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TỪ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRƯỚC  
PHÁP LUẬT CHO TỚI BÌNH ĐẲNG 
GIỚI TRONG NỀN KINH TẾ:  
HIỂU BIẾT VỀ SỰ KẾT NỐI VÀ 
THÚC ĐẨY CHÍNH SÁCH  

mục Đích chính của nghiên cứu 

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể về các quy 
định pháp luật mang tính thúc đẩy bình đẳng giới, 
đặc biệt trong thập kỷ vừa qua. Nổi bật nhất phải 
kể đến trong số những tiến bộ đạt được là Luật 
Bình đẳng giới năm 2006, Luật phòng, chống bạo 
lực gia đình năm 2007 , và các quy định mới được 
mở rộng về quyền lao động của phụ nữ trong Bộ 
Luật lao động 2012. Tuy nhiên, việc bình đẳng 
trước pháp luật trở thành bình đẳng thực chất 
không phải là một quá trình tự động, và cho tới 
thời điểm này vẫn chưa thể đạt được. Các cuộc 
tranh luận hiện nay trong giới chính trị đã nhấn 
mạnh sự cần thiết của việc có một mô hình tăng 
trưởng mới và toàn diện cho Việt Nam. Cần có sự 
quan tâm đặc biệt tới các nhóm hiện đang phải 
đối mặt với nhiều thiệt thòi do yếu tố giới, dân tộc, 
vị thế xã hội và nơi cư trú. Nghiên cứu này mong 
muốn đóng góp tiếng nói cho các cuộc tranh luận 

về chính sách kinh tế này, nhấn mạnh vào đảm bảo 
sao cho không phụ nữ hoặc trẻ em gái nào bị bỏ 
rơi, bị thụt lùi.

Cải cách pháp luật là chưa đủ để biến quyền kinh 
tế của phụ nữ và trẻ em gái thành hiện thực: Việc 
thiết kế cũng như thực thi các chính sách kinh tế 
đúng đắn và công bằng là thiết yếu nhằm đạt được 
mục tiêu này. Được xây dựng dựa trên các bằng 
chứng định tính và định lượng về các khía cạnh 
khác nhau trong các chính sách và cơ cấu kinh tế 
của Việt Nam, nghiên cứu này đề xuất một chương 
trình nghị sự toàn diện cho các nhà hoạch định 
chính sách nhằm khắc phục sự bất lợi về kinh tế 
xã hội của phụ nữ và trẻ em gái cũng như thúc đẩy 
thành công của Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 
mới.

tăng trưởng kinh tế không có nghĩa là  
bình Đẳng giới tăng lên

Tăng trưởng kinh tế không có nghĩa là nguồn 
nhân lực và bình đẳng giới được tăng lên . Mô 
hình tăng trưởng mới là điều quan trọng. Mô hình 
tăng trưởng là yếu tố quyết định, một số mô hình 
làm gia tăng thay vì làm giảm tình trạng bất bình 
đẳng. Ví dụ, có nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiến 
lược xuất khẩu của một số nền kinh tế định hướng 
xuất khẩu bán công nghiệp hóa (SIEOs) tại Đông 

và Đông Nam Á đã tập trung vào những loại hàng 
hóa do lao động nữ giá rẻ sản xuất và điều này làm 
tăng khoản cách về giới trong việc trả lương. Điều 
này giúp tăng trưởng lợi nhuận trong ngắn hạn 
nhưng với việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh toàn 
cầu bằng cách giảm chi phí lao động vừa khiến gia 
tăng bất bình đẳng giới vừa không đem lại sự bền 
vững. Hầu hết các SIEOs có tỷ lệ phụ nữ tham gia 
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lực lượng lao động cao nhưng đồng thời, sự bất 
bình đẳng trong trả lương trên cơ sở giới của họ trở 
nên rõ ràng hơn so với các nước khác trên thế giới. 
Mô hình cung cấp phúc lợi xã hội của các nền kinh 
tế này phần lớn vẫn là mô hình nam giới là trụ cột 
gia đình, trong đó hoạt động chăm sóc ngoài gia 
đình bị hạn chế. Công việc chăm sóc không được 
trả lương là điều thiết yếu cho sự phát triển năng 
lực con người, nhưng gánh nặng của công việc này 
lại chủ yếu do phụ nữ gánh vác. Kết quả là thời 
gian của phụ nữ thường bị thu hẹp, bị vắt kiệt.I 
Các bằng chứng cũng cho thấy số lượng lao động 
nữ đã giảm đi trong các ngành công nghiệp trong 
những năm gần đây tại Đông Á cũng như Malaysia 
và Indonesia.II Điều này cho thấy phụ nữ có thể là 
lực lượng lao động được ưa thích chỉ ở những giai 

đoạn đầu trong quá trình công nghiệp hóa, nhưng 
họ có xu hướng bị “thua thiệt”, mất chỗ đứng khi 
hoạt động sản xuất trở nên cần nhiều vốn hơn và 
các ngành công nghiệp được nâng cấp lên. Phát 
hiện này mang những hàm ý chính sách rất quan 
trọng và cần được Chính phủ Việt Nam xem xét khi 
xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao các ngành sản 
xuất của mình.

Mô hình tăng trưởng mang tính thúc đẩy bình đẳng 
giới thực chất và công bằng xã hội cần bao gồm: 
các biện pháp giảm khoảng cách giới trong tiếp cận 
kỹ năng, tài sản và việc làm bền vững; tăng đầu tư 
công vào các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng; và 
mức độ chăm sóc đầy đủ cho mọi công dân.III

tăng trưởng kinh tế là kết quả của một số chính 
sách; mỗi chính sách Đều có tác Động về giới

Tăng trưởng kinh tế là kết quả của một số chính 
sách. Do đó, để hiểu được tác động về giới của mô 
hình tăng trưởng kinh tế đang phổ biến tại Việt 
Nam, và hiểu mô hình này có thể được cải thiện 

ra sao để có thể giảm được các khoảng cách giới 
đang tồn tại thì đầu tiên cần phải xác định được 
các chính sách cụ thể đang được bàn tới và chọn 
ra các biện pháp giải quyết bất bình đẳng giới có 

liên quan. Đối với các chính sách cụ thể, Nghiên 
cứu này chủ yếu muốn nhấn mạnh tới các chính 
sách về cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội, tự do hóa 
thương mại, nông nghiệp và công nghiệp. Đối với 
các biện pháp liên quan tới bất bình đẳng giới, 
nghiên cứu này muốn nhấn mạnh tới các biện pháp 
bao gồm cả góc độ được trả lương và không được 
trả lương trong lĩnh vực kinh tế. Việc thực hiện có 
hiệu quả các chính sách này là cốt lõi để Việt Nam 
có thể chuẩn bị cho thách thức là tối đa hóa được 
các lợi ích mang lại từ hội nhập sâu rộng hơn vào 
nền kinh tế toàn cầu.

Cách thức mà chính phủ các nước thiết kế và thực 
hiện chi tiêu công, cải cách thương mại, hay thậm 
chí chính sách tiền tệ, đều có tiềm năng làm giảm 
hoặc làm tăng bất bình đẳng dựa trên cơ sở giới. Ví 
dụ, tăng cường đầu tư công vào các dịch vụ xã hội 
và cơ sở hạ tầng cơ bản như y tế, giáo dục, nước 
sinh hoạt và vệ sinh sẽ có khả năng thúc đẩy bình 
đẳng giới vì những điều này là thiết yếu nhằm làm 
giảm các công việc không được trả lương của phụ 
nữ. Chúng cũng có thể tăng cường năng lực tiếp 

cận các công việc được trả lương và tham gia vào 
quá trình ra quyết định về chính trị của phụ nữ. Tuy 
nhiên, điều quan trọng không chỉ là tăng tổng mức 
độ đầu tư xã hội mà còn ở chỗ liệu khoản ngân 
sách công phân bổ cho các chương trình có thực 
sự được tiêu hay không, và liệu các chương trình 
này trên thực tế có thực sự được triển khai theo 
các tiêu chí về bình đẳng giới và đảm bảo sự tham 
gia toàn diện của mọi thành phần hay không. Ví 
dụ: Mức độ xem xét nhu cầu của các bà mẹ đang đi 
làm với thu nhập thấp trong cung việc cấp các dịch 
vụ về giáo dục mầm non của khu vực công tới đâu? 
Và liệu trẻ em gái (và trẻ em trai) có thể tiếp cận 
các dịch vụ này bất kể công việc hoặc tình trạng di 
cư của mẹ các em như thế nào không? Đầu tư vào 
cải thiện cơ sở hạ tầng vệ sinh đã vươn tới các cộng 
đồng xa xôi, hẻo lánh nhất ở mức độ nào? Có cơ 
chế nào nhằm đảm bảo rằng nhóm phụ nữ thiệt 
thòi có thể tham gia tập huấn kỹ năng chất lượng 
cao hay không, và qua đó có thể tìm được những 
công việc được trả lương tốt hơn hay không? Đây 
là những ví dụ về các câu hỏi mà nghiên cứu này 
muốn đặt ra.

phương pháp tiếp cận phân tích của nghiên cứu: xây dựng bản 
Đồ thống kê về giới và thiết lập phạm vi cho các chính sách 

Phương pháp tiếp cận áp dụng cho nghiên cứu này 
bao gồm 2 bước chính. Bước đầu tiên là xem xét 
chi tiết thông qua các con số thống kê về cơ cấu 
kinh tế của Việt Nam và xác định xem các khoảng 
cách giới đang tồn tại rõ rệt hơn ở đâu, hoặc nói 
cách khác, là mô tả nền kinh tế với tư cách là một 
cấu trúc có yếu tố giới. Bước thứ hai là phân tích 
một số chính sách được lựa chọn nhằm đánh giá 
liệu hiện nay chiến lược kinh tế của Việt Nam có 
đóng góp làm giảm hoặc gia tăng các khoảng cách 
về giới đó. Phân tích này không cần phải chi tiết và 
sẽ được xem là điểm khởi đầu. Nghiên cứu này đưa 
ra một bản đồ giới mang tính thống kê toàn diện về 
nền kinh tế Việt Nam (lần đầu tiên) và đưa ra phạm 
vi ban đầu cho các vấn đề chính sách chủ chốt. Tất 
cả những điều này sẽ tạo nên cơ sở đúng đắn cho 
bất kỳ phân tích tác động giới trong các khía cạnh 
cụ thể nào thuộc các chính sách kinh tế vĩ mô của 

Việt Nam, hoặc các chính sách ngành mà Chính 
phủ muốn xây dựng trong tương lai. 

Việc xem xét nền kinh tế của một nước với tư cách 
là một cơ cấu/cấu trúc có yếu tố giới bao gồm xác 
định những sự thiếu chính xác dựa trên giới trong 
các mô hình phân bổ nguồn lực liên quan tới việc 
làm, thu nhập, các tài sản khác và thời gian. Những 
sự thiếu chính xác này sẽ đóng vai trò là những rào 
cản đối với sự phát triển kinh tế và xã hội. Ví dụ: do 
có những thành kiến trên thị trường lao động, phụ 
nữ thường bị giới hạn ở một số loại công việc/nghề 
nghiệp nhất định và thu nhập mà họ nhận được 
thường không phản ánh đầy đủ công sức đóng góp 
của họ. Điều này không chỉ là vi phạm quyền lao 
động, mà còn không tốt cho nền kinh tế vì sẽ gây 
khó khăn hơn cho một quốc gia khi quốc gia này 
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tổng quan về xu hướng kinh tế-xã hội hiện nay của việt nam 

Cũng khá giống với các SIEOs khác, trong thập kỷ 
vừa qua, Việt Nam đã tích cực hội nhập khu vực 
và toàn cầu cũng như thúc đẩy các chiến lược 
công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm trung tâm. Sự 
phát triển của ngành sản xuất quần áo và đặc biệt 
là ngành điện tử cũng rất ấn tượng trong những 
năm gần đây. Tuy nhiên, cho tới nay, cơ hội việc 
làm mang lại vẫn chủ yếu tập trung ở các công 
việc lao động phổ thông và không đòi hỏi chuyên 
môn. Cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng và thăng 
tiến trong các lĩnh vực này còn bị hạn chế, đặc biệt 
là đối với phụ nữ. Một nhược điểm khác của cấu 
hình hiện tại của các ngành này là chúng dựa nhiều 
vào nguyên liệu nhập khẩu, do đó hạn chế triển 
vọng liên kết trở lại với các lĩnh vực khác của nền 
kinh tế, cũng như triển vọng nâng cấp các ngành 
này. Ngành nông nghiệp nói riêng dường như chưa 
được hòa nhập đầy đủ với các lĩnh vực năng động 
hơn của nền kinh tế. Việc thành lập Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN vào đầu năm 2015 và ký kết Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào cuối 
năm 2015 là các bước đi tiếp theo hướng tới hội 
nhập thương mại lớn hơn của Việt Nam. Việc Việt 
Nam tham gia các hiệp định thương mại mới này 
không những mở ra một loạt cơ hội thú vị mà còn 
gia tăng sự cọ xát của Việt Nam với nền kinh tế 
toàn cầu. Sự cọ xát này có thể sẽ làm cho Việt Nam 
dễ bị tổn thương, trừ khi có chính sách mạnh mẽ 
về phát triển năng lực con người và kỹ năng, trong 

đó đặc biệt chú trọng đến phụ nữ và trẻ em gái. 
Điều này đòi hỏi khu vực công phải cung cấp các 
dịch vụ giáo dục, y tế và các dịch vụ chăm sóc có 
chất lượng khác công bằng hơn.

Từ góc độ giới và chăm sóc, mô hình phúc lợi xã hội 
của Việt Nam mang nét đặc trưng là sự hạn chế 
trong khu vực hỗ trợ công đối với các dịch vụ chăm 
sóc và các chuẩn mực giới cứng nhắc, trong đó vẫn 
phân công trách nhiệm chính về chăm sóc cho phụ 
nữ trong các hộ gia đình. Ví dụ: tiếp cận y tế có sự 
phân tầng về mặt xã hội và thành kiến đối với phụ 
nữ thu nhập thấp và dân di cư trong nước.V Tương 
tự như vậy, việc cung cấp các dịch vụ như cơ sở hạ 
tầng nước sinh hoạt và giáo dục mầm non cũng có 
vẻ có thành kiến đối với nhóm dân cư nông thôn, 
đặc biệt là người dân tộc thiểu số nông thôn sống 
ở vùng sâu, vùng xa. 

Các phần tiếp theo của báo cáo sẽ trình bày các 
phát hiện chính của nghiên cứu và đưa ra một số 
gợi ý cụ thể đối với các biện pháp mà Chính phủ 
có thể áp dụng nhằm tạo ra thành quả tốt hơn 
cho phụ nữ và trẻ em gái thiệt thòi. Hy vọng rằng 
những khuyến nghị này sẽ giúp cho giai đoạn quá 
độ của Việt Nam tiến tới mô hình kinh tế nhấn 
mạnh vào việc tạo ra việc làm bền vững, cung cấp 
dịch vụ công toàn diện và bình đẳng giới.

muốn xây dựng năng lực sản xuất cho lực lượng lao 
động hiện tại và tương lai của mình. 

Một nhiệm vụ quan trọng khi phơi bày các đặc 
điểm về giới của một nền kinh tế là nêu lên các 
công việc nội trợ và chăm sóc hữu hình mà không 
được trả lương như dọn vệ sinh, nấu nướng, kiếm 
nước và nhiên liệu cho sinh hoạt, cũng như chăm 
sóc trẻ em, người già và các thành viên khác. Các 
hoạt động này vô cùng quan trọng nhằm cải thiện 
mức sống và đảm bảo sự vận hành có hiệu quả 
của nền kinh tế thị trường ở một quốc gia, bằng 
cách duy trì bền vững sự phát triển thuận lợi của 
lực lượng lao động. Tuy nhiên, các hoạt động chăm 
sóc không được trả lương này lại rất hiếm khi được 
thừa nhận trong lập kế hoạch kinh tế. Đây là một 
sự bỏ qua nghiêm trọng mà có thể tạo ra ảo tưởng 
về những kết quả đạt được trong khi trên thực tế 
thì chi phí đang được chuyển từ khu vực công sang 
khu vực tư, với các tác động tiêu cực mất cân xứng 
lên phụ nữ, là những người chăm sóc chính. Trên 
toàn cầu, các công việc chăm sóc và việc nhà không 
được trả lương phần lớn do phụ nữ đảm nhiệm, 
nhất là những nhóm phụ nữ thiệt thòi và dễ bị 
tổn thương. Gánh nặng kép do công việc được trả 
lương và không được trả lương đã gây tác động là 
làm suy yếu dần vị trí của người phụ nữ trên thị 
trường lao động được trả lương và các thị trường 
khác, làm cho họ trở nên dễ bị tổn thương trong 
chính gia đình của mình. Một lập luận được đưa ra 
trong suốt nghiên cứu này là nhà nước đóng vai trò 
quan trọng trong giải quyết những bất bình đẳng 
này. Hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc công là rất 
thiết yếu đối với mục tiêu bình đẳng giới và cũng là 
một tiền đề cần thiết đi đến thành công trong việc 
tạo ra việc làm hiệu quả và bền vững.

Giới cũng có sự giao thoa với các nguyên nhân gây 
bất lợi khác nhau như thiếu thu nhập hoặc giáo 
dục, nơi cư trú ở và yếu tố dân tộc, và một điều 
quan trọng nữa là cần phơi bày những định kiến 
trong phân bổ các nguồn lực và cơ hội kinh tế trên 
các lĩnh vực khác nhau. Công tác lập kế hoạch cho 

tăng trưởng kinh tế toàn diện cần phải quan tâm 
đặc biệt tới những nhóm phụ nữ ngày càng bị yếu 
thế do nơi họ ở, lai lịch của họ hoặc giai đoạn nào 
đó trong vòng đời của họ. Một mục đích thực sự 
của nghiên cứu này là muốn nhấn mạnh không chỉ 
yếu tố giới mà còn sự khác biệt dựa trên không 
gian, dân tộc và tuổi tác mà thường bị che giấu 
bởi những chỉ số về kinh tế-xã hội hàng đầu, qua 
đó đóng góp cho cuộc tranh luận về chuyển đổi 
Chương trình nghị sự Phát triển Bền vững năm 
2030 thành những chỉ số được thiết kế theo nhu 
cầu phục vụ cho công tác thực hiện và giám sát 
trong thực tế cuộc sống. 

Đã được nhấn mạnh trong Tiến bộ của Phụ nữ Thế 
giới,IV một chương trình nghị sự chính sách nhằm 
thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các quyền kinh 
tế và xã hội của phụ nữ cần được xây dựng xung 
quanh hai mục tiêu chính có mối liên hệ với nhau: 
(i) đẩy mạnh vị trí của phụ nữ trong những công 
việc được trả lương bằng cách cải thiện cơ hội có 
được công việc bền vững cho họ; và (ii) thừa nhận, 
giảm và tái phân bổ công việc chăm sóc và việc 
nhà không được trả lương. Nghiên cứu này phân 
tích một số chính sách được lựa chọn liên quan tới 
cả 2 mục tiêu này. Nghiên cứu tập trung vào các 
tính chất dễ bị tổn thương cụ thể đi đôi với ba loại 
hình nghề nghiệp có đặc điểm là sử dụng nhiều lao 
động nữ và độ bất ổn cao trong công việc – canh 
tác quy mô nhỏ, giúp việc gia đình được trả lương 
và việc làm ở công ty may mặc – và xem xét các 
biện pháp làm cho những nghề nghiệp này đảm 
bảo hơn và sinh lời nhiều hơn. Nghiên cứu cũng 
tìm hiểu mức độ Chính phủ Việt Nam đưa mục tiêu 
làm giảm và tái phân bổ công việc không được trả 
lương vào các chính sách của mình, có quan tâm 
đặc biệt tới đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn 
cũng như cung cấp chăm sóc và giáo dục mầm 
non. 
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BỨC TRANH VỀ THỐNG KÊ CỦA 
NỀN KINH TẾ VIỆT NAM NHƯ LÀ 
MỘT CấU TRÚC CÓ YẾU TỐ GIỚI 

Bức tranh thống kê của Việt Nam như một cấu trúc  
có yếu tố giới đã cho thấy cách thức các nguồn lực 
kinh tế và cơ hội được phân bố không đồng đều 
như thế nào giữa các nhóm phụ nữ và nam giới 
khác nhau, và liên kết các mô hình này với cấu trúc 
của nền kinh tế. Xét về cơ cấu kinh tế, hiện nay Việt 
Nam dường như vẫn còn là một đất nước ‘ở giữa’, 
đang dần vượt xa so với các nước láng giềng dựa 
vào nông nghiệp là Campuchia và Lào, nhưng vẫn 
chưa thực hiện quá trình chuyển đổi hoàn toàn 
sang cơ cấu với các ngành công nghiệp và dịch vụ 
phát triển đầy đủ như của Malaysia hay Thái Lan. 
Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong 
những nước có tỉ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao 
động cao nhất và cũng là nền kinh tế mở nhất, tạo 
nên cả cơ hội lẫn đặc tính dễ bị tổn thương.

Bức tranh thống kê về giới này được hình thành 
dựa trên một loạt các cuộc điều tra mang tính đại 
diện toàn quốc như Điều tra mức sống hộ gia đình 
Việt Nam (VHLSS), Điều tra lực lượng lao động (LFS) 
và Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 
(MICS) đã được phân tích cùng với nhau. Trọng tâm 
chính là dữ liệu có sẵn của năm gần nhất (thường 
là 2014 hoặc 2012), nhưng các bộ dữ liệu trong 
thập kỷ vừa qua cũng vẫn sẽ được mô tả nhằm có 
được các đánh giá về sự thay đổi của bất bình đẳng 
theo thời gian. Phân tích này tìm cách nắm bắt các 
góc độ về công việc được trả lương và không được 
trả lương và cũng nhấn mạnh những sự khác biệt 

giữa các thành phần kinh tế, vùng và các nhóm hộ 
gia đình. Phân tích này mô tả các xu hướng việc 
làm trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp 
và trong mối quan hệ với các xu hướng xuất khẩu. 
Các khuôn mẫu giới trong các khía cạnh khác nhau 
về chất lượng công việc như điều kiện làm việc và 
thu nhập cũng được nhấn mạnh. Khả năng tiếp cận 
khác nhau với cơ sở hạ tầng cơ bản của hộ gia đình 
được sử dụng như là một tác nhân để nắm bắt 
mức độ việc nhà không được trả lương theo thu 
nhập, dân tộc và địa điểm. Các vấn đề nổi bật từ 
bức tranh này đó là chính là sự khó thay đổi nhất, 
bao gồm: khoảng cách giới trong nông nghiệp, đặc 
biệt là sự bất lợi của phụ nữ dân tộc thiểu số, và 
tình trạng bất bình đẳng dựa trên thu nhập trong 
tiếp cận các cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội. Các 
lĩnh vực thể hiện sự năng động hầu hết đều liên 
quan đến tăng trưởng việc làm được trả lương và 
sản xuất định hướng xuất khẩu. Điều này dường 
như đặt ra những cơ hội mới, dù các cơ hội này 
phần lớn chỉ dành cho thanh niên và phụ nữ có 
trình độ học thức cao.

các mô hình chung trong nền kinh tế Được trả lương

•	 Thập	kỷ	vừa	qua	đã	không	chứng	kiến	mấy	
sự	thay	đổi	trong	cơ	cấu	Tổng	sản	phẩm	
trong	nước	(GDP)	của	Việt	Nam,	nhưng	lại	
chứng	kiến	sự	thay	đổi	lớn	trong	cơ	cấu	
việc	làm,	dịch	chuyển	khỏi	nông	nghiệp	và	
hướng	tới	sản	xuất	và	dịch	vụ,	điều	này	cho	
thấy	sự	tăng	trưởng	chậm	trong	năng	suất	
lao	động	ở	các	lĩnh	vực	này.

•	 Nông	nghiệp	vẫn	là	khu	vực	tạo	việc	làm	
cho	khoảng	một	nửa	lực	lượng	lao	động	và	
đến	nay	vẫn	là	nguồn	sinh	kế	chính	đối	với	
người	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	
có	tỉ	lệ	lao	động	nữ	(và	nam)	tham	gia	nông	
nghiệp	nhỏ	hơn.

•	 Việc	làm	cho	phụ	nữ	trong	lĩnh	vực	sản	xuất	
đang	tăng	lên	với	tốc	độ	nhanh	hơn	so	với	
việc	làm	cho	nam	giới.	Năng	suất	lao	động	
thấp	trong	lĩnh	vực	này	chứa	đựng	hàm	ý	về	
giới.

•	 Nhiều	phụ	nữ	đang	làm	những	công	việc	dễ	
bị	tổn	thương	hơn	nam	giới.	Cụ	thể,	khoảng	
cách	về	giới	trong	các	công	việc	dễ	bị	tổn	
thương	đặc	biệt	cao	đối	với	nhóm	công	nhân	
lớn	tuổi.

•	 Những	người	dân	tộc	là	nhóm	dễ	bị	tổn	
thương	và	phi	chính	thức	nhất,	đồng	thời	
phản	ánh	việc	họ	tham	gia	nhiều	nhất	vào	
lĩnh	vực	sản	xuất	nông	nghiệp.	

•	 Tỉ	lệ	phụ	nữ	trong	danh	mục	‘lao	động	gia	
đình	không	được	trả	lương’	đã	giảm	đi	trong	
5	năm	qua,	trong	khi	tỉ	lệ	phụ	nữ	trong	danh	
mục	‘lao	động	hưởng	lương’	lại	tăng	lên.

•	 Tỉ	lệ	lao	động	làm	công	ăn	lương	không	có	
bảo	hiểm	xã	hội	ở	nam	giới	cao	hơn	so	với	
nữ	do	số	lượng	lao	động	nam	làm	việc	trong	
khu	vực	tư	nhân	trong	nước	cao	hơn.

các phát hiện chính

Đầu ra và mô hình việc làm theo giới theo tổng thể ngành công nghiệp, Việt Nam, 2004 và 2012
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bối cảnh của việt nam

Đầu ra và cơ cấu việc làm tại một số nước Đông Nam Á, 2012

Campuchia Lào Indonesia Thái Lan Malaysia
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nông nghiệp

•	 Có	những	bất	bình	đẳng	giới	đáng	kể	về	
không	gian	và	dân	tộc	trong	nền	nông	
nghiệp	Việt	Nam,	và	những	bất	bình	đẳng	
này	vẫn	không	thay	đổi	kể	từ	năm	2008.

•	 Nông	nghiệp	là	một	nguồn	sinh	kế	quan	
trọng	hơn	đối	với	phụ	nữ	so	với	nam	giới	ở	
miền	Bắc	nhưng	không	phải	ở	miền	Nam.

•	 Ở	miền	Trung	du	Bắc	Bộ	và	Tây	Nguyên,	ba	
phần	tư	phụ	nữ	làm	việc	trong	ngành	nông	
nghiệp	so	với	chỉ	một	phần	tư	ở	khu	vực	
Đông	Nam	Bộ.

•	 Một	phần	lớn	nữ	nông	dân	làm	‘lao	động	
trong	gia	đình	không	được	trả	lương’,	là	hình	
thức	việc	làm	dễ	bị	tổn	thương	nhất.

•	 Tỷ	lệ	nông	nghiệp	tự	tạo	việc	làm	trong	lĩnh	
vực	nông	nghiệp	cao	hơn	nhiều	ở	phụ	nữ	
dân	tộc	thiểu	số,	với	hệ	số	lớn	hơn	hai.

•	 Một	tỉ	lệ	đáng	kể	nữ	nông	dân	làm	nhiều	
công	việc	một	lúc	để	kiếm	sống.	Xu	hướng	
này	đặc	biệt	phổ	biến	ở	những	vùng	nghèo	
nhất.

•	 Nữ	nông	dân	có	xu	hướng	nhiều	tuổi	hơn	và	
ít	có	khả	năng	được	giáo	dục	chính	quy	hơn	
là	phụ	nữ	trong	các	ngành	nghề	khác.

các phát hiện chính

Khu	vực	Trung	du	phía	bắc	và	khu	vực	miền	núi

Tây	Nguyên

Đồng	bằng	sông	Hồng

Đông	Nam

Bắc	Trung	Bộ	và	khu	vực	ven	biển	miền	Trung

Khu	vực	đồng	bằng	sông	Mekong

Khác biệt theo khu vực: tỉ lệ việc làm trong nông nghiệp theo giới, năm 2014

Nam giới 
65.6%

Nữ giới 
73.4%

Nam giới 
28.2%

Nữ giới 
40.0%

Nam giới 
50.4%

Nữ giới 
57.1%

Nam giới 
73.2%

Nữ giới 
72.0%

Nam giới 
19.6%

Nữ giới 
15.5%

Nam giới 
53.7%

Nữ giới 
47.5%

công việc Được trả lương 

•	 Mức	độ	phân	biệt	giới	trong	các	công	việc	
được	trả	lương	là	khá	cao.	Tình	trạng	này	
cũng	tương	tự	như	ở	các	nước	khác	trên	thế	
giới,	trong	lĩnh	vực	sản	xuất,	phụ	nữ	thường	
tập	trung	ở	các	ngành	may	mặc	và	giày	dép.	
Trong	lĩnh	vực	dịch	vụ,	họ	thường	co	cụm	ở	
các	lĩnh	vực	như	buôn	bán,	khách	sạn	và	nhà	
hàng,	giáo	dục,	và	lao	động	giúp	việc	gia	
đình	được	trả	lương.

•	 Các	ngành	định	hướng	xuất	khẩu	chính	
trong	sản	xuất	đều	sử	dụng	nhiều	lao	động	
nữ.	Các	khu	vực	này	hoặc	là	trong	giai	đoạn	
đầu	sử	dụng	nhiều	lao	động	nữ	(hàng	may	
mặc),	hoặc	ngày	càng	sử	dụng	nhiều	lao	
động	nữ	(điện	tử	và	phụ	tùng	xe).

•	 Việc	làm	hưởng	lương	cung	cấp	nhiều	điều	
kiện	thuận	lợi	hơn	cho	lao	động	nữ,	là	đối	
tượng	có	khả	năng	được	tuyển	dụng	trong	

các	doanh	nghiệp	nước	ngoài	nhiều	hơn	là	
nam	giới.

•	 Do	được	tuyển	dụng	làm	việc	trong	các	
doanh	nghiệp	nước	ngoài,	nhiều	lao	động	
nữ	được	trả	lương	có	hợp	đồng	nhiều	hơn	là	
lao	động	nam.	Số	lượng	nữ	được	trả	lương	
theo	sản	phẩm	cũng	nhiều	hơn	nam	giới,	
điều	này	phổ	biến	nhất	trong	ngành	công	
nghiệp	may	mặc	và	giày	dép.	Nếu	không	có	
đầy	đủ	quy	định	pháp	luật	và	sự	giám	sát	thì	
điều	này	có	thể	gây	ra	tình	trạng	làm	thêm	
ngoài	giờ	không	được	trả	lương	đối	với	lao	
động	nữ.

•	 Trong	ngành	công	nghiệp	may	mặc,	phụ	nữ	
ít	có	khả	năng	được	tập	huấn	và	thăng	tiến	
hơn	nam	giới.	Có	thể	các	mô	hình	tương	tự	
cũng	đang	tồn	tại	ở	các	mảng	khác	trong	
lĩnh	vực	sản	xuất.
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các phát hiện chính

khoảng cách về giới trong thu nhập 

•	 Khoảng	cách	giới	trong	thu	nhập	đã	lớn	hơn	
trong	khoảng	10	năm	trở	lại	đây,	với	tỉ	lệ	thu	
nhập	của	nữ	bằng	87%	so	với	nhu	nhập	của	
nam	giới	năm	2004	xuống	còn	80%	so	với	
thu	nhập	của	nam	giới	năm	2012.

•	 Tỉ	lệ	khoảng	cách	giới	trong	thu	nhập	được	
giải	thích	là	do	phụ	nữ	thường	hay	tập	trung	
ở	các	lĩnh	vực	và	nghề	nghiệp	được	trả	
lương	thấp	và	làm	công	việc	bán	thời	gian.	
Tuy	nhiên,	một	tỉ	lệ	đáng	kể	chưa	giải	thích	
được	của	khoảng	cách	này	cho	thấy	‘sự	phân	
biệt	đối	xử	mang	tính	cấu	trúc’.

•	 Nguyên	nhân	sâu	xa	của	khoảng	cách	giới	
đang	tăng	lên	bao	gồm:	sự	sụt	giảm	trong	
tỉ	lệ	phụ	nữ	có	chuyên	môn	kỹ	thuật	được	
tuyển	dụng	(trong	khi	tỉ	lệ	này	lại	đã	và	đang	
tăng	lên	ở	nam	giới);	các	ngành	học	vẫn	còn	
phân	tầng	mạnh	mẽ	về	giới;	khuôn	mẫu	vẫn	
còn	tồn	tại	dai	dẳng	ở	các	nhà	tuyển	dụng,	
ví	dụ:	trên	thực	tế,	các	quảng	cáo	việc	làm	
đối	với	các	vị	trí	cao	cấp	thường	chỉ	ra	sự	ưu	
tiên	về	giới	(cho	nam	giới)	mặc	dù	điều	này	
là	trái	pháp	luật.

sự phân bổ không Đồng Đều việc nhà và công 
việc chăm sóc không Được trả lương

•	 Khả	năng	tiếp	cận	với	nước	sạch	và	vệ	sinh	
môi	trường,	đặc	biệt	là	nước	máy,	vẫn	còn	
hạn	chế	đối	với	các	hộ	gia	đình	nghèo	và	ở	
khu	vực	nông	thôn.

•	 Lấy	nước	là	một	công	việc	nặng	nhọc	đối	
với	các	hộ	gia	đình	khó	khăn,	đặc	biệt	là	đối	
với	các	hộ	gia	đình	dân	tộc	thiểu	số	với	tỉ	lệ	
chiếm	tới	20%	và	các	hộ	này	dành	tới	hơn	30	
phút	cho	mỗi	chuyến	đi	lấy	nước	mỗi	ngày.	

•	 Khả	năng	tiếp	cận	các	dịch	vụ	giáo	dục	
mầm	non	còn	hạn	chế	hơn	đối	với	những	hộ	

nghèo	nhất	và	tại	vùng	nông	thôn,	trong	đó	
tỉ	lệ	đi	học	thấp,	chỉ	chiếm	53%	và	thậm	chí	
thấp	hơn	ở	một	số	vùng.

•	 Người	cha	thường	tham	gia	vào	các	hoạt	
động	học	tập	với	các	con	ở	các	gia	đình	giàu	
có.

•	 Vẫn	chưa	có	tiến	bộ	nào	đạt	được	trong	giải	
quyết	những	bất	bình	đẳng	trong	tiếp	cận	
cơ	sở	hạ	tầng	vật	chất	và	xã	hội	trong	những	
năm	qua.

các phát hiện chính

Tiếp cận tới đường ống nước trong nhà theo nơi cư trú, mức sống và dân tộc, năm 2014
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bình đẳng dựa trên giới tính); (ii) bao gồm cả góc độ 
được trả lương và không được trả lương và mang tính 
tách biệt về giới cao; và (iii) được đưa ra kịp thời và 
đều đặn để thúc đẩy hiểu biết về tác động có sự khác 
nhau về giới của các chính sách theo thời gian. Một 
số tiến bộ đã đạt được trong những năm qua trong 
công tác thu thập dữ liệu về giới, nhưng khoảng cách 
vẫn còn lớn và cần được giải quyết thông qua việc tiến 
hành thêm các cuộc điều tra mới và có các bổ sung 
đối với những cuộc điều tra hiện có trong những lĩnh 
vực sau:

các cuộc Điều tra/
khảo sát mới

• Dữ LiệU Về sử DụNg THời giaN. Mặc dù có 
sự kêu gọi thường xuyên về nhu cầu cần có số liệu 
thống kê tốt hơn và nghiên cứu về gánh nặng chăm 
sóc và nhu cầu chăm sóc nhưng các lĩnh vực này 
vẫn còn thiếu tài liệu đáng kể. Một cuộc khảo sát 
về sử dụng thời gian mang tính đại diện toàn quốc 
(TUS) cho Việt Nam là rất cần thiết nhằm xây dựng 
tài liệu một cách có hệ thống về sự phân bổ công 
việc không được trả lương theo giới tính, thu nhập 
và nơi cư trú. Điều này sẽ cho phép theo dõi tiến 
độ của việc thực hiện các chỉ tiêu của Mục tiêu 
phát triển bền vững (SDG) và hướng dẫn phân bổ 
nguồn tài chính công trên các lĩnh vực cụ thể, bằng 
cách chỉ ra nơi nào cần nhất các dịch vụ công cộng 
để giảm thiểu và tái phân bổ công việc không được 
trả lương. Để công tác phân tích ngân sách và lập 
kế hoạch của Chính phủ đem lại hiệu quả, TUS của 
Việt Nam sẽ phải được thiết kế như một khảo sát 
mang tính đại diện quy mô lớn và để tương thích 
với các cuộc điều tra khác về khả năng tiếp cận của 
các hộ gia đình với cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội và 
công nghệ nhà ở.

• KHảo sáT đặC BiệT Về Lao độNg giúP ViệC 
gia đìNH đượC Trả LươNg và các loại công 
việc phi chính thức mang tính bấp bênh nhất (ví dụ: 
bán hàng rong trên phố)

• Dữ LiệU Về Người già, nhu cầu về chăm sóc và 
sử dụng các dịch vụ xã hội của họ.

các Điểm cần bổ sung vào 
các cuộc khảo sát hiện nay

• NôNg NgHiệP, Tự Tạo ViệC Làm Và PHâN Bổ 
NgUồN LựC TroNg Nội Bộ Hộ gia đìNH. Tính 
năng động về giới trong sản xuất nông nghiệp phải 
được tài liệu hóa tốt hơn. Các cuộc điều tra nông 
nghiệp cần đặt ra câu hỏi về cây trồng, nhiệm vụ, tài 
sản và sử dụng dịch vụ nông thôn ở cấp độ cá nhân 
chứ không phải ở cấp hộ gia đình. Cả Tổng điều 
tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản và các nội 
dung trong Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 
(VHLSS) (ví dụ: về nông hộ, giấy chứng nhận đất đai, 
sử dụng đất đai và nước) cần phản ánh những thay 
đổi này. Điều này sẽ đặt ra cơ hội lớn cho công tác 
phân tích trong nội bộ hộ gia đình, và có thể được 
mở rộng đến các hình thức tự tạo việc làm khác chứ 
không chỉ nông nghiệp.

• số LiệU THốNg Kê Bổ sUNg Về Lao độNg 
liên quan tới thu nhập theo giờ, các lao động vừa 
học vừa làm và triển vọng thăng tiến của các lao 
động làm công ăn lương.

• điềU Tra DoaNH NgHiệP nhằm thu thập dữ liệu 
về người lao động chia nhỏ theo kỹ năng. 

• giám sáT đáNH giá CáC mụC TiêU Trẻ em 
Và PHụ Nữ ViệT Nam (miCs) nhằm thu thập 
thêm thông tin về tình trạng việc làm của các bà mẹ 
và loại công việc được trả lương, cũng như một loạt 
các hình thức thu xếp gửi con do các hộ gia đình sử 
dụng. 

Tất cả các số liệu thống kê này cần được đưa vào sử 
dụng đầy đủ trong phân tích chính sách kinh tế và 
sẽ mang lại lợi ích nếu được xem xét một cách có hệ 
thống và cùng với nhau. Cần có biện pháp phối hợp 
để đào tạo các cán bộ có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch 
đầu tư, Tổng cục Thống kê và Vụ Bình đẳng giới của 
Bộ LĐTBXH, để hài hòa hóa các cuộc khảo sát, tiến 
hành các cuộc khảo sát mới và đảm bảo rằng các cuộc 
khảo sát này sẽ thường xuyên cung cấp thông tin cho 
công tác thiết kế chính sách và giám sát việc thực thi 
chính sách.

Sư khác biệt theo vùng: tỉ lệ trẻ học mẫu giáo, năm 2014
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Khu	vực	Trung	du	phía	bắc	và	khu	vực	miền	núi

Tây	Nguyên

Đồng	bằng	sông	Hồng

Đông	Nam	Bộ

Bắc	Trung	Bộ	và	khu	vực	ven	biển	miền	Trung

Khu	vực	đồng	bằng	sông	Mekong

ưu tiên chính sách: lấp khoảng trống về thống kê 

Nếu không có công tác thu thập số liệu và giám sát 
thường xuyên đối với một loạt các chỉ số về giới và 
bất bình đẳng thì không thể thiết kế chính sách và 
thực thi chính sách một cách công bằng và hiệu quả. 

Do vậy, để công tác phân tích chính sách đạt hiệu 
quả thì bức tranh thống kê về giới của một nền kinh 
tế cần phải: (i) bao gồm nhiều lớp và góc độ (một vài 
chỉ số chính không thể nắm bắt đầy đủ mức độ bất 
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THÚC ĐẨY VỊ THẾ CỦA  
PHỤ NỮ TRONG CÁC  
CÔNG VIỆC ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG
Tăng cường vị trí của phụ nữ trong các công việc 
được trả lương bao gồm việc đảm bảo rằng phụ nữ 
có thể tiếp cận việc làm ổn định với điều kiện làm 
việc an toàn, mức lương khá cùng với bảo trợ xã 
hội. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng đối với 
một số nhóm phụ nữ Việt Nam, việc làm được trả 
lương chưa đáp ứng được các tiêu chí này. Ở Việt 
Nam, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có xu hướng 
tập trung ở một số ngành nghề hạn chế mang tính 
bấp bênh, không chính thức và những công việc 
được xem là điển hình dành cho phụ nữ với mức 
yêu cầu kỹ năng tối thiểu. Những công việc này bao 
gồm: canh tác quy mô nhỏ, giúp việc gia đình được 
trả lương và làm việc nhà máy may mặc. Cải thiện 
điều kiện làm việc và thu nhập ở những ngành 
nghề này là điều cần làm để tránh cho những phụ 
nữ nghèo và dễ bị tổn thương tiếp tục bị thụt lùi 
phía sau. Đó cũng là điều cần thiết để đảm bảo 
rằng Việt Nam duy trì và nâng cao khả năng cạnh 
tranh quốc tế của mình trong cả sản xuất và nông 
nghiệp khi các hiệp định thương mại mới có hiệu 
lực.

Hơn 12 triệu phụ nữ (hoặc khoảng 50% lực lượng 
lao động nữ) hiện đang làm việc trong ngành nông 
nghiệp và khoảng 1,5 triệu (hoặc khoảng 6% lực 
lượng lao động nữ) làm việc trong lĩnh vực sản xuất 
hàng may mặc. Số lượng lao động giúp việc gia 
đình được trả lương là một vài trăm ngàn theo con 
số thống kê chính thức, nhưng con số này có thể 
còn lớn hơn trên thực tế. Các nhóm phụ nữ khác 
nhau – địa vị, giáo dục và tuổi tác khác nhau - có 
xu hướng tập trung ở các lĩnh vực này, mà mỗi lĩnh 
vực, ngành nghề này lại đặt ra các hình thức dễ bị 
tổn thương khác nhau. Ba ngành nghề: canh tác 

quy mô nhỏ, lao động giúp việc được trả lương và 
việc làm trong các nhà máy may mặc, cùng nhau 
cung cấp nguồn sinh kế chính cho hơn một nửa lực 
lượng lao động nữ Việt Nam và đại diện cho một 
loạt các thách thức mà các nhóm phụ nữ thiệt thòi 
khác nhau phải đối mặt trong cuộc sống lao động 
thực tế hàng ngày của họ. Do đó, tạo điều kiện cho 
ba ngành nghề này trở nên an toàn hơn và hiệu 
quả hơn nên là ưu tiên của Chính phủ. Chính phủ 
cũng cần quan tâm tăng cường vị trí của phụ nữ 
trong các ngành nghề khác. Ngoài việc bảo đảm 
điều kiện tốt và an toàn hơn trong các ngành nghề 
truyền thống mà phụ nữ vẫn chiếm đa số thì Chính 
phủ cần nỗ lực nhiều hơn nhằm tạo điều kiện cho 
phụ nữ tiếp cận với nhiều công việc được trả lương 
tốt hơn, trong đó đặc biệt chú ý tới việc thúc đẩy 
để phụ nữ thiệt thòi có được các kỹ năng cần thiết 
và nguồn lực hữu ích để tham gia vào các lĩnh 
vực mới và những vị trí công việc mà trước đó họ 
không được tham gia.

phụ nữ canh tác quy mô nhỏ

Phụ	nữ	tự	làm	trong	khu	vực	nông	nghiệp	tiếp	
tục	chiếm	ưu	thế	ở	các	vùng	dân	tộc	thiểu	số,	ở	
những	vùng	nghèo	nhất	và	những	hộ	gia	đình	
nghèo	nhất.	

Các	thách	thức	chính	mà	các	nữ	nông	dân	gặp	
phải	liên	quan	tới	quyền	sở	hữu	hạn	chế	tài	sản	
sản	xuất	cũng	như	khả	năng	tiếp	cận	hạn	chế	
với	kiến	thức,	công	nghệ,	dịch	vụ	và	thị	trường.	
Những	nam	nông	dân	quy	mô	nhỏ	cũng	gặp	
phải	những	hạn	chế	này	nhưng	tình	trạng	đối	
với	nữ	nông	dân	lại	nặng	nề	hơn.	

Trong	các	hộ	sản	xuất	lúa	gạo	có	cả	người	
chồng	lẫn	người	vợ,	sự	phân	công	nhiệm	vụ	và	
trách	nhiệm	trong	nội	bộ	gia	đình	có	xu	hướng	
được	tổ	chức	theo	mô	hình	có	yếu	tố	giới	rõ	rệt,	
và	việc	ra	quyết	định	thường	nằm	ở	nam	giới.	
Ví	dụ:	nam	giới	là	người	vận	hành	phần	lớn	các	
thiết	bị	cơ	giới	và	có	quyền	kiểm	soát	chính	đối	
với	việc	bán	các	sản	phẩm	nông	nghiệp.	Việc	
phân	chia	vai	trò	theo	giới	này	tồn	tại	giữa	các	
khu	vực,	nhưng	dường	như	lại	khó	thay	đổi	hơn	
ở	khu	vực	miền	núi.

Những	hộ	gia	đình	nông	thôn	do	phụ	nữ	làm	
chủ	mà	những	phụ	nữ	này	tham	gia	sản	xuất	
nông	nghiệp	thì	lại	sở	hữu	mảnh	đất	nhỏ	hơn	
so	với	các	hộ	gia	đình	do	nam	giới	làm	chủ	và	
chỉ	một	phần	nhỏ	những	phụ	nữ	này	sở	hữu	
trang	trại	thương	mại.	Mức	thu	nhập	của	các	hộ	
gia	đình	nông	thôn	do	phụ	nữ	làm	chủ	đã	tăng	
lên	từ	năm	2008	đến	năm	2014,	nhưng	khoảng	
cách	so	với	với	mức	thu	nhập	của	hộ	do	nam	
giới	làm	chủ	cũng	trở	nên	rộng	hơn.

Sau	hơn	20	năm	kể	từ	khi	Luật	Đất	đai	1993	của	
Việt	Nam	có	hiệu	lực,	số	lượng	nữ	nông	dân	có	
quyền	chính	thức	đối	với	đất	nông	nghiệp	vẫn	
còn	ít.	Tuy	nhiên,	việc	tăng	cường	quyền	đất	đai	
của	phụ	nữ	trên	thực	tế	sẽ	đạt	được	nhiều	lợi	ích	
quan	trọng:	

•	 Phụ	nữ	có	tên	trên	giấy	chứng	nhận	sử	dụng	
đất	(Sổ	đỏ)	trung	bình	kiếm	được	nhiều	tiền	

hơn	những	phụ	nữ	không	có	tên	trên	giấy	
chứng	nhận	sử	dụng	đất.

•	 Phụ	nữ	có	tên	trên	giấy	chứng	nhận	sử	dụng	
đất	cũng	cho	biết	họ	có	nhiều	quyền	đưa	ra	
quyết	định	hơn	về	những	vấn	đề	như	vay	tiền,	
mua	hàng	gia	dụng	và	thực	hiện	các	giao	dịch	
liên	quan	tới	sản	xuất	nông	nghiệp.

•	 Cả	giấy	chứng	nhận	sử	dụng	đất	do	phụ	nữ	
đứng	tên	hay	giấy	chứng	nhận	sử	dụng	đất	
đứng	tên	cả	hai	vợ	chồng	đều	làm	giảm	tình	
trạng	nghèo	khó	của	hộ	gia	đình	đó	khoảng	
5%	(so	sánh	với	những	trường	hợp	mà	giấy	
chứng	nhận	sử	dụng	đất	chỉ	do	nam	giới	
đứng	tên).

Bất	bình	đẳng	dựa	trên	giới	trong	việc	cấp	giấy	
sử	dụng	đất	là	do	một	số	nhân	tố	như:		

•	 Thiếu	năng	lực	hành	chính,	đặc	biệt	ở	những	
tỉnh	vùng	sâu	vùng	xa	ở	nông	thôn;

•	 Phụ	nữ	gặp	khó	khăn	trong	việc	tiếp	cận	
những	dịch	vụ	pháp	lý	cơ	bản	do	các	thủ	tục	
quan	liêu	và	rào	cản	ngôn	ngữ;	

•	 Các	dịch	vụ	hỗ	trợ	và	xã	hội	còn	hạn	chế	đối	
với	phụ	nữ;	

•	 Sự	phổ	biến	của	các	tập	tục	thừa	kế	trao	đặc	
quyền	cho	con	trai	hơn	con	gái;

•	 Các	Ủy	ban	hòa	giải	địa	phương	hoạt	động	
theo	các	chuẩn	mực	gia	đình	truyền	thống	
chứ	không	phải	theo	pháp	luật	chính	thống	
khi	giải	quyết	các	tranh	chấp	về	đất	đai.

Hơn	một	nửa	số	nữ	nông	dân	không	học	hết	
bậc	giáo	dục	tiểu	học	hoặc	thậm	chí	thấp	hơn,	
và	chỉ	có	một	phần	rất	nhỏ	đã	được	đào	tạo	về	
kỹ	thuật	hoặc	hướng	nghiệp.

Các	dịch	vụ	khuyến	nông	còn	mang	tính	thiên	
vị	về	phía	nam	nông	dân	khá	giả,	điều	này	góp	

các phát hiện chính
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phần	củng	cố	lợi	thế	của	họ	trong	việc	tiếp	cận	
công	nghệ	mới	và	các	loại	cây	trồng.	Ví	dụ	nam	
nông	dân	có	nhiều	khả	năng	tham	gia	các	khóa	
tập	huấn	hơn	về	cách	sử	dụng	máy	móc	thiết	
bị	mới	và	các	khóa	tập	huấn	về	những	kỹ	thuật	
canh	tác	cho	các	loại	cây	trồng	có	triển	vọng	về	
thương	mại.

Các	cán	bộ	khuyến	nông	đa	phần	là	nam	giới,	
điều	này	khiến	cho	các	nhu	cầu	của	nữ	nông	
dân	không	được	xem	xét	đầy	đủ	trong	khâu	

thiết	kế	và	cung	cấp	dịch	vụ.	Một	yếu	tố	quan	
trọng	ngăn	cản	nữ	nông	dân	tham	gia	là	do	
vấn	đề	khoảng	cách	về	mặt	địa	lý	và	thời	gian	
họ	phải	xa	gia	đình	nếu	tham	gia	vào	các	hoạt	
động	này.

Tuy	nhiên,	nữ	nông	dân	thường	rất	ham	học	hỏi	
và	những	ai	được	tập	huấn	hướng	nghiệp	tại	
các	trường	nông	nghiệp	thường	cho	thấy	họ	có	
năng	suất	cao	hơn	so	với	những	người	không	
được	tập	huấn.

lao Động giúp việc gia Đình Được trả lương

Có	3	loại	lao	động	giúp	việc	chính:	những	người	
sống	cùng	gia	đình	nhà	chủ;	những	người	không	
sống	cùng	gia	đình	nhà	chủ,	và	những	người	làm	
người	chăm	sóc	giúp	vệ	sinh	cá	nhân	và	ăn	uống	
cho	người	bệnh	nằm	viện.

Những	lao	động	giúp	việc	sống	cùng	gia	đình	nhà	
chủ	là	những	người	phụ	thuộc	nhiều	nhất	vào	
người	chủ	sử	dụng	họ.	Họ	thường	có	thu	nhập	ổn	
định	và	đảm	bảo	hơn	nhưng	lại	có	những	hạn	chế	
trong	mối	quan	hệ	công	việc,	đôi	khi	là	bóc	lột.	Họ	
thường	phải	đối	mặt	với	rất	nhiều	yêu	cầu	về	thời	
gian	ngoài	số	giờ	làm	việc	thông	thường	từ	phía	
người	chủ	của	mình.	

Làm	lao	động	giúp	việc	nhưng	không	sống	cùng	
gia	đình	người	chủ	thường	làm	công	việc	ít	thường	
xuyên	hơn	và	được	trả	công	ít	hơn	nhưng	công	
việc	này	được	xem	là	khá	linh	hoạt.	

Công	việc	chăm	sóc	người	bệnh	trong	bệnh	viện	
có	thể	là	công	việc	căng	thẳng	nhất	nhưng	lại	thất	
thường	nhất	trong	3	loại	công	việc	trên,	đôi	khi	
đòi	hỏi	người	chăm	sóc	phải	sống	bên	cạnh	bệnh	
nhân	mà	không	có	sự	gián	đoạn	nào	tới	14	tiếng	
mỗi	ngày.	Chỉ	có	một	số	ít	nam	giới	làm	loại	hình	
công	việc	này.

Cả	hai	đối	tượng	lao	động	giúp	việc	sống	cùng	gia	
đình	người	chủ	và	những	người	chăm	sóc	người	
bệnh	trong	bệnh	viện	thường	phải	làm	việc	nhiều	
hơn	8	tiếng	mỗi	ngày	theo	quy	định	của	pháp	luật.

Chỉ	có	một	số	ít	lao	động	giúp	việc	gia	đình	là	có	
bảo	hiểm	y	tế	và	xã	hội	và	phần	lớn	trong	số	họ	
phải	tự	chi	trả	bảo	hiểm	chứ	không	phải	người	chủ	

sử	dụng	lao	động.	Một	số	lao	động	giúp	việc	gia	
đình	cũng	có	khả	năng	bị	xâm	hại	về	lời	nói	hoặc	
tình	dục,	nhưng	họ	thường	im	lặng,	dè	dặt	với	vấn	
đề	này.

Nghị	định	mới	(Nghị	định	số	27)	đã	được	thông	
qua	vào	năm	2014,	lần	đầu	tiên	quy	định	về	các	
quyền	cơ	bản	cho	lao	động	giúp	việc	gia	đình.	
Những	quyền	này	bao	gồm,	trong	số	những	
quyền	khác,	phải	có	hợp	đồng	lao	động	bằng	văn	
bản	được	ký	kết	giữa	người	lao	động	giúp	việc	gia	
đình	và	chủ	sử	dụng	lao	động	của	họ.

Một	cuộc	khảo	sát	thực	hiện	chỉ	một	vài	năm	trước	
khi	Nghị	định	số	27	được	thông	qua	cho	thấy	rằng	
mức	độ	bấp	bênh	của	lao	động	giúp	việc	gia	đình	
cao	hơn	người	lao	động	được	trả	lương	ở	khu	vực	
phi	chính	thức	khác.	Ví	dụ:	ít	hơn	10%	trong	số	họ	
có	hợp	đồng	bằng	văn	bản.

Nhiều	lao	động	giúp	việc	gia	đình	được	trả	lương	
là	dân	di	cư	gần	đây	đến	các	thành	phố	và	do	đó	
bị	loại	trừ	khỏi	các	dịch	vụ	y	tế	thiết	yếu	và	các	dịch	
vụ	xã	hội	khác.	Cơ	hội	tổ	chức	của	họ	cũng	thấp	
hơn	so	với	các	lao	động	khác.

Các	quyết	định	mới	về	lao	động	cũng	ít	được	biết	
tới,	và	các	cơ	chế	nhằm	đảm	bảo	việc	thực	thi	các	
quyết	định	này	vẫn	chưa	được	thử	nghiệm	và	triển	
khai.

công nhân may mặc
Số	lượng	phụ	nữ	làm	việc	trong	các	nhà	máy	sản	
xuất	hàng	xuất	khẩu	đang	tăng	lên.	Làm	việc	ở	
những	nhà	máy	này	ngày	càng	được	phụ	nữ	lựa	
chọn	hơn	so	với	làm	ở	các	nghề	nghiệp	khác	mà	
phụ	nữ	vốn	chiếm	đa	số;	nhưng	bức	tranh	này	
không	đồng	đều	mà	còn	tùy	thuộc	vào	quyền	sở	
hữu	và	cơ	cấu	của	nhà	máy	đó	cũng	như	hoàn	
cảnh	cụ	thể	của	công	nhân.	

Năm	2014,	phụ	nữ	chiếm	hơn	65%	tổng	số	lực	
lượng	lao	động	làm	việc	cho	khu	vực	có	vốn	nước	
ngoài,	là	khu	vực	có	mức	độ	tuân	thủ	các	tiêu	
chuẩn	lao	động	cao	hơn	so	với	khu	vực	tư	nhân	
trong	nước.	Tuy	nhiên,	đây	là	những	loại	công	việc	
không	đem	lại	nhiều	cơ	hội	để	học	hỏi	và	củng	cố	
các	kỹ	năng,	hoặc	được	thăng	tiến.

Ngành	may	mặc	là	ngành	công	nghiệp	lâu	đời	
nhất	trong	mọi	ngành	sản	xuất	định	hướng	xuất	
khẩu.	Tuy	nhiên,	phần	lớn	các	nhà	máy	may	mặc	
vẫn	còn	sản	xuất	theo	phương	thức	cắt-may-hoàn	
tất	sản	phẩm	trong	chuỗi	giá	trị,	một	quy	trình	lắp	
ghép	đơn	giản	với	giá	trị	gia	tăng	thấp	cho	nhà	sản	
xuất,	và	phụ	thuộc	vào	nguyên	liệu	nhập	khẩu	thô.

Cũng	giống	như	các	lao	động	giúp	việc	gia	đình	
được	trả	lương,	nhiều	công	nhân	may	mặc	nữ	là	
dân	di	cư	từ	các	vùng	nông	thôn.	Những	đối	tượng	
này	thường	trẻ	và	có	học	hơn	các	đối	tượng	là	nữ	
nông	dân	hoặc	lao	động	giúp	việc	gia	đình	được	
trả	lương.	Hơn	một	nửa	trong	tổng	số	nữ	công	
nhân	may	mặc	đã	kết	hôn	và	có	con,	thường	là	con	
dưới	5	tuổi.

Công	nhân	may	mặc	gần	đây	thường	di	cư	đến	các	
thành	phố,	và	đặc	biệt	đối	với	những	người	có	con	
nhỏ,	các	vấn	đề	về	nơi	ăn	chốn	ở	cũng	như	khả	
năng	tiếp	cận	với	các	dịch	vụ	y	tế	và	giáo	dục		trở	
nên	nghiêm	trọng.	Công	nhân	ngày	càng	phải	đối	
mặt	với	mức	chi	trả	trung	bình	cho	các	hóa	đơn	
điện,	nước,	nhà	ở	và	chật	vật	tìm	cơ	sở	giáo	dục	
và	chăm	sóc	giá	cả	phải	chăng	cũng	như	đảm	bảo	
chất	lượng	cho	con	cái	của	họ.

Khoảng	một	nửa	trong	tổng	số	các	nhà	máy	dệt	
may	có	vốn	nước	ngoài	tại	Việt	Nam	được	kết	nạp	
vào	chương	trình	Việc	làm	tốt	hơn,	một	sáng	kiến	
của	Tổ	chức	Lao	động	quốc	tế	(ILO)	và	Tập	đoàn	Tài	
chính	Quốc	tế	(IFC)	nhằm	cải	thiện	các	tiêu	chuẩn	
lao	động	và	năng	lực	cạnh	tranh	doanh	nghiệp	
trong	các	chuỗi	cung	ứng	toàn	cầu.	Chương	trình	

Việc	làm	tốt	hơn	đưa	ra	một	mô	hình	đầy	hứa	hẹn	
cho	việc	tăng	cường	các	quyền	của	phụ	nữ	có	việc	
làm.	Mô	hình	này	có	thể	được	Chính	phủ	sử	dụng	
như	một	khuôn	mẫu	cho	các	sáng	kiến	tương	tự	
trong	các	lĩnh	vực	làm	công	ăn	lương	ngoài	ngành	
dệt	may.

Dữ	liệu	từ	các	cuộc	điều	tra	Việc	làm	tốt	hơn	cho	
thấy:

•	 Sau	khi	các	nhà	máy	tham	gia	chương	trình	Việc	
làm	tốt	hơn,	các	công	nhân	cho	biết	họ	được	
hưởng	mức	độ	an	toàn	việc	làm	lớn	hơn,	với	tỉ	
lệ	công	nhân	làm	việc	theo	hợp	đồng	lao	động	
không	xác	định	thời	hạn	lên	hơn	gấp	đôi	trong	
vòng	4	năm	qua.

•	 Tuy	nhiên,	các	cơ	hội	tập	tuấn	và	thăng	tiến	vẫn	
còn	hạn	chế,	đặc	biệt	là	đối	với	phụ	nữ.	

•	 Nhiều	công	nhân	hơn	cho	biết	đã	có	dịch	vụ	
chăm	sóc	y	tế	ở	tại	nhà	máy	nhưng	họ	vẫn	tiếp	
tục	xếp	hạng	các	dịch	vụ	được	cung	cấp	ở	mức	
‘chỉ	khá’	hoặc	‘kém’.

•	 Hỗ	trợ	chăm	sóc	trẻ	em	như	nhà	trẻ	tại	nơi	làm	
việc	và	trường	mẫu	giáo	vẫn	còn	hiếm	nhưng	
một	số	nhà	máy	trong	chương	trình	Việc	làm	tốt	
hơn	đã	hỗ	trợ	đóng	góp	chi	phí	chăm	sóc	trẻ	em.

•	 Sự	phân	biệt	đối	xử	công	khai	với	phụ	nữ	mang	
thai	và	các	bà	mẹ	trẻ	trong	các	nhà	máy	dường	
như	hiếm	nhưng	cũng	có	các	trường	hợp	nhà	
máy	phân	biệt	đối	xử	dưới	những	hình	thức	tinh	
vi	hơn,	ví	dụ:	không	gia	hạn	hợp	đồng	cho	công	
nhân	sau	khi	họ	kết	thúc	thời	gian	nghỉ	thai	sản	
(đối	với	những	công	nhân	có	hợp	đồng	ngắn	
hạn)	hoặc	chuyển	công	nhân	sang	những	vị	trí	
kém	hấp	dẫn	hơn	(đối	với	những	công	nhân	có	
hợp	đồng	không	xác	định	thời	hạn).

•	 Chương	trình	Việc	làm	tốt	hơn	không	chỉ	giúp	
tăng	mức	độ	tuân	thủ	luật	pháp	mà	còn	nâng	
cao	kỹ	năng	sống	và	kỹ	năng	giao	tiếp	cho	công	
nhân	thông	qua	việc	tham	gia	vào	Ban	tư	vấn	cải	
tiến	hiệu	suất	(PICCs).	Một	số	nữ	công	nhân	may	
mặc	cho	biết	họ	thấy	những	kỹ	năng	này	đặc	
biệt	có	ích,	không	chỉ	tại	nơi	làm	việc,	mà	còn	
trong	cuộc	sống	cá	nhân	của	họ.
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ưu tiên chính sách 

• NâNg Cao NăNg sUấT Và KHả NăNg Tạo 
THU NHậP Của NHữNg PHụ Nữ Dựa Vào 
NôNg NgHiệP Làm NgUồN siNH Kế CHíNH. 
Cần sự công nhận lớn hơn đối với tầm quan 
trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế của Việt 
Nam như là một nguồn cung cấp việc làm đồng 
thời góp phần to lớn đối với sự tăng trưởng của 
nền kinh tế. Khi nhìn vào con số phụ nữ tham gia 
(hơn 12 triệu người, hoặc khoảng một nửa trong 
tổng số lực lượng lao động nữ), và các vùng có 
nền nông nghiệp chi phối (những vùng nghèo 
nhất), thì rõ ràng là cần có một chiến lược kinh 
tế hỗ trợ nữ nông dân một cách chủ động, tích 
cực hơn nhằm đạt được bình đẳng giới cũng 
như giảm sự bất bình đẳng về không gian và thu 
nhập.

• đặC BiệT CHú ý đếN HoàN CảNH KHó 
KHăN Của PHụ Nữ Và Trẻ em gái DâN TộC 
THiểU số, NHữNg Người TiếP TụC Bị TụT 
HậU so Với Cả Nam giới DâN TộC THiểU 
số LẫN PHụ Nữ Người KiNH Và PHụ Nữ 
Người Hoa TroNg TiếP CậN CáC Cơ Hội 
KiNH Tế. Do phần lớn phụ nữ dân tộc thiểu số 
làm việc trong ngành nông nghiệp, vấn đề này 
được đề cập tới trong khuyến nghị đưa ra trước 
đây, nhưng hành động chính sách cần phải đi xa 
hơn nữa. Các giải pháp sáng tạo cần đảm bảo 
rằng các dịch vụ và nguồn lực công phải tiếp cận 
hiệu quả tới các vùng dân tộc thiểu số và được 
thiết kế đặc biệt để giải quyết các vấn đề mà phụ 
nữ và trẻ em gái sống trong những cộng đồng 
này đang phải đối mặt như sức khỏe, giáo dục và 
gánh nặng công việc gia đình. 

• TăNg CườNg QUyềN đấT đai Của PHụ Nữ 
bằng cách tăng số lượng và chất lượng của các 
dịch vụ pháp lý cung cấp cho phụ nữ nông thôn 
và thúc đẩy các chương trình tiếp cận cộng đồng 
bao gồm cả nam lẫn nữ, đặc biệt chú trọng tới 
các cộng đồng dân tộc thiểu số.

• Làm CHo CáC DịCH Vụ KHUyếN NôNg Trở 
NêN NHạy Cảm giới HơN và dễ tham gia 

bằng cách: đảm bảo rằng các khóa tập huấn 
được tổ chức tại các địa điểm và thời gian phù 
hợp với trách nhiệm chăm sóc gia đình của 
phụ nữ nông thôn; tăng số lượng phụ nữ tham 
gia trong các dịch vụ khuyến nông; và sử dụng 
phương pháp có sự tham gia được thiết kế phù 
hợp với nhu cầu của những người nông dân 
không được giáo dục chính quy.

• THúC đẩy gói DịCH Vụ TíCH HợP CHo Nữ 
NôNg DâN. Không chỉ có những kỹ thuật đơn 
thuần trong các phương pháp canh tác mà cần 
phải bao gồm cả dịch vụ về tín dụng, thúc đẩy thị 
trường, kỹ năng kinh doanh và thông tin. Thực 
tế, nữ nông dân phải đối mặt với những thành 
kiến trong nhiều lĩnh vực, và những hạn chế dựa 
trên cơ sở giới trong tiếp cận nguồn lực. Do đó 
chỉ có những chính sách nông nghiệp toàn diện 
và hỗ trợ công cho khu vực nông thôn mới có 
thể giúp họ cải thiện năng suất trong lao động 
và năng suất trên mảnh đất của họ, đồng thời 
giúp họ đạt được quyền tự chủ lớn hơn. Cần có 
sự phối hợp hiệu quả hơn giữa các ban, ngành 
chính phủ và các đối tác có liên quan khác để đạt 
được mục tiêu này.

• đảm Bảo rằNg Nữ NôNg DâN Làm ViệC 
Với QUy mô NHỏ KHôNg Bị TụT HậU nhằm 
thúc đẩy canh tác theo hợp đồng đối với những 
sản phẩm có giá trị cao và các chuỗi giá trị nông 
nghiệp quốc tế.

• Tạo điềU KiệN CHo PHụ Nữ TiếP CậN Với 
CáC CôNg ViệC BêN Ngoài - CáC CôNg 
ViệC Và LĩNH VựC VẫN THườNg CHo rằNg 
PHù HợP Với PHụ Nữ. Mặc dù ngày càng có 
nhiều phụ nữ được tiếp cận với công việc hưởng 
lương tương đối ổn định hơn nhưng sự phân 
biệt giới trên thị trường lao động vẫn là một 
mối quan tâm đáng kể. Chính phủ cần phải tăng 
cường hỗ trợ phát triển các kỹ năng phi truyền 
thống bằng cách tạo điều kiện cho phụ nữ tham 
gia đào tạo chất lượng cao và tiến hành đào tạo 
chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật. Điều này 

không chỉ sẽ mở rộng phạm vi các lựa chọn về 
mặt kinh tế có sẵn cho phụ nữ mà còn làm tăng 
khả năng thăng tiến cấp bậc nghề nghiệp của họ. 
Cũng cần có các biện pháp nhằm giải quyết các 
khuôn mẫu về giới vẫn tồn tại dai dẳng tại nơi 
làm việc và các thông lệ mang tính phân biệt đối 
xử từ phía người sử dụng lao động.

• giải QUyếT VấN đề THiếU CHUyêN môN 
Kỹ THUậT ở Nữ Lao độNg Làm CôNg ăN 
LươNg. Nâng cao trình độ chuyên môn/kỹ 
năng của lực lượng lao động được xem là thiết 
yếu nhằm đáp ứng thách thức về cạnh tranh 
trong nền kinh tế toàn cầu. Điều quan trọng là 
nữ công nhân cần phải được đưa vào chương 
trình nghị sự chính sách này bằng cách tập huấn 
chuyên môn cho họ nhằm đáp ứng nhu cầu ở 
các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau cũng như 
góp phần mở rộng sự lựa chọn công việc được 
trả lương cho họ. Sự cần thiết phải giải quyết 
khoảng cách giới trong cơ hội đào tạo càng trở 
nêncấp bách hơn vì tỉ lệ phụ nữ trong nhóm dân 
số có chuyên môn kỹ thuật có việc làm đã giảm 
đi trong khi tỉ lệ này ở nam giới lại tăng lên từ 
năm 2004. 

• Cải THiệN ViệC CUNg CấP CáC DịCH Vụ xã 
Hội NHư y Tế, giáo DụC Và CHăm sóC, 
nhằm hỗ trợ an sinh và năng suất của những phụ 
nữ làm việc tại khu vực thành thị, trong đó đặc 
biệt quan tâm tới những nữ công nhân đặc biệt 

dễ bị tổn thương do họ mới di cư lên thành phố 
và có con nhỏ.

• NâNg Cao mứC độ TUâN THủ PHáP LUậT 
Lao độNg Của ViệT Nam. Những luật này 
mang tính tiến bộ và thừa nhận sự bình đẳng 
giữa lao động nữ và nam nhưng cần được thực 
thi tốt hơn. Về vấn đề sản xuất, Chính phủ cần 
đóng vai trò chính trong nhân rộng và mở rộng 
các chương trình tương tự như chương trình 
Việc làm tốt hơn và làm cho vấn đề thanh tra 
lao động trở nên có hệ thống hơn trên khắp các 
ngành và nhà máy chứ không chỉ ở các nhà máy 
có vốn nước ngoài. Liên quan tới lao động giúp 
việc gia đình được trả lương, Chính phủ cần thúc 
đẩy việc đưa ra các hợp đồng mẫu cho các lao 
động giúp việc gia đình cũng như xây dựng các 
biện pháp mang tính sáng tạo nhằm giám sát số 
giờ làm việc của họ. 

• NâNg Cao NăNg LựC Của CáC Tổ CHứC xã 
Hội DâN sự nhằm hỗ trợ cho các vấn đề xã hội 
và vấn đề pháp lý rộng hơn cho công nhân và vận 
động chống lại những thông lệ mang tính phân 
biệt đối xử về giới đang tồn tại.
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GIẢM VÀ TÁI PHÂN BỔ CÔNG VIỆC 
NỘI TRỢ VÀ CÔNG VIỆC CHĂM SÓC 
KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG VỚI TƯ 
CÁCH LÀ VấN ĐỀ XUYÊN SUỐT  

Thúc đẩy việc thực hiện thực chất các quyền kinh 
tế của phụ nữ và nâng cao khả năng tiếp cận với 
các công việc bảo đảm và được trả lương không 
chỉ là vấn đề đối với thị trường lao động, các chính 
sách nông nghiệp và giáo dục mà điều này còn phụ 
thuộc rất nhiều vào phạm vi các dịch vụ xã hội và 
cơ sở hạ tầng mà Chính phủ tạo lập sẵn cho lao 
động nữ để hỗ trợ đảm bảo an sinh cho gia đình 
và bản thân họ. Việc khắc phục sự bất lợi về kinh 
tế xã hội của phụ nữ đòi hỏi việc tái tổ chức hoạt 
động chăm sóc và công việc nội trợ không được trả 
lương nhằm tránh tình trạng phụ nữ tiếp tục gánh 
trách nhiệm không cân xứng cho công việc này 
cũng như phải chịu đựng một gánh nặng kép về 
sức khỏe bản thân và năng lực sản xuất.

Chi tiêu công của Việt Nam tính chung cho y tế và 
giáo dục hiện nay ở mức hợp lý theo tiêu chuẩn 
khu vực, nhưng vẫn còn mối quan ngại về việc liệu 
nguồn lực công hiện tại có được phân bổ một cách 
công bằng hay không; các dịch vụ cơ bản có nỗ lực 
đáp ứng nhu cầu của những phụ nữ và trẻ em gái 
cần các dịch vụ đó nhiều nhất không.VI 

Chính phủ có thể triển khai một số biện pháp 
nhằm phân bổ nguồn lực công hiệu quả hơn và 
đảm bảo rằng trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ 
đồng đều hơn giữa các tổ chức và giữa phụ nữ và 
nam giới, thông qua các dịch vụ xã hội và các hình 
thức hỗ trợ công khác. Mục tiêu của việc giảm và 
tái phân phối công việc gia đình và công việc chăm 
sóc không được trả lương phải được xem xét toàn 
diện và do đó cần được đưa vào việc thiết kế và 
thực hiện các phạm vi can thiệp rộng nhất của 
ngành. Mục tiêu này cũng cần phải được lồng ghép 
đầy đủ trong công tác chung về hoạch định các 

chính sách kinh tế vĩ mô như các quyết định về chi 
tiêu công, các chính sách về thuế và thương mại.

Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 
2011-2020 của Việt Nam đặt ra chỉ tiêu “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”. Tuy nhiên, việc 
cho tới nay vẫn thiếu cuộc điều tra về sử dụng thời 
gian mang tính đại diện toàn quốc và các chỉ số có 
liên quan khác đã làm cho nhiệm vụ xác định bất 
bình đẳng trong phân bổ việc nhà, thiết kế các biện 
pháp chính sách phù hợp và giám sát tiến độ thực 
hiện chỉ tiêu này trở nên khó khăn. Bên cạnh yêu 
cầu về cải thiện công tác thu thập dữ liệu thì còn 
có một nhu cầu cấp thiết nữa là xây dựng khung và 
công cụ phân tích mà có thể thúc đẩy hiểu biết rõ 
hơn về mối liên hệ giữa công việc gia đình không 
được trả lương và các cấu phần khác nhau trong 
các chính sách kinh tế để có thể sử dụng trong các 
bộ ngành có liên quan. 

Nghiên cứu này đã lựa chọn và xem xét 2 lĩnh vực 
chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng nước sạch nông 
thôn (tiếp cận nguồn nước, vệ sinh môi trường và 
vệ sinh cá nhân) và cung cấp dịch vụ chăm sóc và 
giáo dục mầm non nhằm đánh giá mức độ lồng 
ghép các mối quan tâm về bình đẳng giới hiện nay 
trong các chính sách này, với sự chú trọng đặc biệt 
tới các biện pháp có tiềm năng làm giảm và tái 
phân phối gánh nặng công việc gia đình và công 
việc chăm sóc không được trả lương.

các chính sách về nước sạch và vệ sinh môi trường 
hiện nay có phản ánh mối quan tâm về giảm công 
việc gia Đình không Được trả lương hay không? 

• Đã có những tiến bộ đạt được trong việc cải 
thiện cơ sở hạ tầng về nước sạch và vệ sinh 
môi trường về tổng thể (có nghĩa là: chỉ tiêu 
C trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
(MDGs) số 7 về giảm một nửa tỷ lệ dân số 
thế giới không được tiếp cận với nước sạch 
và điều kiện vệ sinh cơ bản vào năm 2015), 
nhưng những khác biệt giữa các vùng, miền 
và giữa khu vực nông thôn và thành thị lại 
đang tăng lên chứ không giảm đi. 

• Các tài liệu chính thức mới chỉ công nhận bình 
đẳng giới và hòa nhập xã hội là các mục tiêu 
chung.

• Thiếu khung phân tích và các chỉ số cụ thể 
nhằm cung cấp thông tin cho khâu thiết kế và 
giám sát các biện pháp can thiệp phù hợp.

• Thiếu các cơ chế minh bạch nhằm đảm bảo 
khả năng tiếp cận tốt hơn và khả năng có thể 
chi trả cho các dịch vụ nước sạch.

• Tới nay, việc ‘Lồng ghép’ các vấn đề về giới 
trong các chính sách về nước sạch và vệ sinh 
môi trường phần lớn vẫn được hiểu là đảm 
bảo sự tham gia bình đẳng về con số của phụ 
nữ trong các ủy ban Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường. Hầu như không quan tâm mấy tới việc 
giảm bớt công việc không được trả lương với 
tư cách là một mục tiêu thực chất.

các chính sách giáo dục mầm non hiện nay có 
phản ánh mối quan tâm về giảm số lượng công việc 
gia Đình không Được trả lương hay không? 

• Tỉ lệ đi học mẫu giáo của trẻ em tại khu vực nông 
thôn và trong các hộ gia đình nghèo là đặc biệt 
thấp. Cha mẹ thường phải tự bỏ tiền túi ra chi trả 
cho các chi phí cao nhằm bù đắp cho các trang 
thiết bị và dịch vụ, nếu không các trang thiết bị và 
dịch vụ này sẽ rất hạn chế. 

• Dịch vụ cho trẻ dưới 3 tuổi hầu như không tồn tại

• Gần đây đã có một số sáng kiến dành cho trẻ nhỏ 
của các bà mẹ làm việc trong các khu công nghiệp 
nhưng phần lớn vẫn dưới hình thức các trung tâm 
tư nhân được trợ cấp

• Việc mở rộng các dịch vụ giáo dục mầm non công 
chất lượng tốt có thể góp phần trực tiếp tạo việc 
làm cho phụ nữ nhưng các giáo viên ở các trường 
mầm non hiện nay được trả lương rất thấp

• Vẫn chưa có các cơ chế minh bạch nhằm đảm bảo 
khả năng tiếp cận tốt hơn và khả năng chi trả cho 
các dịch vụ giáo dục mầm non.

các phát hiện chính



28 29

Đầu tư công nói chung

• THừa NHậN đầy đủ Tầm QUaN TrọNg 
Của Cơ sở Hạ TầNg Và DịCH Vụ xã Hội Cơ 
BảN vì mục tiêu chia sẻ bình đẳng trách nhiệm 
đối với công việc gia đình không được trả lương 
và thúc đẩy khả năng của phụ nữ trong tham gia 
các công việc được trả lương, ra quyết định và 
tập huấn. Đầu tư lớn hơn vào cơ sở hạ tầng xã 
hội sẽ mang lại lợi ích bằng cách thúc đẩy tăng 
trưởng lâu dài và gia tăng năng suất trên toàn 
nền kinh tế, và cũng có thể tạo ra nhiều công 
việc hơn cho phụ nữ.

• Hỗ Trợ xây DựNg KHUNg PHâN TíCH 
ToàN DiệN QUy địNH về một loạt các tác 
động đầy đủ từ đầu tư công tới các góc độ bất 
bình đẳng giới khác nhau. Điều này sẽ giúp tạo ra 
cơ sở cho thiết kế chính sách trong phân tích cặn 
kẽ và cũng sẽ thiết yếu cho việc lựa chọn các chỉ 
số cần thiết trong giám sát và triển khai.

• THườNg xUyêN đưa CáC CoN số THốNg 
Kê Về giới Vào CáC Tài LiệU CôNg TáC LậP 
Kế HoạCH Và LậP NgâN sáCH Của CHíNH 
PHủ ở cấp quốc gia, và cũng sử dụng các con số 
thống kê này để giám sát việc triển khai các dự 
án cụ thể trên thực tế. Tiến hành các buổi tập 
huấn về lập ngân sách có trách nhiệm giới cho 
các cán bộ của các bộ, ngành khác nhau, bao 
gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

cụ thể Đối với tiếp cận 
nguồn nước, vệ sinh môi 
trường và vệ sinh cá nhân

• KHUyếN KHíCH sự THam gia THựC CHấT 
Của PHụ Nữ Và CáC ủy BaN NướC sạCH 
Và Vệ siNH môi TrườNg THôNg QUa: lên 
lịch trình cho các cuộc họp về nước sạch và vệ 
sinh môi trường vào những thời điểm phù hợp 
với trách nhiệm gia đình của phụ nữ; hỗ trợ 
trông trẻ trong các cuộc họp; và tiến hành tập 
huấn về các kỹ năng đàm phán và các kỹ năng có 
liên quan cho các nữ tham dự viên. 

• THườNg xUyêN THựC HiệN THam VấN Với 
CáC BêN LiêN QUaN bao gồm phụ nữ và các tổ 
chức phụ nữ, nhằm hiểu về vai trò của các chính 
sách về nước và tác động của các chính sách này 
tới phụ nữ và trẻ em gái.

• xây DựNg NăNg LựC Kỹ THUậT nhằm 
thường xuyên tiến hành các đánh giá tác động 
giới nhằm giám sát các tác động khác nhau đối 
với phụ nữ và nam giới của các dự án cung cấp 
nước trong đó có xem xét về yếu tố tiết kiệm 
thời gian trong tính toán chi phí và lợi ích của các 
can thiệp về nước sạch và vệ sinh môi trường.

cụ thể Đối với chăm sóc 
và giáo dục mầm non

• mở rộNg CáC CHươNg TrìNH CHăm 
sóC Trẻ em cho trẻ dưới 18 tháng tuổi ở các 
khu vực nông thôn, nơi đa số phụ nữ và trẻ em 
nghèo đang sống và làm việc chứ không chỉ bó 
hẹp ở một số khu công. 

• THúC đẩy CáC sáNg KiếN CôNg Về CHăm 
sóC Và giáo DụC mầm NoN NHằm Hỗ 
Trợ Cụ THể CHo CáC Bà mẹ TroNg NHóm 
THU NHậP THấP, lý tưởng nhất là miễn phí. 
Những sáng kiến này cần nhằm mục tiêu mang 
lại lợi ích cho cả công nhân hưởng lương và 
những người tự làm. 

• Cải THiệN điềU KiệN Làm ViệC Và LươNg 
BổNg CHo CáC CáN Bộ CHăm sóC Và giáo 
DụC mầm NoN.

• đẩy mạNH THêm CáC DịCH Vụ CHăm sóC 
Và giáo DụC mầm NoN Do KHU VựC 
CôNg CUNg CấP cũng như tăng cường giám 
sát ý thức tuân thủ tại các cơ sở chăm sóc và giáo 
dục mầm non tư nhân.

ưu tiên chính sách 
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