
Tăng cường sự Tham gia và Tiếng nói của 
Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam

VAI TRÒ GIỚI TRONG CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM Cộng đồng dân tộc 
thiểu số nhìn chung  không có nhiều cơ hội ra quyết định; phụ nữ Việt Nam thường phải chịu 
nhiều bất bình đẳng do những định kiến về vai trò giới, và phụ nữ dân tộc thiểu số lại càng phải 
chịu nhiều bất bình đẳng về giới hơn. Vì vậy, phụ nữ dân tộc thiểu số ít có khả năng tiếp cận đất 
đai, các cơ hội kinh tế, giáo dục và thường không được tham gia vào quá trình ra quyết định trong 
hộ gia đình và cộng đồng.

CÁC KẾT QỦA CHÍNH

Đối tượng tham gia

70 phụ nữ dân tộc Tày, Nùng, 
Dao và H’Mông với tư cách là 
những đồng nghiên cứu viên

Đối tượng hưởng lợi

Hơn 10,000 người , 
trong đó có các 
thành viên của Hội  
Liên hiệp Phụ nữ,  
người  dân cộng 
đồng thôn bản và 
các thành viên của 
EMWG và CEMA

Địa bàn dự án

Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và các 
buổi đối thoại vận động chính sách 

cấp quốc gia

Đối tác

 Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và 
Môi trường (iSEE)

 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn 

Thời gian triển khai, ngân sách và nhà 
tài trợ

Tháng 7/2015- Tháng 6/2018 Khoảng 
385.000 USD

Liên minh Châu Âu
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CARE Nâng cao tiếng nói của phụ nữ

Thông qua hoạt động đồng nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu 
trước các tổ chức xã hội dân sự và các nhà hoạch định chính sách, phụ nữ 
dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực phát hiện, trình bày và vận động 
chính sách về những vấn đề có ảnh hưởng tới mình.

Nhóm Công tác về Dân tộc Thiểu số (EMWG) và Uỷ ban Dân tộc (CEMA)  
thuộc Quốc hội tăng cường sự tôn trọng quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số, 
đồng thời, được nâng cao năng lực để ghi nhận và giải quyết nhu cầu của 
họ.
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Thông qua dự án Tăng cường sự Tham gia và Tiếng nói của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt 
Nam, CARE góp phần đảm bảo quyền của phụ nữ các cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Dao và 
H’Mông thông qua việc nâng cao tiếng nói và đảm bảo các tổ chức chính phủ và xã hội dân sự 
trân trọng, tôn trọng và phản hồi trước tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số.



Printed on recycled paper

CARE Nâng cao tiếng nói của phụ nữ

©June 2016 CARE International in Vietnam

CARE Quốc tế tại Việt Nam 
P.O. Box 20, Hà Nội, Việt Nam 
Khu B1, Tầng 9, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, Việt Nam
T: (+84) 4 3716 1930 | F: (+84) 4 3716 1935 
VNM.info@careint.org | www.care.org.au/vietnam

Tham gia vào dự án sẽ giúp các chị em phụ nữ có thêm những sự lựa 
chọn và kỹ năng mới như thế nào?

Sầm Thị Xinh, 22 tuổi, là người dân tộc H’Mông ở Bắc Kạn. Cùng với 32 chị em dân tộc thiểu số trong xã, 
Xinh đã được lựa chọn để trở thành đồng nghiên cứu viên trong dự án Tăng cường sự Tham gia và 
Tiếng nói của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam. Thông qua dự án, Xinh và các chị em được tập 
huấn về kỹ năng chụp ảnh để xác định các vấn đề mà cộng đồng nơi mình sống đang phải đối mặt.
“Lúc đầu em thấy khó lắm. Khi giảng viên bảo là làm nghiên cứu và đồng nghiên cứu, em nghĩ, làm sao 
mình làm được. Em hình dung làm nghiên cứu giống như phải vượt qua một quả đồi rất cao vậy. Thế 
nhưng, được tham gia tập huấn, bọn em hiểu ra là làm nghiên cứu là cùng nhau tìm ra vấn đề và thảo 
luận về vấn đề đó”, Xinh chia sẻ.
“Ở bản của em, học sinh bỏ học rất sớm. Em luôn có một câu hỏi, tại sao học sinh đi học cấp ba hầu hết 
là con trai. Em rất muốn tìm ra câu trả lời cùng với nhóm của mình.”
Bước tiếp theo, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm giải pháp. Xinh và nhóm sẽ chia sẻ kết quả nghiên 
cứu của mình với chính quyền địa phương và hy vọng nhận được sự ủng hộ để cải thiện tình trạng trẻ 
em bỏ học sớm. Các chị em người H’Mông cũng đang nghĩ ra nhiều cách để tự mình có thể tạo ra sự 
thay đổi: tổ chức các cuộc họp với phụ huynh để giới thiệu tầm quan trọng của việc đi học, xây dựng 
thư viện nhỏ ở bản và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè vui vẻ và hấp dẫn cho trẻ em trong khu vực.
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HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA VÀ TIẾNG NÓI CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI VIỆT NAM
Dự án hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở cấp cơ sở để xây dựng và vận động chính sách phát triển của chính mình.

PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRỞ THÀNH NGHIÊN CỨU VIÊN
CARE và iSEE phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ các thành viên Câu lạc bộ Pháp luật và Đời sống (LARC) thuộc dự án Nâng 
quyền cho Phụ nữ Dân tộc Thiểu số của CARE trong việc xây dựng cách tiếp cận đồng nghiên cứu. 70 phụ nữ dân tộc thiểu số là những thành viên 
của LARC tiến hành nghiên cứu tại cộng đồng mình. Họ đặt câu hỏi nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề mà cộng đồng nơi mình sống đang phải 
đối mặt.

TRÌNH BÀY CÁC BẰNG CHỨNG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VIÊN THU THẬP TRƯỚC CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG VÀ TRUNG ƯƠNG

Các nghiên cứu viên được tập huấn về kỹ năng vận động chính sách và thuyết trình để trình bày bằng chứng thu thập được 
trước các bên liên quan như chính quyền địa phương (Hội Liên hiệp Phụ nữ và Uỷ ban Nhân dân) và Nhóm Công tác về Dân tộc 
Thiểu số (EMWG) cũng như Uỷ ban Dân tộc (CEMA) ở cấp quốc gia. Hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua các buổi họp, 
hội thảo, các sự kiện truyền thông và công bố báo cáo chính sách.

EMWG VÀ CEMA ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thông qua các buổi tham vấn, công bố tóm tắt chính sách, các buổi tập huấn và nỗ lực vận động chính sách, 
các bên liên quan cấp quốc gia sẽ có khả năng phản hồi tốt hơn trước những bằng chứng mà nghiên cứu 
viên tại địa phương đưa ra và xây dựng các chính sách và kế hoạch vì lợi ích của cộng đồng dân tộc thiểu số.

BẰNG CHỨNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐÓNG GÓP VÀO CÁC 
CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH NHẰM ĐÁP ỨNG TỐT 

HƠN NHU CẦU CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Delegation of the European Union to Vietnam

“Đi học là cách duy nhất để con em mình có một 
tương lai tươi sáng hơn.”




