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PHÂN TÍCH GIỚI (TÓM TẮT) 

A. Tiến bộ và các thách thức chủ yếu 

1. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể hướng đến mục tiêu bình đẳng giới, đặc 
biệt là thu hẹp khoảng cách giới trong giáo dục, giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ, mở rộng cơ hội kinh 
tế cho cả nam giới và phụ nữ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đáng kể trong lĩnh vực này 
do phụ nữ vẫn còn ít tham gia vào quá trình ra quyết định của nhà nước; thị trường lao động 
còn phân biệt về giới khá cao; HIV/AIDS lây lan rộng đối với phụ nữ; và tỉ lệ chênh lệch giới tính 
khi sinh tăng lên, cho thấy một định kiến xã hội trọng nam khinh nữ đã ăn sâu trong dân chúng. 
Khoảng cách giới thể hiện rõ rệt hơn ở vùng nông thôn và một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu 
số. Chỉ số phát triển giới của Việt Nam xếp thứ 58 trong số 138 quốc gia, cao hơn so với các 
nước láng giềng như Thái Lan xếp thứ 60 và Phi-líp-pin xếp thứ 78.1 
 
2. Trao quyền kinh tế. Tỉ lệ tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động là 72,3%, một 
trong những tỉ lệ cao nhất trong khu vực, tuy nhiên có nhiều lao động nữ chỉ làm việc nhà và 
không có lương (53,5%).2 Tổng cục Thống kê ước tính có 81% lao động nữ hiện nay đang làm 
việc trong khu vực phi chính thức. Tỉ lệ phụ nữ có việc làm giản đơn là 68%, so với 57% lao 
động nam. Tách biệt giới trên thị trường lao động tập trung vào phụ nữ làm những công việc 
giản đơn, thù lao thấp và bấp bênh. Tỉ lệ lao động nữ cao nhất là trong ngành nông nghiệp 
(50%), tiếp theo là dịch vụ (33%), và công nghiệp (17%).3 Ngoài ngành sản xuất công nghiệp, 
bán lẻ và sửa chữa ô tô xe máy, lao động nữ chủ yếu tập trung trong các ngành khách sạn, nhà 
hàng, y tế và giáo dục, trong khi nam giới tập trung vào các ngành xây dựng, công ích, giao 
thông vận tải, kinh doanh và dịch vụ tài chính. Trong những ngành lao động nữ chiếm đa số, 
như dệt may và da giày, lao động nữ thường có kỹ năng thấp, lương thấp trong khi phải làm 
việc nhiều giờ và ít được đào tạo hay thăng tiến. Nhìn chung, lao động nữ có tiền lương thấp 
hơn một phần tư so với lao động nam làm cùng một công việc, khoảng cách này tăng lên theo 
trình độ học vấn và đào tạo, loại hình giáo dục và công việc của người lao động. Lao động nam 
thường được đào tạo nhiều hơn, kỹ năng cao hơn, 20% nam giới có việc làm và 15% nữ giới 
có việc làm đã được đào tạo nghề và 5,4% lao động nam, 4,0% lao động nữ tốt nghiệp đại học. 
Việc tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và nữ là 55 có ảnh hưởng đến khả năng được thăng tiến và 
nắm giữ vị trí quản lý của nữ giới. Chỉ có 5% tổng giám đốc và 9,7% phó tổng giám đốc các 
công ty lớn là nữ giới.4 Trình độ học vấn thấp, không được đào tạo kỹ năng nghề, thiếu khả 
năng tiếp cận với tín dụng và dịch vụ tài chính, và tách biệt giới trên thị trường lao động là các 
nguyên nhân cản trở phụ nữ kiếm được công việc tốt hơn và cải thiện thu nhập. 
 
3. Giáo dục. Việt Nam đạt được kết quả khá cân bằng trong giáo dục, học sinh nữ chiếm 
gần khoảng một nửa ở cả hai cấp tiểu học (48,5%) và trung học (trung học cơ sở 48,2% và 
trung học phổ thông 49,3%). Ở cấp cao đẳng và đại học, tỉ lệ sinh viên nữ cao hơn sinh viên 
nam, năm 2007 sinh viên nữ trong các trường cao đẳng chiếm 53,8% và đại học là 55%. Tuy 
nhiên, khác biệt theo giới vẫn tồn tại nếu nhìn vào kết quả giáo dục ở khu vực nông thôn và 
miền núi, đặc biệt là đối với các em nữ người dân tộc thiểu số.5 Trường học ở xa, rào cản về 
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ngôn ngữ, định kiến về giới dai dẳng, không có chương trình và phương pháp giảng dạy nhạy 
cảm giới và phù hợp với phong tục tập quán địa phương, thiếu giáo viên nữ có đủ năng lực là 
những vấn đề nổi cộm. Ở cấp cao đẳng và đại học, vấn đề chính là mất cân đối giới tính giữa 
các ngành học6 và đội ngũ giảng viên, và sự thiếu tương quan giữa đào tạo dạy nghề cho nữ 
giới và nhu cầu của thị trường lao động. Trong lực lượng lao động, có 2,7% nam giới vào 4,5% 
nữ giới không biết chữ vào năm 2007.7 Khoảng cách trong đào tạo các ngành nghề kỹ thuật 
còn cao hơn, 70,9% lao động nữ và 60% lao động nam trong lực lượng lao động không được 
đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Những khoảng cách về giới trong trình độ học vấn cơ bản và đào 
tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật cho thấy lao động nữ có nhiều thiệt thòi bất lợi so với nam 
giới trên thị trường lao động hiện nay.8  
 
4. Y tế. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ. Tỉ lệ tử 
vong bà mẹ năm 2009 là 69/100.000 ca sinh sống, giảm còn dưới một phần ba so với con số 
233 bà mẹ vào năm 1990. Tuy nhiên, kết quả này không đồng đều, vì có sự chênh lệch lớn 
giữa các vùng nông thôn và thành thị (145 bà mẹ ở nông thôn so với 79 bà mẹ ở thành thị), 
giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số (81 bà mẹ ở nhóm người Kinh, 316 bà mẹ ở nhóm 
dân tộc thiểu số).9 Cải thiện tiếp cận với dịch vụ sinh sản và phụ sản chất lượng cao và nữ hộ 
sinh có tay nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số là một thách thức lớn trong cuộc chiến giảm tỉ lệ 
tử vong bà mẹ, vì chỉ có 45,8% ca sinh của phụ nữ dân tộc là được nữ hộ sinh có tay nghề đỡ, 
chưa đến một nửa so với con số 96,4% của phụ nữ người Kinh. Việt Nam đã đạt thành tích ấn 
tượng trong việc giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh xuống còn 15 trẻ trên 1.000 ca sinh sống vào 
năm 2008, và tỉ lệ tử vong trẻ em là 26/1.000.10 Hiện nay Việt Nam có khoảng 243.000 người 
nhiễm HIV/AIDS, trong đó 25% là phụ nữ, tuy nhiên con số này dự báo sẽ tăng vì nam giới làm 
lây nhiễm HIV sang vợ và bạn tình của mình).11 Một nghiên cứu trong năm 2010 cho biết cả 
nam giới và phụ nữ đều đánh giá thấp nguy cơ lây nhiễm HIV của phụ nữ từ bạn tình của mình 
do thiếu hiểu biết (chú thích 5).12 Một vấn đề khác đang nổi lên là tình trạng phá thai lựa chọn 
giới tính gia tăng, cũng như gia tăng tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh (112:100), phản ánh tâm 
lý trọng nam khinh nữ và áp lực của chính sách mỗi gia đình chỉ có hai con. Theo Quỹ Dân số 
Liên Hiệp Quốc, tỉ lệ nam nữ hiện nay có nghĩa là đến năm 2035 nam giới sẽ thừa 10%, với 
những hệ lụy tiêu cực như nhu cầu mại dâm, hôn nhân với người nước ngoài và buôn bán phụ 
nữ.   
 
5. Cấp nước và vệ sinh. Giữa các vùng miền có sự khác biệt rất lớn về tỉ lệ tiếp cận với 
nước sạch và vệ sinh, tỉ lệ này ở thành thị là 87% và nông thôn là 54,2%, người Kinh là 66,7% 
và người dân tộc thiểu số là 26,5%. Chỉ có 18% người dân biết rằng sử dụng nhà tiêu hợp vệ 
sinh sẽ ngừa được bệnh tiêu chảy và các bệnh liên quan. Thiếu nước sạch và vệ sinh tác động 
tiêu cực đối với phụ nữ liên quan đến gánh nặng công việc, phân bổ thời gian, sức khỏe và 
chất lượng sống, vì phụ nữ chịu trách nhiệm chính về vệ sinh của gia đình và cộng đồng, là lực 
lượng chính chăm sóc trẻ em và người già trong gia đình. 
 
6. Quá trình ra quyết định và đời sống chính trị. Đại biểu nữ chiếm tỉ lệ 25% trong Quốc 
hội, một trong những quốc gia có tỉ lệ nữ giới tham gia quốc hội cao nhất trong khu vực. Tuy 
nhiên, chỉ có một bộ trưởng nữ trong số 22 bộ trưởng, và chỉ có 2 trong 9 cơ quan chính phủ có 
lãnh đạo nữ. Tỉ lệ đại biểu nữ tham gia hội đồng nhân dân là 23,9% ở cấp tỉnh, 23% ở cấp 
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huyện và 20% ở cấp xã. (Chú thích: UN Việt Nam (2009), UN Tài liệu tóm tắt về Giới của UN: 
Quan hệ giới qua thời gian). Tuy nhiên, số lượng phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo vẫn rất 
thấp. Nam giới chiếm đa số trong bộ máy công chức, đặc biệt là ở các Bộ nắm giữ quốc phòng, 
luật pháp, tư pháp, kinh tế, ngoại giao và tài chính, chiếm đến 85-92% vị trí lãnh đạo. Các bộ 
văn hóa, giáo dục, lao động thương binh xã hội, công nghệ và môi trường có tỉ lệ nữ cao hơn, 
từ 28-37%. Ở cấp xã, cán bộ đảng là phụ nữ nhìn chung được đào tạo tốt hơn so với cán bộ 
đảng là nam giới, cho thấy rằng phụ nữ cần phải có học vấn, đào tạo nhiều hơn mới nhận được 
sự ủng hộ của các đảng viên ở địa phương. Rào cản đối với sự tham gia công tác của phụ nữ 
bao gồm những yếu tố như gánh nặng việc nhà, sinh con, các giá trị và thái độ truyền thống về 
vai trò của phụ nữ, các quy tắc và quy chế chính thức đã có định kiến giới, cơ hội đào tạo và 
nâng cao năng lực không bình đẳng.  

 
7. Bạo lực giới. Bạo lực đối với nữ giới vẫn là một vấn đề quan ngại, 21% cặp vợ chồng 
có bạo lực gia đình.13 Mặc dù có pháp luật bảo vệ phụ nữ như Luật Phòng chống Bạo lực Gia 
đình 2007, song tình trạng thực thi pháp luật yếu kém, thái độ và tập quán truyền thống, sự 
thiếu hiểu biết của phụ nữ về quyền của mình, và các định kiến giới tiêu cực là những nguyên 
nhân làm cho tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn.  

 
B. Pháp luật và Chiến lược về Giới của Chính phủ  

8. Việt Nam cam kết mạnh mẽ với mục tiêu bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, điều 
này thể hiện rõ trong Luật Bình đẳng Giới, 2006 – với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát 
triển Châu Á — đảm bảo quyền bình đẳng cho phụ nữ và xây dựng các chiến lược bình đẳng 
giới cho các bộ ngành. Vụ Bình đẳng giới được thành lập tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội để giúp cho việc thực hiện Luật Bình đẳng Giới. Năm 2007, Việt Nam ban hành Luật Phòng 
chống Bạo lực Gia đình và sau đó tổ chức một chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng, 
nhắm vào đối tượng nam giới. Tháng 11.2001, chính phủ thông qua Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Các bộ luật quan trọng khác được ban hành 
để bảo vệ quyền của phụ nữ bao gồm Luật chống buôn bán phụ nữ, 2011. Bộ luật Hình sự 
cung cấp hành lang pháp lý để truy tố các tội danh hiếp dâm, bao gồm cả cưỡng hiếp vợ trong 
luật bình đẳng giới. Hội Phụ nữ Việt Nam – một tổ chức đoàn thể - đã hình thành một mạng 
lưới hội viên từ trung ương đến cơ sở, với chi nhánh ở tất cả các tỉnh thành, địa phương. Hội 
phụ nữ có rất nhiều chương trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như y tế, giáo dục, tín dụng, 
đào tạo, để giúp cho hoạt động phát triển phụ nữ. Phụ nữ phải là hội viên của Hội Phụ nữ để 
được nhận hỗ trợ, đặc biệt chú trọng tới người nghèo. Hội phụ nữ là một lực lượng mạnh mẽ 
vận động cho bình đẳng giới, song trình độ năng lực của cán bộ hội không đồng đều là nhân tố 
hạn chế hiệu quả hoạt động, đặc biệt ở khu vực đồng bào thiểu số.  
 
C. Kinh nghiệm của ADB  

9. Các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, cấp nước 
và vệ sinh là những ví dụ thành công về lồng ghép giới trong các dự án của ADB. Trong lĩnh 
vực giáo dục, các dự án tập trung vào các khu vực khó khăn; cung cấp cơ sở trường nội trú và 
các chương trình học tập đặc biệt; đào tạo giáo viên nữ dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng 
chương trình giảng dạy nhạy cảm về giới và dân tộc thiểu số; thực hiện các chiến dịch tuyên 
truyền, giáo dục để thuyết phục phụ huynh cho con gái đến trường; và đào tạo về vấn đề giới 
cho cán bộ giáo dục ở cấp tỉnh, huyện, trường học và cấp xã.14 Các dự án cấp nước và vệ sinh 
có mục tiêu là phụ nữ nghèo; tổ chức các nhóm người sử dụng nước; xây dựng năng lực cho 
phụ nữ trong việc lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các dự án cấp nước và vệ sinh quy mô 
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nhỏ; thúc đẩy phụ nữ thay đổi hành vi trong những hoạt động như rác thải và vệ sinh.15 Chất 
lượng chăm sóc tốt hơn, cơ sở vật chất được xây mới và nâng cấp, hỗ trợ lương thực và vận 
chuyển bệnh nhân nữ, thể chế hóa các cách tiếp cận đáp ứng giới và tập trung vào người bệnh 
trong chăm sóc y tế, và đào tạo nữ cán bộ y tế là một số sáng kiến xúc tác cho việc cải thiện 
các kết quả về giới trong các dự án trong ngành y tế.16 Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải 
thiện đời sống vùng Tây Nguyên17 giúp đảm bảo cơ hội kinh tế lâu dài cho phụ nữ nghèo dân 
tộc thiểu số, bằng biện pháp giao đất đứng tên cả phụ nữ và nam giới như nhau. Dự án bảo 
đảm rằng phụ nữ được tham gia và hưởng lợi bình đẳng từ công tác quy hoạch sử dụng đất và 
cải thiện đời sống. 
 
D. Chiến lược về giới của ADB  

10. Thông qua chiến lược đối tác quốc gia, 2012-2015, ADB sẽ đầu tư vào các hoạt động 
phát triển bình đẳng giới ở Việt Nam, thể hiện trong bảng sau.  

Chiến 
lược 
2020 Đầu tư vào nội dung bình đẳng giới theo ngành 
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Giáo dục. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ góp phần nâng cao bình đẳng giới trong giáo dục trung học và đào tạo 

dạy nghề. Các dự án trong lĩnh vực giáo dục phổ thông sẽ giải quyết vấn đề tiếp cận và khả năng chi trả ở những vùng khó 
khăn, thiếu chương trình giảng dạy nhạy cảm về giới và phù hợp với đặc điểm của địa phương, thiếu giáo viên nữ người 
dân tộc thiểu số, và quan điểm lạc hậu, tiêu cực về việc giáo dục đối với trẻ em gái. Các chiến lược giáo dục và đào tạo 
nghề sẽ giúp cho phụ nữ được giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, giúp cho 
học sinh nữ được đào tạo trong những lĩnh vực phi truyền thống. Chương trình Đào tạo Chính sách Công sẽ phát triển năng 
lực cho cán bộ công chức nữ cấp trung và cấp cao.  

Hạ tầng kỹ thuật. Các dự án cấp nước, vệ sinh và phát triển đô thị sẽ nâng cao sự tiếp cận của phụ nữ với nước sạch và 

vệ sinh, cải thiện điều kiện sức khỏe và đời sống, giúp họ tiếp cận với tín dụng và việc làm thông qua việc phát triển và quản 
lý cơ sở hạ tầng nước sạch và vệ sinh, dịch vụ đô thị, đảm bảo các dịch vụ này nhạy cảm về giới. Các dự án giao thông sẽ 
giúp phụ nữ đi lại nhiều hơn, tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản và thị trường. Các biện pháp can thiệp bao 
gồm: thiết kế kỹ thuật tính đến yếu tố giới trong các dự án vận tải hành khách khối lượng lớn và dự án làm đường, cơ hội 
việc làm cho phụ nữ trong các dự án xây dựng và bảo trì đường sắt, nâng cao nhận thức về an toàn đường bộ và phòng 
chống HIV/AIDS và buôn bán người. 
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Lồng ghép giới và ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường sẽ giúp phụ nữ tiếp cận nhiều hơn với các thực hành nông 
nghiệp mang lại kết quả kinh tế tốt hơn, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào công tác quản trị địa phương và các cơ 
quan ra quyết định liên quan đến thủy lợi và phát triển nông thôn. Chương trình Phát triển Ngành Tài chính vi mô sẽ đảm 
bảo phát triển các khuôn khổ chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp nữ. Các dự án y tế sẽ giúp giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ ở 
khu vực nông thôn và dân tộc thiểu số, bằng cách cải thiện sự tiếp cận của phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số với dịch vụ 
sức khỏe sinh sản và hỗ trợ đầu tư nhằm tăng cường hệ thống y tế và nguồn nhân lực, đặc biệt là khu vực khó khăn. Một 
dự án phòng chống HIV/AIDS sẽ tăng cường việc cung cấp dịch vụ cho nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ 
trong các nhóm nguy cơ cao, phát triển năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ để tăng cường dịch vụ cộng đồng; đặt mục 
tiêu tuyển dụng và đào tạo phụ nữ trong các dịch vụ dự phòng HIV; thực hiện chiến dịch tuyên truyền giáo dục nhạy cảm 
giới để nâng cao hiểu biết của phụ nữ về phòng chống HIV. ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực giới cho 
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các bộ ngành và bộ máy hội phụ nữ toàn quốc. 

 


