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Báo cáo này được xây dựng nhằm tài liệu hóa những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực quản lý 
vận tải hành khách công cộng thông qua các sáng kiến ngân sách có trách nhiệm giới của Trung tâm Quản 
lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2017 - 
2020. Sáng kiến được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Thành phố an toàn cho 
phụ nữ và trẻ em gái. 

Mặc dù Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là việc đưa các nguyên tắc 
thúc đẩy bình đẳng giới vào Luật Ngân sách nhà nước (2015), tuy nhiên cho đến nay chưa có các hướng dẫn 
để thực hiện các nguyên tắc này. Trong khi đó, ngân sách có trách nhiệm giới được chứng minh là một trong 
những cách tiếp cận hiệu quả nhằm đảm bảo các chính sách và cam kết về bình đẳng giới được thực thi 
trong thực tế. Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình, việc sử dụng nguồn lực nội địa của 
quốc gia để đảm bảo và thúc đẩy bình đẳng giới là yếu tố tiên quyết hướng đến bình đẳng giới thực chất 
như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã và đang thực hiện: Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối 
xử đối với phụ nữ (CEDAW), Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh (BPFA) và Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). 

Với cam kết mạnh mẽ của Sở Giao thông vận tải trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng hướng đến thành phố an 
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn 2030, UN Women Việt Nam đã hợp 
tác chặt chẽ với Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố để đưa ngân sách có trách nhiệm giới 
vào lĩnh vực giao thông vận tải – một lĩnh vực mà nhiều người sẽ đặt câu hỏi về tính liên quan của nó đến 
bình đẳng giới. Báo cáo mong muốn phác họa cụ thể sự vận hành của nguyên tắc bình đẳng giới trong Luật 
Ngân sách 2015 trong một lĩnh vực cụ thể là giao thông công cộng. Báo cáo ghi lại những kết quả ban đầu, 
thách thức và khó khăn trong việc thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới trong quản lý vận tải hành khách 
công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020, từ đó, đưa ra những đề xuất để hướng đến thúc 
đẩy ngân sách có trách nhiệm giới trong lĩnh vực giao thông công cộng ở Việt Nam.

Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UN 
Women Việt Nam với sự tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng báo cáo từ Trung tâm Quản lý 
Giao thông công cộng thành phố. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ông Hà Lê Ân - Phó Giám đốc 
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thiện báo cáo này.  

Ngân sách có trách nhiệm giới hướng đến xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: 
Sáng kiến của TP. Hồ Chí Minh trong cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng



4 NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI: 

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC 
GIAO THÔNG VẬN TẢI1

Ảnh: UN Women Việt Nam
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Tầm quan trọng của giao thông vận tải đối với 
việc thúc đẩy bình đẳng giới

Giao thông vận tải là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất của cơ sở hạ tầng quốc gia và là một trong 
những chìa khóa quan trọng của bình đẳng giới. Hệ 
thống giao thông tốt không chỉ thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế mà còn góp phần phát triển xã hội bền vững 
thông qua mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y 
tế và giáo dục, việc làm, tăng cường trao đổi thông 
tin và thúc đẩy gắn kết xã hội. Phụ nữ và nam giới 
lựa chọn các phương tiện giao thông khác nhau và 
gặp phải những rào cản khác nhau trong quá trình 
đi lại. Những nhu cầu khác nhau của  phụ nữ và nam 
giới trong giao thông xuất phát từ sự khác nhau về 
vai trò kinh tế, xã hội, trách nhiệm chăm sóc đối với 
gia đình mà xã hội mong đợi ở mỗi giới. Vì vậy, phân 
tích và xác định các tác động về giới trong lĩnh vực 
giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc 
đẩy bình đẳng giới. 

1 Công việc chăm sóc không lương là những công việc được thực hiện trong gia đình bởi các thành viên của gia đình để duy trì cuộc sống mà 
không được trả lương. Công việc chăm sóc không lương bao gồm công việc nội trợ (nấu ăn, chuẩn bị thức ăn, lau chùi, giặt giũ quần áo, lấy 
nước và nhiên liệu…), công việc chăm sóc trực tiếp (chăm sóc trẻ em, người già, người khuyết tật và người lớn). Công việc chăm sóc không 
lương có thể thực hiện trong hộ gia đình hoặc ở cộng đồng.

2 UN Women và ADB. Khuyến nghị Chính sách. Ngân sách có trách nhiệm giới ở Việt Nam: Bình đẳng giới trong giao thông vận tải; UN Women 

Hệ thống giao thông tốt thúc đẩy quyền năng kinh 
tế cho phụ nữ: Việc đầu tư nghèo nàn vào cơ sở hạ 
tầng giao thông và không tính đến các yếu tố giới 
làm giảm cơ hội tiếp cận việc làm được trả lương và 
tăng gánh nặng công việc chăm sóc không lương 
của phụ nữ1, từ đó không thay đổi và càng làm tăng 
tình trạng bất bình đẳng giới. Sự di chuyển hạn chế 
của phụ nữ do những khó khăn trong tiếp cận giao 
thông sẽ hạn chế phụ nữ đóng góp một cách tối đa 
vào tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng ở cả mức 
độ hộ gia đình và mức độ quốc gia.

Hệ thống giao thông tốt tạo điều kiện cho phụ nữ 
được tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục2: Tiếp cận 
giao thông khó khăn làm giảm khả năng sử dụng 
dịch vụ y tế và các dịch vụ công cộng khác và điều 
này có thể làm tăng tỷ lệ tử vong ở bà mẹ. Ở những 
vùng sâu, vùng xa, hệ thống giao thông thuận tiện 
sẽ cải thiện tỷ lệ trẻ em đến trường. Khi phụ nữ được 
tiếp cận với các dịch vụ xã hội, dịch vụ công một cách 
thuận tiện, sẽ có nhiều thời gian cho công việc trả 
công và tham gia các hoạt động xã hội.

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC 
GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ảnh: UN Women Việt Nam
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Hệ thống giao thông công cộng an toàn làm giảm 
nguy cơ nguy cơ quấy rối tình dục trên các phương 
tiện giao thông công cộng3: Sự an toàn và tránh bị 
quấy rối tình dục là mối quan tâm lớn của người sử 
dụng phương tiện giao thông công cộng là phụ nữ. 
Phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương trước tấn công bạo 
lực hoặc lạm dụng tình dục khi tham gia giao thông 
công cộng4. Dịch vụ vận tải hành khách công cộng 
an toàn và thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ 
nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút người dân sử 
dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì 
phương tiện giao thông cá nhân. 

and UNOPC. Integrating gender throughout infrastructure project phases in Asia and Pacific: Transport and Roads. 

3 UN Women và ADB. Khuyến nghị Chính sách. Ngân sách có trách nhiệm giới ở Việt Nam: Bình đẳng giới trong giao thông vận tải

4 UN Women và ADB. Khuyến nghị Chính sách. Ngân sách có trách nhiệm giới ở Việt Nam: Bình đẳng giới trong giao thông vận tải

Bình đẳng giới trong lĩnh vực giao thông được ghi 
nhận trong các văn bản quốc tế: 

Phụ nữ có quyền bình đẳng về việc làm, thu nhập, 
xã hội và lợi ích kinh tế, trong đó giao thông và di 
chuyển là điều cơ bản cần được tiếp cận. Rào cản 
giới bao gồm cả việc di chuyển/đi lại để tham gia đời 
sống công cộng và công việc được trả lương là một 
hình thức của phân biệt đối xử. Cụ thể như sau:

Ảnh: UN Women Việt Nam
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Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ (CEDAW)

 • Điều 11 (1) (d)-(e):  phụ nữ có quyền bình đẳng trong việc làm, thu nhập, các lợi ích xã hội và 
kinh tế: cần được tiếp cận với giao thông vận tải và đi lại.

 • Điều 11 (2) (b)-(d):  các rào cản giới bao gồm giao thông vận tải làm cản trở việc tham gia đầy 
đủ vào các hoạt động công và việc làm có trả lương là mang tính phân biệt đối xử. 

 • Điều 13 (a)-(c):  phụ nữ có quyền bình đẳng đối với các lợi ích kinh tế và xã hội – bao gồm đi 
lại và giao thông vận tải.

 • Điều 14 (1)-(2):  phụ nữ tham gia vào các hoạt động không được trả lương và hoạt động tự 
cung tự cấp có quyền hưởng lợi bình đẳng từ quá trình phát triển – bao gồm giao thông vận tải.

Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh(1995)

 • Cương lĩnh năm 1995 đã xác nhận rõ ràng tầm quan trọng của bình đẳng giới trong tiếp cận 
với các nguồn lực vận tải và di chuyển như một điều kiện tiên quyết để phụ nữ có khả năng 
tham gia bình đẳng vào tất cả các khía cạnh xã hội, kinh tế, chính trị và đời sống riêng tư.

Mục tiêu phát triển bền vững (2015-2030)

 • Trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững, Mục tiêu 11.2 về giao thông đề cập đến sự cần thiết 
của việc đảm bảo tiếp cận các hệ thống giao thông an toàn, giá cả hợp lý, dễ tiếp cận và bền 
vững cho tất cả mọi người, cải thiện an toàn đường bộ, mở rộng giao thông công cộng, trong 
đó đặc biệt chú ý đến nhu cầu của những đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em, người 
khuyết tật và người cao tuổi.



8 NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI: 

Thách thức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới 
trong lĩnh vực giao thông ở Việt Nam

Sự đại diện thấp của phụ nữ trong ngành Giao 
thông vận tải làm giảm cơ hội việc làm của họ trong 
lĩnh vực này: GTVT đóng vai trò trong việc tạo ra cơ 
hội việc làm, tuy nhiên, hiện ở Việt Nam tỷ lệ nữ là lao 
động của ngành chiếm khoảng 24%5. Khuôn mẫu 
giới trong đào tạo và lựa chọn ngành nghề là một 
trong những rào cản đối với lao động nữ trong việc 
tham gia vào thị trường lao động của Ngành giao 
thông vận tải. Sự đại diện thấp của phụ nữ trong lao 
động của ngành nói chung và ở các vị trí lãnh đạo nói 
riêng làm hạn chế tiếng nói của họ trong quá trình ra 
các quyết định quan trọng của ngành. 

Phụ nữ gặp nhiều rào cản trong tham gia giao thông: 
Khuôn mẫu giới về sự di chuyển, gánh nặng công việc 
chăm sóc không được trả lương, thu nhập thấp… 
làm hạn chế khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với các 
phương tiện giao thông khác nhau. Các chương trình, đề 
án về giao thông vận tải cũng mang lại những tác động 
khác nhau đối với phụ nữ và nam giới. Ví dụ phụ nữ có 
thể phải đối mặt với nạn buôn bán người, tấn công, mất 
tích… khi tham gia giao thông trên những con đường 
cao tốc vào ban đêm, chỗ vắng người...Khảo sát của Tổ 
chức Action Aid Việt Nam năm 2014 cho thấy, 87% phụ 
nữ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tham gia phỏng vấn cho 
biết họ đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng.

5 Báo cáo của Công đoàn ngành Giao thông vận tải tại Hội thảo tập huấn về Ngân sách có trách nhiệm giới trong lĩnh vực giao thông vận tải, do 
Bộ Giao thông và UN Women tổ chức vào ngày 7-8/12/2017. 

Các chương trình, dự án về giao thông thường 
trung tính về giới: Việc thiết kế chỉ chú trọng vào 
các thông số kỹ thuật mà ít chú trọng vào các dữ liệu 
đánh giá xã hội, đặc biệt là các thông tin từ phân tích 
giới. Do các yếu tố văn hóa, kinh tế và xã hội, phụ 
nữ có các nhu cầu giao thông khác so với nam giới 
nhưng trong thực tế, họ lại ít có cơ hội được tham 
vấn về những ưu tiên và nhu cầu của họ trong tiếp 
cận và sử dụng các phương tiện giao thông. 

Thiếu các dữ liệu phân tích giới trong lĩnh vực GTVT 
là rảo cản cho việc tiến hành các phân tích giới, từ đó, 
gây cản trở cho việc xây dựng các chính sách, chương 
trình giao thông có trách nhiệm giới. Có nhiều lý do 
để giải thích cho vấn đề này, bao gồm nhận thức 
chưa đầy đủ về mối liên hệ giữa bình đẳng giới và 
GTVT, thiếu các hướng dẫn kỹ thuật về phân tích, 
đánh giá tác động giới của các chương trình GTVT, 
thiếu sự cam kết một cách nhất quán từ cấp độ ra 
chính sách ở tầm vĩ mô đến cấp độ triển khai, thực 
hiện ở cấp địa phương và các ngành có liên quan. 
Ngoài ra, còn có rất ít các chương trình tập trung xây 
dựng và phát triển năng lực về giới cho các cán bộ 
làm việc trong lĩnh vực GTVT để thực hiện ngân sách 
có trách nhiệm giới trong ngành giao thông vận tải 
ở Việt Nam.
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Ảnh: UN Women Việt Nam

NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI: 
MỘT CÁCH TIẾP CẬN HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
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Ngân sách có trách nhiệm giới là gì? 

Ngân sách là tuyên bố toàn diện nhất về kế hoạch 
và ưu tiên phát triển kinh tế -xã hội của từng quốc 
gia. Thông qua việc theo dõi dòng tiền đến và đi, các 
quyết định ngân sách cho biết cách thức huy động 
và sử dụng ngân sách, cũng như ai được hưởng lợi từ 
ngân sách. Do đó, việc thực hiện các cam kết về bình 
đẳng giới đòi hỏi tính chủ động trong việc kết hợp 
quan điểm giới vào xây dựng kế hoạch, phát triển 
khung ngân sách và các chương trình đầu tư cụ thể 
nhằm giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới6 một 
cách toàn diện nhất.

Ngân sách có trách nhiệm giới không có nghĩa 
là ngân sách dành riêng cho phụ nữ và nam giới. 
Thay vào đó, ngân sách có trách nhiệm giới là cách 
tiếp cận đưa các phân tích giới vào quy trình lập kế 
hoạch và lập ngân sách của chính phủ, đồng thời chỉ 
ra phương án sử dụng ngân sách để thúc đẩy bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Mục đích quan 
trọng của thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới 
là nâng cao chất lượng và hiệu quả của quản lý tài 
chính công, thông qua lồng ghép các khía cạnh của 
bình đẳng và công bằng trong chi tiêu công và thu 
ngân sách và đảm bảo rằng các chương trình phát 
triển kinh tế xã hội không làm sâu sắc thêm các 

6 UN Women, 2019.

mối quan hệ bất bình đẳng giới hiện hữu trong xã 
hội. Các nghiên cứu ở Việt Nam cũng đã chỉ ra rằng, 
không phải đầu tư nào cũng có tác động tích cực đối 
với bình đẳng giới mặc dù có các kết quả tích cực nói 
chung về kinh tế xã hội. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ngân sách có trách 
nhiệm giới là một công cụ về trách nhiệm giải trình 
để theo dõi và hỗ trợ thực hiện các cam kết về bình 
đẳng giới của chính phủ, khắc phục sự hạn chế về 
nguồn lực khi các dòng ngân sách dành riêng cho 
các hoạt động về bình đẳng giới luôn chiếm một tỷ 
lệ rất nhỏ trong nguồn ngân sách chi tiêu nói chung 
của chính phủ. Là một công cụ chính sách hiệu quả 
nhằm thách thức và giải quyết những vấn đề bất 
bình đẳng giới dai dẳng, ngân sách có trách nhiệm 
giới đã được áp dụng trên 100 nước trên thế giới, 
trong đó có nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương.

Quy định về bình đẳng giới trong Luật Ngân sách 
nhà nước 2015 

Lần đầu tiên nguyên tắc bình đẳng giới được quy 
định trong Luật Ngân sách nhà nước (2015). Sự thay 
đổi này là tiền đề quan trọng để áp dụng cách tiếp 
cận ngân sách có trách nhiệm giới.
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Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước
Căn cứ lập dự toán ngân 
sách nhà nước

Bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ về phát triển kinh tế; 
xoá đói, giảm nghèo; chính sách dân tộc; thực hiện mục tiêu bình 
đẳng giới; phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, đào tạo, y 
tế, khoa học và công nghệ và những chính sách quan trọng khác”

(Khoản 5, Điều 8, Luật Ngân sách nhà nước 2015)

“Nhiệm vụ phát triển kinh 
tế-xã hội và bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại, 
bình đẳng giới”.

(Khoản 1, Điều 41, Luật Ngân 
sách nhà nước 2015)

Trong bối cảnh khi Việt Nam không còn được tiếp 
cận các nguồn tài chính ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển 
quốc tế (International Development Association, 
IDA) và sắp tới có thể là từ các nhà tài trợ, nguồn tài 
chính cho các hoạt động phát triển đang và sẽ đặt 
ra những thách thức trong việc thực hiện chiến lược 
giảm nghèo và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng 
xã hội và bất bình đẳng về giới7. Do vậy, sử dụng 
nguồn tài chính trong nước một cách có hiệu quả 
là bài toán đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn 
chuyển đổi hiện nay. 

7 Oxfam (2019); Financing for development in Vietnam. 

Ảnh: UN Women Việt Nam
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“Trở về nhà vào ban đêm sẽ có nguy cơ cao bị quấy rối” 

(Một phụ nữ được phỏng vấn)

“Ban đêm, mấy chuyến xe buổi tối hoặc thường vào 
các chuyến cuối toàn chở người đi nhậu hoặc mấy 
đứa sinh viên đi chơi về thì hay xảy ra QRTD. Mấy 
người say xỉn thấy phụ nữ, thấy sinh viên hay ai mặc 
đồ hở hang là có hành vi đó.” 

(Một phụ xe buýt)

“Trên xe buýt, em thấy một người đàn ông trí thức 
mang theo cặp đựng máy tính xách tay. Anh ta chạm 
vào em một cách gợi dục, em không bao giờ tưởng 
tượng rằng một người đàn ông như vậy mà hành 
động như thế” 

(Nữ sinh viên) 

“Vào buổi sáng các em nữ sinh đến trường phổ thông 
và trường đại học, xe buýt đông đúc và mọi người 
đang vội vàng như vậy thì các nạn nhân sẽ khó tiếp 
cận ai đó để tìm sự giúp đỡ hoặc khiến các nạn nhân 
nhút nhát/xấu hổ không dám làm điều đó.” 

(Một nữ công nhân)

“Em tham gia một số hoạt động xã hội và phải về nhà 
muộn vào ban đêm. Em thường phải về nhà trước khi 
chương trình kết thúc chứ không dám ở muộn đến 
đêm khuya vì sợ mất an toàn” 

(Nữ sinh viên)

(Nguồn: Trích từ Báo cáo Nghiên cứu phạm vi của UN 

Women và Tp Hồ Chí Minh, 2016)
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Ảnh: UN Women Việt Nam

SÁNG KIẾN VỀ NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM 
GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI CỦA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG CUNG CẤP 
DỊCH VỤ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
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Sáng kiến được thực hiện qua bốn giai đoạn:

GIAI ĐOẠN 1: 
Xác định các vấn đề giới qua nghiên cứu phạm vi

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg (2016) của 
Thủ tướng Chính phủ về “Triển khai mô hình thành 
phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái 
nhằm đảm bảo an toàn tại nơi công cộng”, với sự hỗ 
trợ nguồn lực và kỹ thuật của UN Women, thành phố 
Hồ Chí Minh đã thực hiện một “nghiên cứu phạm vi 
để tìm hiểu và xác định phụ nữ, trẻ em gái thường lo 
ngại gì về sự an toàn của họ trong quá trình làm việc, 
di chuyển và sinh sống trên địa bàn thành phố”. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, quấy rối tình dục và một số 
các hình thức bạo lực tình dục khác đối với phụ nữ 
và trẻ em gái ở nơi công cộng diễn ra tương đối phổ 
biến ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mọi người 
lại thường bỏ qua điều này, không báo cáo vì quan 
niệm thường cho rằng đó là một vấn đề cá nhân. 
Nghiên cứu cũng cho thấy cách hiểu chưa đúng của 
người dân về quấy rối và bạo lực tình dục, và có xu 
hướng đổ lỗi cho nạn nhân bị quấy rối tình dục là do 
họ có cách ăn mặc khêu gợi.

Những người được phỏng vấn cho rằng, quấy rối 
tình dục còn ảnh hưởng đến nền kinh tế, ảnh hưởng 
đến du lịch và hình ảnh về một thành phố an toàn, 
làm hạn chế lượng khách du lịch đến thành phố Hồ 
Chí Minh. Nữ sinh viên, phụ nữ thường bị ảnh hưởng 

nhiều nhất bởi quấy rối tình dục. Họ cho biết, quấy 
rối tình dục đã ảnh hưởng đến cuộc sống, đi lại, học 
tập, làm việc và sự tham gia vào các hoạt động xã hội, 
vì lý do sợ hãi dẫn đến ngại tham gia các hoạt động, 
nhất là vào các buổi tối.

Các cán bộ thuộc ngành giao thông của thành phố 
cũng thừa nhận tình trạng quấy rối tình dục rất phổ 
biến trên xe buýt. Công an cho rằng các tuyến xe 
buýt cần là nơi tập trung can thiệp đầu tiên và đề 
xuất chính quyền thành phố cần có các biện pháp 
để giảm thiểu số người trên xe buýt, tránh tình trạng 
quá tải, đông đúc, tạo cơ hội thuận lợi cho kẻ quấy 
rối hoạt động. Ngoài ra cần có các biện pháp nâng 
cao nhận thức của lái xe và phụ xe đồng thời lắp đặt 
camera giám sát trên xe buýt.

GIAI ĐOẠN 2: 
Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào

Từ nghiên cứu phạm vi nêu trên, năm 2017 UN 
Women đã hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 
Khảo sát cơ sở dữ liệu đầu vào xây dựng Thành phố 
an toàn với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả khảo sát, báo cáo 
đã đề xuất các biện pháp can thiệp để xây dựng kế 
hoạch hoạt động “Chương trình Thành phố an toàn 
với phụ nữ và trẻ em gái” nhằm phục vụ mục đích 
giám sát và đánh giá các can thiệp sau này.
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Một số kết quả về chứng kiến và trải nghiệm quấy rối tình dục qua nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu 
đầu vào năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh

đã chứng kiến quấy rối tình dục
hoặc bạo lực tình dục trong quá khứ

18,5% phụ nữ báo cáo rằng họ đã bị 
quấy rối tình dục/xâm hại tình dục

11,7%
nam giới

cho biết
họ đã từng thực hiện hành 
vi quấy rối tình dục/
xâm hại tình dục
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Các phát hiện chính của Khảo sát như sau: 

 • Tại TP Hồ Chí Minh, 40,9% nam giới và 38,6% phụ 
nữ đã chứng kiến các hành vi quấy rối tình dục, 
18,5% phụ nữ được phỏng vấn cho biết họ đã 
bị quấy rối tình dục và 11,7 % nam giới cho biết 
họ đã thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi 
công cộng. Những nơi phụ nữ cảm thấy không an 
toàn nhất là trên xe buýt, bến đỗ ô tô buýt, công 
viên, nhà vệ sinh công cộng8.

 • Tỷ lệ cảm nhận về mức độ an toàn của phụ nữ và 
trẻ em gái ở nơi công cộng còn thấp: Chỉ có gần 
½ những người được hỏi cho rằng phụ nữ/trẻ em 
gái an toàn khi đi ra ngoài đường vào buổi tối, cụ 
thể là 46% đối với nữ giới và 47,5 % nam giới. Các 
hành vi quấy rối tình dục/bạo lực tình dục chủ yếu 
xảy ra đối với phụ nữ/trẻ em gái ở nơi công cộng 
như: Bị huýt sáo/Mút chuột/Đưa ra các nhận xét/
bình luận hoặc có những cử chỉ gợi dục ngoài ý 
muốn; Bị đụng chạm (tóm/chộp lấy, cấu, véo, tát);  
Bị nghe những chuyện kể/chuyện đùa liên quan 
đến tình dục ngoài ý muốn. Các khu vực chủ yếu 
xảy ra quấy rối tình dục/bạo lực tình dục bao gồm: 
Ở trên đường phố/ngõ/hẻm; Công viên; Xe buýt/
Bến xe buýt/nhà chờ/các điểm trung chuyển; Nhà 
hàng/quán bar/quán bia; Nhà vệ sinh công cộng…

 • Những yếu tố khiến phụ nữ/trẻ em gái cảm thấy 
không an toàn ở nơi công cộng như đèn chiếu 

8 UN Women và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, 2018: Báo cáo khảo sát đầu vào Chương trình thành phố an toàn với phụ nữ 
và trẻ em gái. 

9 Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017)

sáng thiếu/yếu; thiếu nhà vệ sinh sạch sẽ, riêng 
biệt dành cho nữ; có người uống rượu, hoặc sử 
dụng ma túy/chất kích thích.

 • Vẫn còn tồn tại quan điểm quấy rối tình dục/bạo 
lực tình dục đối với phụ nữ/trẻ em gái là chuyện 
bình thường/hay đôi khi có thể chấp nhận được.

 • Người thực hiện hành vi chủ yếu là nhóm nam 
giới có độ tuổi từ 20 đến 49 (nhóm thanh niên và 
trung niên).  Nạn nhân thường là nhóm phụ nữ 
có độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi (nhóm vị thành niên 
và nữ thanh niên). Nạn nhân thiếu kiến thức, kỹ 
năng/năng lực trong phòng ngừa và ứng phó với 
quấy rối tình dục/bạo lực tình dục.

 • Cộng đồng còn thiếu trách nhiệm trong phòng 
ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục/bạo lực tình 
dục; Thiếu năng lực, kỹ năng trong phòng ngừa và 
ứng phó với quấy rối tình dục/bạo lực tình dục.

 • Thiếu các quy định của pháp luật và các biện 
pháp chế tài đối với quấy rối tình dục/bạo lực tình 
dục ở nơi công cộng đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Các kết quả này đã cung cấp thông tin đầu vào cho 
các can thiệp của Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với  
bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 
đến 2020 và tầm nhìn 2030”9 và “Chương trình thành 
phố an toàn, thân thiện với  phụ nữ và trẻ em gái giai 
đoạn 2017 – 2021 và tầm nhìn 2030”. 
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GIAI ĐOẠN 3: 
Thay đổi cách tiếp cận vấn đề giới trong cung cấp 
dịch vụ giao thông công cộng

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố 
Hồ Chí Minh (Ban VSTBPN&BĐG) đã phối hợp với Sở 
Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai 
thí điểm các hoạt động “Cải thiện dịch vụ và cơ sở 
hạ tầng giao thông công cộng đảm bảo thúc đẩy 
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, 
quấy rối tình dục ở nơi công cộng” trong khuôn khổ 
Chương trình Thành phố an toàn, thân thiện với phụ 
nữ và trẻ em. Các hoạt động của sáng kiến áp dụng 
ngân sách có trách nhiệm giới trong lĩnh vực GTVT 
tại thành phố Hồ Chí Minh được phối hợp thực hiện 
giữa Trung tâm Quản lý giao thông công cộng trực 
thuộc Sở Giao thông Vận tải (viết tắt là Trung tâm) và 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, với sự hỗ trợ kĩ 
thuật của UN Women từ năm 2017.

Bước đi đầu tiên trong thay đổi cách tiếp cận là UN 
Women đã hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực của 
các đối tác trong việc thực hiện ngân sách có trách 
nhiệm giới, cụ thể là: Hội thảo tập huấn Bình đẳng 
giới và Ngân sách có trách nhiệm giới với sự tham gia 
của Lãnh đạo Phòng, ban, đơn vị của Sở Giao thông 
Vận tải; Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân 
thành phố; các Sở, ban, ngành thành phố (2017), Xây 
dựng tài liệu Hướng dẫn ngân sách có trách nhiệm 
giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện 
ngân sách của Hội đồng nhân dân (2018); Hội thảo 

tập huấn “Phòng, ngừa bạo lực, quấy rối tình dục trên 
các phương tiện giao thông công cộng” và hướng 
dẫn xây dựng các sáng kiến về ngân sách có trách 
nhiệm giới (2019) cho phòng, ban, đơn vị, Trung tâm 
QLGTCC, Chủ doanh nghiệp vận tải.

Trên cơ sở đó, thành phố đã lựa chọn và xác định 
những ưu tiên can thiệp cụ thể thúc đẩy bình đẳng 
giới trong lĩnh vực giao thông công cộng.

Ảnh: UN Women Việt Nam
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Các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới mà Trung 
tâm đã thực hiện bao gồm:

Các hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng 

 � Hệ thống hỗ trợ hành khách và giám sát các hoạt 
động trên xe buýt: Trên mỗi xe buýt có gắn các 
camera quan sát đảm bảo các yếu tố kĩ thuật 
nhằm giám sát các hành vi nguy hiểm và ngăn 
ngừa các hành vi phạm tội trên xe buýt bao gồm 
các hành vi về quấy rối tình dục.

 � Hệ thống an toàn giám sát hoạt động tại các nhà 
chờ: Hiện nay có 252/638 nhà chờ gắn camera và 
đèn chiếu sáng.

 � Tại Trung tâm điều hành trực tuyến, các nhân viên 
theo dõi qua màn hình camera để giám sát nhà 
chờ, hành trình xe buýt có chạy đúng biểu đồ, 
thời gian hành trình, các hành vi vi phạm pháp 

luật (hành vi quấy rối, xâm hại tình dục trên xe 
buýt, móc túi) trên xe buýt để có biện pháp chấn 
chỉnh hoặc gửi các video bằng chứng xử phạt 
cho cơ quan công an. Duy trì số điện thoại nóng 
(hotline) 0981.860.202 phản ánh về an ninh trật 
tự trên xe buýt do Phòng Cảnh sát hình sự làm 
đầu mối tiếp nhận thông tin.

 � Thành lập đường dây nóng 1022 để tiếp nhận 
thông tin và phản ánh của người dân về mọi vấn 
đề, bao gồm cả vấn đề an toàn giao thông. Số 
điện thoại đường dây nóng được ghi trên những 
bảng thông báo to, trên xe; vé xe buýt; trên phần 
mềm ứng dụng Birmap có chức năng chụp hình 
gửi trực tiếp về Trung tâm để xử lý các vi phạm 
của lái xe và tiếp nhận thông tin phản ánh để xử 
lý các vấn đề liên quan đến tội phạm, bạo lực và 
quấy rối tình dục. 

Ảnh: UN Women Việt Nam
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 � Vận hành thử nghiệm 01 xe buýt màu cam “Hành 
trình xe buýt với Thanh niên nói không với bạo lực 
trên cơ sở giới” và xây dựng các sản phẩm truyền 
thông phát trong cộng đồng dân cư. Sau thử 
nghiệm, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UN Women, 
ActionAid Việt Nam và Công ty truyền thông 
Sunrisesvn hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật cho 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành 

phố cải tạo và vận hành 02 tuyến xe buýt (số 53 và 
số 93) với 43 xe buýt màu cam và trên 50 nhà chờ 
dán thông điệp truyền thông về “Chấm dứt Bạo 
lực giới – Vì thành phố an toàn và thân thiện với 
phụ nữ và trẻ em - #LangNgheHanhDong” nhằm 
hạn chế tình trạng quấy rối tình dục và xâm hại 
tình dục với phụ nữ và trẻ em trên các phương 
tiện vận tải hành khách công cộng và tại các điểm 
chờ xe buýt, trạm trung chuyển. 

Ảnh: Cắt băng vận hành xe buýt màu cam

Ảnh: UN Women Việt NamẢnh: UN Women Việt Nam
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Các hoạt động nâng cao năng lực

 � Hoạt động nâng cao năng lực cho tài xế, phụ xe, 
công chức, viên chức và người lao động bao gồm: 
(i) tập huấn về cách nhận biết và ứng phó với các 
trường hợp quấy rối tình dục, bạo lực tình dục đối 
với phụ nữ và trẻ em gái ở những nơi công cộng; 
(ii) Hội thảo về “Thực trạng và giải pháp đảm 
bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tham gia giao 
thông công cộng”. 

Các hoạt động truyền thông

 � Soạn thảo và phát hành các ấn phẩm truyền thông 
điển hình như: “Clip Chuối văn minh giúp nhận 
thức các hành vi quấy rối quấy rối tình dục và bạo 
lực tình dục nơi công cộng để tự phòng ngừa và 
ngăn chặn”; “Radio hướng dẫn người dân phòng 
ngừa quấy rối tình dục trên xe buýt”; “Sản phẩm 
cách ứng phó với quấy rối tình dục dành cho tài 
xế, nhân viên phục vụ, hành khách và người bị 
hại trên xe buýt” các ấn phẩm truyền thông được 
tải qua mạng xã hội, trạm chờ vận tải hành khách 
công cộng; sảnh chờ các bệnh viện; phát trong 
các hội nghị/hội thảo, các sự kiện truyền thông và 
phát qua các kênh của Đài Truyền hình, Đài Tiếng 
nói nhân dân thành phố.

Ảnh: Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng 
Ông Hà Lê Ân thuyết minh về cải tạo hệ thống vận tải hành 
khách công cộng  đáp ứng nhu cầu giới

Ảnh: Tuyến xe bus với thông điệp cam về phòng chống bạo 
lực trên cơ sở giới và lên tiếng khi chứng kiến quấy rối tình dục 
trên ô tô bus

Tuyến 53 
26 xe

Tuyến 93 
17 xe

Ảnh: UN Women Việt Nam

Ảnh: UN Women Việt Nam
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GIAI ĐOẠN 4: 
Tạo sự thay đổi 

Sau nhiều nỗ lực, với những thay đổi ban đầu từ 
nhận thức đến hành động; chủ động  lồng ghép giới 
trong một số hoạt động của Trung tâm quản lý giao 
thông công cộng đến sự quan tâm đến yếu tố giới 
trong lập ngân sách, đề xuất vốn. 

Thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc 
thúc đẩy bình đẳng giới trong GTVT là điều kiện 
tiên quyết

 � Sự thay đổi trong nhận thức được thể hiện qua 
chia sẻ của Lãnh đạo của Trung tâm: (i) từ suy nghĩ 
cho rằng giới không có mối liên hệ với GTVT đến 
nhận thức được rằng sự an toàn đối với phụ nữ 
và trẻ em gái cần phải là một trong những tiêu 
chí để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành 
khách công cộng; (ii) từ việc chỉ chú trọng đến các 
yếu tố kỹ thuật đơn thuần trong lắp đặt, xây dựng 
nhà chờ đến việc làm thế nào để các yếu tố kỹ 
thuật hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho sự an 
toàn đối với phụ nữ và trẻ em gái.

 � Sự ủng hộ của lãnh đạo Sở GTVT và chỉ định 
Trung tâm quản lý giao thông công cộng là đầu 
mối để thực hiện các hoạt động trong Chương 
trình Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em 
gái là một bằng chứng về sự thay đổi trong nhận 
thức về vai trò của GTVT trong việc thúc đẩy bình 
đẳng giới. Phân công một cơ quan đầu mối trong 
việc thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới là một 

cam kết về tăng cường tính giải trình trong công 
tác bình đẳng giới và tạo môi trường thuận lợi 
cho công tác trao đổi, phối hợp giữa các bên liên 
quan của thành phố về bình đẳng giới. Điều này 
cũng tạo thuận lợi cho việc tập trung ưu tiên vào 
tăng cường xây dựng năng lực về bình đẳng giới 
cho cơ quan đầu mối. 

Thay đổi trong thực tiễn hoạt động của Trung 
tâm với sự hỗ trợ chuyên môn của Sở Lao động- 
Thương binh và Xã hội 

 � Điều chỉnh thiết bị giám sát tại nhà chờ xe buýt 
đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: 
Những thay đổi trong thực tế được bắt đầu từ các 
thay đổi mang tính kĩ thuật, cụ thể như thay thế 
che chắn tại nhà chờ ô tô bus bằng kính trong 
suốt, lắp đủ đèn để đảm bảo ánh sáng nhằm tăng 
cường sự minh bạch, tránh các hành vi tội phạm 
bao gồm cả các hành vi về quấy rối tình dục. Hệ 
thống camera trước đây chủ yếu được sử dụng để 
giám sát các xe buýt về việc tuân thủ thời gian và 
lộ trình/ tuyến đường vì vậy lắp đặt ở tầm nhìn với 
cự ly xa, sau đó đã được thay đổi ở cự ly gần hơn 
để có tính năng giám sát được các hành vi quấy 
rối tình dục ở nhà chờ và trên xe buýt.

 � Sự an toàn đối với phụ nữ và trẻ em gái là một 
trong những nội dung  trong hoạt động của 
Trung tâm. Cụ thể là: (i) năm 2018, trung tâm đã 
rà soát và hoàn thiện Quy tắc ứng xử xe buýt thân 
thiện và an toàn với hành khách, trong đó có cụ 

Ảnh: UN Women Việt Nam

Ảnh: UN Women Việt Nam
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thể hóa các nội quy ứng xử trên xe buýt cho lái 
xe, phụ xe và hành khách hướng đến kết quả đầu 
ra là các dịch vụ hướng đến an toàn cho phụ nữ 
và trẻ em gái ; (ii) Đưa vấn đề quấy rối tình dục 
vào quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình 
sự PC02 Công an TP.HCM và Thanh tra giao thông 
thành phố để triển khai xử lý các trường hợp vi 
phạm pháp luật trên xe buýt và tại các bến, trạm 
dừng và nhà chờ xe buýt.

 � Đa dạng về hình thức truyền thông tạo nên 
điểm nhấn trong GVVT nhìn từ góc độ về giới: 
Có thể thấy GTVT đã đóng vai trò quan trọng 
trong công tác truyền thông về bình đẳng giới, 
cụ thể các Bảng quảng cáo điện tử trên địa bàn 
thành phố có chạy thông tin về phòng chống 
quấy rối tình dục; Dán màu vàng cam hệ thống 
nhà chờ, xe buýt để nâng cao nhận thức của 
người sử dụng xe buýt về phòng chống quấy rối 
tại nơi công cộng; tham gia triển lãm sản phẩm 
về an toàn đối với phụ nữ và trẻ em gái do Trung 
ương Hội phụ nữ tổ chức nhân dịp công bố chủ 
đề năm 2019: An toàn cho phụ nữ và trẻ em; Các 
chương trình truyền thông “Buýt cùng em đến 
trường”; “Trải nghiệm cùng xe buýt” với mục đích 
vận động học sinh sử dụng xe buýt đi học. Điều 
đó không chỉ hướng tới mục tiêu của ngành giao 
thông là thu hút người dân sử dụng các phương 

10 Quyết định số 1303/QĐ-SGTVT (8/9/2020) và Quyết định số 1304/ QĐ-SGTVT (8/9/2020)

tiện giao thông công cộng một cách tối đa, mà 
qua đó còn góp phần xây dựng môi trường sống 
an toàn cho từng người dân sống trên địa bàn 
thành phố. Nhiều trẻ em tham gia giao thông 
khi đi đến trường cũng góp phần không nhỏ làm 
giảm thời gian của phụ nữ và nam giới phải đưa 
con đến trường..

Thay đổi ở cấp độ chính sách và ngân sách 

 � Ngân sách thành phố cho một số công trình cải 
tạo, nâng cấp các điểm dừng xe buýt của thành 
phố ở một mức độ nhất định đã thể hiện ngân 
sách có trách nhiệm giới:

 • Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh ban 
hành 02 Quyết định về Phê duyệt Báo cáo kinh 
tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp 
các điểm dừng xe buýt trên Quốc lộ 1A đoạn 
từ cầu vượt Bình Phước tới Ngã tư An Sương và 
trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn.10 Trong 
các quyết định này, việc sửa chữa, nâng cấp 
các nhà chờ đều phải đảm bảo sự an toàn cho 
phụ nữ và trẻ em gái như sử dụng kính trong 
suốt, lắp đặt hệ thống camera, đảm bảo hệ 
thống chiếu sáng tốt. Đến 31/12/2020 tất cả 
các nhà chờ được hoàn thành bằng nguồn 
vốn ngân sách của Thành phố.
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 • Thành phố đã phê duyệt Đề án Vận tải công 
cộng và kiểm soát, xử lý phương tiện cơ giới cá 
nhân giai đoạn 2020-2030 với 27 giải pháp, 
bao gồm giải pháp số 14 về Nâng cao năng 
lực cho nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ. 
Với giải pháp số 14 thuộc chức năng của 
Trung tâm, Trung tâm đã đề xuất vốn để thực 
hiện, trong đó có có lồng ghép nội dung về 

bình đẳng giới, phòng chống quấy rối tình 
dục và vấn đề đảm bảo an toàn và tiếp cận 
dịch vụ cho người khuyết tật như một nội 
dung chủ chốt. Đây là tiền đề quan trọng 
cho việc xây dựng, bố trí ngân sách để thúc 
đẩy bình đẳng giới để thực hiện Đề án Vận 
tải công cộng và kiểm soát, xử lý phương tiện 
cơ giới cá nhân giai đoạn 2020-2030. 

Ảnh: UN Women Việt Nam
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4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
VÀ NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO 

Ảnh: UN Women Việt Nam
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 � Chương trình Thành phố an toàn đối với phụ nữ 
và trẻ em gái ở thành phố Hồ Chí Minh là một ví 
dụ tốt trong việc giải quyết hài hòa các mục tiêu 
phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông kết hợp với thúc đẩy công bằng xã hội và 
bình đẳng giới thông qua áp dụng tiếp cận ngân 
sách có trách nhiệm giới.

 � Cam kết của lãnh đạo các cấp có ý nghĩa quyết 
định. Thay đổi nhận thức và hành vi là một quá 
trình liên tục và đòi hỏi sự kiên trì. Tuy những cá 
nhân có vai trò quan trọng, song nâng cao nhận 
thức và năng lực cho các cán bộ của Trung tâm 
cũng như xây dựng sự cam kết của lãnh đạo cấp 
cao hơn là chìa khóa cho việc tiếp tục những nỗ 
lực thúc đẩy và duy trì các thành quả ban đầu 
trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực 
giao thông của Thành phố, ví dụ thông qua việc 
tổ chức diễn đàn cấp thành phố về chủ đề này.

 � Thực hiện đánh giá tác động của các Chương 
trình truyền thông “Buýt cùng em đến trường” 
và “Trải nghiệm cùng xe buýt”. Cần hỗ trợ để xây 
dựng hệ thống giám sát, số liệu và phân tích giới, 
ví dụ với chương trình “buýt cùng em đến trường” 
nếu tăng số lượng học sinh sử dụng xe buýt và xe 
buýt đảm bảo an toàn, thân thiện không bạo lực 
và quấy rối tình dục, sẽ giảm được thời gian của 
cha mẹ dành cho công việc chăm sóc không được 
trả công (không mất thời gian đưa đón con đi 
học), hay chương trình “trải nghiệm cùng xe buýt” 

cần phân tích mức độ mà dịch vụ vận tải công 
cộng có thể đáp ứng nhu cầu của hành khách từ 
lăng kính giới. 

 � Trên cơ sở các hoạt động mà Trung tâm Quản lý 
giao thông công cộng sẽ thực hiện trong năm 
2021 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, lựa 
chọn một số các hoạt động áp dụng ngân sách 
có trách nhiệm giới trong những năm tiếp theo. 

 � Thu thập số liệu, phân tích, đánh giá dịch vụ 
vận tải hành khách công cộng từ lăng kính giới 
với mục đích đảm bảo có được các bằng chứng 
trong quá trình vận động chính sách; nâng cao 
năng lực và xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật. 
Cụ thể như sau:

 • Xây dựng các hướng dẫn/bảng biểu cụ thể 
nhằm hỗ trợ việc giám sát dịch vụ vận tải 
hành khách công cộng có trách nhiệm giới; 
bao gồm thu thập số liệu tách biệt theo giới 
tính một cách thường xuyên trong quá trình 
cung cấp dịch vụ. 

 • Thúc đẩy thực hiện phân tích giới trong dịch 
vụ vận tải hành khách công cộng (dịch vụ xe 
buýt công cộng) nhằm tìm hiểu nhu cầu của 
các nhóm đối tượng khác nhau và cung cấp 
thông tin đầu vào cho việc thiết kế dịch vụ có 
trách nhiệm giới.

Ảnh: UN Women Việt Nam
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 • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch 
vụ vận tải hành khách công cộng có trách 
nhiệm giới, bao gồm các chỉ số giám sát  liên 
quan đến nhân viên lái xe (VD năng lực và hiểu 
biết về các vấn đề giới trong lĩnh vực GTVT), 
khách hàng (mức độ hài lòng của nam, nữ về 
dịch vụ), các nội dung về chuyên môn kỹ thuật 
(hệ thống thiết bị, cơ sở hạ tầng giao thông)...

 • Nâng cao năng lực cho nhân viên lái xe, nhân 
viên phục vụ, đội ngũ quản lý vận tải hành 
khách công cộng về bình đẳng giới và lồng 
ghép giới trong công việc và hoạt động của 
Trung tâm mà họ có trách nhiệm thực hiện. 

 • Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây 
dựng các Công trình Giao thông lồng ghép vấn 
đề giới và phòng chống bạo lực, quấy rối tình 
dục tại nơi công cộng - Dự án Giao thông Xanh.

Ảnh: UN Women Việt Nam



Ảnh: UN Women Việt Nam



28 NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI: 

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và 
Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)  
Văn phòng tại Việt Nam
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 24 38501000 - Fax: 24 37265520
http://vietnam.unwomen.org

Ảnh: UN Women Việt Nam
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Trung tâm Quản lý Giao thông Công Cộng TP. HCM
27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh


