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Lời cảm ơn

Tài liệu Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và Sử dụng Dữ liệu về Bạo lực đối với 
Phụ nữ và Trẻ em gái được xây dựng dưới sự bảo trợ của Ủy ban Phụ nữ (ACW) 
thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và 
Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC), Nhóm công tác đặc biệt Xây dựng tài 
liệu Hướng dẫn sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái trong khuôn 
khổ Kế hoạch hành động khu vực ASEAN nhằm Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Nhóm 
công tác đặc biệt hoạt động dưới sự điều phối của Campuchia, đứng đầu bởi Bà 
Nhean Sochetra, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Bộ Phụ nữ - đại diện Campuchia trong Ủy ban 
Phụ nữ ASEAN.

Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các cá nhân đã tham gia tích cực đóng 
góp vào quá trình xây dựng tài liệu hướng dẫn này thông qua các cuộc tham vấn, chia 
sẻ các nhận xét, tài liệu, báo cáo và những bài học kinh nghiệm. Đặc biệt, chúng tôi 
xin bày tỏ lời cảm ơn đến những đại biểu đã tham gia vào hai cuộc tham vấn của 
ASEAN, những người đã góp phần lớn vào việc định hướng nội dung của tài liệu 
hướng dẫn để phù hợp với bối cảnh ASEAN. 

Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN trong suốt quá trình xây 
dựng tài liệu hướng dẫn, đặc biệt là TS. Sita Sumrit, Miguel Musngi và Ajeng Purnama.

Chúng tôi đặc biệt bày tỏ lời cảm ơn tới Ts. Robin Haarr, người đã làm việc tích cực 
với các đại diện ASEAN, các đối tác để xây dựng nên tài liệu hướng dẫn này. Chúng 
tôi cũng xin ghi nhận những hỗ trợ và chỉnh sửa kỹ thuật của Melissa Alvarado và 
Marie Palitzyne từ Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ 
nữ (UN Women) Văn phòng Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã đóng góp đáng kể 
vào quá trình hoàn thiện tài liệu hướng dẫn. Chúng tôi cảm ơn Younghwa Choi từ Văn 
phòng UN Women Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã nghiên cứu bổ sung và hoàn 
thiện thiết kế của tài liệu hướng dẫn. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn Tiến sĩ Henrica 
A.F.M. (Henriette) Jansen của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Văn phòng khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương, cũng như những hỗ trợ, ý kiến đóng góp và đánh giá kỹ thuật 
các bản thảo - những đóng góp của bà đã cải thiện nội dung của tài liệu hướng dẫn 
một cách đáng kể. Chúng tôi xin cảm ơn Juncal Plazaola Castano từ trụ sở UN 
Women đã xem xét kỹ lưỡng bản thảo cuối cùng của tài liệu hướng dẫn và cung cấp 
những ý kiến đóng góp quý giá để cải thiện hơn nữa chất lượng của tài liệu hướng 
dẫn.

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng dưới sự tài trợ hào phóng của Bộ Ngoại giao 
và Thương mại, Chính phủ Úc.

Bản dịch tiếng Việt của tài liệu Hướng dẫn Khu vực ASEAN về Thu thập và Phân 
tích số liệu liên quan đến BLPNTEG  được hỗ trợ bởi chương trình An toàn và Bình 
đẳng: Hiện thực hóa quyền và cơ hội của nữ lao động di cư trong khu vực ASEAN, 
do UN Women và ILO đồng thực hiện với sự tài trợ của Liên minh châu Âu trong 
khuôn khổ Sáng kiến tâm điểm - Spotlight Initiative nhằm xóa bỏ bạo lực với phụ 
nữ và trẻ em gái. 
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Lời nói đầu từ Ủy ban Phụ nữ ASEAN
(ACW)
Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) cam kết dẫn đầu các nỗ lực xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ trong 
khu vực ASEAN. Tài liệu Hướng dẫn khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối 
với Phụ nữ và Trẻ em gái: đánh dấu một bước quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch Hành 
động Khu vực ASEAN về Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ (KHHĐ ASEAN về chấm dứt 
BLPNTEG), đặc biệt là khi yếu tố chủ đạo của năm năm đầu tiên triển khai kế hoạch khu vực sẽ 
là thực hiện các hướng dẫn trong tài liệu này. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
(BLPNTEG) được xác định là một lĩnh vực ưu tiên trong kế hoạch công tác của ACW giai đoạn 
2016-2020. KHHĐ ASEAN về xóa bỏ BLPNTEG đặc biệt đặt trọng tâm vào việc thu thập và sử 
dụng dữ liệu, cũng như công nhận tầm quan trọng của các dữ liệu và bằng chứng trong quá trình 
tìm hiểu mức độ và tác động của BLPNTEG, để đảm bảo rằng các chiến lược phòng chống và 
ứng phó dựa trên cơ sở bằng chứng vững vàng và có thể theo dõi và đánh giá tác động và hiệu 
quả của các biện pháp ứng phó đối với các nạn nhân sống sót sau bạo lực. Để chấm dứt VAWG, 
dữ liệu và bằng chứng là rất quan trọng để cung cấp thông tin cho các nỗ lực phòng chống và 
ứng phó dựa trên bằng chứng.

Hướng dẫn khu vực ASEAN Thu thập và Sử dụng Dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em 
gái: có thể được sử dụng để tư vấn và hướng dẫn các Quốc gia thành viên ASEAN về cách thu 
thập và sử dụng dữ liệu về mức độ phổ biến, dữ liệu hành chính và dữ liệu về chi phí. Tài liệu 
hướng dẫn này là công cụ hữu ích để cải thiện các phương pháp và hệ thống dữ liệu về bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái của các quốc gia thành viên. Tài liệu nhằm giúp người đọc có sự 
phân biệt rõ ràng các loại dữ liệu liên quan đến BLPNTEG, cũng như để hiểu hơn về mục đích sử 
dụng khác nhau của các loại dữ liệu, chẳng hạn dữ liệu hành chính không thể thay thế dữ liệu về 
mức độ phổ biến của bạo lực. Những vấn đề quan trọng khi xử lý các dữ liệu về BLPNTEG, như 
vấn đề bảo mật, an toàn và đạo đức cũng được nhấn mạnh trong tài liệu hướng dẫn. Giá trị độ 
của dữ liệu hành chính tin cậy cũng được làm nổi bật, bởi loại dữ liệu này có thể cung cấp thông 
tin quan trọng về quyền của phụ nữ trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức 
khỏe, dịch vụ xã hội, pháp luật, cũng như chất lượng của các dịch vụ đó. Dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG sẽ đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách và sử dụng ngân sách để đảm bảo 
các dịch vụ cho nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới nhận được hỗ trợ cần thiết.

Hướng dẫn này sẽ hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong việc đánh giá và báo cáo về các 
sáng kiến của ASEAN nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái như đã được nêu trong 
Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Kế hoạch tổng thể Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) 2025. 
Tài liệu hướng dẫn cũng sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN trong việc báo cáo những 
thành tựu hướng đến các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), cũng như các chỉ tiêu và chỉ số 
liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ. Các hướng dẫn trong tài liệu sẽ hỗ trợ nỗ lực của các nước 
thành viên ASEAN để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, và theo dõi và so sánh tiến độ của 
việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tài liệu hướng dẫn góp phần thúc đẩy phát triển 
bền vững và toàn diện trong ASEAN với trọng tâm rõ ràng là “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà. Pornsom Paopramot
Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ ASEAN
Phó vụ trưởng, Vụ Phụ nữ và Phát triển gia đình
Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người, Thái Lan
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Lời nói đầu từ Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ 
Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC)
Việc loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực đối với trẻ em là một trong những chủ đề ưu 
tiên trong kế hoạch hoạt động 5 năm của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của 
Phụ nữ và Trẻ em (ACWC). Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (BLPNTEG) không chỉ để lại 
những tổn thất và hậu quả nặng nề cho nạn nhân, mà còn cho con cái, gia đình họ, và thậm 
chí cho cả cộng đồng, nền kinh tế quốc gia và toàn xã hội. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái là một chướng ngại vật lớn cho sự phát triển xã hội và con người, cũng như quá trình 
hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia thành viên ASEAN. ACWC 
hiểu rõ tầm quan trọng của các dữ liệu và bằng chứng trong việc xác định và triển khai các 
công tác ứng phó thích hợp đối với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Cần có dữ liệu và bằng chứng để hiểu rõ hơn về sự liên hệ giữa bạo lực đối với phụ nữ và 
bạo lực đối với trẻ em. Bạo lực đối với phụ nữ để lại các tác động nghiêm trọng với các thế 
hệ. Ví dụ, khi các bé trai phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị ngược đãi hoặc bị lạm dụng thì 
khả năng cao là chính các em khi lớn lên sẽ trở thành thủ phạm gây ra bạo lực. Dữ liệu và 
bằng chứng đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về các mối liên kết này, cũng 
như các yếu tố có thể giúp ngăn chặn bạo lực xảy ra ngay từ giai đoạn đầu.

Hướng dẫn khu vực ASEAN Thu thập và Sử dụng Dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ 
em được xây dựng nhằm giúp các nước thành viên ASEAN có thể thu thập và sử dụng tốt 
hơn dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cuốn Hướng dẫn chỉ ra cơ hội củng cố 
dữ liệu về mức độ phổ biến, dữ liệu hành chính và dữ liệu về chi phí liên quan đến BLPNTEG. Để 
từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này ở các bổi cảnh, các quốc gia vì đặc điểm 
BLPNTEG là khác nhau ở mỗi quốc gia. Việc đưa ra bằng chứng về số lượng phụ nữ và trẻ 
em gái bị bạo lực, việc tiếp cận các dịch vụ mà họ cần, các yếu tố góp phần vào bạo lực, các 
chi phí dự đoán do bạo lực gây ra, cũng như các chi phí dự tính cho việc ngăn chặn và ứng 
phó với BLPNTEG, sẽ cho phép chúng ta có được những hoạt động ứng phó thật sự hiệu 
quả hướng đến một tầm nhìn chung, đó là một thế giới không có bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em. Cơ sở dữ liệu và bằng chứng vững chắc, bao gồm cả dữ liệu về các yếu tố rủi ro, sẽ 
là nền tảng thông tin cho các can thiệp và chiến lược ngăn chặn việc lặp lại của các chu kỳ 
bạo lực cũng như giảm các chi phí xã hội, nhân quyền và kinh tế. Như vậy, dữ liệu và bằng 
chứng đóng vai trò quan trọng để ngăn chặn và ứng phó hiệu quả với BLPNTEG, để phụ nữ 
và trẻ em gái có thể thực hiện quyền  của họ, hướng đến sự phát triển xã hội và con người 
của các nước thành viên ASEAN và hiện thực hóa tầm nhìn của ASEAN về một Cộng đồng 
ASEAN nơi mà quyền của mọi công dân ASEAN được thúc đẩy và bảo vệ.

Bà Sri Danti Anwar
Đại diện Indonesia tại ACWC về  Quyền Phụ nữ
Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em
Cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Bộ Phát triển Gia đình và Quyền Thứ trưởng về Bình đẳng giới,
Bộ Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Indonesia



Lời nói đầu từ UN Women - Văn phòng Khu vực 
Châu Á và Thái Bình Dương
Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (BLPNTEG) là hành vi vi phạm quyền con người nghiêm 
trọng có xu hướng lan rộng và đang tiếp tục gây ra nhiều tổn thất nặng nề đối với Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bất chấp nhiều nỗ lực và cam kết để ngăn chặn. Khoảng 
6% đến 44% phụ nữ và trẻ em gái ở ASEAN đã trải qua bạo lực về thể chất và/hoặc tình dục 
gây ra bởi bạn tình. BLPNTEG không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ mà còn đến con cái, gia 
đình họ, cộng đồng, nơi làm việc và toàn xã hội.

Các dữ liệu đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bạo lực ở mỗi quốc gia. Dữ liệu và bằng 
chứng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng các 
chính sách, chương trình và phân bổ ngân sách cần thiết để ngăn chặn và ứng phó hiệu quả 
với BLPNTEG. Dữ liệu và bằng chứng về BLPNTEG đã được chứng minh là một công cụ vô 
cùng hiệu quả trong quá trình vận động luật và chính sách, cũng như giúp tăng cường nguồn 
lực trợ giúp các nạn nhân đã dũng cảm lên tiếng.

Bằng chứng thu thập được ở các nước thành viên ASEAN trong những năm gần đây cho 
thấy, ngoài việc vi phạm quyền con người, bạo lực đối với phụ nữ cũng là một vấn đề kinh tế 
gây ra nhiều phí tổn đáng kể cho chính người phụ nữ, gia đình, cho doanh nghiệp, nền kinh 
tế và toàn xã hội. BLPNTEG khiến cho nhiều phụ nữ bị mất nguồn thu nhập và phải chịu 
nhiểu phí tổn cá nhân như chi phí tìm kiếm dịch vụ trợ giúp, hay những ngày họ không thể đi 
làm do bạo lực. Ở Việt Nam, sự tồn tại của bạo lực gia đình đã làm giảm tổng thu nhập tương 
đương với 3% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia, theo một nghiên cứu về chi phí năm 
2012. Theo một nghiên cứu khác vào năm 2012, tại Campuchia, 20% phụ nữ bị bạo lực gia 
đình cho biết họ đã phải bỏ lỡ công việc, con cái họ không đến trường.

Do gánh nặng của nó lên phụ nữ và xã hội, BLPNTEG cản trở phát triển bền vững. Bạo lực 
gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, học tập, thu nhập và cơ hội phát triển của phụ nữ. 
Để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta cần phải xóa bỏ tất cả các hình thức 
BLPNTEG. Tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp ASEAN hiện thực hóa cam kết của mình về 
việc chấm dứt BLPNTEG và để khẳng định rằng các công tác ứng phó và phòng chống 
BLPNTEG sẽ không thực sự hiệu quả nếu thiếu các dữ liệu cần thiết để theo dõi tiến trình 
thay đổi.

Hướng dẫn khu vực ASEAN Thu thập và Sử dụng Dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ 
em gái là một phần của sự hỗ trợ từ UN Women nhằm giúp ASEAN thực hiện Kế hoạch hành 
động Khu vực ASEAN về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (KHHĐ ASEAN về BLPN) . Việc xây 
dựng tài liệu hướng dẫn này là một ưu tiên hàng đầu của kế hoạch hành động ASEAN về 
BLPNTEG. Ưu tiên này xuất phát từ việc nhận ra rằng việc thiếu sót dữ liệu xảy ra thường 
xuyên trong khi các hướng dẫn cải thiện cơ sở dữ liệu chưa thực sự rõ ràng, cũng như thiếu 
các bằng chứng về tác động của BLPNTEG.

Chúng ta cần dữ liệu để ước tính quy mô của vấn đề, các xu hướng, nhu cầu và trải nghiệm 
của các nạn nhân bị bạo lực khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ, cũng như tác động tổng thể của bạo 
lực đối với phụ nữ, cộng đồng, các doanh nghiệp, và xã hội. Để từ đó, chúng ta có thể ngăn 
chặn và ứng phó hiệu quả với BLPNTEG. Những người hiểu rõ nhất về bạo lực đối với phụ 
nữ chính là những nạn nhân bị bạo lực, nên chúng ta cần lắng nghe họ, hỏi họ rằng liệu 
những sự hỗ trợ mà họ được nhận đã đáp ứng nhu cầu của họ hay chưa và liệu những sự hỗ 
trợ ấy có tính đến sự nguy hiểm và đau đớn mà bạo lực gây ra với họ.



Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Các nghiên cứu ước tính những phí tổn do bạo lực gây ra ở Campuchia, Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào và Việt Nam đã cho thấy rằng trên thực tế, chi phí cung cấp các dịch vụ thiết yếu 
để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ bị bạo lực là không cao và thấp hơn so với chi phí giải quyết các 
tác động của bạo lực đối với phụ nữ và nền kinh tế. Những phát hiện nghiên cứu về chi phí đã 
khuyến khích các chính phủ đầu tư vào các dịch vụ thiết yếu, cũng như phối hợp các dịch vụ có 
chất lượng cho nạn nhân của bạo lực. Điều này một lần nữa chứng minh cho tầm quan trọng của 
dữ liệu đối với các nỗ lực chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.

Tài liệu hướng dẫn được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Đây là kết quả của sự hợp 
tác giữa Ủy ban ASEAN về Phụ nữ, Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và 
Trẻ em, Ban Thư ký ASEAN và UN Women, chung tay xây dựng các hướng dẫn thực tiễn để tăng 
cường năng lực của các nước thành viên ASEAN trong công tác thu thập, phân tích, lưu trữ, chia 
sẻ và sử dụng dữ liệu. Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng các chương trình phòng chống và ứng phó 
có cơ sở thông tin vững vàng thông qua các bằng chứng thực tiễn của phụ nữ và trẻ em gái. 
Giám sát tác động và hiệu quả của các dịch vụ giúp chúng ta tạo ra một hệ thống phản hồi để 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn cho phụ nữ. Hướng dẫn này nhằm góp phần 
hiện thực hóa một ASEAN không có mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, nơi phụ 
nữ và trẻ em gái được tiếp cận các dịch vụ mà họ cần, được an toàn và không bị bạo lực.

Bà Miwa Kato
Giám đốc Khu vực
UN Women Văn phòng Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương



Tóm tắt nội dung
Trong năm 2015, Kế hoạch hành động Khu vực của Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á về Xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ đã được thông qua và công nhận rằng bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái (BLPNTEG) là "một trở ngại cho 
sự phát triển kinh tế và xã hội của các cộng đồng và các 
quốc gia, đồng thời cản trở việc đạt được các mục tiêu 
phát triển đã được quốc tế thống nhất", bao gồm các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Thông qua sự công nhận 
này, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất xây dựng 
và phổ biến tài liệu Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập 
và Sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em 
gái (sau đây sẽ được gọi là Hướng dẫn ASEAN về dữ liệu 
về BLPNTEG)  dựa trên các thực mô hình thực hành tốt 
của các quốc gia và quốc tế.

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc 
(DFAT), Ban Thư ký ASEAN đã hợp tác với Cơ quan của 
Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ 
nữ (UN Women) trong việc tăng cường năng lực của các 
nước thành viên ASEAN trong việc thu thập một cách có 
hệ thống và sử dụng dữ liệu liên quan đến BLPNTEG 
thông qua việc xây dựng và phổ biến Hướng dẫn này. 
BLPNTEG là một mối quan tâm lớn của ASEAN, nơi có từ 
6 đến 44 phần trăm phụ nữ đã trải qua bạo lực trong suốt 
cuộc đời họ, theo những dữ liệu thống kê hiện có. Hướng 
dẫn ASEAN về dữ liệu BLPNTEG là một bước tiến quan 
trọng trong việc cải thiện các chính sách và chương trình 
phòng ngừa và ứng phó BLPNTEG dựa trên bằng chứng, 
cũng như nâng cao chất lượng và tính sẵn có của các dịch 
vụ, đảm bảo sự an toàn và công bằng cho phụ nữ là nạn 
nhân của bạo lực trong khu vực ASEAN.

Hướng dẫn ASEAN về Dữ liệu về BLPNTEG nhằm cung 
cấp những hướng dẫn cho các nước thành viên ASEAN để 
tạo ra dữ liệu đáng tin cậy làm cơ sở thông tin cho các nỗ 
lực vận động dựa trên bằng chứng, huy động nguồn lực, 
lập ngân sách, xây dựng chính sách và thực hiện và giám 
sát tác động của các chính sách và chương trình phòng 
ngừa và ứng phó với BLPNTEG cũng như báo cáo về các 
mục tiêu và chỉ số SDG liên quan đến việc chấm dứt 
BLPNTEG. Tài liệu này trình bày những hướng dẫn về việc 
thu thập ba loại dữ liệu của BLPNTEG chính - dữ liệu hành 
chính, dữ liệu về mức độ phổ biến và dữ liệu về chi phí. 
Những hướng dẫn trong tài liệu này không có tính chất bắt 
buộc và có thể được các nhà phân tích và quản lý dữ liệu 
sử dụng trong các cơ quan thống kê, các cơ quan nhà nước 
và tổ chức xử lý dữ liệu liên quan đến BLPNTEG và những 
người có trách nhiệm trong việc đưa ra quyết định về phân 
bổ ngân sách liên quan đến nỗ lực chấm dứt BLPNTEG và 
cải thiện cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ 

và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực. Thông tin được 
cung cấp bởi các hướng dẫn có thể được sử dụng để 
làm cơ sở thông tin cho các quyết định liên quan đến dữ 
liệu PNTEG, cũng như vận động để có thêm nhiều dữ 
liệu đáng tin cậy hơn về BLPNTEG. Tài liệu hướng dẫn 
cũng đưa ra một cái nhìn tổng quan về các dữ liệu hiện 
có tại các nước thành viên ASEAN.

Dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
Các công tác nhằm chấm dứt BLPNTEG sẽ không thể hiệu 
quả khi không có một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy. Trong 
thập kỷ qua, thế giới đã hướng sự chú ý sang việc cải 
thiện các công tác thu thập dữ liệu để hỗ trợ các nỗ lực 
xóa bỏ mọi hình thức BLPNTEG. Trọng tâm ở đây là thu 
thập dữ liệu về bản chất của BLPNTEG, sự phổ biến của 
PNTEG và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của các 
nạn nhân, cũng như các yếu tố rủi ro và yếu tố bảo vệ, và 
hậu quả của PNTEG.

Những thách thức liên quan đến việc thu thập và sử 
dụng dữ liệu về BLPNTEG
Một trong những thách thức chính khi thu thập dữ liệu về 
BLPNTEG là sự im lặng và sự kỳ thị đối với BLPNTEG. 
Những nạn nhân của BLPNTEG có thể cảm thấy họ phải 
giữ bí mật về việc họ đang bị bạo hành với nỗi sợ rằng họ 
sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nếu như để lộ thông tin rằng 
họ cần sự giúp đỡ. Những kẻ ra gây bạo lực có thể sẽ 
trừng phạt người phụ nữ và trẻ em gái vì đã tiết lộ thông tin 
và đe dọa, ép họ giữ im lặng. Thủ phạm cũng có thể đe 
dọa những người đang cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân. Một 
lý do khác của sự im lặng chính là sự kỳ thị của cộng đồng 
đối với những nạn nhân của BLPNTEG, cũng như lo sợ 
rằng họ sẽ không còn được coi là "trong sạch" trong con 
mắt của những người xung quanh. Điều này có thể làm 
tăng nguy cơ lặp lại bạo lực và lạm dụng. Một thách thức 
khác đó là nạn nhân bị bạo lực có thể bị đổ lỗi, không 
được tin tưởng hay cảm thấy xấu hổ khi họ báo cáo với 
chính những người được giao nhiệm vụ hỗ trợ họ.
Với thực tế này, phụ nữ và trẻ em gái thường rất e ngại với 
việc báo cáo hành vi bạo lực; do đó, số lượng các trường 
hợp được báo cáo với các dịch vụ hỗ trợ chính thức có thể 
thấp hơn đáng kể so với con số thực tế.

Các loại dữ liệu BLPNTEG
Có 3 loại dữ liệu chính thường được thu thập và tạo ra 
để nghiên cứu BLPNTEG: dữ liệu hành chính, dữ liệu về 
mức độ phổ biến và dữ liệu chi phí

Tóm tắt nội dung

Dữ liệu hành chính được thu thập thường xuyên 
bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Dữ liệu này đến từ 
các trường hợp BLPNTEG do các cá nhân xác 
định hoặc báo cáo, được lưu trữ và xử lý bởi 

Được công nhận trong KHHĐ ASEAN về BLPN, Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ năm 1993 định nghĩa bạo lực 
đối với phụ nữ là “bất kỳ hành động bạo lực trên cơ sở giới nào dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến những tổn thương về thể chất, sức khỏe 
tình dục hay tinh thần cho phụ nữ, bao gồm việc đe dọa thực hiện các hành vi như trên, ép buộc hoặc bị tước sự tự do một cách tùy tiện, dù 
diễn ra trong đời sống cá nhân hay cộng đồng.".”



Dữ liệu hành chính và tỷ lệ phổ biến có thể được sử dụng 
để làm cơ sở thông tin, định hướng và hỗ trợ việc thu 
thập dữ liệu về chi phí.

Phổ biến dữ liệu về BLPNTEG
Việc phổ biến dữ liệu bao gồm chia sẻ số liệu thống kê và 
bằng chứng liên quan đến BLPNTEG - bao gồm cả các chỉ 
số của SDG thông qua các tài liệu kỹ thuật và chuyên môn, 
các phương tiện truyền thông. Số liệu thống kê, dữ liệu và 
bằng chứng cần được trình bày một cách dễ hiểu cho nhiều 
đối tượng khác nhau. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho 
việc chia sẻ các số liệu thống kê và chỉ số về BLPNTEG cho 
nhiều bên liên quan, bao gồm các nhà hoạch định chính 
sách, các nhà chức trách, các bộ, cơ quan, đối tác phát triển, 
tổ chức xã hội dân sự, nhà tài trợ và công chúng. Đặc biệt, cần 
thu hút các phương tiện truyền thông để tạo sự chú ý đến các 
số liệu thống kê, các chỉ số, cũng như để mở rộng độ tiếp cận 
và phổ biến của các dữ liệu.

Các hướng dẫn về đạo đức và bảo mật của việc thu 
thập và sử dụng dữ liệu về BLPNTEG 
Quá trình thu thập dữ liệu BLPNTEG sẽ nảy sinh nhiều 
thách thức về đạo đức và bảo mật, bao gồm việc bảo vệ 
danh tính của những nạn nhân bạo lực. Do tính rủi ro cao 
của BLPNTEG, việc tôn trọng các nguyên tắc đạo đức, an 
toàn và bảo mật là vô cùng quan trọng khi thu thập, lưu trữ 
và chia sẻ dữ liệu BLPNTEG. Một điều kiện cần thiết để 
đảm bảo sự an toàn của các nữ nạn nhân đó là xây dựng 
và tuân thủ một quy trình bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt cho 
việc thu thập và sử dụng dữ liệu bảo đảm tính bảo mật và 
ẩn danh của những nạn nhân của BLPNTEG.

Bỏ qua các quy tắc về đạo đức và an toàn khi thu thập dữ 
liệu có thể tạo thêm nhiều rủi ro cho nạn nhân của 
BLPNTEG, trong đó có sự kỳ thị, cô lập, hay khiến cho thủ 
phạm gây thêm đau đớn, bạo lực cho nạn nhân, hoặc 
thậm chí cả việc gây ra tử vong. Những rủi ro này đặc biệt 
cao khi làm việc với dữ liệu hành chính bởi việc thu thập 
thông tin và dữ liệu của nạn nhân thường được thực hiện 
bởi các cơ quan hoặc/và các nhà cung cấp dịch vụ có thể 
không được đào tạo và không có nhận thức đầy đủ về các 
rủi ro. Chính vì thế, việc đào tạo các cơ quan, các nhà 
cung cấp dịch vụ thực hiện thu thập dữ liệu tuân thủ các 
quy tắc về đạo đức và an toàn, cũng như đảm bảo tính bảo 
mật và bảo vệ thông tin là vô cùng quan trọng.

Những nỗ lực gần đây nhằm tạo ra các hệ thống và cơ 
quan quản lý dữ liệu quốc gia lưu trữ các dữ liệu về 
BLPNTEG và liên kết dữ liệu đó với mã số giấy tờ tùy thân 
đang gây ra nhiều tranh cãi. Việc này có thể vi phạm quyền 
riêng tư và bảo mật của những nạn nhân của BLPNTEG, 
đặc biệt là ở các quốc gia cho phép nhiều người có quyền 
truy cập hệ thống quản lý dữ liệu và lưu trữ, hoặc không 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn bảo đảm tính bảo mật 
và bảo vệ dữ liệu.

Dữ liệu về mức độ  phổ biến của bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái
Dữ liệu về mức độ phổ biến của BLPNTEG cho biết tỷ lệ 
phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành trong tổng số phụ nữ và 
trẻ em gái. Các ước tính về tỷ lệ phổ biến của bạo lực bởi 
bạn tình thường được hiểu là tỷ lệ phần trăm phụ nữ và trẻ 
em gái đã bị bạo hành khi đang có bạn tình trên tổng số tất 
cả phụ nữ và trẻ em gái đã hoặc đang có bạn tình cùng 
nhóm tuổi. Các cuộc điều tra dựa trên tổng dân số là cách 
duy nhất để thu thập được dữ liệu và số liệu thống kê đáng 
tin cậy, toàn diện và có khả năng thể hiện rõ quy mô, mức 
độ phổ biến của BLPNTEG. Các nghiên cứu về tỷ lệ phổ 
biến thường thu thập dữ liệu định lượng. Tuy nhiên dữ liệu 
định tính cũng có thể được thu thập để có được hiểu biết 
sâu sắc hơn về BLPNTEG.

Các cuộc điều tra trên tổng dân số thường là các cuộc 
khảo sát riêng cho chủ đề này, tập trung cụ thể vào nội 
dung liên quan BLPNTEG, hoặc các khảo sát về các vấn 
đề rộng hơn (khảo sát sức khỏe, khảo sát về nạn nhân 
hóa người phạm tội) tích hợp các phần riêng hoặc câu 
hỏi cụ thể liên quan đến BLPNTEG. Tổ chức Y tế Thế 
giới, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Cơ quan Thống kê 
Liên Hợp Quốc đã phát triển một bộ công cụ cung cấp 
những hướng dẫn từng bước cho các chính phủ và các 
cơ quan thống kê quốc gia thực hiện nghiên cứu dựa 
trên quần thể về mức độ phổ biến của BLPNTEG, thu 
thập dữ liệu và phân tích các chỉ số về BLPNTEG. Do 
đó, Hướng dẫn ASEAN về dữ liệu về BLPNTEG nhằm 
cung cấp những mô tả ngắn gọn về các vấn đề chính 
liên quan đến nghiên cứu về mức độ phổ biến và số liệu 
liên quan đến BLPNTEG, đồng thời tham chiếu tới 
những hướng dẫn đã có sẵn.

Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

chính quyền và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cảnh sát, 
công tố viên, tòa án, tổ chức phúc lợi xã hội, dịch vụ xã 
hội, bảo vệ trẻ em, trung tâm bảo trợ, đường dây 
nóng, tổ chức về sức khỏe và giáo dục, v.v.

Dữ liệu về mức độ phổ biến được thu thập từ các cuộc 
điều tra, trong đó có các khảo sát nhân khẩu học và 
dân số. Dữ liệu về tỷ lệ phổ biến cho biết tỷ lệ 
BLPNTEG ở các nhóm tuổi khác nhau (ví dụ, trẻ nhỏ, 
trước tuổi 15 và 15–69 tuổi), các yếu tố quyết định và 
các yếu tố góp phần vào BLPNTEG, đặc điểm của thủ 
phạm, hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ và hậu quả tiêu cực 
của BLPNTEG đối với phụ nữ và con cái của họ. Các 
nghiên cứu về mức độ phổ biến của BLPNTEG có thể 
đưa ra thông tin về tình trạng ban đầu, các nghiên cứu 
về mức độ phổ biến của BLPNTEG khác có thể được 
thực hiện sau đó nhằm theo dõi sự thay đổi và những 
yếu tố góp phần tạo ra BLPNTEG theo thời gian.

Dữ liệu chi phí đến từ các nghiên cứu và mô hình đánh 
giá về chi phí. Các nghiên cứu chi phí của BLPNTEG 
cung cấp các cách để xác định và phân tích các chi phí 
thành tiền của BLPNTEG bằng cách tính toán và định 
lượng các hậu quả khác nhau của BLPNTEG đối với các 
cá nhân, hộ gia đình và nền kinh tế quốc gia. Dữ liệu chi 
phí phân tích tác động của BLPNTEG ở nhiều cấp độ và 
trong các lĩnh vực khác nhau, và thường sử dụng dữ liệu 
hành chính và mức độ phổ biến.



Các loại BLPNTEG được tính đến trong các khảo sát về 
mức độ phổ biến
Khảo sát về mức độ phổ biến của BLPNTEG thường đề cập 
đến các hành vi bạo lực thể chất, tình dục, tâm lý và kinh tế. 
Để xác định mức độ phổ biến của BLPNTEG một cách hiệu 
quả, các câu hỏi khảo sát cần đưa ra nhiều hành vi cụ thể 
để có thể được đo lường một cách có hệ thống và chuẩn 
mực. Bên cạnh đó, những phụ nữ bị bạo hành, đặc biệt là 
trong các mối quan hệ tình cảm và gia đình, thường trải qua 
nhiều hình thức bạo lực và/hoặc bị bạo lực nhiều lần; do đó, 
các cuộc điều tra nên cho phép thu thập dữ liệu về tất cả 
các hình thức bạo lực mà phụ nữ trải qua trong suốt cuộc 
đời của họ và trong 12 tháng qua (ví dụ như quấy rối tình 
dục và hôn nhân ép buộc). Những thông tin về nơi phụ nữ bị 
bạo lực, chẳng hạn như ở nơi công cộng (đường phố, 
phương tiện giao thông công cộng), không gian riêng tư 
(nhà riêng, cơ quan) và môi trường liên quan đến công việc 
cũng rất quan trọng.

Ưu điểm của các nghiên cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG
Ưu điểm của các nghiên cứu tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG là 
chúng có thể cung cấp các số liệu đáng tin cậy về mức độ 
phổ biến của BLPNTEG trong một nhóm dân và xác định 
các yếu tố rủi ro cũng như các yếu tố góp phần vào 
BLPNTEG. Nghiên cứu mức độ phổ biến cũng có thể cho 
thấy lịch sử bị bạo lực của phụ nữ và trẻ em gái, hậu quả 
của bạo lực, các đặc điểm chung của phụ nữ và trẻ em gái 
bị bạo lực, hồ sơ của thủ phạm và những cách thức tìm sự 
giúp đỡ của nạn nhân của BLPNTEG. Kết quả từ các cuộc 
nghiên cứu mức độ phổ biến của BLPNTEG có thể được sử 
dụng để xây dựng các chương trình phòng chống dựa trên 
thông tin về các yếu tố rủi ro, yếu tố nguyên nhân, yếu tố 
bảo vệ và hậu quả. Thông tin về quá trình tìm kiếm trợ giúp 
của nạn nhân cũng có thể được sử dụng để cải thiện chất 
lượng và sự phổ biến của các dịch vụ thiết yếu.

Nghiên cứu mức độ phổ biến BLPNTEG giúp tạo ra cơ sở 
đối chiếu cho các nghiên cứu khác nhằm giám sát những 
thay đổi về tỷ lệ BLPNTEG, các yếu tố góp phần vào 
BLPNTEG và hành vi tìm kiếm trợ giúp của nạn nhân 
BLPNTEG. Thực hiện lặp lại các nghiên cứu mức độ phổ 
biến BLPNTEG sau mỗi 5-10 năm có thể cung cấp thông tin 
phục vụ cho việc phân tích các mô hình và xu hướng. 
Nghiên cứu mức độ phổ biến BLPNTEG cũng có thể giúp 
nâng cao nhận thức về mức độ và tác động của bạo lực. 
Đặc biệt, những dữ liệu từ các nghiên cứu tỷ lệ phổ biến 
BLPNTEG cũng có thể được sử dụng như một công cụ hữu 
hiệu để vận động chính sách.

Thách thức của các nghiên cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG
Nhược điểm của các nghiên cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG là chi phí lớn và đòi hỏi đầu tư đáng kể về tài 
chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực, cũng như thiết bị và đào 
tạo. Vì vậy, các nước thường chỉ triển khai loại nghiên cứu 
này một lần trong một khoảng thời gian nhất định. Một thách 
thức khác khi nghiên cứu mức độ phổ

biến của BLPNTEG đó là bắt buộc đảm bảo phương 
pháp thực hiện đúng cách để dữ liệu thu thập hợp lệ và 
đáng tin cậy, bên cạnh việc tuân thủ chặt chẽ các quy tắc 
về đạo đức và bảo mật để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái 
đồng ý tham gia khảo sát. Ngoài ra, cuộc nghiên cứu 
cũng nên sử dụng các phương pháp chuẩn quốc tế để 
đảm bảo tính hợp lệ của kết quả khảo sát và thuận tiện 
hơn cho việc phân tích so sánh giữa các quốc gia. So 
sánh giữa các quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc 
tạo ra dữ liệu khu vực và toàn cầu để theo dõi hiệu quả 
của các nỗ lực trong khu vực và trên thế giới.

“Từ chối tiết lộ”, tức khi người tham gia không sẵn sàng 
chia sẻ trải nghiệm của họ, là một trong những thử thách khi 
thực hiện các khảo sát về tỷ lệ phổ biến. Số lượng người từ 
chối tiết lộ thông tin vốn khó xác định, khiến cho kết quả 
khảo sát sai lệch nhiều so với thực tế. Điều này sẽ gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến việc xây dựng và phát triển các chính 
sách và chương trình, cũng như không thể phục vụ cho các 
mục đích so sánh. Do tính chất nhạy cảm của BLPNTEG, 
cũng như để giảm thiểu các trường hợp từ chối cung cấp 
thông tin, các nghiên cứu về tỷ lệ phổ biến cần tuân thủ các 
tiêu chuẩn về đạo đức và an toàn, cũng như đào tạo cho 
người phỏng vấn về các tiêu chuẩn này.

Dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái
Dữ liệu hành chính thường xuyên được thu thập và tổng 
hợp bởi các cơ quan chính phủ và các phòng ban, các 
nhà cung cấp dịch vụ phi chính phủ, các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe công cộng và tư nhân, trung tâm bảo trợ, 
đường dây nóng, cảnh sát, các cán bộ tư pháp. Dữ liệu 
hành chính là một nguồn thông tin quan trọng có thể dễ 
dàng truy cập và sử dụng để bổ sung cho các nghiên cứu 
về tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG nhằm hiểu rõ hơn về việc 
cung cấp các dịch vụ ở địa phương cho những nạn nhân 
BLPNTEG. Dữ liệu hành chính về BLPNTEG cung cấp 
thông tin về mức độ truy cập dịch vụ của các nạn nhân 
BLPNTEG, xu hướng của các vụ bạo lực, hiệu quả của 
các hành động ứng phó, cũng như tính sẵn có và chất 
lượng dịch vụ.

Dữ liệu hành chính có thể được sử dụng để tìm ra các xu 
hướng và mô tả tình trạng sử dụng dịch vụ thông qua các 
báo cáo và các chương trình ứng phó với BLPNTEG 
nhằm hỗ trợ quá trình lập kế hoạch chương trình và phân 
bổ nguồn lực. Loại dữ liệu này cung cấp những thông tin 
về trải nghiệm của phụ nữ  liên quan đến số lượng các 
trường hợp và các loại BLPNTEG được báo cáo, nhu cầu 
và khả năng tiếp cận dịch vụ, tính sẵn có của dịch vụ và khả 
năng đáp ứng những nhu cầu khác nhau của phụ nữ và trẻ 
em gái là nạn nhân của bạo lực, trong một khoảng thời gian 
nhất định và theo các ngành, các huyện, tỉnh và khu vực. 

Việc thu thập dữ liệu hành chính về BLPNTEG rất quan 
trọng, tuy nhiên độ tin cậy của dữ liệu phụ thuộc rất nhiều 
vào khâu lập hồ sơ, nhập và lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, việc 
cần làm trước tiên là cải thiện hệ thống đăng ký và nhập

Tóm tắt nội dung



dữ liệu tại các điểm tiếp nhận. Ở một số nước thành viên 
ASEAN, dữ liệu hành chính có thể là nguồn dữ liệu 
BLPNTEG duy nhất hoặc tốt nhất, đặc biệt là ở những quốc 
gia mà các cuộc điều tra tỷ lệ phổ biến còn nhiều thiếu sót, 
hoặc đã lỗi thời.

Các bộ và cơ quan sử dụng các loại hệ thống quản lý dữ 
liệu khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu hành chính 
liên quan đến BLPNTEG, bao gồm hệ thống hồ sơ  lưu trữ 
trên giấy, hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên máy tính và hệ 
thống quản lý hồ sơ cả bằng máy tính và web.

Củng cố dữ liệu hành chính về BLPNTEG
Quá trình thu thập dữ liệu hành chính thường hay xuất hiện 
các điểm không thống nhất, đặc biệt là trong cách nhập, lưu 
trữ và tổng hợp dữ liệu ở cấp phường, cấp huyện đến cấp 
tỉnh, cấp quốc gia. Điều này sẽ tiếp tục tạo ra sự thiếu nhất 
quán về độ chính xác, mức độ đầy đủ và độ bao phủ của dữ 
liệu hành chính.

Trên thực tế có thể xảy ra việc dữ liệu bị trùng lặp khi 
một vụ việc hay nạn nhân BLPNTEG được nhiều cơ 
quan hoặc tổ chức báo cáo, hoặc được báo cáo nhiều 
lần trong một tổ chức. Việc xác định và chỉnh sửa các 
lỗi trùng lặp tiềm tàng là cần thiết, tuy nhiên đây không 
hẳn là một vấn đề lớn khi thu thập dữ liệu hành chính 
liên quan đến BLPNTEG. Mục đích sử dụng của dữ liệu 
hành chính khác với mục đích của dữ liệu về tỷ lệ phổ 
biến. Mặc dù dữ liệu hành chính về BLPNTEG phản 
ánh số lượng các vụ việc BLPNTEG được báo cáo và 
xử lý, cũng như số lượng nạn nhân tiếp cận dịch vụ hỗ 
trợ ở các điểm tiếp nhận, tuy nhiên những thông tin và 
số liệu đó không thể hiện quy mô của vấn đề trên toàn 
dân số. Dữ liệu hành chính chỉ cung cấp thông tin về 
chính vụ việc, cho phép theo dõi số lần người phụ nữ 
tiếp cận dịch vụ, các loại hỗ trợ họ cần và các dịch vụ 
đã được cung cấp.

Các bộ và cơ quan ban ngành cũng gặp một số khó khăn 
khi xử lý các luồng dữ liệu hành chính, bao gồm: sự chậm 
trễ trong luồng dữ liệu chuyển từ cấp huyện đến cấp 
huyện, tỉnh và quốc gia; thiếu nhất quán trong việc sử 
dụng các hệ thống dữ liệu trên giấy tờ và trên máy tính ở 
các cấp trong bộ và cơ quan ban ngành; dữ liệu bị phân 
chia quá nhỏ lẻ; hay những vấn đề trong các kênh chia sẻ 
và tổng hợp dữ liệu giữa các phòng ban trong các bộ và 
cơ quan nhà nước.

Phát triển và đầu tư vào hệ thống dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG là thực sự cần thiết. Thông qua, làm việc có hệ 
thống với dữ liệu hành chính các hạn chế sẽ được xác định 
và cung cấp thông tin trở lại cho việc cải thiện hệ thống thu 
thập dữ liệu hành chính.

Dựa trên nhu cầu về các công cụ hay hướng dẫn về thu 
thập và sử dụng dữ liệu hành chính về BLPNTEG, các 

phần dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn về cách cải thiện 
việc thu thập và chất lượng của dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG.

Phân tích và báo cáo dữ liệu hành chính về BLPNTEG
Dữ liệu hành chính về BLPNTEG hiện nay chưa được 
phân tích một cách thỏa đáng do tình trạng thiếu kỹ thuật 
về phân tích và báo cáo. Những thách thức  mà các bộ 
và cơ quan phải đối mặt bao gồm: thiếu kỹ năng phân 
tích dữ liệu; thiếu kiến thức về các lý thuyết liên quan đến 
BLPNTEG để định hướng quá trình phân tích dữ liệu; 
thiếu hiểu biết về việc sử dụng dữ liệu BLPNTEG (mục 
đích của dữ liệu BLPNTEG và ai có thể sử dụng nó); và 
thiếu kinh nghiệm trong cách trình bày và báo cáo dữ liệu 
về BLPNTEG (dựa trên đối tượng mục tiêu).

Sử dụng dữ liệu hành chính về BLPNTEG
Để tận dụng dữ liệu hành chính, các nhà hoạch định 
chính sách, các bộ, các cơ quan và tổ chức cần phải giải 
quyết những hạn chế và thách thức trong việc thu thập và 
phân tích dữ liệu hành chính về BLPNTEG. Dữ liệu hành 
chính có thể cung cấp thông tin về thời điểm và tình trạng 
tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân BLPNTEG. 
Khi được cập nhật thường xuyên, dữ liệu hành chính 
cũng có thể thể hiện các xu hướng trong việc báo cáo, 
phản hồi, tính sẵn có, chất lượng và khả năng tiếp cận 
của nạn nhân đến các dịch vụ thiết yếu. Điều này cho 
phép chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi nhu 
cầu đối với các dịch vụ thiết yếu và khả năng đáp ứng 
nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ. Dữ liệu hành 
chính có thế cho biết mức độ sẵn sàng của các dịch vụ ở 
trong một cộng đồng cũng như những thiếu sót trong các 
dịch vụ đó. 

Các chính phủ, bộ và cơ quan cũng có thể sử dụng dữ 
liệu hành chính về BLPNTEG để lập kế hoạch, phát triển 
chương trình, hoạch định chính sách, nghiên cứu chi phí, 
phân bổ ngân sách và ngân sách có trách nhiệm giới. 
Thu thập và phân tích dữ liệu hành chính tốt hơn khiến 
việc cung cấp dịch vụ trở nên hiệu quả hơn. Để cải thiện 
việc sử dụng dữ liệu hành chính về BLPNTEG, các cơ 
quan và tổ chức trước tiên phải cải thiện việc thu thập, 
biên soạn và chia sẻ dữ liệu hành chính về BLPNTEG 
giữa các ngành và các cấp.

Bảo mật - an ninh dữ liệu và chia sẻ dữ liệu BLPNTEG
Bảo đảm an toàn và bảo mật cho dữ liệu cá nhân là một 
trong những mấu chốt của việc cung cấp dịch vụ có đạo 
đức và chất lượng. Bảo mật dữ liệu tập trung vào việc 
bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ an toàn đối với những 
thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. Dữ liệu chứa 
thông tin cá nhân cần được xử lý với mức độ bảo mật 
cao hơn những dữ liệu khác (chẳng hạn như số liệu 
thống kê tóm tắt). Điều quan trọng là phải đảm bảo an 
ninh thông tin và ngăn chặn việc truy cập, tiết lộ, chỉnh 
sửa hoặc hủy dữ liệu khi chưa được phép.

Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái



An ninh dữ liệu cần được thực hiện đối với thông tin được 
lưu trữ trong hồ sơ trên giấy tờ, hồ sơ vụ án, hồ sơ bệnh 
nhân hoặc khách hàng, cũng như hệ thống quản lý dữ liệu 
và quản lý trường hợp trên máy tính và web.

Ở một số quốc gia, luật pháp quốc gia quy định rõ rằng chỉ 
người được ủy quyền mới được phép truy cập các dữ liệu 
cá nhân; bên cạnh đó, các chiến lược bảo đảm an ninh dữ 
liệu và bảo mật thông tin cá nhân dựa trên cơ sở các nghĩa 
vụ về đạo đức và luật pháp của nhà cung cấp dịch vụ, cảnh 
sát và các cơ quan tư pháp.

Do các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật liên quan đến 
dữ liệu hành chính về BLPNTEG, các bộ, cơ quan và tổ 
chức cần xây dựng một quy trình vận hành chuẩn để quản lý 
và chia sẻ dữ liệu. Quy trình cần xác định rõ các bước cụ 
thể liên quan đến việc đảm bảo dữ liệu hành chính giữ tính 
bảo mật và bảo vệ danh tính và thông tin của nạn nhân 
BLPNTEG, cũng như thông tin nhận dạng thủ phạm trong 
các vụ BLPNTEG.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu hành chính về BLPNTEG
Để đảm bảo chất lượng dữ liệu về BLPNTEG, cần thường 
xuyên giám sát độ chính xác và tin cậy của thông tin; tuy 
nhiên, các nước thành viên ASEAN thường thiếu các quy 
trình và cơ chế đảm bảo chất lượng để có thể xác thực 
các dữ liệu hành chính liên quan đến BLPNTEG. Ngoài 
ra, các hệ thống lập, lưu giữ hồ sơ và quản lý dữ liệu 
thường không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về thu 
thập dữ liệu, bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến độ 
chính xác, độ tin cậy và độ chính xác. Chính vì thế, các ủy 
ban giám sát hay các nhóm làm việc có thể đóng vai trò 
quan trọng trong việc giám sát dữ liệu về BLPNTEG về 
tính chính xác và độ tin cậy.

Dữ liệu chi phí liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ
BLPNTEG gây nhiều tổn thất lớn cho xã hội mà trong đó 
không chỉ có những tổn thất mà nạn nhân phải trực tiếp 
gánh chịu, mà còn là những tổn thất đối với gia đình, cộng 
đồng, doanh nghiệp, tổ chức, nhà nước và xã hội nói chung. 
BLPNTEG có thể ảnh hưởng đáng kế đến hệ thống chăm 
sóc sức khỏe, hỗ trợ xã hội, các hệ thống phúc lợi, tổ chức 
tư pháp, hệ thống pháp luật, và cả sự phát triển kinh tế và 
con người. Xác định những chi phí để chi trả cho những tổn 
thất BLPNTEG gây ra là một cách để xác định và phân tích 
tác động của BLPNTEG ở các cấp độ và trên nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Có nhiều phương pháp nghiên cứu chi phí dựa 
trên các mục đích khác nhau: đánh giá chi phí và tác động 
của BLPNTEG đối với phụ nữ, cộng đồng, tổ chức, doanh 
nghiệp hoặc toàn xã hội (chi phí tác động của BLPNTEG) 
hoặc đánh giá chi phí và nguồn lực cần thiết để ứng phó với 
BLPNTEG thông qua việc thực hiện các luật, chính sách và 
chương trình để ngăn chặn và ứng phó với BLPNTEG, ví 
dụ như cung cấp dịch vụ cho những nạn nhân của 
BLPNTEG (chi phí ứng phó với BLPNTEG).

Việc thực thi luật, chính sách và kế hoạch hành động liên 
quan đến xóa bỏ BLPNTEG, bao gồm luật về bạo lực gia 
đình và bảo vệ gia đình, đòi hỏi phải có đầy đủ các 
nguồn lực và cung cấp các dịch vụ cần thiết để đáp 
ứng các nhu cầu khác nhau của nạn nhân BLPNTEG. 
Việc ước tính chi phí thực hiện luật, chính sách và 
cung cấp dịch vụ cho các nạn nhân là thực sự cần thiết 
để làm cơ sở xây dựng kế hoạch ngân sách. Ngân 
sách đầy đủ sẽ hỗ trợ hiệu quả việc sử dụng luật và 
chính sách để ngăn chặn và ứng phó với BLPNTEG 
cũng như cung cấp các dịch vụ chất lượng cho một 
phạm vi địa lý và số dân nhất định.

Nguồn lực để thực hiện nghiên cứu về chi phí
UN Women đã phát triển những hướng dẫn từng bước và 
các công cụ cho các chính phủ và các tổ chức để tiến 
hành các nghiên cứu nhằm ước tính chi phí của 
BLPNTEG và các yêu cầu về nguồn lực để ứng phó với 
BLPNTEG. Các hướng dẫn và công cụ này được rút ra từ 
những kinh nghiệm và bài học từ chương trình toàn cầu 
của UN Women, nhằm cung cấp các phương pháp cụ thể 
cho việc xác định những khoảng cách và yêu cầu về tài 
chính cho quá trình lên kế hoạch và sử dụng ngân sách 
với mục tiêu đạt được các cam kết về bình đẳng giới. 
Những công cụ này đã được sử dụng ở Campuchia, 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Indonesia và Việt Nam 
nhằm chứng minh rằng việc triển khai một gói dịch vụ 
thiết yếu tối thiểu (MPES) không hề tốn kém mà đem lại 
nhiều lợi ích đáng kể cho phụ nữ, gia đình và xã hội từ 
việc phòng chống và ngăn chặn sớm BLPNTEG.

Các phương pháp nghiên cứu chi phí BLPNTEG
Có một số phương pháp khác nhau có thể được áp dụng 
để hiểu rõ hơn về các chi phí cho các hoạt động và bỏ 
BLPNTEG, bao gồm cả chi phí dự tính liên quan đến việc 
thực hiện đầy đủ các luật và chính sách liên quan đến 
BLPNTEG và cung cấp gói dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ 
và trẻ em gái bị bạo hành. Ba phương pháp chính đã 
được sử dụng ở châu Á và Thái Bình Dương, bao gồm:

Tóm tắt nội dung

Ngân sách có trách nhiệm giới - Phương pháp phân 
tích các ngân sách, quá trình lên kế hoạch, triển khai 
và báo cáo (chu trình ngân sách) của chính phủ để 
đảm bảo các quyết định ngân sách góp phần vào bình 
đẳng giới.
Phương pháp đánh giá tác động - Phương pháp tính 
toán các tác động kinh tế xã hội của BLPNTEG tính 
bằng tiền, bao gồm những chi phí nhiều lớp dựa trên 
các tác động của bạo lực đối với cuộc sống của phụ 
nữ và trẻ em gái là nạn nhân BLPNTEG.
Phương pháp tính chi phí đơn vị - Phương pháp được 
sử dụng để hiểu rõ về tổng chi phí cho việc cung cấp 
một dịch vụ cụ thể hoặc một gói dịch vụ cho phụ nữ và 
trẻ em gái bị bạo lực dựa trên chi phí của hàng hóa và 
dịch vụ cá nhân, và tỷ lệ sử dụng.



Phương pháp chi phí đơn vị có thể được sử dụng để hiểu 
các yêu cầu về nguồn lực đối với các dịch vụ hiện có và 
ước tính các nguồn lực cần thiết cho một gói dịch vụ thiết 
yếu, tối thiểu cho nạn nhân BLPNTEG và con cái của họ. 
Gói dịch vụ thiết yếu bao gồm một loạt các dịch vụ đa 
ngành từ các ngành y tế, tư pháp, cảnh sát và dịch vụ xã 
hội như đường dây nóng (24 giờ), trung tâm xử lý khủng 
hoảng một cửa, nơi trú ẩn, dịch vụ tư vấn, mạng lưới 
chuyên gia, các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng năng lực 
và đào tạo.

Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế, và không 
có phương pháp nào “tối ưu” để thực hiện nghiên cứu chi 
phí BLPNTEG. Chọn lựa phương pháp luận phù hợp tùy 
thuộc vào trọng tâm của nghiên cứu là về chi phí tác động 
của BLPNTEG hay chi phí phòng chống và ứng phó với 
BLPNTEG. Việc chọn phương pháp luận cũng cần được 
định hướng dựa trên các câu hỏi nghiên cứu mà một 
nghiên cứu chi phí cần trả lời.

Trở ngại lớn nhất khi tiến hành nghiên cứu chi phí 
BLPNTEG là về sự sẵn có và chất lượng của dữ liệu, ví 
dụ như những dữ liệu về mức độ phổ biến, dữ liệu hành 
chính, và dữ liệu tài chính và ngân sách. Tuy nhiên, 
việc tiến hành một nghiên cứu chi phí BLPNTEG sẽ 
giúp Chính phủ xác định những nơi mà dữ liệu 
BLPNTEG bị thiếu hoặc không đầy đủ và cần phải được 
bổ sung. Quy trình này cũng giúp nâng cao hiểu biết và 
thúc đẩy các bên liên quan tham gia các cuộc thảo luận 
về chi phí của BLPNTEG và ngân sách cho các nỗ lực 
xóa bỏ BLPNTEG, cung cấp các dịch vụ thiết yếu và thu 
thập dữ liệu.

Ưu điểm của nghiên cứu chi phí của BLPNTEG
Các nghiên cứu chi phí của BLPNTEG giúp chỉ ra những 
khoảng trống trong ngân sách và tài trợ cho việc giải 
quyết BLPNTEG; do đó, kết quả nghiên cứu có thể 
được sử dụng để thúc đẩy phân bổ ngân sách của 
chính phủ cho việc phòng ngừa và ứng phó với 
BLPNTEG. Xác định các chi phí liên quan đến 
BLPNTEG cũng giúp cung cấp bằng chứng cho Chính 
phủ về các nguồn lực cần thiết để đảm bảo đáp ứng 
các nhu cầu của những nạn nhân BLPNTEG, phù hợp 
với luật pháp và kế hoạch hành động quốc gia.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu chi phí về BLPNTEG sẽ tạo 
điều kiện các ngành phối hợp tốt hơn để phòng ngừa và 
ứng phó với BLPNTEG bởi các nghiên cứu đưa ra được 
những tính toán kinh tế về tác động của BLPNTEG và 
việc cung cấp dịch vụ cho các nạn nhân và con cái của 
họ. Những phát hiện của các nghiên cứu chi phí có thể 
mở ra thảo luận về việc cơ quan nào cung cấp dịch vụ, 
dịch vụ nào còn thiếu và có cần nâng cao chất lượng các 
dịch vụ này không.

Nghiên cứu chi phí còn hỗ trợ đẩy mạnh việc triển khai 
pháp luật và chính sách để phòng ngừa và ứng phó với 
BLPNTEG. Các nghiên cứu chi phí liên quan đến 
BLPNTEG là một công cụ vận động chính sách dựa trên 
bằng chứng, có thể được sử dụng để làm cơ sở đối thoại 
chính sách; giúp cải thiện hiệu quả các chính sách và 
chương trình; đánh giá tác động của chính sách và 
chương trình; hỗ trợ chính sách dựa trên bằng chứng; 
đảm bảo trách nhiệm giải trình; hỗ trợ huy động nguồn 
lực và góp phần tăng cường các cam kết quốc gia, khu 
vực và quốc tế để chấm dứt BLPNTEG. Các nghiên cứu 
chi phí BLPNTEG giúp nâng cao ý thức chung rằng 
BLPNTEG không phải là 'vấn đề gia đình', mà vấn đề về 
nhân quyền và về phát triển. Các nghiên cứu chi phí có 
thể chỉ ra hậu quả của việc không hành động, ước tính 
chi phí của nỗ lực phòng ngừa bạo lực so với chi phí cho 
việc ứng phó, đồng thời hỗ trợ vận động  đầu tư cho các 
chương trình phòng chống, và chỉ ra rằng các nỗ lực 
phòng chống được thực hiện trong một thời gian nhất 
định sẽ giúp tiết kiệm các chi phí liên quan đến phòng 
ngừa những vụ bạo lực mới.

Sử dụng dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái để báo cáo về các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững và các chỉ số
Chấm dứt BLPNTEG là một mục tiêu rõ ràng của SDG 5 
(đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ 
và trẻ em gái), tuy nhiên, BLPNTEG cũng là một trở ngại 
cho việc thực hiện các SDG khác. Các chỉ số SDG được 
thiết kể để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu liên 
quan đến bình đẳng giới và xóa bỏ BLPNTEG, cũng có 
thể được sử dụng để theo dõi tác động của các chính 
sách, kế hoạch hành động và chương trình. Khi báo cáo 
về SDGs, cần sử dụng các định nghĩa chỉ số đã được 
thống nhất trước đó và nên sử dụng những dữ liệu đã 
được thu thập phù hợp với các phương pháp và tiêu 
chuẩn quốc tế. Tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp 
những thông tin chi tiết về quá trình thu thập dữ liệu để 
báo cáo về các chỉ tiêu và mục tiêu SDG liên quan đến 
BLPNTEG.

Nhóm chuyên gia về các chỉ số SDG (IAEG-SDGs), đến 
từ các nước thành viên, bao gồm các cơ quan trong khu 
vực và quốc tế với tư cách là quan sát viên, được thành 
lập để phát triển và hỗ trợ thực hiện khung chỉ số toàn 
cầu cho các mục tiêu và chỉ tiêu của Chương trình nghị 
sự 2030 vì sự phát triển bền vững. IAEG-SDG đã bổ 
nhiệm một (hoặc nhiều) cơ quan giám sát và các cơ quan 
đối tác khác (chủ yếu từ hệ thống Liên Hợp Quốc) cho 
mỗi chỉ số, cùng với việc báo cáo toàn cầu và phát triển 
chỉ số, cũng như cung cấp hướng dẫn về dữ liệu cần 
thiết để báo cáo trên từng chỉ số. Tài liệu hướng dẫn này 
sẽ cung cấp những liên kết đến các nguồn chính về các 
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ
HƯỚNG DẪN KHU VỰC ASEAN 
THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU
VỀ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI



Cùng với sự công nhận này, trong KHHĐ ASEAN về Bạo 
lực với phụ nữ, các quốc gia thành viên của ASEAN đã 
hỗ trợ những hoạt động phù hợp với bối cảnh của quốc 
gia và khu vực, bao gồm:

Năm 1976, Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) được thành 
lập trở thành một cơ quan chuyên ngành của ASEAN với 
nhiệm vụ thực hiện, điều phối và giám sát việc triển khai 
các ưu tiên của ASEAN liên quan đến các vấn đề của phụ 
nữ ở nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội khác nhau. 
Năm 2004, các quốc gia thành viên của Hiệp hội các 
Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã cùng nhau đưa ra 
Tuyên bố về Xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ trong khu vực 
ASEAN,1

  theo sau đó là năm 2013 với Tuyên bố về Xóa 
bỏ bạo lực đối với phụ nữ và Xóa bỏ bạo lực đối với trẻ 
em trong ASEAN vào năm 2013.2

  Năm 2010, Ủy ban Thúc 
đẩy và Bảo vệ Quyền trẻ em và phụ nữ ASEAN (ACWC) 
được thành lập trở thành một ủy ban liên chính phủ và cũng 
là cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN. Vào năm 2015, 
Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực 
đối với phụ nữ (KHHĐ ASEAN về BLPN)3 được thông qua 
và công nhận rằng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
(BLPNTEG) là "một trở ngại cho sự phát triển kinh tế và xã 
hội của các cộng đồng và các quốc gia, cũng như các thành 
tựu của mục tiêu phát triển quốc tế đã được thống nhất”.

Thông qua các hiệp định khu vực và quốc tế, các nước 
thành viên ASEAN đã cam kết thực hiện thu thập dữ liệu 
về BLPNTEG. Các thỏa thuận này bao gồm kế hoạch 
hành động ASEAN về BLPNTEG, Công ước của Liên 
Hợp Quốc về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
Phụ nữ (CEDAW) (1979)4, Cương lĩnh hành động Bắc 
Kinh 19955 và các chỉ số về BLPNTEG đã được thống 
nhất bởi Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc vào năm 20116 
và được thúc đẩy trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững.7 Các dữ liệu về BLPNTEG có thể 
được sử dụng để làm cơ sở hỗ trợ cho việc triển khai 
KHHĐ ASEAN về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ.
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Các quốc gia thành viên ASEAN đã 
thống nhất cùng xây dựng và phổ 
biến tài liệu Hướng dẫn ASEAN về 
dữ liệu BLPNTEG dựa trên các mô 
hình thực hành tốt của các nước 
và quốc tế.

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và 
Thương mại Úc, Ban Thư ký 
ASEAN hợp tác với UN Women 
nhằm tăng cường năng lực của 
các nước thành viên ASEAN trong 
việc thu thập và phân tích các dữ 
liệu liên quan đến BLPNTEG một 
cách có hệ thống, thông qua việc 
phát triển và phổ biến Hướng dẫn 
ASEAN về dữ liệu BLPNTEG.

Tài liệu Hướng dẫn ASEAN về dữ 
liệu BLPNTEG được xây dựng 
nhằm cung cấp cho các nước 
thành viên ASEAN những hướng 
dẫn trong việc tạo ra dữ liệu và 
bằng chứng đáng tin cậy để làm cơ 
sở cho các chiến lược ngăn chặn 
và ứng phó với BLPNTEG ở cấp 
quốc gia và khu vực. Những dữ 
liệu này cũng dùng để báo cáo về 
việc thực hiện các chỉ tiêu và chỉ số 
SDG liên quan đến việc chấm dứt 
BLPNTEG cùng với các chỉ số khu 
vực đã được Ủy ban Phụ nữ 
ASEAN thống nhất.

Những hướng dẫn này không có 
tính chất bắt buộc và có thể được 
sử dụng bởi các nhà phân tích và 
quản lý dữ liệu trong các cơ quan 
thống kê, các bộ ngành hoặc tổ 
chức hoạt động vì mục tiêu 

chấm dứt BLPNTEG, các cá nhân 
và tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ và tiếp cận tư pháp cho phụ 
nữ và trẻ em gái. Tài liệu hướng 
dẫn cũng có thể được sử dụng 
bởi những người có vai trò quyết 
định về phân bổ ngân sách liên 
quan đến nỗ lực chấm dứt 
BLPNTEG và cải thiện các dịch 
vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em 
gái là nạn nhân bạo lực.

Những thông tin trong tài liệu 
hướng dẫn này có thể được sử 
dụng trong quá trình vận động cải 
thiện việc thu thập và sử dụng các 
dữ liệu về BLPNTEG. Tài liệu 
hướng dẫn cũng trình bày một cái 
nhìn tổng quan về tình trạng dữ 
liệu hiện tại của các nước thành 
viên ASEAN.

Nội dung nổi bật

1.1 Tổng quan

Thiết lập các hướng dẫn khu vực về việc thu thập và 
phân tích dữ liệu liên quan đến BLPN, phù hợp với 
các nguyên tắc đạo đức toàn cầu (cấp khu vực).
Xây dựng và/hoặc cải thiện hệ thống dữ liệu quốc gia 
để thu thập dữ liệu được phân tách về BLPNTEG. Các 
hệ thống dữ liệu quốc gia cần bao gồm:
-   Dữ liệu tỷ lệ phổ biến phù hợp với các chỉ số;
-   Các yếu tố rủi ro và an toàn liên quan đến BLPNTEG; 
-   Chi phí và tác động của mọi hình thức BLPNTEG;
-   Khả năng tiếp cận các dịch vụ của nạn   
    nhân/người
-   Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng; 
-   BLPNTEG trong các tình huống thiên tai và xung 
    đột (cấp quốc gia)
Tăng cường thu thập dữ liệu hành chính quốc gia về 
BLPNTEG để hỗ trợ xây dựng và thực hiện chính 
sách hiệu quả bằng cách đồng nhất việc thu thập dữ 
liệu và sử dụng thích hợp giữa các cơ quan và tổ 
chức xã hội dân sự (CSOs) và nâng cao tính bảo mật, 
đạo đức và an toàn ở cấp quốc gia liên quan đến việc 
thu thập dữ liệu (cấp quốc gia).
Xem xét những thiếu sót trong nghiên cứu và tiến 
hành nghiên cứu định tính và định lượng liên quan 
đến các hình thức BLPNTEG và nguyên nhân cơ bản 
của chúng (cấp quốc gia).
Đánh giá tác động của các chính sách và chương 
trình hướng tới việc phát triển các chính sách, chương 
trình, kế hoạch hành động và luật pháp (cấp quốc gia) 
nhằm chấm dứt BLPNTEG
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Trong quá trình thực hiện dự án, hai cuộc tham vấn đã 
được tổ chức nhằm thu thập ý kiến đóng góp, kinh 
nghiệm và bài học thực tiễn từ đại diện của ACWC và 
ACW để tạo cơ sở định hướng xây dựng tài liệu hướng 
dẫn. Chủ trì bởi Campuchia, các cuộc họp do UN Women 
và Ban thư ký ASEAN được tổ chức dưới sự bảo trợ của 
ACW và Nhóm công tác đặc biệt ACWC về xây dựng 
Hướng dẫn ASEAN về Thu thập và Phân tích dữ liệu về 
BLPNTEG. Hai cuộc tham vấn có sự góp mặt của các 
thành viên trong ACW và ACWC, cùng với các chuyên gia 
về dữ liệu BLPNTEG. Danh sách những người đã có 
những đóng góp ý nghĩa vào quá trình xây dựng tài liệu 
hướng dẫn tại Phụ lục F.

Trong cuộc họp đầu tiên về Tham vấn Chuyên môn cho 
Xây dựng tài liệu hướng dẫn của ASEAN về thu thập và 
phân tích dữ liệu về BLPNTEG, được tổ chức vào ngày 
15-16/6/2017 tại Bangkok, Thái Lan. Thành phần tham dự 
cuộc họp gồm có các đại diện của ACW, ACWC và các 
chuyên gia về dữ liệu BLPNTEG. Mục đích của buổi Tham 
vấn Chuyên môn là cung cấp thông tin cho các bên liên 
quan đang làm việc về BLPNTEG trong khu vực ASEAN về 
các loại dữ liệu BLPNTEG chính và các mục đích khác 
nhau của các loại dữ liệu này, cũng như chia sẻ kinh 
nghiệm, thách thức và các thực hành tốt để đóng góp vào 
quá trình xây dựng Hướng dẫn ASEAN về dữ liệu 
BLPNTEG. Buổi tham vấn này cũng là một cơ hội để tổng 
hợp và lồng ghép các kinh nghiệm về dữ liệu BLPNTEG từ 
các nước thành viên ASEAN vào tài liệu Hướng dẫn ASEAN 
về Thu thập và Phân tích dữ liệu về BLPNTEG sao cho phù 
hợp hơn với bối cảnh khu vực. Bản dự thảo của tài liệu hướng 
dẫn cũng đã được trình bày với những người tham dự và 
ghi nhận nhiều phản hồi và đóng góp ý kiến. Sau buổi 
tham vấn chuyên môn vào tháng 6/2017, các nước thành 
viên ASEAN đã có hai vòng nhận xét và đóng góp ý kiến về 
dự thảo ban đầu của tài liệu Hướng dẫn. Những ý kiến 
phản hồi từ ACW và ACWC cũng đã được đưa vào để xây 
dựng bản dự thảo thứ ba của tài liệu hướng dẫn.

Tại cuộc họp thứ hai, Hội thảo xác nhận Dự thảo Hướng 
dẫn ASEAN về thu thập và phân tích dữ liệu về bạo lực 
đối với phụ nữ, được tổ chức vào ngày 10-11 tháng 10 
năm 2017 tại Siem Reap, Campuchia. Đây là cuộc họp 
thứ hai nhằm thu thập ý kiến, thông tin chi tiết và kinh 
nghiệm quốc gia liên quan đến việc thực hiện và những 
thách thức khi thu thập và phân tích dữ liệu từ những đại 
diện ACW và ACWC nhằm chỉnh sửa bản dự thảo thứ ba 
và giúp nội dung tài liệu phù hợp và hữu ích cho người 
dùng và các nước thành viên ASEAN. Quá trình tham gia 
đánh giá và thảo luận dẫn đến việc sửa đổi bản dự thảo 
thứ ba này, cũng như cho ra đời bản dự thảo thứ tư bao 
gồm các điểm được nêu trong hội thảo xác nhận tháng 
10. Dự thảo thứ tư và cuối cùng của tài liệu hướng dẫn 
đã được đại diện ACW và ACWC xem xét và trình bày 
trong Hội nghị Đối tác ACWC vào ngày 28 tháng 3 năm 
2018 tại Jakarta, Indonesia. Tài liệu hướng dẫn sau đó 
đã được các đại diện của ACW và ACWC xác nhận vào 
tháng 4 năm 2018.

Thu thập và phân tích dữ liệu BLPNTEG được xác 
định là một lĩnh vực ưu tiên trong KHHĐ ASEAN về 
BLPN, và cũng là một hoạt động cụ thể trong kế 
hoạch hoạt động của Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) 
giai đoạn 2016–2020. Để thực hiện các cam kết này, 
các nước thành viên ASEAN đã đồng ý phát triển và 
phổ biến tài liệu này, Hướng dẫn Khu vực ASEAN về 
Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: Thu thập và sử 
dụng dữ liệu (gọi tắt là Hướng dẫn ASEAN về dữ liệu 
BLPNTEG) dựa trên các thực hành tốt của nhiều 
nước và quốc tế. Các nước thành viên ASEAN đã 
thành lập Nhóm công tác đặc biệt ACWC-ACW về 
việc xây dựng Hướng dẫn ASEAN về Thu thập và sử 
lý dữ liệu liên quan đến BLPNTEG.

Trong cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban ASEAN về Thúc 
đẩy và Bảo vệ Quyền của phụ nữ tại Phuket, Thái Lan 
vào tháng 9/2017, các nước thành viên ASEAN đã xây 
dựng khung kết quả giám sát và đánh giá cho Kế 
hoạch hoạt động ACW 2020, với các chỉ số về 
BLPNTEG và cam kết đẩy mạnh công tác thu thập dữ 
liệu (cụ thể là dữ liệu chứng minh xu hướng giảm 
xuống của BLPNTEG dựa trên các chính sách, kế 
hoạch và chương trình do các nước thành viên ASEAN 
thực hiện). Kế hoạch hoạt động ACW giai đoạn 
2016–2020 xác định việc chấm dứt bạo lực đối với phụ 
nữ là một lĩnh vực ưu tiên, với mục tiêu "thiết lập 
và/hoặc tăng cường các phòng ngừa và dịch vụ ứng 
phó hiệu quả với sự hỗ trợ của khuôn khổ pháp lý, thể 
chế về xóa bỏ BLPN của quốc gia".

Việc xây dựng Hướng dẫn ASEAN về dữ liệu 
BLPNTEG là vô cùng quan trọng, bởi BLPNTEG hiện 
là một vấn đề nghiêm trọng ở các nước thành viên 
ASEAN, nơi mà có 6% đến 44% phụ nữ bị bạo lực 
trong quãng đời của họ, theo dữ liệu hiện có. Việc 
chấm dứt BLPNTEG sẽ không thể được thực hiện một 
cách hiệu quả nếu thiếu dữ liệu đáng tin cậy. Cần có 
dữ liệu và bằng chứng trong quá trình vận động chính 
sách, huy động nguồn lực, xây dựng và thực hiện 
chính sách.8 Dữ liệu cần được thu thập một cách toàn 
diện và có hệ thống để có thể xác định rõ bản chất, 
mức độ, nguyên nhân và hậu quả của BLPNTEG, cũng 
như để làm cơ sở hỗ trợ phát triển chính sách và 
chương trình phòng và ứng phó với BLPNTEG.9

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc 
(DFAT), Ban thư ký ASEAN đã hợp tác với Cơ quan Liên 
Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ 
(UN Women) nhằm tăng cường năng lực của các nước 
thành viên ASEAN trong việc thu thập và sử dụng dữ 
liệu liên quan đến BLPNTEG một cách có hệ thống 
thông qua việc xây dựng và phổ biến Hướng dẫn 
ASEAN về thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến 
BLPNTEG.

1.2 Quá trình soạn thảo Hướng
dẫn ASEAN về dữ liệu BLPNTEG



xung quanh mục đích, phương pháp và cách sử dụng 
của những loại dữ liệu này. Hướng dẫn ASEAN về 
Thu thập và Phân tích dữ liệu về BLPNTEG đặc biệt 
tập trung vào dữ liệu hành chính bởi hiện tại vẫn 
chưa có nhiều hướng dẫn về loại dữ liệu này. Tuy 
nhiên, vẫn cần phân tích các  thực hành tốt và các thách 
thức liên quan đến dữ liệu BLPNTEG để bổ sung hoàn thiện 
các hướng dẫn về dữ liệu.

Đây không phải là một cẩm nang hướng dẫn. Nói cách 
khác, tài liệu này không cung cấp hướng dẫn từng bước 
để tiến hành nghiên cứu hay để thực hiện các quy tắc 
đạo đức. Tuy không phải là cẩm nang, tài liệu hướng dẫn 
sẽ giới thiệu những nguồn tài liệu tham khảo, những 
hướng dẫn chi tiết đã được ứng dụng. Việc phân tích dữ 
liệu cần có sự hướng dẫn kỹ và áp dụng với bối cảnh cụ 
thể. Vì thế, tài liệu hướng dẫn này không đi sâu vào từng 
phương pháp phân tích dữ liệu mà chỉ cung cấp một số 
hướng dẫn chung về cách đọc dữ liệu.

Vì nghiên cứu về BLPNTEG thường tập trung vào các 
vụ bạo lực đối với trẻ em gái và phụ nữ từ 15 tuổi trở 
lên, nên trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không thuộc phạm vi 
của tài liệu hướng dẫn này. Dữ liệu từ các dịch vụ 
không chính thức và các vụ bạo lực xảy ra trong bối 
cảnh khẩn cấp cũng sẽ nằm ngoài phạm vi của tài liệu 
này; tuy nhiên, thông tin về hệ thống quản lý dữ liệu 
được thiết kế cho bối cảnh khẩn cấp sẽ được đề cập 
trong tài liệu hướng dẫn này.

Tài liệu Hướng dẫn ASEAN về dữ liệu BLPNTEG cần 
được xem xét và cập nhật sau 5 năm.

Ai là đối tượng sử dụng tài liệu Hướng dẫn ASEAN về dữ 
liệu BLPNTEG? Hướng dẫn này không có tính chất bắt 
buộc và có thể được sử dụng bởi các nhà phân tích và 
quản lý dữ liệu trong các cơ quan thống kê, các bộ ngành 
hoặc các tổ chức hoạt động vì mục tiêu chấm dứt 
BLPNTEG, các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ và tiếp cận tư pháp cho phụ nữ và trẻ em gái. Tài liệu 
hướng dẫn cũng có thể được sử dụng bởi những người 
có vai trò trong việc đưa ra những quyết định về phân bổ 
ngân sách liên quan đến nỗ lực chấm dứt BLPNTEG và 
cải thiện các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái là 
bị bạo lực.

Mục đích của Hướng dẫn ASEAN thu thập và Phân tích 
dữ liệu về BLPNTEG là cung cấp cho các nước thành 
viên ASEAN những hướng dẫn trong việc tạo ra dữ liệu 
và bằng chứng đáng tin cậy để có thể đươc sử dụng 
làm cơ sở cho các chiến lược phòng ngừa và ứng phó 
với BLPNTEG ở cấp quốc gia và khu vực, cũng như để 
hỗ trợ báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu và chỉ số 
SDG liên quan đến việc chấm dứt BLPNTEG và các chỉ 
số khu vực đã được các nước thành viên ASEAN thông 
qua. Ngoài ra, tài liệu Hướng dẫn cũng đưa ra cái nhìn 
tổng quan về các nghiên cứu hiện tại và dữ liệu có sẵn 
của các nước thành viên ASEAN, cũng như các nghiên 
cứu và phương pháp được quốc tế công nhận. Thông 
qua việc giải thích vai trò quan trọng của dữ liệu trong 
việc xóa bỏ mọi hình thức BLPNTEG, tài liệu hướng 
dẫn cũng có thể dùng để khởi động các thảo luận về 
sự cần thiết có thêm dữ liệu đáng tin cậy về BLPNTEG, 
và để thúc đẩy các quyết định liên quan đến việc thu 
thập và sử dụng dữ liệu BLPNTEG. Tài liệu hướng dẫn 
này sẽ là một bước tiến giúp cải thiện các chính sách 
và chương trình phòng chống và ứng phó với 
BLPNTEG  dựa trên bằng chứng, cũng như giúp nâng 
cao chất lượng và tính sẵn có của các dịch vụ, bảo 
đảm an toàn và công bằng cho phụ nữ là nạn nhân của 
bạo lực.

Tài liệu Hướng dẫn ASEAN về dữ liệu BLPNTEG tập 
hợp những hướng dẫn hàng đầu về việc thu thập và sử 
dụng ba loại dữ liệu BLPNTEG chính - dữ liệu hành 
chính, dữ liệu về mức độ phổ biến và dữ liệu chi phí. 
Tài liệu hướng dẫn cung cấp những thông tin mô tả chi 
tiết, nguồn lực và phương pháp giúp tăng cường năng 
lực của các quốc gia thành viên ASEAN về thu thập và 
sử dụng một cách hệ thống các dữ liệu hành chính, dữ 
liệu tỷ lệ phổ biến và dữ liệu chi phí. Tài liệu giải thích 
mục đích, ưu điểm và giới hạn khác nhau của ba loại 
dữ liệu này. Bên cạnh đó, những vấn đề về đạo đức và 
an toàn xung quanh việc thu thập dữ liệu BLPNTEG, 
bao gồm các vấn đề về bảo mật và chia sẻ dữ liệu, 
cũng được nhấn mạnh trong tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn tập trung phân tích về loại dữ liệu 
hành chính, mức độ phổ biến và chi phí bởi đây là 
các loại dữ liệu BLPNTEG được thu thập và sử dụng 
rộng rãi nhất, cũng như còn tồn tại nhiều câu hỏi 

1.3 Mục đích và phạm vi của Hướng
dẫn ASEAN về dữ liệu BLPNTEG
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BLPNTEG là một vi phạm nghiêm trọng về quyền con 
người, thể hiện thông qua các hình thức bạo lực về thể 
chất, tình dục, tâm lý và kinh tế, và xảy ra ở không gian 
công cộng và riêng tư.

Được công nhận trong KHHĐ ASEAN về BLPN, Tuyên bố 
của Liên Hợp Quốc về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 
năm 1993 đã định nghĩa bạo lực với phụ nữ là “bất kỳ 
hành động bạo lực trên cơ sở giới mà kết quả, hoặc 
có khả năng dẫn đến, tổn thương hoặc đau khổ về 
mặt thể chất, tình dục hoặc tâm lý cho phụ nữ, bao 
gồm đe dọa thực hiện các hành vi như trên, ép buộc 
hoặc bị hạn chế tự do, dù diễn ra trong đời sống cá 
nhân hay cộng đồng.”

Bạo lực về thể chất, tình dục tâm lý và kinh tế xảy ra trong gia đình, như chối bỏ quyền kiểm soát các 
nguồn lực cơ bản, đánh đập, lạm dụng tình dục trẻ em nữ trong các hộ gia đình, bạo lực liên quan đến của 
hồi môn, hiếp dâm trong hôn nhân, cắt bộ phận sinh dục nữ và thực hành truyền thống khác có hại cho phụ 
nữ, bạo hành không hôn nhân và bạo lực liên quan đến bóc lột;

Bạo lực về thể chất, tình dục và tâm lý xảy ra trong cộng đồng nói chung, bao gồm hãm hiếp, lạm dụng 
tình dục, quấy rối tình dục và đe dọa tại nơi làm việc, trong các cơ sở giáo dục và các nơi khác, buôn bán 
phụ nữ và ép buộc bán dâm;

Bạo lực về thể chất, tình dục và tâm lý gây ra hoặc dung túng bởi Nhà nước, xảy ra tại bất cứ nơi nào." 
(UNICEF, 2000 và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, 1995)

Bạo lực thể chất là hành vi sử dụng sức mạnh thể chất có chủ đích có nguy cơ gây tử vong, khuyết tật, thương tích hoặc gây ra tổn hại. 
Bạo lực thể chất bao gồm, nhưng không giới hạn các hành động cào; đẩy; xô; ném; nắm; cắn; làm nghẹt thở; lắc; tát; đấm; đốt; sử dụng vũ 
khí; và hành động sử dụng các hình thức cưỡng chế hoặc cơ thể, kích thước hoặc sức mạnh của một người để chống lại người khác.
Bạo lực tình dục là bất cứ hành vi tình dục, ý định thực hiện hành vi tình dục nào, hoặc bất cứ hành vi cưỡng bức nào nhắm đến tính dục 
của một người được thực hiện bởi bất cứ ai có hay không có mối quan hệ với nạn nhân, trong bất kỳ bối cảnh nào. Bạo lực tình dục bao 
gồm hiếp dâm, được định nghĩa là hành vi cưỡng bức về thể chất hoặc đe dọa để xâm nhập âm hộ hoặc hậu môn với dương vật, bộ phận 
cơ thể hoặc vật thể khác.
Lạm dụng tâm lý bao gồm hành vi nhằm đe dọa, bức hại, và sử dụng hình thức đe dọa như bỏ rơi, hoặc lạm dụng, giam giữ trong nhà, 
theo dõi, đe dọa lấy đi quyền nuôi con, phá hỏng đồ vật, cô lập, xúc phạm bằng lời nói và sỉ nhục liên tục.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa bạo lực kinh tế là một hình thức bạo lực tập thể, được thực hiện bởi các nhóm người nhắm đến 
các cá nhân. Lạm dụng kinh tế bao gồm các hành vi như từ chối quền tiếp cận nguồn lực tài chính, từ chối đóng góp tài chính, không cho 
tiếp cận thực phẩm và nhu cầu cơ bản, và kiểm soát tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, việc làm, v.v.

2.1 Vấn đề toàn cầu về bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái
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BLPNTEG  là hành vi vi phạm 
quyền con người phổ biến và cũng 
là một vấn đề toàn cầu về tỷ lệ 
bệnh dịch đối với sức khỏe cộng 
đồng. Sự phổ biến và những tác 
động nghiêm trọng của BLPNTEG 
đã khiến đây trở thành một trong 
những vấn đề đáng chú ý nhất cần 
giải quyết.

Trên thế giới, WHO đã ước tính 
rằng 35% phụ nữ đã trải qua bạo 
lực thể chất và/hoặc tình dục trong 
cuộc đời của họ.

Đối với các nước thành viên 
ASEAN, theo những số liệu hiện 
tại, tỷ lệ phụ nữ bị bạn tình bạo lực 
về thể chất và/hoặc tình dục dao 
động từ 6% ở Singapore đến 34% 
ở Việt Nam và 44% ở Thái Lan.

Việc thu thập dữ liệu về các loại và 
hình thức BLPNTEG khác nhau là 
vô cùng quan trọng.

BLPNTEG bắt nguồn từ sự bất bình 
đẳng giới, phân biệt đối xử, các 
khuôn mẫu và thái độ, phong tục tập 
quán văn hóa - xã hội có hại.

BLPNTEG gây ra những tổn thất 
lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến cá 
nhân, các hộ gia đình, cộng đồng, 
doanh nghiệp và xã hội nói chung. 
Những tổn thất gây ra bởi 
BLPNTEG bao gồm giảm năng 
suất, chi phí làm việc với cảnh sát 
và cơ quan tư pháp, các chi phí 
cho chăm sóc sức khỏe, bảo vệ xã 
hội, phúc lợi và hệ thống giáo dục.

Chương trình Nghị sự 2030 vì 
phát triển bền vững công nhận 
BLPNTEG là một trở ngại lớn 
cho phát triển kinh tế và xã hội; 
do đó, lần đầu tiên BLPNTEG đã 
được đề cập trong SDG 5: Đạt 
được bình đẳng giới và trao 
quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ 
em gái. BLPNTEG cũng là một 
trở ngại lớn trong quá trình thực 
hiện SDGs.

Nội dung nổi bật

KHHĐ ASEAN về BLPN công nhận rằng bạo lực đối với phụ nữ bao gồm bao gồm nhưng 
không giới hạn các hình thức sau:



TRÊN THẾ GIỚI, CỨ 3 PHỤ NỮ THÌ CÓ 1 NGƯỜI
đã từng bị bạo lực về thể chất và/hoặc tình dục bởi 
bạn tình hoặc bị bạo lực tình dục bởi một người khác.

CỨ 5 TRẺ EM GÁI THÌ CÓ 1 EM
bị lạm dục tình dục khi còn nhỏ tuổi.

KHHĐ ASEAN về BLPN công nhận các hình thức BLPN 
khác. Các hình thức này bao gồm ép buộc kết hôn sớm 
và các hành vi có hại khác cấu thành hoặc đóng góp cho 
BLPN. Hôn nhân trẻ em, ép kết hôn sớm và ép kết hôn 
cũng là hình thức phân biệt đối xử với trẻ em gái và phụ 
nữ. Những hình thức này liên quan đến tỷ lệ xảy ra bạo 
lực cao hơn đối với phụ nữ so với trẻ em gái. KHHĐ 
ASEAN này đã công nhận các hình thức BLPN mới bao 
gồm bạo lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông như quấy rối, qua mạng Internet, bắt nạt, theo dõi 
và phân tán hình ảnh gây xấu hổ. Các hình thức bạo lực 
cụ thể khác diễn ra ở các nước thành viên ASEAN gồm 
có nạn sát hại nữ giới (bao gồm những vụ sát hại nữ giới 
gây ra bởi bạn tình và còn được gọi là hành quyết vì 
danh dự), nạn buôn người và bạo lực sử dụng axit.

Phụ nữ và trẻ em gái với nguồn gốc xuất thân khác biệt 
sinh sống ở các vùng biên giới có nguy cơ bị bạo lực cao 
hơn do vị thế xã hội và nơi sinh sống của họ trong cộng 
đồng và xã hội. Vì có nguồn gốc xuất thân và đặc tính 
khác biệt, những người phụ nữ và trẻ em gái này có xu 
hướng bị phân biệt đối xử và bạo lực trong xã hội, kinh 
tế. Cùng với đó, việc tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ, bảo 
vệ, cũng như phản hồi của hệ thống tư pháp đối với các 
vụ BLPNTEG cũng có thể bị hạn chế. KHHĐ ASEAN về 
BLPN công nhận rằng các nhóm phụ nữ khác nhau trải 
qua nhiều hình thức phân biệt đối xử khác nhau, khiến họ 
có nguy cơ bị bạo lực cao. Những nhóm này gồm phụ nữ 
khuyết tật, phụ nữ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, 
trẻ em gái, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số 
và/hoặc phụ nữ bản địa, phụ nữ có xung đột với luật 
pháp, phụ nữ sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai hoặc xung đột, phụ nữ tị nạn và phụ nữ di cư có hay 
không có giấy tờ, phụ nữ không quốc tịch, nhà hoạt động 
bình đẳng giới và phụ nữ bị buôn bán lao động cưỡng 
bức hoặc bóc lột tình dục, và các nhóm khác. 

Một nghiên cứu quốc tế được tiến hành trong hai thập kỷ 
qua bởi Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), WHO và 
các bên liên quan cho thấy BLPNTEG là một vấn đề phổ 
biến và nghiêm trọng ở tất cả các xã hội, bao gồm các 
nước thành viên ASEAN.Trên thế giới, WHO ước tính 
rằng 35% phụ nữ đã từng trải qua bạo lực thể chất 
hoặc/và bạo lực tình dục bởi bạn tình hoặc bị bạo lực tình 
dục gây ra bởi người khác.2 Cụ thể hơn, 30% phụ nữ 
từng bị bạo lực thể chất và/hoặc tình dục gây ra bởi bạn 
tình và 7% đã trải qua bạo lực tình dục do người khác 
không phải là bạn tình của họ.3

Các dữ liệu hiện tại cho thấy bạo lực gây ra bởi bạn tình 
(IPV), bao gồm bạo lực thể chất, tình dục, tâm lý và kinh 
tế, là một trong những hình thức phổ biến nhất của 
BLPNTEG. Trên thế giới, có ít nhất 60% phụ nữ bị chồng 
hoặc bạn tình cũ hoặc hiện tại bạo hành trong số các vụ 
bạo lực thể chất và/hoặc tình dục được báo cáo.4 Ở 
những quốc gia có phong tục người phụ nữ phải sống với 
gia đình nhà chồng sau khi kết hôn, người phụ nữ bị tách 
khỏi gia đình ruột thịt của họ sẽ làm tăng nguy cơ bị bạo 
lực. Trong những tình huống như vậy, thủ phạm có thể 
bao gồm chồng, mẹ chồng và chị em dâu. Nguy cơ xảy ra 
bạo lực cao nhất trong các gia đình mà phụ nữ mới cưới 
có vị trí thấp nhất.5

BLPNTEG phản ánh sự mất cân bằng phổ biến về quyền 
lực tồn tại giữa nam giới và phụ nữ trong xã hội. Nói cách 
khác, BLPNTEG là kết quả và cũng là yếu tố góp thêm 
vào sự bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. Trên thế giới, BLPNTEG bắt nguồn từ 
mối quan hệ quyền lực không bình đẳng giữa phụ nữ và 
nam giới (bất bình đẳng giới) và được củng cố bởi thái 
độ, khuôn mẫu và phong tục tập quán phân biệt đối xử 
dựa trên giới tính.

Rất nhiều
phụ nữ và
trẻ em gái
đang phải
chịu bạo lực

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở các nước thành viên ASEAN



Một nghiên cứu đa văn hóa thực hiện trên nhiều xã hội 
cho thấy cả nam giới và phụ nữ, người trẻ và người 
già, có cùng thái độ và khuôn mẫu xã hội biện minh 
cho việc đánh đập vợ. Đàn ông và phụ nữ trong nhiều 
xã hội tin rằng bạn tình được phép gây bạo lực đối với 
phụ nữ ở một số trường hợp, cụ thể khi phụ nữ không 
đáp ứng được một số mong đợi về vai trò giới (ví dụ, 
người vợ làm cháy đồ ăn, tranh luận với chồng, đi ra 
ngoài mà không xin phép chồng, bỏ con cái hoặc từ 
chối quan hệ tình dục với chồng). Khi bạo lực gây ra 
bởi chồng/bạn tình được 'biện minh', phụ nữ bị đổ lỗi 
việc họ bị bạo lực. Sự xấu hổ và kỳ thị khiến phụ nữ 
khó tìm kiếm sự giúp đỡ và bảo vệ họ khỏi người 
chồng và/hoặc gia đình chồng.

Bạo lực gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với 
phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm những ảnh hưởng tức 
thời và dài hạn đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm 
thần, tâm lý, các vấn đề về tình dục và sinh sản, cản 
trở quá trình học tập hay sự tham gia của họ vào lực 
lượng lao động kinh tế, cộng đồng và xã hội nói chúng. 
Những phụ nữ bị bạo lực có tỷ lệ làm các công việc 
bình thường và bán thời gian cao hơn, và có xu hướng 
kiếm được thu nhập thấp hơn nam giới. Họ thường bị 
mất thu nhập và phải chi trả cho việc chăm sóc sức 
khỏe, các dịch vụ hỗ trợ và tư pháp. Do đó, BLPNTEG 
giảm đáng kể các cơ hội việc làm của phụ nữ và trẻ em 
gái, bao gồm cả khả năng thu nhập và cơ hội thăng 
tiến trong công việc.

Ở nhiều xã hội, phụ nữ bị đổ lỗi cho việc kích động bạo 
lực và phải chịu nhiều kỳ thị, khiến cho họ khó có thể 
lên tiếng và tìm kiếm giúp đỡ. Những phụ nữ bị lạm 
dụng thường không có nơi nào để đến, đặc biệt là ở 
những xã hội mà phụ nữ khó có thể rời bỏ chồng và 
sống một mình.8 Tại những xã hội có tỷ lệ bạo lực do 
bạn tình cao, từ khi còn nhỏ, các bé gái đã học cách 
chấp nhận bạo lực, từ trải nghiệm cá nhân và quan sát 
chị em, mẹ, bà và dì bị bạo hành. Các em cũng nhận 
thấy rằng mọi người không sẵn sàng can thiệp hoặc 
bảo vệ phụ nữ.9

BLPNTEG vẫn là một trong những rào lớn nhất cản trở 
việc tạo ra các xã hội an toàn và hòa bình trên toàn thế 
giới. Do đó, việc xóa bỏ BLPNTEG là một trong những 
lĩnh vực ưu tiên toàn cầu của các chính phủ, các tổ 
chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, UN 
Women và các tổ chức Liên Hợp Quốc.

Bạo lực đối với
phụ nữ và
trẻ em gái
gây ra tác động
nghiêm trọng

Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (BLPNTEG)i: 
Bất kỳ một hành động bạo lực nào dựa trên cơ sở 
giới mà gây tổn hại hoặc đau đớn cho phụ nữ về 
mặt thể chất, tình dục hoặc tâm lý, kể cả việc đe 
dọa thực hiện những hành động như vậy, sự ép 
buộc hay tước đoạt sự tự do, cho dù xảy ra ở nơi 
công cộng hay cuộc sống riêng tư.
Bạo lực trên cơ sở giới (GBV)ii: Bất kỳ hành vi 
gây hại nào được thực hiện trái với nguyện vọng 
của một người và hành động đó dựa trên sự khác 
biệt về mặt xã hội (giới) giữa nữ và nam.
Bạo lực gây ra bởi bạn tìnhii: Bất kỳ hành vi nào 
trong một mối quan hệ tình cảm gây tổn hại về thể 
chất, tâm lý hoặc tình dục cho đối phương trong 
mối quan hệ. Ví dụ về các loại hành vi: hành vi 
bạo lực thể xác, bạo lực tình dục, hành vi lạm 
dụng và kiểm soát tình cảm (tâm lý).
Bạo lực gia đìnhiii: Ở nhiều quốc gia, thuật ngữ 
này để chỉ bạo lực gây ra bởi bạn tình, nhưng 
cũng có thể bao gồm hành vi lạm dụng trẻ em 
hoặc người cao tuổi, hoặc hành vi lạm dụng thực 
hiện bởi bất kỳ thành viên nào trong gia đình.

Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc, Tuyên bố về Xóa bỏ 
bạo lực đối với phụ nữ (Nghị quyết 48/104, 1993).
Ủy ban thường trực Liên cơ quan, Hướng dẫn 
lồng ghép bạo lực trên cơ sở giới trong các hỗ trợ 
nhân đạo (2015).
WHO, Hiểu và giải quyết bạo lực với phụ nữ (2012).
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Tính đến năm 2017, tám nước thành viên ASEAN - 
Campuchia, Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam đã hoàn thành các cuộc điều tra mức độ phổ biến 
của BLPNTEG (xem Phụ lục A về tóm tắt các phát 
hiện từ mỗi khảo sát). Đối với các nước thành viên 
ASEAN có số liệu sẵn có, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực thể 
chất và/hoặc tình dục gây ra bởi bạn tình trong 12 
tháng trước kháo sát dao động từ 1% ở Singapore đến 
22% ở Thái Lan. Xét về trải nghiệm bạo lực bởi bạn 
tình trong cuộc đời của phụ nữ, tỷ lệ dao động từ 6% ở 
Singapore đến 44% ở Thái Lan (xem Bảng 1).

Trong các nước thành viên ASEAN, mặc dù đã có 
những nỗ lực thu thập dữ liệu và bằng chứng trong 
công tác xóa bỏ BLPNTEG, nhưng nhìn chung vẫn còn 
thiếu các dữ liệu về tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực tâm lý trong 
các mối quan hệ tình cảm, trong khi tỷ lệ phụ nữ bị bạo 
lực tâm lý cao hơn bạo lực thể chất trong suốt cuộc đời 
của họ và trong 12 tháng qua. Ở Việt Nam, 54% phụ 
nữ đã từng bị bạo lực tâm lý trong các mối quan hệ 
tình cảm trong cuộc đời của họ và 25% đã bị bạo lực 
tâm lý trong 12 tháng trước điều tra; so với 34% phụ 
nữ đã trải qua bạo lực thể xác trong cuộc đời của họ 
và 9% trong 12 tháng trước điều tra.

Nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn phụ nữ từng trải 
qua bạo lực trong các mối quan hệ thân mật thường 
phải chịu nhiều hình thức bạo lực và hành động bạo 
lực lặp đi lặp lại gây ra bởi chồng/bạn tình hiện tại 
hoặc trước kia. Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
15% phụ nữ bị bạo lực về thể chất và/hoặc tình dục 
trong cuộc đời họ, trong khi 30% đã trải qua ít nhất 
một trong ba loại bạo lực: tâm lý, thể chất và/hoặc 
tình dục gây ra bởi bạn tình. Tỷ lệ phụ nữ từng bị 
bạo lực thể xác, tình dục và/hoặc tâm lý trong cuộc 
đời của họ cao tới 58% và 27% phụ nữ trải qua cả ba 
loại bạo lực trong 12 tháng trước điều tra.10

Phụ nữ và trẻ em gái cũng có nguy cơ bị bạo lực thể 
chất và/hoặc tình dục bởi những người khác không 
phải bạn tình. Chỉ có một số nước trong ASEAN có 
dữ liệu về bạo hành tình dục gây ra bởi các đối 
tượng này. Ở Việt Nam, 10% phụ nữ bị bạo lực thể 
xác gây ra bởi những người khác không phải là 
bạn tình và 2% bị bạo hành tình dục bởi một người 
không phải là chồng, kể từ 15 tuổi. Thủ phạm bạo 
hành thể chất chủ yếu là thành viên gia đình 
(65%), trong khi thủ phạm bạo lực tình dục là 
người lạ và bạn trai.11

Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỷ lệ bạo lực thể 
xác gây ra bởi người không phải là bạn tình là 5% và tỷ 
lệ bạo hành tình dục là 1%. Những đối tượng không 
phải là bạn tình gây ra bạo lực thể xác có nhiều khả 
năng là thành viên gia đình nữ (35%), cụ thể là các bà 
mẹ hoặc mẹ kế (27%) và bạn bè nữ và người quen 
(20%). Những người không phải là bạn tình gây ra bạo 
lực tình dục bao gồm các thành viên trong gia đình 
nam (24%) và những người nam giới khác (24%)12. Ở 
Indonesia, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực tình dục và thể chất 
trong cuộc đời họ gây ra bởi người không phải là bạn 
tình là 24% và 18% gây ra bởi bạn tình.13

Bạo lực tình dục đối với trẻ em gái dưới 18 tuổi cũng là 
một vấn đề nghiêm trọng. Theo UNICEF, toàn thế giới 
có khoảng 15 triệu cô gái vị thành niên tuổi từ 15 đến 
19 đã từng bị cưỡng bức tình dục trong cuộc đời họ.14 
Ở Việt Nam, 3% phụ nữ bị lạm dụng tình dục trước tuổi 
15 và thủ phạm thường là người lạ, tuy nhiên cũng có 
một số trường hợp là do thành viên gia đình.15  Theo 
báo cáo một báo cáo của UNFPA, trên thế giới có 50% 
các vụ tấn công tình dục được thực hiện đối với trẻ em 
gái dưới 15 tuổi.16 Những phụ nữ bị bạo lực tình dục 
khi còn nhỏ tuổi thường phải chịu nhiều bạo lực thể 
chất và tình dục trong cuộc đời của họ, và bởi nhiều 
thủ phạm khác n hau.17,18 Nghiên cứu cũng phát hiện ra 
rằng những bé gái trải qua bạo lực tình dục khi nhỏ 
tuổi và ở độ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ bị bạo lực 
tình dục ở tuổi trưởng thành.19

UNFPA/kNOwVAWdata, Violence Against Women - Regional 
Snapshot (Bạo lực đối với phụ nữ - Tóm tắt tình hình khu vực) 
(2017). Tại http://asiapacific.unfpa.org/en/publications/vio-
lence-against-women-regional-snapshot-2017
Indonesian National Women’s Life Experience Survey: Study on 
Violence Against Women and Girls (Khảo sát quốc gia 
Indonesia về trải nghiệm cuộc sống của phụ nữ: Nghiên cứu về 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái), 2016
International Violence Against Women Survey (Khảo sát quốc tế 
về Bạo lực đối với phụ nữ), 2009.

2.2 Tỷ lệ phổ biến của
bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái ở các nước
thành viên ASEAN

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở các nước thành viên ASEAN

Nguồn:

Bảng 1. Tỷ lệ phụ nữ trải qua bạo lực tình 
dục và/hoặc tình dục gây ra bởi bạn tình 
trong cuộc đời của họ và trong 12 tháng 
qua, 2003-2017 (theo tài liệu gần đây nhất)

Quốc gia

Campuchia

Indonesiaii

Myanmari

Singaporeiii

Việt Nam

Philippinesi

Thái Lan
(tại 2 tỉnh)

Cộng Hòa
Dân Chủ
Nhân Dân Lào

Cả đời Trong 12 tháng qua 



Phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực thường phải chịu các 
chấn thương do bạo lực. Tỷ lệ phụ nữ trải qua bạo lực 
bởi bạn tình và bị chấn thương thể chất kéo dài là 48% 
phụ nữ ở Campuchia và 43% ở Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào. Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
21% phụ nữ bị thương tích từ hai đến năm lần, và 20% 
bị thương hơn năm lần. Ở Philippines, có đến 65% phụ 
nữ trải qua bạo lực bởi bạn tình bị chấn thương về thể 
chất và/hoặc tâm lý.

Trong năm 2012, UNODC cho biết bạo lực gia đình 
hoặc bạo lực gây ra bởi bạn tình là nguyên nhân chính 
gây ra vụ giết người mà nạn nhân là phụ nữ, trong đó 
có gần một nửa số phụ nữ bị sát hại (47%) bởi các 
thành viên trong gia đình hoặc bạn tình, so với 6% nam 
giới bị sát hại. 20% vụ giết người liên quan đến giới mà 
nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái, chính là một hình thức 
và cũng là hậu quả của BLPNTEG. Năm 2012, theo như 
Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về bạo 
lực đối với phụ nữ: nguyên nhân và hậu quả  (Report of 
the United Nations Special Rapporteur on violence 
against women, its causes and consequences)22 các hình 
thức chủ động hoặc trực tiếp giết người liên quan đến 
giới bao gồm hành vi giết người do bạn tình gây nên, 
hành vi giết người liên quan đến ma thuật hoặc tà pháp, 
giết người do xung đột vũ trang, giết người liên quan 
đến tranh chấp hồi môn, giết người liên quan đến bản 
dạng giới, xu hướng tính dục, dân tộc, bản địa. Tất cả 

hình thức giết người liên quan đến giới đều đã xảy ra ở 
châu Á và Thái Bình Dương (xem Hộp 2). Báo cáo viên 
đặc biệt đã kêu gọi thành lập cơ quan giám sát tình 
trạng giết hại phụ nữ có tính chất liên quan đến giới để 
có thể công bố số lượng các vụ giết hại phụ nữ dưới 
hạng mục 'các vụ giết hại phụ nữ liên quan đến bạn 
tình và người thân trong gia đình' hoặc 'các vụ giết hại 
phụ nữ khác'.23 
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Nguồn: UNODC, Global Study on Homicide 2013 -
Trends,Contexts and Data (2014).
Tại https://www.unodc.org/gsh/
Lưu ý: Dữ liệu từ năm 2012 và những năm gần đây.

Bạo lực thể chất và/hoặc tình dục gây ra bởi bạn tình ở các nước thành viên ASEAN

LÀO 15.3%

MYANMAR
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VIỆT NAM
34.4%

PHILIPPINES
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MALAYSIA
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KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

THÁI LAN
44%
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Các vụ giết người liên quan đến bạn tình và thành 
viên gia đình chiếm 20,5% tổng số vụ giết người.
55% vụ giết người nạn nhân là phụ nữ được thực 
hiện bởi bạn tình hoặc thành viên gia đình, so với 6 
% vụ giết người nạn nhân là nam giới
Ước tính có 19.700 phụ nữ đã tử vong trong các vụ 
giết người liên quan đến bạn tình hoặc thành viên 
gia đỉnh trong năm 2012

Hộp 2. Tình trạng sát hại phụ nữ và
trẻ em gái liên quan đến giới tính ở
9 nước Châu Á



Chương trình 2030 vì phát triển bền vững là một cam 
kết cho tất cả các quốc gia và các bên liên quan thực 
hiện một lộ trình mới hướng tới phát triển bền vững 
thông qua các hành động toàn cầu mạnh mẽ hơn, thiết 
lập quan hệ đối tác mới, sử dụng tài chính hiệu quả và 
các phương pháp tích hợp để đạt được tất cả mục tiêu. 
Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) xác định bình 
đẳng giới là một ưu tiên rõ ràng thông qua một mục 
tiêu phát triển độc lập là SDG 5 cũng như các vấn đề 
giới được lồng ghép trong các mục tiêu còn lại. Các 
Mục tiêu phát triển bền vững sẽ không thể thực hiện 
được nếu không cân nhắc yếu tố bình đẳng giới. Thừa 
nhận nhiều khía cạnh bất bình đẳng bên trong và giữa 
các quốc gia, Chương trình Nghị sự 2030 là một lời 
cam kết không bỏ lại ai ở phía sau (xem Hộp 3).

Bạo lực đối với phụ nữ có ảnh hưởng đến sự phát triển 
kinh tế và con người của xã hội. BLPNTEG gây ra 
những tổn hại chi phí kinh tế rất lớn ảnh hưởng đến cá 
nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp và 
xã hội. BLPNTEG có tổn hại chi phí rất cao đối với các 
cơ quan cảnh sát và tư pháp, chăm sóc sức khỏe, bảo 
vệ/phúc lợi xã hội và hệ thống giáo dục.

Chấm dứt BLPNTEG liên quan tới việc thực hiện hóa 
Mục tiêu SDG 5, tuy nhiên BLPNTEG cũng ảnh hưởng 
và là một trở ngại trong việc thực hiện những mục tiêu 
còn lại. BLPNTEG đang làm suy yếu các nỗ lực của 
các quốc gia nhằm xóa đói giảm nghèo, trở thành một 
thử thách lớn trong việc thực hiện hóa Chương trình 
Nghị sự 2030. Do sự phổ biến của BLPNTEG, 
Chương trình Nghị sự 2030 công nhận BLPNTEG là 
một cản trở lớn cho phát triển kinh tế và xã hội. Đại 
Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất xóa bỏ mọi 
hình thức BLPNTEG và thực hiện Công ước CEDAW. 
Lần đầu tiên, BLPNTEG được đề cập trong Mục tiêu 
SDG 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho 
tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được 
xác định là một trong những lĩnh vực chính sách mang 
tính biến đổi quan trọng cho sự tiến bộ về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. Việc này nhấn mạnh sự 
hiệp lực mạnh mẽ và tính chất lồng ghép lẫn nhau 
trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền 
vững, cũng như nhấn mạnh tiềm năng tạo ra sự thay 
đổi xuyên suốt các Mục tiêu Phát triển bền vững, đồng 
nghĩa với việc thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em 
gái, theo Bình đẳng giới và Mục tiêu phát triển bền 

vững ở Châu Á và Thái Bình Dương: Đường cơ sở và Lộ 
trình thay đổi vào năm 2030, một ấn phẩm hàng đầu cho 
khu vực được đồng sản xuất bởi Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB) và UN Women (sắp tới trong năm 2018). Ấn 
phẩm này sẽ đưa ra đường cơ sở để theo dõi tiến độ 
thực hiện bình đẳng giới theo các chỉ số Mục tiêu Phát 
triển bền vững, bao gồm các chỉ số liên quan đến 
BLPNTEG, xác định những hành động ưu tiên nhằm đạt 
được các cam kết bình đẳng giới tại Châu Á - Thái Bình 
Dương. Không chỉ vậy, tài liệu cũng đưa ra những đánh 
giá đầu tiên cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương về 
cách thức thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 thông 
qua bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Chương trình Nghị sự 2030 vì phát triển bền vững 
cam kết không bỏ lại ai phía sau, đồng nghĩa với việc 
đề cao nhân phẩm và ưu tiên phát triển những cộng 
đồng yếu thế nhất, mà ở đó phụ nữ và trẻ em gái 
đứng đầu danh sách. Chương trình cũng nhấn mạnh 
việc xác định và giải quyết nguyên nhân mang tính hệ 
thống của bất bình đẳng và việc lề hóa phụ nữ và trẻ 
em gái. Nguy cơ bạo lực gia tăng là một tác động của 
sự khác biệt của phụ nữ và trẻ em gái, về tuổi, chủng 
tộc, dân tộc, sự nghèo đói, địa vị xã hội, xu hướng 
tính dục, bản dạng giới, khuyết tật, tôn giáo, quốc tịch 
và các yếu tố khác.

Để không ai bị bỏ lại phía sau, các nước thành viên 
Liên Hợp Quốc cần đánh giá công tác phản hồi của 
các nhà cung cấp dịch vụ, cảnh sát và các quan chức 
tư pháp đối với phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của 
bạo lực. Sự khác biệt về bản sắc và nguồn gốc của 
một số phụ nữ khiến cho họ dễ bị tổn thương hơn và 
có ít khả năng tiếp cận công lý và dịch vụ hơn.

Không ai bị bỏ lại phía sau yêu cầu đảm bảo tính sẵn 
có của tất cả các dịch vụ cho những phụ nữ và trẻ em 
gái là nạn nhân của bạo lực, bất kể đặc tính, nguồn 
gốc của họ. Một số phụ nữ và trẻ em gái bị hạn chế 
khả năng tiếp cận hoặc cảm thấy không thoải mái khi 
tiếp cận dịch vụ nếu họ bị loại trừ hoặc cảm thấy 
không được hoan nghênh vì danh tính, bản sắc hay 
cách họ được nhìn nhận trong cộng đồng và xã hội. 
Do đó, việc hiểu được tác động của các bản sắc nhận 
dạng khác nhau đối với trải nghiệm của phụ nữ và trẻ 
em gái khi tiếp cận các dịch vụ thiết yếu là vô cùng 
quan trọng để có thể xác định và giải quyết những 
khoảng trống trong việc cung cấp dịch vụ và đảm bảo 
không ai bị bỏ lại phía sau như một phần của tiến trình 
hướng tới chấm dứt BLPNTEG.

2.3 Bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái và Chương trình Nghị
sự 2030 vì phát triển bền vững

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở các nước thành viên ASEAN

Hộp 3. Chương trình Nghị sự 2030
vì phát triển bền vững – Không ai bị
bỏ lại phía sau
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Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Cuộc họp Nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc về các chỉ số để đánh giá bạo lực đối với phụ nữ3 đã liệt 
kê 12 hình thức BLPNTEG cần nghiên cứu thêm và kêu gọi phát triển các phương pháp và chỉ số thu 
thập dữ liệu để đo lường và định lượng các hình thức BLPNTEG này. Những hình thức này bao gồm:

Dữ liệu BLPNTEG đóng vai trò quan 
trọng trong công tác phòng ngừa và 
ứng phó hiệu quả với BLPNTEG 
thông qua việc tạo cơ sở thông tin 
cho các chính sách và phát triển 
chương trình dựa trên bằng chứng.

BLPNTEG không thể được giải quyết 
một cách hiệu quả khi thiếu đi dữ liệu 
đáng tin cậy làm cơ sở cho việc lập 
kế hoạch, tìm nguồn lực, sử dụng 
ngân sách, nhằm đánh giá tác động 
của các chính sách và chương trình 
xóa bỏ BLPNTEG.

Chỉ có các dữ liệu chất lượng cao 
và đáng tin cậy mới hữu ích và có 
thể sử dụng được.

Văn hóa im lặng và sự kỳ thị liên 
quan đến BLPNTEG cản trở phụ nữ 
và trẻ em gái báo cáo vụ việc; do 
đó, đa số các vụ việc BLPNTEG 

không được báo cáo cho các dịch 
vụ chính thức. Đây là trở ngại 
chính trong quá trình thu thập dữ 
liệu về BLPNTEG.

Tính đến bản chất rủi ro cao của 
BLPNTEG, tôn trọng các nguyên tắc 
đạo đức, an toàn và bảo mật có vai 
trò quan trọng trong quá trình thu 
thập, chia sẻ, lưu trữ và phân tích dữ 
liệu BLPNTEG nhằm bảo vệ danh 
tính của nạn nhân và không để họ 
có nguy cơ bị bạo lực thêm nữa.

Ở hầu hết các nước thành viên 
ASEAN, còn tồn tại nhiều hạn chế 
trong việc phối hợp giữa các 
ngành, cơ quan và tổ chức để chia 
sẻ và tổng hợp dữ liệu về 
BLPNTEG. Các cách tiếp cận khác 
nhau trong thu thập dữ liệu sẽ làm 
giảm khả năng so sánh giữa các 
bộ dữ liệu.

Có ba loại dữ liệu BLPNTEG chính 
- dữ liệu hành chính, dữ liệu tỷ lệ 
phổ biến và dữ liệu chi phí - 
thường được thu thập để nghiên 
cứu BLPNTEG.

Có thể sử dụng dữ liệu tỷ lệ phổ 
biến và hành chính để thông báo, 
hướng dẫn và hỗ trợ các nghiên 
cứu chi phí nhằm xác định và 
phân tích các tổn thất về chi phí 
của BLPNTEG.

Cần xây dựng các kế hoạch phổ 
biến và truyền thông cho các số 
liệu và bằng chứng của 
BLPNTEG một cách hấp dẫn tới 
nhiều bên liên quan, bao gồm các 
nhà hoạch định chính sách và 
các nhà ra quyết định, các bộ, cơ 
quan, đối tác phát triển, CSO, 
nhà tài trợ, các phương tiện 
truyền thông và công chúng.

Nội dung nổi bật

Trong thập kỷ qua, thế giới đã hướng sự chú ý sang 
việc cải thiện chất lượng thu thập dữ liệu để hỗ trợ các 
nỗ lực xóa bỏ tất cả các hình thức BLPNTEG. Trọng 
tâm là thu thập dữ liệu để có thể được sử dụng trong 
quá trình thiết kế chương trình ngăn chặn và ứng phó 
với BLPNTEG. Các cơ quan phát triển quốc tế, các nhà 
hoạch định chính sách quốc gia, các nhà tài trợ và các 
tổ chức xã hội dân sự hoạt động vì quyền của phụ nữ 
đang muốn hiểu rõ bản chất, mức phổ biến của 
BLPNTEG và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu 
của nạn nhân cũng như rủi ro và các yếu tố an toàn, 
hậu quả của BLPNTEG. Như vậy cần có hướng dẫn cụ 
thể cho việc thu thập và phân tích dữ liệu có hệ thống, 
trình bày, báo cáo, cách sử dụng dữ liệu để làm cơ sở 
thông tin cho việc phát triển các chính sách và chương 
trình xóa bỏ BLPNTEG.1

•   Giết hại phụ nữ thực hiện bởi bạn tình;
•   Bạo lực liên quan đến của hồi môn;
•   Giết bé gái sơ sinh;
•   Bóc lột tình dục;
•   Đe dọa bạo lực;
•   Buôn bán người;
•   Bạo lực kinh tế và tình cảm/ tâm lý là một phần
    của bạo lực gây ra bởi bạn tình;

•   Giết hại phụ nữ;
•   Các tội ác gây ra cho phụ nữ dưới danh nghĩa
    ‘bảo vệ danh dự’;
•   Ép buộc hôn nhân;
•   Bạo lực phụ nữ liên quan đến xung đột/khủng hoảng;
•   Quấy rối tình dục

BLPNTEG không thể được giải quyết một cách hiệu quả 
nếu thiếu đi dữ liệu đáng tin cậy.2 Dữ liệu về BLPNTEG là 
khởi đầu quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách 
và chương trình nhằm xóa bỏ BLPNTEG. Một khi các 
chính sách và chương trình được đưa ra, dữ liệu tiếp tục 
đóng vai trò quan trọng trong việc vận động hành lang và 
huy động phân bổ nguồn lực cho việc triển khai chính 
sách, chương trình và nâng cao chất lượng và tính sẵn 
có của các dịch vụ thiết yếu, sự an toàn và công bằng 
cho phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của BLPNTEG. Dữ 
liệu về BLPNTEG có thể chứng minh các giải pháp hiệu 
quả để ngăn chặn và ứng phó với BLPNTEG. Ngoài ra, 
dữ liệu cũng có thể giúp xác định điểm tương đồng và 
khác biệt về trải nghiệm bạo lực của phụ nữ và trẻ em 
gái, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của phụ nữ 
và trẻ em. Các dữ liệu hữu ích là những dữ liệu được 
phân tách dựa trên các yếu tố bổ sung (như tuổi tác, sắc tộc 
hoặc dân tộc, điều kiện kinh tế, tầng lớp xã hội, xu hướng 
tính dục, bản dạng giới, khuyết tật, tôn giáo, quốc tịch, tình 
trạng di cư và các yếu tố khác tùy theo bối cảnh).

3.1 Sử dụng dữ liệu về bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái



Dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Một trong những thách thức chính trong quá trình thu 
thập dữ liệu về BLPNTEG là văn hóa im lặng và sự kỳ thị 
xung quanh BLPNTEG. Phụ nữ và trẻ em gái không được 
khuyến khích báo cáo vụ bạo lực, do đó số lượng trường 
hợp được báo cáo cho các dịch vụ chính thức (tư pháp, 
cảnh sát, dịch vụ xã hội và chăm sóc y tế) có thể thấp 
hơn so với tỷ lệ thực tế một cách đáng kể.

Tính liên quan và hữu ích của dữ liệu phụ thuộc vào 
chất lượng và độ xác thực của dữ liệu. Khả năng thu 
thập dữ liệu chất lượng và đáng tin cậy của các nước 
thành viên ASEAN phụ thuộc vào việc áp dụng phương 
pháp thu thập dữ liệu phù hợp với các phương pháp 
tiêu chuẩn đã được thống nhất (sử dụng các định 
nghĩa quốc tế về BLPNTEG, các mẫu khảo sát 
BLPNTEG, biểu mẫu ghi nhận thông tin đã được được 
chuẩn hóa) và cách thức thu thập dữ liệu. Phương 
pháp thu thập dữ liệu cần tôn trọng các nguyên tắc về 
đạo đức, an toàn và bảo mật. Việc thu thập dữ liệu 
chất lượng và đáng tin cậy cũng đòi hỏi phải có người 
thu thập dữ liệu được đào tạo và/hoặc người phỏng 
vấn, các nhà phân tích dữ liệu có kỹ năng để thực hiện 
phân tích số liệu dựa trên các lý thuyết liên quan và có 
thể phiên giải các dữ liệu BLPNTEG. Ở hầu hết các 
nước thành viên ASEAN, việc thu thập dữ liệu các 
ngành, cơ quan và tổ chức về BLPNTEG là không đồng 
đều. Dữ liệu được thu thập thường kém chất lượng và 
ít được dùng làm cơ sở thông tin cho các chính sách 
và chương trình về BLPNTEG.

Chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu có thể thay đổi đáng 
kể phụ thuộc vào các định nghĩa khác nhau của 
BLPNTEG được áp dụng trên các lĩnh vực, cơ quan và tổ 
chức, bởi sự không nhất quán trong việc phân tách dữ 
liệu BLPNTEG  (loại bạo lực, mức độ bạo lực, tần suất 
bạo lực, vị trí, mối quan hệ thủ phạm - nạn nhân và đặc 
điểm cá nhân của họ). Các định nghĩa khác nhau của 
BLPNTEG  và cách phân tách dữ liệu BLPNTEG khác 
nhau có thể ảnh hưởng đến việc phân tích và so sánh dữ 
liệu về BLPNTEG  giữa các ngành.

Ở hầu hết các nước thành viên ASEAN, việc phối hợp 
giữa các ngành, cơ quan và tổ chức trong việc chia sẻ và 
tổng hợp dữ liệu BLPNTEG còn chưa được tốt. Áp dụng 
các phương pháp thu thập dữ liệu không nhất quán sẽ 
làm cho việc tổng hợp dữ liệu, xác định xu hướng khó 
khăn hơn. Với những hạn chế này, các cơ quan chính 
phủ và các CSO đã cố gắng cải thiện việc thu thập dữ 
liệu liên quan đến BLPNTEG (xem Hộp 4). Một trong 
những thách thức lớn nhất là khả năng hạn chế của quốc 
gia và khu vực trong việc thu thập, lưu trữ, phân tích, 
chia sẻ và sử dụng dữ liệu (xem sơ đồ 1). Hướng dẫn 
ASEAN về dữ liệu BLPNTEG của ASEAN sẽ tập trung 
vào những thách thức đó.

Ba loại dữ liệu chính - dữ liệu hành chính, dữ liệu mức độ 
phổ biến và dữ liệu chi phí thường được sử dụng để 
cung cấp thông tin chi tiết về BLPNTEG. Các loại dữ liệu 
này có thể được sử dụng để thông báo, hướng dẫn và hỗ 
trợ các nghiên cứu chi phí nhằm xác định các tổn thất và 
tác động tính bằng tiền của BLPNTEG. Ba loại dữ liệu 
này được định nghĩa ở Hộp 5 và sẽ được thảo luận chi 
tiết hơn trong các chương tiếp theo.

3.2 Thách thức liên quan đến
dữ liệu về bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái

3.3 Các loại dữ liệu về bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái

Dữ liệu hành chính và dữ liệu về mức độ phổ biến được 
thu thập từ các nguồn khác nhau, nhằm phục vụ những 
mục đích khác nhau và trả lời cho các câu hỏi khác nhau. 
Dữ liệu hành chính và dữ liệu về mức độ biến đều cùng 
hỗ trợ việc tìm hiểu sâu về BLPNTEG. Cả dữ liệu hành 
chính và dữ liệu về mức độ phổ biến BLPNTEG đều cần 
thiết cho các nghiên cứu chi phí của BLPNTEG.

Tuy nhiên, nhìn chung, các nghiên cứu mức độ phổ biến 
của BLPNTEG thu thập dữ liệu từ một mẫu đại diện của 
dân số (cấp quốc gia hoặc địa phương), như vậy để kết 
quả có thể đại diện cho tỷ lệ bạo lực thực tế trong một 
khu vực dân số. Nghiên cứu mức độ phổ biến cung cấp 
thông tin chi tiết hơn về bối cảnh BLPNTEG xảy ra, cách 
BLPNTEG ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái trong 
dân số chung, cũng như các yếu tố rủi ro và an toàn và 
hành vi tìm kiếm trợ giúp của nạn nhân. Nghiên cứu tỷ lệ 
phổ biến BLPNTEG giúp thành lập đường cơ sở để so 
sánh với các nghiên cứu tỷ lệ phổ biến khác nhằm giám 
sát những thay đổi của mức độ phổ biến của BLPNTEG 
và những yếu tố góp phần vào BLPNTEG theo thời gian.

3.4 Mối liên kết giữa các dữ liệu
về bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái

Ở Indonesia, Ủy ban Quốc gia về Bạo lực đối với 
Phụ nữ (KOMNAS Perempuan) là một tổ chức độc 
lập được thành lập theo nghị quyết của Tổng thống 
nhằm thúc đẩy và giám sát nhân quyền của phụ nữ 
và BLPNTEG ở Indonesia. Hàng năm, Ủy ban sẽ 
triển khai một cuộc khảo sát tiêu chuẩn cho khoảng 
700 đến 1.000 cơ quan chính phủ và các CSOs trên 
toàn quốc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ 
và trẻ em gái bị bạo lực. Cơ quan này thu thập dữ 
liệu hành chính tóm tắt từ ít nhất 30% trong số 700 
đến 1.000 cơ quan chính phủ và CSO, phân tích dữ 
liệu khảo sát bằng hệ thống dựa trên nền tảng máy 
tính và xây dựng báo cáo hàng năm về việc báo cáo 
và cung cấp dịch vụ liên quan đến BLPNTEG ở 
Indonesia.

Hộp 4. Những nỗ lực cải thiện việc
thu thập dữ liệu về bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái
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Các dữ liệu có thể thể hiện bản chất và tỷ lệ phổ biến của VAWG ở cấp quận, tỉnh và quốc 
gia. Dữ liệu là yếu tố đầu vào không thể thiếu cho việc đưa ra các quyết định chính sách 
và xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng nhằm xóa bỏ VAWG, bao gồm các công 
tác phòng chống, can thiệp, bảo vệ, cung cấp dịch vụ, tiếp cận tư pháp và phối hợp giữa 
các bên.

Sau khi đã thu thập dữ liệu là bước phân tích. Phân tích dữ liệu là quá trình tìm hiểu ý nghĩa 
của dữ liệu, bao gồm phân tích tần suất, mối tương quan và mối quan hệ giữa các biến, mẫu 
và xác định các xu hướng nếu có. Dữ liệu định tính có thể được phân tích và sử dụng để bổ 
trợ cho dữ liệu định lượng, giúp hiểu rõ hơn về BLPNTEG và trải nghiệm của các nạn nhân. 
Phân tích dữ liệu đòi hỏi có sự hiểu biết nhất định về BLPNTEG, các lý thuyết về BLPNTEG 
và các nguyên nhân dẫn đến BLPNTEG để có thể rút ra những kết luận có ý nghĩa từ dữ liệu. 
Sau đó, các quan sát theo hướng dữ liệu có thể được thực hiện.

Biểu đồ 1. Biểu đồ: Thu thập, lưu trữ, phân tích, chia sẻ và sử dụng dữ liệu

Sử dụng
dữ liệu

Phân tích
dữ liệu

Đây là các quá trình mà ở đó dữ liệu được thu thập. Mối quan tâm chính của các nhà cung 
cấp dịch vụ, cảnh sát và cán bộ tư pháp chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu phải là sự an toàn 
của những nạn nhân BLPNTEG và đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc về an toàn và bảo mật, 
kể cả trong quá trình thu thập dữ liệu. Bên cạnh đó, một trọng tâm khác của việc thu thập dữ 
liệu là đảm bảo các quá trình thu thập dữ liệu có hệ thống được phát triển và thực hiện để 
nâng cao chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu về BLPNTEG. 

Thu thập
thông tin

Chia sẻ
dữ liệu

Dữ liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được phân tích ở cấp độ liên 
cơ quan. Chia sẻ dữ liệu là một bước quan trọng nhằm đảm bảo một cái nhìn toàn diện 
hơn về BLPNTEG. Các dữ liệu có thể được sử dụng để đánh giá các sáng kiến để ngăn 
chặn BLPNTEG và đảm bảo các công tác ứng phó được phối hợp đa ngành một cách phù 
hợp và hiệu quả đối với BLPNTEG và nhu cầu của các nạn nhân.

Lưu trữ
dữ liệu

Xem xét tính chất nhạy cảm của dữ liệu BLPNTEG, tất cả dữ liệu trong suốt quá trình 
quản lý thông tin - bao gồm thu thập, lưu trữ, phân tích và chia sẻ - phải được lưu trữ 
đúng cách để đảm bảo tính bảo mật và an toàn của những nạn nhân và những người thu 
thập dữ liệu.

Lưu ý: Sơ đồ các bước liên quan đến thu thập dữ liệu BLPN; và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại dữ liệu

Dữ liệu hành chính, dữ liệu tỷ lệ phổ biến và dữ liệu chi phí được sử dụng cho các mục đích khác nhau:

Dữ liệu hành chính được thu thập thường xuyên bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Dữ liệu này đến từ các trường hợp 
BLPNTEG từ các trường hợp được phát hiện hoặc báo cáo, lưu trữ và xử lý bởi chính quyền và nhà cung cấp dịch 
vụ, bao gồm cảnh sát, công tố viên, tòa án, tổ chức phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội, bảo vệ trẻ em, trung tâm bảo trợ, 
đường dây nóng, tổ chức về sức khỏe và giáo dục. 

Dữ liệu về mức độ phổ biến được thu thập từ các cuộc điều tra, trong đó có các khảo sát nhân khẩu học và dân 
số. Dữ liệu về mức độ phổ biến cho biết mức độ phổ biến của BLPNTEG ở các nhóm tuổi khác nhau (ví dụ, trẻ nhỏ, 
trước tuổi 15 và trên 15 tuổi), các yếu tố quyết định và các yếu tố góp phần vào BLPNTEG, thái độ đối với 
BLPNTEG,  hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ, thông tin về đặc điểm của thủ phạm và hậu quả tiêu cực của BLPNTEG đối 
với phụ nữ và con cái của họ..

Dữ liệu chi phí đến từ các nghiên cứu chi phí. Các nghiên cứu chi phí của BLPNTEG cung cấp cách xác định và 
phân tích các ước tính chi phí tiền tệ của BLPNTEG bằng cách đo lường và định lượng các hậu quả khác nhau của 
BLPNTEG đối với các cá nhân, hộ gia đình và nền kinh tế quốc gia. Dữ liệu chi phí có thể ước tính tác động của 
BLPNTEG cũng như ước tính chi phí của việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những nạn nhân BLPNTEG bằng 
cách sử dụng cả dữ liệu về mức độ phổ biến và dữ liệu hành chính.

Hộp 5. Các loại dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái



Dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

3.5 Dữ liệu định lượng
và dữ liệu định tính

Mặc dù dữ liệu hành chính về BLPNTEG không cho biết 
mức độ phổ biến của BLPNTEG, nhưng loại dữ liệu này 
rất quan trọng trong việc  đánh giá cách thức và nơi phụ 
nữ và trẻ em gái tiếp cận dịch vụ và được bảo vệ, cũng 
như cách thức để các bộ, cơ quan và nhà cung cấp dịch 
vụ đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái. Dữ liệu 
này có thể thể hiện xu hướng của các hành vi tìm kiếm 
trợ giúp và kết quả của các trường hợp được báo cáo.

Các nghiên cứu chi phí của BLPNTEG giúp chỉ ra cách 
xác định và phân tích các ước tính về những tổn thất tính 
bằng tiền do BLPNTEG gây ra thông qua việc đo lường 
và định lượng các hậu quả khác nhau của BLPNTEG đối 
với các cá nhân, hộ gia đình và nền kinh tế quốc gia. Dữ 
liệu chi phí có thể giúp đánh giá các tác động của 
BLPNTEG cũng như để ước tính chi phí của việc cung 
cấp các dịch vụ thiết yếu cho các nạn nhân BLPNTEG, 
bằng cách sử dụng cả dữ liệu hành chính và dữ liệu tỷ lệ 
phổ biến.
Dữ liệu hành chính và dữ liệu tỷ lệ phổ biến thường cho 
thấy rằng luôn có sự tồn tại của 'hiệu ứng hình phễu' khi 
nói đến dữ liệu về BLPNTEG (xem Sơ đồ 2). Số lượng 
các vụ bạo lực được báo cáo thường ít hơn nhiều so với 
tỷ lệ thực tế. Nói cách khác, mức độ phổ biến của 
BLPNTEG ở một quốc gia lớn hơn nhiều so với số phụ 
nữ và trẻ em gái báo cáo vụ việc và tìm kiếm các dịch vụ 
bảo vệ và hỗ trợ (dựa trên dữ liệu hành chính từ các nhà 
cung cấp dịch vụ cho nạn nhân BLPNTEG). Số phụ nữ và 
trẻ em gái tìm kiếm các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ lớn hơn 
số vụ việc BLPNTEG mà cảnh sát ghi nhận được (dựa 
trên dữ liệu hành chính của cảnh sát). Số lượng các vụ 
BLPNTEG được báo cáo với cảnh sát lớn hơn nhiều số 
vụ được cảnh sát điều tra. 

(dựa trên dữ liệu hành chính của cảnh sát và các cán bộ 
tư pháp). Cuối cùng, số vụ BLPNTEG bị tòa án truy tố ít 
hơn số vụ được điều tra (dựa trên dữ liệu hành chính của 
các công tố viên và/hoặc tòa án). Sự khác biệt giữa tỷ lệ 
phổ biến của bạo lực trên thực tế và tỷ lệ được công bố 
có thể thay đổi nhưng cần phải được hiểu rõ nhằm tính 
toán chi phí cho các công tác phòng chống, ứng phó và 
xóa bỏ BLPNTEG, lên kế hoạch và phát triển các chính 
sách, chương trình. Hộp 6 sẽ giải thích rõ hơn về các 
mục đích khác nhau của dữ liệu hành chính, dữ liệu tỷ lệ 
phổ biến và dữ liệu chi phí.

Mục này trình bày các thuật ngữ chính liên quan đến dữ 
liệu (xem Hộp 7) và sự khác biệt giữa dữ liệu định lượng 
và dữ liệu định tính. Mục đích của mục này là nhằm giúp 
người đọc hiểu rõ hơn về những nguồn dữ liệu nào có 
thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi cụ thể.

Dữ liệu là những con số cho thấy số lượng hoặc những 
quan sát về các tính chất được thu thập như một nguồn 
thông tin. Đơn vị dữ liệu là người hoặc tổ chức mà việc 
thu thập dữ liệu hướng tới. Dữ liệu định lượng được thể 
hiện dưới dạng số và đo lường số lượng, trong khi dữ 
liệu định tính không được thể hiện dưới dạng số, có tính 
chất mô tả, và có thể bao gồm các từ ngữ, câu chuyện, 
hình ảnh, video và bản ghi âm. Cả dữ liệu định lượng 
và định tính đều có thể được thu thập về cùng một đơn 
vị dữ liệu.

Nguồn: Robin N. Haarr, Endline Report of the UN Trust Fund-Supported Solomon Islands Joint Programme on Eliminating Violence against
Women and Girls – Keeping the Promise in the Solomon Islands: From Policy to Action (Báo cáo cuối cùng về Chương trình chung của Liên 
Hợp Quốc về Quỹ Hỗ trợ - Tín thác cho quần đảo Solomon để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái -  Lời hứa ở Quần đảo Solomon: 
Từ Chính sách tới Hành động), UN Women Văn phòng đa quốc gia khu vực Thái Bình Dương: Suva, Fiji (2018).
Lưu ý: Biểu đồ này không có mục đích thể hiện tương quan tỷ lệ. Số các vụ BLPNTEG được báo cáo thường thấp hơn nhiều so với số vụ 
BLPNTEG trên thực tế.

Biểu đồ 2. Hiệu ứng “hình phễu” của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Mức độ phổ biến của BLPNTEG trong xã hội (dữ liệu về mức độ phổ biến)

Phụ nữ và trẻ em bị bạo lực được tiếp cận 
các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ  (dữ liệu hành chính)

Các vụ BLPNTEG được cảnh sát điều tra
(dữ liệu hành chính)

Các vụ BLPNTEG được cảnh sát báo cáo 
và lưu trữ (dữ liệu hành chính)

Các vụ BLPNTEG
bị tòa án truy tố

(dữ liệu
hành chính)



Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

3.5.1 Dữ liệu định lượng

Phân tích cả dữ liệu định lượng và định tính có thể sẽ 
giúp nhóm thực hiện nghiên cứu hiểu sâu sắc hơn về bản 
chất, sự phổ biến, nguyên nhân và hậu quả của 
BLPNTEG, cũng như mức độ tác động của các chính 
sách và chương trình liên quan. Dữ liệu định lượng và 
định tính có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Việc 
thu thập và phân tích một hay cả hai loại dữ liệu tùy 
thuộc vào mục đích và bối cảnh nghiên cứu.

Bảng 2 trình bày một số điểm khác biệt quan trọng giữa 
các phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu định 
lượng và định tính. Những khác biệt này có liên quan đến 
mục đích, mục tiêu nghiên cứu, trọng tâm nghiên cứu, 
nhóm nghiên cứu, các biến, hình thức thu thập dữ liệu, 
phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích 
dữ liệu và kết quả nghiên cứu.

Dữ liệu định lượng là số đo của các giá trị hoặc số lượng 
được biểu diễn dưới dạng số. Các phương pháp định 
lượng thường tập trung trả lời các câu hỏi về số lượng 
(‘bao nhiêu’) và về tần suất (‘thường xuyên tới mức nào’). 
Phương pháp thu thập dữ liệu định lượng thường có cấu 
trúc và bao gồm nhiều dạng khảo sát khác nhau, như 
khảo sát dựa trên quần thể, khảo sát trực tuyến, khảo sát 
trực tiếp, khảo sát qua điện thoại, nghiên cứu dọc và 
thăm dò trực tuyến. Dữ liệu định lượng về bản chất và sự 
phổ biến của BLPNTEG có thể bao gồm các câu hỏi về 
nguyên nhân và hậu quả của bạo lực, thái độ và ý kiến và 
hành vi tìm kiếm trợ giúp. Việc lựa chọn đối tượng tham 
gia khảo sát cần đảm bảo tính đại diện cho toàn quẩn 
thể. Các cuộc khảo sát thường được xây dựng dựa trên 
các câu hỏi đóng để các câu trả lời có thể được mã hóa, 
phân loại và xuất ra những kết quả ở dạng số (ví dụ: Giới 
tính của bạn là gì? 1 = nữ, 2 = nam), thứ tự xếp hạng (ví 
dụ: 1 = tuyệt đối không đồng ý đến 5 = hoàn toàn đồng ý; 
1 = không bao giờ đến 5 = luôn luôn) và/hoặc dữ liệu về 
quy mô (ví dụ: tuổi được ghi lại theo năm). Dữ liệu định 
lượng có thể dễ dàng chuyển đổi thành số liệu thống kê 
có tính hữu dụng cao, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm và 
khoảng cách giữa các số trung bình. Bên cạnh đó, dữ 
liệu định lượng có thể dễ dàng trình bày ở dạng bảng, 
biểu đồ và đồ họa thông tin (infographic). 

Dữ liệu là kết quả các phép đo hoặc các quan sát được thu thập như một nguồn thông tin.
Đơn vị dữ liệu là một thực thể (ví dụ một người hoặc một tổ chức) trong quần thể được nghiên cứu, thể hiện 
dữ liệu nào được thu thập.
Mục dữ liệu (biến) một đặc tính (hoặc thuộc tính) của một đơn vị dữ liệu được đo hoặc đếm, ví dụ như giới 
tính (nam hoặc nữ) và tuổi.
Quan sát là sự xuất hiện của một mục dữ liệu cụ thể được ghi lại về một đơn vị dữ liệu. Một quan sát có thể 
ở dạng số (định lượng) hoặc không phải bằng số (định tính)
Tập dữ liệu là tập hợp hoàn chỉnh của các quan sát.

Sự khác biệt giữa dữ liệu sự phổ biến của BLPNTEG 
và dữ liệu hành chính về BLPNTEG: Dữ liệu hành 
chính về BLPNTEG không thể thay thế cho dữ liệu về 
mức độ phổ biến của bởi dữ liệu hành chính không thể 
cho biết chính xác tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG trong 
một khu vực dân số. Dữ liệu hành chính không có tính 
chất đại diện do số lượng lớn những nạn nhân của 
BLPNTEG không báo cáo trường hợp bạo lực với các 
cơ quan chính thức hay nhà cung cấp dịch vụ.

Dữ liệu về tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG có thể cho biết 
tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái đã trải qua bạo lực, còn dữ 
liệu hành chính có thể tiết lộ số lượng người tìm kiếm 
trợ giúp, nhà cung cấp dịch vụ nào giúp họ và số lượng 
dịch vụ cần thiết.

Sự khác biệt giữa dữ liệu chi phí và dữ liệu mức độ 
phổ biến của BLPNTEG Dữ liệu tỷ lệ phổ biến của 
BLPNTEG thể hiện quy mô của BLPNTEG trong một 
khu vực dân số. Trong khi đó, dữ liệu về chi phí của 
BLPNTEG giúp ước tính tác động của BLPNTEG tới 
các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Dữ liệu chi phí và dữ liệu hành chính của BLPNTEG: 
Dữ liệu hành chính về BLPNTEG thể hiện nhu cầu dịch 
vụ hiện tại, có thể được sử dụng để ước tính chi phí 
cung cấp dịch vụ liên quan đến BLPNTEG và cũng có 
thể phần nào đó cung cấp thông tin về tác động kinh tế 
của BLPNTEG.

Hộp 6. Các mục đích khác nhau
của các loại dữ liệu về bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái 

Hộp 7. Các thuật ngữ chính về dữ liệu
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Bảng 3 nêu ra những điểm mạnh và hạn chế của dữ liệu 
định lượng. Về những ưu điểm, dữ liệu định lượng 
thường rõ ràng và cụ thể, và có độ chính xác và đáng tin 
cậy cao nếu được thu thập và phân tích đúng cách. 
Ngoài ra, các tập dữ liệu lớn có thể được tạo ra, phân 
tích và phát triển theo thời gian để tạo thành các tập dữ 
liệu theo thời gian nhằm phục vụ cho việc so sánh số liệu 
của các mốc thời gian. Một trong những hạn chế của dữ 
liệu định lượng đó là quá trình thu thập dữ liệu có thể yêu 
cầu các thủ tục lấy mẫu phức tạp, và việc người trả lời 
được cung cấp một số lượng giới hạn các câu lựa chọn 
trả lời được xác định trước, điều đó hạn chế việc mô tả 
chính xác sự phức tạp của tình huống. Hơn nữa, phân 
tích dữ liệu định lượng cũng đòi hỏi phải có phần mềm và 
kỹ năng chuyên môn để phân tích thống kê.

Để hiểu rõ hơn về một tình trạng xã hội hoặc hiện tượng xã 
hội cụ thể, ví dụ như thông tin về những trải nghiệm, 
nguyên nhân, thái độ, ý kiến và động cơ liên quan đến tình 
trạng hoặc hiện tượng xã hội đó. Nghiên cứu định tính cũng 
có thể giúp phát triển các ý tưởng hoặc giả thuyết cho 
nghiên cứu định lượng và có thể được sử dụng để hỗ trợ 
những dữ liệu số từ nghiên cứu định lượng

Để đo lường, phân tích và giải thích các 
quan sát nhằm mục đích xác định mức độ 
phổ biến, xu hướng, mối quan hệ giữa các 
biến và phân loại các hiện tượng, xu hướng 
của các mối quan hệ.

Khám phá, mô tả

Nhìn từ góc độ bao quát và khám phá chiều rộng, chiều 
sâu của chủ đề

Thu thập thông tin khái quát hơn hơn liên quan đến 
toàn bộ tình trạng/ hiện tượng xã hội, không sử dụng 
lựa chọn phản hồi cho trước.

Giải thích từ ngữ, hình ảnh và sự vật nhằm tập trung 
xác định các chủ điểm chính và chủ đề phụ, các 
phản hồi, xu hướng và đặc điểm

Các phát hiện có tính chất khái quát hóa hơn về tình 
trạng/hiện tượng xã hội đang được nghiên cứu

Kết quả có thể có tính đại diện và có thể 
được khái quát hóa với nhóm dân lớn

Rõ ràng và cụ thể Phương pháp thu thập dữ 
liệu cung cấp cho người trả 
lời tùy chọn câu trả lời được 
xác định trước

Có thể yêu cầu các thủ tục 
lấy mẫu phức tạp, đặc biệt 
là các khảo sát dựa trên 
quần thế

Có thể không mô tả chính 
xác các trường hợp phức 
tạp, hoặc các trường hợp có 
ít thông tin

Phân tích dữ liệu thống kê 
yêu cầu phần mềm chuyên 
biệt và kỹ năng chuyên môn 
để thực hiện phân tích số 
liệu thống kê

Chính xác và đáng tin 
cậy nếu được thu thập 
và phân tích đúng cách

Có thể dễ dàng trình 
bày ở dạng bảng, 
biểu đồ

Các tập dữ liệu lớn có 
thể được tạo, phân 
tích và phát triển thành 
các tập dữ liệu theo 
dòng thời gian

Sử dụng các kỹ thuật phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc 
với các câu hỏi mở, ví dụ như thực hiện phỏng vấn, 
thảo luận nhóm tập trung, quan sát người tham gia, 
ghi chép tại thực địa và nhận xét

Từ ngữ, hình ảnh, hiện vật Số và thống kê

Là nhóm nhỏ gồm những người được lựa chọn có 
chủ đích dựa trên kiến thức, hiểu biết hoặc trải 
nghiệm của họ với hiện trạng/ hiện tượng xã hội 
đang được nghiên cứu 

Là nhóm lớn gồm những người được lựa 
chọn ngẫu nhiên hoặc theo chủ đích dựa 
trên kiến thức, hiểu biết hoặc trải nghiệm 
của họ với hiện trạng/ hiện tượng xã hội 
đang được nghiên cứu

Nghiên cứu các biến cụ thể bằng cách sử 
dụng các câu hỏi đóng được thiết kế để đo 
lường các biến và phản hồi cụ thể

Xác định tần suất, tỷ lệ, mối tương quan 
hoặc mối quan hệ giữa các biến, giữa 
nguyên nhân và tác động

Đo lường chính xác bằng cách sử dụng các 
công cụ thu thập dữ liệu có cấu trúc và được 
xác thực, thường là các bảng câu hỏi và 
khảo sát với các câu hỏi đóng

Nhìn từ góc độ hẹp hơn, thu thập thông tin 
cụ thể liên quan đến một chủ đề và có thể 
tập trung vào việc kiểm tra các giả thuyết và 
lý thuyết liên quan đến một chủ đề cụ thể

Mô tả, giải thích, dự báo

Bảng 2. Phân biệt phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu định tính và
phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu định lượng 

Bảng 3. Ưu điểm và hạn chế của
dữ liệu định lượng

Tiêu chí
Mục đích

Mục tiêu

Trọng tâm

Nhóm được
nghiên cứu

Biến

Ưu điểm Hạn chế

Các dạng dữ liệu
được thu thập
Phương pháp
thu thập dữ liệu

Các kiểu
phân tích dữ liệu

Kết quả

Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng
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3.5.2 Dữ liệu định tính

Dữ liệu định tính thường mang tính mô tả hoặc theo bối 
cảnh (không ở dạng số), nhưng có thể được thể hiện ở 
nhiều hình thức khác bên cạnh từ ngữ, hay câu chuyện. Dữ 
liệu định tính bao có thể là các bức ảnh, video hay bản ghi 
âm. Dữ liệu định tính giúp hiểu rõ hơn về một hiện tượng xã 
hội, ví dụ dữ liệu cung cấp thông tin về những trải nghiệm, 
nguyên nhân, thái độ, ý kiến và động cơ liên quan đến hiện 
tượng xã hội đó. Ngoài ra, dữ liệu định tính cũng có thể 
được chuyển  sang dạng định lượng. Ví dụ, kết quả định 
tính của các cuộc phỏng vấn có thể được sắp xếp theo chủ 
đề và báo cáo dưới dạng số.

Các phương pháp thu thập dữ liệu định tính rất đa dạng. 
Tuy nhiên, những phương pháp chủ yếu đó là phỏng vấn 
không cấu trúc, bán cấu trúc và có cấu trúc, thảo luận nhóm 
tập trung, quan sát, theo dõi hàng ngày và chụp ảnh tư liệu. 
Các câu hỏi mở được sử dụng trong thu thập dữ liệu cho 
phép người tham gia đưa ra những câu trả lời theo ý muốn, 
và nội dung phản hồi trở nên đa dạng hơn. Những ưu điểm 
và hạn chế của dữ liệu định tính được tóm tắt trong Bảng 4.

Dữ liệu định tính có thể bao gồm những câu  trích dẫn của 
nạn nhân của bạo lực, khiến cho những hậu quả của bạo 
lực được thể hiện một cách sống động hơn và có sức ảnh 
hưởng hơn so với việc chỉ đưa ra các con số (xem Hộp 8). 
Dữ liệu định tính có thể hỗ trợ quá trình phát triển các chính 
sách và chương trình để xóa bỏ BLPNTEG, cũng như giúp 
theo dõi và đánh giá các can thiệp nhằm cải thiện dịch vụ, 
các quan điểm về khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ 
cho phụ nữ và trẻ em gái.4

Ở Indonesia, các báo cáo về nam 
giới sử dụng bạo lực thể chất hoặc 
tình dục đối với bạn tình là trong 
khoảng từ 25 đến 60%i

Nguồn: UN Women,The Ripple Effect - Sharing promising practices, innovations and evidence on ending violence against womenand 
girls in Southeast Asia (Hiệu ứng lan tỏa - Chia sẻ các mô hình thực hành, các cải tiến đầy hứa hẹn và các tấm gương về việc chấm 
dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Đông Nam Á) (2016).

Đối tác phối hợp phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We 
Prevent It? QuantitativeFindings from the United Nations Multi-Country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific (Tại sao một 
số nam giới sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và chúng ta cần làm gì để ngăn chặn điều đó? Các phát hiện định tính từ Nghiên cứu đa 
quốc gia về Nam giới và Bạo lực ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, UNDP, UNFPA, UNWomen và UNV. (2013), trang 29.
Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc, Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với Phụ nữ ở Việt Nam (Hà Nội, 2010).
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Lao National Survey on Women’s Healthand Life 
Experiences 2014: A study on Violence against Women (Khảo sát quốc gia Lào về Sức khỏe và trải nghiệm sống của phụ nữ 2014: 
Nghiên cứu về bạo lực đối với phụ nữ) (2015).

Tại Việt Nam, hơn 58% phụ nữ từng 
kết hôn đã trải qua bạo lực về thể 
xác, tình dục hoặc tâm lý trong suốt 
đời của họii

Tại Lào, cứ 3 phụ nữ thì có 1 
người bị bạn tình lạm dụng thể 
chất, tình dục hoặc tâm lýiii

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang phổ biến rộng rãi trên toàn khu vực

Giúp hiểu rõ hơn về 
những trải nghiệm, 
cách nhìn nhận và nhu 
cầu của phụ nữ và trẻ 
em gái bị bạo lực dưới 
góc nhìn màu sắc hơn

Thu thập dữ liệu từ các 
quần thể nhỏ có thể khiến 
cho kết quả không có tính 
đại diện cao cho khu vực 
dân số lớn  

Là nguồn thông tin chi 
tiết hoặc phong phú để 
tìm hiểu về trải nghiệm 
của phụ nữ và trẻ em 
gái đã trải qua bạo lực

Việc thu thập và phân tích 
dữ liệu có thể mang tính 
chủ quan và vì vậy có khả 
năng xảy ra thiên vị

Có thể bổ trợ cho dữ 
liệu định lượng nhờ có 
tính chất mô tả và khả 
năng cung cấp nhiều 
thông tin và lời giải 
thích sâu hơn cho các 
con số của dữ liệu định 
lượng

Quá trình phân tích dữ liệu 
mất  nhiều thời gian và đòi 
hỏi phải có kỹ năng và công 
chuyên môn để thực hiện 
phân tích dữ liệu định tính, 
bao gồm cả phần mềm 
phân tích dữ liệu định 
lượng cho tập dữ liệu lớn

Bảng 4. Ưu điểm và hạn chế của
dữ liệu định tính

Ưu điểm Hạn chế

Thử thách
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Nghiên cứu định tính thường bao gồm việc thu thập dữ 
liệu mô tả hoặc dữ liệu phụ thuộc vào bối cảnh của các 
nhóm mục tiêu và với số lượng người ít hơn; tuy nhiên, 
một số nghiên cứu định tính có thế thực hiện phỏng vấn 
với hàng trăm người. Một trong những hạn chế của dữ 
liệu định tính đó là quá trình phân tích có thể mất nhiều 
thời gian và sử dụng các phương pháp khác với các 
phương pháp dùng cho dữ liệu định lượng. Tất cả các 
câu trả lời cho các câu hỏi mở phải được sắp xếp thành 
các chủ đề chính và chủ đề phụ. Phân tích dữ liệu định 
tính cũng yêu cầu người thực hiện phải có kiến thức 
chuyên môn về BLPNTEG và xây dựng được mô tả chính 
xác câu trả lời của người trả lời. Quá trình phân tích dữ 
liệu định tính cần sự cẩn thận tuyệt đối để tránh trường 
hợp giải thích dữ liệu không chính xác.

Phổ biến dữ liệu bao gồm việc công bố các số liệu thống kê 
và bằng chứng liên quan đến dữ liệu tỷ lệ phổ biến, dữ liệu 
hành chính và nghiên cứu chi phí của BLPNTEG, cũng như 
các chỉ số Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua các tài 
liệu kỹ thuật và chuyên môn khác nhau. Trước khi chính 
thức công bố các số liệu thống kê và chỉ số BLPNTEG, dữ 
liệu cần được xác minh để tránh việc công bố rộng rãi dữ 
liệu sai lệch. Một kế hoạch xác minh nên được xây dựng 
trước đó, cùng với một danh sách để kiểm tra chất lượng và 
tính nhất quán của dữ liệu. Quá trình này nên có sự tham 
gia của các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu - những 
người không thuộc cơ quan thống kê quốc gia, chẳng hạn 
như ủy ban quốc gia về BLPNTEG, một nhóm công tác về 
BLPNTEG, để họ có thể xác minh các số liệu, đặc biệt là về 
mức độ thực tế của số liệu, cũng như tham gia vào quá 
trình giải thích dữ liệu.5

Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để chia sẻ các số liệu thống 
kê và chỉ số BLPNTEG cho nhiều bên liên quan, bao gồm 
các nhà hoạch định chính sách, các nhà chức trách, các bộ, 
cơ quan, đối tác phát triển, tổ chức xã hội dân sự, nhà tài 
trợ và công chúng. Đặc biệt, cần thu hút các phương tiện 
truyền thông để tạo sự chú ý đến các số liệu thống kê, các 
chỉ số, cũng như để mở rộng độ tiếp cận và phổ biến của 
các dữ liệu.

Dữ liệu nên được trình bày và phổ biến một cách hấp dẫn 
và thân thiện với người dùng. Cần hạn chế sử dụng các 
thuật ngữ kỹ thuật ở mức tối đa, và làm cho dữ liệu trở nên 
dễ hiểu đối với các nhà hoạch định chính sách và công 
chúng, nhằm tối đa hóa ảnh hưởng của chúng, ví dụ bằng 
cách trình bày thông tin với thiết kế đồ họa sinh động 
(infographic) và chọn lọc các con số hoặc trích dẫn chính có 
sức ảnh hưởng lớn.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban quốc gia vì sự 
tiến bộ của phụ nữ, Lao National Surveyon Women’s 
Health and Life Experience 2014 (Khảo sát quốc gia Lào 
về sức khỏe phụ nữ và trải nghiệm sống 2014) 
(Vientiane,2015).
Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ‘Keeping silent is dying’ 
Resultsfrom the National Study on Domestic Violence 
against Women in Viet Nam – Summary Report (Im lặng là 
chết - Kết quả Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối 
với phụ nữ tại Việt Nam – Tóm tắt báo cáo) (2010).
UN Women, UNDP và UNODC, Xét xử tội hiếp dâm: 
Hiểu rõ cách ứng phó của hệ thống tư pháphình sự đối 
với bạo lực tình dục ở Thái Lan và Việt Nam (2017).

3.6 Phổ biến dữ liệu về bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái

“Khi chúng tôi vừa về đến nhà, tôi chưa kịp nói gì 
hay thậm chí là chưa kịp tắt xe máy, thì anh ấy đến 
và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tôi. Lúc đó 
mặt tôi bị thâm tím khiến tôi không thể ra bán 
quần áo vào ngày hôm sau.” (Một phụ nữ ở Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào bị chồng bạo hành).i

“Tôi đã không yêu cầu giúp đỡ bởi vì nếu tôi 
có làm như vậy thì cũng sẽ không có ai đến. 
Mọi người ở đó ghét tôi, họ làm hại tôi. Họ bỏ 
mặc cho chồng tôi đánh tôi. Họ không hề quan 
tâm đến tôi” (Một phụ nữ ở Việt Nam bị chồng 
bạo hành).ii

“Cô đã bị hiếp dâm do cách ăn mặc của mình; nếu 
không phải do thủ phạm này thì cũng sẽ có người 
khác làm như vậy” (Nữ nhân viên xã hội ghi lại lời 
của một nhân viên cảnh sát xử lý trường hợp của một 
cô gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp ở Việt Nam).iii

Hộp 8. Những câu trích dẫn từ
nghiên cứu định tính

Nguồn:
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Việc thu thập dữ liệu BLPNTEG có không ít những thách 
thức về đạo đức và an toàn, bao gồm bảo vệ danh tính của 
phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, dù đó là dữ liệu về mức độ 
phổ biến hay dữ liệu hành chính. Do tính chất rủi ro cao của 
BLPNTEG, việc tôn trọng các nguyên tắc đạo đức về an 
toàn và bảo mật là vô cùng quan trọng khi thu thập và phân 
tích dữ liệu về BLPNTEG. Cần phải có các biện pháp bảo 
vệ dữ liệu để đảm bảo quá trình thu thập dữ liệu đảm bảo 
tính đạo đức, bảo mật và ẩn danh của những nạn nhân 
BLPNTEG.6 Việc đảm bảo các nguyên tắc đạo đức và bảo 
mật cũng sẽ tạo thêm động lực cho các nạn nhân 
BLPNTEG báo cáo các vụ bạo lực và tìm kiếm sự giúp đỡ 
từ các dịch vụ, giảm thiểu các tình huống mà nạn nhân giữ 
im lặng và không tiết lộ thông tin về vụ việc bạo lực.

Dữ liệu được thu thập mà không tôn trọng các cân nhắc về 
đạo đức và an toàn có thể gây hại thêm cho phụ nữ và trẻ 
em gái là nạn nhân của bạo lực, bao gồm gây thêm sự kỳ 
thị, tẩy chay, khiến nạn nhân bị trả thù, bị bạo hành nhiều 
hơn và thậm chí là lừa gạt.7 Thực hành thu thập dữ liệu 
không an toàn cũng có thể gây ra một số rủi ro cho nhà 
cung cấp dịch vụ và người phỏng vấn, đặc biệt là với dữ 
liệu hành chính về BLPNTEG vì thông tin và dữ liệu của nạn 
nhân thường được thu thập bởi các cơ quan và/hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ chưa qua huấn luyện đầy đủ và chưa 
nhận thức rõ về các rủi ro. Do đó, việc đào tạo các cơ quan 
và nhà cung cấp dịch vụ là rất quan trọng nhằm đảm bảo 
quá trình thu thập dữ liệu BLPNTEG tuân theo các quy tắc 
về đạo đức và an toàn, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và 
bảo vệ dữ liệu.8

Việc tuân thù các quy tắc về đạo đức, an toàn và bảo mật 
cũng rất quan trọng khi đề cập đến phụ nữ và trẻ em gái đã 
trải qua bạo lực trong tất cả các ngành và các cơ quan, bao 
gồm các nhà cung cấp dịch vụ, cảnh sát và cán bộ tư pháp 
khác nhau. Mọi quá trình thu thập dữ liệu về BLPNTEG cần 
được thực hiện với sự tôn trọng quyền con người, sự an 
toàn và bảo mật của phụ nữ. (xem Hộp 9).9

Những nỗ lực gần đây nhằm tạo ra các hệ thống và cơ 
quan quản lý dữ liệu quốc gia lưu trữ các dữ liệu về 
BLPNTEG và liên kết dữ liệu đó với mã số giấy tờ tùy  thân 
đang gây ra nhiều tranh cãi. Việc này có thể vi phạm quyền 
riêng tư và bảo mật của những nạn nhân của BLPNTEG, 
đặc biệt là ở các quốc gia cho phép nhiều người dùng 
quyền truy cập hệ thống quản lý dữ liệu và lưu trữ, hoặc 
không tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn bảo đảm tính 
bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

3.7 Những hướng dẫn về
đạo đức và an toàn cho dữ liệu
về bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái Khi xử lý dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ, điều quan 

trọng là phải thực hiện phương pháp tiếp cận dựa trên 
quyền con người để đảm bảo rằng quyền con người 
được đặt ở vị trí trọng tâm của các chính sách và thực 
tiễn. Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người 
tập trung vào những người yếu thế nhất hoặc những 
người bị xã hội loại trừ hay bị phân biệt đối xử. Những 
phụ nữ dễ bị tổn thương nhất bao gồm phụ nữ khuyết 
tật, phụ nữ từ các cộng đồng bản địa, phụ nữ lớn tuổi, 
phụ nữ sống trong nghèo đói, phụ nữ mại dâm, và các 
đối tượng khác. Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền 
con người giúp người dân nhận thức được quyền của 
mình và sẵn sàng đứng lên giành lại nó. Phương pháp 
này còn giúp nâng cao khả năng của các tổ chức, cơ 
quan và doanh nghiệp công trong việc thực hiện nghĩa 
vụ quyền con người của mình. Các nguyên tắc PANEL 
là một trong những cách cụ thể để thực hiện phương 
pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trên thực tế.

Participation (Sự tham gia): Kêu gọi người dân tham 
gia vào quá trình đưa ra những quyết định ảnh hưởng 
đến quyền con người của mình.

Accountability (trách nhiệm giải trình): Giám sát 
những yếu tố ảnh hưởng đến quyền của người dân, cũng 
như các biện pháp đối với các vi phạm nhân quyền.

Non-Discrimination and Equality (không biệt đối xử 
và bình đẳng): Nghiêm cấm, ngăn chặn và xóa bỏ mọi 
hình thức phân biệt đối xử. Ưu tiên nhóm người dễ bị 
tổn thương nhất, ví dụ như nhóm phụ nữ thiểu số, 
những người phải đối mặt với nhiều rào cản lớn để 
thực hiện quyền của họ.

Empowerment (trao quyền): Mọi người cần phải hiểu 
quyền của họ và nhận được hỗ trợ đầy đủ để tham gia 
vào việc phát triển chính sách và hành động có ảnh 
hưởng đến cuộc sống của họ.

Legality (tính hợp pháp): cách tiếp cận dựa trên cơ 
sở các quyền hợp pháp được quy định bởi luật pháp 
trong nước và quốc tế.

Nguồn: Ủy ban Nhân quyền Scotland, A human rights 
based approach: an introduction (Giới thiệu Phương 
pháp tiếp cận dựa trên quyền con người) (2013).

Hộp 9. Phương pháp tiếp cận 
dựa trên quyền con người 
– Nguyên tắc PANEL



Dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Mặc dù không có hướng dẫn cụ thể nào cho toàn cầu về 
thu thập dữ liệu hành chính về BLPNTEG, WHO cung cấp 
các khuyến nghị chi tiết về đạo đức và an toàn cho nghiên 
cứu về bạo lực gia đình đối với phụ nữ và việc thu thập dữ 
liệu đạo đức và an toàn về bạo lực tình dục trong trường 
hợp khẩn cấp. Những hướng dẫn này có thể áp dụng cho 
việc thu thập dữ liệu hành chính về BLPNTEG, bao gồm 
các nguyên tắc chính về quyền riêng tư và bảo mật, sự 
đồng ý, sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái đã trải qua bạo 
lực và giữa các nhà cung cấp dịch vụ.

WHO, Researching Violence Against 
Women: A Practical Guide for 
Researchers and Activists (Nghiên 
cứu Bạo lực đối với phụ nữ: Hướng 
dẫn thực hành cho các nhà nghiên 
cứu và các nhà hoạt động xã 
hội(2005)10 Hướng dẫn này dựa trên 
kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu 
từ hơn 40 quốc gia với  các phương 
pháp thực hiện các cuộc điều tra và 
nghiên cứu định tính về BLPNTEG ở 
các cơ sở tài nguyên thấp. Tài liệu đề 
cập đến tất cả các khía cạnh của quá 
trình nghiên cứu, từ thiết kế nghiên 
cứu đến đào tạo nhân viên thực địa. 
Tài liệu cũng mô tả cách sử dụng các 
phát hiện để tác động đến các nhà 
hoạch định chính sách. Đặc biệt, các 
hướng dẫn bảo vệ sự an toàn của 
phụ nữ tham gia nghiên cứu cũng 
được trình bày rõ ràng trong tài liệu.

WHO, Responding to intimatepartner 
violence and sexual violenceagainst 
women - WHO clinical andpolicy 
guidelines (Hướng dẫn lâm sàng 
sàng và chính sách của WHO về Ứng 
phó với bạo lực gây ra bởi bạn tình và 
bạo lực tình dục đối với phụ nữ) 
(2013)12  -Tài liệu này nhằm cung cấp 
cho các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế 
những hướng dẫn dựa trên bằng 
chứng về cách ứng phó phù hợp đối 
với bạo lực do bạn tình gây ra và bạo 
lực tình dục đối với phụ nữ, bao gồm 
cả việc thu thập dữ liệu nhạy cảm.

UNDOC, Handbook on Effectivepolice 
responses to violence againstwomen 
(Sổ tay về hành động ứng phó hiệu 
quả của cảnh sát đối với bạo lực đối 
với phụ nữ)(2010)13 được thiết kế cho 
những người thực hiện phản hồi đầu 
tiên như cảnh sát. Tài liệu bao gồm 
hướng dẫn thu thập dữ liệu cho các 
trường hợp BLPNTEG nhằm đảm 
bảo cảnh sát tôn trọng các nguyên 
tắc về quyền riêng tư và bảo mật.

UNODC, Handbook on effective 
prosecution responses to violence 
against women and girls (Sổ tay về 
hành động ứng phó pháp lý hiệu quả 
đối với các vụ án bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái)(2014)14, cung cấp 
hướng dẫn cho các công tố viên về 
phỏng vấn các nạn nhân của 
BLPNTEG. 

WHO, Putting Women First: 
Ethicaland Safety Recommendations-
for Research on DomesticViolence 
Against Women (Ưu tiên phụ nữ: Các 
khuyến nghị về đạo đức và an toàn 
cho nghiên cứu bạo lực gia đình đối 
với phụ nữ)(2001)11 Tài liệu này đưa 
ra những khuyến nghị được phát triển 
bởi WHO về vấn đề đạo đức và an 
toàn trong thực hiện nghiên cứu bạo 
lực gia đình. Tài liệu được thiết kế 
cho những người có ý định thực hiện 
nghiên cứu bạo lực gia đình đối với 
phụ nữ (bao gồm cả điều tra viên, 
điều phối viên dự án và các thành 
phần khác tham gia thực hiện nghiên 
cứu) và cho những người đang thực 
hiện hoặc đang xem xét nghiên cứu 
liên quan đến vấn đề này (bao gồm 
các nhà tài trợ, các ủy ban về đạo 
đức nghiên cứu, v.v.).

Sau đây là ba tài liệu chính của WHO cung cấp thông tin và 
hướng dẫn chi tiết cho các bước lập kế hoạch, thực hiện và 
phổ biến nghiên cứu về BLPNTEG để đảm bảo không gây 
tổn hại cho người trả lời.

Những hướng dẫn về cách thức bảo đảm các nguyên tắc về 
an toàn và đạo đức trong thu thập dữ liệu về BLPNTEG cũng 
có thể được tìm thấy ở trong các tài liệu đào tạo và hướng dẫn 
quản lý trường hợp đa dạng BLPNTEG và bạo lực trên cơ sở 
giới (GBV) từ các lĩnh vực khác nhau (ví dụ như y tế, cảnh sát 
và tư pháp). Một vài ví dụ về các tài liệu ở lĩnh vực sức khỏe, 
cảnh sát và tư pháp được liệt kê dưới đây:
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Phương pháp tiếp cận lấy phụ nữ làm trọng tâm liên quan đến việc thiết kế và phát triển chương trình đảm bảo quyền 
và nhu cầu của nạn nhân được đặt ưu tiên lên hàng đầu. Phương pháp nhằm mục đích tạo ra một môi trường hỗ trợ 
mà ở đó quyền của người sống sót được tôn trọng và họ được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng.

Các nhà cung cấp dịch vụ có trách nghiệm cung cấp hỗ trợ ban đầu để đáp ứng cả nhu cầu về cảm xúc và nhu cầu 
thực tiễn của nạn nhân. Phương pháp này có thể được tóm tắt bằng 5 chữ cái: LIVES.

LISTEN (lắng nghe) Lắng nghe người phụ nữ với sự đồng cảm, không phán xét.
INQUIRE ABOUT NEEDS AND CONCERNS (Hỏi về nhu cầu và những vấn đề của họ) Đánh giá và giúp nạn nhân 
đáp ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề khác nhau – về cảm xúc, thể chất, xã hội và thực tiễn (VD: chăm sóc con cái)
VALIDATE (công nhận) Cho nạn nhân thấy rằng mình được thấu hiểu và tin tưởng. Đảm bảo rằng họ sẽ không bị đổ lỗi
ENHANCE SAFETY (đảm bảo an toàn) Thảo luận về kế hoạch giúp nạn nhân bảo vệ bản thân tránh lặp lại vụ việc tượng tự.
SUPPORT (hỗ trợ) Hỗ trợ nạn nhân kết nối với thông tin, dịch vụ và các hỗ trợ xã hội.

Nguồn: WHO,Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence - A clinicalhandbook (Cẩm nang lâm sàng về 
Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ bị bạo lực hoặc lạm dụng tình dục bởi bạn tình)(2014).

Hộp 10. Phương pháp tiếp cận lấy trọng tâm là phụ nữ - Hỗ trợ ban đầu

UNFPA (2013). Role of Data in Addressing Violence Against Women and Girls (Vai trò của dữ liệu trong quá trình giải quyết bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái), trang 2.
Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu, Systematic collection of data on violence against women (Thu thập dữ liệu có hệ thống về bạo lực đối 
với phụ nữ) (Ủy ban về Bình đẳng và Không phân biệt đối xử), (2016).
Liên Hợp Quóc, Expert Group Meeting on Indicators to measure violence against women (Cuộc họp nhóm chuyên gia về các chỉ số để theo dõi  
bạo lực đối với phụ nữ) (2007).
UN Women, Conducting research, data collection and analysis (Tiến hành nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu) (n.d.). Tại http://www.end-
vawnow.org/en/articles/322-conducting-research-data-collection-and-analysis-.html (truy cập ngày 08/02/2018).
WHO, WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies (Các khuyến 
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Bởi các tài liệu hướng dẫn từng bước cho việc khảo sát 
về tỷ lệ phổ biến hiện đã được công bố, chương này sẽ 
chỉ cung cấp mô tả ngắn gọn về các vấn đề chính và giới 
thiệu những tài liệu hướng dẫn được quốc tế công nhận.

Khảo sát là cách duy nhất để thu thập dữ liệu về tỷ lệ phổ 
biến của BLPNTEG ở một quốc gia hoặc một khu vực. 
Dữ liệu tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG được tạo ra từ các 
cuộc điều tra dựa trên dân số được thực hiện trên một 
mẫu đại diện lớn của một khu vực dân số nhất định (quốc 
gia hoặc địa phương). Bằng cách khảo sát một mẫu đại 
diện, các kết quả sẽ cho biết một ước tính tương đối 
chính xác về tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG trong tổng dân 
số của khu vực mục tiêu. Các cuộc điều tra được tiến 
hành tại một khu vực địa phương hoặc trong một bối 
cảnh cụ thể sẽ chỉ có thể đại diện cho dân số của bổi 
cảnh đó, cũng như không thể cung cấp thông tin cho dân 
số của cả quốc gia. Chỉ những cuộc điều tra trên mẫu đại 
diện của toàn bộ dân số mới có thể cung cấp dữ liệu về 
tỷ lệ quốc gia. Dữ liệu tỷ lệ phổ biến cũng có thể cung 
cấp thông tin về bối cảnh diễn ra BLPNTEG, tác động 
tiêu cực của BLPNTEG đối với sức khỏe và hạnh phúc 
của phụ nữ và hành vi tìm kiếm trợ giúp của họ.1

Tỷ lệ bạo lực trong đời và tình trạng bạo lực hiện tại 
(trong 12 tháng qua) có thể giúp các nhà hoạch định 
chính sách hiểu về tác động của các sáng kiến nhằm 
xóa bỏ BLPNTEG. Chẳng hạn như khi tỷ lệ tình trạng 
bạo lực hiện tại thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ bạo lực 
trong đời, điều đó đồng nghĩa với việc những sáng kiến 
được triển khai đang tạo ra những ảnh hưởng tích cực 
(ví dụ, ở Việt Nam, 9% phụ nữ đã trải qua 

Điều tra dựa trên dân số là cách duy 
nhất để thu thập dữ liệu, số liệu 
thống kê và bằng chứng đáng tin 
cậy, toàn diện và thể hiện được quy 
mô của vấn đề trên tổng dân số.

WHO, UNFPA và UNSD đã phát 
triển một bộ công cụ cung cấp 
hướng dẫn các Chính phủ và các 
cơ quan thống kê quốc gia tiến hành 
các nghiên cứu mức độ phổ biến 
của BLPNTEG, thu thập, tổng hợp 
dữ liệu và phân tích các chỉ số về 
BLPNTEG.

Các loại BLPNTEG thường được 
phân tích trong các nghiên cứu tỷ 
lệ phổ biến của BLPNTG bao 
gồm bạo lực thể chất, tình dục, 
tâm lý và kinh tế.

Tám nước thành viên ASEAN đã 
hoàn thành các nghiên cứu về 
mức độ phổ biến của BLPNTEG.

Nghiên cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG giúp tạo ra thông tin 
cơ sở để có thể so sánh số liệu 
của các nước, và xác định các 
yếu tố góp phần vào BLPNTEG 
và hành vi tìm kiếm trợ giúp của 
nạn nhân.
 

Nghiên cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG cũng có thể giúp nâng 
cao nhận thức chung về mức độ 
trầm trọng và tác động của 
BLPNTEG và đây là một công cụ 
vận động chính sách hữu hiệu.

Những thách thức trong nghiên 
cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG là chi phí thực hiện lớn 
và việc thực hiện đòi hỏi sự đầu tư 
đáng kể về tài chính, kỹ thuật và 
nguồn nhân lực, thiết bị và đào tạo.

Do tính chất nhạy cảm của 
BLPNTEG, các nghiên cứu về tỷ lệ 
phổ biến cần tuân thủ các tiêu 
chuẩn đạo đức và an toàn và đào 
tạo cho người phỏng vấn.

Nội dung nổi bật

4.1 Dữ liệu về mức độ phổ biến
của bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái

Dữ liệu tỷ lệ phổ biến của mức độ phổ biến của 
BLPNTEG cho biết tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo 
hành trên tổng số phụ nữ và trẻ em gái. Ước tính 
mức độ phổ biến của bạo lực do bạn tình gây ra 
thường được hiểu là tỷ lệ phần trăm phụ nữ đã có 
bạn tình bị bạo hành, trên tổng số phụ nữ từng có 
bạn tình trong cùng một nhóm tuổi.

Tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG thường được xác định 
trong hai khoảng thời gian khác nhau:

So sánh tỷ lệ tình trạng bạo lực hiện tại và tỷ lệ bạo lực 
xảy ra trong đời có thể giúp đưa ra những thông tin về 
sự hiệu quả cả các chính sách và chương trình nhằm 
ngăn chặn và ứng phó với BLPNTEG nếu tỷ lệ bạo lực 
hiện tại thấp hơn tỷ lệ bạo lực xảy ra trong đời.

Nguồn: UNFPA, Measuring Prevalence of Violence Against 
Women: Survey Methodologies (Xác định tỷ lệ phổ biến của bạo 
lực đối với phụ nữ: Phương pháp khảo sát), kNOwVAWdata (2016).

Tình trạng bạo lực hiện tại, bạo lực xảy ra 
trong 12 tháng trước đó. Tỷ lệ tình trạng bạo 
lực hiện tại cho biết có bao nhiêu phụ nữ đang 
sống chung với bạo lực ở thời điểm hiện tại, 
nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho 
việc lập kế hoạch dịch vụ, đặc biệt là số lượng 
phụ nữ cần tiếp cận dịch vụ.
Bạo lực xảy ra trong đời, trải nghiệm bạo lực 
trong bất cứ khoảng thời gian nào trong đời 
của một người từ khi 15 tuổi. Tỷ lệ bạo lực xảy 
ra trong đời cho biết tỷ lệ phụ nữ đã từng bị 
bạo lực trong đời và đang bị ảnh hưởng bởi 
hậu quả của bạo lực.

Hộp 11. Dữ liệu tỷ lệ phổ biến của
Bạo lực đối phụ nữ và trẻ em gái



Dữ liệu tỷ lệ phổ biến của bạo lực phụ nữ và trẻ em gái

bạo lực do bạn tình gây ra trong 12 tháng qua và 34% đã 
từng bị  trong đời), nếu tỷ lệ bị bạo lực trong hiện tại cao 
vẫn cao so với tỷ lệ bị bạo lực trong đời thì đồng nghĩa 
với việc cần những chính sách và sáng kiến hiệu quả hơn 
nữa.(xem Hộp 11).

Các cuộc điều tra dựa trên dân số có thể bao gồm các 
cuộc khảo sát chuyên dụng, tập trung vào BLPNTEG, 
hoặc khảo sát về các vấn đề rộng hơn (khảo sát sức 
khỏe, khảo sát các vụ án phạm tội) tích hợp những mục 
phần hoặc câu hỏi cụ thể liên quan đến BLPNTEG. Để hỗ 
trợ và tăng cường năng lực bền vững cho các quốc gia 
và khu vực trong nghiên cứu về BLPNTEG, UNFPA đã 
phát triển các tài liệu chi tiết thông qua sáng kiến 
kNOwVAWdata (Hiểu rõ về dữ liệu về BLPN) về những 
điểm mạnh và điểm 

yếu của các cuộc khảo sát chuyên dụng so với những 
phần mục về BLPN ở các cuộc khảo sát lớn hơn.2 
kNOwVAWdata đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây 
dựng năng lực thực hiện khảo sát và phân tích BLPNTEG 
ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Sáng kiến này giúp 
tăng cường năng lực của các tổ chức quốc gia trong việc 
thu thập và phân tích dữ liệu, sử dụng các phương pháp 
khảo sát tốt nhất đã được quốc tế công nhận.

Sáng kiến này đã tạo ra một loạt các tài liệu về dữ liệu về 
BLPNTEG nhằm nâng cao hiểu biết về các thuật ngữ và 
nguyên tắc chính liên quan đến dữ liệu về BLPNTEG, đặc 
biệt là về việc nghiên cứu về tỷ lệ phổ biến:

Cho dù dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát chuyên 
dụng hay thông qua các mô-đun trong cuộc khảo sát lớn 
về một chủ đề rộng hơn, thì nghiên cứu tỷ lệ phổ biến 
của BLPTEG luôn bao gồm các cuộc phỏng vấn với mẫu 
đại diện sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc. Các cuộc điều 
tra dựa trên dân số nhằm xác định mức độ phổ biến của 
BLPNTEG cần được triển khai trên một mẫu nghiên cứu 
lớn bao gồm những phụ nữ được lựa chọn ngẫu nhiên để 
có thể đại diện cho dân số nói chung; do đó, người phỏng 
vấn không thể biết trước liệu những phụ nữ được phỏng 
vấn đã trải qua bạo lực hay chưa. Bên cạnh đó, một trong 
những điều kiện quan trọng đó là người phỏng vấn phải 
được tập huấn trước đó về những nguyên tắc đạo đức và 
an toàn khi tiến hành nghiên cứu về BLPNTEG.

Các cuộc điều tra dựa trên dân số là cách duy nhất để 
tạo ra các số liệu thống kê đáng tin cậy, toàn diện và có 
khả năng thể hiện quy mô của vấn đề trên toàn khu vực 
dân số, với điều kiện chúng được thực hiện đúng cách. 
Tuy nhiên, các cuộc điều tra dựa trên dân số đòi hỏi một 
nguồn lực lớn về đào tạo, tài chính và kỹ thuật.7

UNFPA, Measuring
Prevalence of Violence
against Women - Key
Terminology (Xác định tỷ lệ 
phổ biến của bạo lực đối với 
phụ nữ - Các thuật ngữ 
chính) (2016)3 giới thiệu định 
nghĩa của các thuật ngữ hay 
được sử dụng liên quan đến 
bạo lực đối với phụ nữ và tỷ 
lệ phổ biến của vấn đề này.

UNFPA, Measuring
Prevalence of Violence
against Women - Survey
Methodologies (Xác định tỷ lệ 
phổ biến của bạo lực đối với 
phụ nữ - Các phương pháp 
khảo sát) (2016)4

cung cấp thông tin về các 
phương pháp nghiên cứu 
phổ biến khác nhau.

UNFPA, Sources of
Data (Nguồn dữ liệu) 
(2016)5 là tài liệu truyền đơn 
cung cấp thông tin về sự 
khác biệt giữa dữ liệu hành 
chính và dữ liệu tỷ lệ phổ 
biến về BLPN.

UNFPA, Six golden 
principles for interviewing 
women whomay have 
experiencedviolence (Sáu 
nguyên tắc vàng khi phỏng 
vấn phụ nữ có thể từng bị 
bạo lực)(2016)6 cung cấp 
sáu nguyên tắc cần được 
cân nhắc khi đào tạo người 
phỏng vấn.
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DHS Fieldwork Manuals (Tài liệu Hướng dẫn thực địa 
DHS): DHS Survey OrganizationManual (Hướng dẫn 
tổ chức khảo sát DHS);13 Training Field Staff for DHS 
Surveys (Tập huấn nhân viên thực địa cho khảo sát 
DHS);14 DHS Interviewer’s Manual (Hướng dẫn cho 
người phỏng vấn DHS);15 DHS Supervisor’s and 
Editor’s Manual (Hướng dẫn cho giám sát và biên tập 
viên DHS);16 và DHS Biomarker Field Manual (Hướng 
dẫn sử dụng chỉ số sinh học DHS).17

DHS Sampling Manual (Hướng dẫn lấy mẫu DHS).18

Report Tabulation (Báo cáo dạng bảng biểu): 
Tabulation Plan for DHS KeyIndicators Report (Thiết 
kế bảng cho Báo cáo các chỉ số DHS)19  Tabulation 
Plan for DHS Final Report (Thiết kế bảng cho báo cáo 
DHS cuối cùng) .20

Statistical and Methodological Documentation (Tài 
liệu thống kê và Phương pháp luận): Guide to DHS 
Statistics (Tìm hiểu về số liệu thống kê DHS);21 
International Indicators (Chỉ số quốc tế).22

Một bộ công cụ đã được xây dựng nhằm cung cấp 
hướng dẫn từng bước cho các Chính phủ và các cơ 
quan thống kê quốc gia thực hiện nghiên cứu dựa vào 
dân số về mức độ phổ biến của BLPNTEG, thu thập, 
tổng hợp dữ liệu và phân tích các chỉ số về BLPNTEG. 
Các quốc gia quan tâm đến việc tiến hành nghiên cứu 
tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG tham khảo các tài liệu 
được giới thiệu dưới đây.

WHO, Interviewer Training in the WHO Multi-CountryStudy on 
Women’s Health and Domestic Violence(Tài liệu WHO hướng dẫn 
người phỏng vấn trong nghiên cứu đa quốc gia về sức khỏe phụ nữ và 
bạo lực gia đình(2004)11

WHO, Full Report - Initial results on prevalence, healthoutcomes and 
women's responses (Báo cáo đầy đủ - Kết quả ban đầu về tỷ lệ phổ 
biến, hậu quả sức khỏe và những phản ứng của phụ nữ) (2005)9

WHO, Summary Report - Initial results on prevalence,health outcomes 
and women's responses (Báo cáo tóm tắt - Kết quả ban đầu về tỷ lệ 
phổ biến, hậu quả sức khỏe và những phản ứng của phụ nữ) (2005)10

Năm 2005, WHO đã công bố Báo cáo Nghiên cứu đa 
quốc gia về Sức khỏe phụ nữ và Bạo lực gia đình đối 
với phụ nữ.8 Báo cáo phân tích dữ liệu thu thập được 
từ hơn 24.000 phụ nữ ở 10 quốc gia đại diện cho nhiều 
văn hóa, khu vực địa lý và thành phố/nông thôn tại: 
Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Nhật Bản, Namibia, Peru, 
Samoa, Serbia và Montenegro, Tanzania và Thái Lan. 
Nghiên cứu của WHO được thực hiện với nhóm phỏng 
vấn và giám sát viên nữ thông qua quá trình lựa chọn 
kỹ lưỡng và tập huấn phù hợp.

Phương pháp luận của WHO bao gồm các phân mục 
khảo sát để xác định tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG, tác 
động của BLPNTEG đến sức khỏe, cũng như các yếu 
tố đằng sau đó góp phần làm tăng nguy cơ bạo lực, 
hậu quả của bạo lực đối với phụ nữ và con cái của họ, 
và hành vi tìm kiếm trợ giúp của phụ nữ. Phương pháp 
này cũng bao gồm một hệ thống tiêu chuẩn cho việc 
thực hiện cuộc khảo sát dựa trên dân số, và một cuộc 
điều tra có cấu trúc dưới hình thức phỏng vấn mặt đối 
mặt với một mẫu đại diện là những người phụ nữ trong 
độ tuổi 15–49 (tuổi sinh sản). Các phương pháp và 
công cụ cũng bao gồm yếu tố định tính thông qua các 
cuộc thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và 
phỏng vấn chính thức. Bên cạnh đó, những nguyên tắc 
về đạo đức và bảo mật là yếu tố chính cấu thành nên 
phương pháp, gồm có các tiêu chuẩn đạo đức và an 
toàn, cũng như những hướng dẫn đào tạo cho người 
phỏng vấn. Phương pháp được phát triển cho nghiên 
cứu của WHO hiện được quốc tế công nhận là mô hình 
thực hành tốt nhất cho các nghiên cứu quốc gia dựa 
trên dân số về BLPNTEG và được áp dụng ở khoảng 
20 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chương trình Khảo sát Nhân khẩu học và Sức khỏe 
(DHS)12 có thể được sử dụng để thu thập và phổ biến dữ 
liệu chính xác, có khả năng đại diện cho một quốc gia về 
nhiều chủ đề y tế, bao gồm: sức khỏe sinh sản, sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em, hành vi tình dục và dinh dưỡng. DHS 
bao gồm một phân mục tủy chọn về bạo lực gia đình, với 
các câu hỏi được sửa đổi từ bảng hỏi của WHO để cho 
phép việc so sánh giữa các quốc gia.

Theo truyền thống, Chương trình DHS chỉ tập trung vào 
phụ nữ trong độ tuổi 15–49 (tuổi sinh sản); tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, UNFPA đã mở rộng Chương 
trình này cho phụ nữ từ 50 tuổi trở lên. Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UNFPA đã hỗ trợ 
Chương trình DHS ở các nước khu vực Châu Á và Thái 
Bình Dương tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và an toàn 
của WHO. Chương trình DHS thường được tiến hành 5 
năm một lần, để tạo ra các dữ liệu có thể so sánh theo 
chiều dọc nhằm phân tích các xu hướng theo thời gian.
Trang web của Chương trình DHS cung cấp các tài liệu 
cơ bản để đi kèm với bảng câu hỏi mẫu, bao gồm một 
phân mục về BLPNTEG. Những nước quan tâm đến việc 
tiến hành chương trình DHS cần tham khảo tài liệu này, 
bởi tại đây cung cấp hướng dẫn từng bước về cách quản 
lý cuộc điều tra. Các tài liệu bao gồm:

4.2 Nguồn tài liệu hướng dẫn
khảo sát mức độ phổ biến
của bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái

4.2.1 Nguồn tài liệu của Tổ chức
Y tế Thế giới (WHO)

4.2.2 Nguồn tài liệu của Chương trình
Khảo sát Nhân khẩu học và Sức khỏe
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Các cuộc điều tra về sự phổ biến của BLPNTEG 
thường bao gồm bạo lực thể chất, bạo lực tình dục, 
bạo lực tâm lý và bạo lực kinh tế (xem Biểu đồ 3). Cần 
phải lưu ý rằng không phải người phụ nữ nào cũng có 
thể nhận ra rằng họ đang bị bạo lực. Tuy nhiên, kể cả 
khi nhận thức được điều đó, họ thường không sử dụng 
những từ ngữ như "bạo lực" hay "lạm dụng" để nói về 
trải nghiệm của mình. Do đó, các thuật ngữ này nên 

được tránh trong các câu hỏi khảo sát. Để tính được tỷ 
lệ phổ biến của BLPNTEG, các câu hỏi khảo sát nên 
đưa ra các hành vi cụ thể có thể đo lường một cách có 
hệ thống. Hơn nữa, những phụ nữ đã từng bị bạo lực, 
đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm và trong gia 
đình, thường phải chịu nhiều hình thức bạo lực 
và/hoặc bị nhiều lần; do đó, các cuộc điều tra nên cho 
phép thu thập dữ liệu về tất cả các hình thức bạo lực 
mà phụ nữ trải qua trong suốt cuộc đời của họ và trong 
12 tháng qua.

Việc thu thập dữ liệu về những nơi phụ nữ bị bạo lực, 
chẳng hạn như ở nơi công cộng (đường phố, phương 
tiện công cộng), không gian riêng tư (nhà riêng, cơ 
quan) và môi trường liên quan đến công việc cũng rất 
quan trọng.

Tính đến tháng 12 năm 2017, tám nước thành viên 
ASEAN đã hoàn thành các nghiên cứu tỷ lệ phổ biến 
của BLPNTEG (xem Bảng 5 và Phụ lục A) về tóm tắt 
các phát hiện từ mỗi nghiên cứu). Trong đó, Campu-
chia và Philippines đã tiến hành nghiên cứu tỷ lệ phổ 
biến BLPNTEG định kỳ.

UNSD đã xây dựng Tài liệu 
Hướng dẫn về Tạo ra số liệu 
thống kê về bạo hành đối với 
phụ nữ: Khảo sát thống kê 
(2014)23. Tài liệu nhằm hỗ trợ 
các cơ quan thống kê quốc gia 
trong việc đánh giá phạm vi, quy 
mô và độ phổ biến của 
BLPNTEG. Tài liệu thảo luận về 
phương pháp luận, nguồn dữ 
liệu, các phân loại thống kê có 

liên quan, kết quả đầu ra, lựa chọn từ ngữ cho câu hỏi và 
tất cả các vấn đề liên quan khác cần xem xét khi tiến 
hành khảo sát thống kê về BLPNTEG.Tài liệu này cũng 
cung cấp hướng dẫn chi tiết về các yếu tố cần thiết khi 
triển khai khảo sát và các bước lập kế hoạch, tổ chức và 
thực hiện khảo sát, cũng như các điều kiện để đảm bảo 
kết quả khảo sát đáng tin cậy, hợp lệ và nhất quán. Bên 
cạnh đó, tài liệu còn có các hướng dẫn từng bước và kế 
hoạch thu thập, xử lý, phân tích và phổ biến dữ liệu 
BLPNTEG, bao gồm hướng dẫn về vai trò của các cuộc 
khảo sát thống kê trong việc đáp ứng các mục tiêu chính 
sách liên quan đến BLPNTEG.

Tài liệu hướng dẫn của UNSD nên được sử dụng cùng với 
các tài liệu hướng dẫn khác của UNODC và UNSD, bao gồm:

4.4 Các nghiên cứu tỷ lệ phổ biến
của bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái được thực hiện ở các
nước thành viên ASEAN

4.3 Các loại bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái được
nghiên cứu trong khảo sát
mức độ phổ biến

4.2.3 Nguồn tài liệu của Cơ quan
Thống kê Liên Hợp Quốc (UNDS)

UNODC, Manual on Victimization Surveys (Sổ tay 
hướng dẫn điều tra nạn nhân) (2010) cung cấp những 
hướng dẫn về mọi khía cạnh của các cuộc điều tra 
nạn nhân.24

UNSD, Designing Household Survey Samples:Practi-
cal Guidelines (Các mẫu thiết kế khảo sát hộ gia đình) 
(2008) là một hướng dẫn thiết thực để thiết kế khảo 
sát, xử lý dữ liệu và phân tích các cuộc khảo sát hộ 
gia đình quy mô lớn.25

UNSD, Household Sample Surveys in Developingand 
Transition Countries (Các mẫu khảo sát hộ gia đình ở 
các nước đang phát triển và chuyển đổi) (2005) bao 
gồm các khía cạnh quan trọng trong việc tiến hành 
khảo sát hộ gia đình, bao gồm thiết kế mẫu, thực hiện 
khảo sát, các lỗi không liên quan đến mẫu, chi phí 
khảo sát và phân tích dữ liệu.26

Bảng 5. Các nghiên cứu về bạo lực đối
với phụ nữ và trẻ em gái đã được thực
hiện (theo quốc gia và năm thực hiện)

Quốc gia Nghiên cứu tỷ lệ phổ biến của
BLPNTEG (năm thực hiện)

Campuchia

Indonesia

Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam
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Biểu đồ 3. Các kiểu bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được phân tích
trong nghiên cứu tỷ lệ phổ biến

Bạo lực thể chất
Định nghĩa - Hành vi cố ý sử dụng vũ lực có khả năng gây tổn hại về thể chất, thương tích, khuyết tật 
và trong trường hợp nghiêm trọng nhất là tử vong
Cách xác định - Hỏi các phụ nữ về những hành vi bạo lực thể chất cụ thể mà họ đã trải qua kể từ khi 
15 tuổi và trong 12 tháng qua từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng (ví dụ: tát, đẩy, xô, kéo tóc, đá, 
làm nghẹt thở, làm bỏng và sử dụng vũ khí)

Bạo lực kinh tế 
Định nghĩa - Hành vi từ chối quyền tiếp cận và kiểm soát nguồn lực cơ bản của phụ nữ, có hành vi cố 
ý hay nỗ lực khiến cho cá nhân trở nên phụ thuộc tài chính vào người khác, bằng cách cản trở quyền 
tiếp cận hoặc kiểm soát nguồn lực và / hoặc hoạt động kinh tế độc lập của họ
Cách xác định - Hỏi các phụ nữhành vi nào là bạo lực kinh tế, chẳng hạn như từ chối quyền tiếp cận 
tiền hoặc quỹ của gia đình, từ chối việc chồng hoặc bạn đời đóng góp vào tài chính gia đình, từ chối 
thực phẩm và nhu cầu cơ bản, và kiểm soát quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe, việc làm hoặc tiền

Bạo lực tình dục
Định nghĩa - bất cứ hành vi tình dục, ý định thực hiện hành vi tình dục nào, hoặc bất cứ hành vi cưỡng 
bức nào nhắm đến tính dục của một người được thực hiện bởi bất cứ ai có hay không có mối quan hệ với 
nạn nhân, trong bất kỳ bối cảnh nào, bao gồm ở nhà, nơi làm việc và không gian công cộng.
Cách xác định - HHỏi các phụ nữ về những hành vi bạo lực tình dục cụ thể mà họ đã trải qua kể từ 
khi 15 tuổi và trong 12 tháng qua theo 3 loại:

Ép buộc giao cấu hoặc hiếp dâm, ví dụ, họ buộc phải giao cấu với thủ phạm vì sợ những gì thủ 
phạm sẽ làm nếu như họ từ chối
Bạo lực tình dục có tiếp xúc về thể chất, ví dụ, hành vi động chạm ngoài ý muốn của phụ nữ (bao gồm 
giao cấu) và hành vi tình dục mà phụ nữ phải thực hiện dù cảm thấy tủi nhục và bị hạ thấp nhân phẩm.
Bạo lực tình dục không có tiếp xúc về thể chất, ví dụ như trêu ghẹo, quấy rối tình dục bằng lời nói 
và sử dụng văn bản và hình ảnh tình dục trên điện thoại và phương tiện truyền thông xã hội điện tử

1

2

3

Bạo lực tâm lý
Định nghĩa - Bất kỳ hành vi hay hành động bỏ rơi nào gây  tổn hại đến lòng tự trọng, phẩm giá, danh tính 
hoặc sự phát triển của phụ nữ. Bạo lực tâm lý bao gồm, nhưng không giới hạn các hành vi sỉ nhục, đe dọa 
mất quyền nuôi con của một người, cô lập cá nhân khỏi gia đình hoặc bạn bè, đe dọa làm tổn hại đến cá 
nhân hoặc người mà họ quan tâm, liên tục quát mắng hoặc hạ thấp nhân phẩm, khiến cá nhân sợ hãi 
thông qua những từ hoặc cử chỉ đáng sợ, kiểm soát hành vi và phá hoại tài sản.
Cách xác định - Hỏi các phụ nữ về những hành vi bạo lực tâm lý cụ thể mà họ đã trải qua kể từ khi 
15 tuổi và trong 12 tháng qua bao gồm:

Kiểm soát hành vi, ví dụ người chồng hoặc bạn tình ngăn cản người phụ nữ tiếp xúc với gia đình, 
luôn muốn biết cô ấy đang ở đâu, đòi hỏi người phụ nữ phải xin phép khi tìm đến các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe
Lạm dụng cảm xúc, ví dụ, lừa đảo, sỉ nhục, xúc phạm bằng lời nói, gọi phụ nữ bằng những từ ngữ gây 
xúc phạm, làm những việc khiến người phụ nữ cảm thấy sợ hãi hoặc bị đe dọa, và đe dọa làm hại người 
cô ấy quan tâm bằng lời nói hay cử chỉ.

1

2

Nguồn: UNFPA, Measuring Prevalence of Violence against Women: Key Terminology (Xác định mức độ phổ biến của
bạo lực đối với phụ nữ: Thuật ngữ chính), kNOwVAWdata (2016)
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Campuchia và Philippines đã sử dụng các phân mục bạo 
lực gia đình của DHS để tiến hành các cuộc điều tra về tỷ 
lệ phổ biến của BLPNTEG và tiếp tục thực hiện nghiên 
cứu này theo thời gian. Thái Lan đã tham gia vào Nghiên 
cứu đa quốc gia của WHO về sức khỏe phụ nữ và bạo 
lực gia đình đối với phụ nữ. Indonesia, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào và Việt Nam cũng áp dụng phương pháp 
luận được phát triển cho cuộc nghiên cứu đa quốc gia 
này của WHO để có thể tạo ra dữ liệu so sánh giữa các 
quốc gia. Singapore thì áp dụng phương pháp nghiên 
cứu của cuộc Điều tra quốc tế về bạo lực đối với phụ nữ 
(IVAWS)27 để tiến hành nghiên cứu về tỷ lệ phổ biến của 
BLPNTEG của quốc gia này.

Campuchia đã tiến hành các cuộc Điều tra Sức khỏe 
Nhân khẩu học (CDHS) vào năm 2000, 2005 và 2014;28 
mỗi CDHS bao gồm các phân mục tập trung vào trải 
nghiệm của phụ nữ với bạo lực gia đình. Dữ liệu cho thấy 
so sánh trong 14 năm về trải nghiệm của phụ nữ với bạo 
lực do bạn tình gây ra trong suốt cuộc đời của họ và 
trong 12 tháng qua. Việc thực hiện cùng một cuộc khảo 
sát qua các năm đã tạo ra dữ liệu so sánh giúp quốc gia 
này hiểu thêm về diễn biến và xu hướng của BLPNTEG. 
Số liệu chứng minh rằng từ năm 2000 đến 2014, tại 
Campuchia, tỷ lệ phụ nữ từng kết hôn đã trải qua bạo lực 
thể chất từ 15 tuổi trở lên có giảm nhẹ. Trong khi đó, tỷ lệ 
phụ nữ bị bạo lực thể chất trong khoảng 12 tháng trước 
cuộc khảo sát giảm đáng kể. Việc giảm tỷ lệ bạo lực hiện 
tại phần nào cho thấy các chương trình, chính sách và 
sáng kiến về BLPNTEG của Campuchia đang có hiệu lực.

Để có thể so sánh dữ liệu BLPNTEG ở các khoảng thời 
gian khác nhau và giữa các quốc gia, khu vực và thậm 
chí trên toàn cầu, việc thực hiện khảo sát và các phương 
pháp nghiên cứu tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG cần được 
chuẩn hóa. Thái Lan hiện đang có kế hoạch phát triển 
các tiêu chuẩn chung, bao gồm các chỉ số và biện pháp 
được xác định rõ ràng, nhằm hướng dẫn các nước trong 
khu vực tiến hành nghiên cứu tỷ lệ phổ biến của 
BLPNTEG để có thể so sánh dữ liệu giữa các nước thành 
viên ASEAN và diễn biến của BLPNTEG theo thời gian. 
Đôi khi, do các vấn đề về phương pháp nghiên cứu và 
các yếu tố phức tạp khác, các khảo sát tỷ lệ phổ biến có 
thể không diễn ra theo kế hoạch, tuy nhiên, các bài học 
kinh nghiệm từ những lần thực hiện này luôn có giá trị và 
có thể chia sẻ với các nước khác trong khu vực.

Với các phương pháp, các câu hỏi khảo sát, định nghĩa 
về BLPNTEG, các biện pháp và cách phân tách tuổi tác 
khác nhau, các cuộc điều tra giữa các quốc gia khó mà 
có thể so sánh với nhau được. Chỉ có thể so sánh kết 
quả các cuộc điều tra khi chúng có cùng một phương 
pháp với cùng một bảng hỏi và cách phân tách dữ liệu.

Điểm mạnh của các nghiên cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG là chúng có thể cung cấp các số liệu đáng tin cậy 
về tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG trong một khu vực dân cư 
và xác định các yếu tố rủi ro cũng như các yếu tố góp phần 
gây ra BLPNTEG. Nghiên cứu mức độ phổ biến cũng có thể 
cho thấy lịch sử bị bạo lực của phụ nữ và trẻ em gái, hậu 
quả của bạo lực, các đặc điểm chung của phụ nữ và trẻ em 
gái bị bạo lực, hồ sơ của thủ phạm và những cách thức tìm 
sự giúp đỡ của nạn nhân. Kết quả từ các cuộc nghiên cứu 
mức độ phổ biến của BLPNTEG có thể được sử dụng để 
xây dựng các chương trình phòng chống dựa trên các yếu 
tố rủi ro, yếu tố kiến tạo, yếu tố bảo vệ và hậu quả đã được 
xác định trước đó.

Các khảo sát tỷ lệ phổ biến được tiến hành theo thời gian 
sẽ cho phép thực hiện việc so sánhđể giám sát những thay 
đổi của mức độ phổ biến của BLPNTEG, những yếu tố góp 
phần vào BLPNTEG và hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ của 
nạn nhân theo thời gian. Khi nghiên cứu tỷ lệ phổ biến của 
BLPNTEG được thực hiến khoảng 5-10 năm một lần, các 
mô hình và xu hướng mới có thể được đưa ra phân tích.

Các phát hiện liên quan đến tỷ lệ phổ biến của bạo lực hiện 
tại (những phụ nữ đã từng trải qua bạo lực do bạn tình gây 
ra trong 12 tháng qua) cho biết tình trạng của vấn đề và 
cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và 
các nhà cung cấp dịch vụ trong việc lập kế hoạch và ngân 
sách để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái hiện 
đang trải qua bạo lực. Các nghiên cứu về sự phổ biến của 
BLPNTEG có thể bao gồm các câu hỏi về lý do tại sao phụ 
nữ tìm sự giúp đỡ (hoặc không tìm sự giúp đỡ) và sự giúp 
đỡ đó từ ai. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện 
việc cung cấp dịch vụ dưới góc nhìn của nạn nhân. Các 
phát hiện nghiên cứu cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ 
các nỗ lực vận động chính sách nhằm tạo ra các chính sách 
và chương trình để phòng ngừa và ứng phó với BLPNTEG.

Trong nhiều trường hợp, tham gia vào nghiên cứu tỷ lệ phổ 
biến là cơ hội đầu tiên nhiều phụ nữ chia sẻ với ai đó về trải 
nghiệm của họ về bạo lực, được lắng nghe và nhận ra rằng 
họ đang bị bạo lực, rằng họ không nên dung thứ cho bạo 
lực và họ có thể được giúp đỡ. Trong một số trường hợp, 
đây cũng là cơ hội để người phỏng vấn suy nghĩ về vấn nạn 
này, cũng như bắt đầu hành động trên chính trải nghiệm 
của mình với bạo lực.

4.5 Ưu điểm của nghiên cứu tỷ lệ
phổ biến của BLPNTEG



Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Những thách thức trong nghiên cứu mức độ phổ biến của 
BLPNTEG là chi phí thực hiện lớn và việc thực hiện đòi 
hỏi sự đầu tư đáng kể về tài chính, kỹ thuật và nguồn 
nhân lực, thiết bị và đào tạo. Nghiên cứu tỷ lệ phổ biến 
của BLPNTEG cũng yêu cầu xây dựng năng lực, kiến 
thức và kỹ năng chuyên môn kỹ thuật. Với chi phí tiến 
hành các nghiên cứu tỷ lệ BLPNTEG, các quốc gia 
thường tiến hành chúng như một nghiên cứu đơn lẻ, 
hoặc cứ 5-10 năm một lần. Một thách thức khác với 
nghiên cứu tỷ lệ BLPNTEG là đảm bảo tuân thủ đúng 
phương pháp nghiên cứu để thu thập được dữ liệu hợp 
lệ và đáng tin cậy, cũng như tuân theo các nguyên tắc về 
đạo đức và an toàn để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái tham 
gia khảo sát. Cuối cùng, việc không sử dụng phương 
pháp chuẩn được quốc tế công nhận có thể làm giảm tính 
hợp lệ của các kết quả khảo sát và gây khó khăn cho việc 
so sánh dữ liệu giữa các quốc gia. Việc so sánh dữ liệu 
rất quan trọng trong quá trình xây dựng dữ liệu khu vực 
và toàn cầu nhằm mục tiêu giám sát các nỗ lực của thế 
giới và các khu vực trong việc ngăn chặn BLPNTEG.

“Từ chối tiết lộ”, tức khi đối tượng không sẵn sàng chia 
sẻ trải nghiệm của họ, là một trong những thử thách khi 
thực hiện các khảo sát về mức độ phổ biến. Số lượng 
người từ chối tiết lộ thông tin vốn khó xác định, khiến cho 
kết quả khảo sát sai lệch nhiều so với thực tế. Điều này 
sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng và phát 
triển các chính sách và chương trình, cũng như không 
thể phục vụ cho các mục đích so sánh. Để giảm thiểu các 
trường hợp từ chối cung cấp thông tin, các nghiên cứu về 
tỷ lệ phổ biến cần tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức và 
an toàn, cũng như đào tạo cho người phỏng vấn về các 
tiêu chuẩn này. Nếu người phỏng vấn không tôn trọng 
các nguyên tắc cơ bản, chẳng hạn như nguyên tắc về 
bảo mật, phụ nữ tham gia khảo sát sẽ khó mà tin tưởng 
người phỏng vấn để có thể chia sẻ về trải nghiệm của họ. 
Do tính chất nhạy cảm của BLPNTEG, điều quan trọng là 
phải đảm bảo an toàn cho người tham gia và người 
phỏng vấn. Những người phỏng vấn thiếu kinh nghiệm có 
thể gây thêm nhiều rủi ro cho các nạn nhân và chính bản 
thân họ. Không chỉ vậy, sự thiếu kỹ năng và chuyên môn 
cần thiết của tổ chức hoặc cơ quan tiến hành nghiên cứu 
cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ bị tổn hại của nạn 
nhân và các bên liên quan.

Các nghiên cứu về tỷ lệ phổ biến chỉ ghi nhận một số 
hình thức bạo lực. Nghiên cứu tỷ lệ phổ biến cho phép 
hiểu rõ hơn về bạo lực gia đình và bạo lực do bạn tình 
gây ra nhưng thường bỏ qua những phụ nữ và trẻ em gái 
yếu thế nhất và các vụ việc nghiêm trọng nhất, vì những 
phụ nữ đó có thể không được xác định hoặc không tham 
gia khảo sát. Nghiên cứu tỷ lệ phổ biến cũng không tiếp 
cận được những câu chuyện của những người phụ nữ đã 
bị giết, những người trong các cơ sở bảo trợ hoặc đang 
ở trong tù.

4.6 Thử thách trong nghiên cứu
mức độ phổ biến của bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái

4.7 Nghiên cứu dựa trên dân số
bao gồm nam giới sử dụng bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái
4.7.1 Cuộc điều tra quốc tế về
Nam giới và Bình đẳng giới

Cuộc điều tra quốc tế về Nam giới 
và Bình đẳng giới(IMAGES)29 là 
một bảng hỏi dành cho các hộ gia 
đình về thái độ và hành vi của 
nam giới và phụ nữ đối với nhiều 
chủ đề khác nhau liên quan đến 
bình đẳng giới. IMAGES cung cấp 
thông tin chi tiết về việc nam giới 
thực hiện hành vi IPV và trải 
nghiệm của phụ nữ với IPV, sự 
tham gia của hai giới trong các 
công việc chăm sóc, thái độ của 

họ đối với chính sách bình đẳng giới, và các chủ đề khác. 
Những dữ liệu và kết luận từ IMAGES có thể được sử dụng 
để hỗ trợ cho các chính sách và chương trình nhằm kêu gọi 
nam giới tham gia thực hiện bình đẳng giới và ngăn chặn 
BLPNTEG. Tính đến năm 2017, IMAGES đã được thực 
hiện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Bảng câu hỏi IMAGES bao gồm các mục từ cuộc Điều tra 
đa quốc gia về Sức khỏe phụ nữ và Bạo lực gia đình đối 
với phụ nữ của WHO, Điều tra nhân khẩu học và sức 
khỏe (DHS), Nam giới vì bình đẳng giới (GEM), Scale30 
(một công cụ đã được công nhận để đánh giá thái độ về 
giới tính đã được điều chỉnh và được xác nhận trong 
nghiên cứu hộ gia đình tại hơn 20 quốc gia) và các câu 
hỏi khác về thái độ và hành vi của nam giới liên quan đến 
bình đẳng giới.

Ở Trung Đông và Bắc Phi (MENA), Promundo, UN 
Women và các nhà nghiên cứu địa phương đã hợp tác để 
tiến hành một cuộc nghiên cứu đa quốc gia lớn nhất 
nhằm tìm hiểu về thái độ và hành vi của nam giới và phụ 
nữ đối với một loạt các vấn đề chính liên quan đến bình 
đẳng giới. Hiểu về Nam tính: Kết quả từ cuộc điều tra 
quốc tế về Nam giới và Bình đẳng giới (IMAGES) - Trung 
Đông và Bắc Phi (MENA)31 bao gồm các cuộc khảo sát 
với gần 10.000 nam và nữ trong độ tuổi 18–59, gồm có 
cả khu vực thành thị và nông thôn (cũng như các khu 
định cư tị nạn) ở Ai Cập, Lebanon, Morocco và Palestine. 
Các chủ đề bao gồm hỗ trợ cho bình đẳng giới, hỗ trợ 
các chính sách quyền của phụ nữ, việc ra quyết định 
trong gia đình, các hình thức bạo lực giới khác nhau, sự 
tham gia của nam giới trong công việc chăm sóc và việc 
nhà, khoảng trống trong sức khỏe giới tính, điều kiện 
sống bất lợi, tuổi thơ và nhiều vấn đề khác.

Nghiên cứu này nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính so 
sánh, cho thấy sự giống và khác nhau giữa các nước 
trong khu vực MENA và đưa ra những phân tích cụ thể 
cho từng quốc gia.
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4.7.2 Các đối tác về nguồn lực
cho công tác phòng ngừa

Thông qua một chương trình 
hợp tác khu vực 'Đối tác phòng 
ngừa', UNDP, UNFPA, UN 
Women và UN Volunteers đã 
tiến hành nghiên cứu Tại sao 
một số nam giới sử dụng bạo 
lực đối với phụ nữ và chúng ta 
cần làm gì để ngăn chặn điều 
đó?32. Nghiên cứu đã thu thập 
và phân tích các dữ liệu định 
lượng và dữ liệu định tính từ 

hơn 10.000 nam giới và 3.000 phụ nữ ở chín địa điểm 
trên sáu quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương (Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, 
Papua New Guinea và Sri Lanka). Nghiên cứu cung cấp 
một tổ dữ liệu đa quốc gia lớn nhất về việc nam giới sử 
dụng bạo lực đối với phụ nữ và có thể được dùng làm cơ 
sở thông tin cho các biện pháp can thiệp dựa trên bằng 
chứng ngăn chặn bạo lực. Để đảm bảo khả năng so sánh 
dữ liệu trên các trang web, cuộc nghiên cứu đã sử dụng 
bảng câu hỏi có cấu trúc tiêu chuẩn, được rút ra từ 
Nghiên cứu về Sức khỏe và Mối quan hệ của nam giới33, 
Nghiên cứu đa quốc gia của WHO về Sức khỏe phụ nữ 
và Bạo lực gia đình đối với phụ nữ, và Khảo sát IMAGES. 
Nghiên cứu này cũng có thể hỗ trợ cho các nỗ lực phòng 
chống bạo lực.

Chương trình 'Đối tác phòng 
ngừa' đã phát triển Bộ công cụ 
cho nghiên cứu đa quốc gia về 
Nam giới và Bạo lực: Tại sao 
một số nam giới sử dụng bạo 
lực đối với phụ nữ và chúng ta 
cần làm gì để ngăn chặn điều 
đó.34 Bộ công cụ bao gồm các 
phương pháp tiếp cận sau đây:

Khảo sát định lượng các hộ gia đình đại diện dựa trên 
dân số với nam giới;
Phỏng vấn định tính về trải nghiệm cuộc đời với những 
nam giới bạo lực có hay không sử dụng bạo lực;
Quan điểm về xã hội học và dân tộc học cho nghiên 
cứu chính sách.
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CHƯƠNG 5
DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH VỀ
BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI



Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Dữ liệu hành chính thường xuyên 
được thu thập và tổng hợp bởi các 
nhà cung cấp dịch vụ (cơ sở chăm 
sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội, cán bộ 
tư pháp và cảnh sát), cơ quan chính 
phủ, các phòng ban và nhà cung cấp 
dịch vụ phi chính phủ

Dữ liệu hành chính cho biết số lượng 
và những loại vụ việc BLPNTEG đã 
được phát hiện và báo cáo cho 
chính quyền, nhà cung cấp dịch vụ, 
các điểm tiếp nhận và can thiệp, 
những trường hợp đã tiếp cận với 
các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ, trong 
một khoảng thời gian nhất định tại 
các huyện, tỉnh và khu vực.

Dữ liệu hành chính là cơ hội để tìm 
hiểu rõ hơn về xu hướng của các vụ 
việc bạo lực và kết quả của chúng, 
cũng như giúp hỗ trợ việc cải thiện 
dịch vụ cho các nạn nhân.

Bởi dữ liệu hành chính cho thấy tình 
hình sử dụng dịch vụ của các nạn 
nhân của BLPNTEG , nên các dữ 
liệu loại này có thể được sử dụng để 
nghiên cứu các xu hướng trong việc 
báo cáo và ứng phó với BLPNTEG, 

cũng như cung cấp thông tin hỗ 
trợ cho các kế hoạch chương 
trình và phân bổ nguồn lực để cải 
thiện chất lượng và tính sẵn có 
của dịch vụ.

Các bộ và cơ quan sử dụng các 
loại hệ thống quản lý dữ liệu khác 
nhau để thu thập và phân tích dữ 
liệu hành chính liên quan đến 
BLPNTEG, bao gồm hệ thống lập 
hồ sơ hoặc lưu trữ trên giấy, hệ 
thống quản lý dữ liệu trên máy 
tính và hệ thống quản lý hồ sơ 
trên máy tính và web.

Các bộ và cơ quan ban ngành 
cũng gặp một số khó khăn khi xử lý 
các luồng dữ liệu hành chính, bao 
gồm: sự chậm trễ trong luồng dữ 
liệu chuyển từ cấp xã đến cấp 
huyện, tỉnh và quốc gia; thiếu nhất 
quán trong việc sử dụng các hệ 
thống dữ liệu trên giấy tờ và trên 
máy tính ở các cấp trong bộ và cơ 
quan ban ngành; dữ liệu bị phân 
chia quá nhỏ lẻ; hay những vấn đề 
trong các kênh chia sẻ và tổng hợp 
dữ liệu giữa các phòng ban trong 
các bộ và cơ quan nhà nước.

Những khác biệt trong cách định 
nghĩa BLPNTEG và phân tách dữ 
liệu về BLPNTEG cũng có thể ảnh 
hưởng đến khả năng tổng hợp và 
so sánh dữ liệu về BLPNTEG của 
các ngành.

Việc thu thập dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG rất quan trọng, tuy 
nhiên độ tin cậy của dữ liệu phụ 
thuộc rất nhiều vào khâu lập hồ sơ, 
nhập và lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, 
việc cải thiện hệ thống lập hồ sơ và 
nhập dữ liệu ở các điểm tiếp nhận 
là thực sự cần thiết.

Dữ liệu hành chính về BLPNTEG 
chưa thực sự được phân tích một 
cách thỏa đáng do những thiếu sót 
về kiến thức, kỹ năng phân tích và 
báo cáo.

Để có thể khai thác hiệu quả dữ 
liệu hành chính, các nhà hoạch 
định chính sách, các bộ, ngành, 
các tổ chức cần giải quyết 
những khoảng trống trong công 
tác thu thập và phân tích dữ liệu 
hành chính.

Nội dung nổi bật

Trong những năm gần đây, các chính phủ và các đối tác 
phát triển đang dần quan tâm hơn đến việc khai thác sử 
dụng dữ liệu hành chính trong việc giám sát và báo cáo 
về BLPNTEG. Dữ liệu hành chính là nguồn dữ liệu và 
thông tin quan trọng, có thể dễ dàng truy cập và sử dụng 
để hỗ trợ các nghiên cứu về tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG  
bằng cách cung cấp những thông tin về mức độ tiếp cận 
dịch vụ của các nạn nhân BLPNTEG. Dữ liệu hành chính 
cũng có thể được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện 
các mục tiêu và chỉ số SDG liên quan đến BLPNTEG 
không yêu cầu dữ liệu tỷ lệ phổ biến. Dữ liệu hành chính 
chỉ có thể được dùng cho việc báo cáo về chỉ số SDG 
16.1.1: số nạn nhân của các vụ giết người có chủ ý trên 
100.000 dân, theo giới tính và độ tuổi, và chỉ số 16.2.2: 
số nạn nhân của nạn buôn người trên 100.000 dân theo 
giới tính, độ tuổi, và hình thức bóc lột.

Ở nhiều nước thành viên ASEAN, dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG thường xuyên được các cơ quan, ban ngành 
chính phủ (phúc lợi xã hội, bảo vệ trẻ em, y tế, cảnh sát, 
công tố viên và tòa án) thu thập và biên soạn tại các cơ 
sở chăm sóc sức khỏe công cộng và tư nhân ở cấp độ 
địa phương, huyện, tỉnh và quốc gia. Một số nước hiện 
đã có một lượng thông tin lớn về tình trạng sử dụng

dịch vụ của phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo 
lực, cũng như về cách các nhà cung cấp dịch vụ ứng phó 
với phụ nữ và trẻ em gái khi họ tìm đến các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý xã hội, trợ giúp pháp lý, tư 
pháp và nơi trú ẩn (xem Biểu đồ 4). Tuy nhiên, mục đích 
chính của dữ liệu hành chính thường không phải là 
nghiên cứu về BLPNTEG mà là cung cấp thông tin cho 
mục đích quản trị (như khối lượng công việc, hậu cần, 
ngân sách và báo cáo) và mục đích quản lý trường hợp. 
Dữ liệu hành chính thường không được thu thập, chia sẻ 
giữa các ngành hoặc phân tích dưới 'lăng kính 
BLPNTEG' hay được sử dụng để cải thiện việc cung cấp 
dịch vụ cho các nạn nhân BLPNTEG. Dưới 'lăng kính 
BLPNTEG', việc thu thập, biên soạn, chia sẻ, phân tích 
và sử dụng dữ liệu với kiến thức và sự hiểu biết về 
BLPNTEG nhằm mục đích hiểu rõ hơn về BLPNTEG và 
làm cơ sở thông tin cho các phương pháp dựa trên bằng 
chứng trong công tác ngăn chặn và ứng phó với 
BLPNTEG, bao gồm cải thiện chất lượng và tính sẵn có 
của dịch vụ cho nạn nhân BLPNTEG.

Singapore hiện đang sở hữu nhiều kênh báo cáo về 
BLPNTEG, bao gồm các kênh chính thức và không chính 
thức. Ví dụ, hệ thống trường học và cảnh sát có hệ thống 
báo cáo riêng của họ cho các trường hợp bạo lực. 
Singapore cũng có một mạng lưới các tổ chức đang hoạt 
động nhằm chấm dứt mọi hình thức bạo lực.

5.1. Dữ liệu hành chính về
bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái



Dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Biểu đồ 4. Nguồn dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên các
lĩnh vực

Y tế

Phúc lợi
xã hội

Bảo vệ
trẻ em

Giáo dục

Văn phòng
công tố

Các tổ chức xã hội
dân sự hoặc

tổ chức
phi chính phủ 

cung cấp dịch vụ

Cảnh sát

Tòa án

Trung tâm
bảo trợ

Các đường dây
hỗ trợ

Các cơ quan/
hiệp hội
phụ nữ

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về những nạn nhân BLPNTEG tìm đến phòng 
khám và bệnh viện (công và tư) do bạo lực gia đình, bạo lực tình dục và các hình thức 
bạo lực khác

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về các vụ bạo lực đối với trẻ em gái trong và xung 
quanh trường học

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về các vụ BLPNTEG được báo cáo và/hoặc 
chuyển tiếp đến văn phòng công tố viên để điều tra và/hoặc truy tố, và số lượng lệnh 
bảo vệ và/hoặc lệnh cấm chỉ thông qua các văn phòng công tố viên

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về những nạn nhân của BLPNTEG đã tiếp cận các 
dịch vụ hỗ trợ và trung tâm bảo trợ thông qua hệ thống phúc lợi xã hội

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về những trẻ em gái đã trải qua bạo lực và gia đình 
của các em - những người đã tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ, bao gồm dịch vụ chăm 
sóc thay thế, thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về những nạn nhân BLPNTEG tiếp cận các dịch vụ 
hỗ trợ, bảo vệ và trợ giúp pháp lý thông qua các cơ quan/hiệp hội của phụ nữ

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về các vụ BLPNTEG được xác định và báo cáo cho cảnh 
sát, những thông báo về an toàn của cảnh sát và/hoặc lệnh bảo vệ do cảnh sát ban hành.

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về các vụ án BLPNTEG bị truy tố tại tòa án, số lượng 
lệnh bảo vệ và/hoặc lệnh cấm của tòa án hoặc thẩm phán, số bản án được đưa ra cho thủ 
phạm (do vi phạm) và số lượng trường hợp bị kết án.

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về các cuộc gọi đến đường dây hỗ trọ/đường dây nóng 
liên quan đến các vụ BLPNTEG và mọi thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến quản lý hồ sơ 
và/hoặc báo cáo các trường hợp BLPNTEG.

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về những nạn nhân của BLPNTEG tiếp cận các trung tâm 
bảo trợ và nơi trú ẩn, thông tin chi tiết về trường hợp của họ, bao gồm việc tiếp cận cảnh sát, 
cơ quan tư pháp và các nhà cung cấp dịch vụ khác

Dữ liệu hành chính bao gồm thông tin về những nạn nhân BLPNTEG tiếp cận các nhà cung cấp 
dịch vụ của các tổ chức xã hội dân sự, phi chính phủ, và thông tin chi tiết về các trường hợp 
của họ, bao gồm việc tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ, cảnh sát và cơ quan tư pháp khác.
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Củng cố dữ liệu hành chính về BLPNTEG là một sự đầu 
tư quan trọng và hữu ích. Dữ liệu hành chính có rất nhiều 
ưu điểm. Các cơ quan và tổ chức có hệ thống thu thập 
dữ liệu hành chính về BLPNTEG tự động và thường 
xuyên tại các điểm tiếp nhận (là những nơi mà phụ nữ và 
trẻ em gái bị bạo lực tiếp cận các dịch vụ, bảo vệ và/hoặc 
tư pháp) và liên tục tổng hợp những dữ liệu này ở cấp 
quận, huyện, tỉnh và quốc gia. Điều này khác với việc dữ 
liệu tỷ lệ phổ biến được thu thập định kỳ (vài năm một 
lần) và thường chỉ trong một thời điểm. Một ưu điểm khác 
của dữ liệu hành chính là khả năng lưu lại thông tin liên 
quan của bất kỳ ai tiếp cận dịch vụ, kể cả phụ nữ và trẻ 
em gái ở những khu vực dân số khó tiếp cận, trong khi 
trải nghiệm của phụ nữ và trẻ em gái từ các nhóm yếu 
thế này thường không được phản ánh đầy đủ trong các 
cuộc điều tra tỷ lệ phổ biến của BLPNTEG. Các nhóm 
yếu thế bao gồm người bản địa, người di cư, và nhóm 
dân tộc thiểu số về văn hóa, tôn giáo và sắc tộc. Tuy 
nhiên, ưu điểm này chỉ giới hạn trong phạm vi dân số có 
khả năng tiếp cận dịch vụ.

Mục đích của dữ liệu hành chính về BLPNTEG là giúp 
các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan tư pháp, nhà hoạch 
định chính sách hiểu rõ số vụ việc BLPNTEG được báo 
cáo và phản hồi, số lượng nạn nhân tiếp cận dịch vụ, các 
điểm tiếp nhận, khả năng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của 
nạn nhân  trong một khoảng thời gian nhất định và tại các 
huyện, tỉnh và khu vực. Dữ liệu hành chính theo dõi các 
dịch vụ phụ nữ mà tìm kiếm, mức độ thường xuyên và 
với mục đích gì. Dữ liệu hành chính có thể cung cấp 
thông tin chi tiết về chất lượng của các dịch vụ đó, các 
trường hợp giới thiệu và kết quả của các dịch vụ. Các 
câu hỏi mà dữ liệu hành chính giúp trả lời là: liệu dịch vụ 
có giúp phụ nữ cảm thấy an toàn hơn, có giúp họ phục 
hồi, tiếp cận công lý không? Phụ nữ có hài lòng với dịch 
vụ không?

Dữ liệu hành chính có thể được sử dụng để tìm ra các xu 
hướng trong việc xác định, báo cáo và xử lý. Trên thực 
tế, dữ liệu hành chính có thể được sử dụng để cung cấp 
thông tin cho kế hoạch chung và việc phân bổ nguồn lực 
bởi loại dữ liệu này cho thấy tình hình sử dụng các dịch 
vụ, bao gồm cả phúc lợi xã hội, dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, cảnh sát và tư pháp cùng với việc sử dụng các dịch 
vụ dựa vào cộng đồng. Ở một số nước thành viên 
ASEAN, dữ liệu hành chính có thể là nguồn dữ liệu về 
BLPNTEG duy nhất hoặc tốt nhất, đặc biệt là ở những 
quốc gia không có các cuộc điều tra tỷ lệ phổ biến hoặc 
đã lỗi thời.

Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu hành chính được 
thu thập và sử dụng cho mục đích nội bộ, và không nhất 
thiết phải tổng hợp và báo cáo cho bên ngoài cơ quan 
hoặc tổ chức. Nếu sử dụng dữ liệu hành chính cho mục 
đích giám sát, đánh giá, hoặc các mục đích bên ngoài 
khác, việc khái quát hóa những dữ liệu này sẽ không hề 
dễ dàng. Đây cũng là điểm khác biệt của dữ liệu hành 
chính so với các cuộc khảo sát tỷ lệ phổ biến.

Đặc biệt, tính xác đáng và hữu dụng của dữ liệu hành 
chính phụ thuộc vào chất lượng của hệ thống lập hồ sơ 
và lưu trữ của các cơ quan và mức độ dữ liệu có thể trả 
lời các câu hỏi khác nhau (chẳng hạn như có bao nhiêu 
phụ nữ và trẻ em gái đã được hỗ trợ hiệu quả nhờ các cơ 
quan này và dịch vụ của họ? Phụ nữ và trẻ em gái bị bạo 
lực thường cần những loại hỗ trợ nào? Những loại hỗ trợ 
nào mà các cơ quan có thể cung cấp?). Dữ liệu hành 
chính cũng có thể được sử dụng để đánh giá, nâng cao 
chất lượng dịch vụ và ước tính chi phí dịch vụ. 
Hồ sơ hành chính có tiềm năng là một nguồn dữ liệu tốt ở 
các nước thành viên ASEAN với hệ thống lưu trữ hồ sơ 
được phát triển. Nếu sử dụng dữ liệu hành chính một 
cách có hệ thống những hạn chế có thể được xác định, 
để từ đó cải thiện việc thu thập dữ liệu hành chính.

5.2. Ưu điểm của
dữ liệu hành chính
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Báo cáo thiếu là một vấn đề cần lưu ý trong dữ liệu quản 
trị. Dữ liệu hành chính về BLPNTEG dựa vào việc chính 
những nạn nhân tự báo cáo vụ việc của họ, trong khi đa 
số phụ nữ lại do dự việc báo cáo trường hợp của mình. 
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm vấn đề 
thiếu niềm tin, sợ bị trả thù hay, xấu hổ, hoặc do suy nghĩ 
rằng trường hợp của họ không nghiêm trọng, mà nhiều 
phụ nữ không báo cáo, đồng nghĩa với việc trải nghiệm 
của họ không được phản ánh trong hệ thống dữ liệu hành 
chính về BLPNTEG. Phụ nữ thường xấu hổ và sợ hãi 
việc phải nói ra; họ không muốn “vạch áo cho người xem 
lưng”, khiến gia đình họ phải chịu tủi nhục, hoặc họ sợ 
rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nếu họ báo cáo hoặc tìm 
kiếm sự giúp đỡ. (xem Hộp 12).

Vì các nạn nhân của BLPNTEG thường xuyên chia sẻ 
về những lo ngại này, các nhà cung cấp dịch vụ cần 
được đào tạo ứng xử với các nạn nhân một cách tôn 
trọng, cũng như hỗ trợ và khích lệ họ. Khi các dịch vụ 
hỗ trợ trở nên thực sự an toàn và đáng tin cậy, các nạn 
nhân sẽ có xu hướng cởi mở hơn về vấn đề của họ và 
tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ở các ngành, các bộ và cơ quan, dữ liệu thường được 
thu thập và lưu lại khi nạn nhân của BLPNTEG tự xác 
nhận trường hợp của mình hoặc khi họ tìm đến các dịch 
vụ hỗ trợ. Tại một số nước thành viên ASEAN, cũng có 
các nhóm theo dõi trong cộng đồng phát hiện và báo cáo 
các trường hợp BLPNTEG . Các nhà cung cấp dịch vụ có 
các cơ chế và hệ thống để ghi lại dữ liệu đó một cách 
chính xác. Tuy nhiên, ngay cả khi cơ quan hoặc tổ chức 
có hệ thống thành lập/lưu giữ hồ sơ và khi phụ nữ và trẻ 
em gái tự xác nhận vụ việc, thì quá trình ghi chép và lưu 
trữ thông tin chưa chắc đã được thực hiện. Ví dụ, khi phụ 
nữ và trẻ em gái đã trải qua bạo lực tiếp cận chăm sóc 
sức khỏe và tự xác nhận vụ việc với nhân viên y tế, thì 
nhân viên y tế có thể sẽ không tiến hành lập hồ sơ cho 
nạn nhân vì ngại dính líu vào các thủ tục pháp lý.

Tương tự như vậy, một số viên chức cảnh sát không phải 
lúc nào cũng tiến hành lập hồ sơ hoặc ghi chép lại vụ 
việc BLPNTEG, đặc biệt là với các trường hợp bạo lực 
gia đình. Cảnh sát có thể không khuyến khích phụ nữ báo 
cáo chính thức. Họ có thể đổ lỗi cho phụ nữ, khuyên họ 
hòa giải với chồng và gia đình. Nhiều nước đang nỗ lực 
để cải thiện năng lực ứng phó của cảnh sát, nhân viên y 
tế, các nhà cung cấp dịch vụ và các cán bộ tư pháp và 
hành pháp. Trong khi đó, việc đảm bảo các vụ việc báo 
cáo đều được lập hồ sơ đầy đủ vẫn là một thách thức.

Các bộ và cơ quan sử dụng nhiều loại hệ thống quản lý 
dữ liệu khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu 
hành chính liên quan đến BLPNTEG. Đó là các hệ 
thống trên giấy tờ, hệ thống lưu trên máy tính và hệ 
thống trực tuyến.

Hệ thống đăng ký hoặc lưu trữ hồ sơ trên giấy 
tờ – Nhiều bộ, cơ quan và tổ chức phi chính phủ 
(NGO) sử dụng hệ thống đăng ký và lưu trữ hồ sơ 
ghi chép tay trên giấy, chẳng hạn như sổ đăng ký, 
hồ sơ vụ án và các mẫu báo cáo. Các hệ thống hồ 
sơ trên giấy cần sử dụng nhiều lao động bởi việc 
báo cáo sẽ yêu cầu kiểm đếm tay số lượng các 
trường hợp và thông tin liên quan khác có trong các 
tệp. Hệ thống loại này có nguy cơ xảy ra lỗi cao do 
thông tin kiểm đếm thủ công.

5.3. Hậu quả của việc báo cáo
thiếu về bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái

5.4. Các loại hệ thống quản lý
dữ liệu hành chính

Có nhiều lý do dẫn đến việc phụ nữ và trẻ em gái 
giữ im lặng về bạo lực mà họ gặp phải, cũng như 
không tìm kiếm trợ giúp hay báo cáo cho các nhà 
cung cấp dịch vụ như:

Nhiều phụ nữ và trẻ em gái đang bị đe dọa 
rằng họ sẽ phải chịu nhiều bạo lực hơn hoặc 
thậm chí là phải chết nếu họ lên tiếng hoặc nói 
với các nhà chức trách về người gây bạo lực.
Trong nhiều trường hợp, thủ phạm giữ vị trí 
quyền lực trong cộng đồng và không muốn 
danh tính của họ được tiết lộ hoặc bị tổn hại đến 
danh tiếng, vì vậy họ đe dọa để buộc những 
người mà họ đã lạm dụng phải giữ im lặng.
Hầu hết phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân cảm 
thấy xấu hổ về trải nghiệm của họ, và sợ rằng 
họ sẽ bị kỳ thị khi lên tiếng
Khi phụ nữ và trẻ em gái báo cáo vụ việc và bị 
đối xử thiếu tôn trọng, thì những phụ nữ khác 
sẽ hiểu rằng đây chính hậu quả của việc phá 
vỡ sự im lặng.
Sự phụ thuộc kinh tế và bạo lực kinh tế ngăn 
cản việc phụ nữ báo cáo và thoát khỏi bạo lực 
gia đình và bạo lực do bạn tình gây ra.
Yêu và hy vọng rằng bạn tình sẽ thay đổi.
Thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè
Lo lắng cho con cái và sợ mất quyền nuôi con 
khi ly dị

Hộp 12. Tại sao nhiều phụ nữ và
trẻ em gái lại do dự trong việc
báo cáo bạo lực?
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Các hệ thống quản lý trường hợp kết hợp có thể tự 
động hóa toàn bộ chu trình của khách hàng, từ giới 
thiệu đến điều tra, đánh giá rủi ro hoặc nhu cầu, cung 

cấp dịch vụ, hủy, đăng ký lại và chăm sóc sau dịch vụ. 
Các hệ thống như vậy cải thiện việc xác định và quản 
lý khách hàng, tạo ra hồ sơ về nhu cầu hỗ trợ và ưu 
tiên tiếp cận vào các nguồn lực sẵn có. Hệ thống cũng 
có thể bao gồm một phân mục cho việc lập kế hoạch 
trường hợp để thiết lập mục tiêu và theo dõi tiến độ 
của khách hàng, và một hệ thống giám sát và điều 
chỉnh các dịch vụ, bao gồm các dịch vụ được cung cấp 
bởi bên thứ ba. Các hệ thống cũng có thể phân nhiệm 
vụ nhiệm vụ, gửi thông báo nhắc nhở và cung cấp các 
công cụ đánh giá tự động. Mỗi hệ thống dữ liệu hành 
chính quốc gia về BLPNTEG  sẽ khác nhau dựa trên 
mục đích ban đầu (chẳng hạn như quản lý hồ sơ, cải 
thiện dịch vụ hoặc thông tin và báo cáo), và khác nhau 
dựa trên bối cảnh. Trước khi phát triển hệ thống dữ 
liệu hành chính thu thập dữ liệu về BLPNTEG, điều 
quan trọng là phải xác định mục đích thu thập dữ liệu 
hành chính về BLPNTEG  và loại dữ liệu cần được thu 
thập theo bối cảnh quốc gia hoặc trách nhiệm của cơ 
quan hoặc tổ chức và kế hoạch sử dụng dữ liệu.

Hộp 13 cung cấp thông tin về Hệ thống Quản lý Thông 
tin Bạo lực trên cơ sở giới (GBVIMS), một ví dụ về hệ 
thống quản lý trường hợp tích hợp được vận hành từ 
năm 2006. Hệ thống này được thiết kế để sử dụng 
trong các bối cảnh nhân đạo và hỗ trợ thu thập dữ liệu 
tiêu chuẩn, quản lý và phân tích trường hợp.

Hệ thống quản lý dữ liệu sử dụng máy tính – Hệ 
thống quản lý dữ liệu sử dụng máy tính là một ứng 
dụng phần mềm bảo mật được thiết kế để quản lý 
dữ liệu hành chính và tập dữ liệu có cấu trúc lớn, 
cũng như để chạy các phép toán và phân tích dữ 
liệu do người dùng yêu cầu.

Hệ thống quản lý trường hợp trực tuyến – Hệ 
thống quản lý hồ sơ trực tuyến hoặc ứng dụng phần 
mềm được thiết kế để hỗ trợ các mô hình thực 
hành quản lý trường hợp tốt nhất, cung cấp nhiều 
tính năng, bao gồm các thao tác chức năng cho 
người dùng ở mọi cấp độ của tổ chức (người cung 
cấp dịch vụ trực tiếp, người giám sát, người quản lý 
và người ra quyết định). Mỗi nhóm người dùng có 
thể xem và cập nhật thông tin liên quan đến công 
việc họ đang thực hiện đối với một trường hợp, với 
các mẫu được tạo sẵn bao gồm các thành phần dữ 
liệu và quy trình công việc cho tất cả các chức năng 
quản lý trường hợp chung (thông tin khách hàng 
hoặc thông tin về người và hộ gia đình; thông tin, 
theo dõi và đánh giá, các ghi chú và tài liệu, kế 
hoạch, mục tiêu và chỉ số đánh giá dịch vụ; tài liệu 
giới thiệu; các nhiệm vụ và thông báo; báo cáo hoạt 
động và quản lý; quản lý dịch vụ và vị trí).

Hệ thống GBVIMS là công cụ thu 
thập dữ liệu, quản lý hồ sơ và 
phân tích dữ liệu tiêu chuẩn đảm 
bảo tính an toàn và đạo đức trong 
việc thu thập dữ liệu. Hệ thống 
này cũng giúp giải quyết những 
thách thức liên quan đến tính sẵn 
có của dữ liệu về phân phối dịch 
vụ, đặc biệt là trong các bối cảnh 
nhân đạo. GBVIMS rất độc đáo 
bởi nó có khả năng chuẩn hóa 
việc thu thập dữ liệu và sử dụng 
các thuật ngữ liên quan đến  
BLPNTEG của các cơ quan cung 
cấp dịch vụ; có thể ẩn danh dữ 
liệu BLPNTEG để lưu trữ và chia 
sẻ an toàn, và tự động tạo số liệu 
thống kê về các vụ việc BLPNTEG 
được báo cáo để hỗ trợ việc thiết 
kế chương trình mục tiêu, tìm ra 
những khoảng chống và xác định 
các vấn đề nghiên cứu.

Hệ thống GBVIMS có thể giúp các nhà 
cung cấp dịch vụ hiểu rõ hơn về các 
vụ BLPNTEG đã được báo cáo và cho 
phép các cơ quan chia sẻ dữ liệu nội 
bộ và giữa các ngành để cải thiện việc 
quản lý trường hợp, phối hợp và phân 
tích các xu hướng. GBVIMS cung cấp 
một hệ thống đơn giản cho người 
quản lý dự án về BLPNTEG thu thập, 
lưu trữ, phân tích dữ liệu, và chia sẻ 
dữ liệu về các vụ BLPNTEG một cách 
an toàn và đạo đức.

Hệ thống GBVIMS bao gồm:

Công cụ phân loại bạo lực giới - 
BLG - các định nghĩa tiêu chuẩn 
của sáu loại BLG/BLPNTEG và 
các quá trình phân loại vụ việc
Các mẫu đơn đăng ký và đồng 
thuận - các mẫu đơn đăng ký đã 
được chuẩn hóa để đảm bảo các 
nhà cung cấp dịch vụ thu thập

Hộp 13. Hệ thống quản lý thông tin về bạo lực dựa trên cơ sở giới (GBVIMS)

một tập hợp các điểm dữ liệu 
chung, và phụ nữ và trẻ em gái 
được trao quyền quyết định thông 
tin nào về họ có thể được chia sẻ. 
Điều khoản này giúp bảo vệ quyền 
kiểm soát dữ liệu về vụ việc và 
bảo vệ danh tính của phụ nữ và 
trẻ em gái.

Lưu giữ thông tin về vụ việc - một 
cơ sở dữ liệu được thiết kế để đơn 
giản hóa và cải thiện việc thu thập, 
tổng hợp và phân tích dữ liệu

Mẫu quy trình chia sẻ thông tin 
GBV - các nguyên tắc về an 
toàn và đạo đức trong việc chia 
sẻ dữ liệu BLPNTEG và các mô 
hình thực hành tốt để phát triển 
các quy trình chia sẻ thông tin 
liên cơ quan. 

Nguồn: GBVIMS. Tại:http://www.gbvims.com/
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Để đảm bảo tính bảo mật, hệ thống tạo một mã số duy 
nhất cho mỗi người (khác với số nhận dạng quốc gia) 
và dữ liệu được đính kèm với số đó.

Một số thách thức đã cản trở việc thực hiện đầy đủ hệ 
thống quản lý dữ liệu BLPNTEG quốc gia và giảm chất 
lượng dữ liệu thu thập được. Những thách thức này 
bao gồm:

Ủy ban Phụ nữ Philippine là một cơ quan nhỏ với 
nguồn lực hạn chế để có thể duy trì và quản lý hệ 
thống quản lý dữ liệu BLPNTEG quốc gia và đảm bảo 
an ninh. Hệ thống quản lý dữ liệu về BLPNTEG quốc 
gia dễ bị xâm nhập hoặc vi phạm an ninh dữ liệu và Ủy 
ban Phụ nữ Philippine thiếu chuyên môn kỹ thuật để 
đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân.

Tại Indonesia, nhiều nỗ lực đang được thực hiện để 
vận hành một hệ thống quản lý dữ liệu hành chính 
quốc gia có khả năng biên soạn dữ liệu được thu thập 
theo các ngành và cơ quan khác nhau, bao gồm cả các 
vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã được lập hồ sơ 
(xem Hộp 14).

Khi nói đến các hệ thống lưu giữ hồ sơ về BLPNTEG, các 
đánh giá trước đây về dữ liệu hành chính về BLPNTEG ở 
các nước đang phát triển đã cho thấy sự khác biệt đáng 
kể giữa các ngành, các bộ, cơ quan và quốc gia.1 Các bộ, 
ngành có xu hướng sử dụng hệ thống đăng ký và lưu trữ 
hồ sơ trên giấy ở cấp huyện và cấp tỉnh. Máy tính chủ 
yếu được dùng để nhập dữ liệu đã được kiểm đếm tay 
vào các bảng được tạo trong phần mềm xử lý văn bản. 
Các cơ quan phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ em có thể có 
hệ thống quản lý hồ sơ bằng máy tính được vận hành 
đến cấp huyện, nhưng các nhân viên an sinh xã hội và 
bảo vệ trẻ em vẫn phụ thuộc vào các hồ sơ giấy tờ. 
Tương tự, cảnh sát có thể có một hệ thống quản lý dữ 
liệu dựa trên máy tính ở cấp tỉnh, nhưng ở cấp huyện 
nhiều báo cáo tội phạm được đăng ký và ghi trên giấy, 
bao gồm nhật ký trạm cảnh sát. Các lĩnh vực tư pháp 
cũng có xu hướng phụ thuộc nhiều vào các hồ sơ giấy, 
bao gồm các hồ sơ vụ kiện của tòa án.

Ở Philippines, các mẫu đơn chuẩn hóa đã được phát 
triển để thu thập thông tin về BLPNTEG, bao gồm các 
hình thức bạo lực, đặc điểm của nạn nhân và thủ phạm 
và dịch vụ cần thiết. Để giảm việc trùng lặp và giám sát 
các dịch vụ cung cấp cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo 
lực, Ủy ban Phụ nữ Philippine đã phát triển một hệ thống 
quản lý dữ liệu V BLPNTEG quốc gia dựa trên web.

5.5. Hệ thống lưu trữ dữ liệu
hành chính của các nước
thành viên ASEAN

Nhân sự thay đổi thường xuyên, dẫn đến nhu cầu 
đào tạo nhân viên mới định kỳ;
Do không được đào tạo đầy đủ, nhân viên không 
hoàn thành đúng các mẫu đơn chuẩn;
Kết nối Internet kém ở cấp huyện và huyện là một 
trở ngại cho việc sử dụng hệ thống trực tuyến.

Nguồn: UNICEF, Review and Assessment of Sources of Administrative Data on Violence against Children (Xem xét và
Đánh giá các nguồn dữ liệu hành chính về Bạo lực đói với trẻ em) (2017).

Ở Indonesia, Bộ Trao quyền năng của phụ nữ và Bảo vệ 
Trẻ em (KPPPA) có nhiệm vụ cốt lõi là giúp Tổng thống 
xây dựng chính sách và thúc đẩy sự phối hợp để hỗ trợ 
trao quyền cho phụ nữ, đảm bảo phúc lợi và bảo vệ trẻ 
em. KPPPA tham gia việc thiết kế chương trình chung 
với các bộ khác để phối hợp cung cấp dịch vụ cho phụ 
nữ và trẻ em, và cũng là cơ quan ban hành các hướng 
dẫn chính sách về bảo trợ xã hội cho các đối tác cấp địa 
phương.

KPPPA thu thập dữ liệu về các trường hợp được lập hồ 
sơ bởi các phòng Trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ 
em ở cấp tỉnh và cấp huyện, và Trung tâm Dịch vụ Tích 
hợp Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em liên quan đến khách 
hàng, vụ việc, dịch vụ được cung cấp và chuyển gửi. 

Không phải tất cả các Trung tâm Dịch vụ Tích hợp đều lập 
hồ sơ và ghi lại thông tin theo cùng một cách. Một số trung 
tâm vẫn phụ thuộc vào hồ sơ trên giấy và tổng hợp dữ liệu 
theo cách thủ công, trong khi có một số trung tâm khác 
nhập dữ liệu vào một hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên 
máy tính cho phép tổng hợp và phân tích dữ liệu khách 
hàng và trường hợp bằng phần mềm trên máy tính.

KPPPA đã đầu tư nguồn lực tài chính và nhân lực đáng kể 
vào thiết kế và công bố SIMFONI PPA, một hệ thống quản 
lý dữ liệu trực tuyến. Một số Trung tâm dịch vụ tích hợp đã 
bắt đầu nhập dữ liệu khách hàng và trường hợp vào hệ 
thống, nhưng vẫn có một số nơi không muốn sử dụng hệ 
thống này do lo ngại về bảo mật dữ liệu của khách hàng. 
Dựa trên dữ liệu đầu vào của SIMFONI PPA, KPPPA có 
thể thực hiện việc tổng hợp và phân tích dữ liệu theo thời 
gian thực. Hệ thống có thể lưu trữ dữ liệu BLPNTEG cùng 
với dữ liệu của tỉnh và huyện và dữ liệu cộng đồng (dữ liệu 
về dân số, tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp).

Hộp 14. Hệ thống KPPPA SIMFONI
PPA quản lý dữ liệu hành chính
của Indonesia
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UNODC đã xây dựng tài liệu Phân 
loại quốc tế về tội phạm cho mục 
đích thống kê (ICCS)2 vào năm 
2006. Tài liệu này cung cấp một 
khung phân loại tội phạm quốc tế 
cho mục đích thống kê, với một số 
yếu tố liên quan đến định nghĩa và 
phân tách dữ liệu hành chính của 
BLPNTEG. Việc phân loại dựa trên
các khái niệm, định nghĩa và 

nguyên tắc đã được quốc tế thông qua để tăng cường 
tính thống nhất và phục vụ cho việc so sánh các thống 
kê tội phạm, cũng như cải thiện khả năng phân tích ở 
cấp quốc gia và quốc tế.

ICCS cung cấp một khuôn khổ cho việc xây dựng và so 
sánh dữ liệu thống kê một cách có hệ thống giữa thể 
chế hành pháp và tư pháp khác nhau. Ở cấp quốc tế 
và khu vực, ICCS có thể được sử dụng để cải thiện 
khả năng so sánh dữ liệu về tội phạm giữa các quốc 
gia. Các khái niệm và định nghĩa được chuẩn hóa cho 
phép việc thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu một 
cách có hệ thống. Ở cấp quốc gia, ICCS có thể được 
sử dụng như một mô hình để cung cấp cấu trúc và tổ 
chức dữ liệu thống kê mà trước đây thường được tổ 
chức theo các mục pháp luật chứ không phải là các 
mục phân tích. Hơn nữa, ICCS có thể hài hoà và chuẩn 
hóa dữ liệu của các cơ quan có hệ thống thống kê 
hoặc khung pháp lý khác nhau và của các nguồn dữ 
liệu khác nhau (hồ sơ hành chính và khảo sát tỷ lệ phổ 
biến).

Hạn chế và thách thức về thu thập dữ liệu thường tồn 
tại do các vấn đề liên quan đến biểu mẫu đăng ký hoặc 
nhập dữ liệu tại nơitiếp nhận vụ việc. Điều này cho 
thấy tầm quan trọng của việc cải thiện việc thu thập dữ 
liệu tại các điểm tiếp nhận. Bảng 6 trình bày một số 
hạn chế và thách thức phổ biến trong thu thập dữ liệu 
hành chính về BLPNTEG, và tóm tắt các giải pháp khả 
thi cho những thách thức đó.

Ở các nước thành viên ASEAN, một số bộ và cơ quan 
(như cảnh sát, nhà cung cấp dịch vụ và trung tâm bảo 
trợ) có hệ thống đăng ký hoặc lưu giữ hồ sơ để xác 
định, báo cáo các trường hợp BLPNTEG và thường 
xuyên thu thập dữ liệu về BLPNTEG. Trong khi đó, các 
bộ và cơ quan khác thường không thu thập dữ liệu về 
BLPNTEG (hiệp hội phụ nữ, bệnh viện, trạm y tế, 
trường học và trường đại học).

Các bộ và cơ quan có hệ thống đăng ký và lưu trữ hồ 
sơ BLPNTEG và là các điểm tiếp nhận có khả năng lưu 
giữ hồ sơ về trường hợp bạo lực được báo cáo. Các 
điểm tiếp nhận thường ở cấp địa phương và cấp huyện 
(các trạm cảnh sát quận hoặc huyện); tuy nhiên, ở một 
số trường hợp, các trường hợp BLPNTEG có thể được 
báo cáo và lập hồ sơ ở cấp tỉnh (trạm cảnh sát hoặc 
bệnh viện tỉnh).

Dữ liệu hành chính chỉ hữu ích khi việc lập và lưu trữ 
hồ sơ ở các điểm tiếp nhận thực sự hiệu quả, vì vậy 
việc cải thiện hệ thống lập hồ sơ và đào tạo nhân viên 
tại các điểm tiếp nhận là vô cùng quan trọng (xem Phụ 
lục B về các mẫu đăng ký hồ sơ của các nhà cung cấp 
dịch vụ tại Campuchia). Điều này bao gồm đảm bảo 
rằng thông tin chi tiết về (các) sự cố nạn nhân được 
đăng ký và ghi lại. Các loại thông tin cần được thu thập 
trong dữ liệu hành chính bao gồm:

Để tôn trọng các nguyên tắc bảo mật và an toàn, một 
số quốc gia có thể chọn không ghi lại tên của nạn nhân 
mà sử dụng mã số, mà không phải là số của giấy tờ tùy 
thân để có thể theo dõi vụ việc. 

Giới tính nạn nhân
Tuổi của nạn nhân
Bạo lực xảy ra một lần hay thường xuyên
Tên nạn nhân hoặc số giấy tờ tùy thân
Hình thức bạo lực 
(ghi tất cả các hình thức bạo lực mà nạn nhân 
phải chịu)
Nơi xảy ra bạo lực
Bạo lực gia đình
Các loại chấn thương liên quan đến bạo lực
Tên của thủ phạm
Giới tính thủ phạm
Việc sử dụng vũ khí 
Loại vũ khí
Tuổi của thủ phạm
Cơ quan mà nạn nhân tìm đến
Dịch vụ được cung cấp cho nạn nhân
Mối quan hệ giữa thủ phạm và nạn nhân
Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội 
/internet để thực hiện bạo lực
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Các ngành, cơ quan sử dụng định nghĩa về 
BLPNTEG không đầy đủ và không nhất quán 
làm cản trở việc tổng hợp dữ liệu của các 
ngành (y tế, phúc lợi xã hội, bảo vệ trẻ em, nơi 
trú ẩn, đường dây trợ giúp, cảnh sát, công tố 
viên, tòa án và hiệp hội phụ nữ)

Sử dụng các định nghĩa chung của BLPNTEG và 
thống nhất cách phân loại BLPNTEG theo các 
định nghĩa quốc tế và/hoặc quốc gia về BLPNTEG 
và/hoặc tội phạm quốc gia (đặc biệt là cho cảnh sát 
và hệ thống tư pháp).
Một số quốc gia có thể chọn thành lập nhóm công 
tác kỹ thuật hoặc một ủy ban gồm đại diện từ các 
nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân BLPNTEG (y tế, 
phúc lợi xã hội, bảo vệ trẻ em, nơi trú ẩn, đường dây 
trợ giúp, cảnh sát, công tố viên, tòa án và/hoặc đoàn 
thể phụ nữ) và thống nhất định nghĩa về BLPNTEG 
và phân tách các loại BLPNTEG. 

Dữ liệu phải được thu thập và ghi lại dựa trên độ 
tuổi thực tế của nạn nhân, để cho phép phân tách 
theo nhóm tuổi. Nếu điều kiện không cho phép thì 
phân tách độ tuổi của trẻ em gái (0–17 tuổi) với phụ 
nữ (18 tuổi trở lên). Việc phân tách cụ thể hơn có 
thể theo các bậc tăng logic (0–4 năm, 5-9 năm, 
10–14 năm, 15–17 năm) và tăng 10 năm đối với phụ 
nữ (18–24 năm, 25–29 năm, 30–39 năm, 40–49 
năm, 50–59 năm, 60+ năm).

Bạo lực thể chất (bạo lực thể chất dẫn đến biến 
dạng hoặc khuyết tật, bạo lực thể chất dẫn đến chấn 
thương, bạo lực thể chất không dẫn đến, bạo lực thể 
chất với vũ khí hoặc vật cứng)
Bạo lực tình dục (tấn công tình dục, hãm hiếp, quấy 
rối tình dục)
Bạo lực tâm lý (kiểm soát hành vi, đe dọa gây tổn 
hại về thể chất, coi thường hoặc sỉ nhục)
Bạo lực kinh tế (từ chối tiền, từ chối đóng góp tài 
chính, từ chối thực phẩm và nhu cầu cơ bản, kiểm 
soát việc tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, việc làm)

Giết hại phụ nữ
Buôn bán người
Lạm dụng tình dục
Kết hôn trẻ em
Bạo lực dùng axit
Quấy rối tình dục

Phân loại BLPNTEG quá chung chung - bạo 
lực về thể chất, tình dục, tâm lý và kinh tế

Việc phân nhóm tuổi phụ nữ và trẻ em gái bị 
bạo hành không có ý nhiều ý nghĩa (0–17 
tuổi, 10–19 tuổi, 15–59 tuổi) và phân tách chồng 
chéo (0–18 tuổi và 18–25 tuổi, tức khi phụ nữ ở 
độ tuổi 18 có thể ở một hoặc cả hai nhóm)

Phân tách cụ thể hơn ở mỗi loại:

Phân tách cụ thể hơn ở mỗi loại:

Bảng 6. Các hạn chế/thử thách và giải pháp cho hệ thống lập hồ sơ/lưu trữ dữ liệu
về các vụ việc BLPNTEG 

Hạn chế/ thách thức Giải pháp

Nguồn: UNICEF, UNICEF Review and Assessment of Sources of Administrative Data on Violence against Children (2017)
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Các mẫu lập hoặc lưu trữ hồ sơ trên giấy và 
các hệ thống quản lý dựa trên máy tính không 
được cập nhật thường xuyên để phản ánh 
các thay đổi về luật và các hình thức 
BLPNTEG hiện có (các hình thức bạo lực liên 
quan đến bạo lực gia đình, cưỡng hiếp hoặc 
hiếp dâm, bóc lột tình dục, rình rập). Các 
thông tin này có thể được phân loại là ‘khác’ 
trong mẫu đơn và hệ thống dữ liệu. Nếu không 
được cập nhật thường xuyên dữ liệu về các 
loại hình BLPNTEG mới xuất hiện sẽ bị mất.

Hàng năm, các bộ, cơ quan và tổ chức nên xem xét 
lại các biểu mẫu đăng ký hoặc lưu trữ hồ sơ, cũng như 
hệ thống quản lý trên máy tính hàng năm để đảm bảo 
các biểu mẫu này cập nhật và có ghi nhận các hình 
thức BLPNTEG được đề cập trong các luật mới và các 
loại hình BLPNTEG mới xuất hiện. Giái pháp tốt nhất 
là phân loại cụ thể của BLPNTEG thay vì ghi nhận 
trong mục ‘các dạng bạo lực khác’.

Một số quốc gia có thể chọn thành lập một nhóm làm 
việc liên ngành hoặc ủy ban họp hàng năm để xem 
lại các biểu mẫu này; tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng 
của họ đối với các bộ hoặc cơ quan để cập nhật các 
hình thức bạo lực và hệ thống quản lý dữ liệu cần 
được xem xét.

Sự không thống nhất và thời gian trì hoãn 
trong việc ghi lại và lập hồ sơ các trường 
hợp BLPNTEG.

Các hệ thống đăng ký hoặc lưu giữ hồ sơ cần được 
cập nhật thường xuyên để ghi lại tất cả các trường 
hợp BLPNTEG đã được xác định và báo cáo cho các 
cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ. Dữ liệu phải được 
ghi lại và nhập vào hệ thống đăng ký hoặc lưu trữ hồ 
sơ tại thời điểm được báo cáo, không trì hoãn.

Thiếu dữ liệu (các mẫu không hoàn thiện, 
thiếu thông tin)

Cần cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho tất cả các biểu 
mẫu về điền những danh mục liên quan đến người đã 
trải qua hoặc gây ra bạo lực, thông tin về vụ việc, và các 
dịch vụ được cung cấp. Nên có mục riêng cho thông tin 
không xác định ở mỗi danh mục để không có phần hoặc 
danh mục nào được để trống trên biểu mẫu. 

Nhân viên cần được tập huấn và hướng dẫn để ghi 
lại tất cả các vụ việc BLPNTEG và hoàn tất các mẫu  
lưu giữ hồ sơ. 

Thiếu đào tạo cho nhân viên về các hệ thống 
quản lý dữ liệu dựa trên giấy hoặc bằng máy 
tính, cũng như về các nguyên tắc đạo đức và 
bảo mật trong quá trình thu thập, lưu giữ. Việc 
thay đổi những nhân viên đã được đào tạo 
có thể là một thách thức ở một số bộ hoặc cơ 
quan (nhân viên cảnh sát thường xuyên bị luân 
chuyển)

Cung cấp các khóa đào tạo phù hợp cho nhân viên về 
các khía cạnh tác động của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái, gia đình và xã hội. Chương trình đào tạo nên bao 
gồm việc khai thác thông tin từ phụ nữ và trẻ em gái, 
hoàn thành biểu mẫu hoặc báo cáo, và tôn trọng các 
nguyên tắc đạo đức, bảo mật và an toàn.
Nhân viên cần được tập huấn để đặt câu hỏi một cách 
nhạy cảm và thu thập thông tin liên quan từ nạn nhân, 
tôn trọng các nguyên tắc cơ bản về bảo mật và đạo đức 
để đảm bảo an toàn cho nhân viên và nạn nhân, và tránh 
việc nạn nhân bị đặt những câu hỏi thiếu nhạy cảm.

Sự chuyển đổi sang hệ thống quản lý dữ liệu 
và/hoặc quản lý trường hợp dựa trên máy tính 
thường chậm và gặp nhiều khó khăn, bao gồm 
vấn đề về cơ sở hạ tầng (điện và kết nối 
internet), thiết bị (máy tính/máy tính bảng và 
internet) và khả năng của con người (thiếu 
đồng nhất giữa nhân viên và người giám sát 
để chuyển đổi sang và sử dụng hệ thống dựa 
trên máy tính)

Cải thiện cơ sở hạ tầng (điện và kết nối internet), 
thiết bị (máy tính / máy tính bảng) và năng lực con 
người (nhân viên và người giám sát được đào tạo 
và cần có khả năng sử dụng hệ thống lưu trữ bằng 
máy tính) để hỗ trợ quá trình chuyển đổi hệ thống 
lưu trữ bằng giấy sang bằng máy tính ở cấp huyện, 
tỉnh và quốc gia.

Các bộ và cơ quan cần đảm bảo có các hỗ trợ công 
nghệ thông tin để nhân viên, người giám sát có thể 
dễ dàng tiếp cận khi họ cần tìm hiểu về hệ thống lưu 
trữ bằng máy tính.
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Ở hầu hết các nước thành viên ASEAN, các cơ quan 
chính phủ thu thập dữ liệu hành chính về bạo lực phụ nữ 
và trẻ em gái (BLPNTEG) và báo cáo thường xuyên 
(hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng/hoặc hàng quý). 
Luồng dữ liệu đi từ điểm đăng ký hoặc điểm cung cấp 
dịch vụ đến cấp quốc gia (Bộ) (xem Sơ đồ 5). Ở cấp 
quốc gia dữ liệu về bạo lực phụ nữ và trẻ em gái được 
tổng hợp, phân tích và báo cáo mỗi quý hoặc mỗi năm. 

Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO), các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) và các cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân, các 
đơn vị cung cấp dịch vụ cho nạn nhân BLPNTEG có ghi 
chép các trường hợp và thu thập dữ liệu liên quan đến 
BLPNTEG. Ở hầu hết các quốc gia, các tổ chức NGO thu 
thập và lưu trữ dữ liệu hành chính độc lập với với Chính 
phủ. Dữ liệu này thường không được chia sẻ với Chính 
phủ ngoại trừ dưới dạng tóm tắt, để đảm bảo tính bảo 
mật. Do vậy, điều quan trọng là dữ liệu tổng hợp được 
thu thập bởi Tổ chức Xã hội Dân sự, các Tổ chức phi 
chính phủ và các cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân 
được chia sẻ với các Nhóm làm việc hoặc các ủy ban 
quốc gia về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái vì điều này cho thấy những đâu là thời điểm đầu 
tiên khi dịch vụ được cung cấp cho nạn nhân, cũng như 
số lượng ca bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái được phát 
hiện và báo cáo.

Những người đang bị bạo hành là phụ nữ và trẻ em gái có 
nhiều nhu cầu, bao gồm nhu cầu tiếp cận với chăm sóc sức 
khỏe, hỗ trợ tâm lý xã hội, trợ giúp pháp lý, bảo vệ và công 
lý. Mỗi ngành, cơ quan và tổ chức này nên thu thập dữ liệu 
về Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm thông tin 
về những trường hợp đang bị bạo hành.

thủ phạm và chi tiết liên quan đến vụ việc. Trong hầu 
hết các trường hợp, dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái thường bị tản mát trong các cơ quan, tổ 
chức và các dữ liệu này không biết đến bởi các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý xã 
hội, trợ giúp pháp lý, bảo vệ và công lý. Nếu thông tin 
và dữ liệu được chia sẻ thì cũng chỉ phục vụ cho mục 
đích quản lý trường hợp nội bộ.

Ở Campuchia, hiện vẫn thiếu năng lực vận hành hệ 
thống quản lý dữ liệu dựa trên máy tính và tính bảo 
mật vẫn là một thách thức khi chia sẻ thông tin về các 
trường hợp bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
(BLPNTEG). Campuchia cũng nhận ra rằng việc bảo 
mật thông tin sẽ làm tăng mức độ sẵn sàng và tăng khả 
năng tìm kiếm sự giúp đỡ của người đang bị bạo hành. 
Các nhà nghiên cứu đã mô tả con đường thực tế tiếp 
cận dịch vụ và cơ quan tư pháp của phụ nữ và trẻ em 
gái bị bạo lực gia đình ở Campuchia (Sơ đồ 6) và phụ 
nữ và trẻ em gái bị cưỡng hiếp hoặc bạo lực tình dục 
(Sơ đồ 7). Sơ đồ 6 và 7 không phải là mô hình mẫu về 
chuyển gửi. Nhưng các sơ đồ này giúp minh họa về nơi 
có thể thu thập các dữ liệu hành chính về các trường 
hợp bị bạo lực gia đình, hiếp dâm, bạo lực tình dục 
trong số các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan tư pháp. 
Bằng việc sử dụng sơ đồ mô tả cuộc hành trình thực tế 
của những người bị bạo hành là phụ nữ và trẻ em gái 
như thế này, Campuchia đang tìm cách sử dụng bằng 
chứng để cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ 
nữ và trẻ em gái. Trong trường hợp của Campuchia, 
dữ liệu hành chính đã được chứng minh là quan trọng 
để ghi lại các loại dịch vụ được cung cấp và được 
chuyển gửi đến. Dữ liệu hành chính về bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái  đã giúp tìm hiểu nhu cầu về dịch 
vụ và xác định  các điểm thách thức việc sử dụng dịch 
vụ và cũng dùng để ước tính chi phí cho việc cung cấp 
dịch vụ.

5.6 Dữ liệu hành chính 
về bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái

Sơ đồ 5. Luồng dữ liệu hành chính

Khu vực Huyện

Các tổ chức phi chính phủ

CSO/NGO
Nhà cung cấp

dịch vụ

Cơ sở
chăm sóc
sức khỏe
tư nhân

Tỉnh Quốc gia
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Biểu đồ 6. Cuộc hành trình sau khi bị bạo lực gia đình tại Campuchia

Biểu đồ 7. Cuộc hành trình sau khi bị bạo lực tình dục hoặc bị hãm hiếp ở Campuchia

Tìm sự giúp đỡ để
can thiệp

ngay lập tức từ
gia đình hoặc

hàng xóm

Sự can thiệp
phổ biến nhất là
hòa giải. Hòa giải
nằm trong phạm vi
của pháp luật về
'các tội ít nghiêm
trọng và tội nhẹ ' 

Hòa giải lặp lại là
phổ biến và chuyển
gửi đến các dịch vụ
khác chưa được
thực hiện một cách
hệ thống ở tất cả
các nơi

Các dịch vụ
cần thiết khác
dựa trên tính
sẵn có và hiểu biết
về hệ thống chuyển
gửi của các nhà
cung cấp dịch vụ. 

Nơi có tổ chức
phi chính phủ hoặc
mạng lưới đa ngành
đang hoạt động,
thì việc chuyển gửi
đến các dịch vụ
thiết yếu khác
là phổ biến hơn

Các dịch vụ
cần thiết khác
dựa trên kiến thức
sẵn có và
giới thiệu của
các nhà cung cấp
dịch vụ

Nếu một tổ chức
phi chính phủ
hoặc mạng
đa ngành đang
hoạt động, hãy
giới thiệu đến các
thiết bị,dịch vụ
phổ biến hơn 

Thỏa thuận
tài chính
thường được
thương lượng bởi
cơ quan công an, 
hay cơ quan
có thẩm quyền
khác. Trong
trường hợp đó
việc theo kiện
thường được
chấm dứt. 

Tìm sự giúp đỡ để
can thiệp nga lập tức

từ trưởng làng, trưởng bản. 
Hòa giải là biện pháp
can thiệp phổ biến

Hòa giải ở cấp huyện
những vụ việc

không hòa giải được
ở cấp xã.

Trưởng xã hoặc
Hội đồng Hòa giải

Hội đồng hòa giải
xã cho phụ nữ

và trẻ em
và cung cấp những

hỗ trợ khẩn cấp
(nơi trú ẩn,

thực phẩm, v.v.)

Người bị bạo hành
tìm sự giúp đỡ

gần nhất

Nơi trú ẩn
an toàn

Hỗ trợ tâm lý
- xã hội. 

Dịch vụ
pháp lý 

Hỗ trợ
vật chất 

Chăm sóc
sức khỏe khác

Nơi trú ẩn
an toàn

Hỗ trợ tâm lý
– xã hội. 

Dịch vụ pháp lý 

Hỗ trợ vật chất 

Chăm sóc
sức khỏe khác

Điểu trị
sức khỏe

khẩn cấp cho
chấn thương

Can thiệp của
cảnh sát - 

hòa giải hoặc
chuyển gửi đến

tòa án

Tòa án thường
là nơi giải quyết ly dị

(không phải kết tội hình
sự do bạo lực gia đình)

Người bị
bạo hành

tìm sự giúp đỡ
từ nguồn lực

gần nhất

Tìm đến cơ quan
công an địa phương

Bạo lực tình dục
hay hãm hiếp

được hiểu là tội phạm

Sự can thiệp của
cơ quan công an

Giới thiệu cho
giám định pháp y

Giới thiệu đến
tòa án công tố

Dịch vụ
khác

Các dịch vụ
khác

Nguồn: Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Chi phí các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ bị quấy rối
và bạo lực tình dục ở Campuchia (Phnom Penh, 2017)

Nguồn: Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Chi phí các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ bị quấy rối
và bạo lực tình dục ở Campuchia (Phnom Penh, 2017). (Phnom Penh, 2017)
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Ở nhiều nước thành viên ASEAN, các Bộ và cơ quan gặp 
phải những thách thức với dữ liệu hành chính, một trong 
số đó được giải thích dưới đây: 

Dữ liệu về BLPNTEG không được phân tích do thiếu kỹ 
năng phân tích và báo cáo. Các vấn đề của Bộ, cơ quan 
phải đối mặt bao gồm:

Chậm trễ trong luồng dữ liệu từ khu vực > 
huyện> tỉnh > lên đến cấp quốc gia. Chậm trễ 
trong luồng dữ liệu có thể là một thách thức, đặc 
biệt là từ các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa 
của các quốc gia hoặc ở các quốc gia có vùng 
xung đột. Ở một số quốc gia, dữ liệu không phải 
lúc nào cũng đi qua từng cấp độ này, vì một số 
huyện không bắt buộc phải gửi dữ liệu lên cấp tỉnh, 
ví dụ như ở Indonesia.

Không nhất quán trong sử dụng dữ liệu hành 
chính trên giấy và trên máy tính ở mỗi cấp hoặc 
trong mỗi bộ, ngành.  Ở một số cấp độ, hệ thống 
đăng ký hoặc lưu giữ hồ sơ được viết trên giấy và 
viết tay (ví dụ: sổ đăng ký, nhật ký trạm cảnh sát 
và hồ sơ vụ án). Thực hành này đòi hỏi nhiều 
nguồn lực và có nguy cơ sai sót cao trong quá 
trình ghi chép dữ liệu cũng như có thể dẫn đến 
chậm trễ trong việc báo cáo. Ở một số bộ, cơ 
quan, dữ liệu tổng hợp từ cấp xã, huyện và tỉnh chỉ 
được nhập vào hệ thống máy tính ở cấp quốc gia, 
hạn chế các phân tích về tần suất. Việc phân tích 
quan hệ giữa các biến không thể thực hiện được 
(xem Hộp 15).

Dữ liệu bị phân tán ở một số Bộ và cơ quan. Ví 
dụ, ở một số cơ quan cảnh sát, dữ liệu về 
BLPNTEG không được chia sẻ giữa các đơn vị 
điều tra tội phạm cảnh sát và đơn vị cảnh sát 
chuyên về giới. Trường hợp BLPNTEG nghiêm 
trọng sẽ được xử lý bởi các đơn vị điều tra hình sự 
và trường hợp ít nghiêm trọng hơn sẽ được xử lý 
bởi các cơ quan chuyên sâu về giới hoặc đơn vị 
cảnh sát, nhưng hai đơn vị không phải lúc nào 
cũng chia sẻ thông tin dữ liệu về các vụ BLPNTEG.

Có rất ít nhân viên có chuyên môn về kỹ năng 
quản lý và phân tích dữ liệu trong các Bộ và cơ 
quan, đặc biệt là trong lĩnh vực BLPNTEG. Các 
bộ và cơ quan cần nhân sự có chuyên môn về 
quản lý và phân tích dữ liệu ở mỗi cấp (huyện, tỉnh 
và quốc gia), nhưng đặc biệt ở cấp quốc gia, nơi 
tổng hợp và phân tích dữ liệu, thực hiện báo cáo 
theo quý hoặc hàng năm. Việc thiếu chuyên môn 
có thể làm chậm trễ, đặc biệt khi nhân viên có ít 
thời gian để quản lý và phân tích dữ liệu.

Xác nhận thông tin là thách thức lớn tại nhiều 
bộ và cơ quan. Các bộ và cơ quan nên có một 
quá trình thống nhất để xác nhận thông tin, đặc 
biệt là khi thông tin được tổng hợp và chia sẻ từ 
các cấp đơn vị dưới quận, quận, tỉnh toàn quốc. 

5.7 Phân tích và báo cáo dữ liệu
hành chính về bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái

Hộp 15. Ví dụ về các luồng dữ liệu
hành chính trong các Bộ và cơ quan
về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Khu vực và cấp huyện
Dữ liệu trên giấy ở các Bộ và cơ quan
Vào số liệu bằng tay (cần nhiều nguồn lực 
và nguy cơ lỗi cao)

Cấp tỉnh
Thường nhập trên giấy tờ, nhưng đôi khi nhập 
vào bảng Excel (mỗi bộ và cơ quan áp dụng 
biện pháp khác nhau)
Bảng biểu với hệ thống tài liệu trên giấy (cần 
nhiều nguồn lực và nguy cơ lỗi cao)
Một số Bộ, cơ quan đã cố gắng áp dụng hệ 
thống quản lý trên máy tính.

Cấp quốc gia
Thường đi từ hệ thống trên giấy đến một hệ 
thống quản lý dữ liệu dựa trên máy tính (mỗi 
Bộ, cơ quan áp dụng khác nhau)
Một số bộ và cơ quan có hệ thống quản lý dữ 
liệu trực tuyến hoặc hệ thống quản lý hồ sơ 
cho phép nhập dữ liệu dễ dàng hơn tại thời 
điểm nhập và dữ liệu có thể được truy cập và 
phân tích ngay. 

Thiếu kỹ năng phân tích dữ liệu
Thiếu kiến thức và hiểu biết về lý thuyết liên 
quan đến BLPNTEG làm cơ sở cho việc phân 
tích dữ liệu
Thiếu hiểu biết về mục đích sử dụng dữ liệu về 
BLPNTEG và ai có thể sử dụng nó 
Cách tốt nhất để trình bày báo cáo BLPNTEG 
phục vụ từng đối tượng mục tiêu.
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Khi nói đến phân tích dữ liệu, có một số cân nhắc quan 
trọng được nêu dưới đây.

Vì một số phụ nữ dễ bị bạo lực hơn, nên thu thập dữ liệu 
cho các nhóm đối tượng cụ thể, ví dụ nhóm phụ nữ di cư, 
phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống chung và bị ảnh hưởng 
bởi HIV và AIDS, trẻ em gái, phụ nữ lớn tuổi, người dân 
tộc thiểu số hoặc phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vi 
phạm pháp luật, phụ nữ sống trong khu vực thiên tai bị 
ảnh hưởng, phụ nữ tị nạn và di dời, phụ nữ di cư có giấy 
tờ và không có giấy tờ tùy thân, phụ nữ không quốc tịch, 
người bảo vệ nhân quyền của phụ nữ và người ủng hộ 
bình đẳng giới và phụ nữ bị buôn bán lao động cưỡng 
bức hoặc bóc lột tình dục.

Phân tích và báo cáo dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG cần được phân chia thành từng loại 
bạo lực khác nhau (bao gồm bạo lực thể chất, 
tình dục, tâm lý và kinh tế).  Điều quan trọng là 
cần phân tích từng loại bạo lực khác nhau, sau đó 
xem xét và tổng hợp các trường hợp bạo lực được 
báo cáo hay ghi nhận theo từng loại ví dụ số vụ 
bạo lực về thể chất. Phụ nữ thường trải qua nhiều 
loại bạo lực, do đó không nên giới hạn theo hình 
thức thể chất, tình dục, tâm lý và kinh tế mà có thể 
là tổng hợp vài hình thức cùng lúc, ví dụ, trong 
trường hợp trải qua bạo lực thể chất và tình dục 
cùng một lúc (xem bảng 7). Các Bộ và cơ quan 
phải đảm bảo mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ 
được ghi lại tại thời điểm vào số liệu, thông tin. 

Thu thập và phân tích tất cả các hình thức 
BLPNTEG và đưa ra các nhóm mục tiêu cụ thể.    
Các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái, chẳng hạn như trẻ em và kết hôn sớm, buôn 
người, bóc lột tình dục, bạo lực bằng axit và giết 
hại phụ nữ, có thể được thu thập, tổng hợp, phân 
tích và báo cáo riêng để cung cấp dữ liệu và thông 
tin về những vấn đề cụ thể này. 

Lưu ý: Một số phụ nữ trải qua nhiều loại bạo lực và một vài loại bạo lực, và nhiều loại bạo lực được ghi nhận 
trong 1 ca bị BLPNTEG, do đó tổng tỷ lệ phần tram có thể không vượt quá tối đa 100. Bảng này không được sử 
dụng làm mẫu về phân tách các hình thức bạo lực, mỗi quốc gia một khác, dựa trên luật pháp quốc gia và hệ 
thống dữ liệu quốc gia.

Phân tích và báo cáo tần suất và tỷ lệ phần trăm 
dựa trên tổng số. Như được thể hiện trong Bảng 
7, lý tưởng nhất là nên tính toán và báo cáo cả tần 
suất và tỷ lệ phần trăm (tỷ lệ). Khi chỉ có tần suất 
được báo cáo (không có tỷ lệ phần trăm), người 
đọc khó có thể xác định mức độ nghiêm trọng của 
vấn đề so với tổng số trường hợp được báo cáo và 
ghi nhận. Tỷ lệ phần trăm là thông tin rất quan 
trọng cần báo cáo.

Bảng 7. Ví dụ về phân tích và phân tách dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái cho Bộ hoặc cơ quan

Bạo lực thể chất

Trường hợp BLPNTEG đã nghi nhận

Số Tỷ lệ phần trăm

Bạo lực thể chất dẫn đến biến dạng hoặc thương tật

Bạo lực thể chất mang chấn thương

Bạo lực thể chất mà không mang chấn thương 

Bạo lực tình dục

Tấn công tình dục

Hiếp dâm

Quấy rối tình dục

Bạo lực tâm lý

Bạo lực kinh tế

Kiểm soát hành vi

Các mối đe dọa gây tổn hại về thể chất

Làm tổn hại uy tín và danh dự

Bạo lực thể chất với hung khí hoặc vật cứng
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Do phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực thường trải 
qua nhiều loại bạo lực, khi tổng hợp số ca theo 
loại bạo lực, vì vậy con số tổng các ca của từng 
loại bạo lực sẽ thường không bằng con số tổng 
các ca BLPNTEG. Khi giải thích trong Bảng 7, 
điều quan trọng cần lưu ý là, trong bảng này, tỷ lệ 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực về 
thể chất, tình dục, tâm lý hoặc kinh tế được tính 
dựa trên tổng số ca  bạo lực ghi nhận được (N = 
300). Trong khi đó, tỷ lệ nạn nhân bị một hoặc 
nhiều loại bạo lực thể chất được tính toán dựa trên 
tổng số nạn nhân bị bạo lực thể chất (n = 100). 
Tương tự, tỷ lệ phần trăm nạn nhân bị một hoặc 
nhiều hình thức bạo lực về tâm lý thì được tính 
toán dựa trên tổng số nạn nhân là phụ nữ bị bạo 
lực tâm lý (n = 60).

Ở nhiều nước thành viên ASEAN, Chính phủ, các bộ và 
cơ quan sử dụng dữ liệu hành chính về BLPNTEG với 
các mức độ khác nhau, các cấp huyện, tỉnh khó hiểu dữ 
liệu hành chính về BLPNTEG được sử dụng như thế 
nào ở cấp quốc gia. Thường có những hạn chế trong sự 
hiểu biết về cách sử dụng dữ liệu quản trị BLPNTEG ở 
cấp quốc gia. Ngoài ra, ở cấp tỉnh và quốc gia, dữ liệu 
hành chính về BLPNTEG  hiếm khi được sử dụng để 
đưa ra quyết định và lập kế hoạch.

Hộp 16 nhấn mạnh những phát hiện từ nghiên cứu ở 
Thái Lan và Việt Nam, tập trung vào việc tìm hiểu sự 
ứng phó của hệ thống tư pháp hình sự với bạo lực tình 
dục. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu hành chính để 
hiểu được sự giảm thiểu các trường hợp bạo lực tình 
dục. Cả Thái Lan và Việt Nam đều sử dụng những phát 
hiện của nghiên cứu để cải thiện các ứng phó của hệ 
thống tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục.

Phân tích và báo cáo dữ liệu về càng nhiều 
danh mục càng tốt dựa trên dữ liệu thu thập 
được, không giới hạn phân tích chỉ với các loại 
bạo lực, tuổi tác hoặc huyện / tỉnh. Tất cả các 
biến có liên quan cần được phân tích, bao gồm: 
giới tính và tuổi tác của nạn nhân; các loại bạo lực 
có kinh nghiệm; các loại chấn thương liên quan 
đến bạo lực; sử dụng vũ khí; các loại vũ khí; sự cố 
bạo lực đơn lẻ hoặc định kỳ; vị trí xảy ra sự cố bạo 
lực; quan hệ tình dục và tuổi tác của kẻ phạm tội; 
mối quan hệ nạn nhân-thủ phạm; dịch vụ cung cấp 
cho phụ nữ và trẻ em gái đã trải qua bạo lực; và 
các cơ quan mà họ được giới thiệu.
Phân tích và báo cáo mối quan hệ giữa các biến 
có liên quan đến BLPNTEG. Để hiểu rõ hơn về 
BLPNTEG, điều quan trọng là phải phân tích mối 
quan hệ giữa các biến. Điều này đòi hỏi các nhà 
phân tích dữ liệu hiểu các lý thuyết và khái niệm 
liên quan đến BLPNTEG, vì vậy họ phải biết cách 
kiểm tra dữ liệu, các biến và mối quan hệ nào cần 
phân tích.

Phân tích và báo cáo dữ liệu quản trị về 
BLPNTEG để theo dõi và trình bày định hướng 
mẫu trong dữ liệu từ năm này sang năm khác.  
Điều này yêu cầu dữ liệu về BLPNTEG theo dòng 
thời gian và trình bày dữ liệu hàng năm song song, 
cùng với việc tính toán thay đổi phần trăm từ năm 
này sang năm khác.

5.8 Sử dụng dữ liệu về bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái

Tỷ lệ phần trăm phản ánh số liệu về 
BLPNTEG trong khi dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG cho biết thông tin chi tiết về số 
trường hợp được xác định, báo cáo và ghi 
chép. Phụ nữ và trẻ em gái tìm kiếm sự giúp đỡ 
từ các nhà cung cấp dịch vụ chính thức (bao 
gồm các nơi tạm trú, cảnh sát, y tế, dịch vụ pháp 
lý hoặc tâm lý xã hội) cũng được thu thập trong 
dữ liệu hành chính về bạo lực gia đình. Việc 
tăng và giảm dữ liệu hành chính về BLPNTEG có 
thể phản ánh nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, 
theo dõi trực giác, sự gia tăng số ca bạo lực 
được báo cáo bởi các nhà cung cấp dịch vụ cho 
thấy phụ nữ và trẻ em gái nhận thức rõ hơn về 
dịch vụ và cách tiếp cận, họ thay đổi các tiêu 
chuẩn xã hội theo hướng trao quyền cho phụ nữ 
và trẻ em gái để tiết lộ tình trạng bạo lực hoặc 
chất lượng tiếp cận dịch vụ đã tăng lên. Báo cáo 
chính thức về gia tăng tiếp cận dịch vụ không 
mang lại bất kỳ thông tin nào về tỷ lệ 
BLPNTEG.
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Dữ liệu hành chính sẽ giúp theo dõi mục đích, dịch vụ 
mà phụ nữ tìm kiếm, mức độ thường xuyên. Nó cung 
cấp thông tin chi tiết về chất lượng các dịch vụ đó, việc 
chuyển gửi, và kết quả dịch vụ. Một số câu hỏi bao quát có 
thể trả lời bởi dữ liệu quản trị đó là là “các dịch vụ có giúp 
phụ nữ an toàn hơn, chữa lành, phục hồi, tiếp cận công lý 
không? Phụ nữ có hài lòng với dịch vụ không?”. Dữ liệu 
hành chính có thể cung cấp thông tin đầu vào và việc tiếp 
cận các dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân. Khi được thu thập 
thường xuyên, dữ liệu quản trị có thể cung cấp thông tin về 
loại hình và xu hướng quan trọng, mức độ đáp ứng và 
quyền tiếp cận các dịch vụ cần thiết. Điều này cho phép 
các Chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ giám sát nhu 
cầu về các dịch vụ thiết yếu và các ngành khác nhau đáp 
ứng nhu cầu về dịch vụ như thế nào. 

Dữ liệu hành chính cũng tiết lộ mức độ sẵn có của 
dịch vụ trong cộng đồng và khoảng trống về các dịch 
vụ thiết yếu.

Chính phủ, các bộ và cơ quan có thể sử dụng dữ liệu về 
BLPNTEG để lập kế hoạch, xây dựng chương trình, 
hoạch định chính sách, nghiên cứu chi phí, phân bổ 
ngân sách cũng như đảm bảo ngân sách có đáp ứng 
giới (GRB). Thu thập và phân tích dữ liệu để cung cấp 
dịch vụ hiệu quả hơn. Để cải thiện việc sử dụng dữ liệu 
hành chính về BLPNTEG, các cơ quan và tổ chức trước 
tiên phải cải thiện các thức chia sẻ dữ liệu BLPNTEG .

Hộp 16. Sử dụng dữ liệu hành chính để hiểu sự suy giảm các trường hợp bạo lực
tình dục ở Thái Lan và Việt Nam

Ấn phẩm năm 2017 có tựa đề, Xét Xử tội hiếp dâm: Hiểu rõ cách ứng phó của hệ thống tư 
pháp hình sự đối với bạo lực tình dục ở Thái Lan và Việt Nam, phân tích các cơ quan tư pháp 
hình sự ở Thái Lan và Việt Nam ứng phó với các trường hợp bị hiếp dâm và tấn công tình 
dục được báo cáo như thế nào và xác định các yếu tố thể chế liên quan đến kết cục vụ việc. 
Nó nhằm mục đích để hiểu lý do tại sao các trường hợp bạo lực tình dục đã giảm thiểu, xác 
định các cách hiệu quả để tăng cường sự thực thi công lý trong các vụ hãm hiếp và tấn công 
tình dục. Nghiên cứu được tiến hành từ năm 2013 đến 2014 sử dụng dữ liệu định lượng từ 
dữ liệu hành chính liên quan đến BLPNTEG, bao gồm cả cơ quan công an và hồ sơ tòa án 
cùng với dữ liệu định tính (phỏng vấn công tố viên và cảnh sát viên và người đang bị bạo 
hành là  phụ nữ và trẻ em gái để xác định các yếu tố có thể dẫn đến hoặc giảm thiểu ngăn 
chặn các trường hợp bị bạo lực tình dục.

Định kiến xung quanh việc phụ nữ và trẻ em gái bị hãm hiếp hay bạo lực tình dục là khá phổ biến.
Rào cản pháp lý và thể chế, có thể gây ngăn cản trình báo hiện tượng bị bạo lực tình dục và khiến người phụ nữ 
nản lòng, không tiếp tục tìm cách giải quyết thông qua tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự.
Ở cả hai nước, có khoảng trống lớn trong tất cả các giai đoạn của quá trình tư pháp hình sự - báo cáo / tiếp xúc 
ban đầu; giai đoạn điều tra; giai đoạn tiền xét xử; và giai đoạn xét xử.

Những phát hiện của nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng liên quan đến cách hệ thống công lý xử lý tội phạm 
tình dục và cách tiếp cận nạn nhân bị bạo lực tình dục. Nghiên cứu cho thấy:

Nguồn: Cơ quan Liên Hơp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Chương trình Phát triển của Liên Hợp 
Quốc (UNDP) và Cơ quan Phòng chống Ma Túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Xét xử tội hiếp dâm: Hiểu rõ cách ứng 
phó của hệ thống tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục ở Thái Lan và Việt Nam (2017).

Liên quan đến BLPNTEG, nghiên cứu nhận thấy rằng các cơ quan cảnh sát và công lý ở Thái Lan và Việt Nam 
không đầy đủ dữ liệu hành chính về tình trạng bạo lực tình dục, dữ liệu phân tích giới hạn về đặc điểm nhân khẩu 
học của những người từng trải qua hoặc gây bạo lực tình dục và lưu giữ hồ sơ kém liên quan đến kết quả của các 
cuộc điều tra và truy tố của cảnh sát. Vào thời điểm nghiên cứu được thực hiện, cả hai quốc gia đều không có dữ 
liệu khảo sát nạn nhân hoặc dữ liệu về bạo lực tình dục và cả hai đều có ít thông tin về chi phí và tác động của bạo 
lực tình dục. Dữ liệu hành chính nhất quán và đầy đủ về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái trong cơ 
quan công an và cơ quan tư pháp góp phần giảm thiểu các trường hợp bạo lực tình dục.
Nghiên cứu cũng tìm thấy có ít sự giám sát và đánh giá việc xử lý điều chỉnh các trường hợp bạo lực tình dục. Hơn 
nữa, nghiên cứu cho thấy cần nhiều dữ liệu và bằng chứng hơn để thông báo chiến lược, chính sách và thực hành 
nhằm cải thiện cách thức xử lý hệ thống tư pháp hình sự đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Để đáp ứng nhu cầu, cả Thái Lan và Việt Nam đã có những thay đổi để cải thiện việc xử lý các trường hợp bạo lực 
tình dục. Việt Nam đã sửa đổi Bộ luật hình sự trước đây đã có một định nghĩa hẹp về hiếp dâm, đã loại trừ nhiều 
hình thức tấn công tình dục và Thái Lan đã tạo ra các đội liên ngành mới cung cấp huấn luyện nhằm mục tiêu cho 
cảnh sát, công tố viên và nhân viên tòa án để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em gái bạo lực.
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Bảo mật là nền tảng quan trọng trong cung cấp dịch 
vụ có đạo đức và chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn 
dữ liệu cá nhân. Phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực có 
thể có nguy cơ bị bạo hành nếu thông tin tìm kiếm sự 
giúp đỡ của họ bị tiết lộ. Ví dụ, những người gây bạo 
lực có thể trả thù phụ nữ và trẻ em gái nếu họ nói 
điều này cho người khác biết, hoặc họ đe dọa buộc họ 
phải im lặng. Vì thế, phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực 
cảm thấy họ cần phải giữ bí mật và chịu đựng bạo 
lực. Một nguy cơ khác khiến cho phụ nữ và trẻ em bị 
bạo lực không dám lên tiếng đó là sự kỳ thị của cộng 
đồng, họ có thể bị làm nhục hoặc bị đối xử như thể họ 
là "loại người hư hỏng". Kết quả này có thể làm tăng 
nguy cơ bị bạo lực và lạm dụng hoặc hành vi bạo lực 
lặp đi lặp lại. Hơn nữa, an toàn và bảo mật dữ liệu rất 
quan trọng giúp đảm bảo an toàn cho chính nhà cung 
cấp dịch vụ, vì họ cũng có thể bị trả thù, đe dọa và bị 
bạo lực khi hỗ trợ nạn nhân.

Cuối cùng, việc phá vỡ bí mật xuất phát từ sự tin 
tưởng. Phụ nữ và trẻ em gái cần phải tin tưởng các 
nhà cung cấp dịch vụ trước khi họ tâm sự về những 
trải nghiệm của họ về bạo lực mà họ có thể coi là xấu 
hổ, tổn thương, hoặc thậm chí nhục nhã. Khi sự tin 
tưởng thấp hay nghi ngờ rằng sự riêng tư và bảo mật 
của họ không được tôn trọng, họ có thể lựa chọn giữ 
im lặng và vẫn tiếp tục chịu đựng các mối quan hệ 
hoặc tình huống bạo lực, lạm dụng. Nạn nhân đã trải 
qua bạo lực cuối cùng cũng đến và yêu cầu giúp đỡ, 
khi được hỏi tại sao họ không tìm kiếm sự giúp đỡ 
hoặc báo cáo lạm dụng sớm hơn, nhiều câu trả lời nói 
rằng họ cảm thấy xấu hổ và sợ hãi khiến họ không thể 
báo cáo về việc bản thân bị lạm dụng và bạo lực.

Bảo mật dữ liệu tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu cá 
nhân và bảo mật thông tin cá nhân hoặc những vấn 
đề nhạy cảm. Dữ liệu chứa thông tin cá nhân cần 
được xử lý với mức độ bảo mật cao hơn (chẳng hạn 
như số liệu thống kê tóm tắt). Bảo mật dữ liệu cực kỳ 
quan trọng bởi thông tin về BLPNTEG có tính chất vô 
cùng nhạy cảm, có thể mang lại những rủi ro cho phụ 
nữ và trẻ em gái bất cứ lúc nào nếu sự riêng tư của 
họ bị phá vỡ. Điều quan trọng là đảm bảo tính bảo 
mật của dữ liệu và ngăn chặn tiếp cập trái phép, tiết 
lộ, thay đổi hoặc hủy dữ liệu. Thực hành bảo mật phải 
bao gồm thông tin được lưu trữ trong sổ đăng ký dựa 
trên giấy, hồ sơ vụ án và hồ sơ bệnh nhân hoặc khách 
hàng, cũng như hệ thống quản lý dữ liệu và quản lý 
trường hợp dựa trên máy tính và web. Hộp 17 cung 
cấp một danh sách kiểm tra các yêu cầu để đảm bảo 
an ninh vật lý, an ninh mạng và bảo mật của các hệ 
thống và tệp máy tính. 

Ở một số quốc gia, việc bảo mật dữ liệu dựa trên 
luật pháp quốc gia quy định rằng dữ liệu cá nhân 
chỉ có thể tiếp cập được đối với người được ủy 
quyền và chiến lược bảo mật dữ liệu và bảo mật 
thông tin cá nhân được thông báo theo nghĩa vụ 
đạo đức và pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ, cơ 
quan cảnh sát và công lý. Pháp luật cũng có thể yêu 
cầu khách hàng hoặc bệnh nhân nhận được thông 
tin về những điều sau: các dữ liệu bí mật hoặc dữ 
liệu chứa thông tin cá nhân được lưu trữ, bảo quản 
và sử dụng; cách bảo mật sẽ được duy trì; và thực 
hành chia sẻ dữ liệu.3

5.9 Đảm bảo an toàn và bảo mật
trong chia sẻ dữ liệu về
bạo lực phụ nữ và trẻ em gái

Hộp 17. Bảo mật dữ liệu

Kiểm soát quyền truy cập vào các phòng và tòa 
nhà nơi máy tính được đặt hoặc lưu trữ
Theo dõi nhật ký truy cập tài liệu và bản in kỹ 
thuật thuật số, dữ liệu kỹ thuật số bị chuyển đi.
Chỉ vận chuyển dữ liệu nhạy cảm trong các 
trường hợp đặc biệt, ngay cả đối với mục đích 
sửa chữa, vì việc cung cấp ổ đĩa cứng bị lỗi chứa 
dữ liệu nhạy cảm cho chuyên gia công nghệ 
thông tin hoặc dịch vụ sửa chữa máy tính có thể 
dẫn đến vi phạm bảo mật.

Không lưu trữ dữ liệu bí mật, bao gồm dữ liệu 
chứa thông tin cá nhân trên máy chủ hoặc máy 
tính được kết nối với mạng bên ngoài, đặc biệt là 
máy chủ lưu trữ dịch vụ internet.
Bảo vệ tường lửa và các phiên bản nâng cấp liên 
quan đến bảo mật nhằm vận hành các hệ thống 
tránh vi-rút và các phần mềm độc hại.

Khóa hệ thống máy tính bằng mật khẩu và cài đặt 
hệ thống tường lửa
Bảo vệ máy chủ bằng hệ thống bảo vệ tăng điện áp
Triển khai bảo vệ bằng mật khẩu và kiểm soát 
quyền truy cập vào các tệp dữ liệu (ví dụ: không 
có quyền truy cập, chỉ đọc, đọc và ghi hoặc chỉ 
cho phép quản trị viên)
Kiểm soát quyền truy cập vào các tài liệu có mã 
hóa hạn chế
Đặt ra các thỏa thuận không được tiết lộ cho 
người quản lý hoặc người dùng dữ liệu bí mật
Cấm gửi dữ liệu cá nhân hoặc bí mật qua email 
hoặc thông qua Quy trình chuyển file thông tin 
(FTP), thay vì truyền dữ liệu được mã hóa
Phá hủy dữ liệu một cách thích hợp khi cần thiết

Nguồn: Van den Eynden và tác giả khác, Quản lý 
và chia sẻ dữ liệu. Lưu trữ dữ liệu của Anh (Đại học 
Essex, Vương quốc Anh, 2011), tr. 19.
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Trong một số trường hợp, dữ liệu nhạy cảm và bí 
mật có thể được bảo vệ bằng cách điều chỉnh việc 
sử dụng hoặc hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu 
đó, đồng thời cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các nhà 
cung cấp dịch vụ để đảm bảo việc quản lý hồ sơ và 
cung cấp dịch vụ hiệu quả. Hệ thống quản lý dữ liệu 
và quản lý trường hợp dựa trên máy tính và web bị 
hạn chế bởi các quy định truy cập và cổng đăng 
nhập của người dùng. Người sử dụng các hệ thống 
quản lý dữ liệu và trường hợp cũng cần phải ràng 
buộc với các quy định truy cập hệ thống và yêu cầu 
ký một thỏa thuận không tiết lộ và bảo mật, và các 
điều kiện sử dụng.4

Quản lý hồ sơ có thể là một thách thức khi tạo điều 
kiện chia sẻ, chuyển giao và lưu trữ dữ liệu giữa 
các ngành, cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ. Các 
hệ thống quản lý hồ sơ dựa trên web tương đối kém 
phát triển và chưa được sử dụng đúng mức ở các 
nước thành viên ASEAN và yêu cầu một lượng đáng 
kể nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để thiết lập và 
duy trì. Do đó, nhiều bộ, cơ quan và nhà cung cấp 
dịch vụ không thoải mái với các hệ thống quản lý dữ 
liệu dựa trên web và máy tính, và vẫn có thể dựa 
vào các ứng dụng mạng xã hội, email (chẳng hạn 
như WhatsApp) và các dịch vụ chia sẻ tệp tài liệu 

trực tuyến để chuyển thông tin. Tuy nhiên, phương 
pháp này không được khuyến khích đối với dữ liệu 
bí mật bởi vì người dùng không có quyền kiểm soát 
nơi dữ liệu được lưu trữ.5

Do các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật liên 
quan đến BLPNTEG, điều quan trọng là các bộ, cơ 
quan và tổ chức đã phát triển tốt các quy trình và 
quy trình vận hành tiêu chuẩn để quản lý dữ liệu 
quản trị và chia sẻ dữ liệu. Những điều này nên bao 
gồm các thực hành cụ thể để đảm bảo rằng dữ liệu 
quản trị cung cấp cho sự bảo mật và bảo vệ danh 
tính và thông tin của những phụ nữ đã trải qua bạo 
lực, cũng như thông tin nhận dạng thủ phạm. Dữ 
liệu về BLPNTEG không nên gắn với mã số nhận 
dạng quốc gia. Mật khẩu quản lý dữ liệu máy tính 
phải được giữ bí mật và không được chia sẻ. 
Những nạn nhân bị bạo lực nên được thông báo về 
quyền bảo mật của họ và nhà cung cấp dịch vụ phải 
giải thích về các hệ thống mà họ đưa ra để đảm bảo 
an toàn và bảo mật dữ liệu (xem Phụ lục C) để 
đồng ý tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch 
vụ khác được phát triển để sử dụng bởi các nhà 
cung cấp dịch vụ ở Campuchia). Hộp 18 cung cấp 
các câu hỏi và câu trả lời hữu ích về lý do tại sao 
quyền riêng tư và tính bảo mật có liên quan đến 
BLPNTEG. 

Hộp 18. Tại sao đặt vấn đề bảo mật và quyền riêng tư

Q:Tại sao vấn đề bảo 
mật và quyền riêng tư 
lại quan trọng?

A: Quyền riêng tư là rất 
quan trọng đối với sự 
an toàn của phụ nữ và 
trẻ em gái đã trải qua 
bạo lực vì việc tiếp xúc 
với thông tin nhạy cảm 
có thể khiến họ có nguy 
cơ bị tổn thương và 
thậm chí dẫn đến cái 
chết. Nhiều quốc gia đã 
thành lập luật pháp 
quốc gia và các nhà 
cung cấp dịch vụ có 
chính sách rõ ràng bảo 
vệ quyền riêng tư và 
bảo mật, và cấm tiết lộ 
thông tin cá nhân. 
Trong thời đại công 
nghệ tiên tiến, thu thâp 
và chỉa sẻ dữ liệu thông 
tin ngày càng lan 
nhanh như vũ bão, 
càng khó khăn hơn 
trong việc đảm bảo 
quyền riêng tư và bảo 
mật thông tin cá nhân.

Q: Điều gì ảnh hưởng đến 
quyền riêng tư của những 
phụ nự và trẻ em gái đang 
bị bạo hành?

A: Bất kỳ bộ sưu tập, chia sẻ 
xuất bản dữ liệu nào về phụ 
nữ đã từng trải qua bạo lực 
phải bao gồm thảo luận về 
khả năng thu thập dữ liệu nạn 
nhân, chia sẻ dữ liệu và xuất 
bản dữ liệu để tác động đến 
quyền riêng tư và sự an toàn 
của nạn nhân. Các chuyên gia 
về quyền riêng tư cho phụ nữ 
và trẻ em gái bị bạo lực nên 
được đưa vào các cuộc thảo 
luận này để đảm bảo những 
phụ nữ và trẻ em gái đang bị 
bạo hành phải là trung tâm 
của những cuộc hội thoại này. 
Hầu hết những phụ nữ và trẻ 
em đang bị bạo hành cần 
được đảm bảo bí mật thông 
tin và quyền riêng tư vì lý do 
an toàn. Nếu họ biết sự riêng 
tư của họ bị đe dọa, họ có thể 
quyết định không yêu cầu trợ 
giúp hoặc không tìm kiếm sự 
bảo vệ khỏi bạo lực.

Q: Quyền riêng tư và 
quyền bảo mật cá nhân 
được bảo vệ như thế 
nào?

A: Các cơ quan và tổ chức 
phải có hướng dẫn xác định 
cách thu thập và chia sẻ dữ 
liệu, thông tin về BLPNTEG 
và cách đảm bảo quyền 
riêng tư và bảo mật cá 
nhân. Những hướng dẫn 
này nên bao gồm sự minh 
bạch cho phụ nữ và trẻ em 
đang bị bạo hành như 
những thông tin được thu 
thập, mục đích thu thập và 
sử dụng thông tin. Thực 
hành tốt sẽ hạn chế dữ liệu 
được thu thập và sử dụng. 
Đồng thời đảm bảo chất 
lượng dữ liệu và tính toàn 
vẹn. Điều quan trọng là thiết 
lập các biện pháp và quy 
trình bảo mật cũng như các 
hướng dẫn rõ ràng liên 
quan đến chia sẻ dữ liệu 
thông tin nhằm đảm bảo 
quyền riêng tư.

Q: Có nên thông báo 
hoặc có sự chấp thuận 
cho việc phát hành 
thông tin?

A: Ở mức độ tối thiểu, 
những phụ nữ và trẻ em 
gái đang bị bạo hành 
phải nhận thức được 
việc thông tin đang 
được thu thập về họ và 
ai sẽ có quyền truy cập 
những thông tin đó. 
Cuộc sống của những 
phụ nữ và trẻ em gái bị 
bạo hành rất phức tạp 
và chỉ họ biết rõ nhất 
những gì có thể làm tổn 
hại tới sự an toàn của 
họ. Thực hành tốt nghĩa 
là cho phép cá nhân đó 
tự quyết định thông tin 
nào có thể được chia 
sẻ, cho ai và khi nào.



Dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Một thách thức khác đối mặt với nhiều Bộ, cơ quan 
và nhà cung cấp dịch vụ là vấn đề chất lượng của 
dữ liệu về BLPNTEG. Để đảm bảo chất lượng dữ 
liệu, cần phải giám sát thường xuyên về độ chính 
xác và độ tin cậy. Nhiều quốc gia thiếu các quy trình 
và cơ chế đảm bảo chất lượng có thể xác minh và 
xác thực dữ liệu hành chính liên quan đến 
BLPNTEG. Bên cạnh đó, hệ thống đăng ký và lưu 
giữ hồ sơ và hệ thống quản lý dữ liệu thường không 
đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận 
được về thu thập dữ liệu, bao gồm các tiêu chuẩn 
liên quan đến độ tin cậy và độ chính xác.

Ủy ban giám sát liên bang hoặc các nhóm làm việc 
đặc biệt có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc 
giám sát dữ liệu về BLPNTEG để đảm bảo tính chính 
xác và độ tin cậy. Dữ liệu về BLPNTEG được thu thập 
với các quy trình và cơ chế tại chỗ đảm bảo chất 
lượng và chứng minh giá trị khi cung cấp thực hành 
tốt dựa trên bằng chứng và bài học kinh nghiệm.

Nhiều bộ và cơ quan cung cấp dữ liệu về 
BLPNTEG  nhưng những dữ liệu này có thể 
không đáng tin cậy. Các bộ và cơ quan thu thập 
dữ liệu về BLPNTEG không thường xuyên, hoặc 
thất thường. Kết quả là chất lượng và độ tin cậy 
của dữ liệu khác nhau đang kể.6 Dữ liệu hiện có 
có thể thiếu dữ liệu về nhân khẩu học, nạn nhân 
và thủ phạm hoặc các mối quan hệ của nạn 
nhân, gây khó khăn trong việc xác định một số 
loại bạo lực (ví dụ: bạo lực do bạn tình gây ra, 
bạo lực gia đình, bạo lực từ người quen, bạo lực 
từ người lạ). Hầu hết các bộ và cơ quan không 
có hệ thống thu thập dữ liệu vượt quá nhu cầu 
quản trị nội bộ của tổ chức mình, làm cho việc 
so sánh dữ liệu giữa các bộ, cơ quan và tổ chức 
trở nên khó khăn.

Thường có sự không nhất quán trong quá trình 
thu thập dữ liệu hành chính về BLPNTEG. Có 
những mâu thuẫn trong cách, ghi chép và tổng 
hợp ở cấp tiểu khu, huyện, tỉnh và quốc gia. Điều 
này dẫn đến mâu thuẫn về độ chính xác, đầy đủ 
và mức độ phù hợp của dữ liệu hành chính. Ở 
nhiều quốc gia, dữ liệu có thể bị thiếu hoặc không 
đầy đủ, không nhất quán hoặc thiếu các quy trình 
đảm bảo chất lượng. Điều này là do thu thập dữ 
liệu về BLPNTEG không phải là trách nhiệm chính 
của nhiều bộ, cơ quan và tổ chức. Những vấn đề 
này là do năng lực, đào tạo và nguồn lực không 
đầy đủ dành cho người thu thập và phân tích dữ 
liệu hành chính liên quan đến BLPNTEG.

Có một số lo ngại về "đếm lặp" nếu các trường 
hợp bị bạo lực được ghi nhận bởi nhiều cơ quan 
hoặc tổ chức. “Đếm lặp” không phải lúc nào cũng 
là vấn đề đối với dữ liệu hành chính. Dữ liệu 
hành chính phục vụ các mục đích khác so với dữ 
liệu về mức độ phổ biến. Dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG về số vụ bạo hành đã báo cáo và phản 
hồi, so với số lượng người đang bị bạo hành là 
phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận dịch vụ tại các thời 
điểm khác nhau không phản ánh quy mô của vấn 
đề bạo lực. Dữ liệu hành chính theo dõi số lần 
phụ nữ tiếp cận dịch vụ và các dịch vụ khác nhau 
được cung cấp. Một phụ nữ tiếp cận cùng một 
dịch vụ nhiều lần có thể cho thấy có nhiều vụ bạo 
lực và những nạn nhận thường có nhiều nhu cầu 
đòi hỏi các dịch vụ khác nhau, đôi khi họ cần một 
dịch vụ nào đó nhiều lần (xem hộp 19).

Thực hành thu thập dữ liệu hành chính và lưu trữ 
dữ liệu thường không tuân thủ các yêu cầu về an 
toàn dữ liệu và bảo mật, bao gồm các quy định đặc 
biệt cho sự an toàn của nạn nhân của bạo lực.

Mặc dù có những lợi thế, dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG vẫn có hạn chế và thách thức như được 
mô tả dưới đây.

5.10 Đảm bảo chất lượng
dữ liệu về bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái

5.11 Củng cố dữ liệu
hành chính về bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái



Mặc dù có sự lo ngại về dữ liệu liên quan đến 
BLPNTEG, nhưng đây không phải là vấn đề đối với dữ 
liệu hành chính vì dữ liệu hành chính không phải là dữ 
liệu cho biết mức độ phổ biến. Dữ liệu hành chính phản 
ánh số vụ bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái được 
báo cáo về tần suất các dịch vụ được cung cấp. Dữ liệu 
hành chính về các dịch vụ mà phụ nữ đang tìm kiếm, 
mức độ thường xuyên và mục đích tìm kiếm dịch vụ. Do 
vậy, lượt tiếp cận dịch vụ sẽ được tính toán và không 
tạo thành "đếm trùng". Việc tính toán và báo cáo của cơ 
quan sẽ bao gồm dữ liệu về phụ nữ và trẻ em gái đã 
tiếp cận dịch vụ tại nhiều địa điểm và nhiều lần. Dữ liệu 
hành chính về BLPNTEG giúp các nhà cung cấp dịch 
vụ, cơ quan tư pháp, nhà hoạch định chính sách và 
người ra quyết định có thông tin về:

Các nhà cung cấp dịch vụ, cảnh sát và cơ quan tư 
pháp tạo ra dữ liệu hành chính trong các báo cáo về 
số vụ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực mà họ đã đáp 
ứng, số người được hỗ trợ và những dịch vụ được 
cung cấp. Cần đảm bảo rằng dữ liệu về BLPNTEG 
được thu thập liên tục bởi các nhà cung cấp dịch vụ, 
cơ quan công an và cơ quan hành pháp.

Về hệ thống quản lý trường hợp để theo dõi các dịch 
vụ được cung cấp cho nạn nhân cụ thể, các cơ quan 
thường phát triển các định danh duy nhất để theo dõi 
một cách tin cậy các trường hợp khi thông tin di 
chuyển qua các hệ thống hỗ trợ khác nhau và thông 
qua hệ thống tư pháp. Các hệ thống theo dõi quản lý 
hồ sơ theo các trường hợp đơn lẻ để cung cấp dịch vụ 
chăm sóc liên tục cho các trường hợp cụ thể. Các hệ 
thống thu thập dữ liệu này khác với hệ thống thu thập 
dữ liệu hành chính quốc gia, hay báo cáo về tổng số 
trường hợp được báo cáo và hỗ trợ trong các ngành.

Số vụ BLPNTEG đã được báo cáo và phản hồi bởi 
các cơ quan và tổ chức
Số phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực đã tiếp cận dịch 
vụ và địa điểm tiếp cận 
Cơ quan, tổ chức và các dịch vụ được tiếp cận bởi 
phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực 
Cơ quan và tổ chức nào đang đáp ứng các nhu cầu 
của nạn nhân bị bạo lực là phụ nữ và trẻ em gái

Chất lượng dịch vụ đã cung cấp
Mối liên hệ giữa các dịch vụ được chuyển gửi

Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Hộp 19. Mối lo ngại về việc đếm lặp các ca bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em gái 



Dù vẫn có thách thức và hạn chế được xác định ở trên, 
nhưng dữ liệu hành chính về BLPNTEG vẫn có thể là 
nguồn dữ liệu duy nhất hoặc tốt nhất ở một số nơi, đặc 
biệt là ở các quốc gia không có các nghiên cứu tỷ lệ phụ 
nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Việc củng cố dữ liệu hành 
chính về BLPNTEG là một nguồn đầu tư quan trọng vì dữ 
liệu này có thể được sử dụng để giám sát và đánh giá tác 
động và hiệu quả của các chính sách và chương trình 
nhằm phòng ngừa và ứng phó với BLPNTEG. Đồng thời 
cho biết liệu các dịch vụ có đáp ứng nhu cầu của nạn 
nhân hay chưa.

Một số khuyến nghị được điều chỉnh từ tài liệu Thu thập 
dữ liệu hành chính về BLPNTEG: Các thực hành tốt8 của 
Viện Châu Âu về bình đẳng giới sử dụng thông tin từ Rà 
soát và đánh giá các nguồn dữ liệu hành chính về bạo lực 
đối với trẻ em của UNICEF.9

Để làm cho dữ liệu hành chính hữu ích hơn, các nhà 
hoạch định chính sách, các bộ, cơ quan và tổ chức có thể 
giải quyết các thách thức sau đây khi thu thập và phân 
tích dữ liệu hành chính về BLPNTEG:

Xây dựng hiểu biết chung về các định nghĩa, thuật 
ngữ và các loại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
trên các lĩnh vực, tổ chức để tăng khả năng so sánh 
dữ liệu hành chính về BLPNTEG.

Thu thập và phân tích dữ liệu về tất cả các hình thức 
BLPNTEG, ngoài bạo lực gia đình và bạo lực tình 
dục như trẻ em và hôn nhân sớm, buôn bán, bóc lột 
tình dục, hành hung bằng axit, giết hại phụ nữ và 
những nhóm phụ nữ bị thiệt thòi như nữ di cư, nữ 
khuyết tật.

Nâng cao hiểu biết về bối cảnh trong đó thu thập 
dữ liệu hành chính về BLPNTEG để cải thiện chất 
lượng dữ liệu thu thập được và khả năng so sánh 
của chúng.

Đảm bảo dữ liệu được phân tách theo yêu cầu tối 
thiểu, theo giới tính, tuổi nạn nhân và thủ phạm, loại 
bạo lực, mối quan hệ với nạn nhân, vị trí địa lý của vụ 
việc và các yếu tố liên quan khác.

Xây dựng các quy trình thu thập, biên soạn và chia sẻ 
dữ liệu quản trị.

Xây dựng thỏa thuận giữa các ngành, cơ quan và tổ 
chức về các loại dữ liệu, phân tách dữ liệu và thông 
tin liên quan đến BLPNTEG cần được thu thập để có 
thể tổng hợp và so sánh giữa các tổ chức tương tự 
(qua các nơi tạm trú hoặc trên các đồn cảnh sát), 
nhưng không bắt buộc các cơ quan, tổ chức ở các 
ngành đều phải sử dụng cùng một biểu mẫu chung.

Khuyến khích thu thập và xử lý dữ liệu điện tử như 
quản lý dữ liệu, quản lý ca bằng máy tính.

Nâng cao nhận thức về các dịch vụ hỗ trợ cho đối 
tượng đang bị bạo hành, đối tượng dễ tổn thương để 
cải thiện việc báo cáo và ghi nhận các trường hợp 
BLPNTEG trong các lĩnh vực, cơ quan và tổ chức.

Đảm bảo rằng việc thu thập dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG là một phần của tất cả các kế hoạch hành 
động quốc gia nhằm loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái kèm theo nguồn tài chính riêng.

Đảm bảo đủ nguồn lực tài chính và phân bổ nhân lực 
hỗ trợ thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu hành 
chính, cũng như phổ biến rộng rãi.

Đảm bảo rằng việc thu thập dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG phù hợp để tạo ra số liệu thống kê và báo 
cáo về các chỉ số SDGs cũng như đánh giá tác động 
của các chính sách và chương trình về BLPNTEG, 
đặc biệt là những người liên quan đến việc cải thiện 
tính sẵn có, khả năng tiếp cận và chất lượng của các 
dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân. 
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5.12. Những khuyến nghị về
củng cố dữ liệu hành chính
về BLPNTEG 



Đảm bảo rằng việc thu thập dữ liệu về BLPNTEG tuân 
thủ các yêu cầu về an toàn dữ liệu và bảo mật.

Đảm bảo các bộ và cơ quan có các chính sách bảo 
mật và bảo mật dữ liệu và có luật pháp quốc gia để 
đảm bảo quyền công dân và bảo vệ an toàn dữ liệu.

Đào tạo về vấn đề giới và quy tắc cơ bản về 
BLPNTEG trong quá trình thu thập, chia sẻ, tổng hợp, 
phân tích và phổ biến nguyên tắc đạo đức, an toàn và 
bảo mật cho chuyên gia tham gia thu thập thông tin.

Tăng cường cam kết chính trị và thể chế rõ ràng từ 
chính quyền địa phương, quốc gia và địa phương 
trong việc thu thập dữ liệu hành chính về BLPNTEG. 

Tăng cường cách tiếp cận có hệ thống, phối hợp liên 
ngành trong phòng chống BLPNTEG giữa những cơ 
quan, cá nhân có liên quan hoặc chịu trách nhiệm thu 
thập dữ liệu hành chính như pháp lý, công an, y tế, xã 
hội và các lĩnh vực khác, tổ chức xã hội dân sự (CSO) 
và tổ chức phi chính phủ (NGO).

Chỉ định hoặc thành lập một hoặc nhiều cơ quan 
chính thức chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích và 
phổ biến thông tin về BLPNTEG từ các bộ, cơ quan và 
phối hợp, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính 
sách và sáng kiến nhằm loại bỏ BLPNTEG để đảm 
bảo tính bền vững và hài hòa trong thu thập dữ liệu. 
Các tổ chức xã hội dân sự (CSO) và tổ chức phi chính 
phủ (NGO) phải được tham vấn về hệ thống thu thập 
dữ liệu quốc gia, vì các đơn vị này thường cung cấp 
các dịch vụ cho nạn nhân bạo lực.

Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

R. Haarr, Xem xét và đánh giá các nguồn dữ liệu hành chính về bạo lực đối với trẻ em (New York, UNICEF, 2017).
UNODC, Phân loại tội phạm quốc tế cho mục đích thống kê, Version 1.0 (2015).
Van den Eynden và các tác giả khác, Quản lý và chia sẻ dữ liệu. Lưu trữ dữ liệu ở Vương quốc Anh (Đại học Essex, Vương quốc Anh, 2011).
Ibid.
Ibid.
UNSD, Hướng dẫn sản xuất thống kê về bạo lực đối với phụ nữ: Khảo sát thống kê (2014).
Hội đồng Châu Âu, Thu thập dữ liệu hành chính về bạo lực gia đình tại các nước thành viên Hội đồng Châu Âu, Tổng cục Nhân quyền và Pháp 
lý, Bình đẳng giới và Phòng chống buôn bán (2008).
Viện bình đẳng giới châu Âu, Thu thập dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ: Thực hành tốt (2016).
UNICEF, Xem xét và đánh giá của UNICEF về các nguồn dữ liệu hành chính về bạo lực đối với trẻ em (2017).
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CHƯƠNG 6
CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHI PHÍ
LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC
ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI



Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Bạo lực đối với phụ nữ và trể em gái 
(BLPNTEG) thường gây ra chi phí 
rất lớn cho xã hội, bao gồm chi phí 
giải quyết các ảnh hưởng của bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, chi 
phí cho gia đình, doanh nghiệp, tổ 
chức, chính phủ và xã hội nói chung, 
trong đó có chăm sóc sức khỏe, hỗ 
trợ xã hội, các hệ thống phúc lợi, hệ 
thống pháp luật và công lý,  phát 
triển kinh tế và nhân lực.

Chi phí về ngân sách để xử lý  
BLPNTEG được xác định thông qua 
việc đo lường các hậu quả khác 
nhau của BLPNTEG.

Tính toán chi phí của BLPNTEG là 
cách xác định và phân tích tác 
động của BLPNTEG ở các cấp độ 
khác nhau và trên nhiều lĩnh vực 
khác  nhau.

UN Women thiết kế hướng dẫn 
cho từng bước và các công cụ cho 
các tổ chức và các cơ quan chính 
phủ để thực hiện các nghiên cứu 
đánh giá chi phí của BLPNTEG và 
những nguồn lực cần có phục vụ 
công tác ứng phó với BLPNTEG.

Một số phương pháp khác nhau có 
thể được áp dụng để biết được chi 
phí cho công tác phòng ngừa, ứng 
phó và xóa bỏ BLPNTEG, bao gồm 
chi phí ước tính gắn liền với việc 
thực hiện một cách toàn diện luật 
pháp và chính sách dành cho phụ 
nữ và trẻ em gái bị bạo lực, và chi 
phí thực hiện gói dịch vụ thiết yếu 
tối thiểu dành cho phụ nữ và trẻ 
em bị bạo lực.

Ba phương pháp chính  tính toán 
chi phí về BLPNTEG được sử 
dụng ở châu Á và Thái Bình 
Dương bao gồm: ngân sách có 
trách nhiệm giới (GRB), phương 
pháp  chi phí về tác động và 
phương pháp chi phí theo đơn vị.

Trở ngại đáng kể nhất trong việc 
tiến hành nghiên cứu về chi phí 
phòng chống BLPNTEG là mức độ 
sẵn có và chất lượng của dữ liệu.

Bất kể chất lượng dữ liệu như thế 
nào, thì việc nghiên cứu chi phí đối 
với BLPNTEG có thể làm rõ được 
những bất cập trong công tác phòng 
chống BLPNTEG, trong việc phân 
bổ và điều phối các dịch vụ thiết yếu, 
giúp xác định gói dịch vụ thiết yếu tối 
thiểu và trong việc cải thiện công tác 
điều phối hợp giữa các ngành.

Nội dung nổi bật

6.1 Các loại chi phí liên quan
đến chống lại bạo lực đối với
phụ nữ và trẻ em gái
Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tốn phí của xã hội 
rất nhiều tiền của, đó là những hao tổn ảnh hưởng hộ 
gia đình, phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, ảnh hưởng

đến chính phủ, doanh nghiệp và xã hội nói chung. Tổn hại do 
bạo lực gây ra phụ nữ và trẻ em gái tác động đến hệ thống y 
tế, trợ giúp xã hội và hệ thống phúc lợi, các cơ quan công an, 
hệ thống pháp lý, tư pháp và cũng như ảnh tới quá trình tăng 
trưởng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. 
Tổn hại do bạo lực gây ra với phụ nữ và trẻ em gái có thể 
được mô tả dưới nhiều hình thức, như được liệt kê trong 
Bảng 8.

Bảng 8. Chi phí phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chi phí

Chi phí trực tiếp,
gián tiếp và chi phí cơ hội

Chi phí thực
và chi phí chuyển đổi

Chi phí về kinh tế
và phi kinh tế

Chi phí ngắn hạn
và dài hạn

Giải thích 

Chi phí trực tiếp là chi phí liên quan đến việc cung cấp cơ sở vật chất, nguồn lực và 
dịch vụ cho nạn nhân, người phải hứng chịu hậu quả của bạo lực. Các chi phí bao 
gồm chăm sóc khủng hoảng, dịch vụ pháp lý, y tế và dịch vụ y tế, nhà tạm lánh và 
hỗ trợ thu nhập.

Chi phí gián tiếp là chi phí ảnh hưởng do bạo lực gây ra với phụ nữ và trẻ em gái bị 
bạo lực, mặc dù không trực tiếp. Đó là những chi phí phải thay thế đồ gia dụng bị 
mất hoặc bị hư hỏng, hao tổn bởi năng lực lao động bị suy giảm, gánh nặng xã hội 
và tâm lý (đau đớn, sợ hãi của từng người và con cái của họ).

Chi phí cơ hội là giá trị tiền bạc vì mất cơ hội (mất việc làm, cơ hội thăng tiến và 
giảm chất lượng cuộc sống).

Chi phí thực sử dụng nguồn lực ‘thực’ (vốn hoặc lao động) và giảm  năng lực nói 
chung của nền kinh tế để sản xuất (hoặc tiêu thụ) hàng hóa và dịch vụ.

Chi phí chuyển đổi bao gồm các khoản thanh toán cho một tác nhân kinh tế  tới một 
tác nhân khác, nhưng không sử dụng nguồn lực 'thực' (chẳng hạn như nếu một 
người mất việc làm, mất sản  lượng, như vậy thu nhập và thuế sẽ ít hơn, thì đó là 
chi phí chuyển đổi từ một cá nhân đến Chính phủ).

Chi phí về kinh tế là sự thất thoát hàng hóa và dịch vụ có giá trên thị trường hoặc 
cái giá xấp xỉ được ấn định do một người được cấp đầy đủ thông tin dự tính.

Chi phí phi kinh tế là chi phí về cảm xúc của nạn nhân và gia đình họ, và những ảnh 
hưởng lâu dài đối với trẻ em và làm thiệt hại về những giá trị xã hội.

Chi phí ngắn hạn phản ánh những chi phí liên quan đến sự gián đoạn ngắn hạn đối với 
sức khỏe, công việc, trật tự xã hội và cuộc sống gia đình của phụ nữ do bạo lực.

Chi phí dài hạn phản ánh tác động lâu dài tích tụ  đến sức khỏe của phụ nữ, đời 
sống và năng lực sản xuất do hệ quả của bạo lực.



Dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

6.2 Các nghiên cứu về chi phí
liên quan đến bạo lực đối với
phụ nữ trẻ em gái

6.3 Nguồn lực dành cho nghiên
cứu về tổn hại liên quan đến
bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái 

UN Women đã xây dựng hàng loạt sổ tay, hướng dẫn và 
công cụ để ước tính những thiệt hại mà bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gây ra và đưa ra các yêu cầu về nguồn lực 
nhằm ứng phó với bạo lực dành cho phụ nữ và trẻ em gái. 

Tổn hại liên quan đến BLPNTEG là: 
“sự đánh giá về mặt tài chính của các nguồn tài lực, , phi tài 
lực gia tăng và những nỗ lực đã được đầu tư để thực thi 
luật hay chính sách nhằm chấm dứt bạo lực với phụ nữ và 
trẻ em gái; hoặc là những tổn hại về kinh tế do không thực 
hiện luật pháp hay chính sách. Tổn hại từ bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái cũng được tính trong quá trình kỹ thuật 
và chính trị để có thể tác động đến việc lập kế hoạch công 
và lập ngân sách mà có thể góp phần làm giảm bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái.”1

Tổn hại về tiền bạc từ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 
được xác định qua việc đo lường và định lượng hậu quả 
khác nhau đối với phụ nữ bị bạo lực, đối với hộ gia đình, tổ 
chức, doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia trong việc để 
phân tích tác động của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

Cần có đủ nguồn lực để thực thi luật, chính sách và kế 
hoạch hành động liên quan nhằm xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái, , trong đó có các luật liên quan phòng 
chống bạo lực gia đình, các đạo luật bảo vệ gia đình, và 
cung cấp các dịch vụ thiếu yếu để đáp ứng các nhu cầu 
khác nhau của nạn nhân. Việc ước tính chi phí thực hiện 
luật pháp và chính sách, chi phí cho việc cung cấp  dịch vụ 
dành cho nạn nhân bị bạo lực là cần thiết làm cơ sở cho 
việc lập kế hoạch ngân sách. Ngân sách đầy đủ sẽ hỗ trợ 
thực hiện hiệu quả các luật và chính sách để phòng ngừa và 
ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cũng như 
cung cấp dịch vụ chất lượng tốt với phạm vi địa lý và dân số 
thích hợp.

Nguồn: Access Economics Pty Ltd, Chi phí Bạo lực Gia đình đối với Nền kinh tế Úc: Phần I (Thịnh vượng chung Úc, 2004). N. Duvvury, C. 
Grown và J. Redner, Chi phí của bạo lực đối tác thân mật ở cấp hộ gia đình và cộng đồng: Khung hoạt động cho các nước đang phát triển 
(Washington, DC, Trung tâm quốc tế về nghiên cứu phụ nữ, 2004). 

Hệ quả chi phí
về mặt xã hội
và kinh tế

Hệ quả giải thích về xã hội là tác động của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái  tới  
các mối quan hệ giữa cá nhân và chất lượng cuộc sống, kể cả tác động trẻ em bị 
chứng kiến cảnh bạo lực, làm giảm chất lượng cuộc sống và làm giảm sự tham gia 
của họ vào các quá trình dân chủ.

Hệ quả cấp số nhân về kinh tế là tác động rộng hơn về kinh tế của bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái, đó là việc họ tham gia ít hơn vào thị trường lao động, năng 
suất lao động, thu nhập, đầu tư, tiết kiệm bị suy giảm và làm giảm năng lực tái sản 
suất từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ, Sổ tay 
Hướng dẫn chi phí cho một gói dịch 
vụ ứng phó đa ngành cho phụ nữ và 
trẻ em gái bị bạo lực (2013).2 Tài liệu 
hướng dẫn trình bày về  phương pháp 
xác định chi phí thực hiện các dịch vụ 
và các biện pháp ứng phó để giải quyết 

bạo lực đối với PN và TE gái ở từng nước hoặc khu vực với 
để lập ngân sách công. Phương pháp lập ngân sách có 
trách nhiệm giới (GRB) được mô tả trong sách hướng dẫn 
này cho phép lập bản đồ  cả nghĩa vụ pháp lý và chính sách 
của chính phủ đối với việc phân bổ ngân sách, cũng như 
phân bổ nguồn lực từ các chủ thể khác để chi trả có các 
dịch vụ liên quan dành cho nạn nhân bị bạo lực.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ, Sổ tay về 
Chất lượng chi phí có nhạy cảm giới 
(2015) .3 Trong năm 2015, Cơ quan Liên 
Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ đã đưa ra hướng dẫn 
từng bước về những ưu tiên chi phí cho 
bình đẳng giới. Cuốn cẩm nang đưa ra 

các phương pháp cụ thể để ước tính các khoảng trống về tài 
chính và các yêu cầu đối với  việc lập kế hoạch và ngân sách 
có trách nhiệm giới để đạt được các cam kết bình đẳng giới. 
Sách hướng dẫn được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và bài 
học từ chương trình toàn cầu của Cơ quan Liên Hợp Quốc về 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ, chi phí 
cho công cụ để hành động: Ước tính 
nguồn lực cần có để ứng phó với bạo lực 
đối với phụ nữ ở Đông Nam Á (2016) .4 
Công cụ thực tiễn này hướng dẫn các 
bước cụ thể để ước tínhnguồn lực cần 
có dành cho gói dịch vụ thiết yếu tối thiểu 
(MPES) dành cho phụ nữ và trẻ em gái 

bị bạo lực. Cuốn sách phác thảo các bước tính toán cho 
những phí tổn trong việc cung cấp nguồn lực cần thiết và có 
thể tính tổng chi phí của MPES và dự tính chi phí trong tương 
lai. Các phương pháp tính toán chi phí được sử dụng có thể 
được áp dụng cho một loạt các dịch vụ mà không chỉ bó hẹp 
ở các dịch vụ được mô tả trong sách hướng dẫn này. Công 
cụ này được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cho Chính 
phủ Indonesia, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, và Đông 
Timor về các nguồn lực cần có để đảm bảo công tác ứng phó 
liên ngành một cách toàn diện đáp ứng được nhu cầu của 
phụ nữ bị bạo lực, phù hợp với kế hoạch hành động quốc gia 
hoặc pháp luật về bạo lực đối với phụ nữ.



Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

6.4 Phương pháp tính toán tổn
hại do bạo lực gây ra đối với
phụ nữ và trẻ em gái 

Ba (cuốn sách) công cụ nêu trên (đã được sử dụng ở 
Campuchia, Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 
Việt Nam cho thấy có thể thực hiện Gói dịch vụ thiết yếu tối 
thiểu (MPES) và lợi ích của việc sớm phòng ngừa bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái là to lớn đối với phụ nữ, gia 
đình của họ và xã hội. Bảng 9 liệt kê các nước thành viên 
ASEAN đã tiến hành các nghiên cứu về phí tổn liên quan 
đến bạo lực đối với phụ nữ theo từng theo từng năm. Xem 
Phụ lục D để biết tóm tắt các kết quả của nghiên cứu về 
những phí tổn do bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái gây 
ra, được thực hiện ở Campuchia, Indonesia, Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào, Philippines và Việt Nam.

tổ chức và nền kinh tế, một số phương pháp thì ước tính chi 
phí thực hiện luật pháp và chính sách về bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái,  cũng có một vài cách tích khác tập trung 
vào tính toán chi phí trong việc thực hiện MPES dành cho 
cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Từng phương pháp 
đều có điểm mạnh và hạn chế, không có phương pháp riêng 
lẻ nào được cho là 'hoàn hảo'. Có một số phương pháp phù 
hợp hơn tùy thuộc vào việc chú trọng vào những tổn hại do 
bạo lực gây ra hay chú trọng vào các chi phí để chấm dứt bạo 
lực. Việc lựa chọn phương pháp nào còn tùy thuộc vào câu hỏi 
nghiên cứu mà nghiên cứu về chi phí cần trả lời.

Báo cáo của UN Women về Những phí tổn của bạo lực bạo 
lực đã phân tích các kết quả nghiên cứu về những phí tổn 
cho bạo lực gây ra đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Châu Á 
và Thái Bình Dương. Báo cáo đã nêu bật ba phương pháp 
tính toán chi phí: Ngân sách có trách nhiêm giới, chi phí tác 
động và chi phí theo từng đơn vị.

Ngân sách có trách nhiệm giới (GRB) – Là một 
phương pháp phân tích ngân sách,  quá trình lập kế 
hoạch, thực hiện và báo cáo của chính phủ (chu kỳ ngân 
sách) để đánh giá tác động của các quyết định về ngân 
sách. Việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi kiến thức 
toàn diện về quy trình lập ngân sách quốc gia và có kiến 
thức toàn diện về các dịch vụ hỗ trợ các trường hợp bị 
bạo lực hiện có  hoặc được hoạch định phù hợp với 
pháp luật và/hoặc kế hoạch hành động quốc gia. Cách 
tiếp cận này tập trung vào toàn bộ ngân sách, thay vì chỉ 
chú trọng tới chi phí theo đơn vị dịch vụ, can thiệp dự 
phòng và/hoặc áp dụng các biện pháp pháp lý. Phương 
pháp nghiên cứu bao gồm: rà soát chính sách và luật  
pháp thể chế (rà soát điều kiện/môi trường); xem xét các 
nghiên cứu trước đây về bạo lực đối với phụ nữ ở nước 
mình,; lập bản đồ hành trình tiếp cận các dịch vụ của phụ 
nữ và trẻ em gái bị bạo lực; và phân tích ngân sách nhìn từ 
khía cạnh phòng ngừa, cung cấp dịch vụ và truy tố.7

Phương pháp đánh giá chi phí tác động – Đây là 
một phương pháp toàn diện, tính toán tác động kinh tế 
xã hội một cách tổng thể của bạo lực gây ra đối với phụ 
nữ và trẻ em gái, bao gồm các chi phí đa tầng dựa trên 
tác động của bạo lực đối với cuộc sống của phụ nữ và 
trẻ em gái từng bị bạo lực, nhưng đồng thời cũng tính 
đến nền kinh tế quốc gia.
Phương pháp tính chi phí theo đơn vị – Phương 
pháp này nhằm cho biết tổng chi phí cung cấp một dịch 
vụ hoặc gói dịch vụ cụ thể cho phụ nữ và trẻ em gái

Hiện có một số phương pháp khác nhau được áp dụng để 
tính toán những tổn hại do bạo lực gây ra đối với phụ nữ và 
trẻ em gái. Một số phương pháp tập trung vào những phí 
tổn đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp,

Bảng 9. Nghiên cứu về những tổn hại
do  bạo lực gây ra  đối với phụ nữ và
trẻ em gái theo từng nước và từng năm 

Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ, dự tính 
nguồn lực cần có cho công tác ứng phó  
bạo lực đối với phụ nữ ở Đông Nam Á: 
Tổng hợp các kết quả và bài học kinh 
nghiệm(2016)  Nghiên cứu chi phí này 
tổng hợp các nghiên cứu được thực 
hiện tại Indonesia, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào và  Timor-Leste về dự 

ước tính nguồn lực cần có để thực hiện MPES đối với phụ 
nữ và trẻ em gái bị bạo lực.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ, Tổn hại 
do Bạo lực: Hiểu về tổn hại do bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái và cách 
ứng phó: những phát hiện và bài học 
kinh nghiệm từ Châu Á và Thái Bình 
Dương (2014)6. UN Women đã hỗ trợ 
một số nghiên cứu ở châu Á và Thái 
Bình Dương lượng tính những tổn hại do 

tác động của bạo lực đối với PN và trẻ em gái và
các nguồn lực cần có để giải quyết vấn đề này. Đó là nghiên 
cứu tác động kinh tế xã hội để ước tính chi phí do bạo lực gia 
đình gây ra ở Việt Nam và nghiên cứu chi phí sử dụng 
phương pháp lập ngân sách có trách nhiệm giới (GRB) để 
xác định chi phí cho gói dịch vụ ứng phó đa ngành ở 
Campuchia và Indonesia. Nhờ vào kết quả của những 
nghiên cứu này và những nỗ lực khác, hiện nay có một 
khối lượng lớn thông tin quan trọng và kiến thức chuyên 
biệt  về các kỹ thuật tính toán chi phí liên quan đến bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Báo cáo  phân loại chi phí 
liên quan đến BLPNTEG ở châu Á và Thái Bình Dương và 
nêu bật những phát hiện, thách thức và bài học kinh 
nghiệm từ nghiên cứu này. Báo cáo cho thấy tác động quá 
lớn về kinh tế của bạo lực đối với phụ nữ và xác định mức 
độ nguồn tài chính cần thiết để hiện thực hóa các cam kết 
của Chính phủ. Theo nghĩa này, việc tính toán chi phí là 
một công cụ đầy sức mạnh để thu hẹp khoảng cách giữa 
chính sách và thực tiễn và đảm bảo rằng các luật phòng 
ngừa và ứng phó với BLPNTEG được thực thi thỏa đáng.

Quốc gia

Campuchia 2012, sắp thực hiện trong năm 2018 
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Dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Xuất phát từ phương pháp chi phí đơn vị để xác định chi phí 
của gói dịch vụ tối thiểu (MPES), mô hình nhu cầu nguồn 
lực đã hướng dẫn cách thức báo cáo yêu cầu nguồn lực 
cho gói dịch vụ tối thiểu (MPES) tại Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào và Timor-Leste.

Mặc dù ba phương pháp tính chi phí có khác nhau, 
nhưng cách tiếp cận và thông tin cung cấp bởi mỗi 
phương pháp bổ sung và sử dụng để cung cấp thông tin 
cho nhau khi có thể. Bảng 11 phân tích về ba phương 
pháp tính toán chi phí: Ngân sách có trách nhiệm ứng 
giới (GRB); chi phí tác động; và chi phí đơn vị.

Tùy thuộc vào sự sẵn có và chất lượng của dữ liệu hành 
chính khi tiến hành nghiên cứu về chi phí/phí tổn, những dữ 
liệu về bạo lực đối với phụ nữ không chắc chắn hoặc không 
hoàn hảo có thể làm cho việc nghiên cứu khó khăn hơn 
trong việc xác định các chi phí của dịch vụ. Bất kể sự không 
chắc chắn và không hoàn hảo về số liệu, nhưng việc tiến 
hành nghiên cứu chi phí liên quan đến bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái sẽ tạo điều kiện cho Chính phủ xác định 
các lĩnh vực mà số liệu về bạo lực còn thiếu và/hoặc không 
đầy đủ cần được cải thiện. Quá trình này cũng giúp các bên 
liên quan hiểu biết sâu hơn và các đối tác của các ngành 
khác nhau có thể thảo luận về những tổn hại do bạo lực gây 
ra đối với PN và TE gái và hoạch định ngân sách dành cho 
các nỗ lực nhằm loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 
gái, cung cấp các dịch vụ và thu thập số liệu.

bị bạo lực dựa trên chi phí tài sản cá nhân và dịch vụ 
và tỷ lệ sử dụng dịch vụ. Phương pháp chi phí đơn vị 
có thể được sử dụng để hiểu nguồn lực cần có cho 
các dịch vụ hiện tại và ước tính nguồn lực cần thiết để 
thực hiện gói dịch vụ tối thiểu (MPES) cho phụ nữ bị 
bạo lực và con cái của họ (xem Bảng 10). MPES bao 
gồm một loạt dịch vụ đa ngành như đường dây nóng 
(24 giờ), trung tâm một cửa hỗ trợ khủng hoảng, nhà 
tạm lánh, dịch vụ tư vấn, mạng lưới chuyển gửi, xây 
dựng năng lực của các bên liên quan và tập huấn cho 
các nhà cung cấp dịch vụ như một ví dụ về một gói 
dịch vụ thiết yếu (xem Hộp 20).

Mô hình nhu cầu nguồn lực – Mô hình được sử 
dụng để đo lường và dự đoán nhu cầu về nguồn lực 
cho một can thiệp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu hỗ 
trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trong hiện tại và 
tương lai, và nội hàm về nguồn lực trong mở rộng can 
thiệp và độ bao phủ. Mô hình này được xây dựng dựa 
vào phương pháp và biện pháp tính toán chi phí trên 
cơ sở hoạt động và dự đoán nhu cầu nguồn lực cho 
các dịch vụ khác nhau, phụ thuộc vào chi phí đơn vị 
cung cấp cho từng dịch vụ và nhu cầu dịch vụ đó. Dự 
báo về nhu cầu nguồn lực trong tương lai được dựa 
trên các giả định về các chỉ số kinh tế vĩ mô, chẳng 
hạn như tỷ lệ lạm phát và mở rộng tỷ lệ dịch vụ dựa 
trên nhu cầu và mức độ phù hợp tăng lên.8

Bảng 10. Các bước và mục tiêu nghiên
cứu về những phí tổn do bạo lực gây ra
đối với PN và TE gái để ước tính chi phí
cho một gói dịch vụ tối thiểu

Bảng 20: Gói dịch vụ thiết yếu 
UN Women, UNFPA, WHO và UNODC, thông qua Chương trình toàn cầu của Liên hợp quốc về 
các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái đã xác định các các dịch vụ thiết yếu, cũng như 
hướng dẫn điều phối các dịch vụ thiết yếu, quản trị quá trình và cơ chế điều phối. Những 
Nguyên tắc cung cấp dịch vụ và các yếu tố cốt lõi của mỗi dịch vụ thiết yếu đã được xác định 
để đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt cho các nước thu nhập thấp và trung 
bình, cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành.

Mục tiêu của gói dịch vụ tối thiểu là hỗ trợ các quốc gia khi họ thiết kế, thực hiện và rà soát các 
dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực, trong các bối cảnh và tình huống khác nhau. Gói 
dịch vụ tối thiểu là một công cụ thiết thực cho các quốc gia đề ra lộ trình rõ ràng về cách thức đảm bảo cung 
cấp và điều phối các dịch vụ. Cách thức thực hiện các dịch vụ thiết yếu có thể khác nhau ở các nước khác 
nhau. Ở một số nước có thể đã có một số dịch vụ thiết yếu, một số nước khác có thể cần điều chỉnh các dịch vụ 
đã có hoặc thực hiện các dịch vụ mới, hoặc cần cải tiến để đạt được tiêu chuẩn tối thiếu. Điều quan trọng là 
mỗi nước có ké hoạch đạt được tiêu chuẩn đề ra, và đảm bảo có quy trình đánh giá, bảo đảm trách nhiệm giải 
trình trong việc cung cấp dịch vụ đạt chất lượng đề ra. 

Bước 1 - Xây dựng và
phác thảo các yếu tố
chính của Gói dịch vụ
tối thiểu (MPES)

Nhận diện và xác định Gói
dịch vụ tối thiểu (MPES) – 
lập bản đồ và những dịch vụ 
hiện đối chiếu với nghĩa vụ 
và cam kết theo khuôn khổ 
pháp lý quốc gia và các kinh 
nghiệm hay của quốc tế 
trong cung cấpthực hiện 
dịch vụ. 

Bước 2 - Hiểu nhu cầu
nguồn lực cho các
dịch vụ hiện có

Thu thập dữ liệu – Hướng dẫn
thực hiện khảo sát các nhà
cung cấp dịch vụ hiện có ở các
ngành khác nhau, xác định đơn
vị chi phí của dịch vụ hiện có,
đánh giá các dịch vụ chuyển gửi

Bước 3 - Ước tính chi
phí và nguồn lực cho
gói MPES

Xác định phương pháp
thích hợp để ước tính tổng
chi phí cho MPES

Mục tiêu Nhiệm vụ

Nguồn: UN Women, UNFPA, WHO and UNODC, Essential Services Package (2013). Available from: https://goo.gl/pHnf4m
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Phương pháp này xem xét bốn 
câu hỏi quan trọng:
1.  Những khoảng trống trong 
     luật và chính sách đối với 
     VAWG là gì?
2.  Nguồn lực nào được phân bổ 
     khác nhau đối với các dịch 
     vụ liên quan đến BLPNTEG?
3.  Nguồn tài trợ là gì?
4.  Các nguồn lực này có 
     đầy đủ không?

Thông tin về BLPNTEG có liên 
quan đến dịch vụ có sẵn hoặc 
lập kế hoạch, và dữ liệu ngân 
sách có liên quan đến luật và 
chính sách hiện hành về 
BLPNTEG.

Thực hiện phương pháp này 
yêu cầu thống kê tỷ lệ quốc gia, 
thông tin về tần suất của 
BLPNTEG và chi phí của các 
dịch vụ khác nhau. Điều này đòi 
hỏi thông tin về mức độ ảnh 
hưởng của BLPNTEG, cách 
thức mà nạn nhân bị ảnh 
hưởng, hành vi tìm kiếm trợ 
giúp, các chi phí và một số kiến 
thức về ngân sách công.

Cả dữ liệu hành chính và tỷ lệ 
được yêu cầu.

Tuy nhiên, việc thực hiện 
phương pháp này không đòi 
hỏi dữ liệu về BLPNTEG quốc 
gia phải chính xác,  yêu cầu 
thông tin về bạo lực đối với các 
hoạt động và/hoặc hoạt động 
liên quan đến BLPNTEG (Số 
lượng đơn vị tiêu thụ) và chi 
phí cho mỗi đơn vị của các 
dịch vụ đó. Thông tin này sẽ 
được cung cấp bởi dữ liệu 
quản trị và có thể được bổ 
sung bằng các cuộc phỏng vấn 
có chủ đích.

Phương pháp này đo lường chi 
phí trực tiếp và gián tiếp, hữu 
hình và vô hình của BLPNTEG 
đối với nạn nhân và gia đình họ, 
cộng đồng, tổ chức, doanh 
nghiệp và xã hội nói chung (bao 
gồm cả chi phí chi trả hoặc phí 
tổn) cho các dịch vụ, vận 
chuyển, nơi trú ẩn, mất thu nhập 
và giá trị của công việc bị mất 
hoặc không được trả lương do 
bị bạo lực

Phương pháp này tính toán 
tổng chi phí trực tiếp và gián 
tiếp của hàng hóa hoặc dịch vụ 
được triển khai (hoặc lên kế 
hoạch để sử dụng trong tương 
lai) trong việc giải quyết 
BLPNTEG bằng cách hiểu chi 
phí cho đơn vị dịch vụ và nhân 
với tỷ lệ sử dụng.

Phương pháp tiếp cận ngân sách đáp ứng 
giới là công cụ giúp lồng ghép giới trong ngân 
sách của chính phủ bằng cách xác định 
những khoảng trống hay điểm yếu trong các 
chính sách, dịch vụ liên quan đến BLPNTEG.
Phương pháp lập ngân sách đáp ứng giới 
giúp Chính phủ quyết định điều chỉnh chính 
sách và phân bổ lại nguồn lực để giải quyết 
các khoảng cách và bất bình đẳng giới.
Kết quả có thể mang tính chính trị cao khi chỉ 
ra những điểm yếu trong hệ thống, bao gồm 
thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan 
khác nhau để giải quyết BLPNTEG.
Ở những quốc gia mà dữ liệu ngân sách 
không được công khai hoặc thông tin về ngân 
sách không được chia sẻ rộng rãi, thì việc 
thực hiện phương pháp lập ngân sách đáp 
ứng theo giới (GRB) có thể gặp khó khăn.

Chi phí tác động thường được sử dụng cho 
mục đích vận động, huy động hỗ trợ cho 
các thay đổi về mặt pháp lý và chính sách 
bằng cách chứng minh tác động và tổn thất 
định lượng (và định tính) của BLPNTEG đối 
với toàn bộ xã hội và quốc gia.
Tùy thuộc vào phạm vi, kết quả, phương 
pháp này có thể là một công cụ nâng cao 
nhận thức mạnh mẽ cho các nhóm đối 
tượng mới hoặc quan trọng (bao gồm cả 
chủ lao động và/hoặc bộ y tế, lao động hoặc 
tài chính), chứng minh rằng BLPNTEG là 
một vấn đề xã hội và kinh tế.

Cung cấp hình ảnh rõ nét về các dịch vụ 
hiện có và cách sử dụng cũng như chi phí 
cung cấp các dịch vụ đó.
Cung cấp thông tin hữu ích cho các phương 
pháp tính toán chi phí rộng hơn đang được 
triển khai và có thể cung cấp cho Chính phủ 
một bức tranh rõ ràng hơn về nguồn lực cần 
thiết để giải quyết BLPNTEG và/hoặc cung 
cấp các dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân bị 
bạo lực. 
Khi đo lường chi phí, phương pháp này 
không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 
được cung cấp và chỉ giới hạn trong chi phí 
cho các dịch vụ hiện có.

Bảng 11. Phương pháp tính chi phí đối với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái

Loại chi phí

Ngân sách đáp ứng giới 

Nghiên cứu chi phí tác động 

Nghiên cứu chi phí theo đơn vị

Dữ liệu yêu cầu Tác động tiềm năng

Nguồn: Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Các chi phí của bạo lực, Hiểu các chi phí của
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và phản ứng của nó và bài học kinh nghiệm từ Châu Á và Thái Bình Dương (Văn phòng
khu vực phụ nữ Liên Hiệp Quốc cho châu Á và Thái Bình Dương, 2013). Truy cập từ: https://goo.gl/ JnSzVM
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6.5 Ưu điểm của việc nghiên cứu
những thiệt hại do bạo lực đối
với phụ nữ và trẻ em gái gây ra

Thiệt hại do không hành động

Các nghiên cứu về thiệt hại do BLPNTEG gây ra là công 
cụ vận động chính sách dựa trên bằng chứng quan trọng 
được sử dụng để:

Nâng cao nhận thức về nghiên cứu thiệt hại do 
BLPNTEGgây ra không chỉ là 'vấn đề trong nước', mà là 
vấn đề quyền con người và vấn đề phát triển. Có rất 
nhiều lợi ích từ việc nghiên cứu thiệt hại do BLPNTEG 
gây ra, như mô tả dưới đây.

Đối thoại chính sách nhằm cải thiện chính sách và 
hiệu quả các chương trình. 
Đánh giá tác động chính sách và chương trình
Hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng
Đảm bảo trách nhiệm giải trình
Vận động luật, chính sách và dịch vụ đáp ứng nhu cầu 
toàn diện phòng chống BLPNTEG
Huy động nguồn lực
Tăng cường cam kết quốc gia, khu vực và quốc tế

Nạn nhân bạo lực gia đình kiếm 
được thu nhập ít hơn 35% so 
với phụ nữ không bị bạo lực.
Thiệt hại trực tiếp do bạo lực 
gây ra là 21% tiền lương hàng 
tháng của một người phụ nữ.
Bạo lực gia đình dẫn đến tổng 
thiệt hại năng suất + chi phí cơ 
hội tiềm năng là 3,19% GDP 
năm 2010
Bạo lực gia đình dẫn đến tổng 
thiệt hại về năng suất và chi phí 
cơ hội là 3,19% GDP năm 2010
Tổng thiệt hại trực tiếp / gián 
tiếp của bạo lực gia đình = 1,4% 
GDP năm 2010

Việc đo lường thiệt hại có thể chứng minh chi phí 
thiệt hại do BLPNTEG gây ra, cũng như người gây 
bạo lực, gia đình, bạn bè, doanh nghiệp, tổ chức, 
chính phủ (bao gồm cả cấp địa phương, cấp huyện, 
tỉnh và quốc gia), cộng đồng và xã hội nói chung. Ví 
dụ, năm 2012, UN Women đã hỗ trợ nghiên cứu về 
thiệt hại do BLPNTEG gây ra. Ước tính chi phí thiệt 
hại do BLPNTEG ở Việt Nam cho thấy phụ nữ bị bạo 
lực kiếm ít hơn 35 % thu nhập so với phụ nữ không 
bị bạo lực. Nghiên cứu tác động cũng chứng minh 
rằng BLPNTEG gây ra thiệt hại trực tiếp và gián tiếp 
cho nền kinh tế, chiếm 1,41% tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP) năm 2010 (cả chi phí phải bỏ ra và thu 
nhập bị mất do bạo lực) và 1,78% GDP trong tổng 
số giá trị bị thiệt hại.

Nghiên cứu về thiệt hại do BLPNTEG gây ra cho 
thấy khoảng trống về ngân sách để giải quyết vấn 
đề BLPNTEG. Các tính toán thiệt hại của BLPNTEG 
cho thấy sự thâm hụt ngân sách và trùng lắp trong 
các dịch vụ cho nạn nhân của BLPNTEG. Các 
nghiên cứu này có thể giúp tính toán chi phí và ưu 
tiên phân bổ ngân sách trong các bộ ngành và các 
nhà cung cấp dịch vụ dành cho các hoạt động phòng 
ngừa và ứng phó với BLPNTEG. 

Ngoài ra, việc tính toán này cũng giúp vận động việc 
phân bổ nguồn lực nhằm cung cấp dịch vụ thiết yếu 
cho nạn nhân, phù hợp với cam kết pháp luật và kế 
hoạch hành động quốc gia về chấm dứt BLPNTEG. 
Trên thực tế, các quốc gia đã thực hiện các nghiên 
cứu chi phí và cho thấy sự có sự gia tăng ngân sách 
được phân bổ cho Chính phủ, tổ chức xã hội dân sự 
(CSO) và tổ chức phi chính phủ (NGO). Ví dụ, ở 
Đông Timo, nghiên cứu chi phí của BLPNTEG đã 
được sử dụng để vận động phân bổ ngân sách cho 
nhà tạm lánh.

Nghiên cứu về chi phí của BLPNTEG cung cấp bằng 
chứng về những thiệt hại do BLPNTEG gây ra cho 
chính phủ để có thể chuẩn bị các nguồn lực cần 
thiết nhằm thực hiện các giải pháp đa ngành đáp 
ứng nhu cầu của nạn nhân bị bạo lực, phù hợp với 
luật pháp và kế hoạch hành động quốc gia. Các 
nghiên cứu về chi phí trong khu vực cho thấy việc 
cung cấp các dịch vụ thiết yếu là cần thiết và lợi ích 
của việc ngăn chặn sớm bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái sẽ có ý nghĩa lớn đối với phụ nữ và trẻ 
em gái, gia đình và xã hội. Khi so sánh thiệt hại của 
BLPNTEG với chi phí cung cấp dịch vụ cho thấy 
việc phòng chống và ứng phó với BLPNTEG là một 
đầu tư có ý nghĩa.

Ở VIỆT NAM

Nguồn: UN Women, Hiệu ứng Ripple - Chia sẻ các thực hành
đầy hứa hẹn, đổi mới và bằng chứng về việc chấm dứt bạo lực
đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Đông Nam Á (2016), tr. 5 và
UN Women Việt Nam, ước tính thiệt hại do bạo lực gia đình đối 
với phụ nữ ở Việt Nam gây ra (2012).



Nghiên cứu chi phí của BLPNTEG tạo điều kiện tăng 
cường hợp tác giữa các ngành để ngăn ngừa và ứng 
phó với BLPNTEG trên cơ sở ghi nhận thiệt hại về tài 
chính do BLPNTEG gây ra trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Hiểu biết về thiệt hại của BLPNTEG giúp tăng 
cường sự phối hợp tốt hơn giữa các dịch vụ y tế, 
chính sách, dịch vụ xã hội và công lý khi cung cấp 
dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với BLPNTEG. Sự 
phối hợp sẽ được tăng cường thông qua các cuộc 
đối thoại giữa các nhà cung cấp dịch vụ vụ về những 
dịch vụ còn thiếu hụt.

Nghiên cứu về chi phí của BLPNTEG giúp tăng 
cường thực hiện pháp luật và chính sách để ngăn 
chặn BLPNTEG. Việc tính toán chi phí giúp

phân tích về các chính sách và luật pháp đang thực 
hiện và mức độ phân bổ nguồn lực để thực hiện luật 
và chính sách đó. Đồng thời, gợi mở cách tiếp cận 
sáng tạo để thu hẹp khoảng trống về nguồn lực và 
tăng nguồn lực và các nỗ lực để đạt được bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái như là 
một phần thiết yếu trong việc đạt được SDGs.

Nghiên cứu chi phí giúp việc lập kế hoạch dựa 
trên bằng chứng, phân bổ ngân sách và thực 
hiện các cam kết chính sách quốc gia để ngăn 
chặn và ứng phó.

Phân bổ ngân sách
Hiểu rõ về thiệt hại do BLPNTEG gây 
ra cho thấy những trường hợp ưu 
tiên hỗ trợ và các dịch vụ cần thiết 
để giải quyết BLPNTEG khi chính 
phủ tiến hành phân bổ ngân sách. 
Các quốc gia đã thực hiện các 
nghiên cứu về thiệt hại của 
BLPNTEG cho thấy sự gia tăng ngân 
sách được phân bổ cho cả chính 
phủ và xã hội dân sự.

Sự phối hợp giữa các ngành 
Hiểu biết về thiệt hại mà BLPNTEG 
gây ra giúp tăng cường phối hợp tốt 
hơn giữa các dịch vụ y tế, chính 
sách, dịch vụ xã hội, công lý, cung 
cấp dịch vụ cho nạn nhân bị bạo lực

Thực thi pháp luật và chính sách  
Nghiên cứu thiệt hại của BLPNTEG 
giúp tăng cường các nỗ lực thực 
hiện luật và chính sách liên quan 
đến phòng chống bạo lực với phụ 
nữ. Nghiên cứu bắt đầu với sự hiểu 
biết về luật và chính sách tại chỗ và 
sau đó phân tích cách thức chúng 
được triển khai. 80% quốc gia trong 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
hiện có luật về bạo lực gia đình.i
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Dữ liệu về chi phí phòng chống bạo lực đối với phụ nữ được sử dụng như thế nào?

Việc thực hiện dịch vụ hỗ trợ thiết yếu và lợi ích của việc ngăn chặn bạo lực sớm
là cần thiết cho phụ nữ, gia đình và xã hội nói chung.

Những con số này cho thấy tác động của
bạo lực: một nghiên cứu ở Việt Nam cho
thấy năng suất mất đi và chi phí tiềm ẩn
của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái:

GDP của Lào GDP của Việt Nam

Nguồn: Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Hiểu những tổn phí của bạo lực đối với phụ nữ. Văn phòng 
khu vực Cơ quan phụ nữ Liên Hợp Quốc tại châu Á và Thái Bình Dương: Bangkok, Thái Lan (2017). Truy cập tại http://asiapacific.unwom-
en.org/en/digital-library/ publications/2016/11/the-cost-of-violence

Nguồn: Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (2017). Hiểu những tổn phí của bạo lực đối với phụ nữ. Truy cập 
tại: https://goo.gl/U6YD1C
i.  Tổng thư ký Liên hợp quốc, Cơ sở dữ liệu về VAW. Truy cập tại: http://evaw-global-database.unwomen.org/



Ở Campuchia, hiện đã có những nỗ lực phòng chống 
BLPNTEG, trong đó có việc cung cấp các dịch vụ 
thiết yếu từ Chính phủ, các CSO và NGO. Tuy nhiên, 
hiện vẫn chưa biết chi phí dành cho các dịch vụ liên 
quan đến BLPNTEG là bao nhiêu. Kế hoạch thực 
hiện một nghiên cứu về chi phí của BLPNTEG được 
đưa vào Kế hoạch hành động quốc gia về phòng 
chống bạo lực đối với phụ nữ và dự kiến sẽ được 
hoàn thành vào năm 2018. Thách thức lớn đối với 
Campuchia đó là một quốc gia thu có nhập thấp và 
hiện không có dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu về chi 
phí của BLPNTEG. Một thách thức khác đó là làm thế 
nào để có thông tin chính xác. Một câu hỏi vẫn chưa 
được trả lời đó là chi phí phòng ngừa ban đầu so với 
chi phí bỏ ra để ứng phó với BLPNTEG.

Để có nền tảng cho việc thực hiện nghiên cứu về chi 
phí của BLPNTEG, Chính phủ Campuchia đã tổ chức 
bốn chuyến khảo sát thực tế để xem xét cách thực 
hiện MPES và cách thức đánh giá những thiệt hại do 
BLPNTEG gây ra, ví dụ như các chi phí trực tiếp từ 
tiền túi (đối với phương tiện đi lại hay chỗ ở), số lần 
đến nhờ tư vấn từ các nhà cung cấp dịch vụ. Một 
cuộc khảo sát được thực hiện với tất cả các NGO và 
các nhà cung cấp dịch vụ của chính phủ ở cấp huyện 
thuộc hai tỉnh mục tiêu đã được tiến hành để ước 
tính thiệt hại của BLPNTEG gây ra và đánh giá sự 
phối hợp đa ngành trong công tác này. Trọng tâm của 
nghiên cứu này đó là phân tích cách thức thể chế 
hóa sự phối hợp giữa các bên liên quan và cung cấp 
thông tin có giá trị cho việc tính toán chi phí của 
BLPNTEG.

Tại Philippines, cuộc khảo sát về chi phí của 
BLPNTEG được công bố năm 1999, đã cố gắng xác 
định và định lượng các chi phí kinh tế của bạo lực đối 
với phụ nữ. Chi phí kinh tế của bạo lực đối với phụ 
nữ11 bao gồm chi phí do nạn nhân chi trả và các chi 
phí cho nhà cung cấp dịch vụ, như chi phí y tế điều trị 
cho những trường hợp bị bạo lực và các chi phí của 
chính phủ dành cho các bên liên quan như bộ phận 
phúc lợi xã hội, sức khỏe và cảnh sát.

Ở Indonesia, địa hình và văn hóa đa dạng ở mỗi tỉnh 
được xem là thách thức lớn đối với việc tiến hành 
tính toán chi phí liên quan đến BLPNTEG. Trong năm 
2015, cuộc khảo sát về chi phí của BLPNTEG đã 
được thực hiện nhưng chỉ bao gồm hai lĩnh vực. Năm 
2017, Indonesia xem xét tiến hành cuộc khảo sát mới 
về chi phí của BLPNTEG; tuy nhiên, để có thể tiến 
hành khảo sát, đòi hỏi phải có cam kết từ mỗi tỉnh. 

Myanmar có kế hoạch tiến hành một nghiên cứu về 
chi phí của BLPNTEG và nhận thấy cần phải nâng 
cao năng lực thu thập dữ liệu hành chính, mức độ 
bao phủ và thấy rằng cần phải cải thiện sự sẵn có và 
chất lượng dữ liệu về BLPNTEG. Việc thu thập dữ 
liệu liên quan đến BLPNTEG của Myanmar rất phức 
tạp vì sự đa dạng của đất nước và văn hóa im lặng 
của phụ nữ, trẻ em bị bạo lực. Tuy nhiên, việc cải 
thiện sự sẵn có về dữ liệu liên quan đến BLPNTEG 
đã được xem là một phần của kế hoạch hành động 
quốc gia về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Nội dung 
này ước tính thiệt hại của BLPNTEG đã được đưa 
vào kế hoạch chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ của Myanmar.

Ở Thái Lan, hiện chưa có khảo sát về chi phí của 
BLPNTEG, nhưng Thái Lan lại có các dữ liệu hành 
chính về BLPNTEG giúp cho quá trình xây dựng ý 
tưởng thực hiện hiện khảo sát về chi phí của 
BLPNTEG. Thái Lan cần xây dựng năng lực cho các 
bộ ngành giúp họ hiểu rõ hơn về giá trị của việc tiến 
hành khảo sát các chi phí do BLPNTEG gây ra.

Ở Malaysia, hiện chưa có khảo sát về chi phí của 
VAWG gây ra và điều này sẽ làm cản trở việc vận 
động chính sách dựa vào bằng chứng về những tác 
động kinh tế, xã hội đối của BLPNTEG cũng như lợi 
ích của việc phân bổ ngân sách cho phòng chống 
BLPNTEG. Để có ngân sách giải quyết BLPNTEG, 
các tổ chức về quyền phụ nữ ở Malaysia cần chứng 
minh lợi ích của việc phân bổ ngân sách; tuy nhiên, 
điều này không thể thực hiện được nếu không có dữ 
liệu về chi phí thiệt hại của .

Thách thức lớn nhất đối với việc nghiên cứu chi phí của 
BLPNTEG gây ra đó là tính ứng dụng và chất lượng dữ 
liệu thu được, nhất là các dữ liệu hành chính về 
BLPNTEG. Việc có được nguồn dữ liệu đáng tin cậy từ 
các nhà cung cấp dịch vụ là bước quan trọng đầu tiên 
để có thể ước tính thiệt hại và cung cấp dịch vụ đầy đủ 
cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực cũng như các thành 
viên trong gia đình của họ. Một trong những thách thức 
lớn nhất là thiếu dữ liệu hành chính và dữ liệu phổ quát 
để ước tính tác động kinh tế của bạo lực và chi phí cung 
cấp dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Ngoài 
ra, sẽ rất thách thức để có thể đạt được mức độ chi tiết 
thông tin về chi phí, phạm vi và độ sâu vùng bao phủ 
của từng dịch vụ, cách thức triển khai và chi tiết về dữ 
liệu đầu vào cần thiết cho từng hoạt động và dịch vụ 
trong một MPES. Những thách thức khác là các nghiên 
cứu kém chất lượng hoặc phải mất khá nhiều thời gian 
để tiến hành.

Sau đây là một số ví dụ về những thách thức mà các 
nước thành viên ASEAN đối mặt khi thực hiện tính toán 
chi phí của BLPNTEG:

Dữ liệu hành chính về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

6.6 Thách thức đối với việc
nghiên cứu về chi phí do
bạo lực gây ra



phân tích về các chính sách và luật pháp đang thực 
hiện và mức độ phân bổ nguồn lực để thực hiện luật 
và chính sách đó. Đồng thời, gợi mở cách tiếp cận 
sáng tạo để thu hẹp khoảng trống về nguồn lực và 
tăng nguồn lực và các nỗ lực để đạt được bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái như là 
một phần thiết yếu trong việc đạt được SDGs.

Nghiên cứu chi phí giúp việc lập kế hoạch dựa trên 
bằng chứng, phân bổ ngân sách và thực hiện các 
cam kết chính sách quốc gia để ngăn chặn và ứng 
phó VAWG.
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Định nghĩa ban đầu về “chi phí chính sách bình đẳng giới” của UNDP, Chi phí của chính sách xã hội và bình đẳng giới ở Mỹ Latinh và ý tưởng 
của vùng Caribbean (2013). Được điều chỉnh phục vụ cho báo cáo này.
Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Sổ tay về chi phí bình đẳng giới (2015).
Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Công cụ chi phí cho hành động: Ước tính các yêu cầu về nguồn lực 
để ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ ở Đông Nam Á (2016). Truy cập từ: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20esea-
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Sinéad Ashe và các tác giả khác, phương pháp tiếp cận phương pháp luận để ước tính chi phí kinh tế của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, 
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Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, ước tính chi phí của bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam 
(2012). Truy câp từ http://www.unwomen. org/-edia/headquarters/attachments/sections/library/publica-
tions/2013/2/costing-study-viet-nam%20pdf.pdf?vs=1456
Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Ước tính các yêu cầu về nguồn lực để ứng phó với bạo lực đối với 
phụ nữ ở Đông Nam Á: Tổng hợp các kết quả và bài học (2016).
Ermi Amor T. Figueroa Yap, Chi phí kinh tế của bạo lực đối với phụ nữ (Ủy ban quốc gia về vai trò của phụ nữ Philippines và Quỹ Dân số Liên 
Hợp Quốc, 1999).
Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Chi phí một gói dịch vụ ứng phó đa ngành cho phụ nữ và trẻ em gái bị 
bạo lực: Phương pháp tiếp cận theo ngân sách có nhạy cảm giới - Trường hợp của Indonesia (2012).
Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Các chi phí của bạo lực, Hiểu các chi phí của bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái và phản ứng của nó: những phát hiện và bài học được lựa chọn từ châu Á và Thái Bình Dương (2013).
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6.7 Bài học từ nghiên cứu chi phí
do bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái gây ra ở châu Á và
Thái Bình Dương

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ (UN 
Women), Những thiệt hại do bạo lực gây 
ra: Hiểu được những thiệt hại do bạo lực 
đối với phụ nữ, trẻ em gái gây ra và các 
hoạt động ứng phó: những phát hiện và 
bài học thu được từ Châu Á và Thái Bình 
Dương (2014) 13 đã cung cấp một loạt 
bài học và khuyến nghị dựa trên kinh 
nghiệm nghiên cứu những tổn thất ở 
Châu Á và Thái Bình Dương.

Điều chỉnh phương pháp theo nhu cầu cụ thể, bối cảnh 
quốc gia, dữ liệu có sẵn và năng lực nghiên cứu trong một 
số yếu tố khác nhau. Thiết kế và thực hiện nghiên cứu về 
chi phí của BLPNTEG phụ thuộc vào bối cảnh và mục đích 
của nghiên cứu.
Xác định mục đích, kết quả mong đợi, phạm vi và các thông 
số nghiên cứu ngay từ đầu. Xác định phạm vi nghiên cứu có 
nghĩa là phác thảo các câu hỏi để có câu trả lời liên quan đến 
những thiệt hại, nhóm đối tượng và kết quả thu được. Xác 
định các thông số giúp thấy rõ phương pháp nào là thích hợp 
nhất để đạt được kết quả mong đợi và sẽ đảm bảo nền tảng 
vững chắc cho nghiên cứu.

Đầu tư vào quá trình nghiên cứu có sự tham gia: tăng 
cường tính sở hữu và sự tham gia của các đối tác trong 
quá trình nghiên cứu và đặc biệt là khi hoàn thành nghiên 
cứu có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của 
nghiên cứu.
Kết hợp các nỗ lực phòng ngừa trong các nghiên cứu về 
chi phí cung cấp bằng chứng về chi phí-hiệu quả phòng 
ngừa BLPNTEG. Các nghiên cứu phân tích lợi ích chi phí 
đã chứng minh việc tiết kiệm chi phí khi giảm thiểu 
BLPNTEG cũng như chỉ ra rằng việc phòng ngừa 
BLPNTEG không chỉ là một yêu cầu về đạo đức, pháp lý mà 
còn cần thiết cho sự phát triển kinh tế và xã hội rộng hơn.
Xem xét khía cạnh định tính của tổn thương và đau khổ do 
bạo lực gây ra, chẳng hạn như tác động tiêu cực đến sức 
khỏe tâm thần của nạn nhân và tác động mang tính liên 
thế hệ. Điều này cũng giúp mô tả được chất lượng của 
thông tin mà việc nghiên cứu định lượng thường không 
tính toán được.
Xem xét thiệt hại đối với thủ phạm hoặc những thiệt hại do 
thủ phạm gây ra: bằng cách thu hút sự tham gia của thủ 
phạm trong các cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn giúp cung 
cấp bức tranh toàn diện hơn về những tổn hại liên quan 
đến BLPNTEG.
Xem xét những thiệt hại cụ thể của nhóm nạn nhân dễ bị 
tổn thương.

Sử dụng dữ liệu định tính để bổ sung dữ liệu định lượng. Các 
nghiên cứu về thiệt hại của BLPNTEG có thể được thực hiện 
ngay cả khi không có dữ liệu định lượng đáng tin cậy vì có 
thể sử dụng dữ liệu định tính. Khi thực hiện các cuộc phỏng 
vấn với những nạn và các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp 
thông tin về bối cảnh và bản chất của các thiệt hại này.

Đảm bảo có một chiến lược truyền thông mạnh mẽ về 
việc thực hiện và công bố thông tin nghiên cứu. Điều 
này sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc vận động chính sách và 
nâng cao nhận thức.
Hình thành nỗ lực và hành động phòng chống: Việc 
phòng BLPNTEG được xem là một bộ phận thiết yếu 
trong các nỗ lực ứng phó và cần phải được xem xét 
trong các nghiên cứu về thiệt hại của BLPNTEG nhằm 
tăng cường hiệu quả ứng phó với những biểu hiện mới 
của BLPNTEG.

Thực hiện hoăc thiết kế một nghiên cứu về thiệt hại
của BLPNTEG:

Phổ biến và chia sẻ thông tin:

Thực hiện hoặc nghiên cứu về những thiệt hại do 
bạo lực phụ nữ và trẻ em gây ra:



CHƯƠNG 7
SỬ DỤNG DỮ LIỆU VỀ BẠO LỰC ĐỐI VỚI
PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM ĐỂ BÁO CÁO VỀ CÁC
MỤC TIÊU VÀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Chấm dứt BLPNTEG là một mục 
tiêu trong mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG) 5, BLPNTEG là một 
trở ngại đối với hầu hết các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Khi báo cáo về các mục tiêu 
phát triển bền vững (SDGs), điều 
quan trọng đó là cần sử dụng 
các định nghĩa và dữ liệu phù 
hợp với những phương pháp và 
tiêu chuẩn đo lường được quốc 
tế công nhận.

Điểm nổi bật

7.1 Bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái và mục tiêu
phát triển bền vững

Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thừa nhận việc 
có dữ liệu phân tách có chất lượng, tiếp cận được, kịp 
thời và tin cậy là rất quan trọng trong việc theo dõi 
những tiến bộ, kết quả và đảm bảo không ai bị bỏ lại 
phía sau. Với việc tham gia cam kết thực hiện SDGs, các 
nước thành viên kêu gọi củng cố việc thu thập dữ liệu và 
nâng cao năng lực về thống kê  ở cấp quốc qua để xây 
dựng những thông tin ban đầu ở những nước chưa có. 

Chấm dứt BLPNTEG là một phần quan trọng trong Mục tiêu 
Phát triển Bền vững số 5: Đạt được bình đẳng giới và trao 
quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. Hơn nữa, BLPNTEG 
ảnh hưởng đến hầu hết các Mục tiêu Phát triển Bền vững và 
việc ngăn chặn có đóng góp đáng kể trong việc đạt được 
nhiều Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Sơ đồ 8 cho thấy việc 
loại bỏ sẽ là trung tâm để đạt được ít nhất sáu trong số 17 
Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Bảng 8. Chi phí phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

BLPN gây
tổn hại

hàng tỷ đô la
 cho các
quốc gia'

BLPN gây 
tử vong

khuyết tật,
sức khỏe kém

BLPN làm
giảm cơ hội của

trẻ em gái
tiếp cận

với giáo dục

BLPN làm
hạn chế phụ nữ
về khả năng di
chuyển và sử

dụng một cách
an toàn không

gian công cộng

Nạn nhân
BLPN thường
miễn cưỡng
khi chia sẻ

Phụ nữ/trẻ em
phải đối mặt với  
bạo lực khi tiếp 

cận nguồn nước 
và sinh hoạt

Nguồn: Viện bình đẳng (2016).

Nước sạch
và vệ sinh

Thành phố và
cộng đồng
bền vững

Xã hội hòa bình,
công lý và thể
chế vững mạnh

Giáo dục
chất lượng

Xóa nghèo Sức khỏe tốt và
cuộc sống
hạnh phúc
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7.2 Mục tiêu phát triển bền vững
thông qua chỉ số phòng chống
bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em gái

Tất cả các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDGs) được phân loại 
bởi nhóm chuyên gia liên ngành về các chỉ số mục tiêu phát 
triển bền vững (IAEG-SDGs) thành ba cấp, theo mức độ phát 
triển căn cứ vào phương pháp thu thập và mức độ sẵn có của 
dữ liệu ở cấp độ toàn cầu như sau:

Bậc 1: Chỉ số có khái niệm rõ ràng, có phương pháp và tiêu 
chuẩn rõ ràng, và dữ liệu được quốc gia thu thập và công bố 
thường xuyên.

Bậc 2: Chỉ số có khái niệm rõ ràng, phương pháp và tiêu 
chuẩn rõ ràng, nhưng dữ liệu không được thu thập thập và 
công bố thường xuyên.

Bậc 3: Chỉ số không có phương pháp và tiêu chuẩn   rõ ràng, 
hoặc các phương pháp và tiêu chuẩn đang được xây dựng 
hoặc thử nghiệm.

Các đường dẫn cung cấp thông tin hướng dẫn và nguồn tài 
liệu có liên quan đến quá trình báo cáo về mục tiêu phát triển 
bền vững (SDG):

Nhóm chuyên gia liên ngành về các chỉ tiêu phát triển bền 
vững (SDG), bao gồm các nước thành viên và các cơ quan 
khu vực và quốc tế với tư cách quan sát viên, được thành 
lập để phát triển và hỗ trợ thực hiện khung chỉ số toàn cầu 
cho mục tiêu của Chương trình nghị sự năm 2030. Nhóm 
chuyên gia liên ngành về các chỉ tiêu đo lường mục tiêu 
phát triển bền vững (IAEG-SDGs) đã xác định cơ quan 
(hoặc các cơ quan) và các đối tác khác (chủ yếu là từ hệ 
thống của Liên hợp quốc) có thể giám sát mỗi chỉ số báo 
cáo toàn cầu và chỉ số phát triển.

Khi báo cáo về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), 
điều quan trọng là sử dụng các định nghĩa và dữ liệu phù 
hợp với các phương pháp và tiêu chuẩn được quốc tế đã 
chấp thuận.

Các chỉ số giúp tóm tắt dữ liệu 
phức tạp dưới dạng dễ hiểu và có 
ý nghĩa đối với các nhà hoạch định 
chính sách và người thực hiện 
chương trình can thiệp cũng như 
công chúng. Mục đích của chỉ số 
là cung cấp thông tin tóm tắt đơn 
giản về một bức tranh phức tạp, 
chẳng hạn như ‘có bao nhiêu’, ‘số 
lượng’ và ‘ở mức độ nào’.

Các chỉ số đo lường tiến độ thực
hiện các mục tiêu liên quan đến
bình đẳng giới và BLPNTEG. Các
chỉ số có thể được sử dụng để theo
dõi tác động của chính sách, kế hoạch 
hành động và chương trình.
Các chỉ số là phương tiện để chuyển đổi dữ liệu thành 
các số liệu thống kê có liên quan tới cuộc sống của phụ 
nữ và có thể được sử dụng bởi các cơ quan ở cấp 
quốc gia để xây dựng luật, chính sách và cơ chế giúp 
đỡ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực.

Thông tin về IAEG-SDGs: https://unstats.un.org/s-
dgs/iaeg-sdgs/

Danh sách các chỉ số SDG chính thức: https://un-
stats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

Tiering of indicators and custodian agencies: https://un-
stats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/

Kho lưu trữ dữ liệu về các chỉ số cấp 1 và cấp 2 (định 
nghĩa chỉ số, lý do, hạn chế, phương pháp tính toán, 
phân tách, xử lý giá trị thiếu, nguồn dữ liệu, tính sẵn có 
của dữ liệu, trong số các thông tin khác): https://un-
stats.un.org/sdgs/metadata/

Kế hoạch làm việc cho các chỉ số cấp 3: https://un-
stats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/

Cơ sở dữ liệu toàn cầu về chỉ số SDG (nền tảng này 
cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu chính thức cho tất 
cả các chỉ số SDG mà dữ liệu có sẵn): https://un-
stats.un.org/sdgs/indicators/database/
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7.2.1 Mục tiêu 5: Bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả
phụ nữ và trẻ em gái

Sơ đồ 9. Mục tiêu 5 liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, chỉ số đo lường
và yêu cầu dữ liệu

Mục tiêu 5 tập trung vào việc đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em 
gái. Mục tiêu 5 bao gồm bốn mục tiêu và sáu chỉ số liên quan đến BLPNTEG. Mỗi mục tiêu và chỉ 
số được đánh dấu trong Sơ đồ 9, cùng với các yêu cầu dữ liệu cho mỗi chỉ số.

Mục tiêu 5.1: Chấm dứt 
mọi hình thức kỳ thị đối 
với phụ nữ và trẻ em gái 
ở mọi nơi

Yêu cầu phân tích và xem 
xét khung pháp lý

Yêu cầu thu thập dữ liệu phổ 
biến về BLPNTEG thông qua 
các cuộc điều tra về tỷ lệ 
trong nhóm phụ nữ và trẻ 
em gái từ 15 tuổi trở lên 

Yêu cầu thu thập dữ liệu phổ 
biến về BLPNTEG thông qua 
các cuộc điều tra tỷ lệ trong 
nhóm phụ nữ và trẻ em gái 
từ 15 tuổi trở lên 

Yêu cầu thu thập dữ liệu phổ 
biến về BLPNTEG thông qua các 
cuộc điều tra về tỷ lệ dân số là 
phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi 
trở lên (các cuộc tổng điều tra 
cũng cung cấp dữ liệu về chỉ số 
ở một số nước)

Yêu cầu thu thập dữ liệu về tỷ 
lệ cắt bỏ một phần bộ phận 
sinh dục nữ (FGM/C) thông qua 
các cuộc điều tra về tỷ lệ trong 
nhóm phụ nữ và trẻ em gái 
trong độ tuổi 15–49

Yêu cầu thu thập dữ liệu phổ 
biến liên quan đến tình dục và 
sức khỏe sinh sản và ra quyết 
định thông qua các cuộc điều tra 
trong nhóm phụ nữ và trẻ em gái 
trong độ tuổi 15–49 

Chỉ báo 5.1.1: Có hay không khuôn khổ pháp lý 
Yêu cầu phân tích và xem được đưa ra để thúc 
đẩy, thực thi và giám sát xét khung pháp lý bình 
đẳng trên cơ sở không phân biệt đối xử về giới

Chỉ báo 5.2.1: Tỷ lệ đối tượng phụ nữ và trẻ 
em gái từ 15 tuổi trở lên bị bạo lực về thể chất, 
tình dục hoặc tâm lý bởi một đối tượng đang 
quen biết ở hiện tại hoặc trong 12 tháng trước 
đó theo hình thức bạo lực và tuổi tác

Chỉ báo 5.2.2: Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái từ 15 
tuổi trở lên bị bạo lực tình dục bởi những người 
không quen biết trong thời điểm 12 tháng trước 
đó, theo độ tuổi và nơi xuất hiện

Chỉ báo 5.3.1: Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 20-24 
tuổi đã kết hôn hoặc sống chung với bạn tình 
trước tuổi 15 và trước 18 tuổi.

Chỉ báo 5.3.2: Tỷ lệ trẻ em gái và phụ nữ trong 
độ tuổi từ 15 đến 49 bị cắt bỏ một phần bộ 
phận sinh dục nữ, chia theo độ tuổi, chỉ số này 
không áp dụng ở tất cả các quốc gia.

Chỉ báo 5.6.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi tự 
đưa ra quyết định sáng suốt về quan hệ tình 
dục, sử dụng biện pháp tránh thai và chăm sóc 
sức khỏe sinh sản

Mục tiêu 5.2: Loại bỏ tất 
cả các hình thức bạo lực 
đối với tất cả phụ nữ và 
trẻ em gái trong tất cả 
các lĩnh vực, từ cá nhân 
đến cộng đồng, bao gồm 
buôn bán người, bạo lực 
tình dục và các loại hình 
bạo lực khác

Mục tiêu 5.3: Loại bỏ tất 
cả các hành động có thể 
gây hại, chẳng hạn như 
trẻ em kết hôn sớm ở trẻ 
em, cưỡng hôn, hoặc cắt 
bỏ một phẩn bộ phận sinh 
dục nữ.

Mục tiêu 5.6: Đảm bảo 
quyền về sức khỏe tình 
dục, sức khỏe sinh sản 
và quyền sinh sản như đã 
được thống nhất trong 
Chương trình hành động 
của Hội nghị quốc tế về 
Dân số & Phát triển và 
Diễn đàn hành động Bắc 
Kinh cùng các tài liệu 
đánh giá liên quan.

Dữ liệu phổ biến về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (BLPNTEG) rất cần thiết để báo cáo về mục tiêu phát 
triển bền vững (SDG) 5. Dữ liệu hành chính không thể sử dụng được để báo cáo về các chỉ báo nêu trên.
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Sơ đồ 10. Mục tiêu 11 liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, chỉ số và
yêu cầu dữ liệu

Sơ đồ 11. Mục tiêu 16 liên quan tới BLPNTEG, các chỉ số và yêu cầu dữ liệu

7.2.2 Mục tiêu 11: Thành phố và cộng đồng bền vững

Mục tiêu 11 tập trung vào việc tạo nên các thành phố, khu định cư cho tất cả các nhóm dân cư, an 
toàn, có khả năng chống chịu và bền vững. Mục tiêu 11 bao gồm một mục tiêu và một chỉ số liên 
quan đến BLPNTEG. Mục tiêu và chỉ số này được mô tả trong Sơ đồ 10, cùng với các yêu cầu dữ 
liệu cần thu thập cho chỉ số này.

7.2.3 Mục tiêu 16: Hòa bình, công lý và thể chế bền vững
Mục tiêu 16 tập trung vào việc thúc đẩy xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, tất cả 
mọi người đều được tiếp cận công lý và xây dựng tổ chức có hiệu quả, có trách nhiệm, bao gồm ở 
mọi cấp, làm cho thành phố và khu dân cư trở nên an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.
Mục tiêu 16 bao gồm ba mục tiêu và năm chỉ số liên quan đến BLPNTEG. Mỗi mục tiêu và chỉ số 
này được mô tả trong Sơ đồ 11, cùng với các yêu cầu dữ liệu cần thu thập cho mỗi chỉ báo.

Mục tiêu 11.7: Đến năm 
2030, cung cấp tiếp cận 
không gian công cộng an 
toàn, xanh cho tất cả mọi 
người, đặc biệt cho phụ nữ 
và trẻ em, người già và 
người khuyết tật

Mục tiêu 16.1: Giảm đáng 
kể tất cả các hình thức 
bạo lực tỷ lệ tử vong ở 
mọi nơi

Mục tiêu 16.2: Mục tiêu 
16.2: Chấm dứt lạm,
dụng, bóc lột, buôn bán 
người, và mọi hình thức 
bạo lực và tra tấn trẻ em

Mục tiêu 16.3: Thúc đẩy 
pháp quyền ở cấp quốc 
gia và quốc tế về đảm bảo 
quyền tiếp cận bình đẳng 
tới công lý cho tất cả

Yêu cầu dữ liệu về mức độ 
phổ biến liên quan đến bạo 
lực thể chất hoặc quấy rối 
tình dục thông qua các cuộc 
điều tra (phân tách theo giới 
tính, tuổi tác, tình trạng 
khuyết tật và nơi xuất hiện)

Đòi hỏi dữ liệu hành chính có thể 
nắm bắt các trường hợp cố ý giết 
người theo giới tính và theo độ tuổi

Đòi hỏi dữ liệu hành chính về
các trường hợp cố ý giết người
theo giới tính và theo độ tuổi

Đòi hỏi dữ liệu hành chính về
các trường hơp cố ý giết người
theo giới tính và theo độ tuổi

Đòi hỏi dữ liệu hành chính về
các trường hợp cố ý giết người
Theo giới tính và theo độ tuổi

Đòi hỏi dữ liệu về tỷ lệ người bị bạo 
lực và các nạn nhân báo cáo cho 
cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ 
chế giải quyết xung đột được công 
nhận chính thức khác 

Chỉ báo 11.7.2: Tỷ lệ nạn nhân bị bạo 
lực thể chất, quấy rối tình dục theo giới 
tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật và nơi 
xuất hiện trong 12 tháng trước điều tra

Chỉ báo 16.1.1: Số nạn nhân của vụ 
giết người cố ý trên 100.000 người, 
theo giới tính và tuổi tác

Chỉ báo 16.1.3: Tỷ lệ dân số bị bạo lực
thể chất, tâm lý hoặc tình dục trong
12 tháng trước đó

Chỉ báo 16.2.3: Tỷ lệ phụ nữ và nam 
giới Trẻ tuổi từ 18-29 tuổi bị bạo lực 
tình dục ở độ tuổi 18

Chỉ báo 16.3.1: Tỷ lệ nạn nhân bị bạo 
lực trong 12 tháng trước đã báo cáo 
cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ 
chế giải quyết xung đột được công 
nhận chính thức. 

Chỉ báo 16.2.2: Số người trở thành nạn
nhân buôn bán người trên 100,000 dân theo 
giới tính, tuổi tác và hình thức bị buôn bán

Dữ liệu tỷ lệ phổ biến có thể được sử dụng để báo cáo về chỉ số 16.1.3, chỉ số 16.2.3 và chỉ số 16.3.1 

Không thể sử dụng dữ liệu hành chính về BLPNTEG để báo cáo về chỉ báo
mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 11.7.2.
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Các dữ liệu sau đây được lựa chọn từ các nghiên cứu 
về mức độ phổ biến và chỉ để minh họa các phát hiện 
mà không đưa ra một phân tích toàn diện hay tóm tắt 
nào về BLPNTEG ở các nước thành viên ASEAN.

Điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia 
(CDHS)năm 2000, 2005, 2010, và 2014
Điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia (CDHS) 
năm 20001, 20052 và 20143 (CDHS) bao gồm tiêu chí về 
những trải nghiệm của phụ nữ với bạo lực gia đình.1 
Điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia (CDHS)4 
năm 2010 không bao gồm tiêu chí liên quan đến bạo 
lực gia đình, mặc dù nghiên cứu này đã đo lường thái 
độ của phụ nữ và nam giới đối với việc đánh đập vợ. 
Trong năm 2005, 2010 và 2014, tiêu chí liên quan đến 
bạo lực gia đình bao gồm các câu hỏi về trải nghiệm 
bạo lực của phụ nữ kể từ 15 tuổi do người thân (chồng 
hoặc người quen) gây ra và bởi những người khác. 
Các câu hỏi về bạo lực của đối tượng gây ra là người 
thân hiện tại hoặc trước đây được đo lường như sau: 
các loại bạo lực; tần suất và thời gian của bạo lực; bạo 
lực trong khi mang thai; hành vi tìm kiếm trợ giúp.

Xung quanh cuộc khảo sát được áp dựng thử nghiệm ở 
những người lớn tuổi từ 15–49 đại diện cho quốc gia. 
Điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia (CDHS) 
năm 2000 được áp dụng với 15.351 phụ nữ. Để đảm 
bảo rằng kết quả khảo sát có thể cung cấp ước tính 
cho tất cả 24 tỉnh trong cả nước, mẫu này bao gồm 12 
tỉnh riêng và 5 nhóm tỉnh. Năm 2005 và 2014 mẫu bao 
gồm 14 tỉnh và 5 tỉnh. Điều tra dân số và sức khỏe của 
Campuchia (CDHS) 2005 được áp dụng cho 16.823 
phụ nữ và 6.731 nam giới. Tương tự, CDHS 2010 được 
áp dụng đối với 17.578 phụ nữ và 5.100 nam giới.

Điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia (CDHS) 
2014 nhận thấy 22% phụ nữ đã từng bị bạo lực về thể 
xác hoặc tình dục trong cuộc sống của họ, 20% đã 
từng bị bạo lực thể xác và 8% cho biết họ bị bạo lực 
thể xác trong 12 tháng qua. Trong số tất cả phụ nữ 
được phỏng vấn, có 6% phụ nữ cho biết họ từng bị bạo 
lực tình dục trong đời và 3% từng bị bạo lực tình dục 
trong 12 tháng qua.

Về tỷ lệ bị bạo lực thân xác từ đối tượng là người thân, 
Điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia (CDHS) 
năm 2000 cho thấy 16% phụ nữ đã từng kết hôn cho 
biết đã từng bị bạo lực thể xác từ chồng mình ngay từ 
khi 15 tuổi và 15% trong 12 tháng trước cuộc điều tra. 
Tương tự, Điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia 
(CDHS) 2005 cho thấy 13% phụ nữ đã từng kết hôn đã 
từng bị bạo lực thể xác từ chồng mình ở độ tuổi 15 và  
8% bị bạo lực thể xác từ chồng trong 12 tháng trước 
cuộc khảo sát.

Trong năm 2014, điều tra dân số và sức khỏe của 
Campuchia (CDHS) nhận thấy rằng 16% phụ nữ đã 
từng kết hôn đã bị bạo lực thể chất từ chồng mình ở độ 
tuổi 15 và 9% trong 12 tháng trước cuộc điều tra. Từ 
năm 2000 đến 2014, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực về thể chất 
đã giảm trong 12 tháng trước cuộc điều tra.

Theo CDHS năm 2000, 18% phụ nữ đã từng kết hôn bị 
bạo lực tinh thần, 16% bạo lực thể chất (13% có biểu 
hiện ít nghiêm trọng hơn, 4% xu hướng trải qua những 
biểu hiện nghiêm trọng hơn) và 4% trải qua bạo lực 
tình dục do chồng gây ra trong đời. Tương tự, CDHS 
2005 cho thấy trong số những phụ nữ đã từng kết hôn, 
19% bị bạo lực tinh thần, 13% bị bạo lực thể chất (7% 
có biểu hiện ít nghiêm trọng hơn, có 6% nghiêm trọng 
hơn) và 3% bạo lực tình dục do chồng gây ra trong đời 
họ. Một số phụ nữ đã từng kết hôn trải qua nhiều hình 
thức bạo lực trong bối cảnh hôn nhân của họ. Trên 
thực tế, 14% phụ nữ đã từng kết hôn đã trải qua bạo 
lực thể xác hoặc tình dục và 22% trải qua bạo lực thể 
xác, tình dục hoặc tinh thần từ chồng họ. CDHS 2014 
cho thấy có tới 25% phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực 
tinh thần, 18% bạo lực về thể chất hoặc tình dục, 16% 
bạo lực thể chất và 6% bạo lực tình dục do đối tượng 
người quen của họ gây ra. Ngoài ra, 29% bạo lực thể 
chất, tình dục hoặc tinh thần từ một đối tượng quen 
biết hiện tại hoặc gần đây nhất trong cuộc đời của họ 
và 20% trong 12 tháng trước cuộc khảo sát.

Trong số những phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực thể 
xác, những kẻ phạm tội phổ biến nhất là chồng hoặc 
người quen biết hiện tại của họ (75% vào năm 2000, 
65% năm 2005, 56% vào năm 2014), mẹ hoặc mẹ kế 
(23% trong năm 2014) và chồng hoặc người quen cũ 
(11% năm 2005, 20% vào năm 2014). CHDS 2014 cho 
thấy, trong số những phụ nữ chưa từng kết hôn có bạo 
lực thể xác, thủ phạm phổ biến nhất là cha hoặc cha kế 
(37%), chị gái hoặc anh trai (31%) và mẹ hoặc mẹ kế 
(26%). Theo CHDS 2014, trong số những phụ nữ đã 
từng kết hôn có bạo lực tình dục, thủ phạm có nhiều 
khả năng là chồng hoặc bạn tình hiện tại nhất (61%), 
tiếp theo là chồng hoặc bạn tình cũ (23%).

Phụ lục A
Tóm tắt các kết quả các cuộc khảo sát mức độ phổ biến của
BLPNTEG ở các nước thành viên ASEAN 

Campuchia



Phụ nữ bị bạo lực thường rất dễ bị tổn thương. Báo 
cáo điều tra dân số và sức khỏe của Campuchia 
(CDHS) năm 2000 cho thấy 37% phụ nữ từng kết hôn 
đã từng trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục dẫn 
đến những vết bầm tím hoặc đau đớn do chồng của 
họ gây ra trong cuộc đời, và 31% phụ nữ những năm 
qua bị bạo lực dẫn đến bầm tím hoặc đau đớn do 
người chồng gây ra. Trong số những phụ nữ đã từng 
kết hôn đã từng trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục 
bởi người chồng, 6% đã từng đến thăm một cơ sở y 
tế. Năm 2005, báo cáo 41% phụ nữ từng kết hôn đã 
từng trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục trong cuộc 
đời của họ dẫn đến những vết bầm hoặc đau đớn và 
30% có những vết bầm tím và đau đớn trong năm 
qua. Trong số những phụ nữ đã từng kết hôn đã từng 
trải qua bạo lực thể xác hoặc tình dục của chồng, 6% 
đã từng đến thăm một cơ sở y tế vì một điều gì đó mà 
chồng của họ đã làm. Cuối cùng, điều tra dân số và 
sức khỏe của Campuchia (CDHS) 2014 đã phát hiện 
ra rằng 48% phụ nữ bị thương tích từng trải qua bạo 
lực thể xác hoặc tình dục từ chồng, trong đó 44% bị 
cắt, bầm tím hoặc đau đớn. Ngoài ra, 22% bị thương 
mắt, bong gân, trật khớp hoặc bỏng; và 5% có vết 
thương sâu, xương bị gãy, răng bị gãy hoặc bạo lực 
tình dục hoặc tình dục nghiêm trọng khác của chồng, 
6% đã từng đến thăm một cơ sở y tế vì một điều gì đó 
mà chồng của họ đã làm.

Đối với hầu hết phụ nữ ở Campuchia, bạo lực bắt đầu 
sớm trong hôn nhân. Điều tra dân số và sức khỏe của 
Campuchia (CDHS) năm 2000 và 2005 cho thấy trong 
28% cuộc hôn nhân, bạo lực xảy ra trong hai năm đầu 
tiên của hôn nhân. CDHS năm 2000 phát hiện ra rằng 
bạo lực đã xảy ra trong 5 năm đầu tiên kết hôn ở 
khoảng 3/5 cuộc hôn nhân; trong khi đó, CDHS năm 
2005 phát hiện ra rằng bạo lực đã xảy ra trong năm 
năm đầu tiên kết hôn chiếm tới 2/3 số cuộc hôn nhân 
(một sự giảm nhỏ).

Về hành vi tìm kiếm trợ giúp, điều tra dân số và sức 
khỏe của Campuchia (CDHS) năm 2000 tiết lộ rằng 
trong số tất cả phụ nữ đã báo cáo bất kỳ bạo lực thể 
chất hoặc tình dục nào của bất cứ ai, 20% phụ nữ yêu 
cầu ai đó giúp đỡ. Phụ nữ có nhiều khả năng tìm kiếm 
sự giúp đỡ từ gia đình của họ (63 %), từ những người 
thân hoặc bạn bè khác (44 %) hoặc từ luật sư của họ 
(12 %). Chỉ 1% tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên y tế. 
Phụ nữ ít có khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ nếu thủ 
phạm bạo hành là chồng hiện tại của họ (15%). điều 
tra dân số và sức khỏe của Campuchia (CDHS) 2005 
tiết lộ rằng 31% phụ nữ bị bạo lực thể chất hoặc tình 
dục yêu cầu ai đó giúp đỡ. Trong số những người để 
tìm kiếm sự giúp đỡ, 51% tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia 
đình của họ và 46% từ các nguồn khác. Phụ nữ ít có 
khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ nếu thủ phạm không 
phải là chồng của họ (23%); trong khi đó, 38% phụ nữ 
tìm sự giúp đỡ khi họ bị chồng bạo hành. Trong số 
những phụ nữ bị bạo hành bởi một người chồng trước 
đó thì có 53% tìm kiếm sự giúp đỡ.
Khi tần suất bạo lực trải qua trong cuộc sống của phụ 
nữ tăng lên, họ có nhiều khả năng tìm kiếm sự giúp 
đỡ. Ví dụ, CDHS 2005 thấy rằng 31% phụ nữ đã trải qua 
bạo lực về thể chất hoặc tình dục trong 12 tháng 

trước đã tìm sự giúp đỡ, so với 52% phụ nữ bị bạo lực  
thể chất hoặc tình dục từ 4 lần trở lên trong cùng thời 
kỳ. Sự gia tăng hành vi tìm kiếm trợ giúp từ năm 2000 
đến 2005 có thể phản ánh thực tế là đã có luật pháp về 
bạo lực gia đình đang chờ giải quyết trong giai đoạn 
này. Cuối cùng, CDHS 2014 nhận thấy rằng 43% phụ 
nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục đã tìm sự 
giúp đỡ; 38% phụ nữ không bao giờ tìm kiếm sự giúp 
đỡ và không bao giờ nói với bất cứ ai; 19 % không bao 
giờ tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đã nói với ai đó. Những 
phụ nữ bị bạo lực thể xác hoặc tình dục thường tìm 
kiếm sự giúp đỡ từ gia đình của họ (59%), tiếp theo là 
hàng xóm (29%), khác (16%) và công an (12%).

Liên quan đến thái độ đối với việc đánh đập vợ, vào 
năm 2010 điều tra dân số và sức khỏe của Campu-
chia (CDHS) nhận thấy 35% phụ nữ đồng ý với 
những lý do cụ thể để biện minh cho hành vi người 
chồng đánh vợ, tỷ lệ này là 55% phụ nữ trong năm 
2005, 46% vào năm 2010 và 50% trong năm 2014. 
CDHS 2010 nhận thấy rằng 22% nam giới cũng tin 
rằng một người chồng đánh vợ là hợp lý với ít nhất 
một lý do được đưa ra. 

CDHS 2014 cho thấy 7% phụ nữ đã từng kết hôn nói 
rằng chồng hoặc người quen của họ có ba hoặc 
nhiều hành vi kiểm soát. Các hành vi kiểm soát chính 
từ chồng hoặc đối tác mà phụ nữ đã trải qua là ghen 
tuông hoặc tức giận nếu họ nói chuyện với những 
người đàn ông khác (23%) và bị cáo buộc là không 
trung thành (12%). Khoảng 4-5% phụ nữ từng hành 
vi kiểm soát.

Năm 2015, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tiến 
hành khảo sát quốc gia về Sức khỏe phụ nữ và Kinh 
nghiệm sống ở Campuchia5 với sự hỗ trợ của Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women). Bảng 
câu hỏi nghiên cứu của Campuchia dựa trên phương 
pháp của WHO, được phát triển cho Nghiên cứu đa quốc 
gia về sức khỏe phụ nữ và bạo lực gia đình đối với phụ 
nữ. Bảng câu hỏi bao gồm các câu hỏi về kinh nghiệm 
của phụ nữ về bạo lực, đặc điểm nhân khẩu học xã hội, 
kinh nghiệm liên quan đến sức khỏe và các chiến lược 
tìm kiếm và ứng phó giúp đỡ. Tổng cộng có 3075 phụ nữ 
trong độ tuổi từ 15-64 được phỏng vấn.

Nghiên cứu cho thấy 21% phụ nữ từng có quan hệ tình dục 
đã từng bị bạo hành về thể chất hoặc tình dục. Nghiên cứu 
nhấn mạnh mức độ chồng chéo của các dạng bạo lực khác 
nhau từ đối tượng gây bạo lực là bạn tình (IPV). Nhìn 
chung, báo cáo cho thấy 21% phụ nữ bị bạo lực từ bạn tình 
của mình (IPV) đã từng bị bạo lực thể chất và bạo lực tình 
dục trong cuộc đời của họ và 15% trong 12 tháng qua.

Về hành vi tìm kiếm giúp đỡ, nghiên cứu cho thấy 49% 
phụ nữ từng bị bạo lực từ bạn tình đã không nói với 
bất kỳ ai về tình trạng bạo lực của họ. Nếu có nói với 
ai đó về bạo lực, phụ nữ thường nói với cha mẹ (25%) 
và thứ hai là hàng xóm (22%) và anh chị em (21%)
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Chỉ có 7% phụ nữ báo cáo với công an và 5% nói 
rằng công an đã cố giúp họ.

Kinh nghiệm của phụ nữ về bạo lực gia 
đình và các hình thức bạo lực khác - 
Báo cáo phân tích dữ liệu thứ cấp - 
CDHS 2014
Trong năm 2016, Viện Thống kê Quốc gia và Bộ Y 
tế đã phối hợp thực hiện phân tích thứ cấp từ 
CDHS 2000, 2005 và 2014 và Khảo sát Quốc gia về 
Sức khỏe Phụ nữ và Kinh nghiệm Cuộc sống ở 
Campuchia. Báo cáo kinh nghiệm của phụ nữ về 
bạo lực gia đình và các hình thức bạo lực khác - 
Báo cáo phân tích dữ liệu thứ cấp của CDHS 2014,6 
đã chỉ ra các xu hướng và mô hình BLPNTEG theo 
thời gian ở Campuchia và cung cấp so sánh kết quả 
của các cuộc điều tra với tỷ lệ khác nhau. Nó phân 
tích tác động của các chính sách và chương trình 
phòng chống bạo lực để thông báo cho việc phát 
triển các chính sách và kế hoạch chiến lược để 
ngăn chặn BLPNTEG hiệu quả hơn.

Phân tích cho thấy hơn 30% phụ nữ Campuchia đã bị 
bạo lực về thân thể, tình dục, tinh thần hoặc kinh tế từ 
bạn tình trong cuộc đời của họ. Nghiên cứu nhấn 
mạnh mức độ chồng chéo của các dạng bạo lực khác 
nhau khi đối tượng là bạn tình, trải qua cả bạo lực 
thân thể và tình dục. Về hành vi tìm kiếm giúp đỡ, 
nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường tìm kiếm và nhận 
được sự giúp đỡ từ các thành viên gia đình, bạn bè 
và hàng xóm, hơn là các dịch vụ chính thức.

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ thông tin về hồ sơ của 
những phụ nữ đã từng bị bạo lực; đặc biệt, trường 
hợp bạo lực thể chất hoặc tình dục là cao nhất 
trong số những phụ nữ có trình độ trung học trở lên, 
cũng như trong số những phụ nữ thất nghiệp và 
những người sống ở khu vực thành thị.

Trong năm 2016, Indonesia đã tiến hành nghiên cứu 
đầu tiên đối với tỷ lệ bạo lực phụ nữ và trẻ em gái, 
có tên là Khảo sát Kinh nghiệm Cuộc sống Phụ nữ 
Quốc gia Indonesia,7 trong số 8.757 phụ nữ trong 
độ tuổi từ 15–64 ở 83 huyện trên khắp 24 tỉnh. Cuộc 
khảo sát được ủy quyền bởi Bộ Nâng cao Quyền của 
Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em (KPPPA) và được thực hiện 
bởi Cơ quan Thống kê Trung ương, với sự hỗ trợ của 
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA). Khảo sát đã sử 
dụng một phương pháp được Quỹ Dân số Liên Hợp 
Quốc (UNFPA) thiết kế để thu thập thông tin nhạy cảm 
về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, và người 
phỏng vấn được huấn luyện để thực hiện các cuộc 
phỏng vấn trực tiếp và tôn trọng các nguyên tắc an 
toàn và bảo mật.

Cuộc khảo sát đã xem xét bốn loại bạo lực khác 
nhau: thể chất, tình dục, tinh thần và kinh tế. Kết 
quả sơ bộ cho thấy 42% phụ nữ đã từng trải qua ít 
nhất một trong bốn loại bạo lực trong cuộc đời của 
họ và 16% trong 12 tháng qua. Trong số những phụ 
nữ bị bạo lực, có tới 33% bị bạo lực về thể chất 
hoặc tình dục trong đời họ và 9% trong 12 tháng 
qua. Về tình dục hoặc bạo lực thể xác bởi bạn tình, 
18% phụ nữ từng bị bạo lực thể chất và/hoặc tình 
dục bởi người bạn đời của họ trong cuộc đời và 5% 
trong 12 tháng qua.

Trong năm 2014, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
đã tiến hành nghiên cứu quốc gia thử nghiệm đầu 
tiên về bạo lực phụ nữ và trẻ em gái. Khảo sát quốc 
gia của Lào về sức khỏe phụ nữ và kinh nghiệm 
sống 2014: Nghiên cứu về bạo lực đối với phụ nữ8 
đã áp dụng phương pháp nghiên cứu đa quốc gia về 
sức khỏe phụ nữ và bạo hành gia đình của tổ chức 
y tế thế giới (WHO). Cuộc khảo sát là kết quả của 
sự hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của 
phụ nữ và Cục Thống kê Lào, phối hợp với Hội phụ 
nữ Lào, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Bộ Công an, với sự 
hỗ trợ của Liên hợp quốc Dân số Quỹ (UNFPA) và 
Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ (UN Women). Nghiên cứu này có 
hai thành phần: một cuộc khảo sát định lượng với 
2.997 phụ nữ trong độ tuổi từ 15–64, đại diện cho 
dân số nói chung; và một thành phần định tính bao 
gồm các cuộc phỏng vấn sâu với những phụ nữ bị 
bạo lực từ bạn đời (IPV), thảo luận nhóm tập trung 
với phụ nữ và nam giới, và các cuộc phỏng vấn 
chính cung cấp thông tin.

Cuộc khảo sát cho thấy trong số phụ nữ đã từng bị 
bạo lực từ người thân, có 12% đã trải qua bạo lực 
thể xác trong cuộc đời và 4% trong 12 tháng qua, 
7% đã trải qua bạo lực tình dục trong đời và 3% 
trong 12 tháng qua. Trong số những phụ nữ từng bị 
chồng hoặc bạn tình bạo hành, có 26% đã trải qua 
bạo lực tinh thần trong cuộc đời của họ và 11% trong 
12 tháng qua. Đối với các loại của bạo lực từ bạn đời, 
15% phụ nữ bị bạo lực thể chất hoặc tình dục trong 
cuộc đời của họ và 6% trong 12 tháng qua,

Trong số những phụ nữ đã bị bạo lực từ người bạn 
đời, có 43% bị tổn thương và 20% bị tổn thương 
hơn năm lần. Những phụ nữ bị bạo hành về thể 
chất hoặc tình dục cho biết có sức khỏe kém hơn 
(22%) trong khi 15% phụ nữ chưa bao giờ bị bạo 
lực cho biết họ có sức khỏe kém.

Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ bạo lực thể xác từ một 
người không phải là người quen biết từ khi 15 tuổi 
chiếm 5%. Tỷ lệ bạo lực từ những người không phải 
là bạn đời là nữ (chiếm 35%), cụ thể là các bà mẹ 
hoặc mẹ kế (27%), bạn bè nữ và người quen nữ 
(chiếm 20%). Thủ phạm không phải là bạn đời là 
nam (chiếm 24%) và nam giới khác (24%). Tỷ lệ bạo 
lực tình dục trong cuộc đời bởi người không quen 
chiếm 5% và 1% trong 12 tháng qua.

Indonesia

Cộng hòa
Dân chủ nhân dân Lào



Trong số phụ nữ bị bạo lực thể chất hoặc tình dục 
từ bạn đời, 43% không bao giờ nói với bất cứ ai. 
Những người nói với ai đó, thường tìm kiếm sự giúp 
đỡ từ các thành viên trong gia đình, bao gồm cả 
anh chị em (36%) và cha mẹ (34%), tiếp theo là bạn 
bè (20%). Quan trọng hơn, phần lớn phụ nữ (71%) 
bị bạo lực về thể chất hoặc tình dục từ chồng 
thường không tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền 
địa phương. Trong số những người tìm kiếm sự 
giúp đỡ từ chính quyền địa phương, 19% liên lạc 
với một lãnh đạo địa phương, 12% liên lạc với một 
đơn vị hòa giải. Chỉ có 4% tiếp cận công an và ít 
hơn 1% tiếp cận các tòa án. Những lý do chính 
khiến phụ nữ tìm kiếm sự giúp đỡ là vì họ không thể 
chịu đựng bạo lực (64%) và vì họ được gia đình 
hoặc bạn bè khuyến khích tìm kiếm sự giúp đỡ 
(40%). Đồng thời, những lý do chính khiến phụ nữ 
không tìm kiếm sự giúp đỡ là do xấu hổ hay là sự ô 
nhục (37%) và vì họ cho rằng bạo lực không đến 
mức nghiêm trọng (35%).

Cuộc khảo sát cũng đo lường thái độ đối với các 
yếu tố cơ bản góp phần gây ra bạo lực từ bạn đời, 
có tới 36% phụ nữ tin rằng 'một người vợ tốt tuân 
theo chồng mình, ngay cả khi cô ấy bất hòa', 29% 
chấp nhận rằng 'vợ có nghĩa vụ phải quan hệ tình 
dục với chồng', và 23% đồng tình rằng' một người 
đàn ông nên cho thấy anh ta là trụ cột '.

Ở Bang Kayah và 9% ở Rakhine State đến mức thấp 
1% mỗi khu vực ở Vùng Yangon và Vùng Mandalay.

Trong số những phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực 
thể xác kể từ khi 15 tuổi, 67% cho biết thủ phạm là 
chồng hiện tại của họ và 24% cho biết thủ phạm là 
người chồng cũ. Trong số những phụ nữ đã từng 
kết hôn bị bạo lực tình dục, 56% cho biết thủ phạm 
là chồng hiện tại của họ và 43% cho biết thủ phạm 
là chồng cũ, trong khi 1% bị bạo lực tình dục cho 
biết thủ phạm là người lạ.

Cuộc khảo sát cho thấy 21% phụ nữ từng kết hôn 
đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực từ bạn đời 
trong cuộc đời của họ; loại bạo lực phổ biến nhất từ 
bạn đời đó là bạo lực thể xác (15%), tiếp theo là 
bạo lực tinh thần (14%) và bạo lực tình dục (3%).

Tuy nhiên, 38% phụ nữ bị bạo lực thể xác và tình 
dục chưa bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ và không bao 
giờ nói với ai về bạo lực. Chỉ 28% đã tìm kiếm sự 
giúp đỡ để ngăn chặn bạo lực và 34% không bao 
giờ tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đã nói với ai đó về 
tình trạng bạo lực. Trong số những phụ nữ đã từng 
bị bạo lực thể xác và tình dục và tìm sự giúp đỡ, 
nguồn trợ giúp phổ biến nhất là gia đình của họ 
(43%), tiếp theo là hàng xóm (40%) và bạn bè 
(22%). Chỉ có 1% phụ nữ tìm kiếm sự giúp đỡ của 
cảnh sát. Chỉ có 3% tìm kiếm sự giúp đỡ từ một luật 
sư và từ một tổ chức công tác xã hội.

Cứ 5 năm một lần kể từ năm 1968, Philippines tiến 
hành NDHS để giám sát và đánh giá tác động của 
các chương trình dân số đang được thực hiện. 
NDHS 200810, 201311 và 201712 bao gồm những 
tiêu chuẩn được thiết kế để xác định mức độ bạo 
lực phụ nữ và trẻ em gái. Điều này bao gồm dữ liệu 
và bằng chứng về bạo lực thể chất và tình dục, thủ 
phạm bạo lực thể chất và tình dục, tuổi lần đầu tiên 
bị bạo lực tình dục, bạo lực từ bạn đời, bạo lực 
trong khi mang thai, thương tích liên quan đến bạo 
lực và hành vi tìm kiếm trợ giúp của phụ nữ.

Tiêu chuẩn an toàn của Phụ nữ - NDHS 2008 đã 
được lựa chọn làm mẫu đại diện cho một nghiên 
cứu toàn quốc, với tổng số mẫu là 9.316 phụ nữ 
trong độ tuổi 15–49 tuổi từ khu vực nông thôn và 
thành thị của Philippines. Trong năm 2013, Tiêu 
chuẩn an toàn của Phụ nữ NDHS được áp dụng cho 
nghiên cứu thử nghiệm trên tổng số 10.963 phụ nữ 
trong độ tuổi 15–49, từ 14.804 hộ gia đình. Đối với 
NDHS 2017, 25.074 phụ nữ trong độ tuổi 15–49 
được phỏng vấn từ 27.496 hộ gia đình.

Về bạo lực thể chất, NDHS năm 2008 đã phát hiện 
ra rằng 20% phụ nữ bị bạo hành thể chất kể từ khi 
15 tuổi. Trong số những phụ nữ đã từng kết hôn, 
thủ phạm phổ biến nhất là chồng hiện tại của họ 
(chiếm 55%).

Điều tra Nhân khẩu học và Y tế từ 16-2015 đến 
16-2016 tại Myanmar (2015-16 MDHS) 9, đây là DHS 
đầu tiên được tiến hành tại Myanmar. MDHS ngày 16 
- 2015 được thực hiện bởi Bộ Y tế và Thể thao, với 
mục tiêu cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, chính xác và 
cập nhật cho quốc gia. Các nhóm đối tượng là phụ nữ 
và nam giới trong độ tuổi 15–49 cư trú trong các hộ 
gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn quốc. 
Tổng cộng, 12.500 hộ gia đình đã được phỏng vấn với 
12.885 phụ nữ và 4.737 nam giới.

Từ 16 - 2015 Điều tra Nhân khẩu học và Y tế bao gồm 
tiêu chuẩn về bạo lực gia đình và một loạt các câu hỏi 
về thái độ đối với việc đánh đập vợ. Nhìn chung, 51% 
phụ nữ và 49% nam giới đồng ý rằng việc đánh đập 
vợ được biện minh cho ít nhất một trong những lý do 
được chỉ định.

Cuộc khảo sát cho thấy 15% phụ nữ đã trải qua bạo 
lực thể chất ở độ tuổi 15 và 9% trong 12 tháng qua, 
3% phụ nữ bị bạo lực tình dục trong cuộc đời và 2% 
trong 12 tháng qua. Trong số phụ nữ có thai, 3% cho 
biết đã từng trải qua bạo lực thể xác trong thời gian 
mang thai.

Có sự khác biệt quan trọng khi so sánh tiểu bang và 
vùng. Vùng Tanintharyi và Bang Rakhine có tỷ lệ phụ 
nữ từng trải qua bạo lực thể xác cao nhất (30% và 
27%). Tỷ lệ phụ nữ từng trải qua bạo lực tình dục dao 
động từ mức cao 10%. 
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Trong số những phụ nữ chưa từng kết hôn, thủ 
phạm phổ biến nhất là mẹ/mẹ kế (35%). Trong số 
những phụ nữ đã từng mang thai, 4% cho biết họ đã 
trải qua bạo lực thể xác ít nhất một lần trong thời kỳ 
mang thai. NDHS 2013 cho thấy 20% phụ nữ bị bạo 
hành thể chất. Trong số những phụ nữ đã từng kết 
hôn, 44% cho biết thủ phạm chính là chồng hiện tại 
của họ và 42% phụ nữ chưa từng kết hôn cho biết 
thủ phạm là mẹ/mẹ kế. 4% phụ nữ từng mang thai 
đã từng bị bạo lực trong khi mang thai. NDHS 2017 
cho thấy 14% phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực thể 
xác trong cuộc đời của họ. Về bạo lực tình dục, 
NDHS năm 2008 đã phát hiện ra rằng 9% phụ nữ bị 
bạo lực tình dục trong đời. 61% phụ nữ đã từng kết 
hôn cho biết thủ phạm gây bạo lực là chồng /bạn 
đời hiện tại của họ và 58% phụ nữ chưa từng kết 
hôn cho biết thủ phạm là bạn trai cũ/bạn trai hiện tại 
của họ. NDHS 2013 cho thấy 6% phụ nữ bị bạo lực 
tình dục trong đời. 55% phụ nữ đã từng kết hôn cho 
biết thủ phạm là chồng/người tình hiện tại của họ và 
42% phụ nữ chưa từng kết hôn cho biết thủ phạm là 
bạn trai cũ /hiện tại của họ. Theo Báo cáo chỉ số 
chính NDHS năm 2017, 5% phụ nữ đã từng kết hôn 
đã từng bị chồng hoặc người bạn đời bạo hành 
trong đời.

Liên quan đến bạo lực từ bạn đời, NHDS 2008 cho 
thấy 14% phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực thể 
xác, 8% bạo lực tình dục và 23% chịu đựng các 
hình thức bạo lực khác từ chồng trong cuộc đời họ. 
Nhìn chung, 29% phụ nữ đã từng kết hôn đã trải 
qua ít nhất một loại bạo lực do chồng hoặc bạn tình 
của họ gây ra trong đời và 19% trong 12 tháng 
trước cuộc khảo sát. Tương tự, NHDS 2013 cho 
thấy 13% phụ nữ từng kết hôn đã trải qua bạo lực 
thể xác, 5% bạo lực tình dục và 22% bạo lực tinh 
thần đối với chồng hoặc bạn đời hiện tại hoặc gần 
đây nhất trong đời. Về tỷ lệ hiện tại, trong 12 tháng 
qua, 5% phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực thể xác, 
3% bạo lực tình dục, 13% bị bạo lực tinh thần từ 
người chồng hoặc đối tác hiện tại hoặc gần đây 
nhất. Nhìn chung, 26% phụ nữ đã từng kết hôn đã 
từng bị bất kỳ hình thức bạo lực nào từ chồng hoặc 
bạn đời hiện tại hoặc gần đây nhất trong và 16% 
trong 12 tháng trước cuộc khảo sát.

NDHS năm 2008 cho thấy có nhiều khả năng phụ 
nữ bị bất kỳ hình thức bạo lực nào do chồng hoặc 
người tình của họ uống rượu nhiều. Đối với bạo lực 
thể chất, 44% phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực thể 
xác trong đời cho biết chồng của họ bị say rượu rất 
thường xuyên trong khi 8% không bị bạo lực cho 
biết chồng của họ không uống rượu.

Về thái độ đối với việc đánh đập vợ, NDHS năm 
2008 cho thấy 14 % phụ nữ trong độ tuổi 15-49 

đồng ý và đưa ra ít nhất một lý do để biện minh một  
người chồng đánh vợ là hợp lý. Tương tự như vậy, 
NDHS 2013 cho thấy 13% phụ nữ đồng ý và đưa ra 
ít nhất một lý do biện minh rằng một người chồng 
đánh vợ là hợp lý.

Về hậu quả của bạo lực bởi bạn đời, NDHS năm 
2008 cho thấy 63% phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo 
lực bởi chồng hoặc bạn tình sẽ phải gánh chịu một 
hoặc nhiều hậu quả về thể chất hoặc tinh thần. 30% 
phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực thể xác hoặc tình 
dục trong đời phải chịu đựng vết cắt, bị đánh bầm 
tím hoặc đau đớn, và 11% đã cố gắng tự sát. Trong 
khi đó, NDHS 2013 cho thấy 59% phụ nữ từng kết 
hôn bị bạo lực về thể xác hoặc tình dục từ chồng 
phải chịu đựng tổn thương tâm lý hoặc thể chất. Cụ 
thể hơn, 35% phụ nữ bị cắt, bị đánh bầm tím hoặc 
bị đau đớn và 12% phụ nữ cố gắng tự tử.

Về hành vi tìm kiếm trợ giúp, NDHS năm 2008 cho 
thấy: 18% phụ nữ tìm kiếm sự giúp đỡ khi bạo lực 
thể xác hoặc tình dục trong cuộc đời, trong đó 45% 
từ gia đình của họ, 29% đến bạn bè/hàng xóm và 
15% tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình của chồng. 
NDHS 2013 cho thấy có tới 38% phụ nữ không bao 
giờ tìm kiếm sự giúp đỡ và không bao giờ nói với ai 
về bạo lực thể xác hoặc tình dục, trong khi 27% 
không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng có nói 
với ai đó. Tuy nhiên, 30% tìm kiếm sự giúp đỡ để 
ngăn chặn bạo lực, trong đó 59% tìm kiếm sự giúp 
đỡ từ gia đình và 17% từ bạn bè. Tỷ lệ phụ nữ tìm 
kiếm sự giúp đỡ khi bị bạo lực trong cuộc sống của 
họ tăng đáng kể từ năm 2008 đến năm 2013.

Trong năm 2009, Singapore đã tiến hành nghiên 
cứu tỷ lệ BLPNTEG bằng cách sử dụng Khảo sát 
Quốc tế về Bạo lực đối với Phụ nữ (IVAWS). được 
phát triển vào cuối những năm 1990 bởi Viện nghiên 
cứu và phòng chống tội phạm châu Âu, Viện tội phạm 
và tư pháp liên hợp quốc và Thống kê Canada. Dựa 
trên kết quả nghiên cứu thử nghiệm với 2.006 phụ nữ 
trong độ tuổi từ 18–69, sử dụng thử nghiệm ngẫu 
nhiên của các hộ gia đình Singapore, Khảo sát quốc 
tế về bạo lực đối với phụ nữ: Báo cáo cuối cùng của 
Singapore13 cho thấy 10% phụ nữ từng chịu ít nhất 
một vụ bạo lực từ khi 16 tuổi. Trong cuộc đời của họ, 
7% phụ nữ bị bạo lực thể xác và 4% bạo lực tình dục. 
Các mối đe dọa bạo lực thể chất là trải nghiệm phổ 
biến nhất, tiếp theo là hành vi bị đẩy hoặc tóm lấy, bị 
vặn xoắn cánh tay hoặc kéo tóc, bị tát, đá, cắn hoặc 
đánh bằng nắm đấm hay bị ném đồ vật vào người. 
Hình thức bạo lực tình dục phổ biến nhất là bị cưỡng 
ép quan hệ tình dục.

Singapore



Về vấn đề bị bạo lực bởi bạn tình, 6% phụ nữ đã 
từng bị bạo lực từ bạn tình. Cụ thể hơn, 6% phụ 
nữ bị bạo lực thể chất và 1% bạo lực tình dục từ 
bạn đời. Trong số những phụ nữ đã từng bị ít nhất 
một loại hình bạo lực từ bạn đời, 22% cho biết thủ 
phạm là bạn đời cũ và 2% cho biết thủ phạm là 
người bạn đời hiện tại. Trong số phụ nữ bị bạo hành 
bởi bạn đời hiện tại, 50% bị chấn thương thể chất 
và 44% lo sợ cho cuộc sống của họ kể từ vụ bạo 
lực gần đây nhất.

Đối với thủ phạm là người không quen biết, có 5% 
phụ nữ bị bạo lực bởi người đàn ông mà họ không 
quen biết. Thủ phạm là người lạ (chiếm 3%), 
thành viên gia đình hoặc người thân (2%) và bạn 
bè và người quen (1%). Bạo lực tình dục là hình 
thức bạo lực phổ biến nhất từ người lạ (2%) và 
bạn bè hoặc người quen (1%); trong khi đó, các 
thành viên trong gia đình hoặc người thân có xu 
hướng sử dụng bạo lực thể xác.

Đối với  những người không phải  là người quen 
biết  gây bạo lực,  có 26% phụ nữ bị  thương t ích 
t rong các vụ bạo lực gần đây nhất,  t rong đó 
85% có vết bầm t ím và sưng và 39% bị  cắt ,  t rầy 
xước hoặc bỏng. 22% phụ nữ cho biết  các vết  
thương đã đủ nghiêm trọng để yêu cầu chăm 
sóc y tế.  Ngoài  ra,  34% phụ nữ cảm thấy cuộc 
sống của họ đang gặp nguy hiểm kể từ vụ bạo 
lực gần đây nhất của những người họ chưa từng 
quen biết .

Nhận thức về bạo lực, khoảng 60% phụ nữ bị bạo 
lực nhận thức bạo lực là nghiêm trọng, bất kể thủ 
phạm là ai. Tuy nhiên, phụ nữ chưa từng bị bạo 
lực từ bạn đời (44%) có khả năng bị bạo lực cao 
hơn gấp hai lần so với những phụ nữ đã từng bị 
bạo lực từ bạn đời (20%). Trên thực tế, 59% phụ 
nữ từng bị bạo lực coi hành vi tấn công bởi người 
lạ là một tội ác.

Về phản ứng đối với bạo lực, Khảo sát Quốc tế về 
Bạo lực đối với Phụ nữ (IVAWS) nhận thấy 13% 
phụ nữ từng bị bạo lực bởi bạn đời và 1% phụ nữ 
đã từng bị bạo lực từ người lạ có tìm cách liên lạc 
với các cơ quan hỗ trợ nạn nhân. Đa số phụ nữ 
tìm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè. 25% phụ nữ 
bị bạo lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ người quen và 
22% phụ nữ bị bạo lực bởi người lạ báo cáo vụ 
việc cho công an. Phụ nữ bị bạo lực về thể xác 
(28%) báo cáo cho công an thường xuyên hơn là 
bạo lực tình dục (17%). Những phụ nữ từng bị 
bạo lực có nhiều khả năng báo cáo sự việc cho 
công an nếu họ bị thương, cảm thấy cuộc sống 
của họ đang gặp nguy hiểm, nhận thấy sự việc 
nghiêm trọng hoặc coi đó là tội ác. Những lý do 
chính khiến cho phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm 
sự giúp đỡ từ công an là do lo sợ bản thân hoặc 
gia đình bị trả thù (52%) hoặc cho rằng mức độ 
sự việc ở mức nhỏ (38%).
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Khảo sát Quốc tế về Bạo lực đối với Phụ nữ 
(IVAWS) kết luận rằng 12% hành vi bạo lực bởi bạn 
đời khi báo cáo cho cảnh sát đã bị buộc tội hoặc kết 
tội; trong khi đó, 9% hành vi bạo lực gây ra bởi 
người lạ bị buộc tội và bị kết tội.

Cuối cùng, Khảo sát Quốc tế về Bạo lực đối với Phụ 
nữ (IVAWS) cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa 
nạn nhân thời thơ ấu (trước tuổi 16) và nạn nhân ở 
tuổi trưởng thành. Những phụ nữ bị lạm dụng trong 
thời thơ ấu có nguy cơ bị bạo lực cao gấp 6 lần ở 
tuổi trưởng thành (48%) so với những người không 
bao giờ bị bạo lực ở tuổi thơ (8%). Nghiên cứu này 
cũng cho thấy một số lượng đáng kể phụ nữ (14%) 
bị bạo lực bởi bạn tình ở tuổi trưởng thành đã 
chứng kiến bạo lực gia đình trong thời thơ ấu của 
họ, thường cao hơn những người không bao giờ 
chứng kiến bạo lực của cha mẹ trong thời thơ ấu 
của họ (4,5%).

Thái Lan là một trong những quốc gia được lựa 
chọn tham gia Cuộc nghiên cứu đa quốc gia về sức 
khỏe phụ nữ và bạo lực gia đình của WHO năm 
200514. Nghiên cứu của WHO là một cuộc khảo sát 
tiêu biểu của phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 ở thủ đô 
Bangkok và ở một thị trấn nông thôn, Nakhonsawan 
(tỉnh). Tổng cộng có 1.536 phụ nữ được phỏng vấn 
tại Bangkok và 1.282 phụ nữ được phỏng vấn tại 
Nakhonsawan.

Liên quan đến bạo lực bởi bạn đời trong suốt cuộc 
đời: có 23% phụ nữ ở thành phố từng bị bạo lực thể 
xác từ bạn đời và 34% phụ nữ ở tỉnh. 30% phụ nữ 
thành phố từng bị bạo lực tình tình dục từ bạn đời và 
tỷ lệ này ở tỉnh chiếm 29%. Trên địa bàn tỉnh, 47% 
phụ nữ bị bạo lực thể chất hoặc tình dục từ bạn đời 
và trong khi tỷ lệ này ở thành phố chiếm 41%.

Về tình hình bạo lực do bạn đời gây ra ở thời điểm 
hiện tại: ở thành phố có từ 8% (ở thành phố) và 13% 
phụ nữ (ở tỉnh) đã từng kết hôn bị bạo lực thể xác; có 
17% phụ nữ (ở thành phố) và 30% phụ nữ (ở tỉnh) bị 
bạo lực tình dục; 21% phụ nữ (ở thành phố) và 23% 
phụ nữ (ở tỉnh) bị bạo lực về thể chất hoặc tình dục từ 
bạn đời trong 12 tháng trước cuộc khảo sát.

Mức độ bạo lực về thể chất và tình dục gây ra bởi người 
lạ thấp hơn so với từ bạn đời. Nghiên cứu của Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) cho thấy từ 8% (ở thành phố) và 
10% phụ nữ (ở tỉnh) bị bạo lực thể xác; 3% (ở thành 
phố) và 6% (ở tỉnh) bị bạo lực tình dục; 11% phụ nữ (ở 
tỉnh) và 12% phụ nữ (ở thành phố) bị bạo lực về thể 
chất hoặc tình dục từ người lạ từ khi 15 tuổi. Trong số 
những người đã bị bạo lực tình dục do thủ phạm là 
người lạ, 47% người ở Bangkok trả lời rằng thủ phạm 
hoàn toàn xa lạ trong khi 18% số người được hỏi ở tỉnh 
cho biết thủ phạm là người hoàn toàn xa lạ.
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Nghiên cứu ước tính rằng có từ 5% phụ nữ (ở 
tỉnh) đến 9% phụ nữ (ở thành phố) bị bạo lực kể 
từ trước tuổi 15. Ở thủ đô, trong số 58% phụ nữ 
bị lạm dụng tình dục trước tuổi 15 cho biết thủ 
phạm là một người xa lạ và 8% cho biết thủ phạm 
là thành viên trong gia đình. Trong khi đó, có 30% 
phụ nữ bị lạm dụng tình dục trước tuổi 15 ở tỉnh 
cho biết thủ phạm là một người xa lạ và 22% cho 
rằng thủ phạm là thành viên trong gia đình. Trong 
số những thủ phạm lạm dụng tình dục là người 
thân trong gia đình, nhóm nam giới là cha dượng 
hoặc cha đẻ là nhóm thủ phạm phổ biến nhất.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng 4% phụ nữ 
mang thai ở Thái Lan đã từng bị bạo lực về thể 
xác trong khi mang thai. Tỷ lệ này cao hơn đáng 
kể so với nhóm phụ nữ bị bạo lực thể xác trước 
khi mang thai. 18% phụ nữ ở thành phố và 11% 
phụ nữ ở tỉnh bị bạo lực thể chất cho biết hành vi 
bạo lực vẫn tiếp diễn trong thời gian mang thai.

Đối với bạo lực đối với phụ nữ mà thủ phạm 
không phải là chồng: nghiên cứu cho thấy 10% 
phụ nữ bị bạo lực thể xác và 2% bị bạo lực tình 
dục bởi một người không phải là chồng từ khi 15 
tuổi. Đối với loại hình bạo lực thể chất gây ra bởi 
một người không phải là chồng/bạn tình, thủ phạm 
chủ yếu là các thành viên gia đình (65%), trong 
khi đó, thủ phạm của bạo lực tình dục chủ yếu từ 
người lạ và bạn trai, hiếm khi là thành viên trong 
gia đình. Nghiên cứu cũng cho thấy 3% phụ nữ bị 
lạm dụng tình dục trước tuổi 15 cho biết thủ phạm 
thường là người lạ, và một số là thành viên trong 
gia đình hoặc những người khác.

Về hậu quả của bạo lực: 26% phụ nữ bị bạo lực 
thể xác hoặc tình dục gây ra bởi người chồng của 
họ, cho biết  phải  chịu đựng những tổn thương 
l iên quan đến bạo lực,  t rong đó 60% bị  thương 
nhiều hơn một lần và 17% bị  thương nhiều lần.  
Những phụ nữ bị  bạo lực từ người chồng cho 
biết  họ có t ình t rạng sức khỏe "kém" hoặc "rất  
kém". Những người này cũng gặp nhiều khó 
khăn trong việc đi  lạ i  và thực hiện các hoạt 
động hàng ngày, họ bị  đau đớn và mất t r í  nhớ 
hoặc thậm chí bị  t rầm cảm.

Cuộc khảo sát cho thấy bạo lực đối với trẻ em có 
mối l iên quan chặt chẽ với bạo lực đối với phụ nữ 
do cùng thủ phạm. Trong số phụ nữ có con dưới 
15 tuổi, 24% cho biết những đứa con của họ đã 
phải chịu bạo lực thể chất từ chính cha mình. 
Những phụ nữ bị chồng bạo lực cho biết họ bị bạo 
lực thể chất cao gấp hai lần, thậm chí nhiều hơn 
so với con cái. Những phụ nữ bị chồng/bạn tình 
bạo lực có nhiều khả năng là người có mẹ đã 
từng bị bạo lực hoặc họ đã từng bị bạo lực khi 
còn nhỏ.

Về hành vi tìm kiếm sự trợ giúp, 87% phụ nữ bị 
bạo lực thể xác hoặc tình dục từ chồng không bao 
giờ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các dịch vụ chính thức 
hoặc người có thẩm quyền và 50% không bao giờ 
nói với ai về bạo lực. Nếu phụ nữ nói với bất cứ 
ai, 43% phụ nữ nói với thành viên gia đình, 20% 
nói với hàng xóm và 17% nói với bạn bè. Mặc dù, 
thực tế có tới 60% phụ nữ bị bạo lực từ chồng 
cho biết họ có nghe nói về luật phòng chống bạo 
lực gia đình.

Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ 
nữ ở Việt Nam 15 được thực hiện bởi Tổng cục 
Thống kê Việt Nam năm 2009. Nghiên cứu được 
thực hiện trong khuôn khổ Chương trình chung về 
Bình đẳng giới của của Chính phủ và Liên hợp quốc 
tại Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO). Nghiên cứu này đã sử dụng 
phương pháp của nghiên cứu đa quốc gia về sức 
khỏe phụ nữ và bạo lực gia đình do WHO xây dựng. 
Nghiên cứu được thực hiện trên tổng số 4.838 phụ 
nữ tuổi từ 18–60.

Đối với các hình thức bạo lực từ bạn đời: nghiên 
cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo 
lực thể chất, tình dục hoặc tinh thần trong cuộc đời 
của họ là 58%, với 27% phụ nữ đã từng kết hôn bị 
bạo lực trong 12 tháng qua. Xét về bạo lực thể chất 
từ bạn đời, 32% phụ nữ đã từng kết hôn đã từng bị 
bạo lực thể xác từ chồng họ trong cuộc đời họ và 
6% trong 12 tháng trước cuộc điều tra. 5% phụ nữ 
mang thai bị bạo lực thể xác từ chồng trong ít nhất 
một lần mang thai. Bạo lực thể xác thường bắt đầu 
sớm trong mối quan hệ hôn nhân và giảm dần theo 
tuổi tác.

Ngoài ra, 10% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã 
từng bị bạo lực tình dục từ chồng của họ trong suốt 
cuộc đời và 4% trong 12 tháng qua. Bên cạnh đó, 
34% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã từng bị bạo 
lực về thể chất hoặc tình dục từ chồng của họ trong 
suốt cuộc đời và 9% phụ nữ từng bị bạo lực trong 
trong 12 tháng qua. Tỷ lệ phụ nữ từng kết hôn bị 
bạo lực tinh thần từ chồng trong suốt cuộc đời 
chiếm 54% và 25% đã chịu đựng bạo lực tinh thần 
trong vòng 12 tháng trước cuộc điều tra. Ngoài ra, 
9% phụ nữ bị bạo lực về kinh tế trong đời.

Việt Nam
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Mẫu hồ sơ đăng ký trường hợp này được xây dựng dựa theo yêu cầu của các đại biểu tham gia cuộc họp tham vấn lần 2 về 
xây dựng hướng dẫn, và mẫu này không phải là mẫu chuẩn mà chỉ cung cấp ví dụ về mẫu hồ sơ đăng ký trường hợp ở 
Campuchia.

Bảo mật, vui lòng không chia sẻ tài liệu này; tạo một bản sao của mẫu đơn này cho các dịch tiếp vụ nhận 
(Thư mục số: __________________________________)

Phụ lục B
Mẫu đăng ký trường hợp ở Campuchia

Phần I – Thông tin ban đầu

A – Thông tin về nạn nhân/nguyên đơn
Tên nạn nhân:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Tuổi:

Giới tính:

Tình trạng hôn nhân:

Kết hôn
Độc thân
Ly thân
Ly hôn
Góa
Khác (ghi rõ)

Nam Nữ

Dân tộc: Quốc tịch:

Học vấn:

Tổng số con:

Tên
Giới tính tuổi năm

Tên
Giới tính tuổi năm

Tên
Giới tính

Nếu có, xin mô tả tình trạng khuyết tật của nạn nhân:

Địa chỉ:

(Nếu nạn nhân là trẻ em)

Tên cha  mẹ hoặc người chăm sóc

Số điện thọa liên hệ:

Địa chỉ: Số điện thọa liên hệ:

Tình trạng khuyết tật của nạn nhân: Nạn nhân có phải  là người khuyết tật không?

tuổi năm

Tên
Giới tính tuổi năm

Tên
Giới tính tuổi năm

Tên
Giới tính tuổi

Có Không

năm

Nghề nghiệp 
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B – Tình trạng bạo lực

Loại bạo lực liên quan đến bạn đời - Có thể đánh dấu nhiều hơn một ô

Bạo lực tình dục

Loại khác (ghi rõ):

Nơi xảy ra bạo lực:

Mô tả về bạo lực (tóm tắt hoàn cảnh và chính xác những gì đã xảy ra và những gì đã xảy ra sau đó) – 
Bổ sung trang khác nếu cần.

Khiếu nại, tố cáo hành vi phạm tội:

Đây là lần đầu tiên bị bạo lực do thủ phạm này gây ra? Nếu không hãy mô tả lịch sử bạo lực gây ra bởi 
thủ phạm này?

Ngày: Thời gian bị bạo lực:

Bạo lực tình dục

Bạo lực do bạn tình gây ra, hay bạo lực gia đình

Thể xác Thể xác tinh thần   Kinh tế

Quấy rối tình dục Hành vi khiếm nhã Hiếp dâm



C – Thông tin về thủ phạm/bị đơn

Số lượng thủ phạm:

Tên

Quốc tịch:

Hôn nhân (Kết hôn

Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Độc thân Góa)

Dân tộc:

Giới tính tuổi

Tên

Quốc tịch:

Hôn nhân (Kết hôn

Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Độc thân Góa)

Dân tộc:

Giới tính tuổi

Tên

Quốc tịch:

Hôn nhân (Kết hôn

Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Nếu thủ phạm là người không quen biết, hãy mô tả một số đặc điểm đáng chú ý về thủ phạm:

Nếu thủ phạm là trẻ em (dưới 18 tuổi), xin ghi tên của cha mẹ hoặc người chăm sóc:

Địa chỉ: Mối quan hệ: 

Số điện thoại:

Người này tiếp tục là mối đe đọa? Có Không  
 Nếu có, hãy đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch an toàn cho nạn nhân

Độc thân Góa)

Dân tộc:

Giới tính tuổi
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D – Người làm chứng (bổ sung trang khác nếu cần)

E – Hành động và hỗ trợ nhận được trước cuộc phỏng vấn 

Tên và địa chỉ và điện thoại  liên hệ:

Tình trạng bạo lực có được thông báo?

Đã báo cáo bao nhiêu lần? ghi số lần:

Báo cáo cho ai?

Cơ quan công an
Tên và địa chỉ:

Chính quyền địa phương
(e.g. Hội đồng xã, trưởng thôn
Tên và địa chỉ:

Khác
Tên và địa chỉ:

Khách hàng đã nhận được bất kỳ dịch vụ hỗ trợ xã hội nào?

Loại dịch vụ được nhận

Tư vấn

Pháp lý

Y tế

Khác

Có cần các hành động/dịch vụ khác?

Nếu có, xem phần II hướng dẫn về cách đánh giá, dịch vụ và chuyển gửi 

ngày Dịch vụ được cung cấp bởi

Ngày báo cáo Phản hồi với tin báo

Có Không

Có Không

Có Không

Mô tả sự kiện đã chứng kiến:

Nguồn: Quản lý trường hợp naj nhân bị bạo lực giới: Hướng dẫn cho nhà cung cấp dịch vụ (Phnom Penh, 2017).



Phần II: Đ
ánh giá, dịch vụ và hư

ớ
ng dẫn kế hoạch chuyển gử

i

N
hu cầu hiện tại của nạn nhân

D
ịch vụ, hay hành động gì m

à nạn nhân cần?
Thông tin cho cô ấy về các  dịch vụ/hỗ trợ

 (dùng thêm
 trang nếu cần thêm

 dịch vụ)

K
iểm

 tra
nếu cần

H
ành động dự

 định
(ngày thự

c hiện)

C
ung cấp

Sứ
c khỏe

C
hăm

 sóc khẩn cấp các tổn thư
ơ

ng

K
hám

 nghiệm

Pháp luật

Tư
 vấn pháp luật

Đ
ại diện pháp lý

K
hiếu nại

K
hác (vui lòng ghi rõ)

N
hà tạm

 lánh an toàn

Tư
 vấn

Tư
 vấn ban đầu

Tư
 vấn dài hạn

K
hác (ghi rõ)

K
inh tế

C
ứ

u trợ
 khẩn cấp

H
ư

ớ
ng nghiệp

Đ
ào tạo nghề

C
huẩn bị bở

i:

Xác nhận bở
i: Q

uản lý ca/ngư
ờ

i đầu m
ối/

N
gày:

N
gày:

Tên và chữ
 ký

D
ịch vụ khác (ghi rõ)

K
hác (vui lòng ghi rõ)

Trung tâm
 hỗ trợ

 

K
ế hoạch an toàn (Sử

 dụng hư
ớ

ng dẫn
đánh giá nguy cơ

 và lập kế hoạch an toàn)

C
huyển gử

i

N
ếu chuyển gử

i - tớ
i ai?

Xin làm
 rõ và hoàn thiện m

ẫu chuyển
G

hi chú, ý kiến của nạn nhân, 
các ý kiến cần theo dõi…
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Mẫu đơn đồng ý này được đưa vào theo yêu cầu của những người tham gia cuộc tham vấn lần thứ hai về xây dựng
hướng dẫn này và nó không phải là mẫu điển hình mà chỉ là ví dụ minh hoạ một mẫu đơn đồng ý. 

Mẫu này được đọc cho nạn nhân /nguyên đơn hoặc người giám hộ bằng ngôn ngữ của họ. Cần giải thích rõ ràng
rằng bằng cách ký tên/liệt kê bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào dưới đây có nghĩa là họ cho phép chia sẻ thông tin
như được mô tả bên dưới. Nạn nhân/nguyên đơn có thể chọn hoặc không chọn tùy thuộc vào nhà cung cấp nào
được liệt kê. Khi nhân không thể đọc hoặc viết, nhân viên tư vấn cần phải có sự đồng thuận bằng lời nói và thay
mặt họ ghi chép.

Tên nạn nhân / Nguyên đơn:

Tôi,

Có

Chính quyền địa phương (ghi rõ)

Công an (ghi rõ)

Y tế / Dịch vụ Y tế (ghi rõ)

Chỗ ở an toàn / Nơi trú ẩn (ghi rõ)

Trợ giúp pháp lý (ghi rõ)

Tư vấn (ghi rõ)

Dịch vụ sinh kế (ghi rõ)

Khác (ghi rõ)

Khác (ghi rõ)

Khác (ghi rõ)

Không

Ngày:

để chia sẻ thông tin về sự việc tôi đã báo cáo như được giải thích dưới đây:

Tôi cho phép thông tin được phát hành như sau:

(Đánh dấu tất cả những gì áp dụng và chỉ định tên, cơ sở và cơ quan / tổ chức nếu có)

(hoặc cha mẹ / người giám hộ nếu nạn nhân dưới 18 tuổi)

Người quản lý hồ sơ chữ ký / Người tiêu điểm / người phỏng vấn 

Chữ ký / Dấu vân tay của nạn nhân / người khiếu nại:

cho phép
Nạn nhân/ Người khiếu nại Nhà cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ: Địa điểm:

Số ID:

Nguồn: Quản lý trường hợp với phụ nữ sống sót về bạo lực giới: Hướng dẫn cho nhà cung cấp dịch vụ (Phnom Penh, 2017)

Phụ lục C
Đồng ý tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp
dịch vụ khác – Campuchia

Tôi hiểu rằng việc cho phép của mình dưới đây, nghĩa là tôi cho phép nhà cung cấp dịch vụ này chia sẻ thông tin 
từ Mẫu hồ sơ đăng ký  của tôi với (các) nhà cung cấp dịch vụ mà tôi đã chỉ định để tôi có thể nhận trợ giúp về 
sự an toàn, sức khỏe, tâm lý xã hội, hoặc nhu cầu pháp lý.

Tôi hiểu rằng thông tin được chia sẻ sẽ được xử lý bảo mật, tôn trọng và chỉ được chia sẻ khi cần để cung cấp 
hỗ trợ mà tôi yêu cầu.

Tôi hiểu rằng việc tiết lộ thông tin này có nghĩa là một người từ cơ quan hoặc dịch vụ được đánh dấu dưới đây 
có thể đến để nói chuyện với tôi. Tại bất kỳ thời điểm nào, tôi có quyền thay đổi quyết định chia sẻ thông tin với 
cơ quan/địa điểm được chỉ định bên dưới.



Những dữ liệu sau được lựa chọn từ các nghiên 
cứu về chi phí của VAWG, nhưng không phải là 
thông tin toàn diện về nghiên cứu của các nước 
thành viên ASEAN.

đều có hồ sơ hành chính trên giấy tờ. Dữ liệu về nhà 
tài trợ và ngân sách của NGO được phân loại theo dự 
án, và hệ thống hồ sơ phân loại không cho phép các 
nhà nghiên cứu lập một danh sách đầy đủ các dự án 
liên quan đến giới hoặc BLPNTEG. Ở cấp địa phương, 
kinh phí dành cho các hoạt động liên quan đến giới và 
BLPNTEG được phân bổ qua một số kênh dẫn đến sự 
phân tán trong quản lý dữ liệu.

Báo cáo nghiên cứu chi phí BLPN cho thấy:

Ở Campuchia, NGO và CSO hiện là các nhà cung 
cấp dịch vụ chính do được tài trợ bởi các nhà tài 
trợ quốc tế. Mặc dù Chính phủ thiếu các dịch vụ 
cung cấp chính thức, nhưng điều đáng chú ý là 
“chính quyền địa phương và các cơ quan địa 
phương thường cung cấp các dịch vụ chuyển gửi 
và hòa giải trong bối cảnh nguồn lực hạn chế và 
thường phải tự chi trả”. Mối quan tâm và tranh 
luận đáng kể l iên quan đến các chi phí l iên quan 
đến việc xử lý các trường hợp BLPN và các dịch 
vụ điều phối, bao gồm phương tiện đi lại đối với 
những phụ nữ bị bạo lực. Do thiếu ngân sách, phụ 
nữ thường phải trả tiền túi cho các dịch vụ thiết 
yếu, bao gồm cả những chi phí không quy định 
hay chi phí phương tiện đi lại.

Cơ quan chính phủ duy nhất có ngân sách đáng kể 
dành riêng cho các can thiệp xã hội là Bộ Y tế; tuy 
nhiên, hiện không có các quy định chính thức hoặc 
các tiêu chuẩn về chăm sóc cho phụ nữ bị bạo 
lực. Kết quả là, t iêu chuẩn chăm sóc có thay đổi 
đáng kể giữa các cộng đồng mặc dù chính quyền 
địa phương tin rằng đó là trách nhiệm và nghĩa vụ 
của họ để đối phó với bạo lực gia đình. Tuy nhiên, 
nhận thức về luật pháp và chính sách liên quan 
đến bạo lực gia đình không được phổ biến rộng 
rãi, cảnh sát và chính quyền địa phương thường 
can thiệp bằng cách chuyển gửi hoặc hòa giải.

“Nguồn ngân sách phân bổ cho các dịch vụ ứng 
phó với BLPN rất hạn chế. Những hỗ trợ cho 
lĩnh vực giới nói chung thường rất hạn chế và bị 
phân tán. Bằng chứng thu được từ nghiên cứu 
thực giúp kết luận rằng hiện có một số dịch vụ 
cho nạn nhân bị bạo lực. Tuy nhiên, các dịch vụ 
cung cấp và chi phí cụ thể của dịch vụ cho 
người hưởng lợi hiện không cho phép tính toán 
chi phí chính xác.”2Năm 2012, Văn phòng UN Women khu vực châu Á 

và Thái Bình Dương (ROAP) và UN Women Campu-
chia đã phối hợp thực hiện nghiên cứu về chi phí 
của BLPNTEG bằng cách sử dụng phương pháp 
ngân sách đáp ứng giới (GRB) để xác định chi phí 
của gói dịch vụ ứng phó đa ngành cho phụ nữ bị bạo 
lực. Báo cáo của nghiên cứu này có tiêu đề “Chi phí 
của gói dịch vụ ứng phó đa ngành cho phụ nữ và trẻ 
em gái bị bạo lực: Phương pháp tiếp cận ngân sách 
đáp ứng giới - Trường hợp của Campuchia.1

Cách tiếp cận GRB trong tính toán chi phí của 
BLPNTEG được phát triển bởi UN Women song 
song với quá trình nghiên cứu, thu thập dữ liệu từ 
nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Ủy ban quốc gia 
về phát triển dân chủ quốc gia, các cơ quan phát 
triển quốc tế và cơ sở dữ liệu của NGO, ngân sách 
và chính sách từ các bộ ngành có liên quan. Số liệu 
cũng được thu thập trong các chuyến thực địa tại 
các xã ở hai tỉnh - Battambang và Kampong Cham.

Sự hạn chế về dữ liệu liên quan đến ngân sách là 
một trong những hạn chế đối với nghiên cứu này. Ở 
tất cả các cấp chính quyền đều có sự miễn cưỡng 
trong chia sẻ thông tin về ngân sách. Ở cấp trung 
ương, dữ liệu ngân sách nhà nước được tổng hợp 
theo các loại chi tiêu kinh tế (như nhân sự và hoạt 
động) chứ không phải theo chức năng hoặc hoạt 
động. Việc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ tài chính là 
hiện tượng phổ biến trong các cơ quan chính phủ. 
Hầu hết các cấp chính quyền xã.

Campuchia
Nghiên cứu về phí của BLPNTEG 

Phụ lục D
Tóm tắt các kết quả nghiên cứu thiệt hại do BLPNTEG
gây ra tại các nước thành viên ASEAN 

Những phát hiện chính
Sự phức tạp của nguồn ngân sách, khó có 
thể phân biệt nguồn ngân sách chính phủ 
chi trực tiếp cho BLPNTEG. 
Thiếu sự phối hơp tài trợ trong việc cung 
cấp các dịch vụ ứng phó với BLPNTEG.
Hành trình của nạn nhân ở Campuchia



Nghiên cứu về chi phí phát hiện ra rằng chiến 
lược ngắn hạn tốt nhất để cải thiện dịch vụ thiết 
yếu cho phụ nữ bị bạo lực là “dành một phần ngân 
sách thường xuyên để hỗ trợ các hoạt động cụ thể 
l iên quan đến chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, 
đồng thời t iếp tục hỗ trợ ngân sách đáp ứng giới”3. 
Các kết quả từ nghiên cứu về chi phí đã cho thấy 
sự cần thiết phải có các tiêu chuẩn chất lượng tối 
thiểu và các quy định đạo đức, kèm theo các 
nguồn lực để nâng cao năng lực.

Năm 2012, Văn phòng UN Women khu vực châu Á 
Thái Bình Dương (ROAP), UN Women tại Indonesia 
và Trung tâm nghiên cứu Dân số và Chính sách của 
Đại học Gadiah Mada hợp tác để thực hiện một cuộc 
khảo sát quy mô nhỏ về chi phí của BLPNTEG.  

Năm 2017, Tổ chức CARE Quốc tế tại Campuchia 
đã công bố một báo cáo có tên “tôi biết tôi không thể 
bỏ thuốc lá: Tỷ lệ thiệt hại về chi phí, năng suất do 
quấy rối tình dục gây ra đối với ngành công nghiệp 
may mặc Campuchia.4 Phỏng vấn 1.287 công nhân 
may mặc (1.085 phụ nữ và 198 nam) cho thấy quấy 
rối là một vấn đề nghiêm trọng và phổ biến đối với 
phụ nữ làm việc trong ngành may mặc tại Campu-
chia. Tại thời điểm nghiên cứu, phụ nữ chiếm 85% 
lao động trong ngành may và 29% nữ công nhân 
may mặc đã bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc 
trong 12 tháng qua. Nghiên cứu này cũng cho thấy 
quấy rối tình dục có tác động kinh tế đáng kể đối với 
các nhà máy may mặc xét về chi phí năng suất; đặc 
biệt, nghiên cứu ước tính chi phí tài chính cho 
ngành may mặc là 89 triệu USD mỗi năm. Nghiên 
cứu này cũng sử dụng dữ liệu nguồn nhân lực để 
kiểm tra thiệt hại doanh thu, tình trạng nghỉ làm, tình 
trạng làm thêm giờ trong mỗi mẫu đại diện của 
546.467 công nhân trong ngành may mặc tại 
Campuchia. Nghiên cứu cho thấy quấy rối tình dục 
là rào cản cản trở tham gia các công việc được trả 
lươn và làm giảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ 
tại nơi làm việc. Nó cũng làm giảm năng suất lao 
động dẫn đến giảm năng suất cho các doanh nghiệp.

Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu này dựa theo 
hướng dẫn “Ước tính chi phí gói dịch vụ ứng phó đa 
ngành dành cho nạn nhân bị bạo lực6 do Văn phòng 
UN Women khu vực Châu Á và Thái Bình Dương xây 
dựng cho Campuchia và Indonesia. Các hợp phần của 
nghiên cứu này bao gồm: phân tích tài liệu (bao gồm 
các tài liệu pháp lý, hành chính và chính sách); lập sơ 
đồ môi trường thúc đẩy cách tiếp cận đa ngành phòng 
chống VAWG; phân tích ngân sách phân bổ cho các 
hoạt động được quy định bởi pháp luật hoặc kế hoạch, 
chiến lược quốc gia về  phòng chống bạo lực gia đình 
của chính phủ; khảo sát thực địa và thu thập dữ liệu từ 
46 cơ quan. DKI Jakarta (Thủ đô Jakarta) và Yogya-
karta (DIY – Khu vực tự trị của Yogyakarta) được chọn 
là địa điểm nghiên cứu vì các tỉnh này có mật độ dịch 
vụ cho phụ nữ bị bạo lực gia đình nhiều hơn so với 
các tỉnh khác.

Nghiên cứu về chi phí của BLPNTEG cho thấy mặc 
dù Chính phủ Indonesia đã coi chính sách bảo vệ 
phụ nữ và trẻ em như là một ưu tiên của quốc gia, 
nhưng hiện vẫn có những thách thức khi thực hiện 
các chính sách này do thiếu cơ chế và cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ cũng như ngân sách cho các dịch vụ hỗ 
trợ. Hơn nữa, hiện không rõ cơ quan chính phủ nào 
có thẩm quyền thực thi các chính sách này. Việc 
phân cấp đã đưa quy định việc xây dựng chính sách ở 
cấp cao hơn và việc thực hiện các dịch vụ phòng 
chống BLPNTEG được giao cho cấp chính quyền thấp 
hơn. Tuy nhiên, kinh phí dành cho các dịch vụ trực 
tiếp ở các cấp thấp hơn không đủ nên không thể đáp 
ứng được nhu cầu của phụ nữ bị bạo lực và việc đào 
tạo nhân viên để cung cấp dịch vụ. Cũng như không 
có tiêu chuẩn tối thiểu về cung cấp dịch vụ cho những 
phụ nữ bị bạo lực.7

Nghiên cứu cũng cho thấy hệ thống chuyển gửi và các 
dịch vụ tích hợp được xây dựng bởi Bộ Dịch vụ Xã hội 
nhưng không được thực hiện một cách hiệu quả. Không 
có cơ chế chuyển gửi rõ ràng giữa các đơn vị dịch vụ, 
bao gồm các cơ quan chính phủ, và các nhà cung cấp 
dịch vụ, NGO hoặc CSO, và ngân sách cho việc phát 
triển hệ thống chuyển gửi chủ yếu dành cho dịch vụ 
chuyển gửi của cơ quan chính phủ. Đối với các nhà cung 
cấp dịch vụ, chi phí cung cấp dịch vụ cao hơn nhiều so 
với ngân sách của họ.8

Gói dịch vụ đa ngành ứng phó với bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái: Phương pháp tiếp cận ngân 
sách giới - Nghiên cứu trường hợp Indonesia.5

Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái

Nghiên cứu về chi phí do bạo lực
phụ nữ gây ra ở Indonesia

Tổ chức CARE và nghiên cứu về chi phí
quấy rối tình dục trong ngành may mặc

29% nữ công nhân nhà máy may mặc 
đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm 
việc trong 12 tháng qua.

Chi phí tài chính cho ngành may mặc là 
89 triệu USD/năm.

Quấy rối tình dục là rào cản đối với sự 
tham gia các công việc được trả lương và 
giảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ 
tại nơi làm việc. Nó cũng làm giảm năng 
suất lao động dẫn đến giảm năng suất 
cho các doanh nghiệp.

Việc phân cấp ngân sách khiến cho phân bổ 
ngân sách vốn phức tạp lại càng phức tạp 
hơn và mức độ đầu tư cho hoạt động này 
thường rất thấp. 
 BLPNTEG chưa bao gồm trong các nỗ lực 
lồng ghép giới
Vai trò quan trọng của NGO trong việc cung 
cấp dịch vụ và thiếu sự phối hợp giữa các 
tác nhân chủ chốt

Những phát hiện chính



Nghiên cứu cho thấy việc phân bổ ngân sách cho dịch vụ 
phòng chống BLPNTEG được thực hiện theo ba cách. Thứ 
nhất, việc phân bổ nguồn lực không đủ dẫn đến chất 
lượng dịch vụ thấp. Thứ hai, không phân bổ ngân sách 
dẫn đến không có dịch vụ nào được cung cấp. Thứ ba, 
ngân sách dành cho hoạt động phòng chống BLPNTEG 
không hợp lý nên các chi phí chỉ là ước tính bởi các nhà 
cung cấp dịch vụ và của cả phụ nữ khi tiếp cận dịch vụ.9

Khuyến nghị chung từ nghiên cứu về chi phí của 
BLPNTEG đó là cần môi trường thuận lợi cho việc 
phát triển các dịch vụ tích hợp dành cho nạn nhân. 
Điều này đòi hỏi cần cải cách pháp luật để đảm bảo 
rằng luật pháp và chính sách liên quan đến phòng 
chống BLPNTEG phù hợp với dịch vụ. Phương pháp 
tiếp cận ngân sách có đáp ứng giới (GRB) cần được sử 
dụng để hỗ trợ thiết kế và cung cấp dịch vụ phòng chống  
BLPNTEG. Đồng thời, cần năng cao năng lực cho các 
cơ quan chính phủ và các tổ chức có chung mục đích 
ứng phó với BLPNTEG và hỗ trợ cho nạn nhân. Đồng 
thời, khích lệ sự tham gia của NGO và CSO trong 
việc tư vấn và hỗ trợ Chính phủ thực hiện các kế 
hoạch hành động quốc gia liên quan đến BLPNTEG, 
cũng như cung cấp dịch vụ, phân bổ ngân sách và điều 
phối quá trình thực hiện. Một khuyến nghị quan trọng 
khác đó là thu hút sự tham gia của NGO và CSO tham 
gia trong hệ thống chuyển gửi chính thức bên cạnh 
những nỗ lực hỗ trợ tài chính dành cho BLPNTEG.11

Trong năm 2016, UN Women đã hỗ trợ thực hiện nghiên 
cứu về chi phí của BLPNTEG tại Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào. Tiêu đề báo cáo nghiên cứu có tên: “Ước tính 
nguồn lực cần thiết để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ 
ở Đông Nam Á: Tổng hợp các phát hiện và bài học thu 
được”. Nghiên cứu này bắt đầu với việc rà soát các 
chính sách và các bài học quốc tế thu được cũng như 
hội thảo tham vấn các bên liên quan. Đồng thời sơ đồ 
hóa các dịch vụ hiện có để nghiên cứu chi phí do bạo lực 
phụ nữ gây ra, xác định các khoảng trống trong cung cấp 
dịch vụ và các vấn đề ưu tiên. Đã có những thách thức 
đáng kể trong việc xác định chi tiết mức độ của những 
thiệt hại, đặc biệt đối với phạm vi địa lý cho các dịch vụ 
mong muốn, dịch vụ đang cung cấp và phân tích đầu vào 
cho gói dịch vụ tối thiểu. Dữ liệu về chi phí cho một đơn 
vị dịch vụ được thu thập thông qua một cuộc khảo sát 
của các nhà cung cấp dịch vụ trên các lĩnh vực khác 
nhau, bao gồm cả y tế, cảnh sát, công lý và các tổ chức 
của phụ nữ. Tổng cộng có 82 cơ sở được khảo sát từ 
sáu tỉnh và tại Viêng Chăn.

Trong năm 2012, UN Women đã hỗ trợ thực hiện 
nghiên cứu tác động kinh tế xã hội của bạo lực gia 
đình ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện bởi  Văn 
phòng UN Women khu vực châu Á thái bình dương và  
UN Women Việt Nam, Đại học Quốc gia Ireland - Galway 
và Viện Nghiên cứu Giới và Gia đình nhằm ước tính chi 
phí kinh tế của bạo lực gia đình ở Việt Nam.

Năm 1999, Ủy ban quốc gia về vai trò của phụ nữ 
Philippines tiến hành nghiên cứu về thiệt hại kinh tế 
của BLPNTEG với sự hỗ trợ của UNFPA. Thiệt hại 
kinh tế của bạo lực đối với phụ nữ14 bao gồm chi phí 
cho phụ nữ bị bạo lực, chi phí cho các cơ quan cung 
cấp dịch vụ điều trị y tế cho phụ nữ bị bạo lực và ngân 
sách dành cho các cơ quan phúc lợi xã hội, y tế và 
thực thi pháp luật. Việc tính toán được giới hạn trong 
số trường hợp bị bạo lực đã được báo cáo cho cơ 
quan thực thi pháp luật, bệnh viện hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ. Các chi phí pháp lý, tình thần, thể xác và xã 
hội khác đã được loại trừ khỏi nghiên cứu.

Khung phân tích chi phí kinh tế của BLPNTEG dựa 
trên cơ sở đo lường chi tiêu của các cơ quan và tổ 
chức tư nhân và công cộng về các hoạt động liên quan 
đến phòng ngừa, điều trị và giám sát BLPNTEG. Thiệt 
hại kinh tế của BLPNTEG được phân loại thành ba 
nhóm chính: chi phí cho Chính phủ; chi phí cho người 
bị bạo lực; và chi phí cho cộng đồng. Theo nghiên 
cứu, năm 1997, Chính phủ đã dành ít nhất 3,7 tỷ peso 
Philippines (khoảng 125 triệu đô la Mỹ) cho các hoạt 
động liên quan đến giới và phát triển. Ở cấp độ cá 
nhân, ước tính khoảng 19 triệu peso (khoảng 645.000 
đô la Mỹ) bị mất vì phụ nữ bị bạo lực. Ngoài ra, 
khoảng 48 triệu peso (khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ) chi 
phí phát sinh cho các điều trị y tế và tâm thần tại nơi 
tạm lánh.15 Các chi phí liên quan khác không được 
định lượng.

Nghiên cứu này đã đưa ra một số kết luận và khuyến 
nghị để ngăn ngừa bạo lực và giảm chi phí kinh tế cho 
xã hội. Các khuyến nghị bao gồm: thu thập và lưu giữ 
dữ liệu có hệ thống; có chính sách rõ ràng và nhất 
quán về việc hình sự hóa BLPNTEG; hài hòa ngân 
sách giới và ngân sách phát triển, kêu gọi hành động 
phòng chống bạo lực gia đình; và thu hút sự tham gia 
của các đơn vị chính quyền địa phương và các cơ 

Nghiên cứu về chi phí 
BLPNTEG ở Philippines

Nghiên cứu về chi phí của
BLPNTEG ở Việt Nam

Nghiên cứu cho phí của
BLPNTEG của Cộng hòa
dân chủ nhân dân Lào

Nghiên cứu cho thấy chi phí cung cấp cho một 
gói dịch vụ tối thiểu cho phụ nữ bị bạo lực 
chiếm khoảng 0,25% GDP của Lào, và những 
thiệt hại BLPNTEG đối với  gia đình, cộng 
đồng và xã hội ở mức độ lớn.13

Tóm lại, gói dịch vụ tối thiểu được xác định có tính 
khả thi và hợp lý giúp đạt được một phần các 
cam kết của quốc gia về chấm dứt BLPNTEG.

Ước tính khoảng 19 triệu peso (khoảng 645.000 
đô la Mỹ) bị mất đi do bạo lực với phụ nữ.

Ngoài ra, khoảng 48 triệu peso (khoảng 1,6 triệu 
đô la Mỹ) chi phí phát sinh cho việc điều trị y tế 
và tâm thần tại các nhà tạm lánh. 



Nghiên cứu này hướng tới việc nâng cao nhận thức cho 
các nhà hoạch định chính sách, NGO và công chúng về 
chi phí của BLPNTEG16. Mục đích của nghiên cứu này 
nhằm ước tính tổn thất về kinh tế do bạo lực gia đình và 
bạo lực từ bạn đời gây ra; ước tính chi phí cung cấp 
dịch vụ bao gồm y tế, cảnh sát, công lý và các dịch vụ 
xã hội dành cho phụ nữ bị bạo lực. Nghiên cứu đã sử 
dụng phương pháp tổng hợp, bao gồm khảo sát 1.053 
phụ nữ (541 nông thôn, 512 đô thị) về trải nghiệm của 
họ đối với bạo lực và những thiệt hại có liên quan ở cấp 
độ hộ gia đình. Nghiên cứu xem xét hai yếu tố chi phí 
kinh tế của bạo lực gia đình: 1) chi phí trực tiếp từ tiền 
túi mà phụ nữ phải chi trả cho việc để điều trị y tế, hỗ 
trợ cảnh sát, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ tư 
pháp; 2) một khoản chi phí trực tiếp từ tiền túi là học phí 
bị mất nếu trẻ em phải bỏ học do bạo lực gia đình từ 
người mẹ. Yếu tố quan trọng được tìm thấy bởi nghiên 
cứu này đó là khoản thu nhập bị mất đi do gián đoạn 
công việc vì bạo lực gia đình, bao gồm cả công việc 
được trả lương và công việc gia đình.17

Nghiên cứu này khẳng định mức độ thiệt hại do bạo lực 
gia đình gây ra đối với phụ nữ ở Việt Nam là rất lớn. Chỉ 
tính riêng chi phí y tế, bao gồm việc tiếp cận y tế, chi phí 
đi lại, thuốc men trung bình đã lên đến 804.000 đồng 
(VND) mỗi vụ, tương đương  khoảng 28% thu nhập 
trung bình hàng tháng của một người phụ nữ. Kết quả 
này không đáng ngạc nhiên xét trên tần suất phải thăm 
khám và điều trị của người bị bạo lực gia đình. Các chi 
phí khác tính toán được bao gồm chi phí thay đồ đạc và 
tài sản bị hư hại, chi phí chỗ ở, và chi phí nhờ sự giúp 
đỡ của cảnh sát, tòa án và các cơ quan có thẩm quyền 
khác. Tổng cộng thiệt hại trung bình trên tất cả các hạng 
mục được tính toán là 600.000 đồng (VND) tương đương 
21% thu nhập bình quân hàng tháng của phụ nữ ở Việt 
Nam. Tuy nhiên, vì phụ nữ bị bạo lực thường có thu nhập 
thấp hơn mức trung bình, nên những hậu quả kinh tế của 
bạo lực gia đình và bạo lực từ bạn đời sẽ lớn hơn.

Một trong những thiệt hại không kém phần quan trọng 
khác là thu nhập bị mất do phải nghỉ việc. Mức giảm sút 
thu nhập trung bình tương ứng với mỗi vụ bạo lực gia 
đình là 382.234 đồng, tương đương 13% 

thu nhập trung bình hàng tháng của một người phụ nữ. 
Phụ nữ cũng cho biết trung bình sau mỗi vụ bạo hành, họ 
bị mất 33 giờ làm việc trong nhà. Mặc dù công việc này 
chưa được trả tiền nhưng nó có giá trị kinh tế tương 
đương là 501.525 đồng, bằng khoảng 18% thu nhập trung 
bình hàng tháng của họ. Mức thiệt hại về thu nhập của 
nam giới là 305,984 đồng, bằng 8% thu nhập trung bình 
hàng tháng của nam giới ở Việt Nam. Nếu cộng hai mức 
thiệt hại về thu nhập này với nhau, thì tổng thiệt hại về thu 
nhập hộ gia đình trong mỗi vụ bạo lực tương đương với 
11% thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình.18

Một phát hiện chính của nghiên cứu này là bạo lực gia 
đình và bạo lực từ bạn đời đối với phụ nữ có tác động 
đáng kể đến thu nhập. Quan trọng hơn, ước tính thiệt hại 
về năng suất do bạo lực chỉ ra rằng phụ nữ bị bạo lực 
kiếm được thấp hơn 35% thu nhập của phụ nữ khác.19

Mục tiêu quan trọng của nghiên cứu này là ước tính những 
thiệt hại  ở mức vĩ mô do bạo lực gia đình gây ra đối với 
phụ nữ. Đối với toàn bộ nền kinh tế, ước tính chi phí cơ 
hội bao gồm cả chi phí trực tiếp lẫn thiệt hại về thu nhập 
và giá trị kinh tế của các công việc gia đình bị mất tương 
đương 1,41% GDP năm 2010. Khả năng thiệt hại về năng 
suất lao động được ước tính là 1,78% GDP.20
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Thiệt hại do bạo lực gia đình gây ra ở Việt Nam:

28% thu nhập trung bình hàng tháng của một 
người phụ nữ
21% thu nhập trung bình hàng tháng đối với phụ 
nữ ở Việt Nam
11% thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình
Phụ nữ bị bạo lực kiếm được ít hơn 35% so với 
những phụ nữ khác
Đối với toàn bộ nền kinh tế, ước tính chi phí cơ 
hội được tương đương 1,41% GDP năm 2010
Khả năng thiệt hại về năng suất  lao động ước 
tính là 1,78% GDP



Phụ lục F
Danh sách người tham gia các cuộc tham vấn đóng góp ý kiến
cho quá trình xây dựng hướng dẫn này



Hướng dẫn Khu vực ASEAN Thu thập và sử dụng dữ liệu về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái



Văn phòng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới
và trao quyền cho Phụ nữ  khu vực châu Á - UN Women Asia and the Pacific

Tầng 5, Nhà B, Tòa nhà Liên hợp quốc
Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand

Website: http://asiapacific.unwomen.org


