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BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
ACDC: BLG: Bạo lực giới

ACDC: Trung tâm Hành động vì Cộng đồng và 
Phát triển

CSAGA: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng 
Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị 
thành niên

DTTS: Dân tộc thiểu số

GBVNet: Mạng lới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo 
lực Giới tại Việt Nam

GSO: Tổng cục Thống kê

IBID: Chuyên tư vấn đầu tư và định cư tại Mỹ 
chuyên nghiệp

ILO: Tổ chức Lao động Quốc tế

ISDS: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

iSEE: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi 
trường

KT-XH: Kinh tế - Xã hội

MICS: Điều tra Đánh giá các mục tiêu Trẻ em 
và Phụ nữ Việt Nam

MICS: Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và 
phụ nữ Việt Nam

MOCST: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

MOLISA: Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

NXB: Nhà xuất bản

QD-TTG: Quyết định của Thủ tướng

SRB: Tỷ số giới khi sinh

TB/TW : Thông báo của Trung ương

UN: Liên Hiệp Quốc

UNDP: Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc

UNFPA: Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc

UNICEF: Quỹ Trẻ em Liên Hiệp Quốc

UNODC: Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống 
Ma túy và Tội phạm

UN Women: Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình 
đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ

VOV : Đài Tiếng nói Việt Nam
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LỜI NÓI ĐẦU
Báo cáo này do Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam (GBVNet) thực 

hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ 

nữ. Nằm trong lĩnh vực hoạt động của GBVNet, chúng tôi quan tâm và thực hiện các hoạt 

động nhằm xóa bỏ bạo lực giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua nghiên 

cứu, giám sát thực thi pháp luật; vận động chính sách; xây dựng và thúc đẩy các phong 

trào xã hội tích cực; tăng cường năng lực và nhận thức của cộng đồng; và cung cấp dịch 

vụ cho nạn nhân bạo lực giới và các bên liên quan. Vì vậy, chúng tôi tham gia viết báo cáo 

này để rà soát tiến độ thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh trong 5 năm 

gần đây (2014 – 2019), tập trung vào vấn đề bạo lực trên cơ sở giới dưới góc nhìn của các 

tổ chức xã hội. Báo cáo chỉ ra những nỗ lực và thành tựu về phòng chống, bạo lực giới của 

Chính phủ và các tổ chức xã hội tại Việt Nam; đồng thời xác định những khó khăn, thách 

thức và đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề này. Do thời gian hạn chế nên báo 

cáo không thể rà soát hết các khía cạnh khác nhau của bạo lực giới, nhưng trong phạm vi 

công việc của mình, chúng tôi cố gắng phản ánh tiếng nói của những nhóm phụ nữ thiệt 

thòi, bị lề hóa trong xã hội, như phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ di cư, 

nữ công nhân…

Báo cáo được chuẩn bị để kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động 

Bắc Kinh và Chương trình nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi 

hy vọng các khuyến nghị trong báo cáo sẽ được Chính phủ xem xét và chấp nhận để thúc 

đẩy việc thực hiện các chính sách cho bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Ngoài ra, 

chúng tôi cũng hy vọng báo cáo này sẽ cung cấp bức tranh chi tiết hơn về vấn đề bạo lực 

giới nói riêng và tình hình bình đẳng giới tại Việt Nam nói chung trong quá trình khu vực 

và thế giới kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh.

Trân trọng cảm ơn.
Mạng lưới GBVNet.
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PHẦN  1 
BỐI CẢNH CHUNG VỀ GIỚI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI 
ĐOẠN 2014 - 2019
Phụ nữ Việt Nam chiếm hơn một nửa dân số và gần một nửa lực lượng lao động1 và tham gia vào hầu hết 
các lĩnh vực kinh tế -xã hội của đất nước. Số phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam tham gia lao động trong 
nhiều ngành nghề đa dạng cũng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế2. 

Phụ nữ nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như uỷ viên Bộ Chính trị (3/17), Uỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (20), Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Bộ 
trưởng (01) và Thứ trưởng (11). Số đại biểu nữ trong Quốc hội khoá 14 (2016-2020) chiếm 26.7% - đưa Việt 
Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có tỉ lệ nữ trong quốc hội cao nhất. Mặc dù đã có những cải 
thiện về tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo so với giai đoạn trước, song các chỉ tiêu của “Chiến lược 
quốc gia về Bình đẳng giới 2011 – 2020”  vẫn chưa đạt được3 .

1  Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nữ giới chiếm 50,2% dân số Việt Nam)

2  Trích theo: UNDP, 2017 http://hdr.undp.org/en/composite/GII
VOV, 2018 http://vovworld.vn/en-US/current-affairs/vietnam-achieves-high-in-gender-equality-625168.vov

3  “Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 2011 – 2020” đưa ra chỉ tiêu: 25% nữ giới trong Ban Chấp hành Đảng các cấp trong nhiệm kỳ 2016 – 
2020, hơn 35% đại biểu nữ được bầu chọn vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, và hơn 95% nữ lãnh đạo cấp cao trong các bộ và cơ 
quan nhà nước vào năm 2020.  Thực tế: Tỉ lệ phụ nữ trong Ban Chấp hành Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020 cụ thể là 12.6% cấp tỉnh, 15.5% 
cấp huyện và 20.8% cấp cơ sở. Khoảng cách giới trong số đảng viên trên toàn quốc vẫn khá lớn với chỉ 31.0% là nữ. Thêm vào đó, số các cơ 
quan nhà nước có lãnh đạo nữ chỉ chiếm 36.7%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu. Tỉ lệ đại biểu quốc hội là nữ chỉ đạt 26.8% trong nhiệm kỳ 
2016 – 2020, còn xa mới đạt chỉ tiêu cho dù với tỉ lệ này Việt Nam cũng vẫn là một trong số ít các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương đạt hơn 
25% số nghị sĩ nữ.

Ảnh: UN Việt Nam/Bùi Việt Đức
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Vấn đề học vấn không có nhiều thay đổi so với 
giai đoạn trước. Phụ nữ ít có khả năng theo đuổi 
học vấn cao hơn nam giới (39.7% nam có trình độ 
trung học phổ thông trở lên so với 29.2% nữ có 
trình độ tương tự)4.

Về việc làm, dù sự tham gia của nữ giới vào đội ngũ 
lao động là gần bằng nam giới (72.5% và 82.4%)5, 
chất lượng việc làm của lao động nữ vẫn thấp hơn 
so với nam giới. Khác biệt giới trong thu nhập vẫn 
tồn tại. Thu nhập trung bình một tháng của nam 
giới cao hơn nữ giới trong tất cả các khía cạnh từ 
sở hữu, ngành nghề, trình độ kỹ năng và đa phần 
các loại công việc6.

Vấn đề di cư ở Việt Nam, gồm cả di cư trong nước, 
qua biên giới và di cư ngoài nước để lao động, vẫn 
ngày càng gia tăng. Di cư đặt phụ nữ vào ví trí rất dễ 
bị tổn thương do khả năng bị bóc lột, lạm dụng và 
mua bán (số người Việt Nam di cư ngoài nước tăng 
từ 106.840 vào 2014 tới 142.860 vào 2019, trong đó 
gần 40% là phụ nữ7).

Mức sống của các gia đình tuy đã có cải thiện nhưng 
vai trò của phụ trong gia đình vẫn không có nhiều 
thay đổi. Họ vẫn là người làm việc nhà và chăm sóc 
chính trong khi nam giới có quyền quyết định nhiều 
hơn8. Đa phần người nắm giữ các tài sản đất và nhà 
là nam giới (50% nam so với 21.3% nữ)9.

Về vấn đề sức khoẻ, một cải thiện đáng kể là việc 
phổ cập bảo hiểm xã hội gia tăng nhanh. Tới năm 
2016 có tới 78.5% nữ và 77.0% nam có bảo hiểm y 
tế hoặc chăm sóc y tế miễn phí10. Tỉ lệ sử dụng các 
biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 37% vào năm 
1988 tới 67% vào 2016. Tuy nhiên, trong số 70% 
các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai 

4  ISDS, 2015. Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam – Kết quả nghiên cứu từ 2012 – 2015. NXB Hồng Đức.

5  Tổng cục Thống kê VIệt Nam, 2018. Thống kê về giới tại Việt Nam 2016. NXB Thống kê.

6  Tổng cục Thống kê, 2018. Thống kê về giới tại Việt Nam 2016. NXB Thống kê.

7  Trích theo: ILO, 2019 https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_614384/lang--en/index.htm

8  ISDS, 2015. Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam – Kết quả nghiên cứu từ 2012 - 2015. NXB Hồng Đức.

9  Ibid 

10  UN Women, 2016. Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới ở Việt Nam năm 2010 - 2015 . 

11  Trích theo UNFPA, 2018 https://vietnam.unfpa.org/en/news/investing-family-planning-key-achieving-sdgs-2030-new-report-shows

12  Trích theo World Population Review, 2019 http://worldpopulationreview.com/countries/abortion-rates-by-country/

hiện đại thì trách nhiệm tránh thai thuộc về người 
vợ. Tỉ lệ tử vong mẹ giảm từ 233/100.000 sinh trong 
những năm 1990 còn 69/100.000 sinh vào 2009 và 
58.3/100.000 sinh vào năm 2016 – một sự cải thiện 
đáng kể11. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong 
những nước có tỉ lệ nạo phá thai nhiều nhất trong 
khu vực và trên thế giới với 35.2%12.

1.1. Nỗ lực của Chính phủ

Trong giai đoạn này Việt Nam tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống luật pháp và chính sách về bình đẳng giới. 
Nhiều văn bản pháp luật và chính sách quan trọng 
đã được ban hành hoặc sửa đổi như Luật Hôn nhân 
và Gia đình sửa đổi 2014, Luật Hình sự sửa đổi 2015, 
Luật Dân sự 2015, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng Nhân dân 2015, Luật Ban hành Văn bản 
Quy phạm Pháp luật 2015, Luật Tổ chức Chính phủ 
Luật Trẻ em 2016, Luật Trợ giúp Pháp lý 2017, Luật 
Giáo dục 2019, Chương trình Phòng chống mua 
bán người 2016 - 2020 với những nội dung cụ thể 
nhằm bảo vệ tốt hơn nữa quyền của phụ nữ, trẻ em 
và thúc đẩy bình đẳng giới. Bên cạnh đó, Việt Nam 
đã có nhiều chính sách, quy định, nghiên cứu và 
các chương trình được thực hiện trong nỗ lực giải 
quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh như 
Pháp lệnh Dân số 2013 nghiêm cấm việc sử dụng 
các phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi, tăng 
cường truyền thông đề cao giá trị của trẻ em gái 
và phụ nữ cũng như thúc đẩy bình đẳng giới nói 
chung. Chính phủ đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể 
nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh trong 
“Chiến lược Quốc gia về Dân số và Sức khoẻ Sinh 
sản 2011 – 2020”, “Chiến lược quốc gia về Bình đẳng 
giới 2011 – 2020”, và dự án “Kiểm soát tỉ lệ mất cân 
bằng giới tính khi sinh trong giai đoạn 2016 – 2025”, 
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vv…Năm 2016, Thủ tướng phê chuẩn Quyết định 
số 178/QĐ-TTg vào ngày 28 tháng 1 ban hành Kế 
hoạch triển khai Thông báo số 196-TB/TW ngày 16 
tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về đề án “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình 
hình mới”13. Đây cũng là giai đoạn trọng tâm thực 
hiện “Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 2011 – 
2020” và Chương trình Hành động Quốc gia về Bình 
đẳng Giới 2016 - 2020 nhằm nâng cao nhận thức, 
giảm khoảng cách giới, và tăng cường quyền năng 
cho phụ nữ. Mới đây vào tháng 8 năm 2019, Tổng 
cục Thống kê (GSO) đã công bố Bộ chỉ tiêu Thống 
kê Phát triển Giới với 78 chỉ tiêu về những nội dung 
quan trọng thể hiện các vấn đề trọng tâm trong 
phát triển giới tại Việt Nam14. Chính phủ cũng đã 
tăng cường hợp tác nhiều bên và quốc tế để nâng 
cao nhận thức về bình đẳng giới, xoá bỏ bạo lực 
giới, và giảm thiểu khoảng cách giới về lao động, 
thu nhập và địa vị xã hội.

Chính phủ đã chủ động hơn trong việc tăng cường 
truyền thông về phòng chống bạo lực giới. Từ 2016, 
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (MOCST) và Bộ Lao 
động- Thương binh và Xã hội (MOLISA) đã đều thực 
hiện Tháng Gia đình, Tháng Hành động vì bình 
đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 
Nhờ những sự kiện này, người dân đã nhận diện 
được các hành vi bạo lực gia đình, quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc. 

1.2. Nỗ lực của các tổ chức xã hội

Trong giai đoạn này, các tổ chức xã hội và các tổ 
chức cộng đồng đã có nhiều đóng góp hiệu quả 
trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực với 
phụ nữ và trẻ em gái. Các nghiên cứu, mô hình 
cung cấp dịch vụ, chiến dịch truyền thông, hoạt 
động nâng cao năng lực... của các tổ chức xã hội đã 

13  UN Women, 2016. Thực tiễn và số liệu về phụ nữ và nam giới ở Việt Nam năm 2010 – 2015. 

14  Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2019 https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=768&ItemID=19331

gây ảnh hưởng tích cực tới các nhà lập pháp và các 
cơ quan Chính phủ có liên quan khiến cho họ có 
những định hướng tốt hơn trong các chương trình 
quốc gia. 

Nổi bật là những hoạt động của Mạng lưới Ngăn 
ngừa và Ứng phó với Bạo lực giới tại Việt Nam 
(GBVNet) bao gồm 17 tổ chức xã hội. GBVNet đã 
khởi xướng các phong trào phản đối nạn bạo lực 
tình dục với phụ nữ và trẻ em, luôn có các phản 
ứng kịp thời và hiệu quả với các vụ việc này. Các 
tổ chức thành viên của GBVNet không chỉ trực tiếp 
hỗ trợ nạn nhân mà còn kết nối với các cơ sở dịch 
vụ, các ban ngành đoàn thể liên quan để tìm ra các 
giải pháp tốt nhất cho người bị bạo lực. Hơn thế 
nữa, với những trường hợp cụ thể, cần có tiếng nói 
mạnh mẽ của công chúng và cần có hành động từ 
phía chính phủ, GBVNet đã đứng lên kêu gọi cộng 
đồng lên tiếng thông qua mạng xã hội và tổng hợp 
ý kiến của các tổ chức thành viên. Từ năm 2016 đến 
2019, GBVNet đã gửi 03 Thư Kiến nghị đến Quốc 
hội và Chính phủ đề xuất điều chỉnh, bổ sung luật 
pháp và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới. Những 
Kiến nghị thư của GBVNet đã được đông đảo người 
dân tham gia ký tên ủng hộ. Cụ thể, Kiến nghị thư 
2016 có gần 4.000 người ký tên, năm 2017 có hơn 
32.000 chữ ký, và năm 2019 có gần 18.000 chữ ký. 
Quốc hội và Chính phủ đã có những phản hồi tích 
cực và triển khai các giải pháp theo khuyến nghị 
của GBVNet.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong công cuộc thúc 
đẩy bình đẳng giới, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt 
với nhiều thách thức. Phụ nữ Việt Nam vẫn phải đối 
mặt với nhiều rào cản như nghèo đói, học vấn thấp 
và ít cơ hội việc làm, cũng như thái độ và hành vi 
phân biệt đối xử của gia đình và xã hội. Năm 2017, 
Việt Nam xếp thứ 67 trong số 189 các quốc gia trên 
Bảng xếp hạng Bình đẳng giới của Liên Hợp Quốc, 
giảm 7 bậc so với năm 2014. 
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PHẦN  2 
THỰC TRẠNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC GIỚI

2.1. Thực trạng về bạo lực giới 

2.1.1. Bạo lực gia đình

Số liệu quốc gia về bạo lực gia đình tại Việt Nam chưa được cập nhật, chỉ có số liệu của Tổng cục Thống kê 
theo điều tra từ năm 2010. Vì vậy, báo cáo này sử dụng kết quả nghiên cứu của các tổ chức xã hội. Kết quả từ 
nghiên cứu của ISDS (2015) cho thấy bạo lực thể chất và tinh thần được báo cáo nhiều nhất với 44.85% phụ 
nữ và 41.51% nam giới cho biết, đã từng trải qua ít nhất một trong các dạng bạo hành thể chất hoặc tinh 
thần trong 12 tháng qua. Bạo lực kinh tế xảy ra với 9.58% phụ nữ và 5.85% nam giới. Bạo lực tình dục xảy ra 
với 4.2% phụ nữ và 4.72% nam giới. Những phụ nữ trẻ, có học vấn từ tiểu học trở xuống, là dân tộc thiểu số, 
sống ở miền Nam, là lao động phổ thông có xu hướng bị bạo lực tình dục nhiều hơn các nhóm phụ nữ khác. 

Ảnh: UN Việt Nam/ Michael Fountoulakis
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Trong các dạng bạo lực xảy ra trong 12 tháng trước 
thời điểm nghiên cứu, có 6.7% phụ nữ cho biết bị 
chồng đánh đập/ hành hạ, 27.2% bị chồng mắng 
chửi/ xúc phạm, 5.5% bị chồng ngăn cấm đi làm, 
2.05% bị chồng ép quan hệ tình dục ngoài mong 
muốn15.

Về bạo lực gia đình trong nhóm dân tộc thiểu số, 
trong một nghiên cứu của CARE năm 2018 với 329 
nữ giới và 101 nam giới tại Điện Biên, có 66,6% phụ 
nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một dạng bạo lực 
trong 12 tháng trước nghiên cứu. Tỷ lệ từng bị bạo 
lực tinh thần lần lượt là 66,6%; 35% và 32,5% tương 
ứng với các hành vi chửi mắng, đe dọa và kiểm soát 
đi lại. Có 23,8% phụ nữ tham gia khảo sát đã nói 
rằng họ từng bị ép quan hệ tình dục trong suốt 
cuộc đời. Trong số đó, có tới 97.4% chịu đựng và đợi 
cho qua khi bị ép quan hệ tình dục16.

Với các nhóm yếu thế khác (phụ nữ khuyết tật, 
phụ nữ di cư, phụ nữ nhiễm HIV, phụ nữ bán dâm, 
LGBT...), mặc dù một số trường hợp bạo lực gia đình 
đã được phản ánh trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng, nhưng số liệu thống kê và nghiên 
cứu vẫn còn là một khoảng trống.

2.1.2. Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em

Bạo lực tình dục đang là một vấn đề đáng báo 
động tại Việt Nam. Các phản ánh về các vụ việc bạo 
lực tình dục gần đây trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng và truyền thông xã hội, cũng 
như các phong trào xã hội đi kèm (như #MeToo, 
#Khongbaygiothibaogio…) đã cho thấy mức độ 
nghiêm trọng của vấn đề. Việt Nam chưa có số liệu 

15 ISDS, 2015. Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam – Kết quả nghiên cứu từ 2012 - 2015. NXB Hồng Đức.

16 CARE, 2018. Báo cáo đánh giá giới_ Dự án SUSO. 

17 ActionAid, 2014. Nghiên cứu Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái – Nơi giấc mơ thành sự thật

18 Plan International in Vietnam, 2016. Dự án “Trường học An toàn, Thân thiện và Bình đẳng”

19 ACDC, 2018, Báo cáo nghiên cứu tình hình bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại Hà Nội và Đà Nẵng do Quỹ Dân chủ Liên 
hợp quốc UNDEF tài trợ. Khảo sát 273 phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại 02 huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Thanh Khê, Đà Nẵng.

20 Bộ LĐTB&XH, 2012. Báo cáo nghiên cứu Quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam: Bức tranh khái quát và Khung pháp lý để giải quyết.

quốc gia chính thức về bạo lực tình dục, bao gồm 
cả quấy rối tình dục nơi làm việc và nơi công cộng. 

Theo khảo sát năm 2014, 87% trong tổng số 2000 
phụ nữ tham gia khảo sát ở Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết, họ đã từng bị quấy rối tình 
dục ở nơi công cộng17. Tại trường học, 31% em gái 
vị thành niên và thanh niên đã từng bị quấy rối tình 
dục ở nơi công cộng và trên các phương tiện giao 
thông công cộng, 11% học sinh tại 30 trường phổ 
thông của Hà Nội từng bị xâm hại, quấy rối tình 
dục18. Cứ 10 phụ nữ khuyết tật thì có 04 người đã 
từng bị bạo lực tình dục dưới các hình thức khác 
nhau19. Dù không có số liệu chính thức, bạo lực tình 
dục ở những nhóm yếu thế như phụ nữ bán dâm, 
LGBT có khả năng cao hơn con số này. 

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc thường xảy ra đối 
với phụ nữ và không hạn chế đối với nhóm độ tuổi 
nào, nhưng những người trẻ ở độ tuổi từ 18 – 30 
thường bị quấy rối nhiều hơn. Nạn nhân của quấy 
rối tình dục thường ở vị thế thấp, dưới quyền, trong 
tình trạng phụ thuộc vào người có hành vi quấy 
rối20. Quấy rối tình dục cũng xảy ra đối với nhóm 
làm việc ở khu vực phi chính thức và nhóm lao 
động giúp việc gia đình. 

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nóng trong xã 
hội Việt Nam, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận 
xã hội. Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2014 có 
1544 vụ, năm 2015 có 1355 vụ, năm 2016 có 1248 
vụ, năm 2017 có 1370 vụ, và năm 2018 có 1269 vụ. 
Theo số liệu này, trung bình mỗi ngày có 3 trẻ em 
Việt Nam bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, số liệu này 
vẫn chưa phản ánh hết thực trạng của vấn đề vì rất 
nhiều nạn nhân đã không dám lên tiếng. Một số 
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nhóm trẻ em có thể có nguy cơ bị xâm hại tình dục 
cao hơn. Đó là trẻ em di cư, trẻ em khuyết tật, trẻ 
lang thang kiếm sống bằng những nghề như đánh 
giày, bán báo, bán kẹo cao su hoặc làm giúp việc, 
trông trẻ hoặc làm việc trong các nhà hàng và quán 
bia/rượu21.

Hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em trai và các 
hình thức xâm hại trên mạng xã hội cũng đã được 
phát hiện và phản ánh trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng, tuy nhiên vẫn không có số liệu 
thống kê về vấn đề này. 

Các trường hợp bạo lực tình dục xuất hiện liên tục 
trên các kênh truyền thông và mạng xã hội trong 
thời gian gần đây. Chỉ riêng năm 2018, có tới 5.410 
tin/bài về bạo lực tình dục được đăng tải trên báo 
điện tử và trang tin. (CSAGA, 2019).

2.1.3. Các thực hành giới có hại

Lựa chọn giới tính khi sinh (SRB)

Vấn đề SRB cao tại Việt Nam đã được phát hiện từ 
năm 2003 và có nhiều can thiệp của Chính phủ, 
nhưng cho đến nay, tỉ số này không giảm mà còn 
có xu hướng tăng lên. Vào năm 2018, tỉ số này là 
115.1/100, tăng 3% so với năm 2017.22 Khu vực 
đồng bằng sông Hồng có tỷ số SRB cao nhất cả 
nước. Tỷ số giới tính khi sinh cao hơn trong các lần 
sinh thứ hai và thứ ba, đặc biệt nếu các lần sinh 
trước là bé gái.23

Ở Việt Nam, sự ưa thích con trai là yếu tố quan trọng 
nhất và phổ biến nhất dẫn tới thực hành lựa chọn 
giới tính thai nhi. Thêm vào đó, các công nghệ hỗ 
trợ sinh sản như lọc tinh trùng, cấy ghép phôi và 

21 CSAGA, 2018. Khoảng trống và khuyến nghị trong việc trợ giúp trẻ em bị xâm  hại tình dục

22 Tổng cục Dân số Kế hoạch hoá Gia đình, 2018: https://baomoi.com/mat-can-bang-gioi-tinh-len-moc-moi-nguoi-viet-ham-con-trai-so-1-khu-
vuc/c/29559491.epi

23 UNFPA, 2016. Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam năm 2014: Xu hướng, các yếu tố và sự khác biệt.

24 Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, 2016, Báo cáo độc lập về tình hình thực thi Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật tại 
Việt Nam

25 Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số 2015

siêu âm dẫn đến phá thai chọn lọc giới tính, v.v. 
được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam  Mặc dù pháp luật 
nghiêm cấm việc siêu âm nhằm xác định giới tính 
thai nhi nhưng tình trạng này vẫn rất phổ biến. Ở 
Việt Nam, có tới 96% phụ nữ đi khám thai trong lần 
mang thai gần nhất và phần lớn các bà mẹ (83%) 
biết giới tính của con mình trước khi sinh.

Tảo hôn và Ép hôn

Nhiều người khuyết tật cũng bị ép kết hôn hoặc 
chung sống với người khác. Theo kết quả nghiên 
cứu năm 2016, có khoảng 2,3% phụ nữ khuyết 
tật từng bị ép kết hôn hoặc chung sống với người 
khác. Tỉ lệ ép kết hôn thường rơi vào dạng khuyết 
tật nghe – nói24. 

Kết hôn sớm và tục cướp vợ diễn ra chủ yếu ở các 
khu vực dân tộc thiểu số (DTTS). Theo quy định của 
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, độ tuổi kết 
hôn của nam giới là đủ 20 tuổi và nữ là đủ 18 tuổi. Tỷ 
lệ tảo hôn trung bình của 53 DTTS25 là 26,6% (nam 
26,4% và nữ 27,12%), trong đó tỷ lệ tảo hôn cao 
nhất thuộc các DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện 
KT-XH rất khó khăn. Ở nhóm tuổi dưới 15 và dưới 
18, nữ DTTS có tỷ lệ tảo hôn cao gần 3 lần so với 
nam DTTS (tỷ lệ tương ứng là 4,7% và 15,8% so với 
1,8% và 5,8%). Theo báo cáo MICS năm 2014, tỷ lệ 
phụ nữ (nhóm tuổi 15 - 19) bắt đầu mang thai trong 
nhóm DTTS là 23,9% vào năm 2014, trong khi tỷ lệ 
chung trong nữ thanh thiếu niên Việt Nam là 8,2%.

Ép hôn thông qua các tục lệ văn hoá của người 
DTTS như là tục “trộm vợ”, “cướp vợ”, hay có nơi còn 
gọi là “kéo vợ, bắt vợ“ của người Mông, người Thái... 
Tục lệ này đã bị biến tướng và đã làm gia tăng nạn 
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhiều trẻ em 
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đang độ tuổi đến trường đã phải từ bỏ tương lai khi 
bị bắt làm vợ. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có số liệu 
thống kê về vấn đề này.

Hôn nhân cận huyết

Luật Hôn nhân gia đình của Việt Nam quy định về 
các trường hợp cấm kết hôn, trong đó có “Kết hôn 
hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người 
cùng dòng máu về trực hệ”. Tuy nhiên, thực tế cho 
thấy có 47.224 trường hợp kết hôn cận huyết, trong 
đó nam là 22.247 người, (chiếm 47,11%) và 24.977 
nữ (chiếm 52,89%)26. Có 47/53 DTTS có tình trạng 
kết hôn cận huyết với các mức độ khác nhau. 

2 .1.4. Mua bán phụ nữ và trẻ em

Tình trạng buôn bán người diễn ra ở cả trong nước 
và qua biên giới. Buôn bán người trong nước, đặc 
biệt là phụ nữ và trẻ em gái, đa phần là từ khu vực 
nông thôn tới các khu vực thành thị. Việc buôn bán 
người qua biên giới từ Việt Nam đa phầm nhằm các 
mục đích cưỡng ép kết hôn, bóc lột sức lao động, 
lao động tình dục, bán con trai làm con nuôi27.

Thông tin về các vụ việc và số liệu buôn bán người 
ở Việt Nam rất khó để thu thập. Một báo cáo năm 
2018 của Uỷ ban Quốc gia Phòng chống Tội phạm 
chỉ ra rằng từ năm 2012 đến 2017, lực lượng thi 
hành pháp luật đã xử lý được 7.500 vụ mua bán 
người (1.250 mỗi năm), với hơn 90% nạn nhân là 
nữ giới và 80% là người dân tộc thiểu số. Đa phần 
các nạn nhân bị bán qua biên giới (90% đi Trung 
Quốc), và 80% bị lạm dụng tình dục cả trong hôn 
nhân và dịch vụ tình dục28. Tuy nhiên, con số này 
chưa phản ánh đầy đủ thực trạng của vấn đề này. 
Ước tính trong 5 năm từ 2012 tới 2016 có khoảng 

26 Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số 2015

27 ISDS, 2018. Hôn nhân xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc – Báo cáo của 1 nghiên cứu định tính được thực hiện trong giai đoạn 2017 
- 2018

28 Trích theo: https://en.vietnamplus.vn/workshop-reviews-assistance-for-returnee-victims-of trafficking/138095.vnp

29 Trích theo: Chỉ số nô lệ toàn cầu, 2018 https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/viet-nam/

hơn 400.000 người Việt Nam là đối tượng của nô lệ 
hiện đại (bao gồm bóc lột lao động, cưỡng ép kết 
hôn và các dịch vụ tình dục)29.

Sự gia tăng của các dòng di cư trong nước và quốc tế 
đã ngày càng bị những đường dây mua bán người lợi 
dụng để kiếm lời. Tuy nhiên, thông tin và số liệu về vấn 
đề này vẫn chưa được thu thập đầy đủ.

2.2. Thực trạng về dịch vụ

Nhận thức được sự nguy hiểm và những tác động 
nặng nề của bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em 
gái, Chính phủ Việt Nam cùng với các tổ chức phi 
chính phủ đã và đang thực hiện một số các can 
thiệp về vấn đề này. 

2.2.1. Dịch vụ từ Chính phủ

Hệ thống can thiệp và dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị 
bạo lực giới bao gồm tổ hoà giải, cán bộ công tác 
xã hội, các địa chỉ tin cậy ở cấp cơ sở, cho tới tuyến 
trung ương. Một số dịch vụ hỗ trợ đã được đưa vào 
Đề án quốc gia về phòng, chống bạo lực trên cơ sở 
giới, giai đoạn 2016 – 2020. Mô hình Thành phố an 
toàn với phụ nữ và trẻ em gái cũng được triển khai 
tại một số thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh có sự kết hợp của Chính phủ và quốc 
tế. Các số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát, 
công ty vận tải đã hiện hữu trên các xe buýt. Tuy 
nhiên, các vụ việc bạo lực giới không được ghi nhận 
và báo cáo đầy đủ do đội ngũ cán bộ cung cấp dịch 
vụ thiếu nhận thức, thiếu năng lực, chưa chủ động 
tiếp cận nạn nhân bị bạo lực giới, và lo ngại ảnh 
hưởng đến thành tích thi đua. Những số điện thoại 
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của đường dây nóng được phản ánh là chưa hiệu 
quả trong việc đáp ứng khiếu nại về bạo lực tình dục 
khi sự việc xảy ra30. Các dịch vụ cho nạn nhân bạo lực 
giới còn hạn chế, nạn nhân bạo lực giới chưa thực sự 
tiếp cận với công lý đúng như mong đợi và đúng như 
những gì đã được quy định. Có tới 2/3 phụ nữ, trẻ 
em gái khuyết tật bị xâm hại mà không được chính 
quyền cơ sở trợ giúp31. Chỉ có 43% các vụ bạo lực gia 
đình được báo cho công an. Một tỷ lệ lớn các trường 
hợp bạo lực không được phát hiện và truy tố, tỷ lệ 
nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ là rất cao, việc bảo 
vệ và biện pháp khắc phục không được thừa nhận 
cũng như không được đáp ứng.32  

Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực tình dục hiện 
nay còn một số vấn đề như sau33:

−	 Thủ tục giải quyết phức tạp là rào cản cho việc 
tiếp cận công lý của phụ nữ: Tiếp cận hệ thống 
thực thi pháp luật ở cơ sở mang tính liên ngành, 
chủ yếu được thực thi bởi các cá nhân và tổ chức 
như tổ trưởng khu dân cư, công an, hội phụ nữ, 
ủy ban nhân dân, và thường xem nhẹ tính chất 
nguy hiểm của hành vi bạo lực (không mang 
tính tội phạm). Biện pháp hòa giải giữa nạn 
nhân và người vi phạm thường là giải pháp ưu 
tiên đầu tiên đến tình trạng chậm trễ giải quyết, 
bỏ qua nhu cầu khẩn trương bảo vệ, chăm sóc y 
tế và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, 
rất ít người hài lòng với công tác hòa giải34. Đối 
với các trường hợp bạo lực tình dục trong gia 
đình, thường sau khi hòa giải mà tiếp tục có vi 
phạm thì công an mới vào cuộc35. 

30 Plan International Vietnam và ISDS, 7/2015. Rà soát chính sách và chương trình của Việt Nam về vấn đề quấy rối tình dục với trẻ em gái trên 
phương tiện giao thông và ở những nơi công cộng.

31 Trích theo nội dung trả lời chất vấn đại biểu QH của Bộ Trưởng Bộ LĐTBXH tại phiên họp 06/8/2019 của Quốc hội: https://www.nguoiduatin.
vn/nhuc-nhoi-van-de-tro-giup-cho-nguoi-khuyet-tat-phu-nu-tre-em-bi-bao-hanh-a444551.html

32 Tổng cục Thống kê (2010 ) Kết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Xem thêm UNODC, HEUNI, Trung 
tâm nghiên cứu Giới và Phát triển (2010) Nghiên cứu về Chất lượng Tư pháp Hình sự  dành cho các Nạn nhân của Bạo lực Gia đình ở Việt Nam; 
và các kết quả nghiên cứu từ các nghiên cứu chung trong khu vực về phát hiện và truy tố ở Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.

33 UN Women, UNODC, CSAGA, 2015. Tóm tắt đánh giá về chính sách bảo đảm tiếp cận công lý cho phụ nữ khi bị bạo lực tình dục ở Việt Nam

34 UN Women, UNODC, CSAGA, 2015. Tóm tắt đánh giá về chính sách bảo đảm tiếp cận công lý cho phụ nữ khi bị bạo lực tình dục ở Việt Nam 
CSAGA, UN Women, 2015. Tóm tắt đánh giá về chính sách bảo đảm tiếp cận công lý cho phụ nữ khi bị bạo lực tình dục ở Việt Nam

35 Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam, UN Women, 2013, page 18, 19

−	 Hệ thống tư pháp hình sự vẫn chưa đáp ứng 
được quyền của phụ nữ là nạn nhân của tình 
dục: phụ nữ bị bạo lực giới gặp khó khăn trong 
tiếp cận các cán bộ tư pháp (công an, kiểm sát 
viên) khi có yêu cầu bảo vệ, trợ giúp pháp lý; hệ 
thống tư pháp chưa đáp ứng được các mong 
muốn của nạn nhân bạo lực giới, và chưa tạo ra 
cơ chế pháp lý thích hợp để phụ nữ bị bạo lực 
thực hiện các thủ tục pháp lý;  

−	 Thiếu các trung tâm trợ giúp phụ nữ bị baọ 
lực giới có hiệu quả: cơ sở vật chất, trang thiết 
bị cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ toàn diện: khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý, 
trợ giúp pháp lý vẫn còn thiếu và không hiệu 
quả; thiếu cơ chế chuyển tuyến hiệu quả giữa 
các trung tâm trợ giúp này. Mô hình Trung tâm 
công tác xã hội đã được thành lập ở một số địa 
phương nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu của cộng đồng.

−	 Các đường dây nóng, các dịch vụ hỗ trợ tư vấn 
tâm lý chăm sóc sức khỏe đã có nhưng hoạt 
động chưa thực sự hiệu quả, phụ nữ bị quấy rối 
hay bạo lực tình dục chưa tiếp cận, sử dụng các 
dịch vụ này: thiếu các thông tin về các dịch vụ 
hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực giới, ví dụ: số điện 
thoại 113 được sử dụng để thông báo các vụ 
việc nghiêm trọng, số 111 được thiết lập để sử 
dụng cho các nạn nhân bị mua bán người và trẻ 
em bị xâm hại tình dục; nhưng thông thường 
chỉ sử dụng để báo cáo các trường hợp có tính 
chất tội phạm, còn trường hợp quấy rối tình 
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dục hay bạo lực tình dục được cho là không có 
tính chất của tội phạm nên nạn nhân không sử 
dụng đường dây nóng này. Người bị bạo lực 
không tin tưởng vào chất lượng của các dịch vụ 
hỗ trợ nên không tiếp cận sử dụng dịch vụ; ở 
cấp xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở) không có 
đường dây nóng để phụ nữ liên hệ khi bị bạo 
lực giới, thông thường, họ thường lựa chọn 
cách trực tiếp đến báo công an, chính quyền cơ 
sở hay tổ chức đoàn thể ở địa phương (hội phụ 
nữ). Các phản ứng của người có thẩm quyền 
(chủ tịch xã, công an) đối với các vụ việc bạo lực 
tương đối chậm

−	 Thiếu nguồn kinh phí cho các hoạt động hỗ 
trợ nạn nhân bị bạo lực giới: thiếu kinh phí cho 
các dịch vụ chăm sóc y tế; nơi tạm lánh. Nhiều 
phụ nữ bị quấy rối/bạo lực tình dục không thể 
tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm y tế (phụ nữ nông 
thôn không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 
tự nguyện; các cơ sở trợ giúp thường được quản 
lý và sử dụng kinh phí nhà nước, địa phương 
nhưng thường thiếu các trang thiết bị, nhân 
viên thiếu các kỹ năng tư vấn, do đó các hoạt 
động trợ giúp đối với người bị quấy rối/bạo lực 
tình dục thường không đạt hiệu quả cao. 

2.2.2. Dịch vụ từ các tổ chức xã hội

Các tổ chức xã hội đã có nhiều hoạt động đóng góp 
vào nỗ lực chung để phòng chống bạo lực giới. 

Các nghiên cứu do các các tổ chức xã hội thực hiện 
đã cung cấp bằng chứng, các số liệu về thực trạng 
bạo lực giới và các lỗ hổng chính sách, đã tham 
gia vào quá trình giám sát, xây dựng và phản biện 
chính sách.

Các tổ chức xã hội thường quan tâm đến các nhóm 
đối tượng yếu thế (nhóm khuyết tật, nhóm LGBT, 
nhóm di cư, nhóm có HIV, nhóm phụ nữ bán dâm…) 

và nhóm nam giới gây bạo lực mà chính sách nói 
chung chưa tác động được tới để cung cấp các hỗ 
trợ phù hợp. Dịch vụ do các tổ chức xã hội cung cấp 
mang tính toàn diện, dễ tiếp cận, thân thiện với nạn 
nhân và cộng đồng, có phản năng phản ứng nhanh 
và linh hoạt, thủ tục đơn giản và có tính kết nối cao. 
Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới do các tổ 
chức xã hội cung cấp khá đa dạng, ở nhiều lĩnh vực, 
từ tư vấn pháp luật, tư vấn và trị liệu tâm lý, cung 
cấp thông tin, đến chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ sinh 
kế, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng... đã góp phần 
chia sẻ, bổ sung vào những khoảng trống dịch vụ 
mà Chính phủ chưa bao phủ được, giảm bớt gánh 
nặng cũng như cải thiện, nâng cao chất lượng hệ 
thống dịch vụ của Chính phủ, đặc biệt là dịch vụ 
cho nhóm yếu thế.

Các tổ chức xã hội đã góp phần nâng cao nhận thức 
và nâng cao năng lực cho cộng đồng và các cán bộ 
nhà nước làm công tác phòng chống bạo lực giới. 
Các tổ chức xã hội đã cung cấp chuyên gia, các hoạt 
động tập huấn, các công cụ hỗ trợ kỹ thuật để triển 
khai thành công các mô hình ở cộng đồng. 

Các phong trào do GBVNet và các tổ chức xã hội 
khởi xướng và phát động có nhiều hình thức hoạt 
động sáng tạo, thu hút được cộng đồng quan tâm 
và tham gia, tác động tới các nhà hoạch định chính 
sách và cơ quan Quốc hội, chính phủ để điều chỉnh, 
bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tế.

Một số mô hình triển khai thành công đã được 
Chính phủ ghi nhận và hiện thực hoá thông qua 
ban hành Hướng dẫn Quốc gia để triển khai trên 
toàn quốc. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình và sáng 
kiến của các tổ chức xã hội mới dừng lại ở dạng thí 
điểm, có quy mô nhỏ vì thiếu nhân lực và nguồn 
lực. Hệ thống dịch vụ có sẵn của chính phủ cũng 
chưa thực sự sẵn sàng để kết nối và áp dụng các can 
thiệp từ các mô hình của các tổ chức xã hội.
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2.3. Khoảng trống về pháp luật

Các quy định pháp luật về lựa chọn giới tính khi 
sinh và mua bán người tại Việt Nam khá đầy đủ. 
Việt Nam cũng đã hình thành khung pháp lý cơ bản 
chứa đựng các chính sách về phòng chống BLG, đặc 
biệt là nhóm đối tượng phụ nữ và trẻ em gái36. Tuy 
nhiên, vấn đề bạo lực giới còn nhiều khoảng trống 
về một số nội dung chính sách pháp luật lẫn thực 
tiễn thi hành chính sách, đặc biệt đối với nhóm phụ 
nữ yếu thế như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc 
thiểu số.

Thứ nhất, thiếu định nghĩa về BLG và các định nghĩa 
về bạo lực tình dục/quấy rối tình dục có liên quan. 
Mặc dù Luật Bình đẳng giới (2006) đã có nhắc đến 
BLG là một hành vi bị nghiêm cấm (khoản 3 Điều 
10), tuy nhiên, chính Luật này và một loạt văn bản 
pháp luật khác có nội dung liên quan đều không có 
định nghĩa hay mô tả cụ thể nội hàm của các hành 
vi BLG37 ở các cấp độ khác nhau, dẫn đến khó khăn 
cho chính các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền 
nhận diện, vận dụng các quy định phòng, chống 
bạo lực trong lĩnh vực này. 

Cơ chế bảo vệ nạn nhân còn thiếu và yếu. Các quy 
định về chứng cứ và sử dụng chứng cứ có thể gây 
khó khăn cho nạn nhân của bạo lực giới, bạo lực 
tình dục, quấy rối tình dục38. Nạn nhân của bạo lực 
tình dục thường phải trả lời các câu hỏi liên quan 
đến nội dung vụ việc với nhiều lần với nhiều người 
tiến hành tố tụng khác nhau (công an, viện kiểm 
sát, tòa án, luật sư), điều này có thể gây tổn thương 
về tinh thần cho nạn nhân của bạo lực giới. Việc yêu 
cầu nạn nhân phải cung cấp các bằng chứng về sự 

36 Chính sách về phòng chống BLG được quy định trong các văn bản pháp luật chủ yếu như: Hiến pháp năm 2013; Luật bình đẳng giới 2006; 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Phòng chống mua bán người năm 2011; BLHS sửa đổi năm 2017;… và hàng loạt các Nghị 
định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

37 Thiếu các định nghĩa về “bạo lực giới”; “quấy rối tình dục”; “tấn công tình dục”; hành vi “ dâm ô với người dưới 16 tuổi”… trong một số Luật ( 
hoặc văn bản hướng dẫn luật) như Luật bình đẳng giới 2006; Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007; Bộ Luật Lao động 2012; Bộ Luật Hình 
sự 2015 

38 UNODC, UN Women, 2013. Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam.

kháng cự hay các chứng cứ chứng minh hành vi bạo 
lực tình dục như: các đoạn băng hình, ghi âm, hay 
có người làm chứng là rất khó thực hiện. Việt Nam 
chưa có quy định về trách nhiệm của các cơ quan 
liên quan phải thu thập chứng cứ một cách ít xâm 
phạm sự riêng tư nhất và bảo vệ nhân phẩm cho 
nạn nhân. Những quy định này khiến cho nạn nhân 
gặp nhiều rào cản khi muốn tố cáo hành vi quấy rối 
và bạo lực tình dục.

Các chế tài xử phạt và bồi thường thiệt hại về bạo 
lực giới, bạo lực tình dục không hợp lý và chưa đủ 
sức răn đe. Hiện tại, Việt Nam không có quy định 
riêng về bồi thường thiệt hại đối với các hành vi 
bạo lực tình dục. Quy định về bồi thường thiệt hại 
trong Bộ Luật Dân sự đối với các tổn thất về tinh 
thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 
không tương xứng với mức độ tổn thất của nạn 
nhân bạo lực tình dục. Ví dụ, trường hợp nữ công 
chức ở Triệu Phong Quảng Trị bị nam đồng nghiệp 
tấn công tình dục gây tổn thương sức khoẻ, tinh 
thần và xúc phạm nhân phẩm nhưng thủ phạm 
chỉ bị phạt 200,000 đồng (tương đương 8 USD) và 
không hề phải bồi thường cho nạn nhân. Cách xử 
phạt này khiến cộng đồng xã hội Việt Nam lo ngại 
vì nó không đủ tính răn đe đối với người có hành vi 
bạo lực/quấy rối.

Chưa có các quy định mang tính đặc thù về phòng 
chống BLG đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ di cư, 
người đồng tính, song tính và chuyển giới vì các 
điều khoản pháp luật hiện hành khó áp dụng cho 
các đặc điểm của họ.
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PHẦN  3 
KHUYẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Bạo lực giới ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ, các tổ chức xã hội và cộng đồng ở Việt 
Nam. Bạo lực giới xảy ra dưới mọi hình thức: từ bạo lực thể chất tới bạo lực tinh thần, kinh tế và tình dục, từ 
đánh đập gây thương tích tới đe dọa và cưỡng ép tình dục, hoặc cưỡng hiếp, tấn công tình dục, ép buộc 
hôn nhân, ép buộc sinh đẻ, quấy rối tình dục, mua bán phụ nữ trẻ em… Bạo lực giới xảy ra ở mọi nơi: từ 
gia đình, cộng đồng, đến nơi làm việc, học tập hay những địa điểm công cộng. Những hành vi này vi phạm 
pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế, cản trở những nỗ lực nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển 
bền vững của Việt Nam.

Ảnh: UN Việt Nam/ Quang Ba Hai
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Ảnh: UN Việt Nam/ Quang Ba Hai

Các tổ chức xã hội Việt Nam ngày càng tham gia 
tích cực và đóng góp có hiệu quả vào việc nâng cao 
nhận thức, cung cấp dịch vụ, vận động chính sách, 
huy động cộng đồng với vấn đề bạo lực giới. Trong 
khi các dịch vụ công về phòng chống bạo lực giới 
tại Việt Nam còn nhiều khoảng trống thì sự tham 
gia của các tổ chức xã hội đã góp phần thu hẹp các 
khoảng trống này. Tuy nhiên, những cố gắng này 
không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng mức. 
Vì vậy, Chính phủ cần khuyến khích và tạo hành 
lang pháp lý, thể chế hoá vai trò của các tổ chức xã 
hội trong công cuộc phòng chống bạo lực giới.

3.2. Khuyến nghị

Thứ nhất, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động 
nâng cao nhận thức về bạo lực giới của người dân 
và đội ngũ cán bộ cung cấp dịch vụ, đặc biệt là 
đội ngũ cung cấp dịch vụ tư pháp hình sự. Cần coi 
bạo lực giới là vấn đề xã hội, không phải chỉ là bạo 
lực gia đình hay bạo lực giữa nam giới và phụ nữ, 
quấy rối tình dục không chỉ là thiếu văn hoá mà là 
vi phạm pháp luật, chấm dứt bạo lực giới là trách 
nhiệm của toàn xã hội. 

Thứ hai, cần rà soát và lấp đầy các khoảng trống về 
luật pháp và chính sách về bạo lực giới. Các bổ sung 
các định nghĩa rõ ràng, cụ thể về các hình thức bạo 
lực giới, bao gồm quấy rối tình dục, tấn công tình 
dục…Ngoài ra, cần tăng cường các chế tài xử phạt 
nghiêm khắc hơn để đảm bảo tính răn đe kể cả đối 
với các hành vi bạo lực gia đình. Không nên coi hoà 
giải là biện pháp đầu tiên và ưu tiên. Vai trò của tổ 
chức đoàn thể chỉ là hỗ trợ nạn nhân không phải là 
giải quyết/xử lý. Cần xem lại tiêu chí không bạo lực 
trong cuộc vận động gia đình văn hoá, khu dân cư 
văn hoá.

Thứ ba, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 
bạo lực giới về y tế, tâm lý, kinh tế, pháp lý, nhà tạm 
lánh… Trong đó, cần chú trọng nâng cao kiến thức 
và kỹ năng cho cán bộ cung cấp dịch vụ, khả năng 
kết nối giữa hệ thống dịch vụ công, cũng như kết 
nối giữa hệ thống dịch vụ công – tư.

Thứ tư, cần triển khai các dịch vụ hỗ trợ người gây 
bạo lực thay đổi nhận thức và hành vi, lôi cuốn sự 
tham gia của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng 
giới và phòng chống bạo lực giới.

Thứ năm, tăng cường lồng ghép giáo dục kỹ năng 
sống vào chương trình giáo dục trong nhà trường 
dành cho thanh thiếu niên.

Thứ sáu, cần thực thi luật pháp nghiêm minh, tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động và 
có chế tài xử phạt đối với các nhân, tổ chức không 
hoàn thành trách nhiệm công việc.

Thứ bảy, tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội: 
công nhận và làm việc với các tổ chức xã hội như là 
một đơn vị cung cấp dịch vụ trong hệ thống nhà 
nước trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực giới.

Thứ tám, cần xây dựng đồng bộ hệ thống thu thập 
dữ liệu, báo cáo thống kê về bạo lực giới từ địa 
phương tới trung ương, triển khai các nghiên cứu 
về các dạng bạo lực giới với những nhóm yếu thế 
còn đang thiếu thông tin nhằm cung cấp bức tranh 
đầy đủ về thực trạng và cung cấp các bằng chứng 
cho việc hoàn thiện dịch vụ và chính sách.
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