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 � �Những�tham�vọng�của�lãnh�đạo�cấp�cao�đã�được�chuyển�thành�hành�động�thông�qua�những�thành�tựu�đáng�kể�trong�
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 � �Để�biến�những�tham�vọng�này�thành�tác�động�và�thúc�đẩy�hơn�nữa�các�chính�sách,�chương�trình�lồng�ghép�giới�và�biến�
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 � xóa�bỏ�các�định�kiến�về�giới;�
 � thực�hiện�lồng�ghép�giới�và�phân�tích�giới�có�sự�tham�gia;�
 � đặt�hạn�ngạch�tỷ�lệ�phụ�nữ�làm�lãnh�đạo�và�phụ�nữ�tham�gia�vào�quá�trình�ra�quyết�định;�
 � mở�rộng�chức�năng�nhiệm�vụ�của�Hội�Liên�hiệp�Phụ�nữ;�
 � lồng�ghép�giới�trong�các�hoạt�động�giám�sát�đánh�giá�và�báo�cáo;�
 � thể�chế�hóa�công�tác�đào�tạo�giới;�
 � thiết�lập�mạng�lưới�các�chuyên�gia�trong�đó�có�các�đồng�minh�là�nam�giới;�
 � tổ�chức�đối�thoại�và�đánh�giá�về�giới�và�biến�đổi�khí�hậu�với�các�bên�liên�quan;�và
 � tiến�hành�vận�động�chính�sách�và�hành�động�ở�cấp�khu�vực�và�quốc�tế.
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Biến lời nói thành Hành động – Tăng cường bình đẳng giới trong Chính sách và Thiết kế Chương trình về Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam Biến lời nói thành Hành động – Tăng cường bình đẳng giới trong Chính sách và Thiết kế Chương trình về Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam

Biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Vấn đề này 
tác động đến tất cả mọi cộng đồng trên khắp Việt Nam, 
đe dọa năng suất và sinh kế của người dân. Biến đổi khí 
hậu ảnh hưởng đến các nguồn lực, làm suy yếu những 
nỗ lực về xóa đói giảm nghèo trên toàn quốc và công 
cuộc phát triển kinh tế-xã hội. 

Biến đổi khí hậu gây ra những tác động khác nhau 
với nam giới và phụ nữ. Biến đổi khí hậu tác động lên 
cuộc sống và sinh kế người dân theo những cách khác 
nhau và ứng phó với biến đổi khí hậu chịu ảnh hưởng 
mạnh bởi các chuẩn mực giới. Giới ngày càng được ghi 
nhận như một yếu tố quyết định trong hoạt động lập 
kế hoạch và triển khai các can thiệp về biến đổi khí 
hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các ấn phẩm gần đây 
đã nêu bật những vấn đề như: phụ nữ phải gánh vác 
quá nhiều công việc, quyền quyết định trong gia đình 
và trong các hoạt động tại công cộng còn hạn chế, bất 
bình đẳng trong tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực là 
những cản với phụ nữ và nam giới Việt Nam trong việc 
áp dụng các chiến lược hiệu quả để thích ứng với biến 
đổi khí hậu.1  

Chúng ta sẽ không thể đạt được bình đẳng 
giới cũng như không thể thích ứng tốt với 

biến đổi khí hậu và thiên tai nếu không giải 
quyết được mối quan hệ tương tác của hai 

vấn đề này.

Vì vậy chúng ta cần giải quyết các mối quan hệ gắn kết 
giữa bất bình đẳng giới và biến đổi khí hậu cùng một 
lúc bằng cách xóa bỏ những rào cản về giới và áp dụng 
các phương pháp tích hợp. 

Thông qua chương trình Hỗ trợ Hành động Thích ứng Biến 
đổi Khí hậu Dựa vào Cộng đồng (CBCCAG) do Chính phủ 
Úc tài trợ2 và thông qua các dự án có mục tiêu tăng cường 
khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với biến đổi khí 
hậu cho cộng đồng3, các tổ chức phi chính phủ đã tích lũy 
được những kinh nghiệm đáng kể và rút ra một số bài học 
trong việc giải quyết mối quan hệ giữa bình đẳng giới và 
biến đổi khí hậu. Để xóa bỏ bất bình đẳng giới, chúng ta 
cần làm việc với các nhóm phụ nữ, nam giới, trẻ em gái 
và trẻ em trai cùng với chính quyền địa phương và các tổ 
chức trong quá trình triển khai các can thiệp tích hợp, khi 
đánh giá rủi ro và lập kế hoạch trong lĩnh vực biến đổi khí 
hậu, trong lĩnh vực sinh kế, phòng ngừa thiên tai, tổ chức 
các hoạt động truyền thông về rủi ro do biến đổi khí hậu 
và thay đổi hành vi. 

Bản tóm tắt chính sách này được xây dựng dựa trên 
những bài học thu được và đưa ra phân tích sâu hơn. 
Đây là tài liệu cập nhật cần thiết cho bản tóm tắt chính 
sách của Liên hợp quốc tại Việt Nam và Oxfam có tiêu 
đề ‘Bình đẳng giới trong Thích ứng Biến đổi Khí hậu và 
Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai tại Việt Nam.’4 Tài liệu này 
đánh giá những thành tựu đạt được trong những năm 
gần đây và đưa ra những khuyến nghị mới. Bản tóm tắt 
chính sách này khuyến khích các bên hành động xóa 
bỏ bất bình đẳng giới trong các chính sách và chương 
trình về biến đổi khí hậu. Chúng ta cần ‘biến lời nói 
thành hành động’ để tạo ra những bước tiến mạnh mẽ 
và có ý nghĩa hướng tới bình đẳng và công bằng cho 
các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu. Tài liệu chủ 
yếu hướng tới các nhà hoạch định chính sách và những 
người ra quyết định ở cấp trung ương và địa phương 
của Việt Nam, nhưng cũng có thể áp dụng trong những 
bối cảnh bên ngoài Việt Nam.

Phần này giới thiệu tóm tắt các chính sách và 
chương trình làm về bình đẳng giới, biến đổi khí 
hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng trưởng xanh 
trong thập kỷ qua, nêu bật những phát triển trong 
thời gian gần đây.

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TẠI 
VIỆT NAM5 
Chính phủ Việt Nam đã sớm thể hiện sự cam kết liên 
tục với vấn đề biến đổi khí hậu, thông qua việc tham gia 
vào các tiến trình quốc tế và đưa ra một khung chính 
sách quốc gia lớn về biến đổi khí hậu, thiên tai và tăng 
trưởng xanh. Các văn bản chính sách chính bao gồm6: 
Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu (2011) và Kế 
hoạch Hành động (2012); Chương trình Mục tiêu Quốc 
gia Ứng phó Biến đổi Khí hậu (2008); Chiến lược Quốc 
gia Phòng, chống và giảm nhẹ Thiên tai đến năm 2020 
(2007); Chương trình quốc gia về Quản lý Rủi ro Thiên tai 
Dựa vào Cộng đồng (2009); Chiến lược quốc gia về Tăng 
trưởng Xanh (2012) và Kế hoạch Hành động (2014). Bắt 
nguồn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó Biến 
đổi Khí hậu, rất nhiều kế hoạch hành động của bộ ngành 
đã được xây dựng, đáng chú ý là kế hoạch hành động của 
ngành nông-lâm nghiệp, kế hoạch bảo vệ môi trường, 
năng lượng, nước, giao thông, giáo dục và y tế.

Văn bản quan trọng nhất là Chiến lược 
Quốc gia về Biến đổi Khí hậu đã đặt ra định 

hướng cụ thể về thích ứng và giảm nhẹ 
trong đó có các mục tiêu giảm phát thải 

cho đến năm 2050.

Sau khi Chiến lược được xây dựng, Ủy ban Quốc gia về Biến 
đổi Khí hậu đã được thành lập, đóng vai trò điều phối các 
bộ ngành chính. Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, 
đảm bảo thẩm quyền cần thiết và quyền ra quyết định.

Đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai, kể từ giữa năm 2009, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bắt đầu một 
chương trình đầy tham vọng về quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng để xây dựng năng lực thể chế cho 
chính quyền địa phương và tiếp cận gần 60% số xã của 
Việt Nam nhằm hỗ trợ cấp cơ sở về phòng ngừa và giảm 
nhẹ thiên tai. Do kinh nghiệm, kinh phí hoạt động ở cấp 
địa phương và các nguồn lực còn hạn chế, chương trình 
đã giúp cải thiện năng lực thể chế, nhưng vẫn chưa mang 
lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng ở quy mô lớn7. 

Việt Nam có một cơ sở pháp lý vững chắc 
để thúc đẩy bình đẳng giới, ví dụ như Luật 
Bình đẳng giới (2007) và Chiến lược Quốc 

gia về Bình đẳng giới (2012).

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-
2020 có mục đích đem lại cơ hội bình đẳng, đảm bảo sự 
tham gia và lợi ích của phụ nữ và nam giới được bình 
đẳng trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn 
hóa và xã hội. Chiến lược yêu cầu tất cả các bộ ngành 
phải lồng ghép giới trong công việc của họ.       

PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH TỪ NĂM 2012
Đà phát triển của các chính sách về biến đổi khí hậu và 
sự dịch chuyển sang mô hình kinh tế tăng trưởng xanh 
vẫn diễn ra liên tục trong những năm gần đây. Trong năm 
2013, Trung ương Đảng đã phê duyệt Nghị quyết số 24NQ-
TW8. Đây là ban hành văn bản chính trị cấp cao nhất và là 
chỉ thị cho tất cả các luật và các chính sách liên quan đến 
biến đổi khí hậu đi theo định hướng chung. Hiến pháp 
sửa đổi năm 2013 cũng tăng thẩm quyền pháp lý cho vấn 
đề này 9. Ngoài ra, một loạt các luật và văn bản quy phạm 
pháp luât mới đã được ban hành như: Luật Phòng, Chống 
Thiên Tai (2013)10; Luật Bảo vệ Môi trường (2014); và Kế 
hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh (2014). Một số Bộ 
đã xây dựng, cập nhật hoặc chuẩn bị hoàn thiện các chiến 
lược và kế hoạch của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, 
ứng phó, phục hồi và thích nghi của khu vực thành thị và 
bảo tồn đa dạng sinh học.

Những cam kết của chính phủ Việt Nam 
được thể hiện bằng các hoạt động liên tục 

ở cấp quốc tế và khu vực. 

Năm 2015, Việt Nam đã cùng một số nước khác thông 
qua Khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
giai đoạn 2015-203011, tiếp nối Khung Hành động Hyogo. 
Việt Nam tích cực tham gia vào tất cả các cuộc thảo luận 
của ASEAN về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến 
đổi khí hậu, cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững mới12, trình văn bản về Đóng góp Dự kiến do Quốc 
gia Xác định (INDC)13 và đóng góp tích cực vào các cuộc 
đàm phán về biến đổi khí hậu trên toàn cầu. 

Gần đây, Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bình đẳng 
giới đã được phê duyệt để triển khai thực hiện đến 
năm 2020.14  

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
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Làm thế nào để các chiến lược, kế hoạch và chương 
trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới là một 
phần của ứng phó với biến đổi khí hậu? Phần này 
sẽ giới thiệu tổng quan về những cam kết và các 
điểm tiếp cận để thúc đẩy bình đẳng giới thông qua 
các chính sách và chương trình thích ứng biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CÁC 
CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH THÚC 
ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI
Chiến lược Quốc gia và Kế hoạch Hành động về Bình 
đẳng giới vừa được phê duyệt chưa thể hiện rõ mối quan 
hệ trong việc giải quyết bất bình đẳng giới với ứng phó 
biến đổi khí hậu và hiểm họa tự nhiên. Tuy nhiên, những 
văn bản chính sách này đã nêu rõ phụ nữ cần phải được 
tiếp cận đầy đủ và bình đẳng tới các nguồn lực sản xuất 
như đất canh tác, tín dụng, bảo hiểm, thị trường và các 
thông tin khác. Các văn bản chính sách cũng xác định 
cần có các dịch vụ như khuyến nông, đào tạo nghề, y tế 
và giáo dục được điều chỉnh sao cho phù hợp với phụ nữ 
có hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Chiến lược bình 
đẳng giới đưa ra những quy định quan trọng về bảo hộ 
lao động, phòng chống và xóa bỏ bạo lực giới, và đề xuất 
đào tạo về phân tích giới cho các cán bộ nhà nước tham 
gia lập kế hoạch, hỗ trợ vai trò lãnh đạo của phụ nữ và 
hỗ trợ mạng lưới của các chuyên gia làm về bình đẳng 
giới trong tất cả các cấp hành chính của chính phủ.

Mặc dù các chính sách về bình đẳng giới 
của Việt Nam không nêu rõ các quy định 

cụ thể với biến đổi khí hậu hoặc thiên tai, 
nhưng chắc chắn đã tạo một điểm tựa 

pháp lỹ vững chắc và tạo động lực để giải 
quyết các rào cản về giới trong công tác 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Điểm tiếp cận để hỗ trợ quá trình thích ứng và giảm 
nhẹ tác động của biến đổi khí hậu là thúc đẩy việc tiếp 
cận bình đẳng và kiểm soát các nguồn lực sản xuất, thị 
trường và các dịch vụ bao gồm: đất, nước, công nghệ, 
thông tin khí hậu nông nghiệp, các dịch vụ tài chính và 
khuyến nông. Quá trình xây dựng Chiến lược Quốc gia và 
Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới là một ví dụ điển 
hình về đào tạo phân tích giới cho các cán bộ chịu trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch hành động thích ứng biến đổi 
khí hậu, thu hút sự tham gia của phụ nữ và các chuyên 
gia về bình đẳng giới trong hoạt động phân tích, lập kế 
hoạch về rủi ro của biến đổi khí hậu và thiên tai.

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC CHÍNH SÁCH 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nhìn vào các chính sách và chương trình về biến đổi 
khí hậu, bức tranh dường như khác hơn và phức tạp 
hơn. Giới đã được đưa vào tất cả các chính sách và 
chương trình quan trọng trong lĩnh vực này, trừ những 
chính sách và chương trình liên quan đến tăng trưởng 
xanh15. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với 
Biến đổi khí hậu 2008, trong mục tác động của biến đổi 
khí hậu đối với các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
đã ghi nhận nguy cơ bất bình đẳng giới sẽ tăng lên do 
tác động của biến đổi khí hậu với lĩnh vực sinh kế, ý tế, 
tài sản và tài nguyên thiên nhiên cũng như tác động 
lên khối lượng công việc và sự tham gia vào quá trình 
ra quyết định. Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu 
2011 đã coi bình đẳng giới là một mục tiêu cụ thể, bên 
cạnh các mục tiêu như đảm bảo lương thực, an ninh 
năng lượng và nước, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã 
hội, y tế, sinh kế và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên.

Gần đây hơn, Luật Phòng, Chống Thiên tai 2013 đã 
khẳng định lại: bình đẳng giới là một trong những 
nguyên tắc cốt lõi trong công tác phòng, chống thiên 
tai cùng với các giá trị khác như nhân đạo, công bằng, 

minh bạch và sáu nguyên tắc khác. Khung hướng dẫn 
lựa chọn ưu tiên thích ứng biến đổi khí hậu của Bộ Kế 
hoạch Đầu tư năm 2013 đưa ra những hướng dẫn kỹ 
thuật về cách lựa chọn ưu tiên những khoản đầu tư cho 
thích ứng biến đổi khí hậu. Lần đầu tiên khung hướng 
dẫn đã đưa bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là 
một tiêu chí phụ về nâng cao năng lực thích ứng.16 Các 
kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của bộ 
ngành như kế hoạch về nông nghiệp, giảm phát thải do 
mất rừng và suy thoái rừng (REDD+)17, năng lượng, y 
tế và bảo vệ môi trường thì hầu như không đề cập hoặc 
đề cập rất ít đến vấn đề giới hoặc phụ nữ, trừ kế hoạch 
hành động của ngành giáo dục có đưa bình đẳng giới 
vào làm một nguyên tắc định hướng.

Ở cấp khu vực và cấp quốc tế, Việt Nam không phải là 
nước đi đầu trong các cuộc thảo luận về bình đẳng giới 
và biến đổi khí hậu, và vấn đề này cũng chưa được cộng 
đồng quốc tế quan tâm đầy đủ.18

Tuy nhiên, các cán bộ nhà nước đang ngày càng thể 
hiện sự quan tâm nhiều hơn với vấn đề này ở cấp quốc 
tế và cấp khu vực, mặc dù điều này vẫn chưa thể hiện 
rõ qua các sáng kiến hay hành động cụ thể.19

Bình đẳng giới thường được coi là một 
nguyên tắc chung, một mục tiêu hoặc thậm 

chí là một tiêu chí để ưu tiên hành động 
trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, 
nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề 
bình đẳng giới vẫn chưa được lồng ghép 

vào nội dung của các chiến lược và kế 
hoạch, và hiếm khi được chuyển thành các 

hành động cụ thể.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng cũng 
đã có những nỗ lực để chuyển lời nói 

hoặc cam kết thành hành động, đáng chú 
ý nhất là trong lĩnh vực phòng ngừa và 

thích ứng với thiên tai.

Năm 2013, Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương 
với vai trò là cơ quan điều phối chính của Chính phủ 
trong vấn đề ứng phó và phục hồi trước thiên tai, đã 
ban hành một quyết định pháp lý quan trọng – quyết 
định số 216/QD-PCLBTW khẳng định Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam là một thành viên chính thức của 
Ủy ban phòng chống lụt bão ở tất cả các cấp. Cho đến 
nay, quyết định này đã được phổ biến và triển khai 
thực hiện ở mức độ khác nhau trên khắp đất nước. 
Nói chung sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong 
Ủy ban phòng chống lụt bão ngày càng gia tăng.

Chương trình quốc gia về Quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Bộ NN&PTNT) thực hiện cũng đang triển 
khai từng bước nhằm đảm bảo lồng ghép giới vào 
các hướng dẫn thực hiện, tài liệu đào tạo và các hoạt 
động xây dựng năng lực về quản lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng của chính quyền.20 Ngoài ra, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ vừa hoàn thiện một thỏa thuận hợp tác/ 
Biên bản Ghi nhớ với Trung tâm Phòng tránh và Giảm 
nhẹ Thiên tai của Bộ NN&PTNT là cơ quan phụ trách 
Chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng. Những sáng kiến khác cũng nhằm mục đích 
nâng cao chất lượng công tác thu thập dữ liệu phân 
tách theo giới tính trong và sau thảm họa, nhưng 
không phải lúc nào việc này cũng thành công.21  

Nhìn chung, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng công 
tác lồng ghép giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai đang 
tiến triển ổn định theo đúng hướng.

TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
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Thông tin tổng hợp trên cho thấy sự quan tâm và 
cam kết chính trị rõ ràng nhằm giải quyết những vấn 
đề giới trong lĩnh vực biến đổi khí hậu mới xuất hiện 
trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, đa số vẫn “chỉ là lời 
nói” là những cam kết trong các văn bản chính sách 
hoặc các chiến lược của chính phủ. Sự thể hiện bằng 
hành động còn hạn chế. Để biến lời nói thành hành 
động nhằm tích cực thúc đẩy bình đẳng giới trong 
các sáng kiến về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai, chúng ta cần xóa bỏ các rào cản còn tồn 
tại trong quá trình xây dựng chính sách và chương 
trình:

Nói chung, vấn đề giới thường được coi là 
một vấn đề bổ sung trong lĩnh vực biến đổi 

khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Vấn đề giới chỉ được giải quyết trong mục ‘các cấn đề xuyên 
suốt’ cùng với các chủ đề khác như khuyết tật, dân tộc thiểu 
số, và tăng cường xã hội dân sự của các văn bản chính sách 
hoặc kế hoạch hoạt động. Kết quả là giới thường được lồng 
ghép rất mờ nhạt và chúng ta thường có xu hướng ‘đánh 
dấu vào các hộp’. Chúng ta thường ít chú ý đến tính nhạy 
cảm giới của các sáng kiến hoặc chưa thực sự thúc đẩy 
bình đẳng giới. 

 Phụ nữ luôn được coi là một trong những 
đối tượng dễ bị tổn thương nhất với biến đổi 
khí hậu cùng với các ‘nhóm’ khác như người 

khuyết tật, dân tộc thiểu số, trẻ em v.v..

Bên cạnh xu hướng ‘nạn nhân hóa’ tất cả các nhóm này 
khi chỉ tập trung vào tình trạng dễ bị tổn thương của họ 
mà không tập trung vào những điểm mạnh, quan điểm 
này cũng không ghi nhận sự đa dạng của các nhóm đối 
tượng khác nhau. Việc tập trung vào tình trạng dễ bị tổn 
thương và coi mọi người như là một nhóm đồng nhất 
dễ dẫn đến việc triển khai các chương trình giống nhau 
cho các nhóm khác nhau, các can thiệp không phản ánh 
được thực tế và thường không hiệu quả. 

Hội liên hiệp phụ nữ và trong một số trường 
hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

(MoLISA) thường được coi là cơ quan nhà 
nước chịu trách nhiệm duy nhất  thúc đẩy bình 

đẳng giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
 

Tăng cường bình đẳng giới và thúc đẩy vai trò lãnh đạo 
của phụ nữ trong các đơn vị khác chịu trách nhiệm về 
biến đổi khí hậu (như Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường) là việc rất 

NHỮNG THÁCH THỨC 

quan trọng nhưng hầu như là không được chú ý tới. 
Tương tự, vai trò tiềm năng của Hội liên hiệp phụ nữ 
trong vấn đề sinh kế và quản lý tài nguyên thiên nhiên 
cũng thường bị xem nhẹ.

 Hiểu biết về mối quan hệ gắn kết giữa bình 
đẳng giới và biến đổi khí hậu, các kỹ năng 

phân tích và lồng ghép giới của các cấp 
chính quyền còn hạn chế.

Các vấn đề này cũng không phải là chủ đề được ưu tiên 
một cách hệ thống trong công tác đào tạo hoặc tăng 
cường năng lực về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai. Các hướng dẫn hoặc chỉ thị liên quan của 
chính phủ, ví dụ như lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu 
vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 
là những kỹ thuật phức tạp và rất khó áp dụng ở cấp 

địa phương. Tuy nhiên, đây là vấn đề hết sức cần thiết 
trong lập kế hoạch, ưu tiên và phân bổ ngân sách cho 
các chương trình hành động về biến đổi khí hậu, thúc 
đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Những thách thức này không phải là hoàn toàn mới và 
đã được nhấn mạnh trong bản tóm tắt chính sách năm 
2012 của Liên hợp quốc tại Việt Nam và Oxfam. Điều 
này cho thấy tiến độ giải quyết các thách thức vẫn còn 
chậm. Mặc dù chúng ta hiểu rằng cần mất nhiều thời 
gian để thay đổi thái độ và thực hành đã ăn sâu bám rễ, 
nhưng chúng ta vẫn phải hành động nhanh chóng hơn 
trong lĩnh vực này.

 

“Phụ nữ tiên phong trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 
Việt Nam.” 

Các tổ chức phi chính phủ thuộc chương trình Hỗ trợ Hành động Thích ứng Biến đổi Khí 
hậu Dựa vào Cộng đồng (CBCCAG) do Chính phủ Úc tài trợ đã thúc đẩy vai trò lãnh đạo 
của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp gia đình, 
cộng đồng và chính quyền trong việc ra quyết định, lập kế hoạch và kinh tế. Video này 
giới thiệu kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị để có thể hành động thiết thực hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=4eYnMIlz5wk
https://www.youtube.com/watch?v=4eYnMIlz5wk
https://www.youtube.com/watch?v=4eYnMIlz5wk
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Để biến tham vọng được thể hiện trong các chính sách và chiến lược cấp cao thành tác động tại cộng 
đồng, để thúc đẩy các chính sách và chương trình lồng ghép giới và biến đổi khí hậu tại Việt Nam, để biến 
lời nói thành hành động, chúng tôi xin gửi đến các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam một số khuyến 
nghị sau:

1.  Xóa bỏ dần quan điểm nhìn nhận phụ nữ như một ‘nhóm dễ bị tổn thương’ khi xây dựng hoặc sửa đổi các 
chính sách/ chương trình và tích cực xóa bỏ các định kiến về giới trong tất cả các công việc liên quan; 

2.  Thường xuyên thực hiện phân tích giới để cung cấp thông tin hỗ trợ quá trình xây dựng hoặc cập nhật các 
chương trình/ chính sách mới về biến đổi khí hậu. Đảm bảo sự tham gia của các chuyên gia về giới, lãnh 
đạo nữ và đại diện cộng đồng là nữ khi tiến hành phân tích rủi ro thiên tai, lập kế hoạch và ưu tiên đầu tư;

3.  Tăng cường lồng ghép giới vào các chính sách và chương trình thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh 
và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (cũng như trong các hướng dẫn và tài liệu đào tạo), thông qua lồng ghép các mục 
tiêu, chỉ tiêu và chỉ số về giới vào tất cả các nội dung. Áp dụng các sáng kiến lồng ghép giới và biến đổi khí 
hậu được xây dựng dựa trên thực hành tốt của các tổ chức phi chính phủ22; 

4.  Đưa ra hạn ngạch về vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết định cho tất cả 
các cơ quan và ủy ban chịu trách nhiệm lập kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai;

5.  Giám sát tính nhạy cảm giới của các chính sách và chương trình về biến đổi khí hậu bằng cách áp dụng các 
công cụ dễ dàng và thân thiện với người dùng, ví dụ như công cụ đánh dấu tiến bộ trong bình đẳng giới23. 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nên đi đầu trong lĩnh vực này do Bộ có chức năng nhiệm vụ đảm bảo 
các bộ ngành khác thực hiện lồng ghép giới;

6.  Mở rộng chức năng nhiệm vụ hiện nay của Hội Liên hiệp Phụ nữ để Hội có vai trò trong việc lập kế hoạch 
thích ứng biến đổi khí hậu và thực hiện kế hoạch ở tất cả các cấp bên cạnh vai trò truyền thống như tổ chức 
truyền thông hoặc nâng cao nhận thức. Cần phân bổ nguồn lực để giúp họ có thể thực hiện nhiệm vụ mới này;

7.  Đưa ra yêu cầu bắt buộc thu thập dữ liệu tách theo giới tính trong các hoạt động giám sát, đánh giá và 
báo cáo về những thay đổi của công tác bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong tất cả các chương 
trình về biến đổi khí hậu hoặc có liên quan, ví dụ như REDD+, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, chi 
trả cho các dịch vụ sử dụng hệ sinh thái v.v.. 

8.  Khuyến khích sử dụng các tiêu chí về giới với tầm quan trọng đáng kể trong việc xếp thứ ưu tiên các hành 
động về thích ứng biến đổi khí hậu dựa trên kinh nghiệm từ Khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng biến 
đổi khí hậu của Bộ Kế hoạch Đầu tư24; 

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Bình đẳng và Hiệu quả: Lồng ghép giới vào Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Thích ứng Biến đổi Khí hậu. 
CARE tại Việt Nam, GIZ và UN Women. 2015.

Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành dành cho những người thực hiện chương trình hoặc dự án làm về 
thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tài liệu đặt ra các câu hỏi cần thiết trong quá 
trình lồng ghép giới vào thiết kế chương trình biến đổi khí hậu và đưa ra những lời khuyên, các công cụ 
và nguồn lực hữu ích để hỗ trợ cho quá trình này.

9.  Xây dựng một mạng lưới các chuyên gia thuộc khu vực nhà nước và các nhà vận động chính sách làm việc 
trong lĩnh vực bình đẳng giới và biến đổi khí hậu, bao gồm Hội liên hiệp phụ nữ, Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội cùng các bộ ngành khác, đồng thời thu hút sự tham gia của các tổ chức liên minh của nam giới;

10.  Cùng với Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, cần thể chế hóa công tác đào tạo về bình đẳng giới cho 
cán bộ nhà nước gồm các cán bộ lập kế hoạch, cán bộ khuyến nông và những nhân viên ứng cứu khẩn cấp 
chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu và các kế hoạch hành động 
về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

11.  Tổ chức các cuộc đối thoại đa nghành về bình đẳng giới và biến đổi khí hậu và tiến hành đánh giá 
liên bộ hàng năm ở cấp quốc gia để thảo luận về tiến độ của công tác bình đẳng giới và biến đổi khí hậu 
dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ trong Ủy ban Quốc gia về Biến đổi Khí hậu;

12.  Ở cấp quốc tế và cấp khu vực/ASEAN, chúng ta cần đi đầu, hoặc hợp tác với các nước có cùng chí hướng 
trong việc vận động và thúc đẩy các vấn đề bình đẳng giới trong các cuộc thảo luận và các khung chiến 
lược về thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong khu vực và trên toàn cầu.

Các khuyến nghị chính sách nói trên chủ yếu hướng tới các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam. Các bên liên 
quan khác cần hành động nhiều hơn nữa để có thể thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề biến đổi khí 
hậu một cách tốt hơn. Các khuyến nghị bao gồm: 

 �  các nhà tài trợ và các cơ quan liên hợp quốc cần hành động nhiều hơn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và hỗ 
trợ tài chính cho các chương trình lồng ghép giới và biến đổi khí hậu; yêu cầu giám sát đánh giá và báo cáo về 
giới trong tất cả các khoản đầu tư về thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng luật và chính sách; vận động hành lang 
tại các diễn đàn về biến đổi khí hậu và bình đẳng giới ở cấp quốc tế và khu vực; thể chế hóa kinh nghiệm chuyên 
môn trong nước v.v.;

 �  các tổ chức xã hội dân sự cần đưa tiếng nói thể hiện các mối quan tâm và nhu cầu của nam giới và phụ nữ lên 
cấp trên; hợp tác vận động chính sách dựa trên bằng chứng ở trong và ngoài Việt Nam; giám sát  tiến độ và thành 
tựu của chính phủ; thiết lập mạng lưới những người ủng hộ bình đẳng giới và biến đổi khí hậu trong cộng đồng và 
chính quyền; chuẩn hóa các công cụ, phương pháp luận và các nguồn lực khác để giúp chính phủ nhân rộng v.v.; và

 �  các nhà nghiên cứu cùng đưa ra các bằng chứng và nghiên cứu về chính sách, tác động, chi phí-lợi ích, hiệu 
quả chi phí và hiệu quả đầu tư về mặt xã hội.

http://careclimatechange.org/tool-kits/making-it-count-integrating-gender/
http://careclimatechange.org/tool-kits/making-it-count-integrating-gender/
http://careclimatechange.org/tool-kits/making-it-count-integrating-gender/
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10. Xem bản dịch không chính thức tại: http://www.ifrc.org/PageFiles/153836/Law%20on%20Natural%20
Disaster%20Prevention%20and%20Control_No%20%2033_IFW.pdf 

11. http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 

12. ‘Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển tại hội nghị thượng đinht Liên hợp quốc’, http://vietnamnews.
vn/politics-laws/276349/viet-nam-commits-to-implementing-development-goals-at-un-summit.html. Tổng 
quan về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững, xem tại https://sustainabledevelopment.un.org/topics  

13. INDC của Việt Nam xác định lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021-2030 như sau: ‘bằng nguồn 
lực trong nước, đến năm 2030 sẽ giảm 8% lượng phát thải so với kịch bản phát triển thông thường. Sự đóng 
góp nói trên sẽ có thể tăng lên tới 25% với sự hỗ trợ của quốc tế’. http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/
Published%20Documents/Viet%20Nam/1/VIETNAM’S%20INDC.pdf 

14. Chiến lược tập trung vào nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi - bao gồm cả về Bạo lực Giới -, phát triển năng lực 
thể chế, bảo trợ xã hội, sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ, và giảm bất bình đẳng giới trong các vấn đề quan 
trọng như quyền sử dụng đất, các nữ doanh nhân và doanh nghiệp, bảo vệ tại các khu công nghiệp , dịch vụ xã hội 
và vấn đề khác ‘phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội và xu hướng toàn cầu’. Xem Quyết định 1696 / QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới 2016-2020, 2/10/2015. 

15. Cả Chiến lược Tăng trưởng Xanh (2012) và Kế hoạch Hành động (2014) đều rất hạn chế đề cập đến phụ nữ hay 
giới, cũng không đề cập các vấn đề khác như các dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em và thanh thiếu niên hoặc 
các nhóm tương tự như vậy được gọi là “các nhóm dễ bị tổn thương ‘. Chỉ đề cập việc thực hiện ‘sống xanh’ và nhận 
thức về sử dụng năng lượng và các hoạt động truyền thông hướng tới các nhóm dân cư này, và đề cập mơ hồ hơn 
về việc tăng trưởng xanh dẫn đến xóa đói giảm nghèo như một nguyên tắc định hướng.

16. Tiêu chí phụ về nâng cao năng lực thích ứng cũng đề cập đến dân tộc thiểu số và việc di chuyển, và nhận trọng số 
15% trong tổng số điểm cho việc lựa chọn ưu tiên cho các hành động thích ứng biến đổi khí hậu. Nhìn chung, các 
hướng dẫn APRF được xem như là một bước nhảy vọt đáng kể, nhưng cũng không được phổ biến rộng rãi và được 
xem là quá kỹ thuật đối với các cán bộ nhà nước hạn chế trình độ hoặc kiến thức về biến đổi khí hậu. Các hướng dẫn 
cần phải được điều chỉnh và đơn giản hóa cho phù hợp, như đã được một số tổ chức phi chính phủ trong đó có tổ 
chức CARE Quốc tế tại Việt Nam thực hiện. Để biết thêm chi tiết về cách tiếp cận của CARE, xem: Lập kế hoạch thúc 
đẩy khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi. Cẩm nang thực hành hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng 
đồng. Miguel Coulier, CARE International in Vietnam, 2015.

17. REDD là viết tắt của Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Giảm phát thải từ Mất 
rừng và Suy thoái rừng). Dấu ‘+’ ngụ ý quản lý rừng, bảo tồn và tăng cường dự trữ các bon. Để biết thêm chi tiết về 
Kế hoạch hành động REDD+ Việt Nam 2012 hoặc ‘Chương trình hành động quốc gia về Giảm phát thải khí nhà kính 
thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ 
lượng các bon rừng”, xem tại: http://vietnam-redd.org/Upload/Download/File/799-QD-TTg_En_3104.pdf  

1.  Xem: Một mũi tên trúng hai đích. Bài Học kinh nghiệm Số 1. Miguel Coulier, Elizabeth Cowan and Julie Webb. CARE 
Quốc tế tại Việt Nam, 2015 http://careclimatechange.org/tool-kits/care-vietnam-learning-series/; Vietnam, 
Country Case Study on Gender, Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction. Dankelman Irene, UN 
Women Vietnam, 2015 http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam; Responding to Climate Change in 
Vietnam: Opportunities for improving gender equality. A Policy Discussion Paper. UN and Oxfam in Vietnam, 2010, 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responding-to-climate-change-in-vietnam-opportunities-for-
improving-gender-equa-112555 

2. http://dfat.gov.au/geo/vietnam/development-assistance/Pages/promoting-womens-economic-empowerment-
including-ethnic-minorities.aspx 

3. Ví dụ, Dự án nâng cao năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm cải thiện sinh kế và dinh dưỡng của tổ chức CARE 
Quốc tế tại Việt Nam, do Chính phủ Úc tài trợ, làm việc với các dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam về sinh kế có khả 
năng thích ứng biến đổi khí hậu đồng thời cải thiện sự tham gia và tác động trong quá trình ra quyết định tại cộng 
đồng và hộ gia đình thông qua Dự án Câu lạc bộ Pháp luật và Đời sống (LARC). 

4. http://www.un.org.vn/en/publications/doc_details/268-policy-brief-gender-equality-in-climate-change-
adaptation-and-disaster.html 

5. Bản tóm tắt chính sách này chỉ xem xét luật, chiến lược và kế hoạch hành động chính của chung cả nước và của 
bộ ngành về biến đổi khí hậu và thiên tai trong mười năm qua. Tài liệu này không nhằm đưa ra phân tích sâu sắc 
về toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như các quyết định, nghị định, nghị quyết, thông tư, văn 
bản hướng dẫn thực hiện, v.v.. Tài liệu cũng không phân tích Kế hoạch hành động cấp tỉnh về biến đổi khí hậu hay 
QLRRTTDVCĐ.

6. Một loạt các văn bản quy  phạm pháp luật, chiến lược và kế hoạch có thể xem tại: http://chinhphu.vn/portal/page/
portal/English/strategies 

7. Xem: Báo cáo tiến độ quốc gia về thực hiện khung hành động Hyogo (2013-2015), Tháng 1, 2015, http://www.
preventionweb.net/files/42305_VNM_NationalHFAprogress_2013-15.pdf

8. Nghị quyết Trung ương Đảng 24/NQ-TW ‘Chủ động ứng phó với Biến đổi Khí hậu, tăng cường quản lý Tài nguyên và 
Bảo vệ Môi trường’, bản tiếng Việt có tại: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Resolution-
No-24-NQ-TW-climate-change-improvement-of-natural-resource-management-203397.aspx 

9. Điều 63 Hiến Pháp Việt Nam tuyên bố: (1) Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, 
bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. (2) Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử 
dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. http://en.vietnamplus.vn/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-
vietnam/55389.vnp 

CHÚ THÍCH

http://www.ifrc.org/PageFiles/153836/Law%20on%20Natural%20Disaster%20Prevention%20and%20Control_No%2
http://www.ifrc.org/PageFiles/153836/Law%20on%20Natural%20Disaster%20Prevention%20and%20Control_No%2
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 
http://vietnamnews.vn/politics-laws/276349/viet-nam-commits-to-implementing-development-goals-at-un-
http://vietnamnews.vn/politics-laws/276349/viet-nam-commits-to-implementing-development-goals-at-un-
 https://sustainabledevelopment.un.org/topics  
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Viet%20Nam/1/VIETNAM’S%20INDC.pdf 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Viet%20Nam/1/VIETNAM’S%20INDC.pdf 
http://vietnam-redd.org/Upload/Download/File/799-QD-TTg_En_3104.pdf  
http://careclimatechange.org/tool-kits/care-vietnam-learning-series/
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responding-to-climate-change-in-vietnam-opportuniti
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responding-to-climate-change-in-vietnam-opportuniti
http://dfat.gov.au/geo/vietnam/development-assistance/Pages/promoting-womens-economic-empowerment-in
http://dfat.gov.au/geo/vietnam/development-assistance/Pages/promoting-womens-economic-empowerment-in
http://www.un.org.vn/en/publications/doc_details/268-policy-brief-gender-equality-in-climate-change-
http://www.un.org.vn/en/publications/doc_details/268-policy-brief-gender-equality-in-climate-change-
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies 
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies 
http://www.preventionweb.net/files/42305_VNM_NationalHFAprogress_2013-15.pdf
http://www.preventionweb.net/files/42305_VNM_NationalHFAprogress_2013-15.pdf
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Resolution-No-24-NQ-TW-climate-change-improv
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Resolution-No-24-NQ-TW-climate-change-improv
http://en.vietnamplus.vn/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-vietnam/55389.vnp 
http://en.vietnamplus.vn/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-vietnam/55389.vnp 
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18. Giới từ lâu đã được đánh giá thấp trong công tác của UNFCCC. Chỉ từ hội nghị COP20 tại Peru vào tháng 12 năm 
2014 thì chủ đề này mới được công nhận thông qua việc khởi xướng Chương trình làm việc tại Lima về Giới 
(LWPG) trong hai năm. Xét về tài chính khí hậu, tháng 3 năm 2015, Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) cũng đã thông qua một 
Chính sách Kế hoạch hành động về Giới mang tính đột phá. Ở cấp ASEAN, cả tuyên bố chung năm 2014 cũng như 
tuyên bố năm 2015 về biến đổi khí hậu đều không đề cập đến phụ nữ, bình đẳng giới hoặc các chủ đề liên quan.

19. Dựa trên một số cuộc trao đổi không chính thức gần đây và yêu cầu sự ủng hộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các thành viên của Nhóm công tác về biến đổi khí hậu phi chính phủ. 
Ngoài ra, một cuộc khảo sát khu vực của UNDP gần đây về ‘tiến độ xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi’ 
(chưa được công bố nhưng được UNDP trình bày tại hội thảo tổng kết 17 năm Chương trình phòng ngừa thảm họa 
tại Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 01 tháng 12 năm 2015) đã khẳng định sự quan tâm này và sự đồng ý về 
việc’ thiếu bình đẳng giới và thiếu trao quyền cho phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai’ là một vấn đề lớn.

20. Xem đường dẫn sau đây để có một danh sách các tài liệu đào tạo và hướng dẫn được Bộ NN & PTNT phê duyệt: 
http://www.dmc.gov.vn/van-ban-phap-quy-da1002-pt32.html?lang=vi-VN 

21. Trong thập kỷ qua, các tổ chức như UNDP, Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương (PDC), Ngân hàng Thế giới và 
Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC) đã hỗ trợ nhiều sáng kiến để cập nhật hệ thống Đánh giá Thiệt 
hại và nhu cầu của chính phủ (DANA), về các chỉ tiêu và mẫu sửa đổi, các ứng dụng web và phần mềm đi kèm. Tuy 
nhiên, cho đến nay sự cải thiện còn hạn chế, bao gồm thu thập dữ liệu tách theo giới tính. Xem: Báo cáo tiến độ 
quốc gia về thực hiện Khung hành động Hyogo (2013-2015), tháng 1 năm 2015, http://www.preventionweb.net/
files/42305_VNM_NationalHFAprogress_2013-15.pdf 

22. Khung Thích ứng chuyển dịch vai trò giới (GTA) CARE Quốc tế tại Việt Nam gần đây xây dựng có thể là một 
hướng dẫn hữu ích ở đây. Vui lòng xem trang 18-19 trong: Một mũi tên trúng hai đích: Bài Học kinh nghiệm Số 
1. Miguel Coulier, Elizabeth Cowan và Julie Webb. CARE Quốc tế tại Việt Nam, 2015 http://careclimatechange.
org/tool-kits/care-vietnam-learning-series/

23. Một ví dụ có thể dễ dàng điều chỉnh cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam là Đánh dấu giới của Ủy Ban 
thường trực liên ngành được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Công cụ này đánh mã, từ 0-2, để xem một 
dự án nhân đạo được thiết kế đủ tốt hay không nhằm đảm bảo rằng phụ nữ/trẻ em gái và nam giới/trẻ em trai sẽ 
được hưởng lợi như nhau từ dự án đó hoặc là nó sẽ thúc đẩy bình đẳng giới theo một cách khác. Để biết thêm, xem: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/gender/page/iasc-gender-marker 

24. Việc này có thể được thực hiện thông qua giám sát và báo cáo đồng đẳng, khuyến khích bằng tài chính, hệ thống 
tính điểm v.v.
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