luật” (gso, trao đổi cá nhân, tháng 12 năm 2015).
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hình mẫu trong một số ngành xuất khẩu chủ lực 
với các thay đổi về thành phần giới trong lực lượng 
lao động ngành trong khoảng 10 năm qua. Để làm 
điều đó, nghiên cứu này dựa vào các nguồn dữ liệu 
khác so với phần trên. Cụ thể là dữ liệu việc làm từ 
Điều tra doanh nghiệp của TCTK bởi vì dữ liệu việc 
làm từ điều tra này được phân tách theo giới theo 
ngành nghề bậc 2 và có sẵn cho cả giai đoạn 2005-
2013.  Mặc dù việc phân loại này không tương 
ứng hoàn toàn với dữ liệu phân loại ngành công 
nghiệp xuất khẩu, và chỉ đề cập tới việc làm trong 
các doanh nghiệp chính thức,16 nhưng đây là sự kết 
hợp tốt nhất có thể. Dữ liệu về xuất khẩu được lấy 
từ nguồn của Tổng cục Hải Quan và do Ngân Hàng 
Thế Giới cung cấp.

Hình 3 thể hiện so sánh giữa mười ngành xuất khẩu 
cao nhất năm 2013 của Việt Nam với năm 2015.17 
Nổi bật là sự tăng trưởng nhanh chóng của một 
số sản phẩm như điện thoại di động, đồ điện tử, 
máy móc và phụ tùng xe – một số nhóm sản phẩm 
chưa từng có mặt trong ngành hàng xuất khẩu 
của Việt Nam 10 năm trước. Những sản phẩm này 
chiếm khoảng 33% tổng các hàng xuất khẩu năm 
2013, trong khi chỉ chiếm dưới 5% vào năm 2005. 
Hàng dệt may vẫn tiếp tục là ngành xuất khẩu cao 
thứ hai, chiếm khoảng 14% tổng giá trị xuất khẩu, 
nhưng ngành này đã trải qua nhiều biến động và 
đi xuống nhất là trong giai đoạn khủng hoảng tài 
chính toàn cầu. Các ngành xuất khẩu nông nghiệp 
và hải sản chiếm khoảng 16% tổng giá trị xuất khẩu 
năm 2013, trong khi chiếm tới 18% vào năm 2005. 
Hải sản, cà phê và gạo vẫn chiếm ưu thế trong 
nhóm hàng này, mặc dù cũng có mặt hàng mới như 
sắn và hạt tiêu. Nói chung, các xu hướng này chỉ ra 
rằng thành phần hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
đã thay đổi tương đối nhanh chóng theo hướng 
tăng tỉ lệ xuất khẩu công nghiệp – chủ yếu là loại 

hàng hóa giá trị gia tăng thấp nhưng bắt đầu có 
một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bảng 8 cung cấp thông tin về những thay đổi có 
liên quan đến cấu trúc giới của việc làm trong sản 
xuất công nghiệp.18 Các ngành được sắp xếp theo 
trật tự giảm dần của tỷ lệ tăng trưởng việc làm 
hàng năm trong giai đoạn 2005-2013. Hai quan sát 
nổi bật cần chú ý là tỷ lệ việc làm tăng lên diễn ra 
nhanh hơn trong những ngành sản xuất xuất khẩu 
có tăng trưởng. Hai là những ngành này chủ yếu là 
các ngành có tỷ trọng lao động nữ cao. Các ngành 
này hoặc là có nhiều lao động nữ ngay từ ban đầu 
(như ngành may mặc), hoặc là trong quá trình phát 
triển đã trở thành ngành có nhiều lao động nữ. Lao 
động nữ trong ngành điện tử đã tăng từ 58% năm 
2005 lên 79% năm 2013. Ngay cả ngành phụ tùng 
xe dường như cũng đã chuyển từ sử dụng nhiều 
lao động nam năm 2005 sang ngành có tỷ trọng lao 
động nữ khá cao (58%) năm 2013.19

Người lao động có hưởng lợi từ chính sách hướng 
ngoại mở rộng hơn không? Nếu có, điều này cho 
thấy việc Việt Nam mở rộng thương mại có thể đã 
tạo ra một số hiệu quả mang lại bình đẳng giới. 
Các hiệu ứng này cũng có thể được xem như một 
xu hướng đầy hứa hẹn về cơ hội việc làm cho phụ 
nữ trong các ngành năng động mới. Tuy nhiên, 
những xu hướng này cần được đánh giá một cách 
thận trọng. Thứ nhất, Điều tra doanh nghiệp không 
phân tách trình độ tay nghề của người lao động 
nên không thể biết được phụ nữ làm trong những 
ngành này là lao động phổ thông hay lao động bán 
phổ thông, có cơ hội được đào tạo và thăng tiến 
như thế nào. Thứ hai, các ngành sản xuất mới nổi 
vẫn còn nhỏ lẻ nên khả năng sử dụng lao động nữ 
còn hạn chế (máy tính và điện tử là ngành mở rộng 
nhanh nhất cũng chỉ có tỷ lệ lao động nữ so với 

16 điều tra này bao gồm hơn 100.000 doanh nghiệp và số lượng mẫu doanh nghiệp được chọn đã tăng lên rất nhiều trong những 
năm qua. một hạn chế là điều tra này chỉ bao gồm các doanh nghiệp trong khu vực chính thức và không phân tách trình độ tay nghề 
của lao động. trong cuộc điều tra này tCtk việt nam định nghĩa các doanh nghiệp chính thức là “các doanh nghiệp đăng ký và điều 
chỉnh theo luật” (tCtk, thảo luận cá nhân, tháng 12 năm 2015). 

17  đầy đủ bộ dữ liệu để tạo nên hình này ở bảng a5.

18  Dữ liệu được sử dụng để tính toán có thể được tìm thấy trong niên giám số liệu thống kê việt nam, các ấn phẩm khác nhau. 
trong bảng này, chúng tôi chỉ tập trung vào ngành sản xuất (cho cả năm 2005 và năm 2013, để thể hiện mức độ thay đổi).

19  “máy tính và điện tử” cũng bao gồm điện thoại di động và linh kiện, ví dụ điện thoại di động và linh kiện được xếp vào mã ngành 
isiC 263 ‘sản xuất thiết bị truyền thông’và như vậy được bao gồm trong mã ngành isiC 26. 

Hình 3. Các ngành hàng xuất khẩu cao nhất của Việt Nam, 2005 và 2013

nguồn: tính toán từ dữ liệu của tổng cục hải quan, các năm khác nhau; xem bảng a4

tổng lao động nữ ở mức dưới 1% vào năm 2014, 
thể hiện ở Bảng 7). Hơn nữa, lao động trong các 
ngành này, đặc biệt là các ngành có giá trị gia tăng 
cao hơn thường đòi hỏi lao động có trình độ kỹ 
thuật khi tuyển dụng. Như vậy, đây không phải là 
lựa chọn khả thi cho phần đông lực lượng lao động 
nữ chỉ có trình độ học vấn bằng hoặc dưới cấp tiểu 
học.

Một phát hiện thú vị từ cuộc Điều tra Mức sống 
hộ gia đình năm 2012 là phụ nữ có học vấn thấp 
hoặc không được đi học chắc chắn thiệt thòi hơn 
so với phụ nữ có học vấn cao hơn,  trong khi tìm 
các công việc làm công ăn lương tuy nhiên khoảng 
cách này ở nam giới lại không thực sự lớn. Trong 
khi tỷ lệ phụ nữ chưa từng đến trường có công 
việc làm công ăn lương là 13% so với 48% phụ 
nữ học xong trung học phổ thông, thì  tỷ lệ này ở 
nam giới là 22% và 49% (báo cáo Rodgers, 2015, 
Bảng 3.6). Thông tin này gợi ra luận điểm rằng yêu 

cầu về chuẩn mực đối với phụ nữ trong tiếp cận 
việc làm trả lương có thể cao hơn nam giới và/
hoặc nam giới có thể tìm dễ hơn việc làm công ăn 
lương không đòi hỏi tay nghề trong các ngành công 
nghiệp nội địa phi thương mại, như xây dựng và 
giao thông vận tải. Việc làm thuộc những ngành 
này thường không ổn định và bằng cấp chính thống 
không phải là một điều kiện để được nhận vào làm. 
Nhìn chung, có thể thấy rõ ràng là đối với cả nam 
giới và phụ nữ, người có trình độ học vấn cao hơn 
sẽ có khả năng tiếp cận với các công việc tốt hơn, 
theo định nghĩa của ILO. Vấn đề này sẽ được trình 
bày sâu hơn trong phần tới.

 

20  điều này rõ ràng đẩy phụ nữ dân tộc thiểu số, những người thường có trình độ học vấn dưới mức trung bình, vào vị thế đặc biệt 
bất lợi. 

2005

 Điện thoại và các phụ 
tùng thay thế

 Hàng dệt may

 Hàng điện tử

 Da giày

 máy móc

 Sản phẩm gỗ

 Phương tiện đi lại và 
phụ tùng thay thế

 Các sản xuất khác

 Thủy sản

 Gạo 

 Cà phê

 Các sản phẩm nông 
nghiệp khác

 Dầu và than đá

 Hàng xuất khẩu khác

Sản xuất  
36%

Nông nghiệp  
và ngư nghiệp 

18%

15%

2013

Sản xuất  
60%

Nông nghiệp và 
ngư nghiệp 

16%

16%

14%

8%

6%

5%4%4%

3%

5%

2%

2%

7%

6%

18%

4%

9%

5%

3%

8%

3%3%

26%

20%

5%
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2.2.6. các sự Khác biệt về 
giới Khác trong chất 
lượng việc làm

Thông điệp chính

•	 Công việc làm công ăn lương thường có điều kiện 
làm việc tương đối thuận lợi hơn đối với lao động 
nữ, đặc biệt với phụ nữ làm cho doanh nghiệp nhà 
nước hoặc nước ngoài.

•	 Nhiều lao động làm công ăn lương nữ có thể ký 
hợp đồng lao động bằng văn bản hơn lao động 
nam.

•	 Chứng chỉ tay nghề kỹ thuật giúp tăng khả năng 
được ký hợp đồng lao động.

•	 Nhiều lao động nữ được trả lương theo thành 
phẩm hơn lao động nam. 

•	 Tỷ lệ lao động được trả lương làm thêm giờ cao 
nhất trong ngành may mặc, giày dép và điện tử;  
lao động nữ và lao động nam được trả lương ngoài 
giờ ngang bằng nhau. 

•	 Khoảng cách thu nhập giữa hai giới đã tăng lên 
trong vòng 10 năm qua. Thực trạng này xảy ra ở cả 
khu vực làm công ăn lương và lao động tự làm chủ. 

•	 Khoảng cách thu nhập giữa hai giới được giải thích 
một phần là do phụ nữ có xu hướng tụ lại ở các 
nghề lương thấp, nhưng phần còn lại tương đối lớn 
của khoảng cách này vẫn chưa lý giải được.

•	 Chỉ có một phần nhỏ người lao động, cả nam lẫn 
nữ, có chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật.

•	 một điểm đáng quan ngại là, trong hơn 10 năm 
qua, tỷ lệ lao động có chứng chỉ tay nghề kỹ thuật ở 
nữgiảm và tăng đối với nam giới. .

sự KHáC BiỆT Về giới TroNg HợP đồNg Và 
HìNH THứC Trả LươNg CủA LAo độNg LàM 
CôNg ăN LươNg

Bức tranh toàn cảnh dần hiện rõ khi phân tích dữ 
liệu trong chương này, cho thấy lao động nữ dường 
như được hưởng các điều kiện tương đối thuận 
lợi hơn đối với công việc làm công ăn lương dường 
như có , đặc biệt nếu họ làm việc trong các doanh 
nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài. Điều này được 
chứng thực hơn nữa thông qua các phát hiện khác 
từ Điều tra Lao động Việc làm 2014 về loại hợp 

đồng và hình thức trả lương của người lao động. 
Vấn đề này sẽ được trình bày trong phần tiếp theo.

Bảng 9 và A6 cho thấy tỷ lệ lao động nữ làm công 
ăn lương được ký hợp đồng lao động cao hơn nam 
giới (71% nữ so với 52% nam); thỏa thuận miệng 
thường phổ biến hơn đối với lao động nam; và chỉ 
có khoảng 7% lao động làm công ăn lương không 
có hợp đồng dưới bất cứ hình thức nào. Một điều 
không có gì ngạc nhiên là hợp đồng văn bản được 
sử dụng nhiều hơn trong các ngành phi nông 
nghiệp. Liên quan tới thời hạn hợp đồng, khoảng 
45% lao động làm công ăn lương nữ và 35% lao 
động nam được ký hợp đồng vô thời hạn trong khi 
chỉ có 4% lao động nữ và 2% lao động nam có hợp 
đồng ngắn hạn dưới 1 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ này 
có sự khác biệt đáng kể tùy theo hình thức sở hữu 
của doanh nghiệp. Trong khu vực nhà nước, 88% 
nữ và 85% nam có hợp đồng vô thời hạn, trong khi 
đối với khu vực sở hữu nước ngoài thì hợp đồng cố 
định 1-3 năm phổ biến nhất (53% lao động, cả nam 
và nữ, ký dạng hợp đồng này). Hợp đồng miệng là 
hình thức “hợp đồng” phổ biến nhất trong khu vực 
tư nhân trong nước, đặc biệt là với lao động nam 
(chiếm 57%).

Trình độ học vấn, và cụ thể là chứng chỉ chuyên 
môn kỹ thuật, giúp tăng khả năng nhận được công 
việc ổn định hơn (ví dụ như có hợp đồng) đối với cả 
lao động nam và nữ. Hơn 90% lao động nam và nữ 
có bằng trung cấp nghề hoặc chứng chỉ cao hơn có 
hợp đồng lao động. Ở trình độ chuyên môn này, sự 
khác biệt về hình thức hợp đồng giữa hai giới là rất 
ít. Điều này phản ánh thực tế lao động có chứng chỉ 
tay nghề và chuyên môn kỹ thuật cao hơn thường 
làm trong các ngành có mối quan hệ lao động được 
chính thức hóa như khu vực nhà nước hay khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài. Ngược lại, chỉ có 54% 
lao động làm công ăn lương là nữ và 32% nam giới 
không có chuyên môn kỹ thuật có hợp đồng lao 
động văn bản.

Sự khác biệt về giới trong hình thức trả lương được 
trình bày trong Bảng 10. Năm 2014, 60% lao động 
nữ làm công ăn lương trong các ngành phi nông 
nghiệp được trả lương cố định so với 51% ở nam 
giới. Nhiều lao động nam được trả lương theo giờ 

Bảng 9. Loại hợp đồng của lao động làm công ăn lương theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và chế độ 
sở hữu doanh nghiệp năm 2014 

Loại hợp đồng
có thời hạn hợp đồng miệng Không hợp đồng

nam  
(%)

nữ
 (%)

nam  
(%)

nữ
 (%)

nam  
(%)

nữ
 (%)

chung 52,5 71,6 38,1 22,3 9,4 6,2

Trình độ chuyên môn

Không có chuyên 
môn kỹ thuật 

32,3 54,4 54,7 36,1 13 9,5

Dạy nghề 68,4 88,4 24,6 7,3 7,0 4,2

Trung cấp chuyên nghiệp 91,7 94,1 5,4 4,1 2,8 1,7

Cao đẳng 91,9 95,7 5,9 2,9 2,2 1,4

Đại học và trên đại học 98,0 98,5 1,1 0,8 0,9 0,7

Hình thức sở hữu 

Doanh nghiệp nhà nước 97,0 98,5 0,9 0,6 2,1 0,8

Doanh nghiệp tư nhân 30,3 45,3 56,6 43,4 13,1 11,3

Doanh nghiệp 
nước ngoài

97,7 98,1 1,2 1,0 1,1 0,9

nguồn: tính từ dữ liệu điều tra lao động việc làm 2014, tCtk.

Bảng 10. Hình thức trả lương cho lao động theo hình thức sở hữu của doanh nghiệp, 2014

Lương cố định Lương theo 
ngày/giờ 

Lương theo 
thành phẩm Khác

nữ
 (%)

nam
 (%)

nữ
 (%)

nam
 (%)

nữ
 (%)

nam
 (%)

nữ
 (%)

nam
 (%)

chung 55,9 46,4 25,1 41,0 18,3 11,5 0,7 1,1

Khu vực kinh tế

Nông nghiệp 7,4 11,9 74,5 56,3 17,1 26,6 1,0 5,2

Phi nông nghiệp 60,2 50,7 20,6 39,2 18,4 9,6 0,8 0,5

hình thức sở hữu doanh nghiệp

Doanh nghiệp 
nhà nước

92,2 91,2 2,7 3,3 4,3 4,8 0,8 0,7

Doanh nghiệp tư 
nhân trong nước 

37,6 28,6 36,5 56,3 25,0 13,8 0,9 1,3

Doanh nghiệp 
nước ngoài

41,7 45,3 33,2 38,8 24,9 15,4 0,2 0,5

nguồn: tính từ dữ liệu điều tra lao động việc làm 2014 của tCtk.
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hoặc ngày hơn so với lao động nữ (39% nam so với 
21% nữ). Nhiều lao động nữ được trả lương theo 
thành phẩm hơn so với lao động nam (18% ở nữ so 
với 10% ở nam). Xin nhắc lại một lần nữa, cần xem 
xét theo hình thức sở hữu của doanh nghiệp. Trong 
khu vực nhà nước, đa số nhân viên được nhận 
lương cố định và không có sự phân biệt về giới 
trong lĩnh vực này. Trong các doanh nghiệp tư nhân, 
tỷ lệ nhân viên có lương cố định thấp hơn rất nhiều 
(32%), nhiều lao động nam được trả lương theo 
ngày/giờ hơn so với lao động nữ (56% ở nam so với 
37% ở nữ) nhưng nhiều lao động nữ được trả lương 
theo thành phẩm hơn lao động nam (25% ở nữ so 
với 14% ở nam). Xu thế trong các doanh nghiệp 
nước ngoài cũng xảy ra tương tự, chỉ khác ở điểm 
nhiều lao động nam được trả lương cố định hơn so 
với lao động nữ (45% nam so với 42% nữ). Một lần 
nữa, sự khác biệt giữa lao động nam và nữ về hình 
thức trả lương phản ánh sự phân bổ khác nhau giữa 
các khu vực nhà nước, tư nhân trong nước và nước 
ngoài. Việc làm trả lương theo thành phẩm chủ yếu 
phổ biến trong ngành may mặc, da giày là những 
ngành có nhiều lao động nữ (ILO, 2014a). Trả công 
theo thành phẩm hoặc theo nhiệm vụ có thể dẫn 
tới lao động phải làm việc nhiều giờ mà chỉ nhận 
được mức lương tối thiểu, tương tự như làm việc 
ngoài giờ mà không được trả công xứng đáng. Một 
số quốc gia ban hành luật quy định cụ thể về định 
mức trả lương theo sản phẩm nhằm bảo vệ người 
lao động khỏi các hình thức lạm dụng sức lao động. 
Ví dụ, Cambodia ban hành một luật mới quy định 
lương theo sản phẩm phải ổn định ở mức “đảm bảo 
người lao động sử dụng kỹ năng trung bình để tạo 
tạo ra sản phẩm thông thường được nhận mức ít 
nhất ngang bằng với mức lương tối thiểu theo quy 
định của pháp luật, cho cùng thời gian làm việc” 
(ILO, 2014a, Hệ thống lương tối thiểu, kỳ họp thứ 
103 ILC: trang 81).21

Trả lương làm việc ngoài giờ dường như hiếm khi áp 
dụng ở khu vực công và tư nhân trong nước, nhưng 
phổ biến ở khối nước ngoài. Khoảng một nửa số 
lao động nam và nữ được trả lương ngang bằng với 
nhau trong các doanh nghiệp nước ngoài. Không có 
gì ngạc nhiên khi tỷ lệ lao động được trả lương làm 
thêm giờ cao nhất trong ngành may mặc, da giày và 
điện tử, là các ngành có định hướng xuất khẩu cao 
nhất và tập trung nhiều công ty nước ngoài (xem 
Bảng A7).

KHoảNg CáCH giới TroNg THU NHậP

Thu nhập là một khía cạnh quan trọng của chất 
lượng việc làm. Bảng 11 được tính toán từ Báo cáo 
Điều tra Lao động việc làm gần đây nhất (Tổng cục 
Thống kê, 2015) và mô tả thu nhập trung bình hàng 
tháng của người lao động làm công ăn lương phân 
tách theo nghề cấp bậc một. Số liệu cho thấy phụ 
nữ được trả lương thấp nhất trong ngành nông 
nghiệp, sau đó là dịch vụ giúp việc gia đình có trả 
lương, khách sạn và nhà hàng. Nông nghiệp cũng 
là ngành có khoảng cách thu nhập về giới lớn nhất. 
Ngành ngân hàng và trung gian tài chính dường 
như là ngành phụ nữ nhận được lương cao nhất và 
không gặp phải sự khác biệt về tiền lương theo giới. 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phụ nữ làm trong ngày 
nào chỉ chiếm dưới mức 1% trong tổng lực lượng 
lao động nữ).

Bảng 12 đưa ra bức tranh thu nhập ở phạm vi rộng 
hơn chứ không chỉ là lương cho lao động làm công 
ăn lương, được lấy từ Điều tra mức sống hộ gia 
đình năm 2012. Bảng này không phân tách số liệu 
theo ngành công nghiệp mà theo vị thế việc làm, 
và phân biệt giữa lao động tự làm và lao động làm 
công ăn lương.22 Số liệu trong bảng cũng được phân 
tách theo địa bàn sinh sống và dân tộc. Các số liệu 
cho thấy công việc tự làm trong ngành nông nghiệp 
được trả lương thấp nhất, đặc biệt là đối với phụ 

21  luật lao động việt nam không quy định cụ thể về mức lương theo sản phẩm cũng như không có hướng dẫn chi tiết về việc tính 
lương cho người lao động nhận lương theo hình thức này. điều khoản hiện tại của luật quy định “lao động trong điều kiện làm việc 
bình thường, bao gồm lao động trả lương theo thành phẩm, được trả theo mức tối thiểu vùng” (nghị định 122/2015). trong ngành 
may mặc, cách thức áp dụng phổ biến là trả thêm một phần hỗ trợ cho lao động theo thành phẩm có sản lượng thấp, để đảm bảo 
lương của họ tương đương với mức lương tối thiểu vùng (Cán bộ chương trình việc làm tốt hơn, trao đổi cá nhân, 17 tháng 2 năm 
2016)

22  Chính xác hơn bảng này được tạo ra từ dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình 2012 và bao gồm các cá nhân trong độ tuổi làm 
việc có thu nhập, chi tiết xem rodgers, 2015

Bảng 11. Thu nhập trung bình theo tháng của lao động làm công ăn lương theo giới và ngành, 2014

ngành công nghiệp

Thu nhập trung bình hàng tháng 
(ngàn VnD) Khác biệt 

giới  
(%)Tổng nam nữ

Tổng 4 489 4 662 4 250 91

a. nông, lâm, thủy sản 2 795 3 100 2 222 72

b. Khai khoáng 5 930 6 151 5 059 82

c. công nghiệp 4 364 4 768 4 034 85

d. sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
hơi nước và điều hòa không khí 

5 760 5 895 5 010 85

e. cung cấp nước, hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải, nước thải

4 497 4 806 4 052 84

F. xây dựng 3 961 3 984 3 750 94

g. bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

4 487 4 635 4 264 92

h. vận tải kho bãi 5 340 5 380 5 094 95

i. dịch vụ lưu trú và ăn uống 3 759 4 425 3 366 76

J. thông tin và truyền thông 6 442 6 659 6 047 91

K. hoạt động tài chính, ngân 
hàng và bảo hiểm

7 507 7 348 7 643 104

l. hoạt động kinh doanh bất động sản 6 733 6 995 6 366 91

m. hoạt động chuyên môn, 
khoa học và công nghệ

6 610 6 937 6 129 88

n. hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 4 922 5 160 4 466 87

o. hoạt động của Đảng cộng sản, tổ 
chức ct-xh, quản lý nhà nước, an ninh 
quốc phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc

4 980 5 171 4 467 86

p. giáo dục và đào tạo 5 470 6 048 5 237 87

q. y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5 474 5 957 5 193 87

r. nghệ thuật, vui chơi và giải trí 4 381 4 625 4 059 88

s. hoạt động dịch vụ khác 3 296 3 408 3 183 93

t. hoạt động làm thuê các công 
việc trong các hộ gia đình

2 785 2 553 2 797 110

u. hoạt động của các tổ chức 
và cơ quan quốc tế (*)

8 911 7 655 9 253 120

nguồn: tính từ dữ liệu điều tra lao động việc làm 2014 tổng cục thống kê 
ghi chú: sự khác biệt về lương giữa hai giới ở cột cuối cùng được tác giả tính theo công thức “nữ/nam*100” 
    (*) ngành u chiếm một phần rất nhỏ trong số được điều tra nên số liệu trên có độ tin cậy về thống kê thấp
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nữ. Ngược lại, công việc làm công ăn lương của 
nam giới ở khu vực đô thị lại được được trả lương 
cao nhất. Theo Bảng 13, thu nhập trung bình của 
phụ nữ nông thôn tự làm nông nghiệp chỉ bằng 
22%  thu nhập của nam giới làm công ăn lương ở 
thành thị. Người thuộc vùng dân tộc thiểu số sống 
ở vùng nông thôn, cả nam và nữ có thu nhập thấp 
trong tất cả các nhóm.

Có nhiều lý do khác nhau dẫn tới các khoảng cách 
giới trong thu nhập kinh tế. Một trong các lý do 
liên quan tới việc phụ nữ có xu hướng tập trung ở 
các ngành thu nhập thấp, hay còn được gọi là sự 
phân biệt về giới theo chiều ngang. Có thể thấy 
tình trạng này rõ rệt ở Việt Nam: đối chiếu Bảng 
6 và Bảng 11 có thể thấy mối tương quan thuận 
chiều giữa các ngành có sử dụng nhiều lao động 
nữ (như nông nghiệp, nhà hàng khách sạn, và dịch 
vụ giúp việc gia đình được trả lương) và mức lương 
thấp.

Một lý do khác dẫn tới khoảng cách giới có thể 
là do phụ nữ tập trung vào các nghề trả lương 
thấp (trong một ngành) trong khi nam giới có thể 

chuyển lên các vị trí trả lương cao dễ dàng hơn  – 
hay còn gọi là sự phân biệt về giới theo chiều dọc. 
Ví dụ, theo dữ liệu Điều tra mức sống hộ gia đình 
2012, trong khi 40% tổng số lao động nam là lao 
động sản xuất có tay nghề thì con số này chỉ là 
28% đối với lao động nữ. Ngược lại, chỉ có 11% lao 
động nam và 18% lao động nữ làm công việc bán 
hàng và dịch vụ - là nghề trả lương thấp hơn so với 
công việc sản xuất đòi hỏi tay nghề. Tính từ năm 
2004 đến nay, khoảng cách giới liên quan tới tỷ lệ 
lao động sản xuất có tay nghề và tỷ lệ lao động bán 
hàng và dịch vụ có vẻ như đang mở rộng (Rodgers, 
2015). 

Khoảng cách giới về thu nhập có thể do phụ nữ 
thường nhận làm việc ít thời gian hơn so với nam 
giới. Ở Việt Nam, năm 2012, 14% tổng số lao động 
nữ được trả lương làm việc bán thời gian, so với 
10% ở nam giới, khoảng cách này vẫn không thay 
đổi từ năm 2004 (Rodgers, 2015).

Các mô hình hồi quy và phân tích chi tiết sử dụng 
để đánh giá vai trò của những yếu tố này đối với 
khoảng cách giới trong thu nhập xác định được 

Bảng 12. Thu nhập trung bình hàng năm theo vị thế việc làm, địa bàn và dân tộc, 2012 (nghìn đồng, số 
thực)

Tình trạng  
làm việc

nữ nam

Làm công 
ăn lương

Lao động 
tự làm

Lao động 
tự làm 

phi nông 
nghiệp

Làm công 
ăn lương

Lao động 
tự làm

Lao động 
tự làm 

phi nông 
nghiệp

chung 14 832 5 054 10 917 19 248 7 392 11 567

Địa bàn

nông thôn 12 135 5 049 10 358 15 557 7 482 11 413

thành thị 17 303 5 103 13 605 22 961 5 746 12 612

Nhóm dân tộc

Kinh/hoa 15 058 5 684 10 727 19 602 8 201 11 939

dân tộc thiểu số 9 834 3 531 13 012 11 881 5 074 8 564

nguồn: sao chép từ rodgers, 2015; dữ liệu của rogers, tổng cục thống kê, 2012, điều tra về mức sống hộ gia đình việt nam.

một phần khoảng cách giới trong thu nhập do sự 
khác biệt về năng suất làm việc của người lao động 
và phần còn lại có thể giải thích do các hình thức 
phân biệt đối xử khác.23 Mẫu sử dụng trong phân 
tích hồi quy này ban đầu gồm có dữ liệu của các cá 
nhân tuổi từ 15 đến 65 có thu nhập hàng năm, tức 
là cả lao động làm công ăn lương và lao động tự 
làm, trong giai đoạn 2004-2012.

Phát hiện chính của phân tích Oaxaca-Blinder từ 
mẫu điều tra này cho thấy ở Việt Nam, tỷ lệ thu 
nhập nữ/nam đã giảm từ 87% năm 2004 xuống 
80% năm 2012. Nghĩa là khoảng cách giới trong thu 
nhập ngày càng lớn lên theo thời gian. Phần không 
giải thích được của khoảng cách giới trong thu 
nhập vẫn còn khá lớn. Năm 2012, chỉ khoảng trên 
20% tổng khoảng cách thu nhập có thể lý giải bởi 
các yếu tố có thể quan sát được. Hầu hết khoảng 
cách giới trong trả lương có thể giải thích bằng các 
đặc điểm quan sát được là do sự khác biệt về giới 
trong phân bổ nghề và ngành, tiếp đó là do sự khác 
biệt về giới liên quan tới thời gian làm việc của lao 
động làm công ăn lương, và điều này khẳng định 
giả thuyết ban đầu trong nghiên cứu này. Khoảng 
cách giới trong thu nhập được cho là do các hình 
thức phân biệt đối xử trên cơ sở giới bao gồm: một 
số hình thức phân biệt đối xử liên quan đến nghề 
nghiệp và ngành mà phụ nữ thường bị ảnh hưởng, 
trong khi các hình thức phân biệt đối xử khác diễn 
ra qua các cơ chế khó đo đếm được hơn mặc dù 
vẫn tồn tại dai dẳng. 

Các phát hiện từ một nghiên cứu của ILO Việt Nam 
về phân biệt đối xử trên cơ sở giới trong tuyển 
dụng và thăng tiến khẳng định những nhận định 
này (ILO Việt Nam, 2015). Cụ thể là, rà soát của ILO 
cho thấy, 83% các quảng cáo tuyển dụng cho vị trí 
quản lý có đề cập đến việc ưu tiên nam ứng viên. 
Tất cả các vị trí giám đốc đều chỉ dành cho nam 
giới, và định kiến tương tự cũng thấy ở tất cả các 
vị trí như là “quản lý” và “giám sát”, tương ứng với 
78% và 87% quảng cáo tuyển dụng chỉ nhận nam 
ứng viên. Các phát hiện cho thấy thực tế này vẫn 

diễn ra phổ biến mặc dù luật lao động quy định 
thông báo tuyển dụng cần tránh đề cập đến giới. 

Phương pháp hồi quy cũng được tiến hành đối với 
lượng mẫu nhỏ hơn, chỉ bao gồm lao động làm 
công ăn lương. Kết quả nhận được tương tự như 
phân tích trước, cho thấy khoảng cách giới tăng 
dần, nhưng phần khoảng cách ở nhóm lao động 
này có thể giải thích được cao hơn các nhóm khác 
(trên 35%). Kết quả đầy đủ của phân tích Oaxaca-
Blinder được đưa ra ở Bảng A9. Phần lớn các yếu tố 
không lý giải được trong khoảng cách giới ở cả hai 
nhóm mẫu trên cần được sự quan tâm của những 
nhà hoạch định chính sách. Điều này cho thấy 
Chính phủ cần có các biện pháp hiệu quả và sáng 
tạo hơn để giải quyết những định kiến giới về nghề 
nghiệp ‘phù hợp’ cho phụ nữ và trẻ em gái vẫn 
đang tiếp diễn và lan rộng. 

CHUyêN MôN Kỹ THUậT CủA 
LựC LượNg LAo độNg Nữ 

Tình trạng phân chia nghề nghiệp dai dẳng thường 
là do một số yếu tố, bao gồm sự khác biệt về giới 
trong giáo dục và đào tạo, phân biệt đối xử, phân 
bổ công việc không được trả lương không công 
bằng cũng như những định kiến sâu sắc liên quan 
tới sự khác biệt giữa hai giới về năng lực làm việc. 
Để giảm tình trạng phân chia nghề nghiệp, việc 
đảm bảo sự tiếp cận của phụ nữ đến đào tạo nghề 
và đào tạo kỹ thuật chất lượng cao trở nên quan 
trọng hơn là giáo dục chính thống. Như đã nhấn 
mạnh ở Chương 1, Việt Nam đã đạt được những 
tiến bộ đáng kể trong việc giảm khoảng cách giới 
trong giáo dục, nhưng khi nói đến giáo dục dạy 
nghề (TVET), năm 2014 chỉ 16% tổng lực lượng lao 
động nữ và 21% lao động nam có một chứng chỉ 
kỹ thuật (Phụ lục bảng A4). Điều đáng lo ngại là dữ 
liệu từ các đợt Điều tra Mức sống hộ gia đình khác 
nhau cho thấy rằng từ năm 2004, tỷ lệ lao động có 
chứng chỉ kỹ thuật đã giảm ở nhóm nữ và tăng ở 
nhóm nam (Rodgers, 2015). Đây là lý do giải thích 
tại sao Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ tập 

23  phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong phân tích hồi quy về lương và được coi là phân tích oaxaca-blinder. Chi tiết kỹ 
thuật cụ thể hơn về phân tích này được cung cấp trong báo cáo cơ sở của rodgers 2015
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Bảng13. Thu nhập trung bình theo vị thế việc làm và địa bàn làm việc, 2012 

Tình trạng  
làm việc

nữ nam

Làm công 
ăn lương

Lao động 
tự làm 
nông 

nghiệp

Lao động 
tự làm 

phi nông 
nghiệp

Làm công 
ăn lương

Lao động 
tự làm 
nông 

nghiệp

Lao động 
tự làm 

phi nông 
nghiệp

Địa bàn

nông thôn 52,9 22,0 45,1 67,8 32,6 49,7

thành thị 75,4 22,2 59,3 100,0 25,0 54,9

nguồn: tính toán từ bảng 12 
ghi chú: thu nhập theo% thu nhập của nam giới làm công ăn lương ở khu vực thành thị

Bảng 14. Phát triển nguồn nhân lực: các ngành học chính trong giáo dục đại học, 2008-2013

2008 nữ (%) nam (%) % nữ

các chương trình chung 3,7 3,5 50,2

giáo dục 28,5 20,4 57,2

nhân văn và nghệ thuật 5,6 2,6 67,6

Khoa học xã hội, kinh doanh, luật 40,8 26,1 59,8

Kỹ sư, sản xuất công nghiệp, xây dựng 10,6 29,2 25,6

nông nghiệp 5,7 7,2 43,1

y tế và phúc lợi 3,7 3,4 50,8

dịch vụ 1,4 7,6 15,1

Tổng 100,0 100,0 48,8

2013 nữ (%) nam (%) % nữ

các chương trình chung 2,9 2,3 51,0

giáo dục 28,0 20,0 55,0

nhân văn và nghệ thuật 4,2 3,6 50,0

Khoa học xã hội, kinh doanh, luật 35,0 27,5 52,0

Kỹ sư, sản xuất công nghiệp, xây dựng 17,7 29,7 34,0

nông nghiệp 5,7 5,8 46,0

y tế và phúc lợi 5,2 4,9 48,0

dịch vụ 1,4 6,1 17,0

Tổng 100,0 100,0 44,1

nguồn: sao chép từ rodgers, 2015, báo cáo cơ sở, tính toán từ unEsCo, 2015. 
ghi chú: phân bổ nam nữ theo %.

trung vào đào tạo kỹ thuật trong chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực.

Một trong các quan ngại khác là sự phân bổ các 
ngành học thể hiện các khuôn mẫu giới. Do cuộc 
Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2012 không 
hỏi người được điều tra về ngành học như các đợt 
Điều tra tương tự trước đó,24 nên báo cáo sử dụng 
dữ liệu của Việt Nam từ Tổ chức Giáo dục, Khoa 
học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO, 2015). 
Bảng 14 cho thấy trong số các sinh viên học đại 
học, nam giới có xu hướng học các ngành kỹ sư, 
sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong khi 
phụ nữ có xu hướng chuyên về các ngành khoa học 
xã hội, giáo dục, nhân văn và nghệ thuật. Không 
có gì thay đổi lớn giữa năm 2008 và năm 2013. 
Sự phân tách về giới trong ngành học có thể nặng 
nề hơn bởi tình trạng phân biệt đối xử trong thị 
trường lao động như đã được mô tả trong báo cáo 
của ILO Việt Nam (tháng 3 năm 2015).

Một đánh giá gần đây về các tác động phân bổ của 
việc Việt Nam hội nhập sâu hơn vào Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 
2016), dự báo khoảng cách giới về lương sẽ rộng 
hơn trong mười năm sắp tới. Điều này là do thực tế 
lương của cả nam và nữ sẽ tăng nhưng lương của 
nam giới sẽ tăng tương đối nhiều hơn (Văn phòng 
khu vực của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc Châu 
Á và Thái Bình Dương và Viện Friedrich Ebert-
Stiftung (FES) năm 2015). Cần lưu ý rằng những dự 
đoán này dựa trên giả định điều kiện làm việc hiện 
tại và tình hình việc làm tại Việt Nam không thay 
đổi. Rõ ràng cần phải cải thiện chính sách ở một 
số lĩnh vực như lao động, giáo dục và các lĩnh vực 
khác, từ đó ngăn khoảng cách này không tiếp tục 
mở rộng.

2.3. mẫu hình bất bình 
Đẳng trong công việc 
chăm sóc và công 
việc gia Đình Không 
Được trả lương
Ở tất cả các nơi trên thế giới, trách nhiệm chuẩn 
bị đồ ăn, nội trợ, lấy nước sạch, thu lượm nhiên 
liệu và chăm sóc mọi người, phần lớn đều do phụ 
nữ đảm nhận. Điều này đã được nói đến trong 
một số tài liệu như trong một nghiên cứu so sánh 
ở sáu quốc gia tại Châu Phi, Mỹ Latinh và Châu Á 
(UNRISD, 2009). Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
ở Hàn Quốc phụ nữ sử dụng trung bình hơn bốn 
giờ (263 phút) mỗi ngày để làm việc nhà và chăm 
sóc trẻ trong khi nam giới chỉ có 47 phút cho cả hai 
việc, tức là ít hơn một phần năm số thời gian của 
phụ nữ. Một điểm quan trọng cần lưu ý là những 
cách tính trung bình này lại che lấp sự khác biệt 
giữa phụ nữ và nam giới ở các hộ gia đình có hoàn 
cảnh sống và thu nhập khác nhau: thời gian chăm 
sóc tăng khi con nhỏ hay các thành viên gia đình bị 
bệnh cần phải được chăm sóc, và công việc nặng 
nề hơn nếu hộ gia đình không có nước máy tại 
nhà hay không có các thiết bị và đồ dùng tiết kiệm 
sức lao động. Phân bố không bình đẳng công việc 
chăm sóc và nội trợ không được trả lương, đặc biệt 
là những công việc có tính chất cực nhọc và vất vả, 
có nguyên nhân từ cả hai khía cạnh: nghèo về thu 
nhập và giới, do vậy việc nâng cao nhận thức về 
vấn đề này cần được coi là trọng tâm của quá trình 
hoạch định các chính sách công bằng.

2.3.1. lời nói Đầu: Khái niệm và 
Điển hình tốt trong Đo lường

Trong các đối thoại của các nhà hoạch định chính 
sách, nhà hoạt động và nhà nghiên cứu, đôi khi vẫn 
có sự nhầm lẫn về định nghĩa “việc không được trả 
lương” và cách đo lường loại công việc này. Cả nam 
giới và nữ giới (nhưng nữ nhiều hơn nam) tham gia 
vào tất cả mọi loại hình của công việc không được 

24   điều tra mức sống hộ gia đình 2006 là điều tra cuối cùng có hỏi người được điều tra về ngành học ở cấp đại học.
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trả lương, và sẽ thực sự hữu ích khi có thể phân 
biệt các loại hình khác nhau này, vì mục đích phân 
tích và chính sách.

địNH NgHĩA CôNg ViỆC KHôNg đượC Trả 
LươNg. Khái niệm “Công việc chăm sóc và công 
việc gia đình không được trả lương” được sử dụng 
trong nghiên cứu này đề cập chủ yếu đến các 
công việc không được trả lương nằm ngoài phạm 
vi sản xuất của Hệ thống tài khoản quốc gia Liên 
Hợp Quốc (SNA), và do đó không được tính vào 
GDP. Những công việc này bao gồm việc chuẩn bị 
và phục vụ đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, 
chăm sóc con cái, chăm sóc các thành viên gia đình 
bị ốm và người cao tuổi. Các hoạt động này có thể 
được phân biệt rõ hơn là các hoạt động chủ yếu 
liên quan đến việc nuôi dưỡng, tập trung chủ yếu 
ở những việc như chăm sóc cho gia đình, bạn bè 
và các hoạt động khác mà chủ yếu là những việc 
làm cực nhọc, vất vả.25 Xét về mặt chính sách, để 
hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến chăm sóc 
và tạo dựng sự chia sẻ công bằng hơn đối với trách 
nhiệm chăm sóc đòi hỏi cần có sự can thiệp như: 
đầu tư ngân sách công cho các dịch vụ chăm sóc 
trẻ, ngày nghỉ phù hợp cho  cha mẹ khi sinh con, 
thúc đẩy dịch vụ nhà trẻ, phòng khám sức khỏe, 
tăng cường các dịch vụ cộng đồng cho người già 
và nhiều hình thức bảo trợ xã hội khác (nói cách 
khác là tập trung vào việc ‘tái phân công’ các công 
việc này từ các hộ gia đình sang các nhà cung cấp 
dịch vụ ở cả khu vực công và tư nhân). Mặt khác, 
để giải quyết vấn đề cực nhọc của công việc không 
được trả lương, chủ yếu cần kêu gọi đầu tư công có 
mục tiêu rõ ràng vào cơ sở hạ tầng và đầu tư vào 
công nghệ tiết kiệm sức lao động với giá cả phải 
chăng (nói cách khác là tập trung vào việc ‘giảm 
bớt’).26 Nói cách khác, như đã nêu trong Chương 1, 
hệ thống bình đẳng giới trong cung cấp hoạt động 
chăm sóc sẽ là một mô hình trong đó cả gánh nặng 
thời gian và tài chính của việc duy trì và đầu tư vào 
phát triển nguồn lực con người sẽ được san đều 

cho nhiều thiết chế khác nhau, và không chỉ rơi vào 
người phụ nữ trong hộ gia đình.

Một loại hình khác của công việc không được trả 
lương bao gồm cả việc hỗ trợ mà phụ nữ (thường 
là phụ nữ đảm nhận nhiều hơn nam giới) tham gia 
tại trang trại của gia đình hoặc trong các cơ sở kinh 
doanh nhỏ mà không nhận thù lao trực tiếp cho 
những việc họ đã đóng góp. Loại hình công việc 
này được phân loại là”công việc gia đình không 
được trả lương hay là công việc gia đình đóng góp”, 
và đã được đưa vào phạm vi sản xuất của hệ thống 
tài khoản quốc gia Liên Hợp Quốc (SNA). Khía cạnh 
này của công việc không được trả lương thường 
xuyên được đo lường, mặc dù không được tính vào 
trong GDP quốc gia và trong thống kê về việc làm. 
Thống kê phân tách giới về lao động gia đình không 
được trả lương đã được phân tích trong phần 2.2. 
Phần này chỉ xem xét công việc chăm sóc và nội trợ 
không được trả lương.

điểN HìNH TốT Về CáCH đo LườNg. Nghiên 
cứu của Budlender (UNRISD, 2010) thực hiện được 
dựa trên các khảo sát về việc sử dụng thời gian với 
quy mô lớn do các quốc gia đang phát triển thực 
hiện ngày càng nhiều. Khảo sát về sử dụng thời 
gian ghi chép lại việc phụ nữ, nam giới, trẻ em gái 
và trẻ em trai sử dụng thời gian trong một ngày 
hoặc trong một tuần như thế nào, cho phép tính 
thời gian của tất cả các loại hình công việc, đặc biệt 
là việc chăm sóc và nội trợ không được trả lương, 
những công việc này thường không được tính đến 
trong cuộc điều tra khác. Do đó, thế mạnh của 
khảo sát sử dụng thời gian (TUS) là cung cấp bằng 
chứng cho sự phân chia lao động theo giới trong 
các hộ gia đình và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các 
công việc được trả lương và không được trả lương 
của nữ và nam.

Khảo sát sử dụng thời gian (TUS) thông thường 
tính các công việc chăm sóc và việc gia đình không 
được trả lương ở mức tương đối chi tiết, ví dụ như 

25  mặc dù việc lấy nước sạch và thu lượm nhiên liệu đã chính thức được đưa vào phạm vi hệ thống tài khoản quốc gia (sna) từ 
năm 1993, nhưng hiếm khi gặp trên thực tế. vì vậy, có thể coi đó như là một phần của công việc gia đình không được trả lương 
(nhàm chán và vất vả).

26  Elson 2008

phân biệt việc chuẩn bị thức ăn với việc đi mua 
sắm thực phẩm, hay việc chăm sóc trẻ một cách 
cơ học với việc đọc sách hay chơi với trẻ. Khảo sát 
sử dụng thời gian (TUS) cũng ghi lại một loạt các 
đặc điểm kinh tế xã hội của người tham gia khảo 
sát - như họ đang sinh sống hay không đang sinh 
sống ở vùng sâu vùng xa, loại nhà ở, mức độ và các 
nguồn thu nhập. Mức độ chi tiết này là cần thiết 
để kết nối các phát hiện của Khảo sát sử dụng thời 
gian (TUS) với các mặt cụ thể của hoạt động chính 
sách. Tổng số giờ ước tính dành cho việc nội trợ có 
thể được sử dụng với mục đích tuyên truyền chung 
về tầm quan trọng của vấn đề và ý nghĩa về giới. 
Tuy nhiên, đây chỉ là một tài liệu toàn diện về các 
cấu phần cụ thể của công việc chăm sóc và việc gia 
đình không được trả lương, và sự khác biệt giữa 
các nhóm kinh tế-xã hội, có thể giúp thông tin cho 
việc xây dựng các chính sách theo ngành của quốc 
gia và cải thiện mục tiêu của các can thiệp cụ thể 
như đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đảm bảo độ chính xác trong việc báo cáo thời gian 
sử dụng trong các môi trường vật chất và văn hóa 
khác nhau là rất quan trọng, tuy nhiên điều này 
không dễ dàng đạt được. Các tài liệu chỉ ra ‘“cách 
tiếp cận nhật ký” là phương pháp đưa ra kết quả 
ít sai lệch nhất (Esquivel etal, 2008). Cách tiếp cận 
này yêu cầu mỗi thành viên gia đình ghi chép lại 
thời gian của tất cả các hoạt động họ làm trong 
ngày trong một khoảng thời gian nhất định ít nhất 
là vài ngày trong một giai đoạn nghiên cứu (thường 
là một tuần), và lý tưởng là được thực hiện nhiều 
hơn một lần trong một năm theo các mùa khác 
nhau. Nhật ký này có thể do mỗi cá nhân tự ghi 
chép hoặc được thực hiện qua phỏng vấn, và phải 
luôn luôn dựa trên cơ sở danh mục chi tiết các 
hoạt động.

2.3.2. công việc chăm sóc và 
công việc gia Đình Không 
Được trả lương tại việt nam

Thông điệp chính

•	 một điều dễ nhận thấy là tại Việt Nam, phụ nữ 
đảm nhận công việc chăm sóc và công việc gia 
đình không được trả lương nhiều hơn nam giới, 
và việc này bắt đầu từ khi còn rất nhỏ.

•	 Dữ liệu về sử dụng thời gian còn ít. Những dữ 
liệu có sẵn không chính xác và cũng không được 
thu thập thường xuyên do đó không giúp được 
nhiều cho việc phân tích chính sách có nhận thức 
về giới. Vì vậy dữ liệu về sử dụng thời gian phải là 
một lĩnh vực cần được ưu tiên trong hệ thống thu 
thập dữ liệu trong tương lai.

•	 Dữ liệu về các hộ gia đình có tiếp cận với các hệ 
thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ chăm sóc cơ bản 
đã cung cấp những hiểu biết hữu ích về sự phân 
bố không đồng đều của công việc không được trả 
lương ở cả khía cạnh giàu nghèo và địa bàn dân 
cư sinh sống.

•	 Tiếp cận với nước sạch và cơ sở hạ tầng vệ sinh, 
đặc biệt là nước máy an toàn tại nhà, thực sự còn 
hạn chế đối với các hộ gia đình nghèo và khu vực 
nông thôn.

•	 Lấy nước sinh hoạt (và xử lý nước) vẫn là công 
việc vất vả chiếm nhiều thời gian đối với các hộ 
gia đình khó khăn, đặc biệt đối với các hộ gia đình 
dân tộc thiểu số. 

•	 Chưa có nhiều tiến triển trong việc giải quyết 
những bất bình đẳng trong vài năm qua.

•	 Tiếp cận với các dịch vụ giáo dục mầm non còn 
nhiều hạn chế đối với các hộ gia đình đặc biệt khó 
khăn và ở khu vực nông thôn.

•	 Ở các hộ gia đình giàu và cha và mẹ đều có trình 
độ học vấn cao, người cha thường tham gia nhiều 
hơn vào chăm lo việc học tập của con cái. 

•	 Dân số già đi nhanh chóng làm gia tăng gánh 
nặng cho việc chăm sóc và việc gia đình không 
được trả lương với những hệ quả quan trọng về 
giới.

Việt Nam chưa tiến hành khảo sát về sử dụng thời 
gian (TUS) mang tầm quốc gia. Điều tra Mức sống 
hộ gia đình Việt Nam có câu hỏi về thời gian dành 
cho “công việc gia đình” nhưng gộp chung các công 
việc nội trợ không được trả lương với nhau (không 
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có sự phân biệt giữa các đầu mục công việc nhỏ 
khác) và không bao gồm dịch vụ chăm sóc người 
khác.27 Thậm chí rắc rối hơn chính là việc người trả 
lời được yêu cầu nhớ lại ‘bao nhiêu giờ mỗi ngày 
họ dành cho công việc gia đình trung bình trong 12 
tháng trước đó’, chứ không sử dụng nhật ký hay bất 
kỳ phương pháp nào khác để giảm rủi ro sai sót khi 
báo cáo về một khoảng thời gian dài như vậy. Nói 
cách khác, phương pháp thu thập thông tin về công 
việc gia đình không được trả lương này gộp chung 
quá nhiều hoạt động và thiếu chính xác do lựa chọn 
phương pháp hồi tưởng. Điều tra Mức sống hộ gia 
đình Việt Nam 2008 là lần khảo sát cuối cùng có các 
câu hỏi về công việc gia đình, và các câu hỏi đó đã 
bị loại ra khỏi bảng hỏi trong Điều tra mức sống hộ 
gia đình Việt Nam năm 2010 và 2012. Với những 
hạn chế như vậy, phương pháp tiếp cận của nghiên 
cứu này là tóm tắt một cách ngắn gọn những phát 
hiện từ Điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam 
2008, tập trung chú ý đến những mẫu hình phổ 
quát và thận trọng trong việc diễn giải những kết 
quả có thể. Thay vào đó, các số liệu và nguồn thông 
tin khác được sử dụng. Cụ thể hơn, bằng chứng 
về các hình thức cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ 
chăm sóc hộ gia đình lấy từ Điều tra Mức sống hộ 
gia đình Việt Nam 2012 và Điều tra đánh giá các 
mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2014 đã được 
xem xét kỹ hơn. Những số liệu thống kê này không 
cụ thể về việc sử dụng thời gian nhưng có thể gián 
tiếp cung cấp một số thông tin hữu ích về sự phân 
bố không công bằng công việc không được trả 
lương giữa các nhóm thu nhập, địa bàn và dân tộc.

Một cuộc khảo sát mang tính đại diện quốc gia về 
sử dụng thời gian chi tiết cho các hoạt động tại Việt 
Nam là rất cần thiết.28 Khảo sát sử dụng thời gian 
mang lại lợi ích rõ rệt cho các nhà hoạch định tài 

chính quốc gia cần thúc đẩy phát triển bình đẳng 
giới. Các dữ liệu phân tách mà các cuộc điều tra 
về sử dụng thời gian cung cấp có thể đóng một vai 
trò quan trọng trong việc hỗ trợ các khung giám 
sát cho Các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt, 
nhưng không chỉ giành riêng cho Mục tiêu 5 về 
xóa bỏ bất bình đẳng giới, trong đó có một chỉ tiêu 
về công việc chăm sóc và nội trợ không được trả 
lương.29 Điều này sẽ được bàn đến nhiều hơn trong 
các khuyến nghị cuối cùng về cải thiện số liệu thống 
kê giới tại Việt Nam trong phần 2.5.

THời giAN dàNH CHo CôNg ViỆC 
giA đìNH KHôNg đượC Trả LươNg: 
NHữNg PHáT HiỆN Từ điềU TrA MứC 
sốNg Hộ giA đìNH ViỆT NAM 2008 Và 
CáC CUộC điềU TrA QUy Mô NHỏ

Tương tự với các kết quả nghiên cứu ở các nước 
khác, công việc gia đình ở Việt Nam vẫn là trách 
nhiệm chủ yếu của phụ nữ. Theo số liệu Điều tra 
Mức sống hộ gia đình Việt Nam, trong năm 2008 
trung bình khoảng 79% phụ nữ và 56% nam giới 
làm việc nội trợ. Trong số những người được hỏi 
về làm việc nhà, phụ nữ trả lời đã sử dụng khoảng 
132 phút mỗi ngày để làm việc nhà trong khi nam 
giới là 90 phút.30 Ở cả khu vực đô thị và nông thôn, 
phụ nữ làm nhiều việc nhà hơn so với nam giới thể 
hiện rõ rệt nhất khi phụ nữ trong thời gian sinh đẻ 
và nuôi con (trong khung tuổi 25-34 và 35-44). Sự 
khác biệt giới trong việc đảm nhận công việc gia 
đình dường như bắt đầu từ rất sớm, trong giai đoạn 
tuổi 11-14, hơn một nửa số trẻ em gái đã tham gia 
vào việc nội trợ trong gia đình, trong khi hai phần 
ba số trẻ em trai không phải làm bất cứ việc nội trợ 
nào (Rodgers, 2015).

27  Cụ thể hơn, theo các đặc điểm kỹ thuật trong bảng câu hỏi, điều tra mức sống hộ gia đình 2008 định nghĩa “việc nhà” gồm 
những việc như: lau dọn, mua sắm, nấu ăn, giặt quần áo, lấy nước và củi, và thực hiện các công việc sửa chữa lặt vặt trong nhà.

28  actionaid hiện đang hỗ trợ việc thu thập dữ liệu mới về công việc không được trả lương. Dự án của họ rất có giá trị và thiết kế 
cẩn thận chỉ thực hiện ở một vài địa điểm.

29  mục tiêu 5.4 hướng tới “Công nhận và coi trọng dịch vụ chăm sóc và công việc gia đình không được trả lương thông qua việc 
cung cấp các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, đẩy mạnh chia sẻ trách nhiệm trong hộ gia đình và 
gia đình phù hợp ở mỗi quốc gia.”

30  Cần lưu ý định nghĩa trong đtmshgđvn loại trừ việc chăm sóc trẻ do đó việc ước tính có thể bị thiếu. số liệu của hàn Quốc là 
263 phút một ngày đối với nữ và 47 phút đối với nam.

Khoảng cách về giới trong số giờ làm việc nhà 
dường như không thay đổi trong giai đoạn 2004-
2008 (Lee 2004, 2006), và cũng không có nhiều 
thay đổi trong những năm qua kể từ năm 2008. 
Như Thu và Efroymson (2008) nhận xét, nhận thức 
‘hiện đại’ hơn coi công việc gia đình là trách nhiệm 
chung giữa vợ và chồng có thể đang nổi lên ở một 
số khu vực đô thị của Việt Nam. Dù sao đó cũng là 
quan điểm của nhóm thiểu số trong bối cảnh các 
chuẩn mực giới truyền thống vẫn còn rất mạnh 
mẽ và những chuẩn mực đó coi việc chăm sóc và 
việc gia đình như là “một đặc điểm quan trọng của 
‘người vợ lý tưởng’ (Thu và Efroymson, 2008: 13). 
Điểm này được các nghiên cứu của Vũ (2015) củng 
cố thêm, khi phân tích thông tin về các thiết bị gia 
dụng (được cung cấp trong Điều tra Mức sống hộ 
gia đình Việt Nam 2008) cho thấy gánh nặng của 
công việc gia đình của phụ nữ vẫn tồn tại ngay cả 
khi trong các hộ gia đình đã có công nghệ tiết kiệm 
sức lao động như lò vi sóng, lò nướng và bếp gas. 
Những thiết bị gia dụng dường như chỉ giúp giảm 
thời gian làm việc nhà của nam giới chứ không giúp 
ích trong công việc nội trợ của phụ nữ.

Một kết quả khác của Điều tra Mức sống hộ gia 
đình Việt Nam 2008 là người dân nông thôn trung 
bình dành ít thời gian làm việc nhà mỗi ngày hơn 
so với người dân ở thành thị, và số giờ làm việc 
nhà mỗi ngày của phụ nữ trong các hộ gia đình có 
thu nhập cao nhiều hơn một chút so với phụ nữ 
trong hộ gia đình có thu nhập thấp (Rodgers, 2015). 
Điều này dường như không đúng với trực giác và 
không phù hợp với bằng chứng từ các nước khác. 
Thường thì phụ nữ có thu nhập và giáo dục thấp sẽ 
là những người có xu hướng phải làm nhiều việc gia 
đình hơn, đặc biệt là các công việc “cực nhọc và vất 
vả”.31

Một cuộc khảo sát quy mô nhỏ thực hiện ở Hà Tây 
(nay thuộc Hà Nội) cùng thời gian của cuộc Điều 
tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam 2008 thực sự 
đã phân biệt các công việc chăm sóc và công việc 
nội trợ không được trả lương như chuẩn bị thức 
ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, và sửa chữa đồ 
đạc trong nhà. Khảo sát này thậm chí còn bao gồm 
cả việc chăm sóc người khác như là một công việc 
riêng biệt (được báo cáo trong Nghiên cứu của Thu 
và Efroymson, 2008).32 Khảo sát này cho thấy trung 
bình số thời gian người chồng sử dụng cho công 
việc gia đình chỉ bằng một phần ba thời gian của 
người vợ. Chăm sóc các thành viên gia đình là công 
việc chiếm nhiều thời gian nhất của cả người vợ và 
người chồng (khoảng hai giờ mỗi ngày đối với phụ 
nữ và một giờ đối với nam giới). Khoảng cách lớn 
nhất giữa vợ và chồng là trong các hoạt động liên 
quan đến việc chuẩn bị thực phẩm và dinh dưỡng 
(nam giới dành thời gian chỉ bằng 1/9 thời gian mà 
phụ nữ dành cho những công việc này). Và nam 
giới ở thành thị rõ ràng có xu hướng dành nhiều 
thời gian cho việc nhà hơn là nam giới ở các vùng 
nông thôn.33 Cuối cùng, những người phụ nữ có ít 
nhất một con trai dưới 6 tuổi có gánh nặng việc nhà 
nặng nhất (hơn sáu giờ một ngày). Những phát hiện 
này cung cấp những nhận biết hữu ích nhưng vì quy 
mô và thiết kế của các mẫu khảo sát nhỏ nên không 
khái quát được.

Cơ sở Hạ TầNg Hộ giA đìNH

Cơ sở hạ tầng cơ bản như điện, nước và vệ sinh 
môi trường là yếu tố quan trọng góp phần cho 
cuộc sống hạnh phúc của hộ gia đình. Khi việc tiếp 
cận với cơ sở hạ tầng bị hạn chế cộng với thu nhập 
thấp, có nghĩa thành viên nào trong gia đình chịu 
trách nhiệm nội trợ sẽ cần nhiều thời gian hơn 

31  giải thích cho những phát hiện việt nam là phụ nữ có điều kiện kinh tế-xã hội tốt hơn (trong nhóm chi tiêu cao nhất) có thể thấy 
việc nhà khác với phụ nữ thuộc hộ gia đình nghèo. phụ nữ giàu có hơn và có trình độ học vấn cao hơn sẽ sử dụng nhiều thời gian 
hơn vào các hình thức công việc gia đình mang tính chất “phát triển” và “hoàn thiện” như nấu ăn hay đọc sách cho con, và họ thông 
tin về việc này trong các phỏng vấn khảo sát. phụ nữ trong các hộ gia đình nghèo hơn thậm chí có thể không nhận biết được rằng 
những gì họ làm là công việc (gia đình) và có thể họ không chắc chắn có đủ khả năng và thời gian để làm những việc nhà “thú vị”. 
tuy nhiên điều này vẫn chỉ là dự đoán, đặc biệt là khi chất lượng dữ liệu khá thấp.

32  khảo sát này được thực hiện tại một vùng nông thôn và một vùng thành thị  trên địa bàn hà tây (gần hà nội, hà tây nay thuộc 
hà nội) vào năm 2007. khảo sát được tiến hành trên 300 hộ gia đình và không chỉ gồm bảng câu hỏi về sử dụng thời gian mà còn có 
phân tích định tính về quan niệm của nữ và nam giới công việc gia đình.

33  giải thích cho khuôn mẫu này ở một số khu vực đô thị có số lượng cả nam lẫn nữ làm công việc công chức cao hơn và khi lịch 
làm việc của họ cố định và đều đặn đối với cả chồng và vợ, thì các cặp vợ chồng có xu hướng chia  sẻ công việc gia đình.
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cho công việc không được trả lương. Công việc 
gia đình không được trả lương có thể là cách duy 
nhất để đảm bảo cả gia đình có sức khỏe và duy 
trì các chức năng khác. Số liệu về tiếp cận các dịch 
vụ cơ sở hạ tầng cơ bản khác nhau theo thu nhập, 
địa bàn và dân tộc vì thế có thể cung cấp những 
thông tin hữu ích về hộ gia đình nào có thể chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất bởi công việc không được 
trả lương nhàm chán và vất vả. Mặc dù những dữ 
liệu này không cho biết bất cứ điều gì về việc gánh 
nặng này được chia sẻ giữa các thành viên gia đình 
trong gia đình như thế nào, có thể giả định rằng 
công việc này phần lớn do phụ nữ và trẻ em gái 
chịu trách nhiệm. Và nghịch lý là họ chính là những 
người cần được chăm sóc nhiều nhất do họ thường 
phải nhận chế độ dinh dưỡng nghèo nàn hơn nam 

giới và họ cũng dễ tổn thương trong thời gian 
mang thai và nuôi con nhỏ.

Ngoại trừ việc kết nối với lưới điện quốc gia, các 
nhóm thiệt thòi ở Việt Nam rõ ràng ít được tiếp cận 
với các dịch vụ cơ sở hạ tầng và điều kiện vệ sinh 
cơ bản. Vấn đề này được thể hiện trong hình 4.34 
Có một sự khác biệt cơ bản về mức độ tiếp cận với 
dịch vụ vệ sinh tốt giữa các nhóm vị thế kinh tế-xã 
hội. Trong khi khoảng 95% hộ gia đình trong nhóm 
chi tiêu hàng đầu hưởng lợi từ các dịch vụ vệ sinh 
phù hợp, điều này chỉ đúng với 37% hộ gia đình 
trong nhóm nghèo nhất. Tỷ lệ hộ gia đình hưởng lợi 
từ dịch vụ vệ sinh tốt trong nhóm dân tộc thiểu số 
thậm chí còn thấp hơn, chỉ có 26%. Họ thường chịu 
thiệt thòi kép vì sống ở vùng sâu vùng xa và hạn 

34   Các dữ liệu để tính toán các con số này nằm tại phụ lục: bảng a8

Hình 4. Hộ gia đình tiếp cận với cơ sở hạ tầng cơ bản theo nơi cư trú, nhóm chi tiêu và dân tộc,  
năm 2012

nguồn: tính toán của rodgers - 2015, từ nguồn số liệu của điều tra mức sống hộ gia đình việt nam 2012 (rodgers, 2015)
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Tỷ lệ phần trăm hộ gia đình có thể tiếp cận

chế hơn về cơ hội thu nhập so với các nhóm khác.35  
Tương tự như vậy, dịch vụ thu gom rác thải thường 
phổ biến hơn ở các hộ giàu hơn là hộ nghèo, và tại 
các khu vực thành thị hơn ở nông thôn. 

Tiếp cận với nguồn nước đã trở nên phổ biến hơn, 
nhưng một sự khác biệt tương tự tùy theo vị thế 
nhóm kinh tế-xã hội có thể thấy rõ, trong đó dễ 
dàng nhận thấy rằng năm 2014 tất cả các hộ trong 
nhóm thu nhập hàng đầu đều tiếp cận với nguồn 
nước sạch nhưng chỉ có 74% trong nhóm hộ nghèo 
nhất có thể tiếp cận (Điều tra đánh giá các mục 
tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2014, Bảng WS 
1). Việc cung cấp nước sạch theo định nghĩa của 
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) (UNICEF và WHO, 2012) bao 
gồm một loạt các nguồn nước như giếng đào hoặc 
suối được bảo vệ, giếng khoan công cộng và thu 

gom nước mưa. Nhiều trong số những nguồn nước 
trên đây vẫn cần thời gian để lấy và xử lý trước khi 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Vì lý do này, nếu 
muốn giảm gánh nặng thời gian, thì cần đầu tư để 
cung cấp nước máy tại nhà cho mỗi hộ gia đình. 
Như thể hiện trong Hình 5, sự khác biệt theo nơi 
cư trú và thu nhập một lần nữa được chú ý đến: 
chỉ có 11% hộ gia đình ở khu vực nông thôn đã có 
đường ống dẫn nước vào đến tận nhà hoặc sân so 
với khoảng 59% hộ gia đình ở khu vực thành thị; và 
trong khi 68% hộ gia đình trong nhóm giàu nhất có 
nước máy tại nhà thì chỉ có 6% hộ gia đình trong 
nhóm nghèo nhất được hưởng dịch vụ này. Theo 
số liệu của Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em 
và phụ nữ Việt Nam, cải thiện tình hình cung cấp 
nước máy dường như khá khiêm tốn trong năm 
2011, và đáng chú ý là việc cải thiện tình hình này 
ở khu vực thành thị tốt hơn ở khu vực nông thôn 

35  Dữ liệu của điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam 2014 chỉ mới công bố tại thời điểm viết báo cáo này phần 
lớn xác nhận các xu hướng này (tổng cục thống kê năm 2015b,  điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam 2014: 
bảng Ws.7). nhìn chung có  sự khác biệt nhỏ giữa những phát hiện của điều tra mức sống hộ gia đình và điều tra đánh giá các mục 
tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam về mức độ hộ gia đình tiếp cận cơ sở hạ tầng nước sạch và vệ sinh nhưng điều đó chủ yếu là do sự 
khác biệt trong định nghĩa và kỹ thuật lấy mẫu. tuy nhiên khi so sánh dữ liệu của miCs vào năm 2011 và 2014, dường như tỷ lệ các 
hộ gia đình trong nhóm nghèo nhất tiếp cận cơ sở hạ tầng vệ sinh tốt đã giảm từ 42% trong năm 2011 xuống 32% trong năm 2014, 
điều này rất đáng lo ngại nếu các nghiên cứu khác cũng xác nhận kết quả này.

36   số liệu từ điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam được nhóm gộp theo ngũ vị phân thu nhập, trong khi số 
liệu từ điều tra mức sống hộ gia đình được nhóm theo ngũ vị phân chi tiêu. hai cách nhóm gộp này có quan hệ tương quan với 
nhau nhưng không đồng nhất. như tên gọi đã xác định, ngũ vị phân chi tiêu được tính toán dựa trên các thông tin chỉ liên quan đến 
chi tiêu của hộ gia đình; trong khi đó, ngũ vị phân về thu nhập hay mức sống được tính toán trên cơ sở dựa vào một loạt các yếu tố 
như các trang thiết bị của hộ gia đình, sở hữu đồ dùng lâu bền, và sở hữu đất đai. trong phần này chúng tôi thiên về sử dụng số liệu 
điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam khi có thể.

Hình 5.Hộ gia đình sử dụng nước máy theo nơi cư trú, tình trạng thu nhập36 và dân tộc, 2014

nguồn: trích dẫn từ miCs 5, 2014: bảng Ws.1
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(10% và 53% tương ứng của các hộ gia đình nông 
thôn và thành thị có nước máy trong năm 2011: 
Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 
Việt Nam 2014 Bảng WS.1 với MICS 2011 Bảng 
WS.1). Điều này cho thấy từ góc độ bình đẳng giới, 
đầu tư công vào cơ sở hạ tầng nước sạch cho đến 
nay đã không hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu 
vào những khu vực đang cần được ưu tiên về sử 
dụng và tiếp cận nguồn nước với chi phí phù hợp. 
Có vẻ như bất kể đó là nguồn nước nào, phần lớn 
các hộ gia đình Việt Nam vẫn cần phải làm sạch 
nước trước khi sử dụng. Đun sôi nước là phương 
pháp được sử dụng rộng rãi nhất (việc này được 
thực hiện tại 81% hộ gia đình), tiếp đến là sử dụng 
bộ lọc nước (18% hộ gia đình). Sử dụng bộ lọc 
nước có lẽ là phương pháp ít tốn thời gian nhưng 
chi phí cao hơn là đun sôi nước và liên quan chặt 
chẽ đến việc có nước máy tại nhà - thường xuyên 
được sử dụng ở các hộ gia đình có thu nhập cao. 
36% hộ gia đình trong nhóm giàu nhất so với 3% 
trong nhóm nghèo nhất sử dụng phương pháp này. 

(Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 
Việt Nam 2014: Bảng WS.2)

Tóm lại, những dữ liệu này cho thấy rằng, mặc dù 
việc thu thập nước (và xử lý nước) tại Việt Nam có 
thể không mất nhiều thời gian như ở các nước thu 
nhập thấp khác, nhưng đây vẫn là một công việc 
vất vả đối với các hộ gia đình khó khăn. Theo dữ 
liệu của MICS 2014, đi lấy nước là công việc hàng 
ngày và mất nhiều thời gian, ở 20% hộ gia đình dân 
tộc thiểu số công việc này có thể mất hơn 30 phút 
cho mỗi một chuyến đi. Ở mức trung bình quốc gia 
có dưới 4% hộ gia đình chịu gánh nặng tương tự 
(Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 
Việt Nam 2014, Bảng WS.3). Cũng như ở nhiều nơi 
khác trên thế giới, việc đi lấy nước tại Việt Nam là 
nhiệm vụ của phụ nữ: chiếm tới 65%, và trẻ em gái 
chiếm 2% (Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em 
và phụ nữ Việt Nam (2014, Bảng WS.4). Tỷ lệ ở dân 
tộc thiểu số một lần nữa lại cao hơn so với mức 
trung bình quốc gia: người đi lấy nước là phụ nữ 

Hình 6. Khác biệt theo vùng: Tỷ lệ hộ gia đình có nước máy năm 2014 (%)

nguồn: trích dẫn từ điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam, 2014: bảng Ws.1

ghi chú: biên giới và địa danh trong bản đồ này không phản ánh sự thông qua hay công nhận chính thức của liên hợp Quốc.
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chiếm 74%, và là trẻ em gái chiếm 5%. Không thấy 
sự thay đổi về các mẫu hình này so với năm 2011.

Một điều rất quan trọng là tiếp cận với dịch vụ cơ 
sở hạ tầng cơ bản này khác nhau theo khu vực địa 
lý. Các khu vực kém phát triển kinh tế, đặc biệt là 
vùng Trung du miền núi phía Bắc và khu vực Tây 
Nguyên, có ít hộ gia đình được tiếp cận với các dịch 
vụ nước sạch và vệ sinh hơn. Hình 6 chỉ ra rằng, ví 
dụ, chỉ có 12% hộ gia đình có nước máy vào tận 
nhà hoặc sân ở Tây Nguyên so với 38% ở Đông 
Nam Bộ và 36% ở khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Dữ liệu về các thiết bị tiết kiệm sức lao động trong 
hộ gia đình cũng có thể cho biết mức độ gánh nặng 
công việc gia đình không được trả lương. Theo 
dữ liệu Điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam, 
khoảng 45% hộ gia đình sở hữu bếp ga, 31% có tủ 
lạnh và chỉ có 12% có máy giặt. Điều này cho thấy 
trên thực tế, một tỷ lệ đáng kể các hộ gia đình, đặc 
biệt là trong nhóm hộ gia đình nghèo nhất, vẫn duy 
trì cuộc sống mà không có các thiết bị gia dụng và 
do đó có thể sẽ phải sử dụng nhiều thời gian hơn 
cho những việc không được trả lương.37

Hình 7.Thu xếp việc trông trẻ dưới 5 tuổi theo nhóm ngũ vị phân thu nhập của hộ gia đình, 2014

Tỷ
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Được một trẻ khác dưới 10 
tuổi trông giữ 

Để ở nhà  
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37 tiếp cận các dữ liệu này hiện chỉ có trong điều tra mức sống hộ gia đình 2008 nhưng sẽ sớm có nhiều thông tin cập nhật trong 
điều tra mức sống hộ gia đình 2014.

nguồn: thông tin được tổng hợp từ điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam 2014: bảng CD: CD1, CD4
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sắP xếP ViỆC TrôNg Trẻ

Chăm sóc trẻ có thể là công việc mất nhiều thời 
gian, đặc biệt khi trẻ chưa đi học (dưới 5 hoặc 6 
tuổi tùy thuộc từng quốc gia), và thường là trách 
nhiệm chính của người mẹ. Sự xuất hiện của một 
đứa trẻ dưới năm tuổi trên thực tế ở nhiều nước 
là một trong những yếu tố dự báo quan trọng nhất 
về gánh nặng của công việc chăm sóc và nội trợ 
gia đình (Budlender, 2009), và là một trong những 
nguyên nhân chính được phụ nữ nêu ra (chứ 
không phải nam giới) về công việc không được trả 
lương (Eurostat, năm 2014 được trích dẫn trong 
UN Women, 2015).  Cung cấp dịch vụ trông trẻ 
công có chi phí phải chăng chắc chắn là một chính 
sách thực sự cần thiết để giảm bớt gánh nặng này. 
Dữ liệu từ Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và 
phụ nữ Việt Nam 2014 đã được nghiên cứu để xem 
chúng ta có thể biết gì về việc sắp xếp công việc 
trông trẻ hiện nay tại các loại hình hộ gia đình khác 
nhau ở Việt Nam. 

Phát hiện chính là sự khác biệt trong việc tiếp cận 
với các dịch vụ chăm sóc trẻ em theo vị thế kinh 
tế xã hội là rất lớn, cũng giống như việc tiếp cận 
với dịch vụ cơ sở hạ tầng hộ gia đình. Như thể 
hiện trong Hình 7, trong năm 2014, tỷ lệ trẻ tham 
gia giáo dục mầm non đã tăng đáng kể ở các hộ 
gia đình giàu so với những hộ nghèo (86% trẻ em 
trong nhóm hộ gia đình giàu có tham gia giáo dục 
mầm non so với chỉ có 53% trẻ em ở nhóm hộ gia 
đình nghèo). Thêm vào đó, sự tham gia ở khu vực 
nông thôn thấp hơn ở các khu vực đô thị (68% trẻ 
em tại các khu vực nông thôn so với 80% trẻ em ở 
các khu vực đô thị, Điều tra đánh giá các mục tiêu 
trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2014: Bảng CD 1). Sự 
khác biệt giữa nông thôn và thành thị dường như 
trở nên rõ rệt hơn so với năm 2011 khi có 71% trẻ 
em nông thôn và 76% trẻ em thành thị học mầm 
non (Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ 
nữ Việt Nam 2011: Bảng CD 1). Sự khác biệt vùng 
miền cũng rất lớn, số trẻ đi học mầm non ở miền 
Bắc cao hơn so với miền Nam, khu vực đồng bằng 

Hình 8. Sự khác biệt vùng miền: Tỷ lệ trẻ em học mầm non, năm 2014 

nguồn: tổng hợp từ điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam 2014, bảng CD.1

ghi chú: biên giới và địa danh sử dụng trong bản đồ này không phản ánh sự công nhận hay chấp thuận chính thức của liên hợp 
Quốc.

sông Hồng có tỷ lệ trẻ học mầm non cao nhất với 
86% và thấp nhất là Đồng bằng sông Cửu Long chỉ 
có 39%.38 Hình 8 thể hiện những số liệu này. Dường 
như có sự giảm mạnh so với năm 2011, khi hơn 
47% trẻ em đi học mẫu giáo ở đồng bằng sông Cửu 
Long  (Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và 
phụ nữ Việt Nam, 2011).

Đối với các loại hình trông giữ trẻ khác, tính trung 
bình có một tỷ lệ nhỏ các trẻ được để ở nhà một 
mình hoặc được một trẻ dưới 10 tuổi khác trông 
coi (khoảng 8% trẻ trong năm 2014 so với 11% 
trong năm 2011), nhưng tỷ lệ này cao hơn ở các hộ 
gia đình nghèo và sinh sống tại khu vực nông thôn. 
Tuy nhiên, các dữ liệu hiện có không cho phép lập 
bản đồ đầy đủ về việc bố trí trông coi trẻ, bao gồm 
những thông tin như trẻ được trông chủ yếu bởi 
người mẹ, anh chị em ruột, họ hàng, hàng xóm, 
người giúp việc được trả công, người cha, hay bất 
kỳ nhà trẻ nào. Thông tin này thực sự hữu ích cho 
việc nghiên cứu chính sách trong tương lai, ví dụ 
cho phép phân tích về mối tương quan giữa mức 
độ có sẵn của dịch vụ/khả năng chi trả cho việc 
chăm sóc trẻ và loại công việc được trả lương mà 
các bà mẹ có thể đảm nhận (nếu có).

Một câu hỏi thú vị đã được đưa ra trong MICS là 
liệu những người cha (hay mẹ) có tham gia chơi 
với các con của họ trong các hoạt động nhằm thúc 
đẩy việc học tập của chúng hay không. Điều này tất 
nhiên không cho biết về thời gian thực tế mà người 
cha (hoặc mẹ) dành cho con cái của họ, nhưng 
có thể giúp chúng ta trong việc tìm hiểu sâu hơn 
về các chuẩn mực giới trong chăm sóc trẻ và liệu 
điều kiện kinh tế-xã hội của các hộ gia đình có liên 
quan đến việc chia sẻ bình đẳng hơn giữa hai bố 
mẹ. Như minh họa trong Hình 9, sự tham gia của 
người cha vào việc giúp con cái học tập thực sự có 
mối tương quan chặt chẽ với thu nhập, và nó cũng 
tương quan với trình độ học vấn của cả cha và mẹ. 
Hơn 80% trẻ trong nhóm giàu nhất cho biết cha 
chúng có giúp đỡ chúng trong học tập so với 50% 
trẻ trong nhóm nghèo nhất (các con số tương ứng 
trong năm 2011 là 79% và 55%). Ngoài ra còn có sự 

khác biệt giữa thành thị và nông thôn: ở khu vực 
thành thị, 69% trẻ cho biết có cha tham gia việc 
học tập ở khu vực thành thị so với 59% trẻ ở khu 
vực nông thôn. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng với 
câu hỏi là liệu người cha tham gia vào từ bốn hoạt 
động học tập trở lên với con cái (chứ không phải 
câu hỏi ‘ít nhất một hoạt động’), thì tỷ lệ trẻ em có 
cha tham gia các hoạt động học tập giảm đáng kể, 
từ 62% xuống 15%. Các con số tương ứng về trẻ có 
mẹ hướng dẫn ‘ít nhất một hoạt động học tập’ và 
‘bốn hoạt động học tập trở lên’ là 82% và 45%.

Tiếp tục tập trung vào sự giao cắt của các bất bình 
đẳng kinh tế-xã hội, một điều cũng quan trọng 
là làm nổi bật sự khác biệt giữa sự tham gia của 
người mẹ trong các nhóm thu nhập khác nhau: Ở 
các hộ gia đình giàu có, 74% trẻ em cho biết có mẹ 
tham gia vào bốn hoạt động học tập trở lên, trong 
khi con số này là 24% trẻ em trong các hộ gia đình 
nghèo nhất. Điều này có thể phỏng đoán việc dành 
thời gian để phát triển cùng với con cái mình có vẻ 
như hơi ‘xa xỉ’ mà chỉ các bà mẹ trong gia đình giàu 
có và những người có học vấn cao hơn mới có thể 
thực hiện được. 

Một việc cũng hữu ích là phân tích chi tiết các hình 
thức trông trẻ và phong cách nuôi dạy con theo 
loại hình công việc làm công ăn lương của người 
mẹ. Trên thực tế, rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là 
trong những hộ gia đình nghèo nhất, thường phải 
suy nghĩ về ảnh hưởng của con cái đến loại hình 
công việc được trả lương mà họ có thể làm cũng 
như chất lượng chăm sóc mà con họ nhận được. 
Điều quan trọng là làm nổi bật mối liên hệ giữa 
công việc được trả lương và không được trả lương. 
Qua đó sẽ chứng minh được rằng dịch vụ chăm sóc 
trẻ tốt và giá cả hợp lý đặc biệt quan trọng đối với 
sự phát triển của trẻ em và sự tiếp cận của người 
mẹ đến các loại hình công việc đảm bảo hơn.

CHăM sóC Người CAo TUỔi

Như đã lưu ý trong Đánh giá tình hình giới tại Việt 
Nam 2011, dân số Việt Nam đang già hóa nhanh 
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85,5

Đông Nam Bộ 
71,2

Bắc và Nam trung bộ 
 

74,6

Đồng bằng sông Cửu Long 
 

39,0

38  xin lưu ý đây là một sự suy giảm đáng kể so với năm 2011 khi hơn 47% trẻ em tham gia mầm non ở khu vực đồng bằng sông 
Cửu long (điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam 2011). 
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chóng. Theo dự báo của Tổng cục thống kê (TTKTK, 
2015a), người Việt Nam từ 60 tuổi trở lên chiếm 
10,2% tổng dân số năm 2014 và được dự báo sẽ 
tăng lên 23% vào năm 2040. Nhóm người cao tuổi 
nhất (từ 80 tuổi trở lên) bao gồm số nữ cao gấp đôi 
số nam, đang tăng nhanh chóng (UNFPA, 2011). 
Vấn đề chăm sóc người cao tuổi, đã được đưa vào 
trong Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội 2011-
2020, do đó phải được thực hiện như là một chính 
sách quan trọng cần ưu tiên, và đặc biệt cần chú ý 
đến khía cạnh giới.

Tương tự như việc chăm sóc trẻ em, chủ yếu phụ 
nữ thực hiện công việc chăm sóc không được trả 
công cho người cao tuổi. Trong một số trường hợp, 
người thực hiện công việc này là những người đã 
lớn tuổi - ví dụ người con gái khoảng sáu mươi tuổi 
chăm sóc cha mẹ tám mươi tuổi. Những người cao 
tuổi ở Việt Nam cũng thường chăm sóc trẻ nhỏ, 
điều này được kiểm chứng bởi sự tăng lên về mặt 
số lượng các gia đình ‘khuyết thế hệ’ trong đó chỉ 
có ông bà sống với cháu (UNFPA, 2011). Những 
gia đình ‘khuyết thế hệ’ có xu hướng nghèo hơn 
và người già phải đảm nhiệm nhiều việc nhà hơn 
so với các hộ gia đình khác (Evans và các cộng sự; 
UNDP, 2008).

Chăm sóc không lương bởi các thành viên trong gia 
đình thường là hình thức chính (hoặc thậm chí duy 
nhất) của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt 
là ở khu vực nông thôn, vì việc chăm sóc người già 
có tổ chức và các cơ sở chăm sóc công dành cho 
người cao tuổi hiện còn hạn chế và chất lượng thấp 
(UNFPA, 2011). Vì không có dữ liệu phân tách giới 
một cách hệ thống và chi tiết hơn về cả nhu cầu 
chăm sóc người già và tình hình sử dụng các cơ sở 
hiện có, nên khó có thể thiết kế và thực hiện các 
chính sách ứng phó phù hợp.

2.4. tóm tắt các phát 
hiện và Khuyến nghị 
chính sách bước Đầu 

2.4.1. tóm tắt các phát hiện

Những phân tích thống kê ban đầu cho thấy sự 
khác biệt đáng kể trong lựa chọn việc làm và cơ hội 
thu nhập suốt cuộc đời của các nhóm nữ giới và 
nam giới khác nhau. Những khác biệt này không  

Hình 9. Sự tham gia của người mẹ và người cha trong việc học tập của trẻ phân theo các nhóm ngũ 
phân vị thu nhập  của hộ gia đình, 2014

nguồn: điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ việt nam 2014, bảng CD2
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liên quan đến khác biệt về số lượng thực tế phụ 
nữ và nam giới đang có việc làm. Con số này là khá 
cao đối với cả hai giới, mà khác biệt liên quan đến 
các hình thức phân tách nghề nghiệp và phân biệt 
đối xử về giới khác nhau. Quan trọng hơn, các dữ 
liệu cũng nhấn mạnh sự khác biệt về khả năng tiếp 
cận với việc làm bền vững không chỉ phụ thuộc vào 
giới tính mà còn dựa vào nơi cư trú, dân tộc, trình 
độ giáo dục và tuổi tác. Ví dụ, phụ nữ chiếm phần 
lớn trong số lao động đóng góp cho gia đình không 
được trả lương, đặc biệt là trong nông nghiệp, và 
mẫu hình này không mấy thay đổi trong những 
thập kỷ qua. Hơn nữa, trung bình, lao động nữ tự 
làm có xu hướng có thu nhập thấp hơn so với lao 
động tự làm là nam, đặc biệt là ở các khu vực nông 
thôn. Khoảng cách giới trong các việc làm dễ bị tổn 
thương tăng đáng kể theo độ tuổi và đặc biệt trầm 
trọng với lao động ở tuổi 50. 

Sự phụ thuộc vào nghề nông và coi đó là nguồn 
sinh kế chính cao đáng kể ở nhóm dân tộc thiểu số, 
và phổ biến hơn ở những vùng nghèo. Lý do công 
việc nhà nông lại có năng suất rất thấp và đem lại 
các khoản thu nhập ít ỏi và không đảm bảo, đặc 
biệt là cho phụ nữ có liên quan đến việc tiếp cận 
hạn chế của nữ nông dân đến nguồn lực sản xuất 
và nguồn tài chính hạn chế. Ví dụ, hơn một nửa 
số phụ nữ có nghề chính là nông nghiệp chưa học 
xong bậc tiểu học. Ngoài ra định kiến giới dường 
như vẫn tồn tại trong việc tiếp cận đất đai, tín dụng 
và các dịch vụ khuyến nông, nhưng dữ liệu phân 
tách theo giới một cách tổng hợp và thường xuyên 
về lĩnh vực này lại không có sẵn.

Công việc làm công ăn lương dường như dành cho 
nam giới nhiều hơn cho phụ nữ, tuy nhiên khi phụ 
nữ tìm được một công việc có trả lương thì điều 
kiện làm việc của phụ nữ lại có nhiều thuận lợi 
hơn so với nam giới. Điều này phản ánh thực tế là 
phụ nữ có nhiều khả năng được tuyển dụng tại các 
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài hơn là các doanh 
nghiệp tư nhân trong nước. Ngược lại, nam giới có 
nhiều khả năng tìm được các công việc lao động 
phổ thông hưởng lương trong các ngành công 
nghiệp phi thương mại trong nước như xây dựng 

và giao thông vận tải với điều kiện làm việc thường 
không đảm bảo.

Chính sách kinh tế hiện nay đã góp phần tạo ra 
những cơ hội tốt hơn cho một số nhóm lao động 
nữ trong các lĩnh vực mới nổi như các ngành xuất 
khẩu tập trung nhiều lao động. Tuy nhiên, về tổng 
thể, có vẻ như các ngành này đang không tạo ra đủ 
việc làm có chất lượng, đặc biệt trong việc tạo ra 
các giải pháp kinh tế thay thế an toàn hơn cho phụ 
nữ có trình độ học vấn thấp và ở các vùng nông 
thôn khó khăn. Từ quan điểm này, mối quan tâm 
chính là trong mười năm qua tỷ lệ dân số có việc 
làm có chuyên môn kỹ thuật đã giảm trong nhóm 
nữ và tăng trong nhóm nam. Những vấn đề này có 
vẻ trầm trọng hơn đối với nữ dân tộc thiểu số.

Các dữ liệu nghiên cứu trong chương này cho thấy 
phụ nữ từ các hộ gia đình nghèo và từ khu vực 
nông thôn phải đối mặt với tình trạng thiệt thòi kép 
do thiếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ công hỗ trợ giảm 
bớt và tái phân phối công việc chăm sóc và công 
việc gia đình không được trả lương. Gánh nặng 
công việc không được trả lương thực sự là một yếu 
tố cản trở tiếp cận đến các loại hình công việc làm 
công ăn lương tốt hơn cũng như cản trở sự tham 
gia vào hoạt động ra quyết định tại cộng đồng. 

Việc chăm sóc và nội trợ trong gia đình không được 
trả lương là lĩnh vực thiếu dữ liệu nghiêm trọng 
nhất ở Việt Nam, đặc biệt liên quan đến dữ liệu về 
sử dụng thời gian. Do đó không thể đưa ra đánh 
giá chính xác về gánh nặng thời gian được phân 
bổ như thế nào giữa các giới, theo các nhóm kinh 
tế xã hội, và liệu rằng những điều này có thay đổi 
theo thời gian không và thay đổi như thế nào. Tuy 
nhiên, dữ liệu có sẵn về việc tiếp cận với cơ sở hạ 
tầng vật chất và xã hội cung cấp một sự hiểu biết 
sâu hơn về nhóm hộ gia đình nào có thể phải đối 
mặt nặng nề nhất với gánh nặng việc nhà không 
được trả lương và nơi nào mà nhu cầu chăm sóc 
vẫn chưa được đáp ứng. Các dữ liệu cho thấy, ví 
dụ, các hộ gia đình trong nhóm nghèo nhất rõ ràng 
là ít có điều kiện sử dụng nhà vệ sinh bảo đảm  và 
tiếp cận nước sạch. Nước máy tại nhà riêng là một sự 
xa xỉ mà chỉ một bộ phận rất nhỏ (6%) các hộ gia đình 
trong nhóm nghèo nhất có thể chi trả được. Việc lấy 

tỷ lệ trẻ có cha tham gia 
hướng dẫn từ 4 hoạt động trở lên

tỷ lệ trẻ có mẹ tham gia 
hướng dẫn từ 4 hoạt động trở lên
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nước (và xử lý nước) vẫn còn là một hoạt động vất vả, 
đặc biệt là đối với các hộ gia đình dân tộc thiểu số. 
Điều này chắc chắn khiến công việc nấu ăn, lau dọn 
và chăm sóc trẻ khỏe mạnh trở nên nặng nhọc hơn 
cho các thành viên trong gia đình chịu trách nhiệm 
về các công việc này, và như số liệu cho thấy phần lớn 
đó là phụ nữ và trẻ em gái.

Tương tự như việc tiếp cận với cơ sở hạ tầng cơ bản, 
sự khác biệt trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm 
sóc trẻ là đáng kể, phân theo vị thế kinh tế-xã hội. 
Việc sử dụng dịch vụ nhà trẻ của các hộ gia đình giàu 
rõ ràng cao hơn so với hộ nghèo, có thể bởi vì các hộ 
gia đình giàu có đủ khả năng chi trả phí dịch vụ và vì 
họ sống trong các khu đô thị, nơi có sẵn các dịch vụ 
chăm sóc trẻ. Trẻ em tham gia giáo dục mầm non ở 
khu vực nông thôn thấp hơn ở thành thị, và khu vực 
phía Nam thấp hơn so với phía Bắc.

Trong những năm qua, có vẻ không có dấu hiệu cho 
thấy khoảng cách tiếp cận cơ sở hạ tầng vật chất và 
xã hội giữa các hộ gia đình ở nông thôn và thành thị 
được thu hẹp. 

2.4.2. Khuyến nghị chính sách

Bức tranh toàn cảnh dựa trên số liệu thống kê chính 
thức cho phép xác định một số lĩnh vực chính sách 
quan trọng cần phải chú ý nếu như muốn giải quyết 
những khía cạnh tồn tại dai dẳng nhất trong hoàn 
cảnh bất lợi về kinh tế xã hội của phụ nữ. Do đó, tiếp 
nối bức tranh số liệu đã được trình bày phía trên, 
phần này xin đưa ra một số khuyến nghị chính sách 
bước đầu nhằm giúp Chính phủ ưu tiên những ứng 
phó với các thách thức. Những khuyến nghị này đồng 
thuận với nhiều khuyến nghị đã được đưa ra trong 
hai cuộc Đánh giá tình hình giới tại Việt Nam trước 
đây (Ngân hàng Thế giới, 2011; UNDP, 2006), và được 
gói trong năm lĩnh vực chính:

• NâNg CAo NăNg sUấT Và KHả NăNg THU 
NHậP CủA PHụ Nữ PHụ THUộC Vào NôNg 
NgHiỆP NHư Là NgUồN siNH Kế CHíNH. Cần 
có sự công nhận mạnh mẽ hơn về tầm quan trọng 
của nông nghiệp đối với nền kinh tế Việt Nam như 
là ngành cung cấp nhiều việc làm và vai trò của 

ngành nông nghiệp năng động và năng suất hơn 
trong việc hỗ trợ các ngành khác phát triển. Khi 
nhìn vào con số tuyệt đối số lượng phụ nữ tham 
gia ngành nông nghiệp (hơn 12 triệu, hay nói cách 
khác khoảng một nửa tổng số lực lượng lao động 
nữ), và các khu vực mà nông nghiệp là chủ đạo 
(những vùng nghèo nhất), rõ ràng cần có một chiến 
lược kinh tế nhằm hỗ trợ nữ nông dân chủ động 
hơn để đạt được bình đẳng giới, giảm bất bình 
đẳng trong thu nhập cũng như giữa các vùng lãnh 
thổ và thúc đẩy tăng trưởng bền vững và cân bằng. 
Một cấu trúc kinh tế với liên kết hai chiều mạnh mẽ 
hơn giữa nông nghiệp và các ngành khác thường 
gắn chặt chẽ với nhu cầu cao hơn ở trong nước và 
vì thế, đó là con đường tăng trưởng kinh tế dựa 
vào lương, theo giải thích của Braunstein (2015). 

• đặC BiỆT CHÚ ý đếN HoàN CảNH PHụ Nữ 
dâN TộC Và Trẻ eM gái THiểU số, NHữNg 
Người TiếP TụC Bị Bỏ Lại PHíA sAU so Với 
NAM giới dâN TộC THiểU số, PHụ Nữ KiNH 
Và HoA TroNg TiếP CậN CáC Cơ Hội KiNH 
Tế. Do thực tế là phần lớn phụ nữ dân tộc thiểu 
số làm nông nghiệp, rõ ràng vấn đề này liên quan 
đến khuyến nghị đầu tiên về việc Chính phủ nên 
dành hỗ trợ lớn hơn cho nữ nông dân, nhưng các 
hành động chính sách cần phải đi xa hơn thế. Cần 
có các giải pháp sáng tạo để đảm bảo các dịch vụ 
và nguồn lực công thực sự đến được các vùng dân 
tộc thiểu số và được thiết kế đặc biệt phù hợp với 
những khó khăn mà phụ nữ và trẻ em gái trong 
cộng đồng này phải đối mặt như là sức khỏe, giáo 
dục và gánh nặng của công việc gia đình.

• Ngoài NôNg NgHiỆP, Tạo điềU KiỆN THÚC 
đẩy CHo PHụ Nữ TiếP CậN Với ViỆC LàM Và 
CáC LĩNH VựC PHi TrUyềN THốNg, NHữNg 
ViỆC THườNg đượC Coi Là CủA ‘Nữ giới’. 
Mặc dù ngày càng nhiều phụ nữ tiếp cận được 
với việc làm có mức lương ổn định hơn, nhưng sự 
phân chia về giới trong thị trường lao động vẫn là 
một mối quan ngại lớn. Vấn đề này đã được nhấn 
mạnh trong cả hai Đánh giá về tình hình giới tại 
Việt Nam năm 2006 và 2011 và được khẳng định 
trong các số liệu thống kê đã được trình bày trong 
chương này. Chính phủ có thể can thiệp bằng 
nhiều cách, ví dụ thông qua tăng cường hỗ trợ 

việc cung cấp các kỹ năng phi truyền thống. Nên 
tập trung đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ 
tham gia các khóa đào tạo chất lượng cao và mang 
đến các cơ hội để họ chuyên sâu vào lĩnh vực kỹ 
thuật, những lĩnh vực vẫn thường hạn chế với họ 
như đã được phân tích và chỉ ra trong phần trước. 
Điều này không chỉ mở rộng phạm vi lựa chọn kinh 
tế cho phụ nữ mà còn làm tăng khả năng thăng 
tiếncủa họ trong hệ thống phân cấp nghề nghiệp 
như đã được nhấn mạnh trong nghiên cứu của 
Kabeer và các đồng sự (2005). Cần có các giải pháp 
sáng tạo để xóa bỏ các định kiến giới tại nơi làm 
việc và những hành vi phân biệt đối xử từ chủ lao 
động, những điều có thể góp phần tạo ra định kiến 
về sự phù hợp của phụ nữ với một số nghề nghiệp 
này hơn một số nghề nghiệp khác.

• Hỗ Trợ đầU Tư CôNg NHằM giảM THiểU 
Và PHâN PHối Lại CôNg ViỆC CHăM sóC Và 
ViỆC giA đìNH KHôNg đượC Trả LươNg. 
Việc làm thế nào để cân đối giữa công việc hưởng 
lương và trách nhiệm gia đình tiếp tục là một trong 
những yếu tố chính hạn chế phụ nữ tiếp cận các cơ 
hội kinh tế được trả lương cao và ổn định hơn. Mặc 
dù thường xuyên kêu gọi để có các số liệu thống kê 
và nghiên cứu chất lượng hơn về gánh nặng chăm 
sóc và nhu cầu chăm sóc, phạm vi của các thống 
kê quốc gia được xem xét trong chương này đã cho 
thấy những lĩnh vực này vẫn chưa được nghiên cứu 
đầy đủ. Tuy nhiên ngay cả khi những thông tin hiện 
có còn hạn chế, Chính phủ vẫn có thể đóng vai trò 
chủ động hơn trong việc thúc đẩy các biện pháp 
giảm thiểu và tái phân phối công việc không được 
trả lương. Dữ liệu về hộ gia đình tiếp cận cơ sở hạ 
tầng cơ bản, được trình bày trong chương này là 
một ví dụ, cho thấy đầu tư công nhắm vào nước 
sạch và nhà vệ sinh bảo đảm có thể tạo ra những 
bước tiến dài trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng 
trong công việc gia đình không được trả lương. 
Chính phủ phải có giải pháp để đảm bảo công việc 
chăm sóc và công việc gia đình không được trả 
lương được lồng ghép một cách có hệ thống vào 
quá trình hoạch định kinh tế vĩ mô.

• TiếP TụC đẩy MạNH CáC Nỗ LựC để Cải 
THiỆN số LiỆU Về giới Và xây dựNg CáC 
NgHiêN CứU Về giới TroNg NềN KiNH Tế. 

Như đã nhấn mạnh ở phần trước, nếu không thu 
thập dữ liệu và giám sát thường xuyên thông qua 
một loạt các chỉ số về giới và bất bình đẳng, không 
thể xây dựng và thực hiện các chính sách một cách 
công bằng và hiệu quả. Đã có một số tiến bộ trong 
việc thu thập số liệu thống kê liên quan đến giới 
trong những năm qua, ví dụ đưa vào bảng điều tra 
về lực lượng lao động câu hỏi nhằm nắm bắt thông 
tin việc làm phi chính thức.Tuy nhiên khoảng trống 
vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong khu vực công việc 
gia đình và nông nghiệp không được trả lương. Sẽ 
hữu ích hơn nếu dữ liệu có phân tách giới không 
những chỉ được thu thập mà còn được đưa vào các 
phân tích kinh tế.

Hầu hết những đề xuất này sẽ được luận chứng chặt 
chẽ hơn nữa trong các chương tiếp theo. Khuyến 
nghị về tăng cường số liệu thống kê giới được đề cập 
chi tiết trong phần tiếp theo và sẽ là phần kết của 
Chương 2.

2.5 Đề xuất về tăng 
cường số liệu thống 
Kê giới ở việt nam 

Việc xem xét các bộ dữ liệu và các cuộc khảo sát ở 
Việt Nam nhằm xây dựng một bức tranh toàn diện 
về cấu trúc giới của nền kinh tế đã làm sáng tỏ một 
số số liệu thống kê giới hữu ích. Những số liệu thống 
kê này hoàn toàn có thể được đưa vào sử dụng trong 
phân tích chính sách, và chắc chắn sẽ mang lại lợi ích 
nếu chúng được kiểm tra một cách có hệ thống và 
kết hợp lại với nhau. Ví dụ, dữ liệu về các khuôn mẫu 
giới trong việc làm nên được phân tích cùng với số 
liệu về việc trông trẻ và việc tiếp cận với cơ sở hạ tầng 
xã hội khác, vì thực tế có rất nhiều phụ nữ phải chịu 
trách nhiệm chính cho những người phụ thuộc trong 
gia đình họ và điều này ảnh hưởng đến loại hình công 
việc trả lương họ có thể làm. Xem xét các số liệu về 
phân tách việc làm trên cơ sở giới cùng với số liệu 
phân tách giới trong giáo dục bậc trên phổ thông 
là một minh chứng khá tốt. Đây là các ví dụ về cách 
tổng hợp và phân tích các dữ liệu để cung cấp những 
hiểu biết về các yếu tố tạo điều kiện cho việc tiếp cận 
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với việc làm tốt, và rất có ích trong hướng dẫn chính 
sách.

Chương này cung cấp một biểu mẫu hữu ích về việc 
làm thế nào để kết nối các loại dữ liệu cần thiết lại với 
nhau để thực hiện đánh giá kinh tế có nhận thức giới 
và những dữ liệu đó có thể tìm thấy ở đâu. Để thực 
sự có ích cho việc phân tích chính sách, bức tranh 
mang màu sắc giới của một nền kinh tế phải: (i) toàn 
diện (bao gồm nhiều lớp và đa chiều cạnh - một vài 
chỉ tiêu chính không thể nắm bắt đầy đủ tất cả các 
mức độ bất bình đẳng dựa trên cơ sở giới); (ii) tính 
phân tách cao (về thành phần kinh tế, các tổ chức và 
các nhóm kinh tế xã hội được đưa vào bức tranh tổng 
thể và bao gồm cả góc độ được trả lương và không 
được trả lương); và (iii) được đưa ra một cách kịp thời 
và thường xuyên (không hiểu biết về các xu hướng 
và sự thay đổi theo thời gian thì không thể dự đoán 
được các tác động khác biệt về giới của các chính 
sách).

Nghiên cứu này cũng vấp phải những hạn chế và 
những khoảng trống về dữ liệu. Dưới đây là một số 
gợi ý nhằm tăng cường số liệu thống kê giới ở Việt 
Nam. 

các Khoảng trống 
dữ liệu cụ thể

NôNg NgHiỆP Và CôNg ViỆC Tự LàM

Rõ ràng là cần phải nghiên cứu nhiều hơn những vận 
động về giới trong sản xuất nông nghiệp. Sẽ rất hữu 
ích khi có các dữ liệu cho phép các nhà nghiên cứu 
nêu ra vai trò và trách nhiệm sản xuất nông nghiệp 
của mỗi cá nhân. Điều này chỉ có thể đạt được nếu 
có các câu hỏi khảo sát cho từng cá nhân về quyền 
sở hữu và việc sử dụng các nguồn lực cũng như việc 
cung cấp sức lao động được trả công hay không được 
trả công vào sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các câu 
hỏi trong cuộc điều tra nông nghiệp hiện tại vẫn coi 
hộ gia đình là đơn vị điều tra duy nhất.39

Khi tiến hành các khảo sát nông nghiệp về các loại 
cây trồng khác nhau đang được trồng và các nhiệm 
vụ khác nhau đang được thực hiện, nên có sự phân 
tách theo giới tính và tuổi tác. Ngoài ra thông tin 
phân tách giới nên được thu thập ở tất cả các hoạt 
động tạo ra thu nhập mà cá nhân trong gia đình tham 
gia vào. Ví dụ, phát hiện từ Điều tra Lao động Việc 
làm cho thấy rằng nhiều phụ nữ đã có nghề nghiệp 
chính là nông nghiệp nhưng vẫn làm thêm một hay 
nhiều công việc được trả công khác. Tập hợp thông 
tin chi tiết về các công việc thứ hai này cũng như các 
nguồn lực và tài sản cần thiết để tạo ra lợi nhuận là 
rất quan trọng.

Để hiểu được những khó khăn khác nhau mà nữ và 
nam lao động tự làm ở nông thôn phải đối mặt, cần 
thu thập dữ liệu về sự tham gia của họ trong các 
thiết chế và dịch vụ ở nông thôn như: dịch vụ khuyến 
nông, tín dụng, ai trong gia đình có liên lạc với cán bộ 
khuyến nông, ai là người bán sản phẩm ra thị trường. 
Thông tin về một số vấn đề này đôi khi vẫn được tìm 
thấy trong các báo cáo của Chính phủ nhưng còn 
hạn chế. Dữ liệu về những vấn đề này cần phải được 
nghiên cứu thường xuyên và cho những nhóm mẫu 
đại diện, đồng thời cần được báo cáo một cách hệ 
thống.

Tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thủy 
sản 2016 sắp tới (theo Quyết định của Thủ tướng Số 
1225/QĐ-TTg, được thông báo trên trang web của 
Tổng cục Thống kê) sẽ giúp lấp đầy những khoảng 
trống dữ liệu này. Ngoài ra, dữ liệu này cũng có thể 
giúp điều chỉnh một số phần của Điều tra mức sống 
hộ gia đình Việt Nam hiện tại: về hộ làm nông, sản 
xuất tự cung tự cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng  
đất, tình hình sử dụng đất và nước, và chi phí trồng 
trọt. Những đề xuất thay đổi đối với công tác thu 
thập dữ liệu sẽ tạo cơ hội lớn để phân tích các vấn 
đề trong nội bộ gia đình và có thể mở rộng ra các loại 
hình công việc tự làm ngoài nghề nông.

sử dụNg THời giAN 

Sự phù hợp và phong phú của các cuộc khảo sát về 
sử dụng thời gian nhằm phục vụ mục đích phân tích 
giới đã được thảo luận trong những trang đầu tiên 
của phần 2.3. Bên cạnh việc làm sáng tỏ vấn đề các 
nhóm phụ nữ và nam giới khác nhau dành thời gian 
cho các hoạt động chăm sóc và công việc không được 
trả lương khác như thế nào, khảo sát này cũng giúp 
ghi chép lại các dạng thức không chính thức của công 
việc được trả lương một cách tốt hơn (ví dụ công 
việc phụ có hợp đồng được làm tại nhà). Một cuộc 
điều tra về sử dụng thời gian trên toàn quốc tại Việt 
Nam là rất cần thiết bởi nó giúp cho việc giám sát 
tiến độ không chỉ của Mục tiêu Phát triển bền vững 
thứ 5, Chỉ tiêu 5.4, mà còn cho nhiều chỉ tiêu SDG và 
các mục đích khác. Ví dụ để hướng dẫn phân bổ tài 
chính công cho các lĩnh vực cụ thể thì cần chỉ ra dịch 
vụ công nào là cần thiết nhất để cắt giảm và tái phân 
phối công việc không được trả lương.

Để có thể phân tích và lập kế hoạch ngân sách của 
Chính phủ một cách hữu hiệu nhất, khảo sát sử dụng 
thời gian cần phải: (i) được thiết kế và thực hiện như 
một khảo sát đại diện với quy mô lớn; (ii) được thiết 
kế tương thích với các cuộc điều tra khác về việc 
tiếp cận của các hộ gia đình với cơ sở hạ tầng, dịch 
vụ xã hội và công nghệ gia dụng; (iii) được thực hiện 
thường xuyên, tốt nhất là hàng năm.

CáC KHUyếN NgHị KHáC Về CáC CUộC điềU 
TrA Cụ THể Và Báo Cáo số LiỆU

Như đã thấy trong phần phân tích các xu hướng của 
thị trường lao động trong phần 2.3, thu thập dữ liệu 
phân tách giới trong công việc làm công ăn lương 
chính thức dễ dàng hơn là trong công việc tự làm 
và công việc trong các hộ gia đình. Dù sao, cũng cần 
hoàn thiện các dữ liệu này. Những Điều tra Lao động 
Việc làm Việt Nam gần đây (từ năm 2007 trở đi) cung 
cấp một bức tranh phong phú về cả chất lượng cũng 
như số lượng việc làm, và báo cáo hàng năm về Lao 
động Việc làm Việt Nam của Tổng cục Thống kê ngày 
càng có thêm dữ liệu phân tách giới. Báo cáo này có 
thể được cải thiện hơn nữa bằng cách cung cấp nhiều 
hơn nữa các bảng tương quan cho thấy giới giao cắt 
với các đặc điểm khác như: nơi cư trú, dân tộc, tuổi 

tác và trình độ học vấn của lực lượng lao động. Thông 
tin về thu nhập cần được cải thiện, lý tưởng nhất là 
tính toán các khoản thu nhập theo giờ. Cũng có thể 
bổ sung thêm các câu hỏi cho người làm công ăn 
lương về các khóa đào tạo trong công việc và triển 
vọng thăng tiến.

Mặc dù Điều tra Lao động Việc làm Việt Nam thu 
thập thông tin về việc làm phi chính thức, nhưng các 
hình thức bấp bênh nhất của việc làm phi chính thức 
vẫn chưa được thể hiện đầy đủ trong cuộc khảo sát 
này. Để giải quyết vấn đề này, cách tốt nhất là hỗ trợ 
một số cuộc khảo sát chuyên đề bổ sung, ví dụ về lao 
động giúp việc được trả lương. Ngoài ra, sẽ rất hữu 
ích nếu Khảo sát Doanh nghiệp có thể bắt đầu thu 
thập dữ liệu về nhân viên bị thôi việc vì không có đủ 
kỹ năng.

Khảo sát Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và 
phụ nữ Việt Nam là một cuộc khảo sát hữu ích khác 
nhìn từ quan điểm phân tích giới. Chương Giáo dục 
mầm non rất hay nhưng sẽ hữu ích hơn nếu có thêm 
các câu hỏi về vị thế việc làm của người mẹ và loại 
hình công việc làm công ăn lương (bên cạnh việc báo 
cáo về trình độ học vấn của họ). Bên cạnh đó cần thu 
thập dữ liệu về tất cả các hình thức trông giữ trẻ hiện 
nay trong gia đình hoặc các biện pháp thay thế khác 
như: trẻ chủ yếu được trông bởi người mẹ, người 
cha, anh chị em ruột, họ hàng, hàng xóm, hoặc người 
giúp việc.

Thu thập dữ liệu có phân tách giới về việc chăm sóc 
người cao tuổi cần được đẩy mạnh.

Tiêu chuẩn hóa và khả năng so sánh giữa các cuộc 
điều tra cần được cải thiện. Ví dụ Điều tra về mức 
sống hộ gia đình Việt Nam, không giống như Điều tra 
Lao động việc làm, có vẻ không tuân theo các tiêu 
chuẩn đã được quốc tế chấp thuận về phân loại việc 
làm.

Cần phải chấm dứt việc coi chủ hộ nữ là đại diện cho 
nhóm thiệt thòi về giới. Dữ liệu từ Điều tra mức sống 
hộ gia đình Việt Nam cho thấy trong khi một phần tư 
các hộ gia đình ở Việt Nam có chủ hộ là nữ, các hộ 
này không phải lúc nào cũng đi theo hình ảnh truyền 
thống là một mẹ đơn thân sống cùng với con trong 

39  khuyến nghị tương tự đã được đưa ra trong hồ sơ giới 2010 của Fao dựa trên tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy 
sản sản việt nam năm 2006, dự án được tài trợ bở Cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế thụy điển (siDa). tuy nhiên, các khuyến 
nghị của siDa/Fao đã không được tham khảo khi khảo thiết kế bảng câu hỏi của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy 
sản tiếp theo vào năm 2011 và sắp tới vào năm 2016.
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NÂNG CAO VỊ TRÍ 
CỦA PHỤ NỮ TRONG 
CÁC CÔNG VIỆC LÀM 

CÔNG ĂN LƯƠNG

3•	 Cải thiện cách thức thu thập số liệu thống kê trong nông nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc 
phân bổ nguồn lực trong nội bộ gia đình.

•	 Thu thập và giám sát một cách có hệ thống dữ liệu phân tách giới về tiếp cận dịch vụ (từ khuyến nông, 
tín dụng đến sức khỏe).

•	 Thu thập dữ liệu chi tiết mang tính đại diện quốc gia về sử dụng thời gian, lý tưởng nhất là tiến hành 
khảo sát sử dụng thời gian như là một phần bổ sung cho khảo sát hiện tại (ví dụ như Điều tra Lao động 
Việc làm)

•	 Thúc đẩy các cuộc khảo sát chuyên đề mới, ví dụ về người cao tuổi và người giúp việc gia đình được trả 
lương. 

•	 Làm phong phú thêm báo cáo dữ liệu hiện tại từ các cuộc Điều tra: Điều tra Lao động Việc làm, Điều tra 
mức sống hộ gia đình Việt Nam, và Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam trong các 
tài liệu của Tổng cục Thống kê với nhiều bảng chéo bao gồm các biến số giới phù hợp.

•	 Sử dụng số liệu thống kê phân tách giới thường xuyên hơn trong phân tích kinh tế.

gợi ý cHo Việc Tăng cường số Liệu THống kê ở ViệT nAm: Bảng TÓm TẮT

cảnh nghèo khó. Họ là một nhóm khá đa dạng. Một 
số đông các chủ hộ nữ có chồng và có cuộc sống có 
chất lượng tương đối cao. Ví dụ, 60% trong số họ 
sống trong nhóm hộ gia đình có mức chi tiêu trong 
nhóm hàng đầu (Rodgers, 2015). Một nghiên cứu 
trước đây của Nguyễn và cộng sự (2007) cũng cho 
thấy ở Việt Nam, giới tính của chủ hộ không tương 
quan với các nhóm thu nhập của một hộ gia đình. Tuy 
nhiên, như sẽ được thảo luận trong chương 3, có một 
nhóm nhỏ hộ gia đình ở nông thôn có phụ nữ làm 
chủ hộ gặp khó khăn hơn. Tóm lại, những phát hiện 
này cho thấy cần có sự phân biệt cẩn trọng hơn theo 
nhóm chủ hộ cho mục tiêu chính sách cũng như các 
nghiên cứu trong tương lai về tác nhân của đói nghèo 
và tình trạng dễ bị tổn thương (tham khảo thêm 
Klasen, Lechtenfeld, Povel, 2015).

Khuyến khích sử dụng các số liệu thống kê phân tách 
giới kết hợp với dữ liệu ‘kinh tế’ về sản lượng, xuất 
khẩu/nhập khẩu, phân bổ chi tiêu công, và một số 
vấn đề khác.

Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) đã được thông 
qua, Chính phủ Việt Nam sẽ phải sớm quyết định các 
chỉ số để có thể nắm bắt được một cách tốt nhất các 

tiến bộ về bình đẳng giới (và rộng hơn là phát triển 
kinh tế toàn diện) trên nhiều khía cạnh. Hy vọng rằng 
các phân tích và đề nghị trong chương này sẽ là điểm 
khởi đầu tốt cho mục đích này.

Để thực hiện được tất cả những cải thiện này hướng 
tới thu thập và phân tích số liệu thống kê giới thì điều 
quan trọng là phải tăng cường năng lực của các cơ 
quan Chính phủ khác nhau để thực hiện tốt hơn. Rõ 
ràng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê 
có vai trò chính trong những nỗ lực này, tuy nhiên Vụ 
Bình đẳng giới của Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội cũng cần phối hợp chặt chẽ. Phối hợp hành động 
là cần thiết để đào tạo các cán bộ có liên quan, điều 
chỉnh các cuộc khảo sát hiện tại cho tương thích với 
nhau, thu thập những số liệu mới và đảm bảo rằng 
chúng thường xuyên được sử dụng vào quá trình xây 
dựng và giám sát chính sách. 
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cHương 3. nâng cAo Vị Trí 
củA pHụ nữ Trong các công 
Việc Làm công ăn Lương

3.1. giới thiệu

Công nhận quyền của phụ nữ tại nơi làm việc và 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tương tự như kịch 
bản ‘bình đẳng giới’ được mô tả trong Chương 1, 
có nghĩa là phụ nữ phải được hưởng điều kiện làm 
việc an toàn, được trả lương xứng đáng và có các 
chế độ an sinh xã hội. Tuy nhiên, như những  bằng 
chứng được trình bày trong Chương 2 và Chương 
này cho thấy, đối với một vài nhóm phụ nữ Việt 
Nam, công việc làm công ăn lương hiện không đáp 
ứng được những tiêu chí này. Chương 2 sử dụng 
những số liệu thống kê có sẵn để xác định ở đâu 
có sự khác biệt giới rõ ràng nhất trong nền kinh tế 
Việt Nam. Khi đã có bức tranh toàn cảnh về vấn 
đề này, cần có những phân tích sâu hơn để diễn 
giải quá trình đằng sau những con số cũng như 
hiểu biết sâu sắc hơn về các khía cạnh định tính và 
định lượng của bất bình đẳng giới, bao gồm cả vai 
trò của chính sách trong vấn đề này. Một nguyên 
lý quan trọng trong khung nghiên cứu này là cách 
chính phủ thiết kế và thực hiện các chính sách kinh 
tế có thể thực sự giúp giảm hay làm gia tăng bất 
bình đẳng giới. Do đó, mục đích chính của Chương 
3 và 4 là để kiểm tra mức độ mà các chính sách và 
chương trình hiện tại của Việt Nam đang góp phần 
khắc phục tình trạng bất lợi về kinh tế-xã hội của 
phụ nữ.

Như đã nhấn mạnh trong báo cáo mới nhất Tiến 
bộ của Phụ nữ Thế giới (UN Women, 2015), một 
chương trình chính sách nghị sự thúc đẩy việc thực 
hiện đầy đủ các quyền kinh tế và xã hội của phụ nữ 
cần phải được xây dựng xung quanh hai mục tiêu 
chính có mối tương quan với nhau: (i) tăng cường 

vị thế của phụ nữ trong công việc được trả lương 
bằng cách cải thiện cơ hội có việc làm tốt, và (ii) 
công nhận, giảm và tái phân phối công việc chăm 
sóc và công việc gia đình không được trả lương. 
Chương 4 sẽ thảo luận cụ thể hơn về công việc 
gia đình không được trả lương như là một vấn đề 
chính sách xuyên suốt các lĩnh vực. Chương 3 cũng 
nói đến vấn đề tăng cường vị thế của phụ nữ trong 
thị trường lao động và xem xét những khó khăn 
cụ thể đang thách thức ba nhóm lao động nữ: nữ 
nông dân làm việc với quy mô nhỏ, lao động giúp 
việc gia đình (trong phạm vi Việt Nam), và công 
nhân nhà máy dệt may.

Ba lĩnh vực này được lựa chọn để phân tích bởi 
phụ nữ chiếm đa số trong tổng số lao động của 
các ngành này (thực tế không chỉ ở Việt Nam, mà 
cả trên thế giới). Những nghề này xếp ở các vị trí 
khác nhau trong hệ thống phân cấp nghề nghiệp, 
và đại diện cho các hình thức và mức độ bấp bênh 
khác nhau. Phụ nữ tự làm trong nông nghiệp quy 
mô nhỏ và phụ nữ giúp việc gia đình là nhóm lao 
động phi chính thức, nhưng mỗi loại hình công 
việc lại có tình trạng dễ bị tổn thương khác nhau. 
Những thách thức chính mà nữ nông dân phải đối 
mặt liên quan đến thiếu quyền sở hữu đối với tư 
liệu sản xuất cũng như tiếp cận hạn chế đến kiến 
thức, công nghệ, dịch vụ và thị trường.40 Trong khi 
những thách thức chính mà lao động giúp việc 
gia đình phải đối mặt là ít được hưởng quyền lao 
động và sự thiếu vắng các cơ chế để thực thi các 
quyền này. Làm công ăn lương trong khu vực xuất 
khẩu dường như là một hình thức việc làm đảm 
bảo hơn cho một số phân khúc của lực lượng lao 
động nữ, nhưng bức tranh này là không đồng nhất, 

40  nam nông dân quy mô nhỏ cũng phải đổi mặt với những khó khăn này, nhưng nó trầm trọng hơn cho nữ nông dân quy mô nhỏ.

tùy thuộc vào hình thức sở hữu và cấu trúc doanh  
nghiệp cũng như hoàn cảnh cụ thể của người lao 
động. 

Hơn 12 triệu phụ nữ làm việc trong ngành nông 
nghiệp trong khi toàn bộ lao động nữ tham gia 
sản xuất công nghiệp chỉ chiếm khoảng 15% tổng 
số lực lượng lao động nữ, tương đương với 4 triệu 
lao động nữ. Số lượng lao động giúp việc gia đình 
khoảng vài trăm nghìn, theo con số thống kê chính 
thức, nhưng có thể cao hơn trong thực tế.

Các nhóm phụ nữ khác nhau (về vị thế, học vấn và 
tuổi) có xu hướng làm công việc khác nhau trong 
các ngành nghề này. Những người thiệt thòi nhất 
trong các nhóm này có lẽ là những phụ nữ trong 
nhóm lao động nông nghiệp tự làm năng suất 
thấp.41

3.2. nữ nông dân canh 
tác quy mô nhỏ

Nông nghiệp ở Việt Nam vẫn là nguồn sinh kế 
chính cho phần lớn người nghèo, đặc biệt là ở 
những vùng khó khăn nhất. Các đánh giá gần đây 
cho thấy kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đã 
tăng lên đáng kể trong thập kỷ vừa qua và hiện 
tại Việt Nam là một nước xuất khẩu có tiếng về 
gạo, cà phê và hạt điều với thặng dư thương mại 
nông nghiệp lớn (IFAD, 2012; WTO, 2013). Lúa, cây 
trồng chính, chiếm 36% tổng giá trị sản lượng nông 
nghiệp, chủ yếu được trồng ở các vùng đồng bằng 
sông Cửu Long và sông Hồng và được sử dụng 
như loại lương thực chính và để xuất khẩu. Phụ nữ 
tham gia đáng kể trong quá trình sản xuất lúa gạo 
và Chính phủ đóng  vai trò chủ yếu trong việc hỗ 
trợ ngành nông nghiệp. Điều này được thể hiện 
trong nhiều văn bản chính thức và chiến lược phát 
triển của Chính phủ, trong đó đặt trọng tâm chủ 
yếu vào cải thiện cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát 
triển, và các dịch vụ khuyến nông (Bộ NN & PTNT, 
2012). Lãi suất và vật tư sản xuất đầu vào cũng 

được trợ giá, và các doanh nghiệp nhà nước có vai 
trò quan trọng trong chế biến và kinh doanh một 
số sản phẩm.

Trong thực tế, mặc dù năng suất đã tăng lên, một 
số yếu tố tiếp tục cản trở sản xuất, chẳng hạn như, 
hầu hết các thửa ruộng có diện tích nhỏ. Theo 
Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy 
sản gần nhất (TCTK, 2012), 84% mảnh ruộng gia 
đình rộng dưới 2 ha, và diện tích trung bình đất 
nông nghiệp toàn quốc chỉ hơn 0,6 ha. Tuy nhiên, 
ở nhiều vùng, khí hậu và cơ sở hạ tầng cho phép 
canh tác hai hoặc ba vụ mỗi năm, có nghĩa là diện 
tích thu hoạch có thể lớn hơn so với diện tích đất 
ruộng. Diện tích ruộng khác nhau giữa các vùng, 
và ở miền Nam có xu hướng lớn hơn ở miền Bắc 
(TCTK, 2012). Hầu hết đất nông nghiệp của các hộ 
nông dân có diện tích nhỏ và nằm rải rác và điều 
này ảnh hưởng tiêu cực tới quy mô sản xuất kinh tế 
của các hộ (IFGS, 2015). Những quan ngại khác mà 
IFAD (2012) đưa ra là: giá gạo và các sản phẩm xuất 
khẩu của Việt Nam thấp hơn so với các nước láng 
giềng; hệ thống kiến thức nông nghiệp không đầy 
đủ; tiếp cận của nông dân đến thông tin thị trường 
hạn chế; cơ sở hạ tầng giao thông không đồng bộ; 
và sự tham gia vào chuỗi giá trị hạn chế. Phát hiện 
từ các quốc gia khác cũng như một số bằng chứng 
từ các nguồn tài liệu tiếng Việt cho thấy rằng nữ 
nông dân có thể còn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn nghiêm trọng hơn (IFGS, năm 2015, nghiên 
cứu cơ sở; FAO, ILO, IFAD, 2010). Vì vậy, rất cần 
thiết phải có một hệ thống lưu trữ tốt về các khía 
cạnh giới trong nông nghiệp cũng như đánh giá 
xem vấn đề này đang biến đổi như thế nào trong 
phát triển kinh tế hiện nay. Ví dụ, UNDP (2016) chỉ 
ra một phát triển mới đầy hứa hẹn trong sản xuất 
các sản phẩm có giá trị cao như thịt lợn, hoa và 
quả vải cho các thị trường xuất khẩu, bao gồm các 
thị trường mới của Úc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, liệu nữ 
nông dân quy mô nhỏ (nếu có) có tham gia trong 
các sáng kiến này, và các hợp đồng sản xuất nông 
nghiệp khác vẫn chưa được tìm hiểu.  

41  những phụ nữ không có bất kỳ tiếp cận nào đến đất đai, hoặc đã mất đất, và phải buôn bán nhỏ hoặc có các hoạt động tạo thu 
nhập bấp bênh hơn để tồn tại thì khó khăn hơn. hoàn cảnh của họ ít được nghiên cứu.  
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3.2.1. hoàn cảnh Kinh tế xã 
hội của người lao Động 

Nữ nông dân tự làm phổ biến hơn trong nhóm 
các dân tộc thiểu số, ở những vùng khó khăn nhất 
và trong các hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất 
(Rodgers, 2015, Bảng 3.6). Nhiều nữ giới làm việc 
trong nông nghiệp hơn nam giới ở miền Bắc so với 
miền Nam (ví dụ nông nghiệp là ngành có tỉ trọng 
nữ cao hơn ở miền Bắc). Điều này liên quan đến 
tình trạng ít đất canh tác và tốc độ di cư của nam 
giới cao hơn ở miền Bắc so với miền Nam. Dữ liệu 
thống kê được phân tích trong Chương 2 cũng 
nhấn mạnh rằng hơn một nửa số nữ nông dân 
không hoàn thành giáo dục tiểu học, và chỉ có một 
tỉ lệ rất nhỏ đã từng được đào tạo nghề. Do vậy, 
trình độ học vấn của họ thấp hơn rất nhiều so với 
những lao động nữ làm việc trong các ngành khác. 
Số liệu trong Chương 2 cũng cho thấy rằng một tỉ 
lệ đáng kể nữ nông dân phải làm thêm một công 
việc được trả công khác trong năm, và tỷ lệ này ở 
nữ nông dân cao hơn so với nam nông dân.

Các thống kê khác được công bố về vai trò của phụ 
nữ trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam đều 
dựa vào cách tiếp cận so sánh các hộ gia đình do 
phụ nữ làm chủ hộ với các hộ gia đình nam chủ hộ 
(ví dụ FAO/SIDA, 2010; Newman, 2015,). Như đã 
thấy ở Chương 2, cách tiếp cận này chưa thỏa đáng 
vì nó chỉ cung cấp rất ít thông tin về vị thế của nữ 
nông dân sống trong các hộ gia đình và đóng góp 
của họ trong các hộ gia đình có nam giới là chủ hộ. 
Tuy nhiên, việc so sánh như vậy vẫn sẽ tiếp tục, vì 
đây là cách tiếp cận duy nhất mà người ta có thể 
sử dụng, vì hầu hết các cuộc khảo sát định lượng 
hiện nay về sản xuất nông nghiệp vẫn coi các hộ gia 
đình là đơn vị phân tích chính, chứ không phải cá 
nhân.42 Dù sao cũng có một số kiến thức hữu ích 
từ việc so sánh giữa chủ hộ nữ và chủ hộ nam sẽ 
được chia sẻ trong các đoạn tiếp theo. Tiếp theo 
chúng tôi sẽ trình bày những phát hiện về sự phân 

chia theo giới trong lao động và việc ra quyết định, 
từ một cuộc khảo sát định tính nhỏ đối với các hộ 
nông nghiệp được lựa chọn trên bốn vùng sinh thái 
nông nghiệp khác nhau, được thực hiện chuyên 
sâu cho nghiên cứu này (IFGS, 2015).

NHữNg Hộ NôNg NgHiỆP Có CHủ Hộ Là Nữ 
Và NHữNg Hộ NôNg NgHiỆP Có CHủ Hộ Là 
NAM: THU NHậP, đấT đAi Và CôNg Cụ NôNg 
NgHiỆP

Trong khi trên toàn quốc, trung bình, các hộ gia 
đình do phụ nữ làm chủ hộ ở Việt Nam không có 
thu nhập kém hơn so với chủ hộ là nam giới, ở các 
khu vực nông thôn, các hộ gia đình do phụ nữ làm 
chủ hộ có xu hướng gặp khó khăn hơn và dễ bị 
tổn thương hơn so với chủ hộ là nam, đặc biệt khi 
chủ hộ là góa phụ hoặc phụ nữ đã ly hôn (Klasen, 
Lechtenfeld, Povel, 2015; Newman, 2015). Một 
phân tích mới đây của Newman (2015) cho thấy, 
trong năm 2014, thu nhập của hộ gia đình nông 
thôn do phụ nữ làm chủ hộ thấp hơn 27% so với 
thu nhập của hộ gia đình nông thôn do nam làm 
chủ.43 Số liệu cũng cho thấy từ năm 2008 đến 
2014, mức thu nhập của phụ nữ làm chủ hộ ở 
nông thôn đã được cải thiện, nhưng khoảng cách 
giữa nam và nữ chủ hộ lại tăng lên (20% vào năm 
2008). Hộ gia đình ở nông thôn có nữ là chủ hộ dễ 
bị tổn thương hơn trước các cú sốc thu nhập so với 
hộ gia đình có chủ hộ là nam giới, họ ít tham gia 
vào các hoạt động nông nghiệp hơn, và phụ thuộc 
nhiều hơn vào thu nhập của các doanh nghiệp hộ 
gia đình phi nông nghiệp. Những chủ hộ nữ tham 
gia sản xuất nông nghiệp thường có các thửa đất 
nhỏ hơn các chủ hộ nam (nhưng có khả năng có ‘sổ 
đỏ’ (GCNQSDĐ ) cao hơn.

Phát hiện này đã một lần nữa xác nhận những phát 
hiện trước đó trong Hồ sơ Giới của FAO (2010) cho 
thấy rằng ở khu vực nông thôn, trung bình 62% hộ 
gia đình có nữ giới làm chủ hộ và 75% có nam giới 

42  một trong những khuyến nghị chính của hồ sơ giới Fao (Fao, 2010) là tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản sau đó 
sử dụng khái niệm cá nhân để cho phép thu thập dữ liệu cho các phân tích nội bộ hộ gia đình về phân công lao động và ra quyết 
định.

43  phân tích này dựa vào số liệu từ điều tra tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình (varhs) năm 2008, 2010, 2012, và 2014.

làm chủ hộ có tiếp cận đến đất nông nghiệp - một 
sự khác biệt lên tới 13 điểm%. Ở Đông Nam Bộ, ít 
hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ được tiếp cận 
đến đất nông nghiệp hơn so với hộ gia đình nam 
làm chủ hộ, trong khi ở đồng bằng sông Hồng và 
Tây Nguyên, nam và nữ chủ hộ có tiếp cận bình 
đẳng hơn. Các hộ gia đình nông nghiệp do nữ 
làm chủ có diện tích đất bình quân là 0,48 ha so 
với 0,66 ha ở các hộ gia đình nam làm chủ. Đối 
với hoạt động trồng lúa, diện tích gieo trồng của 
các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ nhỏ hơn gần 
6 lần so với diện tích canh tác của hộ do nam làm 
chủ. FAO (2010) cũng chỉ ra rằng hộ gia đình nông 
nghiệp do nữ làm chủ hộ có ít khả năng sở hữu 
thiết bị nông nghiệp như máy kéo hoặc máy bơm 
nước hơn so với các hộ gia đình nam làm chủ. Và 
có khoảng 35% nữ chủ hộ so với 43% nam chủ hộ 
có tiếp cận đến cán bộ khuyến nông. Một điểm bất 
bình đẳng giới quan trọng giữa hộ gia đình nông 
thôn có nữ làm chủ và nam làm chủ liên quan đến 
sở hữu các nông trang thương mại: năm 2006 ít 
hơn một phần mười các nông trang thương mại 
ở Việt Nam do hộ gia đình có phụ nữ làm chủ sở 
hữu. Số liệu này cần được cập nhật trong thời gian 
tới.

PHâN CHiA LAo độNg Và rA QUyếT địNH 
THeo giới TroNg CáC Hộ giA đìNH sảN 
xUấT gạo Và Trái Cây ở MiềN BắC Và MiềN 
NAM 

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới 
(IFGS) dựa trên phỏng vấn sâu đối với đại diện của 
72 hộ gia đình và 24 thảo luận nhóm tập trung các 
thành viên của hộ gia đình ở bốn địa điểm trên 
các vùng nông nghiệp khác nhau: tỉnh Hải Dương 
ở Đồng bằng sông Hồng, tỉnh Hòa Bình ở Tây Bắc, 
Bình Định thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và Tiền 
Giang ở đồng bằng sông Cửu Long (IFGS, 2015). 
Các hộ gia đình được khảo sát đều sản xuất lúa 
gạo và/hoặc có vườn cây ăn trái và trong khoảng 
ba phần tư các trường hợp có cả vợ và chồng. Các 
phát hiện từ nghiên cứu này là cả vợ và chồng đều 
đóng góp vào sản xuất nông nghiệp và ở một mức 
độ nhất định, giữa hai vợ chồng có sự đồng thuận 
mặc dù vẫn có những bất bình đẳng trong việc 
quản lý các chiến lược sinh kế tổng thể. Việc phân 

chia nhiệm vụ và trách nhiệm trong nội bộ gia đình 
dường như được tổ chức theo mô hình giới sẵn có, 
và phần lớn nam giới là người đưa ra quyết định 
(mặc dù một vài người được phỏng vấn - chủ yếu 
là nam giới – cho rằng quan hệ giới đang dần trở 
nên bình đẳng hơn). Trong sản xuất lúa gạo, phụ 
nữ làm phần lớn công việc làm cỏ, cấy và phơi khô 
trong khi người đàn ông chịu trách nhiệm chuẩn bị 
đất và phun thuốc trừ sâu. Nhìn chung, các hoạt 
động của “nam” có xu hướng tập trung vào một vài 
khoảng thời gian cụ thể trong năm trong khi các 
hoạt động của “nữ” đòi hỏi nhiều thời gian và sự 
chăm sóc trong suốt mùa vụ. Trong trồng cây ăn 
quả, người đàn ông làm tất cả các nhiệm vụ được 
coi là vất vả, và ra hầu hết các quyết định, trong khi 
phụ nữ có xu hướng ít tham gia. Nam giới vận hành 
hầu hết các thiết bị máy móc và chịu trách nhiệm 
chính trong kiểm soát việc bán các sản phẩm. Việc 
phân chia vai trò theo giới này xuất hiện trên cả 
bốn vùng nhưng dường như dai dẳng hơn ở khu 
vực miền núi và dễ bị thay đổi hơn ở đồng bằng 
sông Hồng. Ở khu vực đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ 
nam giới di cư cao đồng nghĩa rằng người vợ ở lại 
gánh thêm các trách nhiệm mà trước kia được coi 
là công việc của nam giới. Những ảnh hưởng của 
vấn đề này lên nữ nông dân thường không rõ ràng 
bởi họ có quyền tự chủ lớn hơn nhưng cũng thêm 
gánh nặng công việc.

Nữ nông dân tại các địa bàn điều tra đều khoảng 
tuổi 40 trở lên. Họ làm nông vì dường như cả bản 
thân họ và gia đình coi đây là công việc phù hợp 
nhất với trách nhiệm gia đình của họ. Họ cũng 
cảm thấy họ không có cơ hội khác để có thu nhập, 
và chấp nhận rằng sẽ tốt hơn khi để các thành 
viên khác trong gia đình, nam giới hoặc phụ nữ 
trẻ hơn, tìm các cơ hội thoát ra khỏi nông nghiệp 
(IFGS, 2015). Điều này khẳng định lại kết quả từ các 
nghiên cứu trước đó như nghiên cứu của Kabeer 
và Trần (2002).
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3.2.2. thách thức và 
cơ hội chính

Nghiên cứu của IFGS chỉ ra một vài khó khăn nữ 
nông dân phải đối mặt và điều này làm hạn chế 
khả năng có được thu nhập đảm bảo hơn và năng 
suất cao hơn. Phần này tập trung vào hai khía cạnh 
chính sách liên quan đến quyền lợi sử dụng đất của 
phụ nữ và tiếp cận với các dịch vụ khuyến nông.44

đấT đAi 

Việc không có tài sản đã hạn chế việc sử dụng đất 
và lựa chọn cây trồng của nữ nông dân. Ví dụ, ở 
một số nước, một trong những yếu tố khiến phụ 
nữ bị loại trừ khỏi các hợp đồng sản xuất nông 
nghiệp có giá trị cao là bởi họ thiếu quyền sở hữu 
chính thức đối với đất nông nghiệp (Dolan, 2001; 
Maertens và Swinnen, 2012). Trong nhiều trường 
hợp, thiếu đất cũng có thể hạn chế phụ nữ tiếp cận 
tín dụng, nước và chăn thả gia súc, do đó cũng hạn 
chế lựa chọn của họ về các công việc tự làm trong 
nông nghiệp cũng như bảo trợ xã hội khi xảy ra 
những cú sốc. Ở Việt Nam, ví dụ, phụ nữ không có 
giấy chứng nhận sử dụng đất không thể làm hồ sơ 
xin vay vốn từ bất kỳ ngân hàng thương mại nào. 
Những phụ nữ có giấy chứng nhận đất, thậm chí 
cùng với chồng của họ, có thể vay từ các ngân hàng 
thương mại mà không cần sự cho phép của chồng 
(Ngân hàng Thế giới, 2011).

Bằng chứng định tính từ một Nghiên cứu của 
Menon và Rodgers (2015)  chỉ ra rằng, ở khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam những 
phụ nữ có tên trong GCNQSDĐ (sổ đỏ) trung bình 
kiếm được nhiều tiền hơn so với những người 
không có tên trong sổ đỏ. Họ cũng cho biết họ có 
quyền ra quyết định về những vấn đề lớn hơn như 
vay vốn, mua các mặt hàng gia dụng và các giao 

dịch khác nhau liên quan đến sản xuất. Ví dụ, trong 
khi gần 70% phụ nữ có tên trên GCNQSDĐ có tiếng 
nói trong mua hoặc bán các sản phẩm nông nghiệp 
thì con số này giảm hơn 10 điểm% trong nhóm phụ 
nữ không có tên trên sổ đỏ. Menon và Rodgers 
(2015) tiến hành phân tích định lượng số liệu từ 
ĐTMSHGĐ cho thấy, cả hai trường hợp sổ đỏ chỉ 
đứng tên người phụ nữ và sổ đỏ đứng tên cùng với 
chồng, thì tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 5% (so với 
những trường hợp sổ đỏ chỉ đứng tên người đàn 
ông). Họ cũng phát hiện rằng quyền sở hữu của 
phụ nữ về đất ở và đất nông nghiệp có mối tương 
quan tích cực với sự cải thiện sức khỏe và giáo dục 
của trẻ em (Menon và cộng sự, 2014b).

Như vậy, những lợi ích là rõ ràng. Điều này lập luận 
mạnh mẽ cần phải thúc đẩy việc vào tên sổ đỏ cho 
phụ nữ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, vấn đề là quyền 
về đất đai của phụ nữ chưa được thực hiện đầy đủ 
trong thực tế. Sau hơn 20 năm kể từ khi ban hành 
Luật Đất đai năm 1993 của Việt Nam trao cho phụ 
nữ và nam giới quyền bình đẳng đối với đất đai, số 
lượng phụ nữ nông thôn có quyền chính thức với 
đất nông nghiệp còn hạn chế. Năm 2013, tỷ lệ phụ 
nữ nông thôn được đứng tên là chủ sở hữu trên 
sổ đỏ duy nhất (17%) hoặc đồng sở hữu với chồng 
(14%) thấp hơn nhiều so với tỷ lệ% nam giới nông 
thôn đứng tên chủ sở hữu duy nhất (59%) (UNDP, 
2013: Bảng 25).45 Điều này cho thấy rằng việc thực 
hiện Luật Đất đai tiếp tục thể hiện định kiến giới 
mặc dù một số biện pháp đã được thực hiện trong 
những vừa năm qua để khắc phục vấn đề này.

Các nhà bình luận đưa ra một số lý do cho định 
kiến này. Trong những năm đầu, không có tên cả 
vợ và chồng là vì GCNQSDĐ chỉ có chỗ để ghi một 
tên chủ hộ mà thường là nam giới. Điều này đã 
thay đổi với Nghị định năm 2001 của chính phủ 
quy định rằng tên của cả vợ và chồng cần được 
ghi rõ trên giấy GCNQSDĐ nếu đất được đồng sở 

44  tất nhiên có nhiều vấn đề khác như (1) (thiếu) sự tham gia của nữ nông dân vào chuỗi giá trị nông nghiệp và (2) tình trạng thiếu 
nhạy cảm giới trong quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn. Chúng tôi không thể thảo luận hết tất cả mọi thứ ở đây trong phần này 
nhưng một số vấn đề này sẽ được đề cập đến một lần nữa trong các phần/chương khác. 

45  unDp (2013) là một nghiên cứu xuất sắc và đầy đủ thực hiện tại các huyện trên tám vùng kinh tế-xã hội chính của việt nam, 
nhưng không nên được xem như mang tính đại diện đầy đủ. điều tra mức sống hộ gia đình có câu hỏi về giấy chứng nhận sử dụng 
đất trong năm 2004 và 2008 nhưng không có trong năm 2010 và năm 2012. mong muốn có những câu hỏi về giới của người đứng 
tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như câu hỏi thường xuyên của điều tra mức sống hộ gia đình.

hữu. Một lý do khác cho tình trạng định kiến giới 
trong phân bổ đất đai đó là nhiều địa phương 
quy định sẽ giao nhiều đất hơn cho các gia đình 
có nhiều cá nhân trong độ tuổi lao động hơn. Do 
các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ thường có ít 
người lớn trong độ tuổi lao động hơn, trung bình 
họ nhận được ít đất hơn so với các hộ do nam giới 
làm chủ hộ. Hơn thế nữa, vì tuổi nghỉ hưu theo 
luật định của phụ nữ sớm hơn so với nam giới năm 
năm, diện tích đất được giao cho phụ nữ hơn 55 
tuổi chỉ bằng một nửa diện tích được phân bổ cho 
nam giới cùng độ tuổi (Ravallion và van de Valle, 
2008, trích dẫn trong Rodgers và Menon, 2015). Kể 
từ đầu những năm 2000, phụ nữ đứng tên riêng 
hoặc chung trong giấy GCNQSDĐ đối với đất nông 
nghiệp và đất ở đã tăng lên, nhưng không đồng 
đều giữa các khu vực và đặc điểm hộ gia đình. 
UNDP (2013) cho biết quyền sở hữu chính thức 
trên đất không dùng để ở của người vợ là thấp 
nhất trong nhóm dân tộc thiểu số theo chế độ phụ 
hệ.

Thiếu năng lực hành chính, và đặc biệt ở các tỉnh 
vùng sâu vùng xa, là một trong những lý do cho kết 
quả chưa tốt này, nhưng, như UNDP (2013) lưu ý, 
có một số yếu tố khác cũng góp phần tạo ra bất 
bình đẳng giới trong cấp quyền sử dụng đất. UNDP 
chỉ ra: những khó khăn phụ nữ gặp phải trong tiếp 
cận các dịch vụ pháp lý cơ bản do các thủ tục phức 
tạp và rào cản ngôn ngữ; các dịch vụ xã hội và hỗ 
trợ cho phụ nữ còn hạn chế; phong tục thừa kế 
đặc quyền cho con trai hơn con gái; vai trò của các 
ban hòa giải địa phương. Ví dụ, UNDP (2013) báo 
cáo rằng ban hòa giải, gồm những người được các 
thành viên cộng đồng giao trách nhiệm duy trì sự 
hòa hợp trong làng, khi giải quyết các tranh chấp 
đất đai, có xu hướng đưa ra quyết định phù hợp 
với chuẩn mực gia đình truyền thống hơn là với 
luật pháp chính thức. Tóm lại, vấn đề luật đất đai 
của Việt Nam và tình trạng triển khai không nhất 
quán dường như là một ví dụ rõ ràng về những gì 
Kabeer gọi là một “hình thức áp đặt chính sách bất 
lợi về giới”. Một loạt các tác nhân - từ lãnh đạo địa 
phương, cán bộ tòa án, lãnh đạo cộng đồng, và 
các thành viên gia đình - mỗi người dường như đều 
đóng một vai trò nhất định trong việc hạn chế phụ 

nữ hưởng thụ quyền sở hữu đất đai của họ. Đây là 
thách thức đối với Chính phủ và các các bên liên 
quan khác để tìm cách đảo ngược hình mẫu này.

UNDP (2013) chia sẻ những thành công của một 
số NGO quốc tế và địa phương trong hỗ trợ phụ 
nữ đăng ký hồ sơ sử dụng đất ở Ninh Thuận và Trà 
Vinh. Đây có thể là điểm khởi đầu đầy hứa hẹn. Đối 
với những can thiệp trong tương lai, UNDP đề xuất 
phương pháp tiếp cận theo ba hướng, tập trung 
vào: (i) cải thiện nội dung và các chiến lược truyền 
thông của các chương trình tiếp cận cộng đồng; (ii) 
khuyến khích nhiều phụ nữ đăng ký quyền sử dụng 
đất và dùng các giấy tờ chuyển nhượng đất; và (iii) 
nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý. Điều này rất 
quan trọng vì những sáng kiến này có sự tham gia 
của các tổ chức ở địa phương và các chiến dịch 
nâng cao nhận thức dành cho cả phụ nữ và nam 
giới.

KHUyếN NôNg 

Khuyến nông và dịch vụ tư vấn nông thôn đóng 
một vai trò quan trọng trong việc chuyển giao kiến 
thức về phương pháp tiếp cận và công nghệ mới 
cho nông dân. Tuy nhiên, ở hầu hết các nước, các 
dịch vụ này vẫn có xu hướng dành cho nam nông 
dân nhiều hơn, và có rất ít bằng chứng cho thấy 
các nhu cầu và yêu cầu của nữ nông dân được đáp 
ứng (Jafry và Sulaiman, năm 2013; Manfre và cộng 
sự, 2013). Việt Nam cũng không phải là trường hợp 
ngoại lệ trong chênh lệch này. Đây rõ ràng là sự bỏ 
lỡ cơ hội nghiêm trọng để tăng cường tiềm năng 
sản xuất của phụ nữ trong nông nghiệp tự làm. 
Ulimwengu và Badiane (2011) cho biết nữ nông 
dân Việt Nam được đào tạo nghề nông nghiệp đạt 
năng suất lúa cao hơn đáng kể hơn so với nữ nông 
dân không được đào tạo; và tác động của đào tạo 
nghề nông nghiệp quan trọng với nữ nông dân hơn 
so với nam nông dân.

Dữ liệu trước đó của Bộ NN & PTNT trong nghiên 
cứu của Kabeer (2008) cho thấy, trong năm 2000, 
phụ nữ chỉ chiếm 25% và 10% trong số người tham 
gia chương trình tập huấn tương ứng về chăn nuôi 
và trồng trọt. Đáng tiếc là cho đến nay, không thể 
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tiếp cận được dữ liệu có phân tách giới về tình hình 
tham gia các chương trình khuyến nông ở cấp quốc 
gia. Tuy nhiên thông tin về một số sáng kiến đào 
tạo cho thấy rằng các chương trình được tài trợ và 
hỗ trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế thường tập trung 
nhiều hơn vào tạo điều kiện cho sự tham gia và 
tiếng nói mạnh mẽ hơn của phụ nữ về nhu cầu học 
tập của mình (ADB, 2014; Bộ NN & PTNT và CIDA, 
2012). Chưa có bằng chứng rõ ràng về mức độ 
thành công của Chính phủ trong việc tăng số lượng 
nữ tham gia trong những năm gần đây.

Chính phủ, đặc biệt là Bộ NN & PTNT, cam kết trên 
các văn bản thúc đẩy đào tạo nông nghiệp hiệu 
quả phù hợp với “nhu cầu kỹ thuật cụ thể của 
phụ nữ và người dân tộc thiểu số” (như được nêu 
tại Điều 12, Nghị quyết số 02/2010/NĐ-CP, và đề 
cập trong một tờ báo của Chính phủ (VPG News, 
2010). Tuy nhiên, nghiên cứu định tính của IFGS ở 
bốn tỉnh Hải Dương, Hòa Bình, Bình Định và Tiền 
Giang (IFGS, 2015) dường như khẳng định một kịch 
bản trong đó người chủ yếu tiếp nhận các dịch vụ 
khuyến nông là nam nông dân, đặc biệt là những 
nông dân sản xuất quy mô lớn và đạt được thành 
công nhất. Điều này đặc biệt đúng trong các khóa 
đào tạo sử dụng máy móc mới và kỹ thuật trồng 
trọt các cây trồng phi truyền thống có tiềm năng về 
thương mại. Ngược lại, nữ nông dân vẫn chủ yếu 
tham gia giới hạn ở các tập huấn kỹ thuật truyền 
thống như chăn nuôi quy mô nhỏ. Các nghiên cứu 
của Phạm Thu Hiền và Nguyễn Thị Hương (2014) 
cho thấy kết quả tương tự ở các vùng khác của Việt 
Nam.

Nhiều đối tác nhà nước tham gia quản lý và cung 
cấp các dịch vụ khuyến nông ở cấp trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện và cấp xã, với vai trò kết nối quan 
trọng của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ. Mặc dù 
vậy, chỉ có một tỷ lệ nhỏ cán bộ khuyến nông là nữ 
(Phạm Thu Hiền, 2014), và đây có thể là một phần 
của vấn đề. Có sự khác nhau giữa các vùng miền và 
địa phương về hình thức và thời gian của các khóa 
đào tạo này, kể cả phí tham dự của nông dân được 
chi trả như thế nào. Ví dụ, ở một số khu vực miền 
Bắc Việt Nam, việc trả phí lại là động lực để nam 
giới tham gia các khóa đào tạo về nông nghiệp 
ngay cả trong những trường  hợp phụ nữ làm hết 

các công việc đồng áng (Mia Urbano, trao đổi cá 
nhân, 2015). Tiêu chuẩn để chọn người tham gia 
dường như không phải lúc nào cũng rõ ràng hoặc 
có hệ thống.

Ở các địa bàn khảo sát của IFGS (2015), tỷ lệ tham 
gia của phụ nữ dường như thấp nhất ở khu vực 
miền núi. Ở khu vực này, phụ nữ đã kết hôn chia 
sẻ rằng họ chỉ tham dự các khóa học khuyến nông 
khi chồng họ đi vắng. Họ cũng thường đề cập đến 
trách nhiệm kép với việc nhà và chăm sóc gia đình 
như một lý do khiến họ không thể tham gia.  Ở tất 
cả các địa bàn, một số nữ nông dân rất nhiệt tình 
và hăng hái học hỏi, như nhận định của một số 
nam giới được phỏng vấn “Công việc của nữ nông 
dân đòi hỏi phải làm việc với đất và cây mỗi ngày, 
do đó, họ khao khát được đào tạo kỹ thuật” (Một 
nông dân nam là chủ sở hữu của một vườn cây ăn 
quả, Hải Dương, cho biết trong báo cáo của IFGS, 
2015: trang 38). Nhiều phụ nữ hơn nam giới cố 
gắng đáp ứng nhu cầu kiến thức kỹ thuật của họ 
thông qua các kênh không chính thức, chẳng hạn 
như xem các chương trình truyền hình cũng như 
trao đổi với các nhà cung cấp vật tư nông nghiệp 
hoặc hàng xóm có nhiều kinh nghiệm hơn.

Tất cả những khó khăn này không chỉ xảy ra ở Việt 
Nam. Bằng chứng cho thấy những vấn đề tương 
tự như vậy ở các nước khác, trong đó lý do chính 
khiến ít phụ nữ tham gia các hoạt động khuyến 
nông là do các dịch vụ được cung cấp có xu hướng 
tập trung vào các công việc chuyên của nam; cán 
bộ phần lớn là nam giới, gây khó khăn về mặt văn 
hóa khi giao tiếp trực tiếp với nữ nông dân; và việc 
tham dự thường đòi hỏi phải đi xa và đi vắng khỏi 
nhà một vài giờ đồng hồ (FAO, IFAD và ILO, 2010). 
Tóm lại, trong nhiều hoàn cảnh, dường như không 
khớp nhau giữa hình thức hỗ trợ mà phụ nữ nông 
thôn nhận được và những gì họ thực sự cần. Công 
tác  tổ chức và nội dung các hoạt động khuyến 
nông và đào tạo thường không giải quyết tình 
trạng bất bình đẳng giới hiện nay trong cung cấp 
kiến thức và nguồn lực sản xuất, thậm chí còn tác 
động tiêu cực đến việc thúc đẩy bình đẳng và bền 
vững trong phát triển nông nghiệp.

Một câu hỏi chính sách quan trọng là trong bối 
cảnh thương mại hóa nông nghiệp ngày càng mạnh 
mẽ, liệu các định kiến giới trong dịch vụ và đào 
tạo khuyến nông của Việt Nam có giảm xuống hay 
tăng lên trong thời gian gần đây, và có thể làm gì 
để thay đổi xu hướng này trong thực tế. Các quốc 
gia khác đã có những nỗ lực để tăng số lượng cán 
bộ khuyến nông nữ và để đảm bảo hạn ngạch cho 
phụ nữ tham gia trong các chương trình khuyến 
nông. Cũng có những kêu gọi mạnh mẽ cho các 
chương trình khuyến nông triển khai theo nhu cầu 
thay vì áp đặt từ trên xuống và chỉ tập trung vào 
hình thức. Cũng có những khuyến nghị mạnh mẽ 
về cách tiếp cận sử dụng phương pháp có sự tham 
gia và các công cụ giảng dạy phù hợp với nhu cầu 
học tập của nông dân, những người thường không 
có trình độ học vấn chính quy, và phương pháp này 
cũng phù hợp để lôi kéo sự tham gia của những 
phụ nữ rụt rè và ít giao tiếp xã hội hơn (Jafry và 
Sulaiman, 2013). Những kinh nghiệm này có thể 
cung cấp các kiến thức hữu ích cho Chính phủ Việt 
Nam trong định hướng các ứng phó với những 
thách thức trong việc phát triển các dịch vụ khuyến 
nông công bằng giới. Các trường dạy chăn nuôi 
gia súc gia cầm (FLS) do Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Đan Mạch (DANIDA) triển khai và Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia Bộ NN & PTNT thực hiện từ 
năm 2000 tại 36 xã nghèo ở cả đồng bằng và miền 
núi là một ví dụ tốt về dự án với một cấu phần có 
sự tham gia tích cực của nông dân và đã rất thành 
công. Đánh giá dự án này (Minh, Larsen và Neef, 
2010) cho thấy các kết quả tích cực trong tăng 
cường kiến thức và sự tự tin của nữ nông dân cũng 
như thay đổi thái độ và thực hành của nông dân, 
cán bộ khuyến nông và chính quyền địa phương về 
lợi ích của các hoạt động sinh kế cho nông dân. Đây 
là một sáng kiến đầy hứa hẹn với tiềm năng có thể 
mở rộng quy mô và phạm vi đến các lĩnh vực khác 
ngoài lĩnh vực chăn nuôi. 

địNH HướNg TươNg LAi:  
CầN THiếT TiếP CậN LồNg gHéP

Như đã được đề cập trong nghiên cứu của IFGS 
và thường xuyên được nêu trong một số bài báo 
tiếng Anh trên báo Việt Nam News, nông dân, và 
đặc biệt là nữ nông dân, rất cần một gói dịch vụ 

và hỗ trợ tích hợp, không chỉ các kỹ năng kỹ thuật 
trong phương pháp canh tác mà cả tín dụng, thông 
tin thị trường, kỹ năng kinh doanh và làm việc với 
thị trường.  Những hỗ trợ như vậy cho nông dân 
Việt Nam, đặc biệt là nữ nông dân, trở nên đặc biệt 
phù hợp trong một vài năm tới, trong bối cảnh rào 
cản thương mại được hạ thấp cho sản phẩm nông 
nghiệp do tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương.

Những năm gần đây, các tổ chức phát triển ngày 
càng quan tâm đến vai trò giới trong các chuỗi giá 
trị nông nghiệp (FAO, 2011a; USAID, 2009). Thúc 
đẩy cách tiếp cận toàn diện và lồng ghép để cải 
thiện lợi thế kinh tế-xã hội của phụ nữ nông thôn 
dường như là giải pháp nhiều hứa hẹn hơn là tập 
trung vào những biện pháp can thiệp cụ thể riêng 
lẻ. Như đã thấy, điều này là do phụ nữ nông thôn 
phải đối mặt với những định kiến trong nhiều 
lĩnh vực, và những rào cản về giới trong tiếp cận 
nguồn lực. Nói cách khác, chỉ những chính sách 
nông nghiệp toàn diện và hỗ trợ từ nhà nước cho 
khu vực nông thôn mới có thể giúp phụ nữ nghèo 
ở nông thôn nâng cao năng suất lao động và hiệu 
suất đất đai của họ cũng như đạt được quyền tự 
chủ lớn hơn (Elson và Jain, 2011). Một vấn đề quan 
trọng về chính sách là cần phải tăng cường các nỗ 
lực hợp tác và phối hợp của chính phủ và các bên 
liên quan thúc đẩy sự hợp tác chung này.

3.3. công việc làm công 
ăn lương trong các 
công ty xuất Khẩu

Thống kê phân tích ở chương 2 cho thấy, trong năm 
năm qua, so với các loại hình công việc khác như 
công việc tự làm hay công việc nội trợ không được 
trả lương, tỷ lệ phụ nữ trong khu vực làm công ăn 
lương tăng. Đây tiếp tục là một xu hướng có từ 
những năm trước đó và đã được lưu ý trong Đánh 
giá Tình hình Giới tại Việt Nam 2011. Các quan sát 
cho thấy rằng sự gia tăng này chủ yếu là kết quả 
của số lượng lao động nữ ngày càng tăng trong các 
nhà máy xuất khẩu. Các dữ liệu này cũng cho thấy 
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rằng công việc làm công ăn lương mang tới các 
điều kiện làm việc tương đối thuận lợi hơn cho lao 
động nữ. Điều kiện lao động của phụ nữ làm việc 
trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài 
là “tốt” hơn (so với doanh nghiệp tư nhân trong 
nước). Trong năm 2014, phụ nữ chiếm hơn 65% 
tổng số lao động làm việc cho các ngành thuộc sở 
hữu nước ngoài, trong khi tỷ lệ phụ nữ trong cả 
khu vực nhà nước và tư nhân trong nước dưới 50% 
(TCTK, 2015, Bảng 2.9). Trong trường hợp các nhà 
máy xuất khẩu nước ngoài, họ thường tuân thủ các 
tiêu chuẩn lao động cao hơn do áp lực từ những 
người mua lưu tâm đến danh tiếng của hàng hóa. 
Điều này cũng phần nào phản ánh các chính sách 
an toàn lao động và nghề nghiệp tốt hơn của các 
quốc gia bản địa của các công ty này. 

Điều này không phải là để khẳng định rằng tất cả 
các công việc cho phụ nữ (và nam giới) trong khu 
vực sản xuất công nghiệp đều có điều kiện làm việc 
tốt, tiền lương xứng đáng và bảo đảm an sinh xã 
hội. Nghiên cứu về các phân khúc khác nhau trong 
khu vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam (Kim 
và cộng sự, 2012; ActionAid, 2012; MUTRAP và 
ILSSA, 2014) cho thấy các khó khăn mà công nhân 
làm công ăn lương phải đối mặt:  hợp đồng không 
ổn định; làm thêm giờ quá nhiều mà được trả công 
thấp; dịch vụ y tế kém chất lượng (đặc biệt thiếu 
trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và chuẩn đoán); 
và không tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an 
toàn lao động. Những nghiên cứu này cũng chỉ ra 
rằng việc thiếu thanh tra, kiểm tra và cơ hội thăng 
tiến hạn chế của người lao động là những yếu tố 
làm trầm trọng thêm vấn đề này. Chính phủ cũng 
nhận thức được tình hình và đang tiến hành các 
bước để giải quyết tình trạng không tuân thủ pháp 
luật lao động, chẳng hạn như ví dụ tiến hành Chiến 
dịch Thanh tra Lao động vào tháng 4 năm 2015, và 
hiện đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên.46  

Một mối quan tâm lớn khác trong các đối thoại 
chính sách đang diễn ra liên quan đến nguy cơ đối 
với vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản 
xuất toàn cầu vẫn tiếp tục ở cấp độ các hoạt động 
lắp ráp có giá trị gia tăng thấp, mặc dù sản xuất 
công nghiệp đã chuyển từ may mặc sang điện tử 
(Norlund và Trần, 2015). Điều này được cho là có 
liên quan đến việc thiếu tay nghề kỹ thuật và đào 
tạo chuyên ngành đối với lực lượng lao động hiện 
nay (Ngân hàng Thế giới, 2013a), vấn đề này đặc 
biệt trầm trọng đối với các nữ công nhân. Điều 
này nhấn mạnh tầm quan trọng của những hỗ trợ 
mạnh mẽ từ Chính phủ cho mô hình công nghiệp 
hóa với sự tập trung vào các mục tiêu bình đẳng 
giới và phát triển nguồn nhân lực (Braunstein, 
2015).

Về mặt địa lý, hầu hết hoạt động sản xuất và việc 
làm ngành công nghiệp chủ yếu tập trung xung 
quanh hai thành phố chính của Việt Nam: Hồ Chí 
Minh và Hà Nội. Đông Nam Bộ (TP HCM và khu vực 
xung quanh) nhận được hơn một nửa đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) trong khi đồng bằng sông 
Hồng (Hà Nội và các vùng lân cận) nhận được hơn 
một phần tư số vốn từ nguồn đầu tư này (Cling và 
cộng sự, 2009).  Sự tập trung này là một nguyên 
nhân gây ra sự mất cân đối lớn trong các khu vực 
và là yếu tố tạo nên tình trạng di cư nội địa. Như 
đã đề cập, nếu chia theo ngành, các ngành sản 
xuất xuất khẩu đang tăng mạnh đặc biệt là các 
sản phẩm mới như điện tử và phụ tùng xe, và tỷ 
lệ phụ nữ làm việc trong các ngành mới nổi này 
cũng tăng lên (mặc dù họ vẫn vẫn chỉ làm ở mức 
công việc lắp ráp tay nghề thấp).  Tuy nhiên, giống 
như ngành sản xuất hàng may mặc xuất khẩu ở 
những nơi khác trên thế giới, ngành dệt may tiếp 
tục cung cấp một số lượng lớn công việc sản xuất 
làm công ăn lương cho phụ nữ. Ở Việt Nam, trong 
tổng số phụ nữ đang làm việc trong khu vực sản 
xuất công nghiệp, khoảng 1,5 triệu người việc làm 
trong ngành công nghiệp may mặc và dưới 300 

46   giai đoạn đầu tiên của chiến dịch này, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật lao động trong ngành dệt may, được bộ lao 
động-thương binh và xã hội (lđtb & xh) phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam, phòng thương mại và Công nghiệp việt 
nam thực  hiện với sự hỗ trợ của ilo. theo báo cáo chính thức, đây là một thành công và bộ lđtbxh có kế hoạch nhân rộng sáng 
kiến tương tự trong ngành xây dựng (xem trang web của ilo việt nam về hội thảo tổng kết Chiến dịch thanh tra lao động ngày 16 
tháng 10 năm 2015). Cũng thú vị để xác định lý do  tập trung vào ngành xây dựng, thay vì các ngành mang tính thương mại cao hơn 
như thiết bị điện tử hay giày dép.

ngàn người làm trong ngành điện tử và phụ tùng 
xe (TCTK, 2014). Vì lý do này, các phân tích trong 
phần này tập trung vào lao động trong ngành dệt 
may, và xem xét cụ thể trường hợp của các nhà 
máy trong Chương trình Công việc tốt hơn (Better 
Work). Như sẽ giải thích trong một vài phần kế 
tiếp, Chương trình Công việc tốt hơn tại Việt Nam 
có lẽ là một sáng kiến được biết đến rộng rãi và đã 
giới thiệu một mô hình đầy hứa hẹn cho mục tiêu 
tăng cường các quyền của phụ nữ trong công việc. 
Chính phủ có thể sử dụng sáng kiến này như là một 
khuôn mẫu cho các sáng kiến tương tự trong lĩnh 
vực làm công ăn lương khác ngoài ngành may mặc.

Ngành dệt may là ngành lâu đời nhất trong các 
ngành sản xuất xuất khẩu ở Việt Nam, đã phát triển 
mạnh mẽ từ những năm 1990 nhờ tiếp cận tốt tới 
thị trường châu Âu và sau đó đến thị trường Mỹ. 
Mặc dù có một số biến động và suy giảm do cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu trong những năm 
gần đây, kim ngạch xuất khẩu dệt may đã có thể 
duy trì ổn định ở mức khoảng 14% tổng giá trị xuất 
khẩu (xem Hình 3, Chương 2 và Bảng A5). Việt Nam 
hiện nay là nước xuất khẩu sản phẩm may mặc lớn 
thứ năm trên thế giới. Phần lớn các nhà máy may 
tham gia vào giai đoạn cắt-may-hoàn thiện, đây 
là phần cuối của chuỗi giá trị, một quá trình lắp 
ráp đơn giản với giá trị gia tăng thấp cho các nhà 
sản xuất, đồng thời phụ thuộc nhiều vào nguyên 
liệu nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Đây là 
một nhược điểm và gây trở ngại nghiêm trọng cho 
việc nâng cấp và phát triển kinh tế trong dài hạn 
(Williams và cộng sự, 2015). 

3.3.1. hoàn cảnh Kinh tế-xã 
hội của người lao Động

Hoàn cảnh kinh tế-xã hội của công nhân may mặc 
nữ rất khác hoàn cảnh của nữ nông dân hoặc lao 
động giúp việc gia đình được trả lương. Giống như 
lao động giúp việc gia đình được trả lương, những 
nữ công nhân may mặc này phần lớn là những 
người di cư từ nông thôn, như vậy họ là những 
người ra đi chứ không phải là những người ở lại 
phía sau. Nhưng họ trẻ hơn nhiều và thường có 

học vấn cao hơn so với nữ nông dân hoặc lao động 
giúp việc gia đình được trả lương. Số liệu trong báo 
cáo của ILO Việt Nam (2015) cho thấy công nhân 
may là trẻ nhất trong tất cả nhóm lao động làm 
công ăn lương, với độ tuổi trung bình là 30, trong 
khi lao động làm dịch vụ giúp việc gia đình là cao 
tuổi nhất, với độ tuổi trung bình 44. Trong các nhà 
máy thuộc Chương trình Công việc tốt hơn, hơn 
một nửa số công nhân may mặc nữ đã hoàn thành 
ít nhất trung học cơ sở (ILO, 2013b).

Ngược lại với các bằng chứng trước đây về công 
nhân may ở các nước châu Á thường được mô tả 
là độc thân và không có con (xem Kabeer và Tran, 
2002), một tỷ lệ đáng kể công nhân nữ trong ngành 
công nghiệp dệt may của Việt Nam kết hôn và có 
con. Số liệu cụ thể trong các nhà máy của Chương 
trình Công việc tốt hơn cho thấy 54% công nhân nữ 
đã kết hôn, góa hoặc đã ly dị, và 44% trong số đó 
có con nhỏ dưới năm tuổi (ILO, 2013b). Hơn 40% 
lao động nữ trong các nhà máy này đã làm công 
việc của họ trong ba năm hoặc lâu hơn.

Những công nhân may là những người mới nhập 
cư đến các thành phố, và đặc biệt với những người 
có con nhỏ, gặp khó khăn nghiêm trọng về chỗ ở 
và tiếp cận với các dịch vụ y tế và giáo dục. Ví dụ, 
ActionAid (2012: trang 56-61) cho biết những công 
nhân nhập cư với tình trạng cư trú tạm thời hoặc 
không có hộ khẩu ở Hải Phòng và thành phố Hồ 
Chí Minh phải đối mặt với giá tiền điện và nước cao 
hơn trung bình, phải sống trong những nơi ở chung 
giản đơn và gặp khó khăn trong việc tìm các trường 
học và dịch vụ y tế giá cả phải chăng và có chất 
lượng cho con cái của họ. 

3.3.2. những thách thức 
chính và cơ hội

Do các hồ sơ nhân khẩu học của công nhân may 
mặc nữ hiện nay là rất sơ sài, phần này ưu tiên 
phân tích các vấn đề và thách thức cụ thể mà 
những lao động này phải đối mặt trong thời gian 
mang thai và có con nhỏ. Phần này chia sẻ những 
hiểu biết từ thực tế của một số nhà máy may mặc, 
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những nhà máy đang tham gia Chương trình Công 
việc tốt hơn. Do vậy, những phát hiện này không 
được coi là đại diện cho toàn ngành công nghiệp 
may mặc. Dựa trên cơ sở tự nguyện, các nhà máy 
tham gia Chương trình Công việc tốt hơn thường là 
những nhà máy tuân thủ các tiêu chuẩn lao động 
tốt hơn so với các công ty may nhỏ  và ít thành 
công khác, thậm chí từ trước khi họ tham gia dự án 
này.47

CHươNg TrìNH CôNg ViệC TốT HơN  
(BeTTer WorK)

Công việc Tốt hơn là một chương trình được Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO) và Công ty Tài chính 
Quốc tế (IFC) đồng quản lý nhằm cải thiện điều 
kiện làm việc và khả năng cạnh tranh của các công 
ty. Tính đến tháng 9 năm 2015, hơn 360 nhà máy, 

hay khoảng một phần hai tổng số nhà máy FDI ở 
Việt Nam (Tran và Norlund, 2015) tham gia Chương 
trình Công việc tốt hơn, thuê khoảng hơn 470.000 
lao động trong đó 80% là lao động nữ.48

Ở Việt Nam, cũng như ở các nước khác có chương 
trình này, phương pháp tiếp cận của Công việc tốt 
hơn bắt nguồn từ nguyên tắc đối thoại xã hội49 và 
tập trung vào cung cấp ba “dịch vụ cốt lõi”: đánh 
giá, tư vấn và đào tạo. Một khi nhà máy được ghi 
danh vào chương trình này, họ sẽ được đánh giá 
về tình hình tuân thủ luật lao động quốc gia và 
tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tiếp theo là định kỳ 
thăm quan nhà máy của “cố vấn doanh nghiệp”, 
một người được đào tạo đặc biệt để thúc đẩy đối 
thoại giữa nhân viên và quản lý, giúp các nhà máy 
xây dựng và thực hiện các kế hoạch cải thiện việc 
tuân thủ luật pháp, và xây dựng hệ thống quản lý 

Hộp 4.  
cHu TrìnH công Việc TốT Hơn

một chu trình Công việc tốt hơn bắt đầu bằng một giai đoạn tư vấn ban đầu khoảng ba tháng, trong 
đó nhà máy được hướng dẫn quy trình: trước tiên là thành lập một ủy ban công nhân-quản lý, thứ hai là 
tiến hành tự đánh giá để xác định những vấn đề mà họ nghĩ rằng cần phải cải thiện. Ủy ban công nhân-
quản lý (được gọi là Ban tham vấn cải tiến hiệu suất lao động, hoặc PICCS) là trung tâm của mô hình 
Công việc tốt hơn, vì nó đại diện cho các cơ chế quan trọng qua đó thúc đẩy “đối thoại xã hội” và lập kế 
hoạch các hoạt động cải tiến. Sau khi Ủy ban này được thành lập và hoàn thành hoạt động tự đánh giá, 
dự án Công việc tốt hơn sẽ đến làm việc với nhà máy ; tiến hành đánh giá đầu vào về việc tuân thủ tiêu 
chuẩn lao động của nhà máy. Các câu hỏi trong công cụ đánh giá được chia thành tám cụm: bốn cụm 
liên quan đến luật pháp quốc gia (bồi thường, hợp đồng, thời gian làm việc, an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp) và bốn cụm khác liên quan đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế (phân biệt đối xử, tự do lập hội 
đoàn, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức). Khi số liệu đầu vào này được xây dựng, nhà máy sẽ tiếp tục 
nhận được tư vấn và hướng dẫn thông qua các cơ chế PICCS cũng như tập huấn thêm và các sự kiện 
đào tạo cụ thể phù hợp với nhu cầu cải thiện của nhà máy.

(Williams và cộng sự, 2015)

47  so sánh hoàn cảnh và sự hưởng thụ các quyền của người lao động trong các nhà máy tham gia và không tham gia sẽ là một lĩnh 
vực thú vị cho nghiên cứu và rất hữu ích cho chính sách. 

48  ước tính khoảng gần một phần ba tổng số lao động nữ thuộc ngành may mặc trong cả nước.

49  đối thoại xã hội đề cập đến các hình thức truyền thông, đàm phán và tham vấn khác nhau giữa người lao động và sử dụng lao 
động, giữa người lao động, sử dụng lao động và chính phủ, về các vấn đề cùng quan tâm. đó là một nguyên tắc cốt lõi của ilo và 
được cho là quan trọng để khuyến khích quản trị tốt và thúc đẩy sự ổn định xã hội và công nghiệp.

hiệu quả nhằm nâng cao tiêu chuẩn và ngăn chặn 
tình trạng lạm dụng lao động. Một trong những 
tính năng sáng tạo nhất của Công việc Tốt hơn là 
việc thành lập Uỷ ban công nhân-quản lý, cũng 
được gọi là PICCS (Ban tham vấn cải tiến hiệu suất 
lao động). PICCS hoạt động với sự tham gia tích 
cực của cả người lao động và quản lý. Họ cùng thảo 
luận bình đẳng, không dựa trên cấp bậc của mình, 
để giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định liên 
quan đến các vấn đề của nhà máy. Người lao động 
tham gia vào các ủy ban không cần phải là đại diện 
của công đoàn. Thông tin chi tiết về khung lý thuyết 
tổng thể của Công việc Tốt hơn được cung cấp 
trong Hộp 4.

Các nhà máy trong Chương trình này khác nhau về 
quy mô và hình thức sở hữu, cũng như người tiêu 
dùng chính và thị trường xuất khẩu. Chủ sở hữu 
nước ngoài từ Hàn Quốc (39%) và Đài Loan (13%) 
là phổ biến nhất. Hầu hết các nhà máy đang sản 
xuất cho các thương hiệu và nhà bán lẻ có trụ sở 
tại Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu, mặc dù Hàn Quốc 
và Nhật Bản cũng đang trở thành thị trường quan 
trọng. Trong khi một số nhà máy đã thành công 
trong việc duy trì hợp tác ổn định và có lợi nhuận 
với một số công ty mua hàng, đa số vẫn tiếp tục 
phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, các đơn đặt 
hàng khó được dự đoán, và lợi nhuận bị thu hẹp 
(Williams và cộng sự; Ngân hàng Thế giới, 2015).

Mô HìNH giới TroNg CáC NHà Máy THAM 
giA CHươNg TrìNH CôNg ViỆC TốT HơN

Phân tích số liệu điều tra lao động của Chương 
trình Công việc tốt hơn cho thấy có sự khác biệt 
rõ rệt giữa lao động nam và lao động nữ tại thời 
điểm các nhà máy dệt may tham gia chương trình 
(ILO, 2013b). Ví dụ, phụ nữ trong một số nhóm 
ngành nghề thường ít có khả năng được đào tạo 
hoặc thăng chức hơn nam giới. Điều này bất chấp 
thực tế là trung bình phụ nữ làm việc với thâm niên 
lâu hơn so với nam giới tại cùng một nhà máy. Tuy 

nhiên, nhìn chung, chỉ có một tỉ lệ nhỏ công nhân, 
không phân biệt giới tính hoặc trình độ của họ, đã 
được đào tạo. Phụ nữ làm việc nhiều giờ hơn một 
chút so với nam giới trong một tuần, nhưng nhận 
tiền thưởng và tiền lương thấp hơn. Phụ nữ tìm 
đến điều trị sức khỏe thường xuyên hơn so với nam 
giới và phụ nữ có trình độ giáo dục trung học phổ 
thông trở lên tìm đến các dịch vụ điều trị sức khỏe 
thường xuyên hơn so với phụ nữ khác. Tuy nhiên, 
hầu hết người lao động không hài lòng với chất 
lượng của các cơ sở y tế tại các nhà máy. Có rất ít 
cơ sở trông trẻ do nhà máy cung cấp.  Phụ nữ có 
học vấn cao hơn có nhiều khả năng gửi con đến các 
nhà trẻ tư nhân hơn so với những phụ nữ có học 
vấn thấp. Sự khác biệt này chỉ ra sự bất bình đẳng 
tiềm tàng giữa phụ nữ có thu nhập tương đối cao 
có thể chi trả cho dịch vụ nhà trẻ tư nhân, và những 
phụ nữ nghèo hơn - những người buộc phải dùng 
những loại hình trông trẻ không chính thức hoặc 
không mất phí.50 Hầu hết công nhân nghĩ rằng có 
rào cản trong thăng chức nhưng nói chung chỉ một 
số ít lao động dám nói lên sự quan ngại của họ. Tỷ 
lệ lao động nữ có học vấn cao đã từng khiếu nại về 
những vấn đề liên quan đến công việc cao hơn tỷ 
lệ phụ nữ có học vấn thấp. Những vấn đề này bao 
gồm làm thêm giờ, lương, chất lượng của thiết bị 
nhà máy, cũng như vấn đề lạm dụng bằng lời nói và 
quấy rối tình dục.

Các dữ liệu khảo sát tương tự được phân tích theo 
thời gian cho thấy sự cải thiện sau khi các nhà máy 
tham gia chương trình (Đánh giá Tóm tắt Tác động 
Chương trình Công việc tốt hơn ở Việt Nam, 2014). 
Ví dụ, công nhân cho biết công việc ổn định hơn, 
tỉ lệ người lao động có hợp đồng vô thời hạn hoặc 
hợp đồng mở tăng hơn gấp đôi trong vòng bốn 
năm. Và họ cũng cho biết thu nhập ổn định hơn và 
khả năng trang trải các chi phí chăm sóc sức khỏe 
tốt hơn. Tuy nhiên, cơ hội thăng tiến vẫn còn hạn 
chế, với 85% công nhân không bao giờ được thăng 
chức. Nhiều lao động cho biết nhà máy đã có các 
dịch vụ y tế nhưng vẫn tiếp tục đánh giá các dịch 

50  điều này dựa trên giả định rằng yếu tố có giáo dục chính thức cao hơn có thể coi là yếu tố ước lượng cho điều kiện gia đình khá 
giả hơn.

50  8 điều này được nhắc đến trong báo cáo tổng hợp việt nam của Chương trình Công việc tốt hơn, được phát hành vào tháng 7 
năm 2015, bao gồm 193 nhà máy với các kích thước đa dạng, cấu trúc và quyền sở hữu
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Hộp 5.  
các điều kHoản pHáp LuậT Quy địnH Về LAo động mAng THAi Và cHo con Bú

Bộ luật Lao động năm 2012 của Việt Nam có một số quy định cụ thể bảo vệ lao động nữ trước phân biệt 
đối xử và chống lại các rủi ro tại nơi làm việc trong thời gian mang thai và cho con bú. Các quy định bổ 
sung, mặc dù khá mơ hồ, đề cập đến trách nhiệm của các doanh nghiệp trong hỗ trợ cung cấp dịch vụ 
trông trẻ cho công nhân, bao gồm cả trang trải một phần các chi phí liên quan.52 Tháng 10 năm 2015, 
chính phủ ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thực hiện một số điều của Bộ 
Luật Lao động liên quan đến lao động nữ. Theo Nghị định này, người sử dụng lao động nếu xây nhà 
trẻ, trường mẫu giáo và trạm y tế đáp ứng các yêu cầu pháp lý thì có thể có quyền giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp.53

Ở  Việt Nam, người sử dụng lao động bị cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính hoặc tình trạng hôn 
nhân, lao động nam và nữ có công việc có giá trị tương đương được nhận một mức lương ngang bằng 
nhau54. Thêm vào đó, người sử dụng lao động không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trong trường hợp người lao động nữ vắng mặt vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản hoặc trong 
trường hợp đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Hơn nữa, lao động nữ trong các trường hợp nêu trên 
được bảo vệ trước các thủ tục xử lý kỷ luật.55 Tuy nhiên, nữ công nhân sẽ không được bảo vệ trong hoàn 
cảnh này, nếu hợp đồng kết thúc hoặc hết hạn.

Bộ Luật Lao động Việt Nam cũng có quy định về trợ cấp thai sản như nghỉ thai sản và giảm khối lượng 
công việc cho nhân viên nữ trước và sau khi sinh. Ví dụ, một nữ công nhân được hưởng 30 phút nghỉ có 
trả lương trong thời gian kinh nguyệt và 60 phút nghỉ có trả lương từ tháng thứ bảy của thai kỳ trở đi và 
khi người mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, là thời gian nghỉ cho con bú (thời gian nghỉ được 
thỏa thuận giữa người lao động và quản lý nhà máy).56 Bên cạnh đó, phụ nữ trong những trường hợp 
này không được phép làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ hoặc làm việc tại các địa bàn xa xôi.57 

Lao động nữ được hưởng 6 tháng nghỉ thai sản.58 Trong thời gian mang thai, lao động nữ có thể nghỉ 
5 ngày để đi khám thai và người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sức khỏe phụ khoa 
định kỳ 6 tháng.59 Trong trường hợp bị sẩy thai, phá thai hoặc thai chết lưu, người mẹ được nghỉ 10-50 
ngày, tùy thuộc vào độ tuổi của thai nhi và nếu đứa trẻ sơ sinh chết sau khi sinh, người phụ nữ có thể 
nghỉ 30-90 ngày, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ sơ sinh. Đáng chú ý là quyền được nghỉ 7-15 ngày mỗi 
năm cho các biện pháp tránh thai.60 

Trong các hình thức nghỉ thai sản này, lao động nữ được hưởng 100% mức lương tháng trung bình của 
6 tháng gần nhất và được bảo đảm quay trở lại công việc trước đây. Nếu điều đó là không thể, người sử 
dụng lao động phải bố trí công việc khác với mức lương tương đương.61 Tuy nhiên, những quyền lợi này 
chỉ áp dụng nếu người phụ nữ đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

51  báo cáo tổng hợp Chương trình Công việc tốt hơn lần thứ 
8, được công bố tháng 7 năm 2015, bao gồm 193 nhà máy đa 
dạng về quy mô, cấu trúc và hình thức sở hữu.

52  điều 154, bộ luật lao động 2012

53  nghị định 85/2015/nđ-Cp điều 11.

54  điều 90 khoản 3, bộ luật lao động 2012.

55  điều 155 khoản 3 và 4, bộ luật lao động 2012.

56  điều 155 khoản 5, bộ luật lao động 2012.  

57  điều 155 khoản 1, bộ luật lao động 2012.

58  điều 157, bộ luật lao động 2012.

59  điều 29, luật bảo hiểm xã hội 2006; và điều 152 khoản 2 
bộ luật lao động 2012.

60  điều 33, luật bảo hiểm xã hội 2006. 

62  điều 35, luật bảo hiểm xã hội 2006; và điều 158, bộ luật 
lao động 2012. 

vụ nhận được là “trung bình” hoặc “nghèo nàn”. 
Dịch vụ hỗ trợ trông trẻ như nhà trẻ, mẫu giáo tại 
nơi làm việc vẫn còn hiếm nhưng một vài nhà máy 
tham gia Chương trình Công việc tốt hơn có trợ 
cấp hàng tháng cho trẻ em để góp phần chi trả các 
chi phí nhà trẻ, mặc dù trường hợp này vẫn còn là 
thiểu số (Williams và cộng sự, 2015).

NHữNg VấN đề Cụ THể CủA LAo 
độNg MANg THAi Và CHo CoN BÚ

Hầu hết các dữ liệu gần đây từ các nhà máy tham 
gia Chương trình Công việc tốt hơn  cho thấy một 
bức tranh nói chung là tích cực liên quan đến các 
khía cạnh chính của bảo vệ thai sản, bao gồm cả 
việc không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng 
mang thai, quyền lợi thai sản, các quy định về an 
toàn và sức khỏe cho người lao động mang thai và 
cho con bú. 

Phân biệt đối xử công khai với phụ nữ mang thai và 
bà mẹ trẻ ở các nhà máy dường như là rất hiếm. Ví 
dụ, không có nhà máy nào bị phát hiện là đã chấm 
dứt hợp đồng lao động vì người phụ nữ đang mang 
thai hoặc cho con bú. Không có người sử dụng lao 
động nào đã thay đổi vị trí việc làm, tiền lương hoặc 
thâm niên của người lao động trong thời gian nghỉ 
thai sản. Phần lớn – khoảng 98% nhà máy cho phép 
người lao động được nghỉ một số ngày cần thiết 
trước khi sinh, và những người lao động cũng nhận 
được quyền lợi đầy đủ về nghỉ thai sản. Sự tuân 
thủ các quy định này có thể phản ánh một thực tế 
là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nhắc nhở các nhà 
máy thực hiện các nghĩa vụ của họ, và những người 
lao động trong các nhà máy thuộc Chương trình 
Công việc tốt hơn được thông tin đầy đủ về các 
quyền lợi của họ.

Tuy nhiên, Chương trình Công việc tốt hơn có biết 
một số trường hợp nhà máy tuân thủ tất cả các quy 
định trong Bộ Luật Lao động nhưng vẫn tiếp tục 
phân biệt đối xử bằng các hình thức tinh vi hơn, 
phá vỡ sự bảo vệ của pháp luật (Williams và cộng 
sự, 2015). Một ví dụ của việc này là không gia hạn 
hợp đồng cho người lao động sau khi họ nghỉ thai 

sản trở lại làm việc, một số công ty sử dụng cách 
này như một phương tiện để tránh phải cung cấp 
và/hoặc chi trả cho một giờ nghỉ cho con bú của 
các bà mẹ mới theo quy định. Rõ ràng, tình trạng 
này chỉ có thể xảy ra với lao động có hợp đồng có 
thời hạn cố định hoặc hợp đồng ngắn hạn. Đối với 
hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, nhà 
máy đã tìm cách khác để khiến công nhân nghỉ việc 
nhưng vẫn phù hợp với luật pháp, chẳng hạn như 
chuyển công nhân sang các vị trí kém hấp dẫn, mặc 
dù có mức lương như nhau nhưng tiền thưởng ít 
hơn (luật cho phép việc chuyển như vậy, miễn là 
mức lương không giảm, luật không đề cập đến tiền 
thưởng).

Liên quan đến việc bảo vệ các công nhân đang 
mang thai hoặc cho con bú trước rủi ro an toàn và 
sức khỏe, theo đánh giá của Chương trình Công 
việc tốt hơn, khoảng 13% các nhà máy không tuân 
thủ các tiêu chuẩn này. Việc không tuân thủ có 
thể bao gồm các hình thức khác nhau như không 
chuyển người lao động mang thai đến làm công 
việc nhẹ nhàng hơn, vẫn để họ thực hiện các công 
việc nguy hiểm có thể làm hại đến khả năng sinh 
đẻ và cho con bú của họ, hoặc không cho phép họ 
nghỉ một giờ mỗi ngày mà vẫn được trả đủ lương. 
Có nhiều lý do cho việc này. Ví dụ, Chương trình 
Công việc tốt hơn đã phát hiện ra trường hợp bộ 
phận nhân sự giữ hồ sơ của những lao động nên 
được chuyển sang công việc nhẹ hơn hoặc cắt giảm 
ngày làm việc xuống bảy giờ một ngày, khiến các 
cán bộ quản lý sản xuất không biết nhân viên nào 
được áp dụng quy định này. Đôi khi đó là người lao 
động muốn làm thêm ngoài giờ để có thu nhập 
nhiều hơn, và do đó không thông báo cho các cán 
bộ quản lý sản xuất.62 Những lý do khác mà công 
nhân đưa ra về việc muốn làm nhiều thời gian hơn 
quy định bảy giờ bao gồm mong muốn có được 
một bữa ăn tối miễn phí (mà họ được hưởng nếu 
họ làm thêm hơn hai tiếng) và cần phải chờ chồng 
làm việc trong cùng nhà máy để về nhà cùng nhau. 
Liên quan đến việc không cho phép lao động đủ 
điều kiện nghỉ cho con bú, đây là những trường hợp 
mà cán bộ quản lý sản xuất đã không có được danh 
sách chính xác các công nhân cho con bú, hoặc 

62  trong khi lao động có thai có thể dễ bị phát hiện, những người đã sinh con có thể giấu tình trạng của họ một cách dễ dàng.
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trong các nhà máy, công nhân, hoặc cả hai bên, 
muốn bỏ giờ nghỉ này. Tuy nhiên, 97% các nhà máy 
có trả lương cho công nhân nghỉ cho thời gian họ 
nghỉ cho con bú hàng ngày theo luật định.

Chương trình Công việc tốt hơn cũng đã phát hiện 
ra rằng một số nhà quản lý vẫn không thoái mái với 
những gì họ cho là một gánh nặng liên quan đến 
việc tuân thủ quy định bảo vệ lao động mang thai 
và cho con bú (Williams và cộng sự, 2015). Những 
phản đối phổ biến là thời gian nghỉ thai sản dài 
(tăng từ bốn đến sáu tháng theo Bộ luật Lao động 
năm 2012), hạn chế khả năng xử lý kỷ luật đối với 
lao động mang thai và cho con bú, và giảm ngày 
làm việc (tức là bảy giờ), mà họ tranh luận là làm 
gián đoạn sự liên tục và năng suất, gây bất lợi cho 
cả doanh nghiệp và người lao động khác. Một số 
nhà quản lý cũng phẫn nộ với thực tế rằng một số 
phụ nữ nghỉ thai sản ngay trong những tháng đầu 
tiên sau khi đi làm tại nhà máy, và nói rằng trong 
một số trường hợp, quyền này bị lạm dụng bởi các 
công nhân thất nghiệp, những người xin vào làm tại 
nhà máy với ý định mang thai sớm sau đó. Vì những 
lý do này, một số nhà máy đã tìm cách phá vỡ luật 
pháp và ngăn chặn việc làm của lao động mang 
thai. Ví dụ này bao gồm việc thuê lao động nữ trong 
các hợp đồng có thời hạn ngắn sáu tháng và sử 
dụng các bài kiểm tra “thể lực” như yêu cầu công 
nhân nhảy tại chỗ, như là bài kiểm tra mang thai 
tiêu chuẩn khi tuyển dụng. Điều này đi ngược lại với 
quy định của pháp luật, để lọc ra các công nhân đã 
mang thai. Theo luật pháp, cả hai việc làm này là vi 
phạm quyền tại nơi làm việc của phụ nữ mang thai. 

địNH HướNg TươNg LAi 

Như các ví dụ đã đưa ra trong phần này cho thấy 
việc làm trong khu vực chính thức của ngành công 
nghiệp may mặc có thể giúp một số nữ công nhân 
có điều kiện làm việc tốt và thu nhập tương đối ổn 
định. Tuy nhiên, đây là những công việc không mang 
đến nhiều cơ hội để học hỏi và tổng hợp các kỹ 
năng, hoặc không có được sự thăng tiến.

Rõ ràng là có nhiều tình thế khiến một số nữ công 
nhân may đặc biệt dễ bị tổn thương và hạn chế 
những gì họ thực sự có quyền được hưởng trong 

thực tế công việc hàng ngày ở nhà máy, chẳng hạn 
như là di cư từ nông thôn, có con nhỏ, hoặc có hợp 
đồng lao động ngắn hạn.

Chương trình Công việc tốt hơn hiện đang được 
triển khai trong một nhóm các công ty xuất khẩu, 
đã mang đến một cách tiếp cận đầy hứa hẹn để cải 
thiện tình hình tuân thủ pháp luật lao động Việt 
Nam ở các nhà máy. Các luật này ra đời thực sự tiến 
bộ và đã công nhận lao động nữ và lao động nam là 
bình đẳng, tuy nhiên việc thực thi cần phải tốt hơn 
nữa. Chương trình Công việc tốt hơn nên được nâng 
tầm và mở rộng sang cả các lĩnh vực sản xuất khác 
ngoài ngành may mặc và các nhà máy khác nữa, 
không chỉ các nhà máy sở hữu nước ngoài. Điều đặc 
biệt là những lợi ích của Công việc tốt hơn được 
chứng minh là không chỉ vượt xa hơn việc tuân thủ 
pháp luật mà còn giúp phần phát triển các kỹ năng 
giao tiếp và kỹ năng sống của người lao động thông 
qua việc tham gia vào PICCS. Một số nữ công nhân 
may cho biết họ thấy những kỹ năng này đặc biệt 
hữu ích, không chỉ ở nơi làm việc mà còn trong cuộc 
sống cá nhân của họ (Ngân hàng Thế giới, 2015c).

Tuy nhiên, những sáng kiến tương tự như Chương 
trình Công việc tốt hơn không phải là can thiệp duy 
nhất cần được thúc đẩy. Cần có những nỗ lực phối 
hợp từ các cơ quan chính phủ khác nhau để giải 
quyết vấn đề thiếu tay nghề kỹ thuật của lực lượng 
lao động nữ và cải thiện việc cung cấp các dịch vụ xã 
hội cần thiết để hỗ trợ các phúc lợi và năng suất làm 
việc của phụ nữ. Nhà trẻ và dịch vụ y tế chất lượng 
tốt, giá cả phải chăng cần được ưu tiên. Nói cách 
khác, chính phủ cần xây dựng một chính sách công 
nghiệp tổng quát tốt có quan tâm đến vấn đề giới 
trong từng khía cạnh. 

Cũng cần nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội 
dân sự, và đặc biệt các nhóm phụ nữ, để cung cấp 
hỗ trợ về các vấn đề pháp lý và xã hội  cho người lao 
động và vận động chống lại mọi hình thức phân biệt 
đối xử về giới mà hiện đang bị che giấu. Ví dụ, các 
Ban Nữ công thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam (VGCL) đã có một vai trò quan trọng trong việc 
hỗ trợ quyền lợi của lao động nữ trong một số nhà 
máy dệt may trên cả nước. Tuy nhiên ảnh hưởng 
của họ bị hạn chế bởi thực tế là hầu hết đại diện 

công đoàn ở cấp doanh nghiệp được chủ doanh 
nghiệp trả lương và thường kiêm nhiệm. Hỗ trợ độc 
lập về tài chính cho các đại diện công đoàn và đào 
tạo kỹ năng thương lượng tập thể tốt hơn có thể 
giúp giải quyết những điểm yếu và nâng cao quyền 
tự chủ của họ. Mạng lưới Hành động vì Lao động Di 
cư (M.net) mới được thành lập vào tháng 10 năm 
2014 là một nỗ lực chung của sáu tổ chức phi chính 
phủ trong nước63 có thể đóng một vai trò nhất định 
trong việc tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi xã hội 
cho tất cả những người công nhân may mới di cư 
đến các thành phố. 

3.4. lao Động giúp việc 
gia Đình Được trả lương

Dịch vụ giúp việc gia đình trả lương, được định 
nghĩa là những công việc làm cho nhà riêng được 
trả lương và bao gồm các việc nhà như lau chùi và 
nấu ăn hoặc chăm sóc trẻ em, người già và người 
bệnh, hoặc phổ biến nhất, kết hợp cả hai việc. Đây 
là một nguồn việc làm được trả lương quan trọng 
với số lượng ngày càng tăng cho phụ nữ ở nhiều 
nơi trên thế giới. Số liệu thống kê của ILO khu vực 
Châu Á và Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) chỉ 
ra rằng trong năm 2010, lao động nữ giúp việc gia 
đình chiếm khoảng 5% tổng số lao động nữ trong 
khu vực, và gần 12% tổng số lao động nữ làm công 
ăn lương (Bảng 3.1 trong ILO 2013a). Các con số 
tương ứng đối với lao động nam là 0,5% và 1,7%, 
cho thấy đây là một nghề ‘của phụ nữ’. Điều này 
thường được giải thích theo quan điểm (và định 
kiến) phổ biến về việc phụ nữ ‘sinh ra’ phù hợp với 

các hoạt động mang lại sự hòa hợp và hạnh phúc 
trong gia đình. Ngoài khía cạnh giới, giúp việc gia 
đình được trả lương cũng mang khía cạnh tầng lớp 
và chủng tộc, và những công việc này chủ yếu do  
phụ nữ từ các khu vực, dân tộc, chủng tộc hay tầng 
lớp  khó khăn và có nhiều bất lợi hơn đảm đương 
(Duffy 2005). Lao động giúp việc gia đình không 
chỉ tìm kiếm việc làm ở quê hương của mình, 
mà cũng di cư quốc tế để tìm việc làm được trả 
lương, thường qua các đơn vị giới thiệu việc làm 
đóng vai trò trung gian. Châu Á có số lượng dân 
di cư lớn trong khu vực, ví dụ từ Indonesia, Lào và 
Campuchia đến quốc gia giàu có hơn như Malaysia. 
Nhiều lao động giúp việc gia đình khác di cư ra 
ngoài khu vực này, đặc biệt là tới Trung Đông, châu 
Âu và Bắc Mỹ. Philippines và Indonesia là những 
nước gửi lao động nữ đi di cư lớn nhất trong khu 
vực châu Á (ILO 2013).

Số liệu Điều tra Lao động Việc làm trình bày ở 
chương 2 cho thấy lao động nữ giúp việc gia đình 
ở Việt Nam chiếm khoảng 1% của tổng số lao động 
nữ (tỷ lệ thấp hơn so với mức trung bình của khu 
vực) và thu nhập bình quân hàng tháng của họ, 
vào khoảng 125 đô la Mỹ mỗi tháng (tỷ giá tháng 
4 năm 2016), thấp nhất trong toàn bộ nền kinh 
tế, chỉ cao hơn những người làm việc nhận lương 
trong ngành nông nghiệp (xem Bảng 11, Chương 
2).64 Dịch vụ giúp việc gia đình trả lương cũng là 
lĩnh vực có tỷ trọng nữ cao nhất tại Việt Nam hiện 
nay, với phụ nữ chiếm 93% tổng số lao động của 
ngành. Đối với di cư quốc tế, Việt Nam hiện đang 
có một tỷ lệ tương đối nhỏ người lao động làm việc 
ở nước ngoài (chủ yếu là Đài Loan, Đặc khu Hành 
chính Ma Cao của Trung Quốc và Cyprus, như trong 

63  Các tổ chức phi chính phủ trong nước này bao gồm: viện phát triển sức khỏe cộng đồng (light), trung tâm phát triển và hội 
nhập (CDi), trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (gFCD), viện nghiên cứu Chính sách, luật và phát triển 
(plD), hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo việt nam (viJusap), và trung tâm nghiên cứu-tư vấn Công tác xã hội và phát triển 
cộng đồng (sDrC).

64  Con số chính thức có khả năng không phản ánh đầy đủ  số lượng thực tế lao động giúp việc gia đình được trả lương vì nhiều lý 
do, và do đó số liệu lấy từ điều tra lao động việc làm và báo cáo trong Chương 2 này nên được xem như là mức thấp hơn số lượng 
thực tế lao động giúp việc gia đình việt nam. tuy nhiên các điều tra lao động việc làm lFs, hoặc bất kỳ điều tra toàn quốc khác phù 
hợp với những định nghĩa được quốc tế chấp thuận, vẫn là nguồn tốt nhất cho đến nay, vì ít nhất nó cung cấp một dấu hiệu đáng 
tin cậy của một mô hình rộng, toàn quốc và có thể so sánh theo thời gian. mặt khác, số liệu báo cáo của các tổ chức ngo không 
phải thường xuyên cung cấp thông tin đáng tin cậy, nhất là khi các mẫu mà họ dùng thường không mang tính đại diện và các định 
nghĩa và phương pháp ho dùng không được giải thích rõ ràng. điều tra mức sống hộ gia đình có một mô-đun năm 2010 hỏi cụ thể 
liệu gia đình có “người giúp việc ăn chung và ở cùng nhà, hoặc một thành viên gia đình đã di cư để làm người giúp việc”, nhưng việc 
phân tích các dữ liệu từ mô-đun này cho thấy các câu hỏi có thể chưa được đặt ra một cách hiệu quả hoặc có thể bị người trả lời 
hiểu sai (phát hiện từ tác giả). tổng cục thống kê có thể xem xét thử lại và xây dựng một mô-đun được thiết kế tốt hơn về lao động 
giúp việc gia đình để trở thành một cấu phần thường xuyên của điều tra mức sống hộ gia đình.
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tài liệu của UN Women Việt Nam, 2012b), nhưng 
các cán bộ làm chính sách cho biết xu hướng này 
sẽ có thể tăng mạnh liên quan tới việc Đài Loan 
mới dỡ bỏ lệnh cấm tuyển dụng lao động giúp việc 
gia đình người Việt Nam đã được đặt ra kể từ năm 
2005, và thỏa thuận mới ký gần đây với Ả Rập và 
Malaysia về việc bảo vệ tốt hơn cho lao động giúp 
việc gia đình (ILO Việt Nam, 2015).

Có một số lý do giải thích cho sự tăng trưởng của 
lao động giúp việc gia đình được trả lương ở châu 
Á, cũng như ở các khu vực đang phát triển khác 
(ILO, 2013a). Sự già hóa dân số và gia tăng gia đình 
hạt nhân do tình trạng di cư từ nông thôn ra thành 
thị, có nghĩa là gia đình cần nhiều hỗ trợ hơn trong 
các hoạt động chăm sóc, đặc biệt là nếu họ sống 
tại các quốc gia mà dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng 
công còn hạn chế. Yếu tố giải thích quan trọng nhất 
là phụ nữ tham gia lực lượng lao động ngày càng 
tăng. Vì trách nhiệm chăm sóc gia đình chủ yếu 
là công việc của phụ nữ, nhu cầu của các gia đình 
cần dịch vụ giúp việc từ bên ngoài cũng tăng lên 
một cách tương ứng. Quan trọng hơn, hiện tượng 
này có sự bất bình đẳng về thu nhập và có các khía 
cạnh giới. Chủ yếu là những phụ nữ có nghề nghiệp 
chuyên môn và có thu nhập cao thường sẵn sàng 
sử dụng dịch vụ giúp việc gia đình trong khi những 
phụ nữ nghèo thường là người đi làm giúp việc cho 
các gia đình khác, ngay cả khi mức thù lao và bảo 
trợ xã hội thấp. Ở Việt Nam cũng vậy, các cán bộ 
chính sách cho rằng sự tăng trưởng của lao động 
giúp việc gia đình có trả lương gần đây chủ yếu là 
do sự gia tăng của “tầng lớp trung lưu” thành thị. 
Ví dụ, nghiên cứu của Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội (Bộ LĐTBXH) và ILO (2011) tại Hà Nội và TP 
HCM cho thấy rằng 46% các hộ gia đình được khảo 
sát thuê lao động giúp việc gia đình và tỷ lệ này cao 
gấp hai lần so với giai đoạn trước năm 2000.

Phần lớn các hộ gia đình thành thị thuê lao động 
giúp việc gia đình có mức sống trung bình hoặc 
trên trung bình65 và cũng được trang bị các thiết 
bị công nghệ tiết kiệm sức lao động như máy giặt 
và bếp gas. Các hộ gia đình cần dịch vụ chăm sóc 

chuyên sâu, chẳng hạn như có con nhỏ hoặc cha 
mẹ già yếu, có nhiều khả năng lựa chọn giúp việc 
sống cùng hơn so với các hộ khác (Nguyễn Minh, 
2015). Trong hầu hết các trường hợp, đó là người 
vợ trong gia đình thuê người đồng ý hợp đồng với 
người giúp việc và quản lý công việc của người 
này hàng ngày. Có một số dấu hiệu cho thấy nhu 
cầu đối với các dịch vụ giúp việc gia đình trả lương 
đang tăng lên ở các thị trấn nhỏ và các vùng nông 
thôn, đặc biệt liên quan đến các nhu cầu chăm sóc 
người cao tuổi (Phạm Thu Hiền, 2015).

Việc thông qua Công ước ILO về Lao động giúp việc 
gia đình số 189 năm 2011 đã đánh dấu một mốc 
quan trọng. Nó góp phần nâng cao nhận thức về 
tình trạng lao động giúp việc gia đình trả lương 
trên toàn cầu và cung cấp cơ sở pháp lý tốt để 
tập hợp người lao động ở cấp quốc gia. Việt Nam 
chưa phê chuẩn Công ước 189 nhưng đã có những 
bước đi cần thiết để công nhận và bảo vệ quyền lợi 
người lao động làm thuê giúp việc tốt hơn. Ví dụ, 
Bộ luật Lao động mới của Việt Nam được thông 
qua vào năm 2012, lần đầu tiên công nhận giúp 
việc gia đình là một công việc làm công ăn lương 
và có năm điều khoản cụ thể. Theo sau đó vào 
năm 2014 Nghị định 27/2014 / NĐ-CP9 (Nghị định 
27) và Thông tư 9/2014 / TT-BLĐTBXH (Thông tư 
số 19) đi kèm đề cập cụ thể hơn các điều khoản 
áp dụng với lao động giúp việc gia đình được trả 
lương trong phạm vi cả nước. Nghị định số 27 yêu 
cầu phải có hợp đồng lao động bằng văn bản được 
ký kết giữa người giúp việc và người sử dụng lao 
động và bắt buộc thực hiện các điều kiện như liệt 
kê dưới đây.

Theo Thông tư số 19, người sử dụng lao động phải 
thông báo cho cán bộ Uỷ ban Nhân dân xã/phường 
về việc thuê lao động giúp việc của họ, và cả trong 
trường hợp chấm dứt hợp đồng. Uỷ ban nhân dân 
(ở nơi người lao động giúp việc xuất phát) được 
yêu cầu quản lý và báo cáo các vấn đề liên quan 
đến hợp đồng và quyền lợi của người đi làm giúp 
việc gia đình. Hướng dẫn chi tiết đã được đưa ra 
cho chính quyền địa phương tại cấp xã, huyện và 

65   trong điều tra của bộ lđtbxh -ilo, mức sống được quyết định dựa vào nhận thức của người trả lời. không có định nghĩa chính 
thức về mức sống ở việt nam 

Hộp 6.  
mộT số điều Trong ngHị địnH 27

điều 5. Ký kết hợp 
đồng lao động

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao 
động có trách nhiệm thông báo với ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
người lao động làm việc về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình.

điều 7. nội dung của 
hợp đồng lao động 

hợp đồng lao động phải có những nội dung liên quan đến điều kiện ăn, ở của 
người lao động (nếu có); tiền tàu xe về nơi cư trú khi chấm dứt hợp đồng lao 
động đúng thời hạn; thời gian và mức chi phí hỗ trợ để người lao động học 
văn hóa, học nghề (nếu có); trách nhiệm bồi thường do làm hư hỏng dụng 
cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại về tài sản của người sử dụng lao 
động; những hành vi bị nghiêm cấm đối với mỗi bên.

điều 8. Thử việc thời gian thử việc không quá 06 ngày làm việc.

điều 13. Trách nhiệm của 
người sử dụng lao động và 
người lao động khi chấm 
dứt hợp đồng lao động

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại Điều 10 nghị định này, 
người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ 
các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong hợp đồng lao động. 

điều 15. Tiền lương, hình thức 
trả lương, thời hạn trả lương

mức tiền lương do hai bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng lao động. mức 
tiền lương (bao gồm cả chi phí ăn, ở của người lao động sống tại gia đình 
người sử dụng lao động nếu có) không được thấp hơn mức lương tối thiểu 
vùng do chính phủ quy định. người sử dụng lao động và người lao động 
thỏa thuận mức chi phí ăn, ở hàng tháng của người lao động (nếu có), nhưng 
không vượt quá 50% mức tiền lương trong hợp đồng lao động.

điều 16. Tiền lương 
ngừng việc

người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động 
trong trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao 
động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

điều 18. Tiền thưởng
hàng năm, căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động và 
khả năng kinh tế của hộ gia đình, người sử dụng lao động thưởng cho người 
lao động.

điều 19. Bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế

người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương 
của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người lao 
động tự lo bảo hiểm.

điều 21. Thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi đối với 
người lao động sống cùng gia 
đình người sử dụng lao động

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do hai bên thỏa thuận nhưng người lao 
động phải được nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ nghỉ liên tục trong 24 giờ 
liên tục.

điều 22. nghỉ hàng tuần

mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. trong trường hợp 
không thể bố trí được thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bảo 
đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. 
thời điểm nghỉ do hai bên thỏa thuận.

điều 23. nghỉ hàng 
năm, nghỉ lễ, tết

người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì 
được nghỉ hàng năm là 12 ngày làm việc và được hưởng nguyên lương. thời 
điểm nghỉ do hai bên thỏa thuận. người lao động có thể thỏa thuận với người 
sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 
năm một lần.

Nguồn: Nghị định 27/2014/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
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tỉnh. Tất cả điều này minh chứng rằng Chính phủ 
cam kết cải thiện các tiêu chuẩn cho lao động giúp 
việc gia đình được trả lương nhưng cam kết này 
vẫn ở giai đoạn đầu và việc triển khai thực tế vẫn là 
một thách thức.

3.4.1. hoàn cảnh Kinh tế-
xã hội của lao Động 
giúp việc gia Đình

Phần lớn lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam 
là phụ nữ. Tương tự như công nhân may, một tỷ 
lệ đáng kể trong số họ là dân nhập cư từ khu vực 
nông thôn và nhiều người đến từ các gia đình 
nghèo. Tính trung bình, họ lớn tuổi hơn so với công 
nhân may và lớn tuổi nhất trong tất cả các nhóm 
lao động làm công ăn lương nữ, với độ tuổi trung 
bình là 44 (TCTK, 2014). Phần lớn lao động giúp 
việc gia đình hoàn thành trung học cơ sở, và do đó 
dường như họ có trình độ học vấn cao hơn so với 
những phụ nữ ở lại địa phương làm nông nghiệp. 
Một sự khác biệt so với nhóm lao động tự làm 
trong nông nghiệp là gần như tất cả lao động giúp 
việc gia đình thuộc nhóm dân tộc đa số (ILO và Bộ 
LĐTBXH, 2011, báo cáo của Phạm Thu Hiền, 2015). 
Trong khi ở các quốc gia khác, chủng tộc và dân 
tộc thường là trung tâm của sự vận động quyền 
lực trong dịch vụ giúp việc gia đình, tại Việt Nam, 
quyền lực và sự phân tầng trong mối quan hệ giữa 
người giúp việc gia đình và chủ sử dụng lao động 
dường như chủ yếu là do khác biệt về thu nhập 
và khác biệt giữa nông thôn và thành thị (Nguyễn 
Minh, 2015).

Nghiên cứu của ILO và Bộ LĐTBXH (2011) phân 
biệt ba loại giúp việc gia đình chính: những người 
sống tại nhà chủ sử dụng lao động; những người 
không sống tại nhà chủ sử dụng lao động, và có thể 
làm cho hơn một hộ gia đình một vài giờ cho mỗi 
lần giúp việc; và những người làm việc như những 
người chăm sóc giúp đỡ bệnh nhân vệ sinh cá 
nhân, ăn uống và các việc tương tự khác trong khi 
họ đang ở trong bệnh viện. Có sự khác biệt trong 
đặc điểm của ba nhóm lao động giúp việc gia đình 
này. Một tỷ lệ lớn người giúp việc không sống trong 

nhà chủ và người giúp việc cho người bệnh tại 
bệnh viện đã lập gia đình và có con, trong khi một 
tỷ lệ lớn hơn người giúp việc gia đình sống trong 
nhà chủ là góa phụ hoặc ly dị và thường không có 
nơi ở ổn định. Mặc dù nhiều lao động giúp việc gia 
đình là người nông thôn di cư, một số người đến 
từ các khu vực đô thị. Tỷ lệ lao động thành thị cao 
hơn trong nhóm giúp việc không sống cùng chủ 
nhà. Giúp việc thành thị có xu hướng có trình độ 
học vấn cao hơn. Một số trong nhóm này đã hoàn 
thành bậc giáo dục phổ thông hoặc thậm chí một 
số có trình độ đào tạo nghề và đã có việc làm khác 
trước khi trở thành giúp việc gia đình so với phụ nữ 
nông thôn. Ví dụ, một vài người trong số họ từng 
làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước đã bị 
đóng cửa do tư nhân hóa (Nguyễn Minh, 2015). 
Một phần nhỏ nam giới đang làm nghề này tập 
trung chủ yếu vào loại hình chăm sóc bệnh nhân 
tại bệnh viện và có xu hướng chỉ để hỗ trợ bệnh 
nhân nam, trong khi những người chăm sóc trong 
bệnh viện là phụ nữ thường chăm sóc cả hai bệnh 
nhân nữ và nam (ILO và Bộ LĐTBXH, 2011, báo cáo 
của Phạm Thu Hiền, 2015). Theo khảo sát này, hơn 
60% lao động giúp việc gia đình được phỏng vấn 
mong muốn tiếp tục làm nghề này trong thời gian 
dài, trong khi phần còn lại cho biết công việc giúp 
việc gia đình chỉ là một cơ hội trong thời gian trước 
mắt (23%) hoặc là không chắc chắn (16%).

Theo quan sát của Nguyễn Minh (2015), lao động 
giúp việc gia đình trong ba loại hình này phải đối 
mặt với các thách thức khác nhau. Giúp việc sống 
tại nhà chủ phụ thuộc vào chủ của họ nhất. Họ có 
thu nhập ổn định và an toàn hơn, nhưng cũng là 
quan hệ lao động bị bó buộc, thậm chí còn bị bóc 
lột. Chi phí sinh hoạt của họ được chi trả và họ có 
thể tiết kiệm nhiều hơn lao động không sống tại 
nhà chủ, nhưng họ thường thiếu sự riêng tư và chỉ 
trong một số ít trường hợp họ được cho phòng 
riêng trong ngôi nhà họ sống và làm việc. Họ cũng 
có khả năng phải đối mặt với nhiều đòi hỏi về thời 
gian làm việc hơn từ người sử dụng lao động của 
họ (làm việc ngoài giờ thường xuyên). Lao động 
giúp việc không sống tại nhà có thể không có việc 
thường xuyên và lương thấp hơn nhưng cũng được 
cho là linh hoạt và tự chủ hơn. Giúp việc cho người 
bệnh ở bệnh viện có thể căng thẳng và thất thường 

nhất, đòi hỏi phải sống bên cạnh bệnh nhân liên 
tục đến 14 giờ một ngày, và tập trung cao độ trong 
một khoảng thời gian ngắn trong năm.

3.4.2. thách thức 
chính và cơ hội

Đối với giúp việc sống tại nhà chủ, trong khi 96% 
chủ sử dụng lao động tuyên bố đã có thỏa thuận 
với nhau, chỉ có 90% người giúp việc cho biết có 
thỏa thuận. Trong khi khoảng 9% chủ lao động 
cho biết có hợp đồng bằng văn bản, chỉ có 7% 
giúp việc cho biết có hợp đồng văn bản. Đối với 
giúp việc không sống tại nhà chủ, 4% chủ sử dụng 
lao động nói đã ký kết hợp đồng bằng văn bản, 
trong khi chỉ có 1% người giúp việc cho biết đã ký 
hợp đồng. Con số này cũng hữu ích để so sánh với 
số liệu báo cáo trong Bảng 9 Chương 2 phía trên 
về tình trạng hợp đồng cho người lao động làm 
công ăn lương nói chung. Các số liệu từ Bảng 9 
cho thấy rằng, trên toàn quốc và ở tất cả các lĩnh 
vực, trong tổng số lao động làm công ăn lương 
không có bất kỳ trình độ chuyên môn kỹ thuật 
nào, hơn một nửa số lao động nữ (54%) có hợp 
đồng bằng văn bản, một tỷ lệ cao hơn nhiều so 
với tỷ lệ người giúp việc báo cáo trong nghiên cứu 
của ILO và Bộ LĐTBXH (2011). Báo cáo này cũng 
cho thấy mức độ bấp bênh cao hơn nhiều trong 

công việc của lao động giúp việc gia đình so với 
lao động làm công ăn lương phi chính thức.

Một bước nữa để tăng cường sự tuân thủ pháp 
luật là khuyến khích người giúp việc và chủ sử 
dụng lao động ghi lại chính xác giờ làm việc để 
tính toán đúng tiền lương bao gồm cả phụ cấp 
thêm giờ và phụ cấp cho các công việc được yêu 
cầu thêm. Ví dụ, ILO, gần đây đã phát triển một 
bộ công cụ đào tạo sáng tạo và dễ sử dụng với các 
hình ảnh minh họa liên quan đến vấn đề này cho 
các tổ chức đại diện cho lao động giúp việc gia 
đình hoặc bất kỳ tổ chức nào khác đang hỗ trợ và 
tập hợp lao động giúp việc (ILO, 2014a).

Mặc dù Bộ luật Lao động năm 2012 của Việt Nam 
đã quy định giờ làm việc tối đa là 8 giờ mỗi ngày 
và 48 giờ mỗi tuần cho lao động giúp việc gia 
đình, các bằng chứng cho thấy rằng cả giúp việc 
sống tại nhà chủ và những người chăm sóc trong 
bệnh viện đều làm việc vượt xa các giới hạn này 
(Phạm Thu Hiền, 2015 ghi chú cơ sở). Liên quan 
đến khía cạnh khác trong quyền lợi của người giúp 
việc gia đình, có bằng chứng rằng chỉ có một số 
nhỏ người giúp việc có bảo hiểm sức khỏe và bảo 
hiểm xã hội và hầu hết là do chính họ mua chứ 
không phải là chủ của họ. Một số giúp việc gia 
đình cũng có khả năng bị lạm dụng bằng lời nói 
hoặc lạm dụng tình dục, nhưng dường như mọi 

Bảng 15: Hình thức thỏa thuận lao động do cả chủ lao động và người lao động báo cáo 

Loại thỏa thuận

giúp việc 
sống tại nhà 

chủ  
(% trên tổng 

số ý kiến 
người chủ)

giúp việc 
không sống 
tại nhà chủ 

(% trên tổng 
số ý kiến 

người chủ)

Sống tại  
nhà chủ  

(% trên tổng 
số ý kiến 

người giúp 
việc) 

Không sống 
tại nhà chủ  

(% trên tổng 
số ý kiến 

người giúp 
việc)

giúp việc ở 
bệnh viện  

(% trên tổng 
số ý kiến 

người giúp 
việc)

có thỏa thuận lao 
động

95,8 100,0 89,8 94,0 90,4

hình thức

miệng 89,5 96,3 93,3 98,9 97,6

văn bản 8,5 3,8 6,7 1,1 2,4

nguồn: ilo và bộ lđtbxh, 2011, bảng 12: 71.
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người đều rất dè dặt xung quanh những vấn đề 
này.

Sau một vài năm kể từ khi ILO và Bộ LĐTBXH lần 
đầu nghiên cứu dịch vụ giúp việc gia đình được 
trả lương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sẽ thực 
sự hữu ích nếu vào thời điểm này tiến hành một 
cuộc khảo sát với thiết kế tương tự như là một 
cách để giám sát liệu Nghị định số 27 có bắt đầu 
tạo ra khác biệt cho công việc của người làm giúp 
việc gia đình. Chúng ta cũng cần thực hiện nhiều 
bước nữa để tiếp tục thúc đẩy mọi việc, chẳng 
hạn như phổ biến rộng rãi thông tin về các luật 
mới đến người giúp việc, chủ sử dụng lao động và 
chính quyền địa phương. Một chiến lược tiếp cận 
cộng đồng có hiệu quả bao gồm các tài liệu đơn 
giản và dễ hiểu, thúc đẩy cơ chế khiếu nại và tiếp 
cận công lý rõ ràng, và làm việc chặt chẽ với các 
nhóm và tổ chức cộng đồng. Tăng cường năng lực 
của chính quyền địa phương trong thực thi Nghị 
định 27 và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người lao 
động giúp việc gia đình cũng rất cần thiết.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chủ thể 
có liên quan để đạt được các mục tiêu này. Các 
bên có liên quan bao gồm: Sở LĐTB & XH, chính 
quyền địa phương ở cả nơi đi và nơi đến của lao 
động giúp việc gia đình, các tổ chức hỗ trợ pháp 
lý, các trung tâm dạy nghề, các cơ sở của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ. Kinh nghiệm từ các nước khác cho 
thấy sự tham gia của các nhóm phụ nữ thường rất 
quan trọng để đảm bảo rằng quyền lợi của giúp 
việc gia đình được thực hiện đầy đủ. Sự chú ý của 
các tổ chức đoàn thể Việt Nam và các tổ chức xã 
hội dân sự đến hoàn cảnh của người giúp việc gia 
đình vẫn còn rất hạn chế, nhưng đang có một số 
điểm hứa hẹn. Trung tâm Giới, Gia đình và Phát 
triển cộng đồng(GFCD) trong những năm gần đây 
đã rất tích cực trong tiến hành các nghiên cứu, 
tham vấn và vận động chính sách xung quanh vấn 
đề này. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã và đang thí điểm 
một vài sáng kiến liên quan đến thành lập “câu 
lạc bộ” cho người giúp việc gia đình tại Hà Nội và 
cung cấp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của 
người giúp việc gia đình ở một số tỉnh (Phạm Thu 

Hiền, 2015).  Mạng lưới Hành động vì Người di cư 
(M.net) được nói đến trong Phần 3.3. cũng có thể 
trở thành một điểm tư vấn quan trọng cho nhiều 
lao động giúp việc gia đình được trả lương đến từ 
các vùng nông thôn.

3.5. các thách thức 
chính về công việc và 
những ưu tiên cho 
chính sách

Hiện thực hóa quyền của phụ nữ trong công việc 
đòi hỏi phụ nữ có thể tiếp cận đến công việc ổn 
định với điều kiện làm việc an toàn, lương phù 
hợp và bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, trong một số 
phân đoạn của nền kinh tế Việt Nam, việc làm của 
phụ nữ không đáp ứng được các tiêu chí trên.

Những phân tích trong chương này tập trung vào 
các khó khăn cụ thể đang thách thức ba nhóm 
lao động nữ khác nhau: nữ nông dân làm việc ở 
quy mô nhỏ, lao động giúp việc gia đình được trả 
lương, và công nhân nhà máy may. Tất nhiên có 
nhiều ngành nghề và lĩnh vực quan trọng khác 
cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng như du lịch, 
bán hàng rong và khu vực công. Tuy nhiên ba 
nghề đã được chọn vì chúng khá đại diện cho các 
thách thức mà các nhóm phụ nữ thiệt thòi phải 
đối mặt trong thực tế công việc hàng ngày của 
họ.66 Cả phụ nữ tự làm trong nông nghiệp quy 
mô nhỏ và phụ nữ làm giúp việc gia đình được 
trả lương góp phần tạo thành nhóm lao động phi 
chính thức, nhưng từng nghề phải chịu khó khăn 
và tình trạng dễ bị tổn thương khác nhau. Như 
chúng tôi đã lưu ý từ Chương 2, số lượng phụ nữ 
làm việc trong ngành nông nghiệp (khoảng một 
nửa tổng số lực lượng lao động nữ) và thực tế là 
nữ nông dân quy mô nhỏ rất phổ biến ở nhóm 
dân tộc thiểu số, ở những vùng nghèo nhất và 
trong các hộ gia đình nghèo nhất, khiến cho việc 
giải quyết các bất lợi về kinh tế-xã hội của họ là ưu 
tiên rất cao để thúc đẩy bình đẳng giới thực chất 
trong nước.

Chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam ngày 
càng tập trung vào hội nhập toàn cầu và tăng 
cường khả năng cạnh tranh quốc tế, và do vậy đầu 
tư vào tay nghề và năng suất của phụ nữ làm việc 
trong các nhà máy xuất khẩu phải là một ưu tiên 
chính sách quan trọng. Vấn đề này đã được nhấn 
mạnh trong các Đánh giá tình hình giới tại Việt 
Nam trước đó, trong đó có các kiến nghị mạnh mẽ 
về sự cần thiết phải cải thiện các tiêu chuẩn lao 
động và xóa bỏ các rào cản về giới trong đào tạo 
và thăng tiến cho công nhân.

Hội nhập thương mại rộng lớn cũng có khả năng 
mang đến những thách thức cho phụ nữ (và nam 
giới) trong nông nghiệp do sự cạnh tranh từ hàng 
nhập khẩu tăng lên (xem Hộp 7 bên dưới về Hiệp 
định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương). 
Chính phủ cần ưu tiên xây dựng kế hoạch để xác 
định rõ những khó khăn ràng buộc chính của 
nông dân, đặc biệt là nữ nông dân làm việc quy 
mô nhỏ, và để đảm bảo những người phụ nữ này 
được tham gia vào các chuỗi giá trị nông nghiệp 
một cách công bằng.

Nữ NôNg dâN

Mục 3.2 nêu bật hai lĩnh vực chính sách quan trọng 
để nâng cao năng suất và chất lượng lao động 
nông nghiệp của phụ nữ: đất đai và dịch vụ khuyến 
nông. Nhưng nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện thông 
qua các chính sách nông nghiệp được điều phối tốt 
và hỗ trợ nhà nước cho cơ sở hạ tầng nông thôn, 
do những rào cản dựa trên cơ sở giới trong tiếp cận 
đất đai, tín dụng, dịch vụ và thị trường đang liên 
quan chặt chẽ với nhau.

Số lượng phụ nữ nông thôn là chủ sở hữu duy 
nhất hoặc sở hữu chung trong giấy chứng nhận sử 
dụng đất đã tăng lên trong những năm qua nhưng 
khoảng cách giới vẫn còn lớn. Một chiến lược để 
củng cố quyền đất đai của phụ nữ sẽ đòi hỏi: tăng 
số lượng và chất lượng của các dịch vụ pháp lý 
dành cho phụ nữ nông thôn; khuyến khích nhiều 
phụ nữ hơn đăng ký quyền sử dụng đất của họ; và 
thúc đẩy các chương trình tiếp cận cộng đồng và 
các chiến dịch nâng cao nhận thức phải bao gồm 

cả nam giới và nữ giới. Cần đặc biệt chú ý đến cộng 
đồng dân tộc thiểu số theo chế độ phụ hệ.

Với các dịch vụ khuyến nông hiện nay, rõ ràng là 
cần phải làm cho các dịch vụ này nhạy cảm giới 
hơn và dễ dàng tham gia hơn bằng cách: đảm bảo 
rằng đợt tập huấn được tổ chức ở địa điểm và thời 
gian phù hợp với trách nhiệm chăm sóc gia đình 
của phụ nữ nông thôn; tăng số lượng các cán bộ 
khuyến nông nữ; và sử dụng phương pháp có sự 
tham gia và các công cụ giảng dạy phù hợp với nhu 
cầu của người nông dân không được tham gia hệ 
thống giáo dục chính thức.

LAo độNg giÚP ViỆC giA đìNH 

Lao động giúp việc gia đình được trả lương là một 
nguồn việc làm trả lương ngày càng mở rộng đối 
với phụ nữ ở Việt Nam. Các hoạt động của công 
việc nội trợ và chăm sóc do người giúp việc cung 
cấp rất cần thiết cho sự vận hành trơn tru của gia 
đình (đặc biệt là những hộ gia đình có hoàn cảnh 
cần sự chăm sóc đặc biệt) và nền kinh tế, nhưng 
họ có xu hướng bị đánh giá thấp và trả lương thấp. 
Chính phủ Việt Nam mới đây đã thông qua Nghị 
định số 27, trong đó lần đầu tiên xác định rõ các 
quyền và lợi ích chính của lao động giúp việc gia 
đình. Đây là một thành quả tuyệt vời. Tuy nhiên 
việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động này vẫn là 
một thách thức. Các biện pháp để cải thiện việc 
tuân thủ pháp luật về lao động giúp việc gia đình 
có thể bao gồm: phổ biến rộng rãi những thông 
tin về các luật mới ban hành cho người lao động, 
người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng 
địa phương; thúc đẩy và hỗ trợ sáng kiến của các 
tổ chức xã hội dân sự nhằm mục đích tổ chức và 
đại diện cho người lao động giúp việc gia đình. 

LAo độNg TroNg CáC NHà Máy xUấT KHẩU 

Như mục 3.3. đã chỉ ra, công việc làm công ăn 
lương trong khu vực sản xuất cho xuất khẩu là một 
hình thức việc làm đảm bảo hơn cho một số phân 
khúc của lực lượng lao động nữ, nhưng bức tranh 
này là không đồng nhất. Đã có một số tiến bộ trong 
những năm gần đây liên quan đến việc thực thi 
các tiêu chuẩn lao động, đặc biệt trong các công ty 66  việc tập trung vào 3 nhóm  này được lựa chọn sau những tham vấn rộng rãi với nhiều  bên có liên quan.
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Hộp 7.  
Hiệp địnH đối Tác THương mại xuyên THái BìnH Dương: cơ Hội Và THácH THức cHo ViệT nAm 

Sau năm năm đàm phán, vào tháng 10 năm 2015, Việt Nam đã ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) với 11 quốc gia khác, bao gồm Úc, Bruney, Canada, Chile, Nhật Bản, malaysia, mexico, New 
Zealand, Peru, Singapore, và Hoa Kỳ. TPP, dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2017, là một hiệp định 
thương mại toàn diện, không chỉ tăng cường tiếp cận thị trường thông qua loại bỏ các rào cản về thuế 
và phi thuế, mà còn bao gồm các cam kết về quy định mua sắm của chính phủ, chất lượng các văn bản 
quy định, quyền của người lao động, bảo vệ môi trường và các quyền sở hữu trí tuệ.  Việt Nam là quốc gia 
có thu nhập thấp nhất trong số các thành viên và Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam có thể là một 
trong những quốc gia sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP, với dự báo tăng trưởng GDP thực tế hơn 8% 
trong vòng 15 năm (Ngân hàng Thế giới, 2015d). Tuy nhiên để đạt được thành công phụ thuộc rất nhiều 
vào khả năng của Việt Nam trong tăng cường sức cạnh tranh thông qua đầu tư thích đáng vào nâng cấp 
công nghệ và cơ sở hạ tầng, cũng như phát triển nguồn nhân lực.

Trong khi một số lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ các cơ hội thương mại lớn hơn của TPP (nếu có các biện 
pháp thúc đẩy) các lĩnh vực khác có thể bị suy yếu do sự cạnh tranh từ nước ngoài tăng lên. Các tác động 
về giới của TPP sẽ phụ thuộc vào cơ cấu giới tính trong các lĩnh vực sẽ được mở rộng và vào việc liệu các 
cải cách cần thiết để tăng cường sự cạnh tranh có được tiến hành theo cách bình đẳng giới. Các nhóm 
phụ nữ khác nhau sẽ bị ảnh hưởng khác nhau, tùy thuộc vào việc họ hiện đang tham gia trong sản xuất 
công nghiệp hay nông nghiệp.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Điều 23.3 của TPP thực sự khuyến khích các bên thực hiện những 
biện pháp cụ thể để đảm bảo rằng phụ nữ được hưởng lợi từ TPP, đặc biệt liên quan đến phát triển các kỹ 
năng, tiếp cận với thị trường, tài chính và công nghệ, và chế độ làm việc linh hoạt (văn kiện TPP, Chương 
23).

sản xuất công nghiệp

TPP được dự báo sẽ mang lại cho Việt Nam sự tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt là ngành công nghiệp dệt 
may (Ngân hàng Thế giới, 2015d), bởi lẽ người ta kỳ vọng rằng các sản phẩm từ sản xuất công nghiệp của 
Việt Nam có thể thay thế một phần thị phần xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường của các nước TPP.

TPP có quy định nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ, quy định sợi và vải phải có nguồn gốc từ bên trong các 
nước TPP để được hưởng lợi từ việc miễn thuế. Điều này có thể đặt ra thách thức đối với Việt Nam, khi 
Việt Nam nhập khẩu chủ yếu vải, sợi từ Trung Quốc và  Đài Loan để phục vụ cho hoạt động sản xuất dệt 
may. Hy vọng rằng việc bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc xuất xứ có thể tạo cơ hội để xây dựng năng 
lực sản xuất của ngành sản xuất bông, sợi, vải trong nước, nhưng điều này có thể cần một thời gian

nông nghiệp

Việc giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với sản phẩm nông nghiệp cũng sẽ tạo các cơ hội cho các sản 
phẩm xuất khẩu nông sản hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, các hàng xuất khẩu loại này đã được 
hưởng lợi từ mức thuế thấp hoặc miễn thuế theo một số hiệp định thương mại ưu đãi với một vài các 
thành viên TPP (ví dụ như aSEaN, Úc, New Zealand, Nhật Bản), điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng 
xuất khẩu hạn chế với các nước đó (USDa năm 2014). Hơn nữa, mở rộng tiếp cận thị trường cho hàng 
hóa nông nghiệp, đặc biệt là với các nước phát triển, chắc chắn không hề đơn giản do các quốc gia này 
bảo vệ mạnh mẽ cho ngành sản xuất trong nước bằng cách sử dụng các biện pháp phi thuế quan, các 
yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và nhãn mác. Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phải 
được giải quyết để đảm bảo rằng sản phẩm của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao theo 
yêu cầu của khách hàng quốc tế. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nâng cấp công nghệ cũng là cực kỳ 
cần thiết để cải thiện năng suất và cạnh tranh với các công ty sản xuất lớn tại Hoa Kỳ , Úc và New Zealand, 
những người sở hữu diện tích đất quy mô lớn và vì thế có vị thế tốt hơn để tận dụng lợi thế tiếp cận ưu 
đãi và sẽ ngày càng gây áp lực lên nền nông nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam (JICa / VEPR năm 2015; bài 
báo trên báo “Quốc gia”, 30 Tháng 11nă m 2015). Tất cả những yếu tố trên gợi ý có thể sẽ có sự suy giảm 
trong xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp do việc tham gia TPP.

Các ngành vốn đã yếu và thiếu tính cạnh tranh, đặc biệt là chăn nuôi gia súc, gia cầm và các sản phẩm 
từ sữa (JICa/VEPR năm 2015), có thể không chỉ khó khăn trong gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu mà còn 
phải đối mặt với các đe dọa mạnh mẽ do sự tràn vào ngày càng tăng của các sản phẩm thịt và sản phẩm 
nông nghiệp giá rẻ khác từ Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, đến thị trường Việt Nam có thể dẫn đến việc cắt 
giảm sản lượng trong nước và ảnh hưởng đáng kể đến việc làm. Có những quan ngại tương tự khi Việt 
Nam hội nhập sâu rộng hơn vào Cộng đồng kinh tế aSEaN (aEC), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 
2016. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh cao trong khu vực 
aSEaN.

Với các kịch bản trên, có thể dự đoán rằng phụ nữ làm việc trong ngành nông nghiệp là những người sẽ 
dễ bị tổn thương nhất trước các tác động tiêu cực của hội nhập thương mại sâu rộng hơn. Các tác động 
tiêu cực lên ngành nông nghiệp có khả năng bị trầm trọng hơn bởi những hủy hoại về môi trường do kết 
quả của việc tăng cường các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm và cần nhiều nước để sản xuất (Ngân 
hàng Thế giới, 2015d).
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nước ngoài của ngành dệt may. Điều này có được 
là nhờ các sáng kiến như Chương trình Công việc 
tốt hơn. Tuy nhiên không phải tất cả các nhà máy 
và người lao động làm công ăn lương trong ngành 
công nghiệp xuất khẩu đều được hưởng lợi.

Những biện pháp để giúp lao động làm công ăn 
lương trong các nhà máy xuất khẩu có công việc 
ổn định hơn và được bảo vệ tốt hơn có thể bao 
gồm: giải quyết việc thiếu tay nghề kỹ thuật của 
lực lượng lao động nữ và đảm bảo thăng tiến công 
bằng hơn; hỗ trợ người lao động thông qua việc 
cung cấp đầy đủ các dịch vụ xã hội; và đặc biệt chú 
ý đến hoàn cảnh của lao động nhập cư bằng cách 
hỗ trợ họ thông qua cung cấp dịch vụ y tế và nhà 
trẻ có chất lượng cũng như hỗ trợ để họ dễ dàng 
tiếp cận đến các dịch vụ khác. Biện pháp hỗ trợ 
người nhập cư sẽ có ý nghĩa rất lớn vì có rất nhiều 
người mới di cư mới đến các thành phố, không chỉ 
công nhân làm việc trong các nghành xuất khẩu mà 
cả lao động giúp việc gia đình được trả lương.

CáC ưU TiêN CHíNH sáCH KHáC 

Ngoài việc đảm bảo rằng phụ nữ trong ba ngành 
nghề này được hưởng các điều kiện ổn định và an 
toàn hơn, chính phủ cần có nỗ lực mạnh mẽ hơn 
để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận đến nhiều việc làm tốt, 
quan tâm đặc biệt để giúp phụ nữ thiệt thòi có các 
kỹ năng cần thiết và nguồn lực sản xuất để bước vào 
các lĩnh vực phi truyền thống. Đề xuất này cũng đã 
được đưa ra trong các Đánh giá Tình hình Giới tại 
Việt Nam trước đó, trong đó nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc khuyến khích phụ nữ tham gia học tập 
trong các ngành khoa học, công nghệ và các lĩnh vực 
kỹ thuật. Cả hai Đánh giá tình hình Giới tại Việt Nam 
đều chỉ ra vấn đề đào tạo nghề mang tính định kiến 
giới cao tại Việt Nam và chưa thành công trong việc 
hỗ trợ phụ nữ theo đuổi nhiều cơ hội nghề nghiệp 
đa dạng trong thị trường lao động. Các Báo cáo cũng 
đề xuất các biện pháp để đảm bảo rằng việc đào tạo 
đạt được mục tiêu đề ra, ví dụ như có một hệ thống 
giám sát để theo dõi số lượng phụ nữ (và nam giới) 
tham gia thị trường lao động sau khi họ đã hoàn 
thành các khóa đào tạo. Những khuyến nghị này vẫn 
còn giá trị cho hôm nay.

Cuối cùng, như đã nhấn mạnh từ những trang đầu 
tiên của báo cáo này, tăng cường quyền của phụ nữ 
tại nơi làm việc không chỉ là vấn đề của các chính 
sách thị trường lao động, nông nghiệp và giáo dục. 
Nó cũng phụ thuộc chặt chẽ vào các nguồn lực công 
mà Chính phủ đầu tư để giúp giảm và tái phân phối 
gánh nặng công việc gia đình và chăm sóc không 
được trả lương. Chương tiếp theo thảo luận khía 
cạnh này một cách chi tiết. 

 
GIẢM VÀ  

TÁI PHÂN PHỐI CÔNG VIỆC  
NỘI TRỢ VÀ CHĂM SÓC  

KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG:  
MỘT VẤN ĐỀ XUYÊN SUỐT

4
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cHương 4.  giảm Và Tái 
pHân pHối công Việc nội 
Trợ Và cHăm sÓc kHông 
được Trả Lương: mộT 
Vấn đề xuyên suốT 

4.1. giới thiệu

Hiện thực hóa một cách thực chất các quyền kinh 
tế của phụ nữ đòi hỏi một sự kết hợp của các chính 
sách trong nhiều lĩnh vực liên quan đến nhau. Các 
chính sách kinh tế vĩ mô và các biện pháp ở cấp độ 
ngành để tăng cường thực hiện ở địa phương đều 
rất quan trọng để đạt được mục tiêu này. Chương 
3 tập trung vào các khoảng trống cụ thể liên quan 
đến ba ngành nghề có tỉ trọng nữ cao và việc làm 
không đảm bảo. Chương 4 đề xuất các biện pháp 
để giúp những ngành nghề này ổn định và có 
nhiều lợi ích hơn. Chương này cũng nhấn mạnh 
rằng Chính phủ cần phải có nỗ lực mạnh mẽ hơn 
trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận đến 
nhiều cơ hội việc làm đa dạng để tạo điều kiện cho 
phụ nữ thiệt thòi có được các kỹ năng cần thiết và 
nguồn lực sản xuất để tham gia vào các nghề và 
lĩnh vực mới. Tất cả điều này đòi hỏi các chính sách 
công nghiệp và nông nghiệp toàn diện có nhạy cảm 
giới. 

Tuy nhiên, tăng cường tiếp cận đến việc làm ổn 
định và trả lương xứng đáng không chỉ là vấn đề 
với chính sách thị trường lao động, nông nghiệp 
và giáo dục. Điều này cũng phụ thuộc chặt chẽ 
vào nhiều nguồn lực công và cơ sở hạ tầng mà các 
Chính phủ có thể cung cấp cho lao động nữ nhằm 
hỗ trợ gia đình họ và phúc lợi của họ (Pearson, 
2014). Giải quyết các bất lợi kinh tế xã hội của 
phụ nữ cũng đòi hỏi tổ chức lại công việc nội trợ 
và chăm sóc không lương để tránh tình trạng phụ 
nữ phải chịu phần lớn trách nhiệm này cũng như 
những gánh nặng về sức khỏe và năng lực sản xuất 

của chính họ. Điều này đòi hỏi thúc đẩy cấu trúc 
‘bình đẳng giới’ trong cung cấp hoạt động chăm 
sóc như được chỉ ra trong Chương 1 (Braunstein, 
2015). Những xem xét này là nền tảng cho quyết 
định trong Phiên họp 69 của Đại Hội đồng Liên Hợp 
Quốc, 12 tháng 8 năm 2015 đưa mục tiêu ‘công 
nhận và tái phân phối công việc chăm sóc và nội 
trợ không lương’ thành một trong những mục tiêu 
để theo dõi sự tiến bộ về bình đẳng giới trong các 
Mục tiêu Phát triển bền vững mới (Mục tiêu phát 
triển bền vững 5, Chỉ tiêu 5.4).

Cần nhắc lại ở đây vai trò quan trọng của công việc 
gia đình và chăm sóc không được trả lương trong 
việc nâng cao điều kiện sống và đảm bảo vận hành 
hiệu quả của nền kinh tế thị trường ở một quốc 
gia, bằng cách đảm bảo sự phát triển đầy đủ và 
khỏe mạnh của người lao động trong lực lượng lao 
động. Tuy nhiên, các hoạt động chăm sóc này hiếm 
khi được công nhận hoặc được coi trọng trong 
hoạch định kế hoạch kinh tế. Đây là một thiếu sót 
nghiêm trọng có thể tạo ra ảo giác về hiệu quả 
đạt được khi chi phí thực tế đang được chuyển từ 
khu vực công sang khu vực tư nhân, với những tác 
động tiêu cực lên phụ nữ, những người chăm sóc 
chủ yếu. Nghiên cứu của Elson (Elson, 1991) về 
chương trình cải cách cơ cấu những năm 1980 là 
nghiên cứu đầu tiên về việc giảm chi tiêu công để 
giảm thâm hụt ngân sách đã vi phạm như thế nào 
quyền của phụ nữ, với giả định rằng thời gian và 
năng lượng của họ là một nguồn lực vô hạn có thể 
sử dụng miễn phí. Bà cho biết, ở Zambia, việc cắt 
giảm chi tiêu y tế đã có tác động tiêu cực lên phụ 
nữ nông dân, vì họ có ít thời gian canh tác hơn do 

nhu cầu chăm sóc cho người thân bị ốm (Elson, 
1991). Các chính sách như “xã hội hóa” được thực 
hiện ở Việt Nam từ những năm 1990 ở cả hai lĩnh 
vực giáo dục và y tế (xem Hộp 8) có nguy cơ tương 
tự khi tạo ra gánh nặng thời gian cho phụ nữ, đặc 
biệt là trong các hộ gia đình khó khăn, do đó cản 
trở bình đẳng giới và các mục tiêu công bằng xã 
hội.

Chính phủ có thể tiến hành một số hoạt động để 
giảm và tái phân phối công việc nội trợ và chăm sóc 
không được trả lương. Như đã nhấn mạnh trong 
Báo cáo Tiến bộ của phụ nữ thế giới mới nhất (UN 
Women, 2015), điều quan trọng là phải xem xét 
mục tiêu này như là một vấn đề xuyên suốt trong 
các lĩnh vực. Mục tiêu của việc giảm và tái phân 
phối lại công việc nội trợ và chăm sóc không được 
trả lương phải được đưa vào các thiết kế và quá 
trình thực hiện các chính sách và biện pháp can 
thiệp theo ngành ở phạm vi rộng nhất, và điều này 
cần phải được lồng ghép toàn diện vào quá trình 
xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô như là các chính 
sách chi tiêu công, thuế và thương mại.

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 
2011-2020 của Việt Nam có một mục tiêu là “Rút 
ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc 
gia đình của nữ so với nam xuống 2 lần vào năm 
2015 và xuống 1,5 lần vào năm 2020” để đảm bảo 
bình đẳng giới trong đời sống gia đình.67 Với mục 
tiêu này, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới 
là chính sách duy nhất trong khu vực ASEAN đưa 
ra các mục tiêu cụ thể nhằm giảm công việc gia 
đình không được trả công của phụ nữ (Văn phòng 
khu vực Phụ nữ LHQ khu vực châu Á và Thái Bình 
Dương và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 2015). 
Tuy nhiên, như đã nhấn mạnh trong Chương 2, việc 
thiếu vắng dữ liệu về sử dụng thời gian ở cấp độ 
quốc gia (và các chỉ số liên quan khác) khiến nhiệm 
vụ xác định sự bất bình đẳng trong gánh nặng công 
việc gia đình cũng như tiến bộ của mục tiêu này, là 
bất khả thi. Ngoài việc thu thập dữ liệu về sử dụng 
thời gian tốt hơn và thường xuyên hơn, rất cần xây 
dựng các khung phân tích và các công cụ cho phép 

có hiểu biết tốt hơn về mối liên hệ giữa công việc 
gia đình không được trả lương và các hợp phần 
khác nhau của các chính sách kinh tế vĩ mô, từ đó 
các Bộ ngành liên quan có thể sử dụng.

Hướng tới mục tiêu này, chương này xem xét hai 
lĩnh vực chính sách cụ thể: đầu tư cơ sở hạ tầng 
nước sạch nông thôn - một ví dụ về chính sách có 
khả năng làm giảm sự vất vả của công việc nội trợ 
không lương - và cung cấp nhà trẻ và trường mẫu 
giáo, như là ví dụ về một chính sách có tiềm năng 
tái phân phối công việc không được trả lương từ 
gia đình sang các nhà cung cấp dịch vụ công và tư. 
Chương này cũng sẽ đánh giá xem Chính phủ Việt 
Nam đã sẵn sàng để lồng ghép những quan tâm về 
giới và bình đẳng vào trong các chính sách này như 
thế nào.

4.2. giảm bớt công việc 
nội trợ và chăm sóc 
Không Được trả lương 
thông qua Đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng nước 
sạch và các cơ sở hạ 
tầng nông thôn Khác.  

Đầu tư công vào cơ sở hạ tầng nước sạch và vệ 
sinh môi trường sẽ làm giảm đáng kể công việc 
nội trợ và chăm sóc không được trả lương bằng 
cách giúp việc tiếp cận với cơ sở hạ tầng chất 
lượng tốt trở nên dễ dàng hơn từ đó đem lại 
ảnh hưởng tích cực và quan trọng về bình đẳng 
và giới. Công việc nội trợ không được trả lương 
bao gồm nấu ăn, tắm rửa cho trẻ, lau dọn nhà 
cửa, giặt là - tất cả những công việc này đều liên 
quan đến nước. Do đó khi hạ tầng nước sạch và 
vệ sinh môi trường có sẵn hơn, khả năng chi trả 
và khả năng tiếp cận chúng tốt hơn là rất có lợi 
cho phụ nữ và trẻ em gái. Điều này giúp cải thiện 
cuộc sống và sức khỏe gia đình và giải phóng thời 

67  Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, truy cập từ  
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails?categoryid=30&articleid=10050924
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gian mà phụ nữ và trẻ em gái phải dùng cho việc 
lấy nước, xử lý nước và chăm sóc các thành viên 
gia đình bị ốm. Có nhiều thời gian hơn có nghĩa là 
phụ nữ được nghỉ ngơi nhiều hơn, họ có thể làm 
các công việc được trả lương hoặc tham gia vào 
đời sống cộng đồng. Tiết kiệm thời gian nhờ việc 
cải thiện cơ sở hạ tầng nước sạch và vệ sinh môi 
trường tạo điều kiện cho trẻ em gái và phụ nữ có 
cơ hội quay trở lại với giáo dục và đào tạo. Điều 
này sẽ mang lại kết quả tích cực cho phụ nữ và trẻ 
em gái và tạo hiệu ứng đáng kể lan tỏa cho cả nền 
kinh tế.

Nguồn nước uống được đưa qua đường ống dẫn 
vào từng hộ gia đình cũng như vào thẳng nhà vệ 
sinh trong nhà là một mô hình lý tưởng tuy nhiên 
theo như ghi nhận trong “Báo cáo tiến bộ về nước 
và vệ sinh môi trường” gần đây nhất của UNICEF 
và WHO (UNICEF và WHO, 2015), nhiều phụ nữ 
và trẻ em gái, đặc biệt phụ nữ và trẻ em gái ở 
vùng nông thôn và các hộ gia đình nghèo, tiếp tục 
không được hưởng dịch vụ này. Đa số người nghèo 
đều phải dựa vào nguồn nước như giếng khoan, 
các cơ sở bán nước hay các đại lý phân phối nước. 
Ngay cả khi những nguồn nước này được tính là 
“nguồn nước đã được cải thiện” theo định nghĩa 
của UNICEF và WHO (UNICEF và WHO, 2015), thì 
người dân vẫn cần thời gian để đi lấy nước, xếp 
hàng lấy nước và xử lý nước (như đun sôi) trước 
khi sử dụng. Như vậy chi phí sử dụng nước không 
chỉ là thời gian mà còn là tiền bạc. Bằng chứng từ 
một số quốc gia có thu nhập thấp được xem xét 
trong báo cáo của UN Women (2015: Chương 3) 
cho thấy người ta thường tính phí bể nước đứng 
cao hơn nhiều lần so với mạng đường ống nước 
dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, và 
người bán nước thường tính phí mỗi đơn giá nước 
cao hơn nhiều so với giá công cộng.

Tình trạng tiếp cận cơ sở hạ tầng nước sạch và mở 
rộng hơn nữa là chính sách quốc gia về nước sạch 
hiện tại ở Việt Nam với các mối quan tâm đến giới 
là gì? 

4.2.1 Đầu tư cơ sở hạ tầng 
nước sạch có nhận Được sự 
quan tâm Đúng mức trong 
các chính sách? lợi ích có 
Được phân phối Đồng Đều?

Tăng cường tiếp cận với nước uống sạch và vệ sinh 
môi trường trở thành vấn đề được ưu tiên hơn 
trong các chương trình nghị sự của Chính phủ và 
các nhà tài trợ trong thập kỷ qua. Tuy nhiên vấn đề 
này mới chỉ đóng khung trong mối quan tâm tới 
sức khỏe cộng đồng, với một vài sự công nhận, ít 
nhất là trên các văn bản, về tầm quan trọng chiến 
lược của vấn đề đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đa 
phần lợi ích gia tăng này bắt nguồn từ Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ (MDG 7, mục tiêu C), đó 
là giảm một nửa tỷ lệ dân số không được tiếp cận 
với nước sạch và vệ sinh cơ bản vào năm 2015. 
Tuy nhiên đánh giá chính thức của Liên Hiệp Quốc 
cho biết các nguồn lực tài chính và nhân lực phân 
bổ để duy trì cơ sở hạ tầng hiện có và mở rộng khả 
năng tiếp cận vẫn nghèo nàn, thậm chí điều này 
diễn ra cả ở một số nước nỗ lực đạt được MDG 7 
mục tiêu C (UNICEF và WHO, 2015).

Theo báo cáo mới nhất về “Tiến bộ về Vệ sinh môi 
trường và Nước uống:  Cập nhật và đánh giá MDGs 
2015” (UNICEF và WHO, 2015:74-75), Việt Nam 
đã đáp ứng được cả hai mục tiêu về nước uống 
và vệ sinh môi trường cơ bản. Kết quả này được 
tính cho cả nước, tuy nhiên, sự chênh lệch vùng 
miền giữa nông thôn và thành thị cũng như giữa 
các nhóm thu nhập vẫn còn đáng kể như đã được 
nhấn mạnh trong chương 2 (trích dẫn dữ liệu từ 
MICS, 2015).68

Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là 
chương trình chính của Chính phủ nhằm mở rộng 
nguồn cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
đến các khu vực nông thôn Việt Nam. Bộ Nông 

68  theo quan điểm trước đây (isF-uts,2011,giới thiệu tóm tắt về lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn ở việt 
nam, xây dựng bởi viện tương lai bền vững, đại học Công nghệ sydney) đã ghi nhận sự khác biệt trong các kết quả phụ thuộc vào 
các nguồn sử dụng và cơ quan liên quan (ví dụ: Who-uniCEF Jmp khác với các dữ liệu hành chính của bộ nn & ptnt và bộ y tế và 
khác so với tổng cục thống kê). và cũng nhấn mạnh sự không đồng đều ở mức độ cao của các kết quả giữa các khu vực và địa điểm.

nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) 
chịu trách nhiệm chính về nguồn cung ứng nước, 
Bộ Y tế (BYT) chịu trách nhiệm về vệ sinh môi 
trường và an toàn vệ sinh. Chương trình mục tiêu 
quốc gia được thực hiện tại 21 tỉnh tập trung đặc 
biệt vào các khu vực nghèo nhất của vùng núi phía 
Bắc và Tây Nguyên. Ngân sách của chương trình 
khoảng 27.600 tỷ VND (1,3 triệu đô la Mỹ - tỉ giá 
tháng 10 năm 2015) tương đương 7% GDP Việt 
Nam năm 2014. Một nửa trong số đó từ ngân sách 
trung ương, phần còn lại từ các nhà tài trợ (30%), 
từ ngân sách của các tỉnh (11%) và người sử dụng 
tự đóng góp (10%) (Ngân hàng Thế giới, 2015b: 
trang 22). Chương trình mục tiêu quốc gia nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hiện tại 
đang ở cuối giai đoạn 3 (2012-2015) và mục tiêu 
chính của nó là vào cuối năm 2015 sẽ đạt được 
85% dân số khu vực nông thôn sử dụng nước 
sạch,69 65% hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà 
tiêu hợp vệ sinh, 100% trường học và trung tâm 
y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Đánh 
giá hàng năm gần đây nhất (JAR) của Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 3, đánh giá các 
chương trình tính đến giữa năm 2013 (Chính phủ 
Việt Nam, Chương trình Mục tiêu Quốc giá, 2013), 
báo cáo trên ba mục tiêu đều có những tiến bộ 
tốt nhưng có sự chênh lệch về kết quả khá lớn ở 
các tỉnh khác nhau. Vấn đề này một lần nữa được 
khẳng định trong đánh giá gần đây của Ngân hàng 
Thế giới (World Bank: Đánh giá hệ thống xã hội và 
môi trường của Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 3, ngày 5 tháng 10 năm 2015). Đánh giá 
này ghi nhận có sự chênh lệch lớn về kết quả hoạt 
động tại mỗi tỉnh, và kết quả hoạt động đặc biệt 
thấp ở các vùng miền núi, nơi tập trung đa số dân 
tộc thiểu số (Ngân hàng Thế giới, 2015a: 7; 116).

Số liệu thống kê về hộ gia đình tiếp cận với cơ sở 
hạ tầng cơ bản đã được kiểm chứng tại Chương 2 
cho thấy sự khác biệt lớn ở những khu vực thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 3 

(NTP3) cũng thực sự xảy ra ở cả các địa bàn còn 
lại của đất nước. Số liệu cho thấy sự khác sạch này 
tùy thuộc vào nơi cư trú, mức thu nhập và dân 
tộc. Ví dụ, như chúng tôi đã trình bày, trong năm 
2014 trong khi 68% dân của nhóm hộ gia đình giàu 
nhất có nước máy tại nhà thì chỉ có 6% dân của 
nhóm hộ gia đình nghèo nhất có nước máy. Chúng 
tôi cũng lưu ý rằng gánh nặng của việc lấy nước 
tạo áp lực một cách không tương xứng đối với 
phụ nữ dân tộc thiểu số và trẻ em gái bởi vì cho 
đến thời điểm này phụ nữ và trẻ em gái là người 
chịu trách nhiệm lấy nước chính tại cộng đồng họ 
sinh sống. Việc lấy nước là công việc hàng ngày và 
là hoạt động tiêu tốn nhiều thời gian (mỗi lần lấy 
nước cần khoảng hơn 30 phút cho mỗi lượt đi và 
về) trong 20% hộ gia đình dân tộc thiểu số so với 
mức trung bình quốc gia là thấp hơn 4% (MICS 
2014: Bảng WS.3 ). Các hộ gia đình dân tộc thiểu 
số cũng tụt lại phía sau khi tiếp cận với điều kiện 
vệ sinh tiên tiến, chỉ có 24% trong số họ sử dụng 
hố xí tự hoại so với 71% các hộ gia đình người Kinh 
và nhóm người Hoa (MICS 2014: Bảng WS.4). Dữ 
liệu trong chương 2 cũng cho thấy bất bình đẳng 
dường như không giảm theo thời gian. Nếu có 
thì sự cải thiện này diễn ra ở nhóm hộ gia đình 
giàu nhất hơn là với nhóm hộ gia đình nghèo nhất 
(Bảng WS.1 và WS.6, MICS 2014 và MICS 2011). 

4.2.2. các tác Động về giới là gì?

Tiếp cận với cơ sở hạ tầng cơ bản còn hạn chế và 
thu nhập thấp dẫn tới việc phải dành nhiều thời 
gian cho công việc chăm sóc và nội trợ, không chỉ 
đơn thuần là thu thập và xử lý nước. Duy trì sức 
khỏe và phúc lợi cho mỗi thành viên gia đình trở 
nên khó khan hơn với những hộ gia đình có trẻ nhỏ 
hay người khuyết tật.70 

Phân tích thống kê toàn diện những thay đổi theo 
thời gian không cung cấp được tại thời điểm này 
vì, ở Việt Nam số liệu định lượng có phân tách giới 

69  định nghĩa ‘nước sạch’ được chính quyền việt nam sử dụng dường như là phù hợp với định nghĩa được quốc tế công nhận về 
‘nguồn nước được cải thiện’. Cụ thể hơn, nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia là nước đáp ứng các tiêu chuẩn được mô tả trong Quy 
định kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ntr 02:2009, do bộ y tế ban hành ngày 17/6/2009

70  một nghiên cứu gần đây của việt nam chỉ ra rằng việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cơ bản thực sự có thể làm giảm bớt 
ảnh hưởng của khuyết tật đối với các gia đình có thành viên khuyết tật (spatial variation in the Disability-poverty Correlation: 
Evidence from vietnam, uCl, 2013. trích dẫn trong ngân hàng thế giới Essa tháng 10 năm 2015:tr.26)
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về những khía cạnh này vẫn còn rất ít. Tuy nhiên, 
những kết quả nghiên cứu định tính ủng hộ cho giả 
thuyết rằng việc thiếu cơ sở hạ tầng nước sạch và 
cơ sở hạ tầng cơ bản là yếu tố quan trọng làm thu 
hẹp quỹ thời gian của phụ nữ và trẻ em gái, đặc 
biệt là phụ nữ và trẻ em gái ở vùng sâu vùng xa. 
Ngay từ năm 2002, Trung tâm Quốc gia về Nước 
sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NCERWASS) 
và DANIDA đã tiến hành một nghiên cứu tại hai 
tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng và khu 
vực ven biển miền Bắc, cho biết cả phụ nữ và nam 
giới tại các thôn khảo sát thừa nhận rằng công 
việc của phụ nữ phụ thuộc vào nguồn nước nhiều 
hơn so với nam giới. Điều này chủ yếu là do trách 
nhiệm gia đình của nữ giới (CRSWES và DANIDA, 
2002). Phụ nữ sống tại các làng xóm mới nơi mà 
hệ thống cung cấp nước mới được cải thiện gần 
đây nhấn mạnh rằng cuộc sống của họ kể từ đó đã 
trở nên “dễ dàng hơn” như thế nào. Họ chỉ ra rằng 
giờ đây họ có thể có thêm thời gian để xem truyền 
hình, đọc sách, chăm sóc con cái, tham gia vào đời 
sống cộng đồng hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.

Một phát hiện quan trọng khác của nghiên cứu 
đó là do khối lượng công việc nặng nề và trách 
nhiệm gia đình, phụ nữ thường không thể tham 
gia tích cực các hoạt động làng xóm như là “cán 
bộ  phong trào của thôn” như nam giới, và cũng 
không thường xuyên tham dự các cuộc họp thôn. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra tình trạng thiếu thời gian 
của phụ nữ như là một trong những yếu tố giải 
thích cho hạn chế của họ trong việc thực hiện các 
vai trò trong Ban Chỉ đạo của xã và các Ban khác 
nơi ra những quyết sách về các vấn đề về nước 
sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn. Đây là 
một trong các bằng chứng rất quan trọng chứng 
tỏ rằng, trừ phi các chương trình được thiết kế có 
xem xét đến vấn đề công việc nội trợ không được 
trả lương của phụ nữ, nếu không sẽ có nguy cơ 
cao trong việc thất bại về mục tiêu bình đẳng giới. 
Nguy cơ đó là phụ nữ sẽ không có cơ hội tham gia, 
gây ảnh hưởng, ra quyết định về cách thực hiện 
và quản lý dự án nước sạch tốt nhất, hoặc sẽ bị 
quá tải với các cam kết của họ khi tham gia vào các 
Ban chỉ đạo về nước sạch, vệ sinh môi trường và 
vệ sinh an toàn, vì khi  đó lại làm tăng thêm gánh 
nặng công việc cho họ. Phần tiếp theo xem xét khía 

cạnh “giới” được thể hiện trong khuôn khổ chính 
sách chính thức về nước và các đánh giá dự án liên 
quan hiện có như thế nào, khi đó sẽ quay trở lại 
vấn đề này.

4.2.3. vấn Đề giới Được thể 
hiện trong Khuôn Khổ 
chính sách về nước và các 
Đánh giá dự án liên quan 
hiện nay như thế nào?

Đánh giá của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ 
sinh môi trường nông thôn (CRWSES) và DANIDA 
(2002), mặc dù mới chỉ giới hạn ở một số lượng 
nhỏ thôn làng, nhưng đã cung cấp một khuôn mẫu 
tuyệt vời về việc làm thế nào để tiến hành đánh 
giá giới một cách hợp lý cho các dự án nước sạch 
và vệ sinh nông thôn. Nó liên quan tới việc tiếp 
cận từng bước  bao gồm cả việc có những câu hỏi 
để nhận biết được sự khác biệt về giới trong việc 
sử dụng nước sạch (và nhu cầu sử dụng) cũng như 
các câu hỏi về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
đại diện và tiếng nói của phụ nữ trong các tổ chức 
chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng nước sạch tại địa 
phương. Do đó, thực sự là đã bỏ qua cơ hội khi mà 
phương pháp này đã không được nhân rộng và ứng 
dụng trong thiết kế những khuôn khổ chính sách và 
chiến lược giới tiếp theo về nước sạch, vệ sinh môi 
trường và vệ sinh an toàn.

Việc nghiên cứu các văn bản chính sách gần đây 
và các đánh giá liên quan đến nước sạch, vệ sinh 
môi trường và vệ sinh an toàn (Ngân hàng Thế 
giới, 2015b; JAR, 2013) cho thấy các vấn đề bình 
đẳng giới và hòa nhập xã hội cũng chỉ mới được coi 
như là các mục được công nhận như các mục tiêu 
chung chung. Tuy nhiên một khung phân tích toàn 
diện chỉ rõ sự khác biệt giới về gánh nặng thời gian, 
sức khỏe và cơ hội kinh tế liên quan như thế nào 
tới việc tiếp cận và cung cấp nước sạch và vệ sinh 
môi trường và dường như còn thiếu. Đánh giá JAR 
(2013) là một ví dụ, cho rằng 

‘Tuy nhiên, vấn đề về giới vẫn còn chưa được 
giải quyết một cách thỏa đáng trong các 

chương trình. Các kiến nghị về việc làm thế nào 
để đáp ứng giới tốt hơn như đã được đưa ra 
trong nghiên cứu mục tiêu vì người nghèo và 
giới năm 2011, nhưng vẫn chưa được thông 
qua. “Giới” tiếp tục bị coi là dành riêng cho các 
chương trình của Hội phụ nữ Việt Nam’  
(JAR, 2013: 5)

Báo cáo của các nhà tài trợ khi có nhắc tới sự cần 
thiết của việc lồng ghép giới trong lĩnh vực cung 
cấp nước và vệ sinh môi trường (ví dụ, Ngân hàng 
Thế giới, 2012; Báo cáo quốc gia Quỹ Nước sạch và 
vệ sinh môi trường Việt Nam, Australian Aid tháng 
4 năm 2014) dường như quan tâm chủ yếu tới sự 
tham gia của phụ nữ vào các tổ chức liên quan tới 
Ban các vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường 
và vệ sinh an toàn. Báo cáo Đánh giá tác động kinh 
tế của các can thiệp vệ sinh của Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam (2012) cũng nhấn mạnh vai trò của 
phụ nữ nông thôn hỗ trợ hiệu quả trong việc phổ 
biến thông tin về các lợi ích của mô hình nước sạch 
và vệ sinh môi trường tiên tiến. Tuy nhiên việc thực 
hiện vai trò này, có vẻ như chủ yếu dựa trên cơ 
sở tự nguyện (tức là không có thù lao cho những 
người phụ nữ tham gia). Điều này cho thấy có rất 
ít sự quan tâm tới mục tiêu giảm bớt gánh nặng 
của phụ nữ trong công việc gia đình không được 
trả lương. Báo cáo CSWSH 2014 đã liệt kê ‘tỷ lệ các 
Ban về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh an 
toàn có ít nhất 50% thành viên là nữ’ như là một 
chỉ số quan trọng cho các dự án của họ. Tuy nhiên, 
báo cáo dường như chỉ nhấn mạnh đến chỉ tiêu 
này, tức là sự cần thiết phải đảm bảo có đại diện 
bình đẳng của phụ nữ và nam giới ở các ban về 
nước sạch ở địa phương, các bộ chủ chốt, và các tổ 
chức liên quan.  Ngược lại, không có chỉ số nào đề 
cập về mức giảm trừ thời gian có thể cho việc lấy 
và xử lý nước. Hội đồng hợp tác về cung cấp nước 
sạch và vệ sinh môi trường (WSSCC) tại Geneva 
gần đây đã đề xuất rằng, sau năm 2015, một trong 
những chỉ số đánh giá việc tiếp cận với nước sạch 
cơ bản sẽ là tỷ lệ dân số sử dụng nguồn cấp nước 
sạch với tổng thời gian lấy nước là 30 phút hoặc 
ít hơn cho một chuyến đi lấy nước (cả lượt đi và 

lượt về) bao gồm cả thời gian xếp hàng. Một chỉ số 
tương tự như vậy (có thể cần điều chỉnh khi đưa ra 
cho hợp với các ngữ cảnh khác nhau) cần được đề 
xuất để sử dụng trong giám sát dự án nước sạch và 
vệ sinh môi trường tại Việt Nam.71

4.2.4 Định hướng tương lai

Sự tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết định cho 
các vấn đề liên quan đến nước sạch rõ ràng là một 
bước đi cần thiết nhưng chưa đủ. Trước hết, cần 
chú ý đặc biệt để đảm bảo rằng các yêu cầu phụ nữ 
đối với thành viên và sự tham gia vào các Ban về 
nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn 
khác nhau cần thực sự khuyến khích sự tham gia 
thực chất của phụ nữ và họ có sức mạnh gây ảnh 
hưởng tới các quyết định. Như trường hợp được 
nêu trong báo cáo của Trung tâm Quốc gia Nước 
sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NCERWASS) 
và DANIDA, phụ nữ nông thôn thực sự khó khăn 
khi tham gia vào các buổi họp vì họ vốn đã mang 
nặng trách nhiệm với công việc chăm sóc và việc 
nội trợ và cũng một phần bởi họ “nhút nhát” (vấn 
đề này có thể coi là đặc biệt nghiêm trọng nếu họ 
thiếu trình độ học vấn hoặc họ thuộc nhóm dân 
tộc thiểu số thiệt thòi). Trong hoàn cảnh này, các 
biện pháp tạo điều kiện giúp họ tham gia gồm: lên 
lịch trình các buổi họp phù hợp với thời gian và lịch 
trình công việc gia đình của phụ nữ; hỗ trợ chăm 
sóc trẻ trong thời gian diễn ra buổi họp; cung cấp 
khóa tập huấn về kỹ năng đàm phán và các kỹ năng 
liên quan khác. Có thể hữu ích khi áp dụng cơ chế 
bổ sung đảm bảo rằng các nhu cầu của phụ nữ và 
trẻ em gái, những người sử dụng nước và đi lấy 
nước luôn được quan tâm và đưa vào trong các dự 
án nước sạch. Một trong những cơ chế đó là tham 
vấn các bên có liên quan bao gồm phụ nữ và các tổ 
chức phụ nữ để làm rõ hơn vai trò và tác động của 
các chính sách về nước sạch đối với phụ nữ và trẻ 
em gái. Một việc quan trọng không kém đó là phát 
triển năng lực kỹ thuật nhằm thực hiện các đánh 
giá tác động của các dự án về nước đối với phụ nữ 
và trẻ em. Trong quá trình tính toán chi phí và cơ 

71  “Wash hậu 2015: đề xuất các mục tiêu và chỉ số về nước uống, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn” (2014 trích dẫn từ 
poWW 2015).
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hội cho các quyết định đầu tư công của Chính phủ, 
các đánh giá cần quan tâm đặc biệt tới việc tiết 
kiệm thời gian (chủ yếu đối với phụ nữ và trẻ em), 
mà nguyên nhân bởi cơ sở hạ tầng nước sạch và vệ 
sinh được cung cấp tốt hơn trong việc tính toán chi 
phí và lợi ích của việc cung cấp nước sạch.

Xem xét kinh nghiệm từ các nước khác trong 
Fontana và Elson (2014) cho thấy rằng để thúc đẩy 
một cách hiệu quả trong đầu tư cơ sở hạ tầng nước 
sạch có công bằng giới, cần phải tiếp cận đa chiều 
kết hợp với các sáng kiến nhằm tăng cường sự 
tham gia và tiếng nói của phụ nữ trong quá trình 
ra các quyết định về nước sạch, đồng thời thúc đẩy 
việc thu thập và sử dụng số liệu thống kê có phân 
tách giới về thời gian sử dụng và các chỉ số khác. 
Những số liệu thống kê về giới cần phải thường 
xuyên được đưa vào tài liệu lập kế hoạch và dự trù 
ngân sách nhà nước ở cấp quốc gia, và cũng có thể 
được sử dụng để giám sát việc thực hiện các dự án 
cụ thể. Ví dụ dữ liệu về việc sử dụng thời gian cần 
có sẵn để sử dụng trong quá trình lập kế hoạch và 
đầu tư các cơ sở hạ tầng về nước có công bằng giới 
(Fontana, 2014). Các dữ liệu này nên là một phần 
trong các nội dung tập huấn về đáp ứng ngân sách 
giới cho cán bộ của các Bộ khác nhau tại Việt Nam, 
bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.3. tái phân phối công 
việc nội trợ và chăm 
sóc Không Được trả 
lương thông qua Đầu 
tư vào chăm sóc và 
giáo dục mầm non   

Tài chính công để tăng cường và mở rộng chất 
lượng dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non72 là 

hướng đi quan trọng theo đó công việc chăm sóc 
và việc gia đình không được trả lương có thể được 
phân phối lại từ các hộ gia đình chuyển sang các cơ 
sở công cộng và tư nhân có thu phí.

Cơ sở công bao gồm cả cơ sở chăm sóc và giáo dục 
mầm non luôn cung cấp dịch vụ có chất lượng và 
tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ theo nhiều cách 
như giúp chúng phát triển cả khả năng nhận thức 
và tình cảm. Trẻ em trai và trẻ em gái có những 
khó khăn đặc biệt có thể sẽ tiến bộ trong nhận 
thức khi đến trường. Càng có nhiều cơ sở giáo dục 
và chăm sóc mầm non sẽ giúp ích cho nhiều hơn 
trẻ em và thanh thiếu niên (đặc biệt là trẻ em gái) 
vì hoàn cảnh gia đình buộc các em phải có trách 
nhiệm chăm sóc em nhỏ trong nhà (ví dụ, trẻ em 
mồ côi, trẻ em có cha mẹ tàn tật, hoặc trẻ em 
trong gia đình nghèo có mẹ đi làm nhiều giờ được 
trả lương). Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp trẻ em 
gái có thể hoàn thành giáo dục trung học (UNESCO, 
2006).

Tuy nhiên, tranh luận về việc cung cấp dịch vụ giáo 
dục và chăm sóc mầm non dễ tiếp cận cũng có thể 
coi là quyền của phụ nữ và dựa trên quan điểm 
bình đẳng giới, nhấn mạnh vào các chi phí cơ hội 
của việc chăm sóc trẻ trong một gia đình. Dịch vụ 
giáo dục và chăm sóc mầm non có thể giúp các bà, 
các mẹ và trẻ em gái lớn trong gia đình có nhiều 
thời gian hơn để thực hiện các hoạt động khác phù 
hợp với lựa chọn của họ, không phải chỉ riêng cho 
giáo dục, tham chính và việc làm được trả lương. 
Bản thân đầu tư công cho giáo dục và chăm sóc 
mầm non cũng chính là tạo công ăn việc làm cho 
phụ nữ vì phụ nữ chiếm đại đa số lực lượng lao 
động trong lĩnh vực này; mặc dù lương trong lĩnh 
vực này thường khá thấp và có rất ít cơ hội thăng 
tiến.

Mặc dù còn những băn khoăn như vậy, việc cung 
cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc mầm non vẫn 

72  định nghĩa về chăm sóc và giáo dục mầm non có khác nhau. một số báo cáo và một số tổ chức chỉ đề cập đến giáo dục mầm 
non, thường dùng cho trẻ em trong độ tuổi từ 3-5, trong khi một số tổ chức hay báo cáo khác bao gồm cả chăm sóc và giáo dục. 
unEsCo thông qua một phương pháp tiếp cận toàn diện và mô tả giáo dục và chăm sóc mầm non như hỗ trợ sự sống còn, sự tăng 
trưởng, sự phát triển và học tập của trẻ em (bao gồm sức khỏe, dinh dưỡng và vệ sinh; phát triển nhận thức, xã hội, thể chất và tình 
cảm) từ sơ sinh đến khi vào học tiểu học ở các cơ sơ chính thức, phi chính thức và không chính thức (unEsCo 2006: tr.15).

còn hạn chế và chưa phải là mục tiêu chính ở hầu 
hết các nước đang phát triển. Chương trình giáo 
dục và chăm sóc mầm non thường tập trung vào 
hai nhóm tuổi: trẻ em dưới ba tuổi (cấp nhà trẻ) 
và trẻ từ ba tuổi đến tuổi vào tiểu học (cấp mầm 
non). Các chương trình dành cho trẻ em dưới ba 
tuổi khá ít, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp 
(POWW 2015: chương 3 và một số tham chiếu 
khác). Điều này chủ yếu là bởi vì hầu hết chính 
phủ ở các nước này vẫn có xu hướng xem việc 
chăm sóc và giáo dục trẻ em dưới ba tuổi là trách 
nhiệm chính của cha mẹ trẻ, hoặc của các tổ chức 
từ thiện. Ngay cả ở những nước có phạm vi bảo 
hiểm rất hợp lý, vẫn có khoảng cách đáng kể trong 
việc tiếp cận giáo dục và chăm sóc mầm non giữa 
trẻ em giàu và nghèo, giữa nông thôn và thành 
thị (UNESCO, 2011). Điều này có nghĩa là các trẻ 
có khả năng được hưởng lợi nhiều từ giáo dục và 
chăm sóc mầm non lại là những trẻ ít có khả năng 
đăng ký được.

Một số quốc gia có mức thu nhập trung bình ở 
khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cũng như Mỹ 
Latin gần đây đã bắt đầu đầu tư đáng kể hơn vào 
việc cung cấp các trường mẫu giáo (3-6 tuổi) và 
nhà trẻ (0-3 tuổi) (POWW 2015: chương 3). Ví dụ 
ở Hàn Quốc, ngân sách cho giáo dục mầm non đã 
tăng gấp ba kể từ năm 2000 (Peng 2010). Xu hướng 
mới này được thúc đẩy bởi sự cần thiết không chỉ 
để giải quyết những vấn đề của trẻ mà còn để đáp 
ứng nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ do nữ 
tham gia lực lượng lao động cao hơn.

Phần tiếp theo sẽ tập trung vào việc phân tích tình 
hình cung cấp các dịch vụ giáo dục và chăm sóc 
mầm non ở Việt Nam như thế nào và chính sách 
giáo dục và chăm sóc mầm non đã được mở rộng 
để đáp ứng những quan ngại về bình đẳng giới  

4.3.1. sự Đầu tư vào chăm sóc 
và giáo dục mầm non có 
nhận Được sự công nhận 
chính sách phù hợp? lợi ích có 
Được phân phối Đồng Đều?

Chính phủ Việt Nam đã tập trung nỗ lực vào các 
mục tiêu giáo dục tiểu học (theo các tài liệu chính 
thức đã đạt được các mục tiêu này vào năm 2012) 
và cho đến hiện nay giành ưu tiên thấp hơn cho 
chăm sóc và giáo dục mầm non. Hiện nay, chăm 
sóc và giáo dục mầm non ngày càng nhận được 
nhiều sự công nhận, tuy nhiên, vai trò quan trọng 
mà nhà nước phải thực hiện trong việc cung cấp 
giáo dục mầm non là làm giảm sự bất bình đẳng 
trong việc tiếp cận các dịch vụ giữa các nhóm thu 
nhập và khu vực. Điều này được phản ánh trong 
Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 
2011-2020, trong đó đặt mục tiêu vào cuối năm 
2020 đạt: 100% trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi, 80% 
trẻ em trong độ tuổi 3-5 tuổi và 30% trẻ em trong 
độ tuổi 0-3 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng ngân sách 
chính phủ trong giai đoạn 2005-2012 dành cho 
giáo dục mẫu giáo, như là một phần của GDP (từ 
0,4% trong năm 2005 lên 0,8% trong năm 2012) và 
là một phần của tổng ngân sách giành cho giáo dục 
(từ 9% trong năm 2005 lên 15% trong năm 2012) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) theo số liệu 
báo cáo trong Phạm Thu Hiền, 2015) chỉ là sự cải 
thiện bước đầu. 

Có một số chương trình được chính phủ tài trợ 
cũng như một số chương trình đang được thực 
hiện bởi các tổ chức như UNICEF, Save the Children 
và World Vision (Phạm Thu Hiền, 2015). Phản ánh 
mô hình ở các nước khác, hỗ trợ quốc tế cho chăm 
sóc và giáo dục mầm non có xu hướng tập trung 
vào các nhóm trẻ đặc biệt thiệt thòi, như trẻ em 
vùng dân tộc thiểu số, trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
nghèo đói hay bệnh tật, trong khi các chương trình 
của chính phủ có phạm vi rộng hơn. 

Các chương trình của chính phủ có vẻ ưu tiên tập 
trung hơn vào các dịch vụ cho trẻ em ở độ tuổi 
lớn hơn (trẻ 5 tuổi và trẻ sắp đi học), và chỉ giành 
những hỗ trợ hạn chế cho trẻ dưới 3 tuổi, và không 
có dịch vụ cho trẻ dưới 18 tháng (như trên). Ví dụ, 
theo số liệu của Bộ GD & ĐT được nêu trong một 
nghiên cứu của Phạm Thu Hiền (2015: Số liệu Cơ 
bản 2, trang 3) cho thấy trong khi tỷ lệ nhập học 
của trẻ trong độ tuổi 3-4 đã tăng từ 69% trong 
năm 2008-2009 lên 81% trong năm 2012-2013, tỷ 
lệ nhập học của trẻ trong độ tuổi 0-3 vẫn hầu như 
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Hộp 8.  
giáo Dục mầm non Và Tiểu Học Trong Bối cảnH 
“cHínH sácH xã Hội HÓA” Tại ViệT nAm

Từ đầu những năm 90, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu khuyến khích áp dụng một loạt các biện 
pháp được gọi là “xã hội hóa”, các biện pháp này huy động các nguồn lực từ hội gia đình, cộng 
đồng, và nhiều tổ chức để hỗ trợ việc cung cấp giáo dục và dịch vụ y tế. Ý tưởng là để huy động 
các nguồn lực bên ngoài ngân sách công và tái phân bổ trách nhiệm cung ứng dịch vụ xã hội 
từ nhà nước sang các chủ thể khác bao gồm khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các gia đình 
(UNDP 2015, London 2013). Trong những năm gần đây, chính phủ đã tăng ngân sách công cho 
y tế và giáo dục, nhưng cách hỗ trợ tài chính cũng thay đổi, chuyển từ các dịch vụ miễn phí, phổ 
cập và tài trợ hoàn toàn của nhà nước trước đây sang một hệ thống hỗn hợp gồm cả ngân sách 
nhà nước, tư nhân và phí cho người sử dụng. Có một vài trợ cấp cho người nghèo và một số 
nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.73

Kết quả thực hiện còn cho thấy cả thành tựu lẫn hạn chế và hiệu quả cũng như tính công bằng 
trong công tác cung ứng dịch vụ xã hội còn chưa đồng đều (UN Việt Nam, 2015, UNDP, 2016). 
Ví dụ, mặc dù giáo dục tiểu học được quy định phổ cập miễn phí ở Việt Nam, trên thực tế, phụ 
huynh học sinh vẫn phải đóng góp dưới nhiều hình thức phi chính thức để chi trả chi phí như cơ 
sở vật chất, trang thiết bị cho trường học, giáo cụ phục vụ việc giảng dạy. Thêm vào đó, chương 
trình học chính thức chỉ bao gồm nửa buổi, phụ huynh học sinh phải chi trả thêm cho các giờ 
học phụ đạo, điều này thường cần thiết để bổ sung thời gian học tập hạn chế theo hệ thống 
công. 

Nhìn chung, chi tiêu phát sinh trung bình mà các bậc phụ huynh chi trả cho việc giáo dục con 
cái chiếm tới gần 15% thu nhập của họ, chiếm một phần lớn trong ngân sách gia đình và tạo 
ra gánh nặng kinh tế cho các hộ gia đình, làm giảm đi cơ hội chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu 
khác trong gia đình. Điều này cũng nêu lên một vấn đề quan trọng về công bằng xã hội vì rõ 
ràng hệ thống cung cấp này có nghĩa rằng tiếp cận đến giáo dục là hạn chế hơn cho trẻ em 
trong các gia đình nghèo. Nó cũng có những tác động về giới, vì phụ nữ là những người thường 
chịu thiệt thòi trong hệ thống dịch vụ xã hội khan hiếm. Ví dụ, nếu các hộ gia đình không có khả 
năng chi trả chi phí của lớp học thêm và các dịch vụ chăm sóc trẻ em, hoặc khi các dịch vụ đó 
quá kém, phụ nữ thường được trông đợi phải chăm sóc trẻ tại nhà, điều này có thể gây những 
hậu quả tiêu cực đến khả năng tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập hay đào tạo của họ.

Các quan ngại tương tự cũng xuất hiên với trường hợp dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non. 
Tiếp cận đến dịch vụ này thậm chí còn ít công bằng hơn vì chăm sóc giáo dục mầm non không 
được coi là nghĩa vụ bắt buộc của nhà nước mà chủ yếu trông đợi vào sự đầu tư của khối tư 
nhân. Điều này phản ánh thực tế là chỉ có 11,2% ngân sách cho giáo dục của Việt Nam được chi 
cho giáo dục mầm non năm 2012, so với 28,3% ngân sách dành cho giáo dục tiểu học (UNDP 
2015; Phạm Thu Hiền, 2015). 

không đổi so với cùng kỳ là 13%. Tỷ lệ nhập học 
của trẻ 5 tuổi cao nhất và tăng mạnh từ 91% năm 
2008-2009 lên 98% năm 2012-2013 (trích dẫn như 
trên). Tuy nhiên gánh nặng chăm sóc trẻ của các bà 
mẹ là lớn nhất khi trẻ nhỏ hơn 3 tuổi. 

Ở Việt Nam, khoảng cách trong tiếp cận chăm sóc 
và giáo dục mầm non giữa trẻ em ở gia đình giàu 
và trẻ em ở gia đình nghèo, giữa nông thôn và 
thành thị là khá lớn. Dữ liệu về trẻ từ 3-5 tuổi tham 
gia giáo dục mầm non như trình bày ở Chương 
2 cho thấy trong năm 2014, 80% trẻ tại các khu 
vực đô thị đăng kí học mầm non so với 68% trẻ ở 
các khu vực nông thôn. Khoảng cách giữa khu vực 
nông thôn và thành thị ngày càng tăng kể từ năm 
2011 (MICS Bảng CD 1, 2011 và 2014). Điều đáng 
quan ngại là chỉ có 53% trẻ ở nhóm nghèo nhất 
tham gia chăm sóc và giáo dục mầm non so với 
86% trẻ trong nhóm giàu nhất. Các con số tương 
ứng trong năm 2011 lại còn cao hơn cho cả hai 
nhóm hộ gia đình, 59% và 91% phần trăm tương 
ứng (MICS 2011, Bảng CD1). Tỷ lệ tham dự cũng 
thấp hơn ở trẻ em dân tộc thiểu số so với trẻ em 
dân tộc Kinh (khoảng 66% và 72% tương ứng trong 
năm 2014). Tính đến nay khu vực có tỷ lệ tham 
gia ít nhất trong năm 2014 là đồng bằng sông Cửu 
Long74 (chỉ có 39% trẻ trong khu vực này đi học ở 
cơ sở giáo dục mầm non).   

4.3.2. phương thức thực hiện

Chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non được 
đầu tư theo các mức khác nhau bởi các hộ gia 
đình, các chính phủ và các tổ chức khác như NGOs 
và (đôi khi) bởi ngưởi sử dụng lao động. Chúng 
thường được thực hiện theo cách kết hợp đa dạng 
giữa nhà nước và tư nhân. Tại Việt Nam, chính 
sách ‘xã hội hóa’ được thúc đẩy từ đầu những năm 
1990 đã mang lại một bước chuyển, từ các dịch 
vụ giáo dục (và y tế) trước đó được tài trợ hoàn 
toàn và phổ cập của nhà nước sang một hệ thống 
pha trộn giữa ngân sách nhà nước và tư nhân và 

phí cho người sử dụng (chi tiết xem tại Hộp 8). Hệ 
thống giáo dục cho trẻ 5 tuổi dường như chủ yếu 
do chính phủ cung cấp, trong năm 2011 có 75% 
trường mầm non cho trẻ 5 tuổi là trường công 
(theo số liệu của Bộ GD-ĐT trong báo cáo của 
Phạm Hiền, 2015a). Một loạt các hình thức hiện 
đang được thử nghiệm nhằm cung cấp chăm sóc 
và giáo dục mầm non cho lứa tuổi nhỏ hơn.

Một số sáng kiến được quản lý bởi Bộ Giáo dục (Bộ 
GD & ĐT) phối hợp với các Bộ khác như Bộ LĐTBXH 
(bao gồm cả  Vụ Bình đẳng giới), Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (KH & ĐT) và Bộ Tài chính (Bộ TC) đã được 
đưa ra trong những năm vừa qua. Chương trình 
Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 
cam kết xây dựng 10 trung tâm giữ trẻ ở gần các 
trung tâm dạy nghề, khu công nghiệp và nhà máy 
với mục đích để làm giảm bớt gánh nặng chăm sóc 
của phụ nữ và do đó khuyến khích họ tham gia vào 
các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Chính 
phủ, với Bộ LĐTBXH là cơ quan thực hiện, cũng 
cam kết hỗ trợ việc thu hồi đất, mua thiết bị và 
hình thành cơ chế hợp tác giữa chính phủ, doanh 
nghiệp và người lao động trong việc thiết lập và 
vận hành các cơ sở trông giữ trẻ.

Những gì có cho đến hiện nay phần lớn là các dự 
án thí điểm đang được thực hiện tại các khu đô 
thị và khu công nghiệp. Mức độ gia tăng của nữ di 
cư từ nông thôn lên thành thị và sự chuyển dịch 
của nữ công nhân tới làm việc trong các nhà máy 
là một trong những yếu tố quyết định của sự tăng 
đột biến về nhu cầu chăm sóc trẻ (không có người 
thân trong gia đình chăm sóc trẻ). Nói cách khác, 
chăm sóc trẻ trước đây được thực hiện bởi chính 
người mẹ (ví dụ người mẹ có thể dễ dàng hơn khi 
kết hợp việc chăm sóc trẻ với việc làm đang được 
trả lương nếu đó là công việc nông nghiệp bán thời 
gian) hoặc bởi một người thân của gia đình sống 
gần đó, còn hiện nay khi cần người ta có thể “thuê 
bên ngoài” từ các nhà cung cấp khác. Như chúng 
tôi đã lưu ý trong Chương 3, công nhân nhà máy 
thường là những người di cư đến các thành phố, vì 

74  đồng bằng sông Cửu long là một trường  hợp ‘nổi tiếng’ về các thách thức trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục 
mần non. những thách thức này bao gồm: nguồn lực từ chính quyền địa phương hạn chế, thiếu giáo viên mầm non, cha mẹ không 
muốn gửi con nhỏ hơn 3 tuổi đến trường. thêm vào đó, đồng bằng sông Cửu long cũng thường xuyên phải chịu tác động của lũ lụt 
hàng năm ảnh hưởng đến khả năng đến trường, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ (cán bộ uniCEF, đối thoại cá nhân).73   một số trợ giúp được cung cấp cho người nghèo và một vài nhóm cần trợ giúp đặc biệt.
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vậy họ không có hộ khẩu cư trú và phải vật lộn để 
tìm được cơ sở giáo dục và chăm sóc có chất lượng 
với chi phí phải chăng cho con cái họ.

Một trong những dự án thí điểm giáo dục mầm 
non gần đây nhất đã được phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ trong năm 2014 cho các khu 
vực của thành phố Hồ Chí Minh (Đề án “Hỗ trợ, 
phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu 
công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” (Chương 
trình 404)75 (Phạm Thu Hiền, 2015a) và vẫn còn 
trong giai đoạn thử nghiệm. Mục tiêu chính của 
chương trình là hỗ trợ cho nữ công nhân nhà máy 
đang có con nhỏ dưới 3 tuổi, cho thấy rõ ràng đã 
có sự thay đổi lớn của chính phủ tới nhu cầu của 
người mẹ. Nghị định số 9 vừa ban hành tháng 5 
năm 2015 phân công trách nhiệm rõ ràng đối với 
từng tổ chức có liên quan, như Ủy ban nhân dân 
và Hội Liên hiệp Phụ nữ. Nghị định này cũng xác 
định nhu cầu đào tạo cho người chăm sóc và người 
dạy là điều cần được quan tâm. Mô hình được 
đưa ra là mô hình trong đó nhà nước cung cấp các 
khoản vay không tính lãi, các khoản trợ cấp khác 
và khuyến khích các nhà cung cấp tư nhân và các 
nhóm gia đình tại cộng đồng xây dựng và nâng cấp 
cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng liên quan. Khóa đào 
tạo người trông trẻ cũng được cung cấp. Cụ thể 
hơn các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) mở các lớp 
tập huấn  về các kỹ năng chăm sóc trẻ và quyền trẻ 
em và quyền bảo vệ tương ứng, với lệ phí được chi 
trả bởi Uỷ ban nhân dân. Tuy nhiên chưa có sự rõ 
ràng về cơ chế giám sát được đưa ra để đảm bảo 
rằng các dịch vụ được cung cấp đều có chất lượng 
tốt và giá cả phải chăng, và các bậc phụ huynh phải 
trả những chi phí gì. Dường như là mô hình này đã 
đưa ra một ý tưởng phù hợp với triết lý ‘xã hội hóa’ 
và do đó cũng có những nguy cơ không thể tiếp 
cận đến những trẻ em (và bà mẹ) thiệt thòi nhất. 

Bằng chứng từ các nước khác cho thấy rằng việc 
cung cấp dịch vụ công trực tiếp có xu hướng đem 
lại mức độ công bằng trong tiếp cận cao hơn so với 
các mô hình bán công hay mô hình tư nhân hoàn 

toàn và cũng mang đến chất lượng tốt hơn, cơ hội 
đào tạo và điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên 
(OECD 2006; UNESCO 2006). Điều này được chứng 
thực bởi các bằng chứng hạn chế có ở Việt Nam. 
Nó chỉ ra rằng cơ sở vật chất không an toàn, nhân 
viên không đạt tiêu chuẩn và thậm chí đã xảy ra 
các trường hợp bạo lực đối với trẻ em trong khu 
vực chăm sóc trẻ tư nhân không được kiểm soát 
(Trương Thị Thúy Hằng, 2015; Phạm Thu Hiền, 
2015a).

Đối với các dịch vụ mẫu giáo công hiện có cho trẻ 
5 tuổi tại Việt Nam, một nhược điểm lớn là họ 
không nhận trẻ không có hộ khẩu thường trú vào 
học. Hơn nữa, giờ mở cửa là từ 7h sáng đến 5h 
chiều, do đó ít tương thích với thời gian làm việc 
của các bà mẹ làm ở các cơ sở bên ngoài khu vực 
chính phủ. Điều kiện làm việc và mức lương của 
giáo viên mầm non là thấp và không an toàn ngay 
cả trong các các cơ sở công, nhất là ở các khu vực 
nông thôn. Mặc dù thực tế là giáo viên mầm non 
trong khu vực công có trình độ giáo dục cao hơn 
so với giáo viên mầm non trong khu vực tư nhân. 
Những khía cạnh này rất quan trọng nhìn từ quan 
điểm bình đẳng giới vì hầu hết cán bộ của các cơ 
sở chăm sóc và giáo dục mầm non là nữ. (Bảng số 
liệu từ Bộ GD-ĐT được trích dẫn từ Phạm Thu Hiền, 
2015: 18).

Nhà tuyển dụng cũng có thể đóng góp vào việc 
cung cấp chăm sóc và giáo dục mầm non (ECEC) 
bằng cách xây dựng nhà trẻ của công ty, hoặc bằng 
cách gián tiếp là trả chi phí chăm sóc trẻ lồng ghép 
vào trong tiền lương và gói lợi ích cho người lao 
động. Như đã đề cập trong chương 3, Điều 154 của 
Bộ luật Lao động năm 2012 thực sự đề cập đến 
trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ 
việc chăm sóc trẻ cho nhân viên, bao gồm cả việc 
chi trả một phần chi phí liên quan. Nhưng hình 
thức này có một vấn đề là không bao gồm phụ nữ 
làm việc cho các cở sở phi chính thức, hay lao động 
tự do – chiếm đa số trong nhóm có thu nhập thấp. 
Vấn để này cũng có thể là một cản trở cho việc 
tuyển nữ vào làm bởi các công ty. 

4.3.3. bình Đẳng giới và 
Định hướng tương lai

Chính phủ Việt Nam đã dần nhận ra tầm quan 
trọng của việc mở rộng và tăng cường dịch vụ 
chăm sóc và giáo dục mầm non. Việc thúc đẩy vào 
năm cuối của một số sáng kiến nhắm đến trẻ em 
dưới 18 tháng tuổi, và cố gắng đáp ứng nhu cầu 
ngày càng gia tăng của các bà mẹ làm việc trong 
các khu công nghiệp, được coi là một bước tiến 
đầy hứa hẹn. Những chương trình như vậy không 
chỉ áp dụng tại các khu vực đô thị mà nên mở rộng 
tới các khu vực nông thôn, nơi phần lớn phụ nữ và 
trẻ em nghèo đang sinh sống và làm việc.

Những chương trình mới này, có vẻ như chủ yếu là 
hình thức trung tâm tư nhân được trợ cấp, và chủ 
yếu hướng tới các bà mẹ làm công ăn lương mà 
không hỗ trợ những người tự làm. Tuy nhiên, bằng 
chứng từ các nước khác cho thấy, kết quả tốt nhất 
đạt được là thông qua các dịch vụ cung cấp trực 
tiếp các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non 
từ khu vực công. Hoạt động chăm sóc từ khu vực 
công này thường có xu hướng đem lại chất lượng 
tốt hơn, điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên 
và đem đến sự công bằng hơn trong tiếp cận. Bằng 
chứng trong chương này cho thấy ở Việt Nam, các 
dịch vụ cho trẻ dưới 3 tuổi vẫn còn rất hạn chế, 
và việc tham gia giáo dục mầm non ở các khu vực 
nông thôn, và ở các hộ nghèo còn đặc biệt thấp. 
Gánh nặng chăm sóc trẻ lớn nhất khi trẻ nhỏ hơn 3 
tuổi và điều này đặc biệt đúng đối với các bà mẹ có 
hoàn cảnh khó khăn. Do đó, tăng cường thêm các 
cơ sở chăm sóc trẻ trong độ tuổi này, lý tưởng nhất 
là miễn phí cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, 
sẽ đáp ứng được các mục tiêu bình đẳng giới quan 
trọng. Việc mở rộng thêm các dịch vụ công cộng về 
chăm sóc và giáo dục mầm non có chất lượng tốt 
cũng đóng góp vào mục tiêu bình đẳng giới bằng 
cách trực tiếp tạo việc làm cho phụ nữ, vì nhân 
viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục 
mầm non có xu hướng chủ yếu là nữ. Tuy nhiên 
điều quan trọng là đảm bảo công việc này đủ ổn 
định, điều kiện làm việc tốt với mức lương cao hơn 
thời điểm hiện tại. Với hi vọng là chính phủ sẽ đầu 
tư các nguồn lực công nhiều hơn nhằm cải thiện 

hơn nữa giáo dục mầm non và việc chăm sóc trong 
thời gian ngắn hạn, cả MOET và MOLISA cần phải 
đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát và 
hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở chăm sóc trẻ.

Một số mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc cho 
trẻ em dưới 3 tuổi khác hiện có là những mô hình 
được  hỗ trợ bởi UNICEF có xu hướng tập trung vào 
trẻ em dân tộc thiểu số và thực hiện theo phương 
pháp kết hợp các mục tiêu dinh dưỡng, sức khỏe 
và giáo dục. Mô hình này bao hàm cả sự hỗ trợ từ 
mọi người với chương trình tại gia, hướng dẫn các 
bậc cha mẹ tạo ra môi trường kích thích ngay tại 
nhà nhằm khuyến khích việc tham gia học tập sớm 
cho con em họ. Những sáng kiến này có giá trị rất 
lớn tuy nhiên điều quan trọng là cần tránh việc 
củng cố định kiến giới trong công việc. Có thể thực 
hiện được việc này bằng cách khuyến khích nam 
giới và trẻ em trai cùng tham gia tập huấn về thực 
hành chăm sóc trẻ chứ không chỉ tập trung mục 
tiêu vào các bà mẹ.

4.4. Kết luận và bài 
học cho chính sách 
và chương trình của 
các ngành Khác

Chương này đã phân tích phương pháp tiếp cận 
tổng thể được thực hiện bởi chính phủ Việt Nam 
đối với hai lĩnh vực chính sách liên quan gồm: cơ sở 
hạ tầng vật chất về nước và vệ sinh môi trường và 
cơ sở hạ tầng xã hội chăm sóc và giáo dục trẻ mầm 
non. Mục đích của chương là để đánh giá mức độ 
các mối quan tâm về bình đẳng giới hiện đang tích 
hợp trong các chính sách đó, đặc biệt chú ý đến 
các biện pháp có tiềm năng làm giảm và tái phân 
phối gánh nặng công việc chăm sóc và công việc 
gia đình không được trả lương. 

Rà soát một số văn bản chính sách quan trọng cho 
thấy trong cả hai trường hợp nước sạch vệ sinh 
-môi trường và giáo dục và chăm sóc mầm non, 
bình đẳng giới và hòa nhập xã hội được công nhận 
là tốt nhất nếu được coi là mục tiêu chung, tuy 

75   Quyết định 404 ngày 20 tháng 3 năm 2014 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ và phát triển các nhóm trường tư thục cho trẻ em 
trong khu chế xuất công nghiệp.
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nhiên sự thừa nhận này không kèm theo các khung 
phân tích mà qua đó mỗi một loại hình can thiệp 
có thể ảnh hưởng đến các động lực về giới, tới mức 
độ và sự phân phối của công việc không được trả 
lương nói riêng. Ngoài ra, cũng chưa có một tập 
hợp dữ liệu và chỉ số giám sát tác động  rõ ràng 
nào được xác định.  

Các khung phân tích cũng như các chỉ số kèm theo 
cần được thích ứng và xây dựng trong bối cảnh 
có các vấn đề chính sách cụ thể được đặt ra. Tuy 
nhiên có một số nguyên tắc chung có thể hỗ trợ 
cho các hướng dẫn như dưới đây. 

Liên quan đến cấp độ vĩ mô, và như đã nhấn mạnh 
trong nghiên cứu chuyên đề này, thúc đẩy bình 
đẳng giới thường liên quan đến mức chi tiêu công 
cao cho dịch vụ và cơ sở hạ tầng xã hội như y tế, 
giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường. Điều 
này là bởi vì, những dịch vụ này rất quan trọng giúp 
giảm bớt công việc nội trợ không được trả lương 
của phụ nữ và từ đó có thể thúc đẩy họ tiếp cận 
với các công việc được trả lương, tham gia đào tạo 

tập huấn và tham gia tích cực vào đời sống chính 
trị từ đó góp phần phát triển nguồn lực con người 
về lâu dài (UN Women 2015, Braunstein, 2015). 

Ở cấp độ địa phương, vấn đề quan trọng là ngân 
sách nhà nước có được phân bổ cho các dịch vụ 
và cơ sở hạ tầng xã hội và có thực sự đã được sử 
dụng, và những chương trình liên quan có thực 
sự được thực hiện theo tiêu chí toàn diện và bình 
đẳng giới. Khuôn khổ cho các dự án đang thực hiện 
có thể bao gồm ba tiêu chí dưới đây. 

Làm thế nào những nguyên tắc này có thể được 
đáp ứng trên thực tế và có thể được minh họa tốt 
nhất trong một can thiệp cụ thể. Ví dụ như Chỉ tiêu 
số 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 
triển nông thôn mới (NTP-NRD) hiện nay của Việt 
Nam: “Giao thông vận tải” (được hiểu một cách 
cơ bản là làm đường giao thông và duy trì các loại 
đường giao thông khác nhau ở nông thôn), đảm 
bảo việc thiết kế và thực hiện các dự án đường 
giao thông nông thôn phải công bằng giới và đạt 
được đồng thời hai mục tiêu sau:  (a) tạo ra công 

Hộp 9.  
BA nguyên TẮc Hướng Dẫn cơ Bản 

các chương trình kinh tế công bằng giới là những chương trình công nhận: 

nguyên tắc:                                       Biện pháp tương ứng:

(1) Công việc chăm sóc không được trả lương là rất 
quan trọng trong việc tạo ra và duy trì khả năng của 
con người. 

> Sử dụng các biện pháp để giảm 
và tái phân phối công việc chăm sóc 
không được trả lương 

(2) Thực tế xã hội và điều kiện vật chất gây nhiều khó 
khăn cho nữ giới hơn là nam giới trong quá trình tìm 
được việc làm tử tế và nguồn lực sản xuất phù hợp cho 
lao động tự chủ trong cả nông nghiệp và thương mại. 

> Sử dụng các biện pháp khắc 
phục tình trạng mất cân bằng giới 
trong thị trường lao động và các thị 
trường khác. 

(3) Thực phẩm, thu nhập, thời gian và các nguồn lực 
khác thường không được phân phối công bằng trong 
chính mỗi gia đình. 

> Sử dụng các biện pháp tái phân 
chia các nguồn lực dành cho các 
thành viên dễ bị tổn thương trong 
gia đình 

ăn việc làm cho cả nữ giới và nam giới (b) tạo cơ sở 
vật chất giúp làm giảm khía cạnh gánh nặng công 
việc nội trợ của phụ nữ. Vấn đề này sẽ yêu cầu, ví 
dụ tạo điều kiện giúp phụ nữ tham gia vào công 
việc xây dựng trên cơ sở bình đẳng như nam giới 
bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em ngay 
tại các công trình xây dựng; cải thiện khả năng làm 
việc của phụ nữ sau khi dự án đường hoàn thành 
thông qua việc đào tạo kỹ năng; và đảm bảo phụ 
nữ được trả công cho những đóng góp của họ, và 
mức tiền công tương tự như với nam giới.  

Đánh giá gần đây về chương trình giao thông nông 
thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 
triển nông thôn mới (NPT-NRD) tại ba xã ở phía 
Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng (Ngân hàng Thế 
giới, 2015b) cho thấy không mục tiêu nào trong số 
các mục tiêu trên hiện tại được đáp ứng. Nghiên 
cứu chỉ ra rằng các vấn đề và mối quan ngại về 
giới rất hiếm khi được đưa ra tại các cuộc họp của 
ban quản lý về chương trình. Mặc dù nữ giới có xu 
hướng đóng góp phần lớn thời gian làm việc để xây 
dựng đường bộ tại các địa điểm được khảo sát, họ 
không được trả lương cho công việc này. Mặt khác, 
dường như thiếu cơ chế đảm bảo rằng cơ sở hạ 
tầng đường bộ được xây dựng nhằm hỗ trợ những 
nhu cầu riêng của phụ nữ bao gồm cả nhu cầu phải 
dành ít thời gian hơn cho công việc gia đình. 

Bằng chứng từ các nước khác cho thấy các mục 
tiêu bình đẳng giới có thể đạt được nếu phụ nữ 

trong cộng đồng được trực tiếp tham gia vào việc 
xây dựng dự án. Một ví dụ được trích dẫn rộng rãi 
từ Peru (Ngân hàng Thế giới, 2004) cho thấy rằng, 
ví dụ khi phụ nữ tham gia trực tiếp vào việc xây 
dựng một dự án giao thông nông thôn họ sẽ đảm 
bảo những ưu tiên dành cho nhu cầu của họ được 
đưa vào dự án. Nâng cấp giao thông nông thôn 
không chỉ bao gồm các tuyến đường kết nối cộng 
đồng, mà cả những con đường không dùng cho 
xe gắn động cơ, những con đường này phụ nữ sử 
dụng là chủ yếu, và bị các chương trình đường bộ 
khác bỏ qua. Kết quả là, phụ nữ bắt đầu tham gia 
ở mức độ cao hơn trong các chợ và hội chợ, dành 
ít thời gian cho việc thu thập thực phẩm và nhiên 
liệu, và 43% phụ nữ cho biết họ có thu nhập cao 
hơn. Ví dụ và kinh nghiệm tương tự từ các nước 
khác có thể cung cấp những thông tin giá trị cho 
chính phủ Việt Nam trong việc hình thành ứng phó 
với những thách thức  trong việc xây dựng Chương 
trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn 
mới một cách công bằng giới hơn trong tương lai. 
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liệu mô hình  
phát triển Kinh tế  

hiện tại của việt nam 
có giúp chính phủ  

hiện thực hóa cam Kết  
về bình Đẳng giới? 
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cHương 5: Liệu mô HìnH 
pHáT Triển kinH TẾ Hiện Tại 
củA ViệT nAm cÓ giúp cHínH 
pHủ Hiện THực HÓA cAm 
kẾT Về BìnH đẳng giới? 

5.1. giới thiệu

Chương này kết luận các phân tích của nghiên cứu 
chuyên đề này bằng cách quay lại với câu hỏi bao 
quát được đặt ra ở chương giới thiệu và tổng kết 
các phát hiện cũng như bài học từ các chương để 
giúp trả lời câu hỏi liệu các cam kết về bình đẳng 
giới theo luật của Việt Nam có được phản ánh 
trong mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay, và cần 
phải làm gì để các chính sách này trở nên bao trùm 
hơn và ‘không bỏ ai lại phía sau’.76

Đây là một câu hỏi nghiên cứu tham vọng, không 
thể trả lời toàn diện trong khuôn khổ thời gian và 
nguồn lực hiện có. Những gì nghiên cứu chuyên đề 
này đưa ra là một bản đồ thống kê giới toàn diện 
đầu tiên về nền kinh tế Việt Nam và một khuôn 
khổ ban đầu về các vấn đề chính sách chính. Hai 
sản phẩm này cùng với nhau sẽ mang lại một điểm 
khởi đầu cho bất kỳ đánh giá tác động nào về giới 
đối với các khía cạnh cụ thể trong các chính sách 
kinh tế vi mô của Việt Nam, hoặc các chính sách 
chuyên ngành, mà Chính phủ có thể muốn thực 
hiện trong tương lai.

 Phần 5.2 quay lại kịch bản kết hợp các mô hình 
tăng trưởng kinh tế với hệ thống cung cấp hoạt 
động chăm sóc, được mô tả trong phần 1.2.3. Với 

kết quả của những phát hiện trong các chương 
trước, phần này sẽ phản ánh liệu Việt Nam sẽ 
ở đâu trong các kịch bản này. Phần 5.3 tổng kết 
các chủ đề chính nảy sinh trong suốt nghiên cứu 
chuyên đề này và đưa ra các khuyến nghị chính 
sách.

5.2. các mô hình tăng 
trưởng Kinh tế từ góc 
Độ bình Đẳng giới: việt 
nam Đứng ở Đâu?

việt nam trong mối quan 
hệ với các quốc gia 
Khác ở Đông nam á77 

Việt Nam (và Trung Quốc) được xem là vẫn chưa 
trở thành một nhóm nữa (nhóm thứ ba) của các 
nước SIEO (UNRISD, 2010). Cả hai quốc gia đã và 
đang chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung 
sang kinh tế thị trường. Trong hai mươi năm vừa 
qua, Chính phủ đã thúc đẩy tăng trưởng nhanh 
và giảm nghèo mạnh mẽ. Khi quá trình chuyển 
đổi tiếp tục được đẩy mạnh, chiến lược phát triển 

76   ‘không bỏ ai lại phía sau’ đã trở thành một trong những câu nói được đề cập đến nhiều nhất từ Chương trình nghị sự 2030 của 
liên hợp quốc. nó nhấn mạnh sự đồng thuận quốc tế ngày càng cao đối với sự cần thiết phải giảm bất bình đẳng.

77   một đánh giá toàn diện về vị trí của việt nam so với các quốc gia láng giềng là vượt quá phạm vi của báo cáo này. ở đây chỉ 
đánh giá một vài chỉ số nhằm đưa ra bối cảnh chung.

của hai nước ngày càng phụ thuộc vào các công ty 
nước ngoài có năng suất lao động cao và hội nhập 
sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Cùng lúc 
đó, bất bình đẳng tăng lên (UNRISD, 2010; UNDP, 
2016). Bằng chứng trong báo cáo chuyên đề này 
chứng thực những xu hướng có liên quan đến Việt 
Nam.

Liên quan đến cấu trúc kinh tế, hiện nay Việt Nam 
dường như vẫn là một quốc gia ‘ở giữa’, vượt lên 
trên các quốc gia láng giềng bên cạnh Cam-pu-chia 
và Lào nhưng vẫn chưa chuyển đổi hoàn toàn sang 
một cấu trúc với ngành công nghiệp và dịch vụ 
phát triển đầy đủ như là ở Thái Lan hay Malaysia. 
Hầu hết các thống kê trình bày trong Chương 2 cho 
thấy điều này (bao gồm thực tế rằng tăng trưởng 
năng suất trong ngành sản xuất công nghiệp Việt 
Nam thấp). Số liệu trình bày trong Bảng 16 khẳng 
định điều này. 

Số liệu thể hiện trong Bảng 16 cho thấy Việt Nam 
là một trong những quốc gia có Tỷ lệ nữ tham gia 
lực lượng lao động cao nhất trong khu vực Đông 
Nam Á, và cũng là nền kinh tế mở nhất trong khu 
vực (thương mại hàng hóa chiếm khoảng 170% 
GDP năm 2013). Như đã nhấn mạnh ở các chương 
trước, việc mở cửa thương mại rộng rãi chứa đựng 
cả cơ hội và những rủi ro. Với những đặc điểm này, 
chỉ sự tập trung mạnh mẽ vào đầu tư công trong 
y tế và giáo dục đại học (giống như là thế hệ đầu 
tiên SIEO) với chú ý đặc biệt vào nhu cầu của phụ 
nữ và thúc đẩy nhu cầu trong nước là có thể giúp 
Việt Nam thoát khỏi kịch bản tăng trưởng không 
bền vững.

Như đã chỉ ra trong Chương 2, khoảng một nửa 
dân số Việt Nam vẫn làm trong khu vực nông 
nghiệp. Trong thế hệ thứ hai của SIEO, tỷ lệ cả phụ 
nữ và nam giới làm nông nghiệp nhỏ hơn Việt Nam 
rất nhiều, và điều thú vị là, nông nghiệp vẫn là một 
nguồn cung cấp công việc quan trọng cho nam 
giới hơn và đối với nữ giới. Thực tế này hoàn toàn 
ngược lại ở Việt Nam, Cam-pu-chia và đặc biệt là 
Lào. Chương 2 và Chương 3 đều đưa ra các bằng 
chứng rằng phụ nữ (và nam giới) làm nông nghiệp, 
đặc biệt ở những khu vực nghèo nhất, là những 
người có khả năng bị bỏ lại phía sau trong quá trình 

chuyển đổi của Việt Nam. Do vậy cần đầu tư nhiều 
nỗ lực hơn để gia tăng các cơ hội cho các nhóm 
này có việc làm tốt hơn, và kết nối khu vực nông 
nghiệp hiệu quả hơn với khu vực công nghiệp và 
khu vực khác là rất quan trọng đối với con đường 
tăng trưởng bao trùm và công bằng hơn.

Tại ba quốc gia SIEO giàu hơn như đã thể hiện 
trong Bảng 16, khu vực dịch vụ là nguồn cung cấp 
việc làm quan trọng hơn, đặc biệt cho phụ nữ: 72% 
lực lượng lao động nữ ở Malaysiavà 52% lực lượng 
lao động nữ ở Indonesia làm việc trong các ngành 
dịch vụ so với chỉ 34% lực lượng lao động nữ Việt 
Nam. Việc chính phủ cung cấp tốt hơn các dịch vụ 
chăm sóc trẻ em, y tế và các dịch vụ chăm sóc khác 
sẽ không chỉ hỗ trợ lực lượng lao động nữ hiện 
tại mà về nguyên tắc còn góp phần trực tiếp tạo 
ra nhiều công ăn việc làm hơn cho phụ nữ trong 
các ngành dịch vụ, vì đa số lực lượng lao động làm 
công ăn lương trong các nghề này là nữ. Điều này 
cần được đi kèm với các nỗ lực cải thiện mức lương 
và điều kiện làm việc trong các nghề này.

Liên quan đến chi tiêu công hỗ trợ công việc nội 
trợ và chăm sóc không được trả lương, Chương 
4 đã phân tích các ngành cụ thể riêng biệt, như 
là giáo dục mần non, nước sạch và vệ sinh môi 
trường, nhưng chưa cung cấp thông tin về chi tiêu 
xã hội chung của Việt Nam. Đánh giá gần đây về 
dịch vụ công trong Chương 1 thể hiện những quan 
ngại về sự tham gia hạn chế của các nhóm thu 
nhập thấp, dân tộc thiểu số và di cư trong cả dịch 
vụ giáo dục và y tế. Bảng 17 cho thấy dữ liệu về 
cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục công không chỉ ở 
Việt Nam mà ở các nước thế hệ thứ hai của SIEO, 
giúp chúng ta có cái nhìn sâu hơn về cấu trúc chế 
độ chăm sóc của các quốc gia này và mức độ cam 
kết với các dịch vụ xã hội bao trùm. Mục tiêu chính 
là để xác định liệu Việt Nam hiện nay có được coi 
là có hệ thống “nữ hóa trách nhiệm” hay hệ thống 
“bình đẳng giới” trong cung cấp hoạt động chăm 
sóc, theo định nghĩa của Braunstein hay không. Số 
liệu tổng hợp về chi tiêu thường chỉ được đưa ra 
mà không nói rõ liệu nguồn lực công có được phân 
bổ một cách hiệu quả và công bằng (vấn đề sau 
dường như là mối quan tâm quan trọng, trong bối 
cảnh chính sách xã hội hiện nay của Việt Nam). Với 

Chương 5: Liệu mô hình phát triển kinh tế hiện tại của việt nam  
có giúp chính phủ hiện thực hóa cam kết về bình đẳng giới? 
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Bảng 16. Sản lượng và cấu trúc lao động ở một nước Đông Nam Á 
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in
do
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GDP đầu 
người (hằng 
số 2005 USD)

750 818 1078 1854 3769 7365

Nông nghiệp 
(% GDP)

30,4 27,7 18,1 13,4 10,5 8,9

Công nghiệp 
(% GDP)

27 31,4 38,5 41,9 36,8 40

Sản xuất 16,2 8,9 17,5 21 27,7 22,9

(% GDP)   42,6 40,9 43,4 42,2 52,7 51,2

Dịch vụ (% GDP) 129 90,1 169,5 48,2 131,8 138,5

Thương mại  
(% GDP) n

am n
ữ

n
am n
ữ

n
am n
ữ

n
am n
ữ

n
am n
ữ

n
am n
ữ

Tham gia lực 
lượng lao động 
(% dân số từ 15 
tuổi trở lên)

86,6 78,7 79,3 76,3 82,5 73,0 79,6 51,4 80,5 64,2 75,7 44,5

Lao động nông 
nghiệp (% tổng 
số lao động 
nữ/nam)

52,9 55,4 69,2 73,5 44,9 48,8 35,6 33,4 44,1 39,3 15,4 8,3

Lao động công 
nghiệp (% tổng 
số lao động 
nữ/nam)

17 15,5 9,9 6,7 25,2 17,0 23,6 15,0 22,6 17,7 32,8 19,8

Lao động dịch 
vụ (% tổng số lao 
động nữ/nam)

30,1 29,1 21,0 19,5 30,0 34,2 40,8 51,6 33,1 42,8 51,8 71,9

nguồn: Các chỉ số phát triển thế giới, phần lớn từ năm 2013, trừ những trường hợp nêu rõ năm.

Lưu ý: ‘Công nghiệp’ bao gồm khai khoáng và xây dựng; số liệu lao động của lào và Cam-pu-chia là từ năm 2010

lý do này, các chỉ số khác về tiếp cận (ví dụ, chi tiêu 
từ  ngân sách gia đình cho y tế) và kết quả (ví dụ số 
lượng y tá hoặc phụ nữ trưởng thành không được 
đi học), cũng được báo cáo trong bảng này. Ví dụ, 
chi tiêu từ  ngân sách gia đình cho chăm sóc y tế 
cao cho thấy bất bình đẳng trong tiếp cận, vì chúng 
có thể ngăn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, 
không tiếp cận với các dịch vụ y tế họ cần.

Chi tiêu công của Việt Nam cho giáo dục và y tế 
một phần từ GDP (tương ứng 2,8% và 6,1%) nói 
chung ở mức vừa phải so với tiêu chuẩn khu vực, 
thấp hơn Thái Lan nhưng cao hơn Malaysia một 
chút. Tuy nhiên, về vấn đề công bằng trong tiếp 
cận, chi tiêu từ tiền túi của mình cho y tế trung 
bình vào năm 2012 khá cao ở mức 48,8% so với 
35,6% ở Malaysia và 13,1% ở Thái Lan (con số 
trung bình cho Đông Á và Thái Bình Dương là 
29,7%). Tỷ lệ phần trăm chi tiêu từ ngân sách gia 
đình thấp ở Thái Lan phần nhiều là kết quả của 
việc thực hiện Kế hoạch bao phủ phổ cập hiệu quả 
kể từ 2011 (Báo cáo Tiến bộ của Phụ nữ Thế giới, 

Thực tế về Đông Á và Thái Bình Dương). Điều này 
có thể là một bài học hữu ích cho Chính phủ Việt 
Nam về việc làm thế nào để tăng cường hệ thống 
y tế bao trùm và bình đẳng giới trong những năm 
tiếp theo.

Liên quan đến các kết quả giáo dục, khẳng định các 
bằng chứng đã được nêu trong các chương trước, 
những con số này cũng gợi ý rằng có những lĩnh 
vực để Việt Nam cải thiện đáng kể sự công bằng 
trong tiếp cận dịch vụ. Ví dụ, mặc dù có các tiến 
bộ trong giảm khoảng cách giới về giáo dục ở tất 
cả các cấp học, tỉ lệ phụ nữ trưởng thành (20-59 
tuổi) không tham gia bất kỳ hình thức giáo dục 
chính thức nào vẫn khá cao so với các nước SIEO 
khác (khoảng 28%, so với 15% hoặc thấp hơn ở 
Indonesia và Thái Lan). Một ví dụ khác là mức độ 
nhập học mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, về trung 
bình, có thể bằng với Malaysia nhưng thể hiện mức 
độ bất bình đẳng cao giữa các vùng. Như được 
thảo luận trong Chương 4 (phần 4.3), tỉ lệ tham 
gia giáo dục và chăm sóc mầm non rất thấp trong 

Bảng 17. giáo dục và y tế ở một số nước Đông Nam Á, 2005-2014

Viet nam indonesia Thailand Malaysia

Chi tiêu công cho y tế  
(% GDP)

2,8 1,2 3,0 2,2

Chi tiêu tư ngân sách gia đình cho y tế  
(% tổng chi cho y tế)

48,8 45,4 13,1 35,6

Số lượng y tá và bà đỡ (trên 1.000 dân) 1,1 1,4 2,1 3,3

Chi tiêu công cho giáo dục  
(% GDP)

6,3 3,6 7,6 5,9

Tỉ lệ nhập học mầm non, trẻ em gái 
(% trẻ em trong tuổi mầm non)

69,0 (2) 32,5 99,8 71,3

Tỉ lệ nhập học mầm non, trẻ em trai 
(% trẻ em trong tuổi mầm non) 

73,6 (2) 32,8 100,0 77,1

Phụ nữ chưa từng đến trường 
(% phụ nữ tuổi từ 20-59)

28,1 15,8 12,0 --

nguồn: tiến bộ của phụ nữ thế giới 2015

ghi chú: 

số liệu từ năm gần nhất có trong giai đoạn 2005-2014. để nhất quán, những số liệu này được lấy từ một nguồn quốc tế giống nhau. 
Có thể có sự khác biệt giữa số liệu quốc tế và trong nước.

Dữ liệu về tỉ lệ nhập học mầm non lấy từ miCs 2014 và chỉ cho trẻ em từ 26-59 tháng. từ dữ liệu trong Chương 4, chúng tôi biết 
rằng tỉ lệ nhập học cho trẻ ít hơn 26 tháng thấp hơn rất nhiều, và tỉ lệ nhập học trong các hộ gia đình nghèo nhất cũng rất thấp.
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nhóm trẻ từ gia đình nghèo, và rất ít dịch vụ đặc 
biệt cho trẻ từ 0-3 tuổi.  Báo cáo Phát triển Nguồn 
Nhân lực Việt Nam (UNDP, 2016) lưu ý rằng tỉ lệ 
tham gia đào tạo nghề hiện nay cũng rất thấp và 
có sự khác biệt xã hội. Phụ nữ ít tham gia đào tạo 
nghề và phát triển kỹ năng, nhất là ở khu vực nông 
thôn, là một quan ngại đặc biệt, và cũng được nêu 
trong Chương 2 và Chương 3 của báo cáo chuyên 
đề này. 

việt nam và mô hình tăng 
trưởng Kinh tế/ cung cấp 
hoạt Động chăm sóc  

Tương tự như thế hệ thứ nhất và thứ hai của SIEOs, 
trong thập kỷ vừa qua Việt Nam đã nỗ lực tìm cách 
hội nhập khu vực và toàn cầu sâu rộng hơn và thúc 
đẩy chiến lược công nghiệp hóa tập trung vào xuất 
khẩu. Như đã thảo luận trong các chương trước, 
sự tăng trưởng của ngành sản xuất may mặc, và 
đặc biệt là điện tử, thực sự ấn tượng trong những 
năm gần đây. Tuy nhiên, các cơ hội việc làm được 
tạo ra cho đến này phần lớn tập trung vào các công 
việc không đòi hỏi tay nghề. Các cơ hội cho đào 
tạo, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong những 
ngành này rất hạn chế, đặc biệt đối với phụ nữ. 
Một nhược điểm nữa của cơ cấu hiện tại của các 
ngành công nghiệp này là chúng phụ thuộc nặng 
nề vào nhập khẩu nguyên liệu thô, do vậy hạn chế 
sự nâng cấp và triển vọng liên kết ngược với các 
ngành khác của nền kinh tế. Đặc biệt, ngành nông 
nghiệp dường như chưa được kết nối đầy đủ với 
bộ phận năng động hơn của nền kinh tế. Việc hình 
thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào đầu năm 2015 
và việc ký Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
vào cuối năm 2015 là những bước tiếp theo hướng 
tới hội nhập thương mại sâu rộng hơn của Việt 
Nam. Như đã lưu ý trước đây, sự tham gia của Việt 
Nam vào các hiệp định thương mại mới này mở ra 
nhiều cơ hội nhưng cũng tăng cường sự tiếp xúc 
với nền kinh tế toàn cầu. Sự tiếp xúc này có thể 
khiến Việt Nam dễ bị tổn thương hơn nếu không có 
một chính sách mạnh mẽ đầu tư vào khuyến khích 
phát triển nguồn nhân lực, thông qua cung cấp 

dịch vụ công về giáo dục, y tế và các dịch vụ chăm 
sóc khác một cách công bằng hơn.

Từ góc độ giới và trách nhiệm chăm sóc, phân tích 
trong báo cáo chuyên đề này cho rằng mô hình 
phúc lợi xã hội của Việt Nam đặc trưng hóa bởi sự 
hỗ trợ hạn chế từ nhà nước cho các dịch vụ chăm 
sóc và các chuẩn mực giới chặt chẽ, và vẫn giao 
trách nhiệm chính cho phụ nữ trong việc cung 
cấp hoạt động chăm sóc trong môi trường hộ gia 
đình tư nhân. Điều này phản ánh phát hiện của 
Braunstein khi nghiên cứu về các nước SIEO khác. 
Ví dụ, Chương 2 và Chương 4, đã nhấn mạnh rằng 
cung cấp các dịch vụ cơ bản như cơ sở hạ tầng 
nước sạch và giáo dục mầm non không chỉ thiếu 
mà còn định kiến với nhóm thu nhập thấp hơn và 
dân số nông thôn, đặc biệt là dân tộc thiểu số sống 
ở vùng sâu vùng xa. Bằng chứng trong Chương 2 
và Chương 3 cũng cho thấy tiếp cận đến y tế và 
dạy nghề cũng bị phân tầng về mặt xã hội và định 
kiến đối với những người di cư nội địa và phụ nữ 
thu nhập thấp. Điều này có thể chỉ ra sự phổ biến 
của hệ thống “nữ hóa trách nhiệm” trong hệ thống 
cung cấp hoạt động chăm sóc hiện nay.

Kết luận, các cấu trúc hiện nay của mô hình tăng 
trưởng kinh tế và mô hình cung cấp hoạt động 
chăm sóc cho thấy rằng Việt Nam đang đứng trước 
nguy cơ bị kéo về mô hình phát triển bị lợi nhuận 
dẫn dắt, trong đó có nguy cơ làm tổn hại đến 
nguồn nhân lực và trở nên không bền vững về lâu 
dài. Chính phủ có thể ngăn chặn điều này xảy ra. 
Từng chương trong nghiên cứu chuyên đề này đều 
đưa ra các gợi ý về các bước mà Chính phủ có thể 
thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể để tạo ra những 
kết quả tốt hơn cho những phụ nữ thiệt thòi, và 
thúc đẩy tiến trình chuyển đổi của Việt Nam sang 
mô hình kinh tế tập trung vào tạo ra việc làm tốt, 
cung cấp các dịch vụ công toàn diện và bình đẳng 
giới. Phần tiếp theo sẽ kết luận bằng cách tổng hợp 
các gợi ý này thành một nhóm khuyến nghị chính 
sách cuối cùng.

5.3. Khuyến nghị chính 
sách 

Nghiên cứu chuyên đề này đã nhấn mạnh một số 
chủ đề liên quan đến những vấn đề chính sách tại 
Việt Nam và có thể đóng góp cho những tranh luận 
hiện nay về việc Chính phủ cần phải làm gì để giúp 
đất nước đi lên con đường hướng tới mô hình tăng 
trưởng bao trùm hơn và bình đẳng giới hơn.

Trước tiên, báo cáo này là để chuẩn bị cho những 
thách thức của Việt Nam trong việc tối đa hóa các 
lợi ích (và giảm thiểu các chi phí) có thể xảy ra khi 
hội nhập sâu rộng hơn vào thương mại khu vực và 
thế giới. Báo cáo xem xét các cách thức để giảm 
thiểu khoảng cách giới về tiền lương trong tương 
lai như đã được dự báo từ nghiên cứu, trong đó 
mô phỏng tác động của việc hội nhập sâu hơn vào 
cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Thứ hai, cần có các biện pháp kịp thời để hỗ trợ sự 
phát triển lành mạnh của các cá nhân và các nhóm, 
tập trung vào các nhóm thiệt thòi nhất, đặc biệt 
đầu tư vào các biện pháp để trang bị cho phụ nữ 
và trẻ em gái năng lực cần thiết để tận dụng các cơ 
hội kinh tế từ việc chuyển đổi của Việt Nam sang 
giai đoạn công nghiệp hóa hoàn toàn.

Thứ ba, cần phải quan tâm đến mối quan hệ giữa 
nền kinh tế sản xuất (trả lương) và nền kinh tế tái 
sản xuất (không lương) khi thiết kế và triển khai các 
chính sách kinh tế, cả ở cấp vĩ mô và cấp ngành. 
Công việc của phụ nữ trong ngành kinh tế được 
trả lương và không được trả lương phụ thuộc chặt 
chẽ vào nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
phân công công bằng về trách nhiệm trong công 
việc chăm sóc nhằm đạt được các mục tiêu bình 
đẳng giới và phát triển nhân lực. Hỗ trợ từ khu vực 
công đối với công việc chăm sóc đóng vai trò quan 
trọng đế đạt được mục tiêu bình đẳng giới và cũng 
là tiền đề cần thiết nhằm tạo ra công việc tốt và 
hiệu quả.

Cuối cùng, nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự cần 
thiết phải chú ý đến những người bị bỏ lại phía sau 

và có khả năng tiếp tục bị bỏ lại phía sau. Điều này 
có nghĩa là cần có các nỗ lực chính sách cho các 
nhóm cụ thể, những người sống dưới mức nghèo 
khổ và cộng đồng dân tộc thiểu số, cũng như cho 
các ngành, nghề tập trung nhiều các nhóm này và 
cho các địa bàn cụ thể mà họ thường sinh sống. 
Tăng năng suất nông nghiệp và hỗ trợ phụ nữ nông 
dân quy mô nhỏ hội nhập vào chuỗi giá trị nông 
nghiệp năng động được xác định là một con đường 
quan trọng hướng tới tăng trưởng bao trùm.

Nhiều khuyến nghị chính sách khác đã được đưa ra 
trong suốt báo cáo này. Một khuyến nghị bao trùm, 
xuyên suốt ở tất cả các ngành là sự cần thiết phải 
có khung phân tích toàn diện ở cấp vĩ mô, trung 
mô và vi mô, để thấy được những kết nối giữa các 
khía cạnh khác nhau của bất bình đẳng giới và 
chính sách kinh tế. Điều này sẽ giúp tạo nền tảng 
về mặt chính sách cho việc thực hiện phân tích 
một cách sâu sắc hơn. Phần kết luận này nhóm các 
khuyến nghị theo các mục chính sách lớn để nhấn 
mạnh sự liên quan và sự phù hợp giữa các ngành. 

Kỹ năng và Đào tạo

Vấn đề đào tạo và kỹ năng được đưa ra trong báo 
cáo này liên quan đến nhiều thách thức và cơ hội. 
Ở cấp vĩ mô, việc nâng cao tay nghề của lực lượng 
lao động đã được coi là điều kiện sống còn để đáp 
ứng được những thách thức cạnh tranh trong nền 
kinh tế thế giới. Điều cần thiết là phải quan tâm tới 
các vấn đề của nữ công nhân trong các chính sách, 
thông qua việc cung cấp các tập huấn đáp ứng nhu 
cầu của họ trong các ngành, nghề khác nhau và 
góp phần mở rộng lựa chọn của họ đối với công 
việc được trả lương.

Phụ nữ đặc biệt thiệt thòi trong ngành nông 
nghiệp. Không chỉ đơn giản là họ có trình độ giáo 
dục thấp hơn nam giới cũng như thấp hơn phụ 
nữ trong các ngành khác, mà hầu như không có 
phụ nữ được tham gia tập huấn kỹ thuật hay dạy 
nghề. Dịch vụ khuyến nông cũng mang tính định 
kiến và đem lại lợi ích cho nam nông dân khá giả 
hơn là cho nữ nông dân. Điều này càng củng cố lợi 
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thế của họ nam nông dân trong tiếp cận kỹ thuật 
và mùa vụ mới. Mặc dù các bằng chứng cho thấy 
những nữ nông dân được tập huấn nghề tại các 
trường nông nghiệp không chỉ báo cáo có năng 
suất cao hơn những người không được tập huấn 
mà tác động của các tập huấn này cũng tốt hơn 
hẳn so với nam nông dân.

Mức độ tập huấn nghề và kỹ thuật của cả nam 
giới và phụ nữ đều thấp ở các ngành khác. Trong 
công nghiệp may mặc, thực tế chỉ ra nữ công nhân 
ít được tập huấn hơn nam công nhân. Thu hẹp 
khoảng cách giới trong các cơ hội tập huấn đã trở 
nên cấp bách bởi sự tham gia của nữ có trình độ 
vào thị trường lao động đã sụt giảm kể từ năm 
2004 trong khi sự tham gia của nam giới lại tăng.

Một vấn đề nữa là thực tế có sự phân tách giới 
mạnh mẽ trong ngành học, do vậy dẫn đến sự 
phân tách về giới trong cấu trúc nghề. Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng đã có sự gia tăng tỷ lệ nữ trong lực 
lượng lao động ở một số ngành mà nam giới chiếm 
đa số như điện tử và máy móc, dù trên thực thế số 
lượng này vẫn còn rất ít. Thúc đẩy sự tham gia của 
nữ giới trong đào tạo các ngành, nghề phi truyền 
thống sẽ giúp họ tham gia vào các ngành này, đặc 
biệt là trong các nghề có kỹ năng cao hơn. Điều này 
có thể giúp vượt qua các định kiến của người sử 
dụng lao động vẫn thường thấy hiện nay.

các chính sách nông 
nghiệp tổng hợp

Các rào cản trên cơ sở giới trong tiếp cận đất, tín 
dụng, dịch vụ và thị trường có tác động lẫn nhau. 
Ví dụ, bất bình đẳng dai dẳng trong phân chia 
ruộng đất có nghĩa là nữ nông dân gặp khó khăn 
hơn trong tiếp cận tín dụng so với nam giới, đó 
cũng là một lý do tại sao họ ít tận dụng được công 
nghệ và đầu vào nông nghiệp. Báo cáo gợi ý rằng 
một gói dịch vụ tổng hợp, bao gồm tín dụng, tiếp 
xúc thị trường, kỹ năng và thông tin kinh doanh, 
cùng với các chính sách công để hỗ trợ cơ sở hạ 
tầng nông thôn, là một cách thức để tăng năng 
suất chung trong nhóm nông dân nghèo cũng như 

là thu hẹp khoảng cách giới trong năng suất lao 
động. Điều đặc biệt quan trọng là nữ nông dân quy 
mô nhỏ không bị bỏ lại phía sau trong các nỗ lực 
thúc đẩy các hợp đồng nông nghiệp đối với các sản 
phẩm có giá trị cao cũng như các sáng kiến nông 
nghiệp định hướng thương mại khác.

Đầu tư công vào cơ sở hạ 
tầng vật chất và xã hội

Các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng cơ bản là một 
yếu tố quan trọng cho mục tiêu bình đẳng hóa 
trách nhiệm đối với công việc nội trợ không được 
trả lương và thúc đẩy khả năng của phụ nữ trong 
tham gia vào công việc được trả lương, ra quyết 
định ở cộng đồng và các hoạt động đào tạo. Các 
biện pháp này có thể hỗ trợ giảm và tái phân bổ 
thời gian sử dụng cho việc nội trợ và chăm sóc 
không được trả lương, và thúc đẩy tăng trưởng lâu 
dài bằng cách nâng năng suất của toàn nền kinh tế.

Nghiên cứu chuyên đề này chỉ ra rằng việc cung 
cấp các dịch vụ cơ bản hiện nay như nước sạch 
và trông trẻ không chỉ chưa đủ mà vẫn còn mang 
định kiến đối với nhóm dân cư có thu nhập thấp và 
dân cư sống ở nông thôn, đặc biệt là các dân tộc 
thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Sự khác biệt trong 
tiếp cận giữa khu vực thành thị và nông thôn đang 
bị nới rộng ra thay vì thu hẹp lại. Điều này chỉ làm 
gia tăng tình trạng bất bình đẳng. Ví dụ, nếu không 
tiếp cận được tới các dịch vụ giáo dục và chăm sóc 
mầm non, phụ nữ nông thôn nghèo sẽ phải tìm 
cách sắp xếp công việc, và điều này sẽ hạn chế các 
cơ hội của họ tham gia vào các công việc tốt hơn 
hoặc các hoạt động cộng đồng, và cũng ít có khả 
năng thúc đẩy năng lực của con cái họ trong tương 
lai, đặc biệt là con gái. Lao động nữ làm công ăn 
lương ở thành thị cũng cần hỗ trợ từ các dịch vụ xã 
hội, đặc biệt cần chú ý đến những lao động mới di 
cư, chiếm đa số trong khu vực xuất khẩu cũng như 
là lao động giúp việc gia đình được trả lương, và 
gần đây họ bị hạn chế trong tiếp cận đến dịch giáo 
dục và y tế.

Cần nhấn mạnh rằng nhiều khuyến nghị trong báo 
cáo này có tiềm năng tạo ra nhiều việc làm và công 
việc tốt hơn cho phụ nữ: tuyển nhiều phụ nữ làm 
các dịch vụ khuyến nông để đảm bảo tiếp cận đến 
nữ nông dân nghèo, và mở rộng dịch vụ chăm sóc 
trẻ và cơ sở y tế có chất lượng. Thách thức là làm 
sao để cải thiện lương và điều kiện làm việc trong 
các công việc này. Nhưng điều này chắc chắc sẽ 
mang đến lợi ích trong trung hạn khi lương cao hơn 
cho phần lớn phụ nữ cũng sẽ thúc đẩy vòng tròn 
nhu cầu trong nước cao hơn trong nội tại nền kinh 
tế Việt Nam.

Tất cả những nhận xét này chứng minh rằng hiểu 
biết về sự vận hành của giới là rất cần thiết để xác 
định chiến lược đầu tư công của Việt Nam. Một 
mối quan tâm chung là các quốc gia như Việt Nam 
có thể là thiếu nguồn lực tài chính để thực hiện 
đầu tư công, thậm chí nếu mong muốn từ quan 
điểm bình đẳng giới và công bằng xã hội. Nhưng 
đánh giá về tài chính công mà không tính đến các 
tiềm năng tăng trưởng của các khoản đầu tư công 
không cần thiết nghĩa là đang hạn chế các đầu tư 
như vậy. Bản thân đầu tư có trách nhiệm giới đã 
tạo ra nguồn lực tài chính bằng cách tăng thêm 
nền tảng hiệu quả của nền kinh tế. Nguồn lực 
tài khóa cũng có thể được tạo ra bằng cách tăng 
cường cung cấp các dịch vụ hiệu quả và ưu tiên tốt 
các chi tiêu công như đã được UNDP chỉ ra (2016).

luật pháp

Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể về các quy 
định pháp lý thúc đẩy bình đẳng giới. Luật Đất đai 
sửa đổi năm 2003 cho phép tên của cả nam giới và 
phụ nữ xuất hiện trong giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, và việc thông qua Luật phòng, chống bạo 
lực gia đình năm 2007 là một vài ví dụ. Gần đây, Bộ 
Luật Lao động mới đã có một bước tiến lớn trong 
việc hỗ trợ người lao động dễ bị tổn thương bằng 
cách công nhận lao động giúp việc gia đình được 
trả lương như những lao động có quyền được quy 
định rõ ràng. Việt Nam cũng có thể học hỏi từ kinh 
nghiệm của Campuchia trong việc sử dụng pháp 

luật để hỗ trợ những người có thu nhập thấp nhất 
trong hệ thống bằng cách đảm bảo một mức lương 
cơ bản tối thiểu, thậm chí cho cả những công nhân 
được trả theo thành phẩm. Nhưng việc thông 
qua các luật tốt rõ ràng không đảm bảo việc thực 
thi của chúng. Cần có các biện pháp bổ sung bao 
gồm: dịch vụ pháp lý tốt hơn để đảm bảo quyền 
lợi của phụ nữ đối với đất đai; đưa ra các mẫu hợp 
đồng cho lao động giúp việc gia đình cũng như các 
phương tiện giám sát giờ làm việc của họ; và tuân 
thủ tốt hơn với các tiêu chuẩn lao động trong các 
nhà máy (và không giới hạn ở những công ty nước 
ngoài thành công nhất).

tham gia cộng Đồng  

Sự tham gia cộng đồng của phụ nữ là một vấn đề 
quan trọng liên quan đến một số mục tiêu. Nghiên 
cứu chuyên đề này chỉ ra rằng sự thiếu vắng phụ 
nữ đại diện thực chất trong các cơ quan ra quyết 
định quan trọng, đặc biệt là ở cấp địa phương, 
có khả năng củng cố những rào cản làm giảm khả 
năng tham gia của họ. Trong khi điểm này liên 
quan một cách rõ ràng với các ủy ban cơ sở hạ tầng 
nước sạch, nó cũng áp dụng ở một loạt các diễn 
đàn công khác.

Các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phụ nữ 
nói riêng, cũng có thể giúp phổ biến thông tin về 
các điều luật liên quan đến bình đẳng giới, không 
chỉ với phụ nữ mà còn với nam giới và đặc biệt là 
với đồng bào dân tộc thiểu số nơi mà nhận thức về 
quyền của phụ nữ dường như là yếu nhất. Họ cũng 
có thể giúp cải thiện việc thi hành các quy định của 
pháp luật. Họ có thể cung cấp hỗ trợ cho người lao 
động về các vấn đề pháp lý và xã hội cũng như hỗ 
trợ họ để tập hợp chống lại các hành động có tính 
phân biệt giới. Mạng lưới Hành động cho Lao động 
Di cư mới được thành lập vào tháng 10 năm 2014 
bởi sáu tổ chức phi chính phủ địa phương là một ví 
dụ của nỗ lực tập thể nhằm tạo điều kiện cho tất 
cả những người lao động là người dân di cư mới 
đến các thành phố tiếp cận với các dịch vụ phúc lợi 
xã hội.
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cải thiện hệ thống 
thống Kê giới 

Dữ liệu tốt là nền tảng cho việc lập kế hoạch tốt. 
Nghiên cứu chuyên đề này đã đưa ra một số cách 
khác nhau để đạt được mục tiêu bình đẳng giới, 
trong đó đặc biệt tập trung vào việc cải thiện và 
mở rộng việc thu thập dữ liệu phân tách giới. Với 
sự kết nối mạnh mẽ giữa nền kinh tế trả lương và 
không trả lương, một bức tranh thống kê tốt hơn 
sẽ giúp định hướng cho việc lập kế hoạch tương 
lai và phân bổ ngân sách liên quan đến phát triển 
con người và tăng năng suất chính xác hơn. Một 
khuyến nghị quan trọng ở đây liên quan đến việc 
cải thiện thu thập các dữ liệu thống kê về các loại 
hình công việc khác nhau, đặc biệt là nhiều loại 
hình công việc không được trả lương. Các điều tra 
về việc sử dụng thời gian của nam giới và phụ nữ là 
đặc biệt quan trọng trong vấn đề này.

Dữ liệu tốt hơn cũng là điều cần thiết để giám sát 
các can thiệp phát triển khác nhau. Đề xuất của 
báo cáo này bao gồm việc kiểm tra chất lượng cũng 
như số lượng của dịch vụ chăm sóc trẻ và người 
già, do các nhóm khác nhau sử dụng; giám sát việc 
thực thi các tiêu chuẩn lao động; theo dõi sự tham 
gia của nam giới và phụ nữ vào thị trường lao động 
sau khi họ đã hoàn thành các khóa đào tạo để xác 
định xem việc đào tạo có đạt được mục tiêu đề ra; 
và giám sát các tác động mang tính phân phối của 
các hiệp định thương mại mới. Các khảo sát nhỏ để 
bổ sung cho các điều tra lực lượng lao động chính 
thức là một phương tiện quan trọng để nắm bắt 
những công việc bấp bênh khó đo lường trong nền 
kinh tế phi chính thức. Các cuộc điều tra đặc biệt 
cũng có thể cần thiết để có được thông tin tốt hơn 
về các nhóm bị bỏ quên như người già và lao động 
giúp việc gia đình được trả lương. 

PHỤ LỤC
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pHụ Lục

Bảng A1. Số lượng và phân bố lao động tự làm và lao động gia đình không được trả lương, 2014

nơi cư trú/vùng

Số lượng lao 
động tự làm 
và lao động 

gia đình 
không được 

trả lương

(nghìn người)

phân bố phần trăm (%)

Tỷ trọng lao động tự làm 
và lao động gia đình không 
được trả lương trong tổng 
số người có việc làm  (%)

Tổng nam nữ Tổng nam nữ

cẢ nƯỚc 32 834,3 100,0 100,0 100,0 62,2 56,6 68,2

Thành thị 6 805,0 20,7 20,2 21,2 42,5 37,5 47,8

Nông thôn 26 029,3 79,3 79,8 78,8 70,8 65,0 77,0

Vùng kinh tế xã hội

Trung du và miền  
núi phía Bắc 

5 835,1 17,8 18,0 17,6 78,9 74,7 83,1

Đồng bằng 
sông Hồng (*)

4 803,4 14,6 13,2 15,8 59,6 51,6 67,2

Bắc Trung bộ 
và duyên hải 
Nam Trung Bộ  

7 775,6 23,7 22,3 24,9 67,0 58,5 75,5

Tây Nguyên 2 586,4 7,9 8,5 7,4 78,9 76,6 81,3

Đông Nam Bộ (*) 2 045,5 6,2 6,7 5,9 44,8 42,7 47,2

Đồng bằng sông 
Cửu Long 

6 652,1 20,3 22,1 18,7 65,9 61,5 71,0

Hà Nội 1 777,5 5,4 5,0 5,8 48,2 41,5 55,0

Hồ Chí minh 1 358,8 4,1 4,3 4,0 33,5 30,3 37,1

nhóm tuổi 

15-24 3 775,5 11,5 13,3 9,9 53,1 52,2 54,2

25-54 21 913,4 66,7 65,2 68,1 58,8 52,7 65,2

55-59 3 183,2 9,7 9,5 9,9 79,7 70,4 89,5

Từ 60 trở lên 3 962,1 12,1 12,1 12,0 90,0 86,2 93,7

nguồn: tính toán từ số liệu điều tra lao động việc làm (2014) của tCtk. 

ghi chú: (*)  đb sông hồng không bao gồm hà nội và đông nam bộ không bao gồm tp hồ Chí minh

Bảng A2. Cơ cấu việc làm theo giới, phân chia theo ngành kinh tế và vùng, 2014  

nông nghiệp công nghiệp 
và Xây dựng Dịch vụ Tổng

nam 
(%)

nữ  
(%)

nam 
(%)

nữ  
(%)

nam 
(%)

nữ  
(%)

nam 
(%)

nữ  
(%)

cẢ nƯỚc 44,6 48,1 25,2 17,5 30,2 34,4 100,0 100,0

Đồng bằng sông Hồng 28,2 40,0 36,1 23,6 35,7 36,4 100,0 100,0

Trung du và miền 
núi Bắc Bộ

65,6 73,4 16,6 7,6 17,8 19,1 100,0 100,0

Bắc Trung bộ và Duyên 
hải Nam Trung Bộ

50,4 57,1 23,2 11,3 26,4 31,5 100,0 100,0

Tây Nguyên 73,2 72,0 9,4 4,7 17,5 23,3 100,0 100,0

Đông Nam Bộ 19,6 15,5 35,6 34,0 44,8 50,4 100,0 100,0

Đồng bằng sông 
Cửu Long

53,7 47,5 17,9 15,2 28,4 37,3 100,0 100,0

các thành phố lớn 

Hà Nội 17,2 26,3 32,5 21,5 50,4 52,2 100,0 100,0

Hồ Chí minh 3,4 1,7 34,5 30,7 62,1 67,6 100,0 100,0

nguồn: tính toán từ số liệu điều tra lao động việc làm (2014) của tCtk. 

Bảng A3. Tỷ lệ nam giới có việc làm được phân chia theo ngành kinh tế và trình độ học vấn, 2014

ngành kinh tế

nam giới có 
việc làm

(% trên tổng 
số nam giới 
có việc làm)

chưa qua  
đào tạo*

(% trên tổng 
số nam giới 

làm theo 
ngành)

học hết  
tiểu học

(% trên tổng 
số nam giới 

làm theo 
ngành

học hết 
trung 

học***
(% trên tổng 
số nam giới 

làm theo 
ngành)

Trình độ cao 
đẳng trở lên

(% trên tổng 
số nam giới 

làm theo 
ngành)

Nông, lâm, 
ngư nghiệp 

44,6 20,7 30,6 47,1 1,4

Công nghiệp, khai 
khoáng và xây dựng

25,2 7,4 21,1 62,3 8,9

Các dịch vụ 30,2 5,4 13,5 56,5 24,3

Tổng 100,0 12,8 23,1 53,8 10,2

nguồn: số liệu từ điều tra lao động việc làm gso (2014)

Note: * bao gồm cả những người chưa tốt nghiệp cấp !; ** bao gồm những người học trung cấp nghề.
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Bảng A4. Nữ công nhân được phân tách theo ngành nghề có trình độ tay nghề bậc 1, 2014 (%)

  ngành kinh tế

% trong 
tổng số 

lao động 
nữ

Trình độ kỹ thuật

Không có 
trình độ 
chuyên 
môn kỹ 

thuật

đã qua 
đào tạo 

nghề

Trình độ 
cao đẳng 

trở lên
Tổng

a. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 48,1 1,9 0,8 100,0

B. Khai khoáng 0,2 47,3 31,9 20,8 100,0

C. Công nghiệp 15,8 86,6 8,2 5,2 100,0

D. Sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt, hơi nước và điều hòa không khí 

0,1 32,5 26,7 40,8 100,0

E. Cung cấp nước, hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải, nước thải

0,2 71,7 13,9 14,4 100,0

F. Xây dựng 1,2 77,4 5,5 17,1 100,0

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

14,8 86,3 6,6 7,2 100,0

H. Vận tải kho bãi 0,6 49,6 14,8 35,5 100,0

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 6,2 91,1 4,7 4,2 100,0

J. Thông tin và truyền thông 0,4 22,0 14,7 63,3 100,0

K. Hoạt động tài chính, 
ngân hàng và bảo hiểm

0,7 14,6 8,1 77,3 100,0

L. Hoạt động kinh doanh 
bất động sản

0,3 69,2 6,8 24,0 100,0

m. Hoạt động chuyên môn, 
khoa học và công nghệ

0,3 15,0 12,3 72,7 100,0

N. Hoạt động hành chính 
và dịch vụ hỗ trợ

0,4 61,7 10,5 27,8 100,0

O. Hoạt động của Đảng cộng 
sản, tổ chức CT-XH, quản lý 
Nhà nước, an ninh quốc phòng, 
bảo hiểm xã hội bắt buộc

1,8 16,0 23,9 60,1 100,0

P. Giáo dục và đào tạo 5,2 7,9 17,0 75,1 100,0

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1,2 10,5 53,2 36,4 100,0

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 0,5 80,0 7,6 12,4 100,0

S. Hoạt động dịch vụ khác 1,3 85,6 9,6 4,8 100,0

T. Hoạt động làm thuê các công 
việc trong các hộ gia đình

0,7 97,6 2,1 0,4 100,0

U. Hoạt động của các tổ chức 
và cơ quan quốc tế (*)

0,0 7,0 0,0 93,0 100,0

Tổng 100,0 84,1 6,1 9,8 100,0

nguồn: tính toán từ số liệu điều tra lao động việc làm (2014) của tCtk

ghi chú: + bao gồm ‘chưa tốt nghiệp tiểu học’; * bao gồm ‘trung cấp và trường đào tạo nghề’, ‘không có trình độ nghề hoặc kỹ 
thuật’ bao gồm tất cả những người hoàn thành tiểu học hoặc không, nhưng không tham gia bất kỳ khóa học kỹ thuật và nghề nào.

Bảng A5. Tỷ trọng của 20 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam trong tổng kim ngạch xuất khẩu, 
2005-2014

nhóm hàng xuất khẩu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ước 
tính 

2014

Điện thoại và  
linh kiện điện thoại

0,4 0,4 0,6 1,6 2,5 4,1 6,6 11,1 16,1 15,7

Hàng dệt may 14,7 14,7 15,9 14,5 15,9 15,5 13,6 13,2 13,6 13,9

Điện tử, máy tính 
và linh kiện 

4,4 4,5 4,5 4,2 4,8 5,0 4,8 6,8 8,0 7,6

Giày dép các loại 9,4 9,0 8,2 7,6 7,1 7,1 6,8 6,3 6,4 6,9

Thủy hải sản 8,4 8,4 7,7 7,2 7,5 6,9 6,3 5,3 5,1 5,2

máy móc và thiết bị 3,6 4,2 4,3 4,8 4,6 4,9

Dầu thô 22,7 20,8 17,5 16,5 10,8 6,9 7,5 7,2 5,5 4,8

Len và các sản 
phẩm từ len 

4,8 4,9 5,0 4,5 4,5 4,8 4,1 4,1 4,2 4,1

Phương tiện vận 
tải và phụ tùng

1,7 2,2 2,4 4,0 3,8 3,7

Cà phê 2,3 3,1 3,9 3,4 3,0 2,6 2,8 3,2 2,1 2,4

Gạo 3,2 3,2 3,1 4,6 4,7 4,5 3,8 3,2 2,2 2,0

Dệt sợi 1,2 1,6 1,6 1,7

Túi xách, ví, vali 1,5 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,7

Nhựa và sản phẩm 
từ chất dẻo

1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4

Hạt điều 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3

Rau và hoa quả 
tươi và chế biến 

0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 1,2

Cao su 2,5 3,2 2,9 2,6 2,1 3,3 3,3 2,5 1,9 1,2

Hạt tiêu 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8

Sắn và các sản 
phẩm từ sắn 

1,0 0,8 1,0 1,2 0,8 0,8

Than 2,1 2,3 2,1 2,1 2,3 2,2 1,7 1,1 0,7 0,4

Tỷ trọng trong tổng 
kim ngạch xuất khẩu 

80,2 79,2 76,6 74,2 77,5 75,8 75,9 81,1 82,1 81,6

nguồn: số liệu được ngân hàng thế giới tổng hợp từ gDC, giá trị cho năm 2014 chỉ là ước tính.
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Bảng A6. Hợp đồng của lao động phân theo loại hình loại hình sở hữu doanh nghiệp 

Thời hạn hợp đồng

Vô thời hạn hợp động 
1-3 năm

hợp đồng 
dưới 1 năm

hợp đồng 
miệng

Không hợp 
đồng

nam nữ nam nữ nam nữ nam nữ nam nữ

Tổng 34,6 44,8 14,3 21,9 3,6 4,8 38,1 22,3 9,4 6,2

doanh nghiệp 
nhà nước

84,8 87,7 9,8 8,3 2,4 2,5 0,9 0,6 2,1 0,8

doanh nghiệp tư 
nhân trong nước

14,2 19,7 12,3 19,9 3,8 5,7 56,6 43,4 13,1 11,3

doanh nghiệp 
nước ngoài

37,5 38,0 53,4 53,6 6,8 6,5 1,2 1,0 1,1 0,9

nguồn: tính toán từ số liệu điều tra lao động việc làm (2014) của tCtk

Bảng A7. Trả lương làm việc ngoài giờ phân loại theo hình thức sở hữu doanh nghiệp và ngành kinh tế

Trả lương làm ngoài 
giờ Mức trả

nữ (%) nam (%) nữ (%) nam (%)

Tổng 17,4 9,5 17,6 12,4

Sở hữu doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước 10,4 9,4 19,5 19,5

Doanh nghiệp tư nhân trong nước 10,8 5,7 12,4 8,1

Doanh nghiệp nước ngoài 49,6 49,6 29 27,5

ngành kinh tế 17,4 9,5 17,6 12,4

a. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 0,4 0,7 1,9 2,1

B. Khai khoáng 1,8 6,5 12,8 14,8

C. Công nghiệp 33,5 23,6 21,8 17,8

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
hơi nước và điều hòa không khí 

10,2 10,9 18,2 23,6

E. Cung cấp nước, hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải, nước thải

8,4 7,2 18,5 21,0

F. Xây dựng 1,7 2,2 7,6 4,0

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

5,6 5,4 16,6 13,5

H. Vận tải kho bãi 5,3 7,7 24,4 13,6

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 6,0 9,0 11,4 16,5

J. Thông tin và truyền thông 9,5 12,5 25,3 26,0

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 15,8 13 35,7 31,5

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 9,4 6,6 21,7 24,2

m. Hoạt động chuyên môn, 
khoa học và công nghệ

7,8 10,9 21 24,9

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 10,0 11,2 19,8 21,4

O. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức 
CT-XH, quản lý Nhà nước, an ninh quốc 
phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc

5,6 6,2 15,7 15,4

P. Giáo dục và đào tạo 9,0 9,1 17,7 17,7

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 22,6 26,2 22,9 24,2

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 10,8 13,7 15 13,1

S. Hoạt động dịch vụ khác 3,9 4,2 9,1 8,1

T. Hoạt động làm thuê các công 
việc trong các hộ gia đình

2,9 0,0 6,0 0,0

U. Hoạt động của các tổ chức 
và cơ quan quốc tế

0,0 0,0 21,7 15,7

nguồn: tính toán từ số liệu điều tra lao động việc làm (2014) của tCtk 
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Bảng A.8. Trả lương làm việc ngoài giờ (tiếp tục từ trang trước) 

chi tiết hơn về các ngành sản xuất
giờ làm thêm Mức trả

nữ nam nữ nam

Toàn ngành 33,5 23,6 21,8 17,8

10 Thực phẩm 10,1 11,2 9,4 14,4

11 Giải khát 3,8 13,3 23,0 23,8

12 Sản xuất thuốc lá 15,3 8,2 34,6 35,0

13 Dệt 17,0 22 18,4 16,9

14 may mặc 41,6 42,7 25,0 25,7

15 Da và các sản phẩm từ da 47,5 41,8 25,5 21,3

16 Gỗ và các sản phẩm từ gỗ 9,4 10 8,0 7,2

17 Giấy và các sản phẩm từ giấy 21,8 27,3 15,6 18,2

18 In ấn và sản xuất băng đĩa 21,0 18,8 19,9 27,5

19 Than cốc và các sản phẩm 
dầu mỏ tinh chế

1,9 9,2 2,9 7,6

20 Hóa chất và các sản phẩm hóa chất 15,5 18,8 23,8 19,4

21 Dược phẩm, dược liệu và các 
sản phẩm từ thảo dược

9,8 9,3 26,3 32,0

22 Cao su và các sản phẩm từ chất dẻo  19,1 17,9 18,3 21,6

23 Các sản phẩm từ khai 
khoáng phi kim loại 

10,4 14,3 10,2 14,6

24 Kim loại nặng 9,8 17,1 15,1 21,8

25 Sản phẩm kim loại, chế 
tạo, máy móc thiết bị

18,1 14,6 20,7 13,1

26 máy tính, các sản phẩm 
điện tử và quang học 

45,9 46,9 34,6 36,6

27 Thiết bị điện tử 32,5 31,4 29,2 31,7

28 máy móc và thiết bị 18,8 13,7 34,7 27,2

29 Phương tiện xe máy, xe 
lửa và xe kéo bán tải 

28,6 37 26,5 26,5

30 Các công cụ vận tải khác 39,2 33,6 26,4 22,5

31 Đồ gỗ 53,1 25,1 17,6 8,1

32 Các ngành sản xuất khác 31,7 40,6 28,4 23,9

33 Sửa chữa và lắp đặt 
máy móc và thiết bị 

10,1 4,6 13,9 10,5

nguồn: tính toán từ số liệu điều tra lao động việc làm (2014) của tCtk

Bảng A9. Phép phân tích Oaxaca đối với  khoảng cách thu nhập theo giới, 2004-2012

a. Kết quả cho cả hai nhóm lao Động  
 Được trả lương và lao Động tự làm 

Khoảng cách do sự khác biệt trong quan sát

n
ăm

Tỷ
 s

uấ
t t

hu
 

nh
ập

 n
ữ/

n
am

 

Tổ
ng

 k
ho

ản
g 

cá
ch

Số
 n

gà
y 

là
m
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ệc

g
iá

o 
dụ

c
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nh
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gh

iệ
m

 
ti

ềm
 n

ăn
g

n
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nh
 n

gh
ề

Kh
ác

Tổ
ng

 s
ố 

đư
ợc

 
gi

ải
 th

íc
h

Kh
oả

ng
 c

ác
h 

cò
n 

tồ
n 

đọ
ng

%
 đ

ượ
c 

gi
ải

 
th

íc
h

2004 86,9 14,1 0,3 -1,1 1,3 1,0 -3,0 -1,5 15,6 -10,8

2006 83,6 17,9 1,7 -1,0 1,8 1,0 -0,4 3,3 14,7 18,1

2008 81,9 20,0 2,0 -1,3 1,0 -0,5 -0,4 0,8 19,2 3,8

2010 80,3 21,9 2,4 -0,6 1,5 3,0 -1,3 5,1 16,8 23,2

2012 80,2 22,0 2,5 -0,5 1,1 3,4 -1,4 5,1 16,9 23,3

b. Kết quả của lao Động Được trả lương 

Khoảng cách do sự khác  biệt trong quan sát

n
ăm

Tỷ
 s

uấ
t t

hu
 n

hậ
p 

n
ữ/

n
am

 (%
)

Tổ
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g 
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iệ

c
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dụ

c
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in
h 
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Kh
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Tổ
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ố 
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ợc
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i 
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h
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 c

ác
h

%
 đ

ượ
c 
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ải

 th
íc

h

2004 82,2 19,6 1,1 -0,5 1,2 3,4 -2,0 3,2 16,4 16,4

2006 78,7 24,0 4,4 -0,4 2,2 3,3 0,1 9,6 14,4 40,1

2008 80,4 21,8 3,9 -0,7 1,0 0,7 -0,2 4,7 17,1 21,6

2010 76,9 26,3 4,7 -0,3 1,7 3,6 -0,5 9,2 17,1 35,1

2012 75,8 27,7 4,9 -0,1 1,6 4,1 -0,7 9,7 17,9 35,2

nguồn: rodger, (2015), tính toán dựa trên số liệu điều tra mức sống hộ gia đình việt nam (2004-2012)

ghi chú: Các kết quả được báo cáo là sự khác biệt nam giới-nữ giới trong thu nhập nhân với 100, trừ khi có ghi chú khác, mẫu 
nghiên cứu báo gồm tất cả các cá nhân trong tuổi lao động (15-65) có thu nhập bằng tiền mặt, bao gồm lao động được trả lương và 
lao động tự thuê có thu nhập bằng tiền mặt.
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Bảng A10. Những hộ gia đình tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản, 2012 (%)

Tiếp cận 
đến vệ 

sinh được 
cải thiện 

(%)

Tiếp 
cận đến 
nguồn 
nước 

được cải 
thiện (%)

có nước 
máy tại 
nhà (%)

nước 
được 

đun sôi 
hoặc làm 
sạch (%)

Kết nối 
đến điện 
lưới (%)

có thu rác 
(%)

Tổng 73,5 81,6 29,5 91,5 97,6 41,5

Khu vực sinh sống

Nông thôn 65,1 75,4 12,4 91,1 96,6 25,8

Thành thị 93,0 96,1 69,3 92,5 99,7 78,3

Dân tộc

Kinh/Hoa 80,5 83,1 33,0 91,7 99,3 47,0

Dân tộc thiểu số khác 26,3 71,1 5,6 89,9 85,8 4,3

Trình độ văn hóa hộ gia đình

mù chữ 40,7 74,5 17,5 79,0 89,3 15,7

Tiểu học 59,7 81,0 23,8 87,9 96,6 26,1

Trung học cơ sở 77,0 78,8 22,9 93,8 98,4 41,5

Trung học phổ thông 90,4 87,8 47,6 94,8 99,4 63,5

Nhóm chi tiêu

Thấp nhất 36,6 72,5 9,5 88,4 91,8 14,2

Thấp thứ 2 61,5 78,7 16,4 88,6 97,4 23,7

Thấp thứ 3 78,5 79,6 25,1 91,1 98,5 38,5

Thấp thứ 4 88,3 83,7 35,7 93,5 99,5 53,0

Cao nhất 95,2 91,0 54,8 95,0 99,8 70,8

Khu vực

Đồng bằng sông Hồng 92,1 64,9 32,2 98,7 100,0 74,4

Khu vực trung du 
miền núi phía bắc

52,2 78,3 12,9 97,1 90,4 14,6

Bắc và Nam trung  bộ 75,9 86,1 23,4 92,9 97,7 32,5

Tây nguyên 57,8 87,7 12,3 89,9 97,0 20,8

Đông Nam Bộ 91,8 98,2 48,3 88,9 99,6 63,2

Đồng bằng sông Cửu Long 49,8 83,2 32,7 79,6 97,5 15,2

nguồn: rodgers (2015), tính toán của tác giả dựa trên khảo sát mức sống hộ gia đình việt nam (2012) của tCtk.

ghi chú: phần trăm tương đối; mẫu nghiên cứu là 9399 hộ gia đình. tiếp cận đến hệ thống vệ sinh được cải thiện bao gồm nhà vệ 
sinh dội, bể tự họai đôi. tiếp cận đến nguồn nước được cải thiện bao gồm nước máy tại nhà, nước máy công cộng, giếng khoan, 
giếng được bảo vệ, nguồn nước suối được bảo vệ, nước mưa, và các nguồn nước đã được cải thiện hoặc bảo vệ khác.

TÀI LIỆU  
THAM KHẢO
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