
CARE hoạt động ở đô thị Việt Nam để sao cho những 
người thiệt thòi không bị gạt khỏi các cơ hội phát triển 
và không bị bạo hành. 
Ước tính khoảng một phần ba dân số 96 triệu người ở Việt Nam đang sống ở các khu 
vực thành thị. Nhiều người trong số đó di cừ từ nông thôn để tìm kiếm việc làm. Lượng 
người di cư khoảng 4 triệu và con số này sẽ lên đến 5 triệu vào năm 2019. 

Khoảng 60% số người di cư là phụ nữ. Nhiều phụ nữ có việc làm chính thức trong các 
nhà máy may mặc và giày dép, nhưng cũng có đến gần một nửa số phụ nữ làm việc tại 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống ở khu vực kinh tế phi chính thức nhờ nghề 
bán hàng dạo và thu gom rác thải.

Ở những thành phố nơi họ di cư đến, phụ nữ phải đối mặt với nhiều thách thức như 
nhà ở và điều kiện sống nghèo nàn, thu nhập và công việc bấp bênh, điều kiện làm việc 
không an toàn, và quyền lao động chưa được bảo vệ đầy đủ. Vì nhiều định kiến và quy 
chuẩn xã hội, họ không được đại diện trong các chính sách liên quan đến mình và thiếu 
vắng hệ thống bảo trợ xã hội, pháp lý. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chăm 
sóc sức khỏe và bảo vệ pháp lý bị hạn chế. Họ đặc biệt có nguy cơ bị bạo hành.

CARE hỗ trợ phụ nữ phát triển các kỹ năng và sự tự tin để tăng thu nhập và cải thiện 
điều kiện làm việc của mình, đồng thời hợp tác với các cơ quan chính phủ và các nhà 
tuyển dụng tư nhân để sao cho phụ nữ được an toàn và tôn trọng bất kể họ làm nghề 
gì. 

CARE LÀM VIỆC VỚI AI?

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam: 
Hỗ trợ phụ nữ thiệt thòi ở đô thị
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Hoạt động của CARE tại các khu vực đô thị ở Việt Nam tập trung vào:
• Phụ nữ di cư làm việc trong các nhà máy
• Phụ nữ di cư tham gia vào khu vực kinh tế không chính thức
• Phụ nữ bán dâm

CARE nhận ra nhu cầu cụ thể của các nhóm bị gạt ra bên lề, trong đó có người sống 
chung với HIV, người sử dụng ma túy và người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính 
hoặc chuyển giới. Mặc dù CARE không tập trung cụ thể vào các nhóm này ở Việt Nam 
nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thúc đẩy quyền của họ thông qua các nỗ lực bình đẳng 
giới nói chung.

TÁC ĐỘNG CỦA CARE 

CARE TẬP TRUNG VÀO ĐIỀU GÌ?

Trong tất cả các dự án, CARE luôn cân 
nhắc làm thế nào để đảm bảo thay 
đổi lâu dài cho phụ nữ thiệt thòi bằng 
nhiều cách.

CARE hướng đến việc khuyến khích 
quan hệ đối tác giữa các nhóm công 
nhân và những người có ảnh hưởng 
quan trọng để sao cho phụ nữ có cơ 
hội để đại diện cho nhu cầu của chính 
họ.

CARE hướng đến tăng cường khả 
năng phục hồi bằng cách thúc đẩy 
cách tạo thu nhập bền vững và đảm 
bảo các dịch vụ công có thể phù hợp 
với các tác động của biến đổi khí hậu.

TẦM NHÌN DÀI HẠN
Nâng quyền 

cho lao 
động nữ

Giải quyết bạo 
lực giới

Tăng cường sự đại 
diện và lãnh đạo của 

phụ nữ

32
Số tỉnh được thúc đẩy đối thoại giữa 
chính quyền và các phụ nữ bán dâm

3
Số dự án mới trong năm 2018 để 
giải quyết vấn đề quấy rối tình dục 
đối với phụ nữ ở khu vực đô thị

1,600
Số lượng phụ nữ được đào tạo kĩ 
năng hoặc tham gia các nhóm kinh 
doanh từ năm 2010
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Phụ nữ làm việc trong môi trường kinh tế phi chính thức thường đối mặt với kỳ thị xã hội và 
có thể chưa được luật pháp bảo vệ đầy đủ. Các nỗ lực nhằm ngăn chặn và ứng phó với bạo 
lực giới ở Việt Nam có thể chưa tính đến những rủi ro cụ thể mà các nhóm này phải đối mặt. 
Vì vậy, CARE nêu bật hiện trạng cụ thể của họ và vận động để nhu cầu của họ được lồng ghép 
vào chính sách.

Ở các môi trường kinh tế chính thức hơn như nhà máy may, nơi có đông lao động nữ, CARE 
tập trung vào việc phòng ngừa và ứng phó với quấy rối tình dục bằng cách cách khuyến khích 
người người sử dụng lao động xây dựng và áp dụng các quy trình báo cáo rõ ràng. Ở cấp quốc 
gia và quốc tế, CARE vận động cho các cải cách lao động theo hướng bảo vệ phụ nữ khỏi bạo 
hành.

GIẢI QUYẾT BẠO LỰC GIỚI

CARE giúp lao động nữ biết và thực hành 
quyền lợi của họ và đảm bảo rằng họ có 
thể tiếp cận được các dịch vụ hỗ trợ như 
bảo trợ pháp lý. Các khóa tập huấn kĩ năng 
kinh doanh và quản lý tiền bạc cũng giúp 
phụ nữ có thêm khả năng cải thiện tình 
hình kinh tế của mình.

Ở các môi trường kinh tế chính thức, CARE 
thúc đẩy điều kiện làm việc tốt hơn, ví dụ 
như làm việc với khu vực tư nhân để ngăn 
ngừa quấy rồi tình dục ở nhà máy may. 
Đối với những người làm việc tại khu vực 
kinh tế phi chính thức như bán dâm hoặc 
các công việc mùa vụ, CARE tập trung vào 
việc đảm bảo quyền lợi của họ được chính 
quyền công nhận và tôn trọng.

Việc tạo các cơ hội đối thoại giữa người lao 
động, chính quyền, người quản lý và công 
đoàn giúp thúc đẩy khả năng hành động 
phụ nữ để cải thiện điều kiện làm việc của 
họ.

NÂNG QUYỀN CHO LAO 
ĐỘNG NỮ Chị Thúy* từng nghĩ rằng bởi vì chị ấy 

là phụ nữ bán dâm nên khách hàng có 
thể bạo hành chị. Tuy nhiên, thông qua 
các câu lạc bộ do CARE hỗ trợ thành 
lập, giờ đây chị hiểu mình được bảo vệ 
pháp luật và thậm chí còn có số điện 
thoại của một sĩ quan công an khu vực, 
người từng thông báo là phụ nữ có thể 
gọi trực tiếp cho ông nếu cần giúp đỡ 
khẩn cấp.

Chị Nghia* và chồng chuyển đến thủ đô 
sống cách đây hai năm. Tuy nhiên, chồng 
chị thường xuyên say xỉn và đánh đập chị 
mỗi khi chị trái ý anh. Là một công nhân 
nhập cư, chị không được hưởng nhiều 
chính sách hỗ trợ. Nhờ tham gia tập huấn 
của CARE, chị hiểu như vậy là không đúng 
và bắt đầu tác động đến hành vi của 
chồng. Chị cũng dùng hiểu biết của mình 
để hỗ trợ một nhóm chị em sống quanh 
xóm trọ của mình. 

Điều này có ý nghĩa gì với phụ nữ?

CARE hướng đến việc đảm bảo tiếng nói của 
phụ nữ từ các nhóm đặc biệt khó khăn được 
lắng nghe bởi người hoạch định chính sách. 
Trọng tâm của công tác này là trang bị cho phụ 
nữ kỹ năng và sự tự tin để trở thành lãnh đạo 
trong các tổ chức công đoàn và các tổ chức 
công nhân khác, đồng thời khuyến khích phụ nữ 
thành lập tổ nhóm của chính mình để vận động 
cho quyền lợi và nhu cầu của họ.

TĂNG CƯỜNG SỰ ĐẠI 
DIỆN VÀ LÃNH ĐẠO CỦA 
PHỤ NỮChị Ngọc làm nghề bán hàng rong 

nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc 
sử dụng công nghệ và truyền thông 
xã hội để thúc đẩy việc buôn bán của 
mình. Những kĩ năng kinh doanh mà 
chị học được từ dự án của CARE đã 
giúp chị tăng thêm thu nhập và tiết 
kiệm vì chị biết cách lên kế hoạch chi 
tiêu của gia đình tốt hơn. 

Điều này có ý nghĩa gì với phụ nữ?
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Tên được thay đổi để bảo vệ danh tính

Chị Li* sống ở nông thôn đến năm 17 tuổi 
thì chuyển về thành phố để tìm việc. Khi 
ấy chị bị lôi kéo vào công việc bán dâm. 
Thông qua các câu lạc bộ Chúng tôi là phụ 
nữ của CARE, chị được đào tạo kĩ năng 
sống và được trợ giúp pháp lý. Hiện nay, 
chị là thành viên chủ chốt của Mạng lưới 
người bán dâm Việt Nam và đã có cơ hội 
chia sẻ với người làm chính sách về những 
vấn đề và quan tâm của phụ nữ bán dâm. 

Điều này có ý nghĩa gì với phụ nữ?
Chị Hương* chuyển về Hà Nội cách 
đây 20 năm và vất vả lắm mới kiếm 
đủ sống với nghề thu gom rác. Sau khi 
tham dự lớp tập huấn về kỹ năng giao 
tiếp và kinh doanh của CARE, chị giờ 
đây dẫn đầu một nhóm chuyên thu 
gom và tân trang quần áo cũ rồi bán 
cho những người di cư có thu nhập 
thấp khác. Ứớc mơ của chị là mở cửa 
hàng phục vụ 24 giờ để đáp ứng nhu 
cầu của người lao động nhập cư.


