
Thực trạng  
bình đẳng giới  
và biến đổi khí hậu 
tại Việt Nam

Tóm tắt chính sách:

Việc lồng ghép giới trong chính sách và hành động về biến đổi khí hậu 
giúp việc triển khai những hành động này hiệu quả và công bằng hơn, nhờ 
việc tính đến nhu cầu, thách thức và năng lực của cả nam giới và phụ nữ. 
Thực trạng về bình đẳng giới (BĐG) và biến đổi khí hậu (BĐKH) được phản 
ánh qua một số báo cáo của các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các lĩnh vực mà các 
hành động về khí hậu cần phải có trách nhiệm giới hơn để hiện thực hóa 
các mục tiêu mà cam kết toàn cầu quan trọng như Thỏa thuận Paris về 
BĐKH (PA) đã đề ra.

Báo cáo của Việt Nam do Viện Chiến lược, Chính sách, Tài nguyên và Môi 
trường (ISPONRE), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và 
Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN 
Women) xây dựng đã xác định mối liên hệ mật thiết giữa giới và BĐKH để 
các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng nhằm xử lý các lỗ hổng và 
thách thức khi thực hiện các can thiệp giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH, 
giải quyết các tổn thương về giới và các rào cản đối với việc ra quyết định 
của phụ nữ - những người có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một 
tương lai bền vững. Báo cáo phân tích việc lồng ghép giới trong các chính 
sách ứng phó với BĐKH thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, quản lý nước, 
quản lý chất thải và năng lượng tái tạo để đánh giá các tác động của BĐKH 
gắn với yếu tố giới trong từng lĩnh vực đó, nhằm kêu gọi hành động ứng 
phó kịp thời. 

Bản tóm tắt chính sách này được xây dựng dựa trên Báo cáo Đánh giá về 
Bình đẳng giới và BĐKH ở Việt Nam, nhằm cung cấp thông tin và bằng 
chứng, góp phần hỗ trợ việc xây dựng các hành động của Chính phủ 
hướng tới đạt được các mục tiêu về khí hậu và giới ở cấp quốc gia và thực 
hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH mà Việt Nam đã ký. Tài liệu này trình bày 
tóm tắt các vấn đề bình đẳng giới và BĐKH ở Việt Nam, đồng thời đưa ra 
các khuyến nghị về cách thức thúc đẩy bình đẳng giới trong hành động khí 
hậu thông qua nâng cao năng lực thể chế và thiết lập can thiệp hiệu quả, 
góp phần xây dựng một xã hội có sức chống chịu với biến đổi khí hậu. 

Giới thiệu 

Để truy cập báo cáo đầy đủ, hãy truy cập phần tài 
nguyên của www.empowerforclimate.org
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Tóm tắt các vấn đề về bình đẳng giới và 
BĐKH tại Việt Nam  

Công tác lồng ghép giới vào chính sách ở cấp ngành 
chưa nhất quán

Bản cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam 
đã đệ trình lên Công ước Khung của Liên Hợp quốc về BĐKH (UNFCCC) 
vào tháng 9 năm 2020 có đề cập đến tác động giới của BĐKH nhưng 
chưa thể hiện được nội dung lồng ghép vấn đề giới vào các khuôn khổ 
chính sách, làm cơ sở cho việc thực hiện các nội dung của bản NDC cập 
nhật. Điều này đúng với cả bốn lĩnh vực được xác định là ưu tiên trong 
NDC mà Báo cáo Đánh giá về Bình đẳng giới và BĐKH ở Việt Nam đã 
phân tích: nông nghiệp, quản lý nước, quản lý chất thải và năng lượng 
tái tạo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý chất thải, các văn bản chính 
sách liên quan đến ứng phó với BĐKH có đề cập rõ ràng tới yếu tố giới. 
Tuy nhiên, không có mục tiêu hoặc biện pháp đảm bảo bình đẳng giới 
cụ thể nào được xác định để giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương 
hoặc thiếu quyền ra quyết định của phụ nữ trong ứng phó với BĐKH. 
Trong khi đó, vấn đề giới chưa được đề cập trong các chính sách liên 
quan đến ứng phó với BĐKH đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước 
và năng lượng tái tạo. Điều này dẫn đến việc chưa có các hướng dẫn 
lồng ghép giới và cơ chế giám sát, việc đánh giá lồng ghép giới vẫn còn 
thiếu và cần được xây dựng.

Sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động quản lý và 
hoạch định chính sách ngành còn hạn chế

Công tác hoạch định chính sách ngành được giao cho các cơ quan 
quản lý nhà nước, trong đó sự tham gia của phụ nữ thường bị hạn chế, 

đặc biệt trong lĩnh vực quản lý chất thải và năng lượng tái tạo. Trong tất 
cả các ngành, rào cản mang tính cấu trúc hạn chế khả năng tiếp cận 
của phụ nữ tới tài nguyên thiên nhiên, thông tin, công nghệ, thị trường, 
và cơ hội đào tạo hạn chế khiến họ gặp khó khăn trong phát triển năng 
lực thích ứng với BĐKH. Vì phụ nữ một lúc phải hoàn thành cả hai trách 
nhiệm - vừa tham gia sản xuất, vừa sinh con và chăm sóc gia đình, 
nên họ có rất ít cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định ở các cấp, 
đặc biệt về các vấn đề liên quan đến BĐKH. Do đó, các quyền của họ 
thường bị bỏ qua trong những pháp luật lao động liên quan mà lẽ ra 
phải bảo vệ họ một cách đầy đủ.

Sự thiếu thông tin, dữ liệu và năng lực kỹ thuật hạn chế 
của những nhà hoạch định chính sách thường cản trở 
việc triển khai các chiến lược giới theo ngành

Vì thiếu hiểu biết về mối liên hệ qua lại giữa các tác động của BĐKH và 
bình đẳng giới nên những người tham gia xây dựng và thực hiện chính 
sách BĐKH thường làm theo những giả định và quan sát chung, do đó 
không thể đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do BĐKH gây ra đối với 
bình đẳng giới. Việc thiếu dữ liệu, bằng chứng và báo cáo phân tích về 
các khía cạnh liên quan đến giới đã làm hạn chế khả năng lồng ghép 
giới và xem xét vấn đề bình đẳng giới trong chính sách, thể chế về 
BĐKH, cũng như trong thiết kế và triển khai các hành động khí hậu.

Việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch hành động về giới còn yếu 
do các chính sách, văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng và năng lực cán bộ 
trong việc đưa ra định hướng để biến các chính sách thành hành động 
cụ thể còn hạn chế. Công tác báo cáo về lồng ghép giới còn thiếu hoặc 
ít thấy ở một số lĩnh vực như quản lý tài nguyên nước và năng lượng tái 
tạo. Đồng thời, năng lực và kỹ năng khác biệt giữa nam giới và phụ nữ 
với tư cách là người sử dụng tài nguyên và những người đóng góp vào 
việc thực hiện các hành động khí hậu chưa được đưa vào như các giải 
pháp tiềm năng để giải quyết các rủi ro khí hậu.

Ph
ot

o:
 U

N
 E

nv
iro

nm
en

t P
ro

gr
am

m
e/

Ja
ck

 Y
ou

ng

Tóm tắt chính sách: Thực trạng bình đẳng giới và biến đổi khí hậu tại Việt Nam 2



Các phát hiện chính theo ngành/lĩnh vực

Nông nghiệp

• Nông nghiệp là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH ở 
Việt Nam và phụ nữ thường chịu tác động lớn hơn vì họ chiếm 
phần đông lực lượng lao động trong ngành này.

• Thiếu thông tin về lồng ghép giới trong các chính sách quốc gia 
để giải quyết vấn đề bất bình đẳng của phụ nữ trong việc tiếp 
cận sử dụng đất nông nghiệp, thông tin, nguồn lực tài nguyên 
và tham gia đào tạo.

• Sự phân công lao động theo giới trong từng lĩnh vực và trách 
nhiệm mà phụ nữ phải đảm nhận thêm do các chuẩn mực giới 
thường hạn chế sự tham gia tích cực của họ vào việc ra quyết 
định trong và ngoài phạm vi hộ gia đình.

• Phụ nữ ở các vùng nông thôn được Chính phủ tạo điều kiện 
tiếp cận tín dụng ưu đãi nhưng hiện không có thông tin nêu rõ 
mối liên hệ của chương trình này với tính dễ bị tổn thương do 
BĐKH hoặc mức độ chịu rủi ro khí hậu của phụ nữ.

• Cần có công nghệ mới và đa dạng hóa sinh kế để phụ nữ nông 
dân ở nông thôn chủ động ứng phó với những tác động của 
BĐKH.

Quản lý tài nguyên nước

• Vấn đề an ninh nguồn nước do BĐKH thường gây ra tác động 
nghiêm trọng hơn đến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo – vì 
vai trò truyền thống trong gia đình, phụ nữ thường là người đi 
lấy nước chính, điều đó đã hạn chế các cơ hội tiếp xúc và tham 
gia các hoạt động xã hội, giáo dục và kinh tế của họ. Sức khỏe 
của phụ nữ cũng nhạy cảm hơn với tình trạng thiếu nước sạch 
do họ cần nước sạch trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai và 
các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác. Phụ nữ sống trong điều 
kiện thiếu nước sạch và vệ sinh cá nhân không đảm bảo cũng 
có nguy cơ bị bạo lực và xâm hại tình dục cao hơn.

• Mặc dù phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo cung 
cấp nguồn nước sinh hoạt cho gia đình nhưng trong nhiều 
chính sách quốc gia liên quan đến tài nguyên nước và giới, phụ 
nữ được coi là một trong nhiều nhóm dễ bị tổn thương và chủ 
yếu được coi là đối tượng thụ hưởng. Chính vì vậy, các chính 
sách này hiếm khi tập trung vào phụ nữ như những nhân tố 
tiềm năng đóng góp cho việc bảo vệ tài nguyên nước.

• Hầu hết các chính sách hiện có về quản lý tài nguyên nước chưa 
đề cập đến yếu tố giới, do đó chưa ứng phó hiệu quả với các tác 
động có yếu tố giới của tình trạng khan hiếm nước và thậm chí 
còn có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng 
hiện có.

• Hiện nay chưa có chính sách đề cập đến sự cần thiết phải giải 
quyết vấn đề giới, BĐKH và nguồn nước một cách thống nhất, vì 
bình đẳng giới chủ yếu được coi là một cấu phần bổ sung. Điều 
này dẫn đến sự thiếu hướng dẫn rõ ràng để hỗ trợ cán bộ các 
cấp trong triển khai các chương trình quản lý nước có tính đến 
yếu tố giới.

• Bên cạnh đó, hiện nay chưa có cơ chế giám sát và đánh giá về 
lồng ghép giới trong các chính sách quản lý tài nguyên nước. 
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Quản lý chất thải 

• Phụ nữ thường chịu trách nhiệm về công việc gia đình cũng 
như thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, sự 
tham gia của họ trong việc ra quyết định về xử lý rác thải còn 
hạn chế do nam giới thường hay tham gia vào các quá trình 
tham vấn ở cộng đồng hơn.

• Lao động nữ chiếm phần lớn trong lực lượng lao động phi 
chính thức tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Tuy 
nhiên, công việc của họ không được thừa nhận và bảo vệ bởi 
các quy định pháp luật hiện hành.

• 90% những người thu gom và phân loại rác thải tại khu vực đô 
thị là phụ nữ, những người thường sống và làm việc trong điều 
kiện nguy hiểm, có hại cho sức khỏe, nghèo đói, cũng như bị 
phân biệt đối xử.

• Trong chuỗi giá trị chất thải nhựa, phụ nữ thường đảm nhận 
hầu hết các công việc và bị thiệt thòi/yếu thế hơn về thu nhập 
so với nam giới.

• Các vấn đề giới liên quan đến thu gom và tái chế rác thải không 
được đề cập cụ thể trong pháp luật lao động, đặc biệt là do việc 
thu gom chất thải trong một số giai đoạn của chuỗi giá trị vẫn 
được xem là hoạt động của khu vực phi chính thức.

Năng lượng tái tạo 

• Khi các giải pháp về năng lượng sạch vẫn chưa sẵn có cho 
tất cả mọi người, phụ nữ dễ bị tổn thương hơn vì vai trò truyền 
thống trong gia đình mà họ phải đảm nhận. Phụ nữ thường 
phải nấu ăn và đi lấy nhiên liệu – điều khiến họ phải chịu nguy 
cơ bị bạo lực và xâm hại tình dục cao hơn. Sức khỏe của phụ nữ 
bị ảnh hưởng xấu hơn bởi ô nhiễm khói bụi trong nhà. Cơ hội 
tham gia vào các hoạt động kinh tế, giáo dục, ra quyết định và 
phát triển bản thân của phụ nữ cũng bị hạn chế.

• Sự tham gia của lao động nữ trong phát triển năng lượng tái tạo 
bị ảnh hưởng nhiều bởi các chuẩn mực giới. Hầu hết công việc 
trong các ngành chế tạo, xây dựng và kỹ thuật được mặc định 
chỉ phù hợp với nam giới, do đó phụ nữ thường chiếm tỷ lệ 
thấp đến rất thấp.

• Sự chuyển dịch theo hướng sử dụng nguồn năng lượng hỗn 
hợp, thân thiện với môi trường, ít phát thải các-bon trong lĩnh 
vực năng lượng có thể mang đến các cơ hội kinh tế và tăng 
cường sinh kế cho phụ nữ, góp phần cải thiện sức khỏe, an toàn 
và chất lượng cuộc sống.

• Dữ liệu và báo cáo có lồng ghép giới, phân tách theo giới tính 
có thể được sử dụng để xác định những sự khác biệt về giới 
trong tiếp cận và kiểm soát năng lượng tái tạo vẫn chưa nhiều.

• Hầu hết các chính sách về năng lượng tái tạo đều chưa đề cập 
đến yếu tố giới. Bên cạnh đó là sự thiếu lồng ghép giới trong 
các chính sách của ngành năng lượng cũng như chưa có hướng 
dẫn rõ ràng về lồng ghép giới ở cấp trung ương, cấp tỉnh và 
cộng đồng, đặc biệt với các dự án điện gió, điện mặt trời,...
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Các khuyến nghị để đảm bảo lồng ghép bình 
đẳng giới trong các chính sách về khí hậu

1.  Nâng cao nhận thức và năng lực cho các nhà hoạch 
định chính sách

 Việc nâng cao nhận thức và năng lực về các khía cạnh bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ trong thích ứng với BĐKH thông qua 
phương pháp tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống là cấp thiết cho tất 
cả các ngành và lĩnh vực. Nhận thức này sẽ tạo điều kiện và khích lệ 
công tác vận động chính sách ở tất cả các cấp, các ngành để thực hiện 
các cam kết chính trị, cũng như huy động được nguồn tài chính tiềm 
năng cho các biện pháp đảm bảo tính nhạy cảm về giới trong ứng phó 
với BĐKH. Điều này có thể đạt được thông qua:

• Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Công tác này cần được thực 
hiện ở cấp cao nhất của các Bộ, ngành giữ trọng trách ứng phó 
với BĐKH, chẳng hạn như Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT). Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam (Hội LHPNVN) cũng cần được tăng cường và thể hiện rõ 
ràng hơn trong các quá trình tham vấn và ra quyết định, thay vì chỉ 
trong triển khai thực hiện. 

• Đối thoại và tham vấn các bên liên quan. Đối thoại và trao đổi giữa 
các cơ quan về giới như Hội LHPNVN, Bộ NN&PTNT và Bộ TNMT 
cần được thường xuyên tổ chức, năng lực kỹ thuật của các bên 
tham gia đối thoại cần được chú trọng hơn. Trong đó, Hội LHPNVN 
có khả năng tiếp cận hội viên nữ ở tất cả các cấp để nâng cao 
nhận thức và xây dựng năng lực về ứng phó với BĐKH. Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) cần thu hút sự tham 
gia của các bên liên quan khác, tham vấn với Hội LHPNVN cũng 
như các tổ chức khác hoạt động về giới, để xây dựng kế hoạch 
lồng ghép giới và hướng dẫn rõ ràng nhằm giám sát và đánh giá 
các chương trình ứng phó với BĐKH thông qua lăng kính giới. Việc 
này sẽ hỗ trợ Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương (BCT) và các 
cơ quan Chính phủ khác trong triển khai các hành động và chính 
sách có lồng ghép giới. Các báo cáo về lồng ghép giới sau khi kết 
thúc các chương trình cần được tổng hợp và chia sẻ rộng rãi giữa 
các Bộ, ban, ngành, Hội LHPNVN, các tổ chức phi Chính phủ và các 
tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực ứng phó với BĐKH. Các 
hội thảo tham vấn và trao đổi được tổ chức định kỳ để thúc đẩy 
tiếng nói của những người làm công tác tại địa phương và rút ra 
bài học từ các báo cáo về lồng ghép giới. 

• Tập huấn/nâng cao nhận thức. Việc thiếu nguồn lực để tổ chức 
tập huấn cho cán bộ, hội viên và các bên liên quan ảnh hưởng 
đến khả năng thúc đẩy lồng ghép giới vào các chiến lược, chính 
sách thích ứng và giảm nhẹ BĐKH của Hội LHPNVN. Điều này cũng 
ảnh hưởng đến khả năng đóng góp của Hội LHPNVN cho các nỗ 
lực của Bộ NN&PTNT và Bộ TNMT cũng như các Bộ/ngành khác. 
Hội LHPNVN có thể là kênh cung cấp thông tin phản hồi cho các 
nhà hoạch định chính sách về BĐKH trong triển khai các can thiệp 
thích ứng với BĐKH trên thực tế. Ngược lại, các cán bộ có chuyên 
môn về BĐKH sẽ có cơ hội nâng cao hiểu biết của mình về bình 
đẳng giới. Kiến thức chuyên môn liên quan đến BĐKH cần được 
chuyển giao cho cán bộ của các cơ quan chịu trách nhiệm về 
các vấn đề xã hội như Bộ LĐ-TBXH ở cấp Trung ương và Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TBXH) ở cấp tỉnh, nhằm đẩy 
mạnh vai trò của các cán bộ này trong quá trình hoạch định chính 
sách về BĐKH. Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là một trong 
những mục tiêu chính của Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới 
giai đoạn 2021-2030. Điều này yêu cầu tăng cường sự phối hợp với 
Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) và tận dụng các phương 
tiện để truyền tải thông điệp về mối liên hệ giữa BĐKH và giới. 
Ngoài ra, cần lưu ý tới tầm quan trọng của ngành giáo dục và đào 
tạo (GD&ĐT) trong giáo dục học sinh, sinh viên về mối liên hệ giữa 

BĐKH và giới. Cùng với đó là khuyến khích học sinh nữ đăng ký 
theo học các ngành liên quan tới khoa học môi trường và ứng phó 
với BĐKH.

• Hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã 
hội. Phương pháp tiếp cận nhiều bên nên được áp dụng, trong đó 
tiến hành xác định các bên liên quan chính trong quá trình hoạch 
định và thực hiện chính sách ứng phó với BĐKH. Các cơ quan chủ 
chốt gồm Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT, Bộ CT và Bộ LĐ-TBXH cần hợp 
tác để phân tích giới và cùng xây dựng kế hoạch lồng ghép giới. 
Các cơ quan này cần sự tham gia của chuyên gia về giới và các tổ 
chức khác hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đằng giới như 
UN Women và Hội LHPNVN trong xây dựng kế hoạch và tài liệu 
hướng dẫn lồng ghép giới. Nhóm Công tác về BĐKH bao gồm các 
tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự trong nước 
tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và thực hiện các 
biện pháp ứng phó với BĐKH căn cứ vào tính chất công việc của 
nhóm ở cấp cơ sở, ở từng ngành. Ngoài ra, Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT, 
Bộ CT, Bộ LĐ-TBXH và các cơ quan liên quan khác ở cấp tỉnh cần 
phối hợp để rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan đến nông 
nghiệp, tài nguyên nước, quản lý chất thải và năng lượng tái tạo để 
đánh giá mức độ vấn đề giới đã được xem xét, lồng ghép đến đâu 
để từ đó xác định được lỗ hổng và nhu cầu lồng ghép giới. Ví dụ, 
trong nguyên tắc chỉ đạo thực hiện chương trình, cần nhấn mạnh 
vai trò của phụ nữ với tư cách là những người tham gia thực hiện 
thay vì chỉ xem họ chỉ là “nhóm dễ bị tổn thương”.

• Xây dựng các chính sách giáo dục về Khoa học- Kỹ thuật- Cộng 
nghệ và Toán học (STEM). Cần nỗ lực để khuyến khích phụ nữ 
tham gia STEM bằng cách tài trợ học bổng và trao thưởng cho phụ 
nữ thông qua các chương trình của Bộ GD&ĐT và Tổng cục dạy 
nghề thuộc Bộ LĐ-TBXH. Điều này nhằm góp phần nâng cao năng 
lực của phụ nữ về áp dụng công nghệ trong ứng phó với BĐKH, 
đem lại cho họ cơ hội tham gia vào các công việc liên quan đến 
STEM hơn, bao gồm những công việc trong lĩnh vực năng lượng 
tái tạo. Điều này ngày càng trở nên thiết yếu trong điều kiện cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0.

• Hỗ trợ và hợp tác quốc tế. Cần phải huy động sự hỗ trợ của các tổ 
chức quốc tế cho hoạt động vận động chính sách về lồng ghép 
giới trong chính sách BĐKH. Các hành động liên quan đến giới và 
kinh nghiệm từ các dự án/chương trình quốc tế cần được học hỏi 
như những thực tiễn tốt và là kênh để phản hồi kết quả thực hiện 
các cam kết quốc tế về giới và BĐKH.

2.  Xây dựng và thúc đẩy áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật 
để lồng ghép giới vào chính sách BĐKH

 Cung cấp hướng dẫn rõ ràng và dễ sử dụng về cách thức lồng ghép 
vấn đề giới trong chính sách về khí hậu cho các nhà hoạch định chính 
sách, các bên liên quan khác trên cơ cập nhật và hoàn thiện các tài liệu 
kỹ thuật hiện có. Những hướng dẫn cần tập trung vào các nội dung cụ 
thể như sau: 

• Các chính sách và kế hoạch hành động quốc gia cần nêu được 
nội dung liên quan về giới. Các chính sách quan trọng như Chiến 
lược Quốc gia về Phòng, Chống và Giảm nhẹ thiên tai và Kế hoạch 
Hành động về ứng phó với BĐKH của từng ngành, lĩnh vực cần đề 
cập về tầm quan trọng của bình đẳng giới trong bối cảnh BĐKH. 
Các văn bản chính sách này là cơ sở quan trọng để lồng ghép giới. 
Theo đó, các mục tiêu chính sách cần chuyển thành hành động 
cụ thể mang tính nhạy cảm giới để phù hợp với ưu tiên quốc 
gia, ngành và địa phương. Các ngành, lĩnh vực cũng như các địa 
phương cần phải được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề bất bình 
đẳng giới trong ứng phó với BĐKH thuộc lĩnh vực, khu vực mình 
quản lý. Để tạo thuận lợi cho việc lồng ghép giới vào các chính 
sách này, việc tận dụng vai trò của Ban Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ 
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(VSTBPN) ở từng cơ quan là cần thiết và hữu ích. Ban VSTBPN cần 
được tạo điều kiện để nâng cao năng lực nhằm tham gia vào quá 
trình lồng ghép giới.

• Các nghị định/thông tư hướng dẫn cần gắn với thực tiễn. Điều này 
đặc biệt cần thiết đối với các ngành như nông nghiệp, tài nguyên 
nước, quản lý chất thải và năng lượng tái tạo. Bộ LĐ-TBXH và Bộ 
KH&ĐT cần xây dựng các thông tư hướng dẫn rõ ràng về cách thức 
lồng ghép giới vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và phổ biến tới tất cả các cơ quan liên quan, từ cấp trung ương đến 
địa phương. Các hướng dẫn này bao gồm các chỉ số giới và được 
ban hành kèm theo quyết định pháp lý và các thông tư hướng dẫn 
để đảm bảo bình đẳng giới được đề cập trong các chính sách phát 
triển của ngành, đặc biệt là các chính sách liên quan đến BĐKH. 
Bên cạnh đó, trước khi xây dựng Nghị định, Thông tư liên quan 
đến BĐKH của các Bộ, ngành như Bộ NN&PTNT, Bộ TNMT, Bộ CT, Bộ 
KH&ĐT cần tham chiếu các chiến lược, luật/quyết định, chương trình 
hiện hành về giới và bình đẳng giới, đặc biệt là Chiến lược Quốc gia 
về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 để đảm bảo các Nghị định/
thông tư mới ban hành đều có nhạy cảm giới.

3.  Thực hiện nghiên cứu về tác động giới của BĐKH theo 
ngành và khu vực

 Cần nghiên cứu sâu hơn về tác động giới của BĐKH theo ngành và khu 
vực để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cơ sở đẩy đủ để 
thiết kế và thực hiện các chính sách khí hậu có trách nhiệm giới. Việc xác 
định các thông tin đầu vào phù hợp để lồng ghép giới trong các chính 
sách khí hậu cũng rất quan trọng. Các nghiên cứu cần bao gồm các lĩnh 
vực sau: 

• Các hướng dẫn tốt nhất về lồng ghép giới. Nghiên cứu về mối liên 
hệ giữa giới, nông nghiệp, tài nguyên nước, quản lý chất thải, năng 
lượng và BĐKH, và các hướng dẫn tốt nhất về lồng ghép giới trong 
chính sách BĐKH cần được tổng hợp để cung cấp thông tin, bằng 
chứng, giúp các nhà hoạch định chính sách lồng ghép giới trong 
các hành động về khí hậu liên quan. Để làm được điều đó cần có 
nền tảng để phổ biến kết quả nghiên cứu về giới và BĐKH đã được 
thực hiện hoặc các thực tiễn tốt của các tổ chức, cá nhân trong nước 
và quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính 
sách về mối liên hệ giữa bình đẳng giới và BĐKH.

• Đa dạng hóa sinh kế thông qua áp dụng công nghệ mới. Cần tiếp 
tục hỗ trợ cho các nghiên cứu về đa dạng hóa sinh kế cho các nhóm 
dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ và người cao tuổi, trong đó 
có việc tiếp cận và áp dụng các công nghệ mới đã được phát triển 
trong lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng tài nguyên nước,... Việc tiếp cận 
các công nghệ mới cần được hỗ trợ thường xuyên, liên tục và có 
tính nhạy cảm giới để cả nam giới và nữ giới đều có thể hưởng lợi 
từ quá trình phát triển và đổi mới công nghệ. Mọi người cũng cần 
được cung cấp cơ hội để phát triển kỹ năng số và cơ hội bình đẳng 
trong tiếp cận thông tin thị trường cũng như thông tin kỹ thuật.

• Lỗ hổng chính sách. Cần triển khai các nghiên cứu về phân tích 
chính sách để xác định các lỗ hổng và đưa ra khuyến nghị nhằm cải 
thiện tính nhạy cảm giới trong các chính sách ứng phó với BĐKH 
thuộc các ngành, lĩnh vực. Đồng thời cần giải quyết các vấn đề có 
mối liên quan đến nhau như bình đẳng giới, phát triển nông nghiệp 
và BĐKH, thay vì xem xét chúng một cách riêng lẻ.

• Thông tin đầu vào phục vụ lồng ghép giới. Các nghiên cứu nhằm 
xác định các thông tin đầu vào để lồng ghép giới trong các chính 
sách mới và hiện hành cũng cần thiết và hữu ích, đặc biệt trong bối 
cảnh Việt Nam còn ít các nghiên cứu như vậy. Ví dụ, kế hoạch cập 
nhật Chiến lược Quốc gia về BĐKH trong năm 2021 của Bộ TNMT có 
thể cần những thông tin đầu vào liên quan đến các tác động mang 
yếu tố giới của BĐKH. Bên cạnh đó, Kế hoạch Quốc gia về Thích 

ứng với BĐKH (NAP) của Việt Nam cũng đã xác định được và nêu 
rõ rằng các hoạt động ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong 
xây dựng các kế hoạch thích ứng cần được tiếp tục theo dõi và thực 
hiện.

• Thuế có nhạy cảm giới. Các nghiên cứu về thuế đối với tài nguyên 
thiên nhiên, cũng như các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường 
theo Luật Bảo vệ Môi trường được thông qua tháng 11 năm 2020 và 
các văn bản hướng dẫn thực hiện, cần được triển khai để đảm bảo 
rằng các doanh nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp do phụ nữ làm 
chủ, được hưởng lợi từ việc áp dụng hoặc miễn thuế sử dụng tài 
nguyen, môi trường.

4.  Xây dựng khung giám sát và đánh giá cho hoạt động 
lồng ghép giới trong chính sách về khí hậu, tạo lập số 
liệu thống kê về giới và dữ liệu phân tách theo giới tính

 Khung giám sát sẽ giúp theo dõi một cách có hệ thống các hoạt động 
lồng ghép giới vào chính sách ứng phó với BĐKH và giúp các nhà hoạch 
định chính sách cũng như các bên liên quan hiểu được tác động giới của 
BĐKH theo ngành và khu vực. Khuyến nghị này liên quan đến các nội 
dung sau: 

• Giám sát và đánh giá về lồng ghép giới. Các cơ quan quản lý cần 
thiết lập cơ chế rõ ràng và toàn diện để giám sát và đánh giá công 
tác lồng ghép giới trong lĩnh vực đang chịu trách nhiệm quản lý và 
đảm bảo rằng cơ chế này được áp dụng trong tất cả quy trình hoạch 
định chính sách. Các báo cáo đánh giá cần phải được công bố và 
phổ biến tới tất cả các bên liên quan.

• Điều phối ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Bộ TNMT, Bộ CT, Bộ NN&PTNT 
và Bộ LĐ-TBXH cần hợp tác để thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá 
toàn diện về lồng ghép giới để áp dụng trong quá trình thực hiện 
từ cấp trung ương đến địa phương. Các chỉ số về giới và giới tính 
cần được thiết kế như một đầu ra bắt buộc trong các chương trình/
dự án. Dữ liệu phân tách giới tính và nhạy cảm giới cần được thu 
thập và báo cáo công khai tới các bên liên quan. Trong trường hợp 
này, Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) sẽ đóng vai trò quan trọng 
và cần được hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, 
thống nhất và liên tục. 

• Phân bổ ngân sách. Các Bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về 
nông nghiệp, tài nguyên nước và quản lý chất thải như Bộ NN&PTNT 
và Bộ TNMT cần đảm bảo và/hoặc đề xuất phân bổ ngân sách để 
đảm bảo những cân nhắc về giới và lồng ghép giới được áp dụng 
trong xây dựng và thực hiện chính sách, chương trình hành động 
về ứng phó với BĐKH. Đồng thời, Bộ LĐ-TBXH, cơ quan chịu trách 
nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cũng như Bộ Tài chính và 
Bộ KH&ĐT, các cơ quan chịu trách nhiệm huy động và sử dụng hiệu 
quả nguồn vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, cần ưu tiên phân 
bổ nguồn lực cho hoạt động liên quan đến lồng ghép giới. Nguồn 
ngân sách này cần được sử dụng cho việc thống kê về giới, phân 
tích giới, nâng cao năng lực, đáp ứng các nhu cầu trên cơ sở khác 
biệt giới và các hoạt động giám sát và đánh giá trong các chương 
trình, dự án phát triển năng lượng tái tạo.

• Đưa các cân nhắc về giới vào quá trình thực hiện NDC cập nhật. Các 
cân nhắc về giới cần được đưa vào quá trình thiết kế, triển khai và 
vận hành các mô hình thành phố sinh thái, phân loại rác thải và các 
mô hình phát triển ít phát thải các-bon khác như đã đề cập trong 
bản NDC cập nhật năm 2020, trên cơ sở nam giới và phụ nữ có thể 
có những mối quan ngại, ưu tiên, quan tâm và sở thích khác nhau. 
Những điểm quan trọng này cần được truyền thông hiệu quả đến 
tất cả các bên liên quan, đặc biệt là người dân, doanh nghiệp thông 
qua các diễn đàn đối thoại, tài liệu hướng dẫn và các chương trình 
nâng cao nhận thức như một phần trong quá trình thực hiện NDC.
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