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Năm 2013, UN Women đã hỗ trợ kỹ thuật 
và tài chính cho Viện Khoa học Lao động và 
Xã hội, Bộ Lao Động -Thương binh và Xã 
hội triển khai nghiên cứu và xây dựng báo 
cáo quốc gia “An sinh xã hội cho phụ nữ và 
trẻ em gái ở Việt Nam”. Báo cáo này là tài 
liệu tham khảo quan trọng về khía cạnh bình 
đẳng giới và đảm bảo quyền lợi của phụ nữ 
cho các nhà hoạch định chính sách và quản 
lý. Báo cáo nhằm mục tiêu xác định những 
vấn đề và thách thức giới trong hệ thống 
chính sách an sinh xã hội (ASXH) hiện hành; 
đánh giá thực trạng thực hiện ASXH cho phụ 
nữ và trẻ em gái đến năm 2012 theo Nghị 
quyết 15/NQ-TW1 của Ban chấp hành TW 
Đảng khóa XI về một số chính sách xã hội; 
dự báo một số chỉ tiêu ASXH cho phụ nữ và 
trẻ em gái giai đoạn 2014-2020; và đề xuất 
một số khuyến nghị nhằm tăng cường tiếp 
cận và thụ hưởng của phụ nữ và trẻ em gái 
từ hệ thống an sinh xã hội Việt Nam.

PhươNg PhÁP NghiêN Cứu:  
n Rà soát chính sách ASXH hiện hành trên khía cạnh 

đảm bảo tiếp cận, tham gia, thụ hưởng một cách 
bình đẳng cho các nhóm phụ nữ và trẻ em gái, đặc 
biệt là nhóm nữ nông thôn, nữ nghèo, dân tộc thiểu 
số, vùng đặc biệt khó khăn. Các chính sách phân 
thành 4 nhóm: bảo đảm thu nhập tối thiểu và giảm 
nghèo; bảo hiểm xã hội (BHXH); bảo trợ xã hội 
(BTXH); và dịch vụ xã hội cơ bản; 

n Đánh giá thực trạng thực hiện ASXH cho phụ nữ và 
trẻ em gái thời kỳ 2002-2012 trong phạm vi quốc 
gia và ở 3 tỉnh là Thái Nguyên, Thanh Hóa và Đồng 
Nai. Bên cạnh việc thu thập và phân tích số liệu, tư 
liệu thứ cấp từ báo cáo nghiên cứu, các cuộc khảo 
sát/điều tra sẵn có, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 
khảo sát định tính tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Thanh 
Hóa và Đồng Nai. Các phương pháp định tính được 
sử dụng như thảo luận nhóm tập trung và phỏng 
vấn sâu để thu thập thông tin tại 3 cấp tỉnh, huyện, 
xã; 

n Phương pháp dự báo dựa trên phân tích xu thế 
trong quá khứ và mục tiêu trong kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội. Nguồn số liệu sử dụng gồm số 
liệu Điều tra mức sống Hộ gia đình (VHLSS), Điều 
tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê Việt 
Nam2.  

Báo cáo này trình bày những phát hiện chính từ nghiên 
cứu nói trên. Báo cáo được công bố cho các bên khác 
nhau nhằm nhằm tiếp tục thu thập ý kiến về chủ đề 
tăng cường sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào 
hệ thống ASXH. Hy vọng rằng báo cáo này sẽ góp 
phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-
TW và Nghị Quyết 70/NQ-CP của đến 2020 và đóng 
góp vào Báo cáo An sinh xã hội quốc gia dự kiến sẽ 
được công bố vào năm 2014.

hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam được xây 
dựng trên nguyên lý quản lý rủi ro, đồng thời nhấn 
mạnh đến vai trò cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản cho 
người dân, gồm 4 nhóm chính sách cơ bản sau đây: 

n Nhóm chính sách việc làm đảm bảo thu nhập tối 
thiểu và giảm nghèo: nhằm  hỗ trợ người dân chủ 
động phòng ngừa các rủi ro thông qua tham gia thị 
trường lao động để có được việc làm tốt, thu nhập 
tối thiểu và giảm nghèo bền vững. 

n Nhóm chính sách bảo hiểm xã hội: nhằm hỗ trợ 
người dân giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn 
lao động, tuổi già…thông qua tham gia vào hệ 
thống BHXH để chủ động bù đắp phần thu nhập bị 
suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro trên.

n Nhóm chính sách trợ giúp xã hội: bao gồm chính 
sách thường xuyên và đột xuất nhằm hỗ trợ người 
dân khắc phục các rủi ro không lường trước hoặc 
vượt quá khả năng kiểm soát (mất mùa, đói, nghèo 
kinh niên).

n Nhóm chính sách dịch vụ xã hội cơ bản nhằm tăng 
cường cho người dân tiếp cận hệ thống dịch vụ cơ 
bản ở mức tối thiểu, bao gồm giáo dục tối thiểu, y 
tế tối thiểu, nhà ở tối thiểu, nước sạch và thông tin 
truyền thông.

1. Rà soát hệ thống 
chính sách ASXh 
hiện hành cho phụ 
nữ và trẻ em gái ở 
Việt Nam 

2. thực trạng 
thực hiện 
chính sách 
ASXh cho 
nữ và trẻ em 
gái giai đoạn 
2002-2012

3. dự báo thực hiện 
mục tiêu ASXh cho 
phụ nữ và trẻ em gái 
giai đoạn 2014-2020

Quy tRìNh PhâN tÍCh ASXh ChO PhỤ NỮ 
VÀ tRẺ EM gÁi Ở Việt NAM  

4. Khuyến 
nghị hoàn 
thiện hệ thống 
chính sách và 
hệ thống dịch 
vụ xã hội cho 
phụ nữ và trẻ 
em gái

1. Nghị quyết số 15/NQ-TW về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. 
Tiếp đó Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ thông qua Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW. Hai 
Nghị Quyết này nhằm mục tiêu tăng cường dịch vụ xã hội cho người dân, đặc biệt cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân tộc thiểu số. 
2. Số liệu ở mục này do ILSSA tính toán từ số liệu Điều tra Lao động-Việc làm và Điều tra mức sống hộ gia đình của Tổng cục thống kê Việt Nam, từ năm 2002 đến 
2012.

UN Women
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ViệC LÀM, 
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thu NhậP 

tối thiỂu VÀ 
giẢM NghÈO

tạO ViệC 
LÀM

tÍN dỤNg  
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NghỀ  
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giÁO  
dỤC

y tế  
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NhÀ Ở

NướC  
SạCh

thÔNg tiN

ChĂM SÓC  
tại Cơ SỞ  

BẢO tRỢ Xh  
VÀ CộNg  

ĐỒNg

hỖ tRỢ tiỀN 
MẶt

giẢM  
NghÈO

dịCh VỤ Xã  
hội Cơ BẢN

BẢO hiỂM  
Xã hội

tRỢ giÚP Xã 
hội ChO CÁC 

NhÓM ĐẶC 
thÙ

BhXh tự 
NguyệN

tRỢ giÚP  
Xã hội  

Đột XuẤt

hệ thốNg AN SiNh Xã hội Việt NAM

giới thiệu
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ĐÁNh giÁ ChÍNh SÁCh ASXh ChO 
PhỤ NỮ VÀ tRẺ EM gÁi Ở Việt NAM.

1

B. ChÍNh SÁCh BẢO  
hiỂM Xã hội 

thÀNh tựu: Phụ nữ tham gia BHXH bắt buộc được 
hưởng chế độ thai sản khi mang thai, nuôi con nhỏ, 
khi thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Luật 
BHXH đã quy định thêm loại hình BHXH tự nguyện 
nhằm tạo cơ hội cho nhiều phụ nữ tham gia.

CÁC VẤN ĐỀ giới tRONg ChÍNh SÁCh BhXh

n Một số quy định về phạm vi đối tượng tham gia 
BHXH có thể dẫn đến phân biệt đối xử gián tiếp 
(quy định lao động có hợp đồng lao động thời 
hạn từ đủ 3 tháng trở lên, trong khi nữ chiếm tỷ lệ 
thấp hơn dẫn đến ít cơ hội tham gia BHXH).

n Chính sách BHXH tự nguyện còn quá mới mẻ và 
chưa quan tâm đầy đủ đến nhu cầu của phụ nữ, 
chưa có chế độ thai sản, nuôi con, tai nạn lao 
động và bệnh nghề nghiệp.  

n Quy định về chế tài xử phạt các vi phạm BHXH 
chưa đủ mạnh, cộng với ý thức tuân thủ pháp 
luật BHXH của các doanh nghiệp/chủ sử dụng lao 
động chưa tốt, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 
lao động, đặc biệt là nữ. 

n Công tác thống kê BHXH chưa quy định phải có 
số liệu về đối tượng phân tách theo giới tính, gây 
khó khăn cho việc báo cáo, thống kê về giới trong 
BHXH.

d. ChÍNh SÁCh VỀ tiếP  
CậN dịCh VỤ Xã hội Cơ BẢN 

thÀNh tựu: Các chính sách về tiếp cận dịch vụ xã 
hội cơ bản đã đặt mục tiêu hỗ trợ nhóm phụ nữ và 
trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số (DTTS), nông thôn, 
vùng khó khăn. Các chính sách này có quan tâm đến 
nhu cầu và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái.

CÁC VẤN ĐỀ giới tRONg tiếP CậN  
dịCh VỤ Xã hội Cơ BẢN

n Chính sách cung cấp dịch vụ xã hội công theo 
khu vực, hộ khẩu khiến con em của phụ nữ di cư 
khó được tiếp cận. 

n Quy hoạch hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ 
bản chưa đáp ứng giới, chưa quan tâm đầy đủ 
nhu cầu và hoàn cảnh của phụ nữ và trẻ em gái ở 
các địa bàn DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn, vùng có nhiều phụ nữ di cư. Số lượng và 
chất lượng dịch vụ ở các địa bàn này vẫn chưa 
đáp ứng giới, chưa đáp ứng nhu cầu và hoàn 
cảnh của phụ nữ và trẻ em gái.

n Phối hợp trong triển khai thực hiện các chính 
sách hỗ trợ giáo dục, y tế với chính sách hôn 
nhân gia đình và chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất, giảm nghèo,… chưa đồng bộ, là một trong 
những nguyên nhân khiến tình trạng trẻ em gái hộ 
nghèo, hộ DTTS bỏ học để lao động, để kết hôn 
sớm vẫn diễn ra. 

n Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, quy định về 
công tác bình xét đối tượng hưởng lợi có thể thiệt 
thòi cho những phụ nữ yếu thế, hạn chế về năng 
lực tham gia, đóng góp ý kiến, tự bảo vệ quyền 
lợi chính đáng của mình.

n Các chính sách hiện hành chưa quy định rõ ràng 
về sự tham gia của phụ nữ và tổ chức đại diện 
của phụ nữ trong quá trình lập kế hoạch và triển 
khai xây dựng, vận hành các công trình dịch vụ 
xã hội công như nước sạch, vệ sinh  môi trường.

n Hệ thống thông tin thống kê về tiếp cận dịch vụ xã 
hội cơ bản chưa phân tách theo giới tính.

A. NhÓM ChÍNh SÁCh ĐẢM BẢO 
thu NhậP tối thiỂu VÀ giẢM 
NghÈO 

thÀNh tựu: Hệ thống chính sách về thị trường 
lao động trong khuôn khổ ASXH khá hoàn chỉnh 
gồm chính sách phát triển thị trường lao động; chính 
sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển sản xuất kinh 
doanh, tạo việc làm; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; 
chính sách đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài theo hợp đồng. Mục tiêu của các chính 
sách này nhằm chủ động hỗ trợ phụ nữ nâng cao 
cơ hội tìm việc làm, tham gia thị trường lao động để 
có thu nhập, từng bước bảo đảm thu nhập tối thiểu. 
Các nhóm phụ nữ được hưởng lợi từ chính sách 
này gồm: nữ thanh niên mới bước vào thị trường lao 
động, thất nghiệp, thiếu việc làm và cả những người 
đang có nhu cầu tìm việc làm tốt hơn.

CÁC VẤN ĐỀ giới tRONg ChÍNh SÁCh ĐẢM BẢO 
thu NhậP tối thiỂu VÀ giẢM NghÈO

n Chưa thực hiện lồng ghép giới hiệu quả và đầy 
đủ trong chính sách, mặc dù đã có một vài quy 
định “ưu tiên” đối với của nhóm phụ nữ yếu thế. 

n Bộ Luật lao động chỉ điều chỉnh khu vực có quan 
hệ lao động, trong khi nữ chỉ chiếm 40,6% ở khu 
vực này. 

n Hệ thống cung cấp dịch vụ (các trung tâm, doanh 
nghiệp giới thiệu việc làm, dạy nghề...) chưa đáp 
ứng giới, phân bố hệ thống cung cấp dịch vụ 
phần lớn tại các đô thị lớn, chưa đảm bảo tiếp 
cận bình đẳng cho các nhóm phụ nữ, đặc biệt là 
phụ nữ yếu thế.

n Chính sách tín dụng ưu đãi còn chồng chéo phức 
tạp, chưa kết hợp đồng bộ với các chính sách hỗ 
trợ đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm. Quy định về mức vay, thời hạn vay, điều 
kiện vay chưa phù hợp với nhu cầu thực tế sản 
xuất-kinh doanhcủa phụ nữ theo từng địa bàn, 
ngành nghề cụ thể. Vẫn còn một bộ phận phụ nữ 
di cư  khó tiếp cận kênh vay vốn ưu đãi này.

C. ChÍNh SÁCh tRỢ giÚP  
Xã hội 

thÀNh tựu: Chính sách đã hỗ trợ những nhóm phụ 
nữ và trẻ em gái yếu thế, thiệt thòi nhất trong xã hội, 
giúp họ vượt qua khó khăn và hòa đồng với xã hội. 
Các chính sách trợ giúp xã hội đã có quan tâm nhất 
định đến nhu cầu đặc thù của phụ nữ. Định mức nuôi 
dưỡng đối tượng các đối tượng là nữ trong cơ sở 
bảo trợ xã hội đã tính đến chi phí riêng cho phụ nữ 
như tiền vệ sinh phụ nữ hàng tháng, trong cơ sở bố 
trí nhà tắm, vệ sinh riêng biệt,...

CÁC VẤN ĐỀ giới tRONg ChÍNh  
SÁCh tRỢ giÚP Xã hội

n Mức chuẩn để tính mức trợ cấp còn thấp, mới 
bằng 45% so với chuẩn nghèo, bằng 20% so với 
mức sống tối thiểu, chưa bảo đảm nhu cầu trợ 
cấp của phụ nữ và trẻ em gái.

n Quy định về thiết kế, xây dựng, vận hành các cơ 
sở bảo trợ xã hội, chưa bố trí đầy đủ khu vực 
dành riêng cho những nhóm phụ nữ cần bảo vệ 
đặc biệt (trẻ em gái mồ côi, nhóm nữ bị khuyết 
tật, tâm thần nặng,...) nhằm tránh nguy cơ bị xâm 
hại tình dục, có thai ngoài ý muốn, mắc các bệnh 
lây nhiễm qua tình dục, HIV-AIDS... 

n Công tác thống kê về trợ giúp xã hội, số liệu về 
đối tượng chưa được phân tách theo giới tính, 
gây khó khăn trong việc rà soát cũng như báo cáo 
giới trong trợ giúp xã hội.
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ĐiỂM MạNh
n  Hệ thống quan điểm, chính sách tiến bộ của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam về bình đẳng giới đã 
tạo tiền đề quan trọng để thực hiện bình đẳng giới 
trong ASXH. 

n  Việt Nam tham gia một số cam kết quốc tế như 
Công ước CEDAW, các Mục tiêu phát triển thiên 
niên kỷ MDGs,... cũng góp phần quan trọng thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc 
làm, chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ học vấn, 
đào tạo nghề cho trẻ em gái và phụ nữ. 

n  Nhà nước Việt Nam quan tâm phát triển hệ 
thống ASXH đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu 
quả; tạo cơ hội bình đẳng hưởng thụ các dịch vụ cơ 
bản, các phúc lợi xã hội cho nữ và nam, cho trẻ em 
gái và trai. 

n  (iv) Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo ngân sách 
để triển khai thực hiện các chính sách, chương 
trình, đề án ASXH đã phê duyệt cho phụ nữ và trẻ 
em gái. 

Cơ hội
n  Những yếu tố thuận lợi về nhân khẩu học như 
quy mô dân số nữ ngày càng lớn, mức sinh giảm 
mạnh trong vài thập kỷ gần đây về gần mức sinh 
thay thế (dao động quanh mức 2,1 con/phụ nữ), tỷ 
lệ phụ nữ nông thôn sinh con thứ ba giảm mạnh,... 
Những yếu tố thuận lợi này giúp phụ nữ giảm bớt 
gánh nặng công việc gia đình, tăng thêm cơ hội cải 
thiện vị thế của mình trong gia đình và trong xã hội.

n  Trong bối cảnh khủng hoảng, các tổ chức quốc 
tế, các nước phát triển nỗ lực hơn để hỗ trợ kỹ 
thuật và tài chính cho các quốc gia đang phát triển 
và quốc gia nghèo nhằm phát triển hệ thống ASXH 
quốc gia, như công cụ hữu hiệu để phòng ngừa, 
ứng phó với khó khăn, khủng hoảng.

n  Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 
rất quan tâm thực hiện bình đẳng giới; hỗ trợ các 
nhóm yếu thế, phụ nữ và trẻ em gái tham gia và thụ 
hưởng các chính sách, phúc lợi xã hội

ĐiỂM yếu
n  Quá trình thực hiện các chính sách an sinh xã 
hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức và kết quả thực hiện ASXH cho phụ nữ và trẻ 
em gái còn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa bền vững. 

n  Từ năm 2008, Việt Nam rơi vào tình trạng suy 
giảm tăng trưởng và bất ổn vĩ mô, hàng loạt vấn 
đề kinh tế-xã hội mới  phát sinh ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến việc làm, đời sống của người dân, đặc 
biệt là các nhóm yếu thế, phụ nữ và trẻ em gái.  

n  Nhận thức và lồng ghép giới vào chính sách 
ASXH chưa đạt kết quả như mong đợi, cả về số 
lượng và chất lượng.

thÁCh thứC
n  Việc tham gia của phụ nữ vào các hoạt động 
kinh tế còn bị hạn chế do phải đảm nhận trách 
nhiệm chăm sóc gia đình và các công việc không 
được trả lương. 

n  Biến đổi khí hậu tác động đến phụ nữ và trẻ em 
gái nhiều hơn nam giới do nông nghiệp và thuỷ sản 
– những ngành bị tác động mạnh nhất – là nguồn 
sinh kế chính của phụ nữ. 

n  Các vấn đề về dân số, nhân khẩu học không 
thuận lợi như gia tăng tỷ số giới tính khi sinh,... mà 
hệ lụy là tình trạng dư thừa nam trưởng thành, gia 
tăng tỷ lệ độc thân, gia tăng tệ buôn bán phụ nữ và 
trẻ em gái, gia tăng tệ nạn mại dâm,.. là gánh nặng 
cho hệ thống ASXH.

n  Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến ngân sách 
hỗ trợ phát triển cho các nước nghèo, ảnh hưởng 
đến ngân sách ASXH 

PhâN tÍCh SWOt VỀ hệ thốNg ASXh ChO 
PhỤ NỮ VÀ tRẺ EM gÁi Ở Việt NAM

ĐÁNh giÁ ChÍNh SÁCh ASXh ChO 
PhỤ NỮ VÀ tRẺ EM gÁi Ở Việt NAM.

1

UN Women/Michael Fountoulakis
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ĐÁNh giÁ thựC tRạNg tiếP CậN AN SiNh Xã 
hội ChO PhỤ NỮ VÀ tRẺ EM gÁi 2002-2012

2

A. ĐẢM BẢO thu NhậP tối 
thiỂu ChO PhỤ NỮ VÀ tRẺ  
EM gÁi

n tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) của 
lao động nữ luôn thấp hơn lao động nam, mức 
chênh lệch lớn nhất là -11,5% (2007) và thấp nhất là 
-7,2% (2002)3. Trong các giai đoạn khó khăn, khủng 
hoảng, phụ nữ có xu hướng gia nhập/tái gia nhập 
thị trường lao động nhiều hơn nhằm tăng thu nhập, 
giảm bớt các khó khăn kinh tế cho hộ gia đình.

n trình độ chuyên môn kỹ thuật4 của LLLĐ nữ 
vẫn thấp, đồng thời cũng thấp hơn so với LLLĐ 
nam. Tỷ lệ nữ chưa qua đào tạo chiếm tới 86,3% 
(2012) so với tỷ lệ này ở nam giới là 82,6%. 

n tốc độ tăng việc làm của lao động nữ thấp hơn 
lao động nam trong thời kỳ 2002-2012, chỉ đạt 
bình quân 2,4%/năm so với 2,8%/năm của nam, 
dẫn đến xu hướng giảm tỷ lệ việc làm của lao động 
nữ trong tổng số việc làm từ 48,6% năm 2002 
xuống còn 48,3% năm 2012.

n tốc độ chuyển dịch việc làm ra khỏi lĩnh vực 
nông nghiệp của lao động nữ chậm hơn lao 
động nam. Ví dụ, tỷ lệ nữ làm việc trong ngành 
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2012 chỉ giảm 
1,7% so với năm 2011, so với con số tương ứng 
của nam là 2,4%.

n Lao động nữ vẫn chiếm tỷ trọng cao ở những 
nghề không đòi hỏi trình độ CMKt. Trái lại, ở 
những nghề nghiệp có vị thế cao hơn, tỷ lệ lao động 
nữ thấp hơn đáng kể so với lao động nam. Lao 
động nữ làm các công việc không ổn định, dễ bị tổn 
thương hơn nhiều hơn so với lao động nam.

B. giẢM NghÈO ChO PhỤ NỮ VÀ 
tRẺ EM gÁi 

n Nhóm hộ có chủ hộ là nữ có tỷ lệ nghèo là 
10,3%, thấp hơn so với nhóm hộ có chủ hộ là 
nam là 12,4% năm 2012. Tuy nhiên, mức độ cải 
thiện của các hộ có chủ là nam lại nhanh hơn trong 
thời kỳ 2002-2012, tỷ lệ hộ nghèo có chủ hộ là nữ 
giới chỉ giảm 5,95 điểm phần trăm, so với mức giảm 
tới 13,41% của hộ nghèo có chủ hộ là nam. Ở khu 
vực nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo có chủ hộ là nữ 
có xu hướng gia tăng, từ 16,32% năm 2002 tăng 
lên 22% năm 2012. Trong khi ở khu vực thành thị, 
xu hướng ngược lại.

n So sánh hộ nghèo có chủ hộ là nữ và hộ nghèo 
có chủ hộ nam cho thấy, hộ nữ có một số điểm 
“trội” hơn: 

 (i) Thu nhập bình quân nhân khẩu của hộ nghèo có 
chủ hộ là nữ luôn cao hơn của hộ nghèo có chủ hộ 
là nam từ 2% đến 5%; 

 (ii) tình trạng cải thiện nhà ở, sử dụng nước sạch... 
của hộ nghèo có chủ hộ là nữ ngày càng tốt hơn hộ 
nghèo có chủ hộ là nam.

n Những “yếu điểm”của các nữ chủ hộ nghèo: 

 (i) Trình độ học vấn thấp, 65,3% nữ chủ hộ nghèo 
chưa tốt nghiệp tiểu học (2012); 

 (ii) Làm các công việc giản đơn, chiếm 72,4% 
(2012); 

 (iii) Không làm việc, 30% (2012). Điều đáng chú ý 
là trên 10% chủ hộ nghèo là nữ không làm việc vì 
lý do làm nội trợ gia đình còn tỷ lệ này ở nam chỉ có 
hơn 5%.

C. BẢO hiỂM Xã hội ChO PhỤ 
NỮ VÀ tRẺ EM gÁi 

n Nữ “yếu thế” hơn nam trong tiếp cận BhXh, 
Bhyt bắt buộc và BhtN. Ở các nhóm lao động 
là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 
hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) (gồm “Lao động làm công ăn lương” và 
“Chủ sử dụng lao động”), nữ chiếm tỷ lệ thấp hơn 
so với nam. 

n tuy nhiên có hướng trái ngược ở nhóm đối 
tượng tham gia BhXh tự nguyện: trong nhóm 
“Lao động hộ gia đình không hưởng lương” và “Lao 
động tự làm”, bao gồm tự làm trong nông nghiệp), 
nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam. Đáng chú ý, từ 2009 
đến 2012, mới có khoảng 140.000 người tham gia, 
chiếm 0,3% lực lượng lao động. Như vậy, số nữ 
thực sự tham gia BHXH tự nguyện cũng rất ít ỏi 
trong khi họ có nguyện vọng tham gia. 

n trong lĩnh vực đi làm việc ở nước ngoài, phụ 
nữ chỉ chiếm 1/3 trong tổng số lao động đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng và thường tập trung 
trong công việc có vị trí thấp hơn, tiền lương ít hơn 
và thường không được luật lao động của nước 
tiếp nhận bảo vệ. Có nhiều nguy cơ đối với nhóm 
lao động nữ làm công việc như giúp việc gia đình, 
chăm sóc người ốm, lao động nữ làm việc trong lĩnh 
vực dịch vụ giải trí. Phụ nữ cũng dễ bị vi phạm về 
hạn chế quyền mang thai và sinh đẻ của lao động 
nữ trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng.

n Lao động nữ thất nghiệp nhiều hơn lao động 
nam. Ước tính năm 2012 cả nước có trên 1 triệu 
người thất nghiệp, trong đó lao động nữ chiếm 
56,3%. Tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động 
thất nghiệp ở khu vực thành thị là 52,9% và nông 
thôn là 60%. Điều đáng chú ý là, những lĩnh vực/
ngành nghề/công việc có tỷ lệ lao động thiếu 
việc làm cao lại chính là nơi có nhiều lao động 
nữ đang làm việc. Ví dụ, tỷ lệ lao động thiếu việc 
làm ở khu vực nông thôn 7% (cao hơn đáng kể 
so với tỷ lệ này ở thành thị là 3,8%); nông nghiệp 
8,8% (so với tỷ lệ này ở ngành công nghiệp và dịch 
vụ tương ứng là 3,8% và 3,3%); lao động gia đình 
7,8%, (so với lao động làm công ăn lương là 4,6%).

n tiền lương bình quân tháng của lao động nữ 
thấp hơn nam với chỉ số khoảng cách giới là 0,83. 
Theo trình độ, ở các nhóm trình độ càng thấp thì 
mức độ chênh lệch tiền lương giữa nữ và nam càng 
cao. Ở nhóm không có bằng cấp, chỉ số khoảng 
cách giới lên đến 0,72. 

3. Điều tra Lao động-Việc làm Việt Nam, từ năm 2002 đến 2012.
4. Lao động nữ có trình độ và bằng cấp chuyên môn.
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d. dịCh VỤ Xã hội Cơ BẢN ChO 
PhỤ NỮ VÀ tRẺ EM gÁi 

n Các vấn đề về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái: 

 (i) Tỷ lệ biết chữ của nữ thấp so với nam, tương 
ứng là 92,9% so với 96,6% (2012); 

 (ii) Vẫn còn khoảng cách về giáo dục giữa các 
nhóm nữ thành thị-nông thôn; giữa nhóm nữ dân 
tộc Kinh-Hoa và DTTSD; giữa nhóm nữ hộ giàu - hộ 
nghèo; giữa nhóm nữ ở các vùng kinh tế phát triển 
và vùng kinh tế kém phát triển. 

n Nhiều thành tựu về chăm sóc y tế tối thiểu cho 
phụ nữ và trẻ em gái: Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám 
thai từ ba lần trở lên đã tăng nhanh, đạt 79,2% năm 
2012, tăng gần 19% so với năm 2006; 92% phụ 
nữ sinh con được đỡ đẻ bởi cán bộ y tế có trình độ 
chuyên môn tăng 29% so với 2006; 92,4% phụ nữ 
được sinh con tại cơ sở y tế, tăng 28,3 % so với 
năm 2006; tuổi thọ trung bình của nữ năm 2011 của 
nữ là 75,8 và nam là 70,4.

n Những khó khăn về chăm sóc sức khỏe cho bà 
mẹ và trẻ em gái: có sự chênh lệch về tiếp cận 
dịch vụ giữa các nhóm dân tộc (đa số/thiểu số) và 
khu vực sinh sống. Nữ thanh thiếu niên DTTS, di 
cư gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông 
tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao 
gồm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Nhu cầu 
tránh thai chưa được đáp ứng của các nhóm thanh 
thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi và từ 20 đến 24 tuổi là 
35,4% và 34,6%; tỷ lệ nữ thanh thiếu niên sinh con 
là 46/1.000. Tỷ lệ nam, nữ có thẻ bảo hiểm y tế ở 
nông thôn thấp hơn thành thị, tương ứng là 57,8% 
nữ, 57,9% nam; các tỷ lệ tương ứng ở thành thị là 
63,2% và 63,8%.

n Hàng loạt chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối 
tượng khó khăn như hộ nghèo, hộ DTTS, hộ ở vùng 
kinh tế-xã hội khó khăn đã được triển khai, nhưng 
nữ lao động di cư làm việc tại khu vực phi chính 
thức gặp khó khăn trong tiếp cận nhà ở tối 
thiểu. Các phụ nữ này đang phải ở nhà trọ tạm bợ, 
thiếu an toàn, thiếu các dịch vụ cơ bản cho cuộc 
sống.

n Về tiếp cận nước sạch, Chính phủ Việt Nam nỗ 
lực trong cải thiện cung cấp nước sạch và vệ sinh 
môi trường cho người dân và phụ nữ. Tỷ lệ người 
dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 
77%. Hộ gia đình do lao động nữ là chủ hộ có tỷ lệ 
sử dụng nước sạch cho ăn uống cao hơn đáng kể 
so với các hộ gia đình do lao động nam là chủ hộ, 
tương ứng là 81% và 75%. Tuy nhiên phụ nữ di cư 
vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nước sạch 
và an toàn vệ sinh. 

ĐÁNh giÁ thựC tRạNg tiếP CậN AN SiNh Xã 
hội ChO PhỤ NỮ VÀ tRẺ EM gÁi 2002-2012
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KhuyếN Nghị VÀ CÁC  
hÀM ý ChÍNh SÁCh

3

KhuyếN Nghị 1. Thực hiện lồng ghép các mục tiêu 
bình đẳng giới vào quá trình triển khai thực hiện Nghị 
quyết 15, Nghị quyết 70 về ASXH ở các cấp, trong phạm 
vi toàn quốc thông qua tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của các cơ quan liên quan về lồng ghép giới trong 
ASXH; tổ chức đào tạo, tập huấn về lồng ghép giới cho 
cán bộ liên quan; và tăng cường công tác thanh, kiểm 
tra, xử phạt vi phạm.

KhuyếN Nghị 2. Thể chế hóa “Hệ thống theo dõi đánh 
giá các mục tiêu bình đẳng giới trong Nghị quyết 15 về 
an sinh xã hội” nhằm ban hành và triển khai thực hiện 
từ năm 2014 trong phạm vi toàn quốc. Xây dựng tài liệu 
kỹ thuật hướng dẫn áp dụng hệ thống theo dõi đánh giá 
ở các cấp (quốc gia, cấp Bộ/ngành và tỉnh/thành): giao 
Bộ LĐ-TBXH và Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện.  
Chính phủ phân bổ kinh phí và các nguồn lực cần thiết 
cho vận hành hệ thống theo dõi-đánh giá các cấp. Đồng 
thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật về ASXH 
cho phụ nữ và trẻ em gái. Đảm bảo các số liệu thống kê 
về ASXH được phân tách theo giới tính.

KhuyếN Nghị 3. Trên cơ sở các phát hiện của nghiên 
cứu này về hệ thống pháp luật, chính sách về ASXH, 
Nhà nước giao cho các cơ quan có thẩm quyền thực 
hiện xóa bỏ, sửa đổi các quy định gây bất lợi đối với phụ 
nữ và trẻ em gái; loại bỏ/hợp nhất các chính sách đang 
chồng chéo trong cùng một lĩnh vực/vấn đề; và Quy định 
cơ chế phối kết hợp các nhóm chính sách liên quan cho 
cùng một nhóm đối tượng để đạt hiệu quả cao nhất.

KhuyếN Nghị 4. Chính phủ nghiên cứu phát triển các 
sản phẩm, dịch vụ theo 4 nhóm chính sách  cơ bản của 
hệ thống ASXH, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của phụ nữ 
và trẻ em gái.

KhuyếN Nghị 5: Các tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính 
và kỹ thuật cho: 

(i) Triển khai thực hiện Nghị quyết 15 và nghị quyết 70 ở 
cấp trung ương và tỉnh/thành phố; 

(ii) Xây dựng tài liệu kỹ thuật về lồng ghép giới trong 
chính sách ASXH; 

(iii) Theo dõi-đánh giá về ASXH: Xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu cập nhật hàng năm về ASXH cho phụ nữ và 
trẻ em gái; Thử nghiệm rà soát và thu thập số liệu về 
ASXH có phân tách theo giới tính ở cấp trung ương và 
tỉnh/thành phố; Xây dựng báo cáo hàng năm về ASXH 
cho phụ nữ và trẻ em gái ở cấp quốc gia và tỉnh/thành 
phố; 

(iv) Nghiên cứu, tổng kết các các mô hình cung cấp dịch 
vụ ASXH (bốn nhóm dịch vụ) đáp ứng nhu cầu tối thiểu 
của các nhóm phụ nữ và trẻ em gái yếu thế. Hỗ trợ xây 
dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn nhân rộng một số mô 
hình dịch vụ hiệu quả.

dịCh VỤ ĐÁP ứNg giới CủA AN  
SiNh Xã hội Việt NAM
n Đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo: 
(i) Mở rộng mạng lưới trung tâm/doanh nghiệp giới 
thiệu việc làm, dạy nghề xuống tới các địa bàn có 
nhiều phụ nữ yếu thế; 

(ii) Rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ của các nhóm phụ nữ yếu thế ở địa bàn 
(nghèo, trình độ học vấn thấp, DTTS, di cư,...) để 
thiết kế, điều chỉnh các sản phẩm, dịch vụ phù hợp 
(tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng,...).  

n Bảo hiểm xã hội:  
(i) Điều chỉnh quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc 
để phụ nữ tham gia tốt hơn. Ví dụ như cho phép 
lao động ký hợp đồng một tháng được tham gia. 

(ii) Hoàn thiện loại hình bảo hiểm tự nguyện với 
các dịch vụ đáp ứng nhu cầu đặc thù của phụ nữ.

n trợ giúp xã hội: Xây dựng mô hình nuôi 
dưỡng, chăm sóc đặc biệt cho các nhóm phụ nữ 
và trẻ em gái (tàn tật, thần kinh nặng, trẻ gái mồ 
côi,....) trong các cơ sở bảo trợ và nuôi dưỡng 
ngoài cộng đồng. Nghiên cứu bổ sung các biện 
pháp nhằm bảo vệ khỏi nguy cơ xâm hại tình dục, 
có thai, sinh con ngoài ý muốn, mắc các bệnh lây 
nhiễm theo đường tình dục.

n dịch vụ xã hội cơ bản:  
(i) Bộ Giáo dục-đào tạo nghiên cứu chương trình 
giáo dục tối thiểu giành riêng cho các nhóm trẻ em 
DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt 
khó khăn, 

(ii) Các tỉnh/thành phố có nhiều khu công nghiệp 
thử nghiệm xã hội hóa xây dựng hệ thống trường 
học công, đáp ứng nhu cầu của con em phụ nữ di 
cư; 

(iii) Mô hình phát triển y tế cơ sở (bổ sung thêm 
một số phân trạm y tế xã tại những khu vực tập 
trung nhiều phụ nữ di cư), nguồn kinh phí do 
ngân sách, doanh nghiệp, BHYT, người dân, hảo 
tâm,...); 

(iv) Khuyến khích cơ sở y tế tư nhân cung cấp dịch 
vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mở tại địa điểm 
có nhiều người lao động di cư; 

(v) Khuyến khích xây dựng cơ sở xử lý nước sạch 
cung cấp cho địa bàn khó khăn, đông phụ nữ di 
cư; 

(vi) Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quy 
hoạch, xây dựng và vận hành các công trình dịch 
vụ xã hội cơ bản; 

(vii) Giao cho Hội phụ nữ địa phương phát triển và 
cung cấp các sản phẩm thông tin cho các nhóm 
phụ nữ yếu thế phù hợp với nhu cầu. UN Women
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