
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách 

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ TĂNG 
CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

Các thông điệp chính 

1. Phụ nữ ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu (TƯBĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT). Năng lực, nhu cầu và tình 

trạng dễ bị tổn thương của họ cần được quan tâm đến – và tiếng nói, sự đại diện của phụ nữ cần được đảm 

bảo trong các chính sách và hành động về TƯBĐKH và GNRRTT nhằm tăng cường khả năng chống chịu, phục 

hồi và thích nghi của họ. 
 

2. Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cần được phản ánh một cách rõ ràng hơn trong chính sách và hành 

động về TƯBĐKH và GNRRTT ở tất cả các lĩnh vực. Các hành động ưu tiên cụ thể về giới cần được lên kế 

hoạch, phân bổ ngân sách và giám sát ở cấp trung ương và địa phương. 
 

3. Cần đầu tư nhiều hơn vào xây dựng năng lực thông qua tập huấn và xây dựng công cụ thu thập số liệu, phân 

tích giới và lồng ghép giới vào TƯBĐKH và GNRRTT cho nhiều ngành cũng như cho Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai. 
 

4. Sinh kế của phụ nữ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, vì vậy cần phải được bảo vệ. Cần 

đảm bảo để phụ nữ được tiếp cận  thông tin, tập huấn, công nghệ, tài chính, nguồn lực và an sinh xã hội. Cần 

tập trung vào đầu tư cho những sáng kiến về thích ứng mang tính sáng tạo do phụ nữ dẫn dắt. 
 

5. Cần đẩy mạnh công tác điều phối, hợp tác và đối thoại về TƯBĐKH và GNRRTT có trách nhiệm giới giữa các 

ngành, bao gồm cả các nhóm phụ nữ ở tất cả các cấp để đạt được hiệu quả tốt. 
 

6. Đảm bảo sự tham gia, đại diện và lãnh đạo mạnh mẽ hơn và có ý nghĩa hơn của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ 

dân tộc thiểu số trong đối thoại và thực hiện chính sách về TƯBĐKH/GNRRTT. 

 

Tháng 8/2017 



  



I. Giới thiệu  

 
Thích ứng với biến đổi khí hậu (TƯBĐKH) và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) mang ý nghĩa sống còn đối với 

sự phát triển bền vững và thích ứng lâu dài của Việt Nam. Những vùng đồng bằng thấp, đường bờ biển dài và 

các cao nguyên khiến Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu 

khiến thiên tai nặng nề hơn và dẫn tới tình trạng thiên tai xảy ra thường xuyên hơn, khó dự báo hơn và có 

cường độ mạnh hơn, có thể kể đến đợt hạn và xâm nhập mặn 2015/2016 gây ra bởi hiện tượng El Nino. Vào 

lúc đỉnh điểm, hạn hán đã ảnh hưởng tới 2,3 triệu người khiến họ không được đảm bảo về nước sạch, thức ăn 

và sinh kế, dẫn đến hậu quả tiêu cực về sức khỏe và dinh dưỡng. Những người nghèo và nhóm dễ bị tổn 

thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người già bị ảnh hưởng nặng nề hơn từ những tác động của biến đổi khí 

hậu. 

 

Chính phủ Việt Nam thể hiện cam kết của mình về bình đẳng giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai thông qua việc xây dựng hàng loạt các chính sách, kế hoạch và những nỗ lực để thực hiện các chính 

sách này. Tuy nhiên, nhận thức, hiểu biết và cách áp dụng vẫn còn khác nhau giữa các bên có liên quan ở các 

cấp cho thấy lồng ghép giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cần tiếp tục được tăng cường. 

 

Mối quan hệ giữa giới và biến đổi khí hậu và thiên tai ở Việt Nam là một lĩnh vực cần được tiếp tục nghiên cứu. 

Thu thập và phân tích số liệu có phân tách giới, tuổi, các nhóm dân tộc, và việc ứng dụng các phân tích giới 

này rất quan trọng trong xây dựng các chính sách và kế hoạch cần thiết giúp thực hiện TƯBĐKH và GNRRTT 

hiệu quả. 

 

Do phụ nữ bị ảnh hưởng một phần của biến đổi khí hậu và thiên tai và cũng là những người có vai trò chính 

trong GNRRTT và TƯBĐKH, điều này khiến cho việc đảm bảo sự tham gia và lãnh đạo của họ có ý nghĩa trong 

quá trình ra quyết định liên quan đến TƯBĐKH và GNRRTT trở bên thiết yếu. 

 

Bản tóm lược gợi ý chính sách này nhấn mạnh những vấn đề chính về bất bình đẳng giới trong TƯBĐKH và 

GNRRTT với mục tiêu tăng cường bình đẳng giới trong các chính sách, kế hoạch và việc thực hiện. Bản tóm 

lược này dựa trên những bài học kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu và những kinh nghiệm thực tế của nhiều 

tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt Nhóm Làm việc về Biến đổi khí hậu (CCWG) và Nhóm làm việc về Quản lý Thiên 

tai (DMWG), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLNPNVN), các cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam và các tổ 

chức khác. Các khuyến nghị tập trung vào việc làm thế nào để tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của phụ 

nữ, và tăng cường lồng ghép giới và trách nhiệm giới trong TƯBĐKH và GNRRTT trong bối cảnh chương trình 

nghị sự phát triển sau 2015. 

 

II. Mục tiêu 

 
 Bản tóm lược gợi ý chính sách này được xây dựng với mục tiêu nâng cao nhận thức và nhấn mạnh tầm quan 

trọng của bình đẳng giới trong chống chịu với khí hậu và thiên tai dưới bối cảnh chương trình nghị sự phát 

triển sau 2015. Điều này dựa trên giả thuyết rằng giải quyết bất bình đẳng giới là điều kiện tiên quyết cho sự 

phát triển bền vững. Do Chính phủ Việt Nam đang triển khai Khung Sendai (2015-2030), Thỏa thuận Paris 

(2015) và Mục tiêu Phát triển Bền vững, bản tóm lược chính sách này muốn nhấn mạnh những lĩnh vực chính 

cần được tiếp tục phát triển và đầu tư trong thời gian tới. 
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Bản tóm lược gợi ý chính sách hướng đến các nhà hoạch định chính sách, những nhà lập pháp, các tổ chức 

quần chúng, Liên Hợp Quốc và nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân ở cấp trung ương, 

cấp tỉnh và địa phương. 

Bản tóm lược gợi ý chính sách là một sáng kiến chung của UN Women, UNDP, CARE, Oxfam và SNV ở Việt 

Nam. Tài liệu này cập nhật bản Tóm lược gợi ý chính sách về Bình đẳng giới và Thích ứng biến đổi khí hậu và 

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam năm 2012 và phản ánh những kết quả của nhiều nghiên cứu, thảo luận 

và bài học kinh nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp I: Một số định nghĩa quan trọng 

Giới: đề cập đến vai trò, trách nhiệm, quyền và cơ hội liên quan đến nam giới và phụ nữ được xã 
hội qui định. Các mối quan hệ giới luôn biến động, thay đổi theo thời gian và được qui định bởi hoàn 
cảnh cụ thể - cũng giống như xã hội có thể thay đổi theo thời gian, vai trò giới khác nhau giữa nam 
giới và phụ nữ trong gia đình, trong cộng đồng, nơi làm việc và trong các thể chế và cơ cấu ra quyết 
định chính thức hay không chính thức cũng thay đổi theo thời gian. 

Phân biệt giới: Nam giới và nữ giới có thể có những vai trò, trách nhiệm, chức năng, mức độ tham 
gia, khả năng tiếp cận và quản lý các nguồn lực và tài sản, trình độ học vấn, quyền và cơ hội trên 
thực tế khác nhau do xã hội qui định. Trong nhiều xã hội khác nhau, việc phụ nữ và đặc biệt là trẻ 
em gái thường phải đối mặt với các hình thức bị gạt ra bên lề và phân biệt truyền thống có nguyên 
nhân đến từ các vai trò, quyền và cơ hội qui định theo giới đó của họ. 

Bình đẳng giới: các quyền, tiềm năng, tài sản và cơ hội như nhau cho cả nam và nữ (tính tới tất cả 
sự đa dạng của họ). Thông thường thì phụ nữ hay phải đối mặt với những cản trở nhất định trong 
quá trình đạt được tiềm năng phát triển toàn diện cho bản thân, ví dụ như họ không có đủ quyền 
lực để đưa ra quyết định, nghèo đói, hạn chế trong khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực (tự 
nhiên, tài chính, tín dụng, giáo dục và đào tạo). Mặc dù phải đương đầu với rất nhiều bất lợi, phụ nữ 
vẫn luôn là các tác nhân quan trọng, đặc biệt là ở cấp cộng đồng bởi kiến thức, kinh nghiệm, chuyên 
môn, kĩ năng và tầm nhìn của họ. 

Lồng ghép giới: “… là một chiến lược nhằm làm cho những quan tâm và kinh nghiệm của nữ giới 
cũng như nam giới trở thành một nhân tố không thể tách rời trong quá trình thiết kế, [cung cấp tài 
chính], thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình (thuộc tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế và xã hội), để phụ nữ và nam giới đều có thể được hưởng lợi như nhau và để sự 
bất bình đẳng sẽ không được duy trì mãi. Mục tiêu cao nhất là đạt được sự bình đẳng giới”. 

Phân tích giới: giúp cho chúng ta hiểu rõ về vai trò mà xã hội qui định cho nam giới và nữ giới quyết 
định thế nào đến tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng khác nhau đối với biển đổi khí hậu ở 
mỗi giới. Phân tích giới là cần thiết để đưa ra được những hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
và GNRRTT với những thông tin rõ ràng, công bằng, hiệu quả và bền vững hơn trước. 

Tính dễ bị tổn thương: những đặc thù và hoàn cảnh của một cá nhân, cộng đồng, hệ thống hoặc tài 
sản khiến dễ bị ảnh hưởng trước những tác động có hại của hiểm họa. 

Khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi: là khả năng của một hệ thống, một cộng đồng hoặc một 
xã hội trong vùng hiểm họa trong việc chống đỡ, chịu đựng, thích ứng và phục hồi các tác động của 
hiểm họa một cách kịp thời và hiệu quả, bao gồm bảo tồn và khôi phục các công trình và chức năng 
cơ bản, thiết yếu. 

Năng lực: sự kết hợp của tất cả sức mạnh, thuộc tính và nguồn lực sẵn có trong một cộng đồng, một 
xã hội hoặc một tổ chức có thể được sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu chung. 
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III. Một vài con số thực tế về Bình đẳng giới ở Việt Nam  
 

Việt Nam có Chỉ số Khoảng cách Giới Toàn cầu (GGGI) là 0,7, xếp thứ 65 trong số 144 quốc gia năm 20161. Cho 
đến nay, nhiều đầu mục chỉ số dường như rất tích cực cho phụ nữ ở nhiều khía cạnh. Khoảng cảnh giới trong 
lĩnh vực giáo dục được thu hẹp. Trong năm học 2012-2013, tỉ lệ trẻ em gái so với trẻ em trai đến trường tăng 
lên 91% ở bậc tiểu học, 94% ở bậc trung học cơ sở, và 114% ở bậc trung học phổ thông. Phụ nữ chiếm 26,8% 
ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ gần đây (2016-2021), nằm trong số những quốc gia có tỉ lệ phụ nữ tham chính 
cao nhất trong khu vực. Tỷ lệ phần trăm phụ nữ đại diện ở cấp tỉnh cũng cao và tăng từ 25% nhiệm kỳ 1999-
2004 lên 26,4% trong nhiệm kỳ hiện nay. Tuy nhiên, sự đại diện của phụ nữ trong các vị trí ra quyết định còn 
thấp, đặc biệt ở cấp địa phương, chỉ có 18,1% phụ nữ trong Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-20162. 
 
Khoảng cách về giới và định kiến giới còn tồn tại ở nhiều lĩnh vực khác. Sự ưa thích sinh con trai ở Việt Nam 
được phản ánh qua tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, từ 106 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái được sinh ra 
vào năm 1999 tăng lên 112.8 vào năm 20153. Ngoài ra, phụ nữ cũng làm việc nhiều giờ hơn và được trả lương 
thấp hơn nam giới. Nghiên cứu của UN Women phân tích số liệu từ Điều tra Lực lượng Lao động Việt Nam từ 
năm 2014 cho thấy khoảng cách giới về lương đã tăng lên trong 10 năm vừa qua từ 13% lên 20%4. Bất bình 
đẳng giới còn tồn tại ở tình trạng phụ nữ bị hạn chế trong việc tiếp cận và kiểm soát đến các nguồn lực, như 
đất đai, tài sản, tín dụng chính thức và đào tạo nghề. 
 
Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động tương đối cao cho cả nam giới và phụ nữ ở Việt 
Nam: năm 2015, tỉ lệ toàn quốc là 77,7% (83% ở nam giới và 72,9% ở phụ nữ). 
Tỉ lệ thất nghiệp chính thức là 2,09% cho nam giới và 2,10% cho phụ nữ - 
nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao hơn hẳn, đặc biệt cho nhóm nữ 
thanh niên (5,51% đối với nam thanh niên và 7,15% cho nữ thanh niên). 
Năm 2015, khoảng 45,5% phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 
19,3% trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và 35,2% trong lĩnh vực dịch vụ. 
Thách thức chính  là  khu vực nông thôn  có gần 90% lực lượng lao động 
không qua đào tạo năm 2015. Tỉ lệ đặc biệt thấp cho lao động nữ làm việc 
trong nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp (3,1%), khu vực dịch vụ gia đình 
và sản xuất cá nhân, hộ gia đình (5,3%)5. Khoảng cách này thách thức sự thích 
ứng của phụ nữ nông thôn với thiên tai và biến đối khí hậu do những hạn chế về 
kỹ năng và năng lực của họ. 
 
Nhằm  giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới, Chính phủ Việt Nam đã triển khai một số hành động để giải quyết 
vấn đề này. Việt Nam có một hệ thống thể chế phức tạp với nhiều cơ quan và cơ chế chịu trách nhiệm đảm 
bảo bình đẳng giới. Vụ Bình đẳng Giới (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) là cơ quan quản lý nhà nước chịu 
trách nhiệm về bình đẳng giới và thực hiện Luật Bình đẳng Giới. Đây cũng là cơ quan chịu trách nhiệm với Ủy 
ban quốc gia liên ngành về Thúc đẩy sự tiến bộ của Phụ nữ, với các chi nhánh tại các bộ, ngành và tỉnh thành 
phố. Các bộ liên quan phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về bình đẳng giới trong bộ ngành tương ứng của mình. Cấu trúc này quy định các bộ ngành như Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đảm bảo bình đẳng giới trong 
ngành của mình, bao gồm quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 

                                                
1 Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chi tiết có thể được tìm thấy ở: https://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/ 
2 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thực tế và Số liệu về Phụ nữ và Nam giới ở Việt Nam, 2016. 
3 Tổng cục thống kê, Khảo sát Thay đổi dân số và kế hoạch hóa gia đình, 2015. 
4 UN Women, Hướng tới Bình đẳng giởi ở Việt Nam: Tạo tăng trưởng có lợi cho phụ nữ, 2016. 
5 MOLISA, Thực tế và Số liệu về Phụ nữ và Nam giới ở Việt Nam, 2016. 
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Một cơ quan khác cũng có chức năng thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(HLHPNVN) – một tổ chức chính trị xã hội của Đảng Cộng sản được thành lập từ năm 1930 để huy động sự 
tham gia đấu tranh của phụ nữ cho nền độc lập của Việt Nam. Luật Bình đẳng Giới quy định rằng Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tham gia vào rà soát và xây dựng luật pháp, chính sách và tham gia vào quản lý nhà nước về bình đẳng 
giới; tham gia vào giám sát việc thực hiện luật pháp về bình đẳng giới; và triển khai các hoạt động đóng góp 
vào hỗ trợ phụ nữ đạt được bình đẳng giới. Ngoài ra, HLHPNVN  cũng được giao nhiệm vụ đại diện vào bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo luật. Với 15 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn mười 
nghìn hội phụ nữ cấp xã, phường,  HLHPNVN có một mạng lưới rộng lớn để có thể huy động phụ nữ tham gia 
vào các hoạt động phòng chống thiên tai ở cộng đồng. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hộp II: 10 Bài học về Lồng ghép giới trong Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Thích ứng với 
Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam 

 

Năm 2016, một bản tóm tắt do HLHPN xây dựng cùng với UNDP với sự hỗ trợ của Cơ quan Viện trợ 
Úc đã đưa ra mười bài học: 
 

1. Hiểu về sự đa dạng trong tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro để nâng cao hiệu ích  (bao 
gồm cả phân tách số liệu).  

2. Xây dựng năng lực của cán bộ và nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới là rất quan 
trọng.  

3. Khi có đầy đủ kiến thức, phụ nữ có thể là những người tạo ra sự thay đổi trong phòng 

ngừa và ứng phó với thiên tai trong gia đình và cộng đồng.  
 

4. Sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới (50%-50%) trong phòng ngừa và quản lý 

thiên tai, đặc biệt trong đánh giá nhu cầu là một cách hiệu quả để tăng sự kiểm soát và 

tính chính xác của hoạt động cứu trợ. 
 

5. Các kiến thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai có nhạy cảm giới là cơ sở để nâng cao nhận thức 

và hành động hiệu quả về biến đổi khí hậu, đặc biệt trong quản lý rủi ro thông minh với 

khí hậu. 
 

6. Các kế hoạch phòng chống thiên tai có nhạy cảm giới là những công cụ hữu dụng trong lập 

kế hoạch đầu tư và lồng ghép hiệu quả.  
 

7. Khi phụ nữ tham gia vào quá trình ra quyết định và quản lý các tổ chức, hệ thống sẽ trở 

nên minh bạch và hiệu quả hơn. 
 

8. Mạng lưới của Hội Liên hiệp Phụ nữ có những kinh nghiệm quý báu và mạng lưới rộng rãi 

có thể được sử dụng một cách thực tế trong tăng cường sự chuẩn bị và ứng phó kịp thời 

với thiên tai. 
 

9. Sử dụng tín dụng như là một công cụ tốt để hỗ trợ phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương 

ứng phó tốt hơn với thiên tai. 
 

10. Phụ nữ đứng tuổi không chỉ là một nhóm dễ bị tổn thương mà có thể là một nguồn thông 

tin và chỉ dẫn trong quản lý rủi ro thiên tai. 

Báo cáo đầy đủ có thể xem tại 
http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/environment_climate/10-lessons-
learned-in-gender-mainstreaming-in-drr-and-cca-in-viet-nam.html 
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IV. Các cam kết quốc tế về Bình đẳng giới, Biến đổi khí hậu và Giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh Chương trình nghị sự Phát 
triển sau 2015 

 
Với tập trung ưu tiên về giới, các Mục tiêu Phát triển Bền vững đã đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng riêng 
về bình đẳng giới (Mục tiêu Phát triển bền vững 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ 
và trẻ em gái), với chín mục tiêu cụ thể tập trung vào chấm dứt phân biệt đối xử, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái, chấm dứt những tập tục lạc hậu, công việc chăm sóc và công việc gia đình không được trả lương, phụ 
nữ lãnh đạo và ra quyết định, sức khỏe tình dục và sinh sản, quyền sinh sản, quyền đối với các nguồn lực kinh 
tế, sở hữu và kiểm soát đất đai và tài sản, tiếp cận đến các công nghệ, chính sách và luật pháp. Ngoài ra, Mục 
tiêu Phát triển Bền vững còn đặt ra các chỉ tiêu nhạy cảm giới cho hầu hết các mục tiêu khác, ghi nhận rằng 
thậm chí các mục tiêu không có những chỉ tiêu cụ thể về giới cũng có những ý nghĩa quan trọng về bình đẳng 
giới và đòi hỏi cách tiếp cận lồng ghép giới để đạt được các mục tiêu 2030. 
 
Liên quan đến bình đẳng giới trong biến đổi khí hậu, Chương trình làm việc Lima về Giới hai năm đã được 
thông qua trong Hội nghị các bên 20 (COP 20) vào năm 2015 với mục tiêu thúc đẩy cân bằng giới và đạt được 
các chính sách khí hậu có trách nhiệm giới bằng cách thúc đẩy các bên và các tổ chức hỗ trợ tập huấn và nâng 
cao nhận thức của tất cả các phái đoàn và xây dựng kỹ năng cho những người đàm phán là nữ giới. Thỏa thuận 
Paris được 195 quốc gia thông qua tại COP 21 ở Paris năm 2015, và có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016. Những 
thảo luận tại COP 21 xung quanh bình đẳng giới tập trung vào vai trò của phụ nữ như là người lãnh đạo, những 
người sáng tạo và những người tạo ra sự thay đổi trong giải quyết biến đổi khí hậu và mang đến nhiều sáng 
kiến tốt về các giải pháp biến đổi khí hậu có bình đẳng giới cho sự bền vững kinh tế của địa phương đã được 
thúc đẩy trên toàn cầu. Một báo cáo tổng hợp về giới đã được chia sẻ tại COP 21 để theo dõi những tiến bộ 
đạt được trong việc thực hiện mục tiêu cân bằng giới trong thúc đẩy những chính sách khí hậu có nhạy cảm 
giới. Tiếp theo những thảo luận của Cơ quan Phụ trợ thực hiện (SBI 45) ở Marrakech năm 2016, các bên quyết 
định mở rộng và tăng cường những công việc trong Chương trình Làm việc Lima và kêu gọi cho việc xây dựng 
một Chương trình Hành động về Giới dưới Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) 
(FCCC/SBI/2016/L.37, Cơ quan Phụ trợ Thực hiện, phiên họp 45, Marrakech, 7–14 tháng 11 năm 2016, nội 
dung 16 trong Chương trình, Giới và Biến đổi khí hậu).   
 
Trong khi những thảo luận tại COP21 tập trung vào thúc đẩy ý chí chính trị để hỗ trợ chương trình nghị sự về 
giới, COP 22 ở Marrakech thúc đẩy tăng nguồn tài chính và xây dựng năng lực cho những đàm phán viên là 
nữ, tăng cường kiến thức về giới cho những người đàm phán và tăng cường các cách tiếp cận để đạt được 
bình đẳng giới. 
 
Về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Khung Sendai về Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai, được thông qua tại Hội nghị toàn cầu 
về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2015 kêu gọi các góc nhìn về giới, tuổi, khuyết tật và văn hóa toàn diện hơn 
trong các chính sách và thực hành; thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên tai có nhạy cảm giới; sự tham gia của phụ 
nữ trong quản lý rủi ro thiên tai; cung cấp nguồn lực và thực hiện giảm nhẹ rủi ro thiên tai có nhạy cảm giới; 
và có những biện pháp xây dựng năng lực phù hợp cho trao quyền cho phụ nữ và sinh kế. Tại Hội nghị Khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương về Giới và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức tháng 5 năm 2016, Khuyến nghị Hà Nội 
đã được thông qua trong đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể về việc thực hiện Khung Sendai có trách nhiệm 
giới. Những khuyến nghị này sau đó đã được đưa vào Kế hoạch Vùng hai năm được thông qua tại Hội nghị Bộ 
trưởng về Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai tại New Delhi tháng 11 năm 2016, trong đó tuyên bố của Hội nghị đã kêu 
gọi mạnh mẽ sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ. Một lần nữa kêu gọi đến năm 2018 50% các quốc gia có sự 
chuẩn bị để thiết lập một cơ chế quốc gia nhằm thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin về thiệt hại và rủi ro 
thiên tai nhắm đến đạt được một mức độ phân tách về giới, tuổi và khuyết tật nhất định. Khi các Chính phủ 
đang chuẩn bị cho việc thực hiện Khung Sendai, điều quan trọng là các mục tiêu rõ ràng về giới được đưa vào 
tất cả các ưu tiên hành động nhằm tăng cường lồng ghép giới vào các hành động giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở 
tất cả các cấp. 
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Hộp III: Điển hình tốt về xây dựng năng lực và nâng cao nhân thức cho phụ nữ về biến 
đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

 
Dưới dự án “Tăng cường năng lực của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm thích ứng với biến 
đổi khí hậu tại Việt Nam” do Chính phủ Luxembourg tài trợ, UN Women đã hợp tác với Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam nhằm nâng cao năng lực của Hội về giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ cấp trung ương đến 
địa phương. Ở cấp trung ương và tại năm tỉnh dự án (Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đồng 
Tháp và Cà Mau), một nhóm cán bộ đã được tập huấn để trở thành những giảng viên về giới và giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai ở các cấp khác nhau. Tổng số 335 đại diện từ các cơ quan khác nhau (70% là phụ 
nữ) bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai như Ủy ban 
Nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài 
nguyên và Môi trường và Hội Chữ Thập đỏ ở cấp huyện và cấp tỉnh đã được tăng cường kiến thức và 
kỹ năng về lồng ghép giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 
Nhiều người trong số này đã chủ trì những đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và lập kế 
hoạch phòng chống thiên tai có nhạy cảm giới cho cộng đồng của họ. Với những kiến thức và công 
cụ về giới, các nhóm cán bộ được tập huấn đã có thể: (i) đảm bảo 50% sự đại diện và tham gia của 
phụ nữ trong các cuộc tham vấn đánh giá rủi ro thiên tai (con số này cao hơn mục tiêu 35%  trong 
chương trình Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do chính phủ đặt ra); (ii) tổ chức những cuộc 
họp riêng với phụ nữ và nam giới với sự tham gia của những nhóm dễ bị tổn thương như người 
khuyết tật, trẻ em, người già và dân tộc thiểu số; (iii) xác định tình trạng dễ bị tổn thương và khả 
năng khác nhau của phụ nữ và nam giới trong thiên tai; (iv) xây dựng bản đồ thảm họa của cộng đồng 
với sự tham gia của phụ nữ và nam giới.  
 
8 kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã năm 2016 đã được xây dựng với sự tham gia của hơn 600 
người dân (50% là phụ nữ) và đã đưa vào các vấn đề giới. Các xã bao gồm: Khánh Bình Tây và Nguyễn 
Việt Khái (Cà Mau), An Nhơn và Tân Nhuận Đông (Đồng Tháp), Đức Trạch và Mỹ Thủy (Quảng Bình), 
Lộc Vĩnh và Phú Mỹ (Thừa Thiên Huế). Các hoạt động và biện pháp có trách nhiệm giới khác nhạu đã 
được phụ nữ và nam giới địa phương xác định để giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ 
và nam giới và tận dụng năng lực của phụ nữ. Một số hoạt động có trách nhiệm giới như sau: (i) tổ 
chức những tập huấn và cuộc họp về thiên tai vào thời gian mà phụ nữ có thể tham gia; (ii) tổ chức 
lớp học bơi cho phụ nữ và trẻ em gái, những người không biết bơi; (iii) tăng số lượng thành viên nữ 
trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã; (iv) tập huấn và kết nạp phụ nữ vào đội cứu nạn; (v) 
tăng sự tham gia của phụ nữ trong đào tạo nghề và công nghệ mới (ít nhất 50% là phụ nữ), bao gồm 
tổ chức các khóa tập huấn riêng cho phụ nữ trong những thời gian và địa điểm phù hợp với họ; (vi) 
kêu gọi nguồn lực để xây dựng ngôi nhà chắc chắn cho hộ gia đình nghèo, bao gồm cả những hộ gia 
đình nghèo do phụ nữ làm chủ. Các kế hoạch phòng chống thiên tai này đã được Ủy ban nhân dân 
xã thông qua. Đây là lần đầu tiên các kế hoạch phòng chống thiên tai ở 8 xã này được xây dựng thông 
qua quá trình tham vấn có sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới ở cộng đồng. 
 
Kinh nghiệm từ việc thực hiện ở địa phương đã được tài liệu hóa và đóng góp cho việc xây dựng 
Hướng dẫn về Lồng ghép giới trong chương trình Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do UN 
Women hỗ trợ Trung tâm Quản lý Thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Năm 2016, 
Trung tâm Quản lý Thiên tai đã chủ trì việc xây dựng hướng dẫn này để đảm bảo Chương trình Quản 
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có nhạy cảm giới. Năm 2016, với những nỗ lực để thể chế hóa 
sự tham gia vào hoạt động quản lý rủi ro thiên tai trong một vài năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam xây dựng Kế hoạch Hành động về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Thích ứng với Biến đổi khí 
hậu (2017-2021). Kế hoạch này hệ thống hóa cách thức tiếp cận của Hội Liên hiệp Phụ nữ tới công 
tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu giữa các bên có liên quan và tăng cường 
vai trò của Hội trong lĩnh vực này. 
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V. Khung luật pháp quốc gia về bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai  
 

Việt Nam có một cơ sở luật pháp vững chắc về bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới (2017) và Chiến lược Quốc 
gia về Bình đẳng giới (2011-2020) yêu cầu tất cả các ngành và các bộ lồng ghép giới trong lĩnh vực của từng bộ 
ngành. Theo Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới, các bộ ngành và tỉnh/thành phố có trách nhiệm xây dựng 
và đưa ra kế hoạch hành động về bình đẳng giới để thực hiện chiến lược. Chiến lược đặt mục tiêu 100% các 
văn bản pháp luật dự thảo trình Quốc hội sẽ được rà soát xem có liên quan đến bình đẳng giới và những người 
trong ban soạn thảo phải được tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng phân tích giới. Một báo cáo của chính 
phủ xuất bản tháng 3 năm 2016 cho thấy 49 tỉnh thành phố và 17 bộ ngành đã thông qua và có báo cáo về kế 
hoạch hành động của họ, bao gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường6. 
Tuy nhiên, cả hai kế hoạch này mới chỉ tập trung vào sáu mục tiêu chung được đưa ra trong Chiến lược, bao 
gồm: lao động và việc làm; giáo dục và đào tạo; quản lý và lãnh đạo; sức khỏe; bình đẳng giới trong gia đình 
và bạo lực gia đình; năng lực thể chế về bình đẳng giới. Các kế hoạch này không giải quyết các vấn đề bất bình 
đẳng giới của từng ngành như là phụ nữ trong quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia nhằm Ứng phó với Biến đổi Khí hậu 
(2008) nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới 
như là một nguyên tắc định hướng, cũng với phát 
triển bền vững. Chương trình Mục tiêu Quốc gia cũng 
nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai các đánh giá 
về tình trạng dễ bị tổn thương ở các ngành, vùng và 
cấp cộng đồng. Chương trình cũng đề cập đến những 
tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu lên phụ nữ 
có thể kéo lùi những thành tựu của Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, các kế hoạch hành 
động do các bộ và các tỉnh xây dựng chưa giải quyết 
vấn đề bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí 
hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia kết thúc năm 2015 và đã có báo cáo 
tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được. Sau 
đó, Chiến lược quốc gia về Biến đổi Khí hậu (2011) đã 
được ban hành và bình đẳng giới được đề cập như là 
một mục tiêu cụ thể. 

 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo Bền vững và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển 
Nông thôn mới được thông qua gần đây cho giai đoạn từ 2016 đến 2020. Bình đẳng giới được coi là một cách 
tiếp cận cần được lồng ghép vào kế hoạch thực hiện hàng năm và năm năm của các chương trình mục tiêu. 
Chương trình mục tiêu cũng chỉ ra một số lĩnh vực mà biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cần được 
coi là một yêu cầu trong mục tiêu, vai trò và trách nhiệm của các bên có liên quan. Chính phủ gần đây đã thông 
qua Chương trình Mục tiêu về Biến đổi Khí hậu và Tăng trưởng Xanh vào tháng 8 năm 2016. Một trong các 
mục tiêu của chương trình mục tiêu và tạo ra những phương cách sinh kế bền vững cho người dân. Đây có thể 
là một cơ sở tốt để thúc đẩy bình đẳng giới thông qua xây dựng khả năng thích ứng. 
 
Năm 2013, Luật về Phòng chống Thiên tai được thông qua và bình đẳng giới được đưa vào như là một phần 
của các nguyên tắc chung của Luật. Luật cũng yêu cầu giới phải được lồng ghép vào quá trình quản lý rủi ro 

                                                
6 MOLISA, Thực tế và Số liệu về Phụ nữ và Nam giới ở Việt Nam, 2016. 
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thiên tai. Luật cũng hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, có vai trò quan trọng hơn 
nữa trong nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và huy động các hỗ trợ ở cấp cộng đồng. 
 
Chiến lược Quốc gia về Phòng ngừa, Ứng phó và Giảm thiểu Thiên tai đến 2020 chỉ ra rằng: “Thiên tai gây ra 
những tác động tiêu cực đến các nhóm dễ bị tổn thương như người già, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em”. 
Chiến lược đưa ra những cách tiếp cận sau: thúc đẩy nâng cao nhận thức cộng đồng và chia sẻ thông tin; xây 
dựng khả năng thích ứng với thiên tai và thúc đẩy truyền thông hỗ trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh thiên tai; tổ 
chức các lực lượng ứng phó tại chỗ tại cộng đồng để chủ động cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn; và thúc đẩy vai 
trò của các tổ chức xã hội, hiệp hội trong ứng phó và phục hồi sau thiên tai. 
 
Việt Nam đã nộp bản Kế hoạch đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC) cho UNFCCC vào tháng 9 năm 2015 
và đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris vào 31 tháng 10 năm 2016 sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua Kế hoạch 
Hành động để thực hiện Thỏa thuận Paris vào 28 tháng 10 năm 2016. Trong Kế hoạch Hành động, Việt Nam 
cam kết rằng cách tiếp cận bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ sẽ được thúc đẩy hoặc đưa vào trong quá 
trình thực hiện Thỏa thuận Paris. Kế hoạch nhằm mục tiêu mang đến những tác động xã hội tích cực thông 
qua cải thiện bình đẳng xã hội và đầu tư có ưu tiên vào những khu vực và nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất, 
bao gồm phụ nữ, người nghèo, trẻ em, người già, dân tộc thiểu số… Đặc biệt lồng ghép giới và thúc đẩy bình 
đẳng giới là một nguyên tắc trong cấu phần về thích ứng của Kế hoạch do quốc gia tự quyết định của Việt Nam. 
Tuy nhiên, có nhiều việc cần phải làm để đảm bảo phân tích giới một cách có hệ thống và có các biện pháp 
phù hợp để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong tất cả các đầu tư có liên quan đến biến 
đổi khí hậu của các bộ ngành và các tỉnh. 
 
Hướng dẫn thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng đề cập: “Bình đẳng 
giới, lồng ghép giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ/trao quyền cho phụ nữ trong các hoạt động quản lý 
rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho cộng đồng”. Chương trình 
đưa ra các hành động cần phải làm bao gồm: tài liệu tập huấn cần phải lồng ghép vấn đề giới vào quản lý rủi 
ro thiên tai dựa vào cộng đồng; phương pháp tập huấn cần phải có sự tham gia và khuyến khích sự tham gia 
của phụ nữ; và tỉ lệ phần trăm phụ nữ tham gia vào các khóa tập huấn cần phải đạt ít nhất là 35%. 

 

VI. Những thách thức chính trong lồng ghép giới vào thích ứng với 
biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam 
 

Bất bình đẳng giới và các quan niệm xã hội đang tồn tại góp phần quyết định tình trạng dễ bị tổn thương và 

khả năng của mọi người trong giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.  Sự khác biệt về giới có 

thể nhìn thấy ở cấp chính sách, trong những định kiến xã hội dai dẳng, trong vai trò sản xuất và tái sản xuất 

của phụ nữ và nam giới; tiếp cận đến thông tin, cảnh báo sớm, dịch vụ (đào tạo, dịch vụ khuyến nông) và 

nguồn lực (đất đai, nước, công nghệ, tín dụng); tham gia vào quá trình ra quyết định trong hộ gia đình và cộng 

đồng; và vai trò lãnh đạo. 

 

Mặc dù có những mối quan tâm ngày càng tăng đối với vấn đề lồng ghép giới trong thích ứng với biến đổi khí 

hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, những thách thức chính vẫn tồn tại: 

 

Lồng ghép giới đã bắt đầu được thực hiện, nhưng số liệu và lồng ghép vào chính sách và thực tiễn 

vẫn chưa hoàn chỉnh  

 Mặc dù nhiều luật và chính sách mới nói đến sự cần thiết lồng ghép giới vào xây dựng kế hoạch, 

trong thực tế, việc thực hiện vẫn còn chậm và nhiều kế hoạch và chính sách, ví dụ như Kế hoạch 

Phòng chống Thiên tai cấp tỉnh và Kế hoạch Hành động về Biến đổi khí hậu có rất ít hoặc hoàn toàn 

không có các hành động cụ thể để hỗ trợ bình đẳng giới. 
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 Cho đến hôm nay, các nghiên cứu, phân tích và đánh giá về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong 

rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu với các giải pháp phù hợp còn hạn chế. 

 Thu thập và tổng hợp số liệu có phân tách giới liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai vẫn là một hạn chế, mặc dù có một số số liệu có phân tách giới ở cấp địa phương, 

các số liệu này không có ở cấp tỉnh và trung ương. 

 Thiếu các giải pháp mang tính thực tế và các chỉ tiêu cụ thể để lồng ghép giới vào chính sách, chiến 

lược và kế hoạch. 

 Hiểu biết về vai trò giới trong bối cảnh giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu còn 

hạn chế. Cần nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về thu thập số liệu và phân tích số liệu cho 

những người làm chính sách ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ở các cấp khác nhau. 

 

Định kiến giới vẫn tồn tại và tác động tiêu cực đến sự tiến bộ của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai/ xây dựng khả năng thích ứng  

 Định kiến về vai trò của phụ nữ và 

nam giới trong thích ứng với biến 

đổi khí hậu/giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai, có nghĩa rằng phụ nữ thường 

chỉ được coi là “những nạn nhân” 

mà không phải là những chủ thể 

quan trọng trong các nỗ lực phục 

hồi và thích ứng. Các phương 

pháp đánh giá và tiếp cận trong 

quản lý rủi ro thiên tai ở nông 

thôn vẫn dường như chỉ nhắm 

đến các thành viên nam giới trong 

hộ gia đình, cho dù có xu hướng 

nữ hóa trong nông nghiệp ở Việt 

Nam7.  

 Nói chung, thích ứng với biến đổi 

khí hậu/giảm nhẹ rủi ro thiên tai là lĩnh vực có văn hóa nam giới thống trị, ở đó những người tham 

gia là nữ giới có thể cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt khi họ chỉ có một số ít đại diện, và thường không 

tiếp cận được đến những thông tin ra quyết định.  

 Vai trò ra quyết định trong thích ứng với biến đổi khí hậu/giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường mang 

yếu tố giới, với phụ nữ tham gia ít hơn trong quá trình ra quyết định và lãnh đạo. Có sự khác nhau 

tùy thuộc vào địa phương; tuy nhiên, phụ nữ rõ ràng đang có sự đại diện rất ít trong các cấu trúc 

ra quyết định chính thức ở cấp địa phương và tỉnh, như là trong Ban Chỉ huy  Phòng chống Thiên 

tai hoặc trong Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn ở các cấp khác nhau8.  

 

Xu hướng gần đây cho thấy nam giới bị thiệt mạng trong thiên tai nhiều hơn phụ nữ, tuy nhiên 

phụ nữ chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ các tác động của thiên tai và quá trình sau thiên tai nhiều 

hơn nam giới.  

i. Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế và thu nhập  

                                                
7 Nghiên cứu của UN Women và CARE về giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 2015. 
8 Theo đánh giá của UN Women về tỷ lệ phụ nữ trong tổng số thành viên trong Ủy ban Phòng chống thiên tai và Biến đổi khí hậu cấp 
xã ở 4 tỉnh (Cà Mau, Đồng Tháp, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế), chỉ có 15 phần trăm là phụ nữ vào năm 2015.  
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Nhóm phụ nữ tại Bình Định tham gia vào buổi thực hành lập bản 
đồ rủi ro thiên tai cho cộng đồng của họ, 2013 
(Nguồn: Eliska Gerthnerova/ UN Women) 



 Ở khu vực nông thôn, nhiều phụ nữ (63% trong số lao động nữ) tham gia sản xuất nông nghiệp 

hơn nam giới (57% số lao động nam), tuy nhiên phụ nữ chủ yếu tham gia vào các công việc không 

chính thức hoặc nông nghiệp phụ trợ9 khiến họ có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng từ tác động của 

biến đổi khí hậu và thiên tai đến nông nghiệp. 

 Phụ nữ phải đối mặt với gánh nặng gấp đôi vừa chăm sóc cho trẻ em, người già, người ốm trong 

gia đình trong khi vẫn phải chịu trách nhiệm việc nhà và việc nông nghiệp, và những công việc này 

còn tăng nhiều trong thời gian thiên tai. 

 Một phân tích về tỉ lệ người thiệt mạng và mất tích trong thiên tai với phân tách về giới hạn chế 

trong giai đoạn 2012-2014 cho thấy tỉ lệ số phụ nữ tử vong thấp. Trong số 911 người bị thiệt mạng 

do thiên tai, trong giai đoạn ba năm này, chỉ 11,9% là phụ nữ, trong đó 43,5% là nam giới. Một số 

phần trăm lớn (44,5%) được báo cáo như những con số chung, mà không thể làm bất kỳ sự phân 

tách nào10. Trong năm 2016, trong số 264 người bị thiệt mạng và mất tích trong thiên tai, có 41 trẻ 

em và 52 phụ nữ. 166 trường hợp khác được báo cáo mà không có phân tách về giới11.  

 

i. Chiến lược ứng phó trong bối cảnh thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu  

 

 Phụ nữ đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi những thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu khi nguồn 

lực cạn kiệt, do thiên tai, bởi vì họ phải dành thêm thời gian để đi lấy nước, thức ăn và chất đốt, vì 

đây là những công việc do phụ nữ chịu trách nhiệm chính. 

 Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi mà mất nguồn thu nhập gia đình sẽ bán trang sức và gia 

cầm, là những tài sản của phụ nữ trong gia đình. 

 Cộng đồng địa phương, đặc biệt là phụ nữ trong các hộ gia đình, có ít nguồn dinh dưỡng do mùa 

màng bị mất và súc vật bị thiệt hại trong những điều kiện thời tiết xấu hoặc thiên tai, và điều này  

ảnh hưởng đến sức khỏe của họ12.  

 Tác động đến nông dân làm nông nghiệp quy mô nhỏ có thể làm tăng tình trạng di cư của nam giới 

và thanh niên đến các thành phố và khu công nghiệp để tìm kiếm công việc, tăng gánh nặng công 

việc của phụ nữ và người già phải làm thêm các công việc nông nghiệp13. 

 

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ cộng đồng và gia đình, thu nhập và tài sản, nhưng 

vai trò của họ chưa được công nhận và sự lãnh đạo của họ trong quá trình ra quyết định về thích 

ứng biến đổi khí hậu/giảm nhẹ rủi ro thiên tai chưa được thúc đẩy. 

ii. Vai trò giới và việc ra quyết định trong hộ gia đình  

 Chủ gia đình là nam giới ra quyết định trong việc mua bán những tài sản lớn như loại giống cây 

trồng, gia súc hoặc đầu tư vào lâm nghiệp, trong khi phụ nữ ra quyết định cho những “lĩnh vực nhỏ 

hơn” trong sự quản lý của họ. 

 Vai trò của phụ nữ trong chuẩn bị trước thiên tai đã được xác định rõ ràng vì những công việc này 

phù hợp với công việc nội trợ như chuẩn bị thức ăn, chăm sóc, cũng như là cung cấp trợ giúp tâm 

                                                
9 Bản tóm lược chính sách của FAO và UN Women về phụ nữ vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, 2015. 
10 Năm 2015, UN Women và Bộ NN&PTNT ủy thác một bản đánh giá các số liệu về người tử vong trong các thảm họa năm 2012-

2014. Bản đánh giá phân tích các báo cáo của các Ủy ban Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh được gửi cho Uỷ ban Trung 

ương về tổn thất và thiệt hại sau thảm hoạ. 
11 Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Báo cáo thường niên năm 2016.  
12 Nhóm đánh giá chung (Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, PACCOM, UN và INGOs), Báo cáo đánh giá nhanh về Hạn hán và Xâm nhập mặn ở 

Việt Nam, 03/2016. 
13 Đánh giá về giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai UN Women, 2015. Nguồn: Phạm Thành Trung (2013), “Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng 
về giới của nó đến nông nghiệp ở Việt Nam”, Tạp chí Quốc tế về Phát triển và Bền vững, Tập 2, Số 1, trang 52-62. 
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lý để “an ủi”, trong đó công việc của nam giới được cho là tập trung vào những lĩnh vực đòi hỏi sức 

mạnh thể chất như là sửa nhà, gia cố đê và trong đội cứu nạn14. 

 Sau thiên tai, phụ nữ có xu hướng làm các công việc dọn dẹp tại nhà và chăm sóc cho trẻ em, người 

già trong khi nam giới sẽ dọn dẹp ở những nơi công cộng và nơi làm việc, ở đó đòi hỏi nhiều sức 

mạnh thể chất, và cả hai chia sẻ công việc làm nông. 

 

iii. Tham gia và lãnh đạo trong quá trình ra quyết định ở cộng đồng  

 Các  Ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương không có nhiều nữ vì sự đại diện của phụ nữ 

trong các vị trí quản lý và lãnh đạo nói chung thấp. Thành viên nữ không cảm thấy thoải mái để nêu 

lên những quan ngại của phụ nữ trong các cuộc họp15. 

 Các chuẩn mực văn hóa thường gắn tính cách của lãnh đạo với tính cách của nam giới như mạnh 

mẽ và quyết đoán, trong khi phụ nữ được mong đợi ‘giỏi việc 

nước, đảm việc nhà’. Phụ nữ ít có khả năng được chọn vào các vị 

trí lãnh đạo do sự cảm thông với gánh nặng công việc của họ, và 

niềm tin rằng phụ nữ không có đủ thời gian và năng lực để đảm 

nhiệm những trách nhiệm này16. 

 Phụ nữ chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em và người già, cũng như 

các công việc mùa màng và đất đai, điều này khiến họ không có 

thời gian tham gia vào các hoạt động cộng đồng. 

 Bản thân phụ nữ cũng có xu hướng ưu tiên gia đình và việc nhà so 

với vai trò cộng đồng do những chuẩn mực văn hóa và sự hỗ trợ 

hạn chế từ gia đình họ. 

 Việc phụ nữ dân tộc thiểu số có quyền ra quyết định vẫn bị hạn 

chế trong cộng đồng, một phần vì những rào cản ngôn ngữ và 

trình độ giáo dục cũng như những chuẩn mực văn hóa và xã hội, 

điều này hạn chế những thông tin mà họ có được về các chương 

trình của nhà nước có thể hỗ trợ năng lực và khả năng thích ứng 

của họ17.  

 

Bất bình đẳng trong tiếp cận và kiểm soát đất đai và các tài sản phục vụ sản xuất, tập huấn, thông 

tin, kỹ thuật, dịch vụ khuyến nông và tài chính hạn chế cơ hội và năng lực của phụ nữ để thích ứng. 
 

iv. Tiếp cận đến tập huấn, đất đai và tài sản  

 Có rất ít phụ nữ nông thôn có thể tiếp cận đến dạy nghề, dịch vụ khuyến nông, tài chính, kỹ thuật, 

thị trường và mạng lưới thương mại (29%) so với nam giới (40%), và những chương trình đào tạo 

dành cho phụ nữ thường ngắn hạn và tập trung vào những kỹ năng ‘truyền thống của phụ nữ’18 

gồm những ngành sản xuất ít chuyên môn và kỹ thuật hơn. 

 Cho dù có chỗ cho cả tên của chồng và vợ trên giấy chứng nhận sử dụng đất, trong nhiều trường 

hợp chỉ có tên của người chồng được đưa vào dẫn tới hạn chế sự sở hữu và tiếp cận của phụ nữ 

đến đất đai, chỗ ở đảm bảo và có thể là cả nguồn lực tài chính19. 

                                                
14 Đánh giá về giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai UN Women, 2015. 
15 Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vào năm 2014, chỉ có 29% trong tổng số tỉnh, 44% huyện và 51% xã có đại diện 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong Ủy ban phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 
16 Theo nghiên cứu của Oxfam về quan niệm của phụ nữ về lãnh đạo. 
17 Nghiên cứu của CARE về dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía bắc. 
18 Bản tóm lược chính sách của FAO và UN Women về phụ nữ vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, 2015. 
19 Hoàng Cầm và đồng nghiệp, Tiếp cận của phụ nữ đến đất đai trong Việt Nam hiện đại, 2013. 

Trẻ em tại vùng thiên tai tại 
miền Trung học các kỹ năng tự 
bảo vệ 
(Nguồn: SNV Việt Nam)  
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v. Tiếp cận đến thông tin và cảnh báo sớm về khí hậu và thiên tai 

 Chủ hộ, thường là nam giới, được mời đến các buổi họp cộng đồng để nghe các thông tin về thiên 

tai, nhưng những thông tin này thường không được chia sẻ với phụ nữ và các thành viên khác trong 

gia đình.  

 Phụ nữ chủ yếu nhận các thông tin cảnh báo sớm từ các kênh truyền hình quốc gia và ít khi nhận 

được từ điện thoại di động, điều này khiến họ phụ thuộc nhiều hơn vào các dự báo ở cấp quốc gia 

mà ít nhận được thông tin cảnh báo sớm của địa phương họ sinh sống20. 

 Việc các thông điệp và các kênh thông tin truyền thông không được dịch sang ngôn ngữ địa phương 

hạn chế nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ tiếp cận thông tin. 

 

vi. Bảo trợ và trợ giúp xã hội sau thiên tai 

 Các trợ giúp sau thiên tai thường hướng tới đền bù một phần những thiệt hại về đất đai nông 

nghiệp và số lượng gia súc gia cầm bị chết, mà thường không xem xét đến những tài sản trong gia 

đình do phụ nữ chịu trách nhiệm như là vật dụng nấu nướng. 

 Phần lớn phụ nữ làm nông nghiệp (45%) là lao động tự thuê và họ không được nhận những lợi ích 

an sinh xã hội và không được tiếp cận đến bảo hiểm, điều này khiến họ dễ bị tổn thương và không 

được đảm bảo21. 

 Các công việc dọn dẹp và khôi phục lại sau thiên tai chủ yếu do phụ nữ làm nhưng đây phần lớn là 

các công việc không được trả công. 

 Các chương trình cứu trợ và đền bù để phục hồi không nhắm đến những người làm công theo ngày, 

những người không sở hữu đất nông nghiệp hoặc các ruộng lúa, họ làm công theo ngày trên ruộng 

của người khác, điều này ảnh hưởng đến phụ nữ vì họ thường làm các công việc không chính thức22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 

 

 

 

                                                
20 Theo nghiên cứu của UN Women và CARE về giới và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 2015. Tuy nhiên, phát hiện này không thể áp dụng 
lên các vùng núi, vùng sâu vùng xa mà ở đó điện còn khan hiếm và trưởng thôn chịu trách nhiệm phổ biến thông tin cảnh báo sớm. 
21 Bản tóm lược chính sách của FAO và UN Women về phụ nữ vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, 2015. 
22 Đánh giá về hạn hán của CARE, 2016. 

Hộp IV: Điển hình tốt về các Sáng kiến Giảm thiểu và Thích ứng với Biến đối khí hậu có 
lợi cho Phụ nữ 

Trong khuôn khổ Chương trình  được triển khai do Chính phủ Hà Lan tài trợ về “Tăng cường Cơ hội 
cho Doanh nghiệp nữ - FLOW/EOWE”, SNV hỗ trợ các cơ sở  sản xuất/kinh doanh nông nghiệp do 
phụ nữ làm chủ trong chuỗi giá trị lúa gạo và cây trồng cạn, cùng  với việc thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp thông minh với khí hậu tại  20 hợp tác xã nông nghiệp. Dự án hỗ trợ nam và nữ nông dân áp 
dụng phương pháp thâm canh lúa tiên tiến  – một kỹ thuật canh tác tiên tiến có phối hợp giữa các 
nguyên tắc đầu vào thấp, kỹ thuật tưới khô ướt xen kẽ, quản lý thuốc trừ sâu toàn diện và tổ chức 
các tiếp cận có trách nhiệm giới, tăng  quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Điều này đã giúp giảm đầu 
vào, tăng năng suất, giảm phát thải khí nhà kính (do giảm CH4 bằng cách giảm thời gian ngập nước 
và mực nước tại ruộng), tăng khả năng chống chịu của cây lúa với biến đổi khí hậu, đặc biệt là gió lốc  
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Box V: Điển hình tốt về Tiếp cận đến Thông tin thời tiết địa phương 

Trong dự án Dịch vụ Thông tin Thời tiết nông nghiệp cho Phụ nữ và nông dân Dân tộc thiểu số ở 
Đông Nam Á (ACIS), CARE đã áp dụng cách tiếp cận Lập kế hoạch Kịch bản có sự tham gia để lôi kéo 
sự tham gia của các bên có liên quan từ những ngành khác nhau bao gồm cả khí tượng thủy văn và 
nông nghiệp để tham gia vào những thảo luận với cán bộ cấp xã, trưởng thôn và đại diện của nhóm 
Tiết kiệm và Tín dụng (tự quản lý, một nhóm phụ nữ nhắm đến việc tạo ra các cơ hội thông qua hợp 
tác tài chính). Những thảo luận này để tạo ra và chia sẻ những thông tin cảnh báo theo mùa (chi tiết, 
có thể áp dụng cho địa phương chứ không phải của khu vực) từ cả kiến thức khoa học và bản địa. 
Những thông tin cảnh báo này sẽ được chuyển thành những lời khuyên về nông nghiệp và các thông 
tin gắn với hành động, có xem xét đến bối cảnh canh tác của địa phương, ngôn ngữ và văn hóa. 
 
Các thông tin này sau đó sẽ được chia sẻ với các thành viên của nhóm Tiết kiệm và Tín dụng trong 
cuộc họp hàng tháng của họ. Các thành viên nữ sẽ có cơ hội để đưa ra phản hồi về việc họ sẽ áp 
dụng những khuyến cáo này như thế nào và đây cũng là nơi để họ nêu lên những nhu cầu, quan ngại 
và vấn đề chung với cán bộ xã và cơ quan quản lý nông nghiệp. Ví dụ trước quá trình xây dựng Kế 
hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm, nhóm Tiết kiệm và Tín dụng tham gia vào những thảo luận 
về những vấn đề của họ và nêu những vấn đề này lên với trưởng thôn, Hội đồng nhân dân xã trong 
các cuộc tham vấn. Phụ nữ cũng có thể tìm kiếm những lời khuyên từ cán bộ Khuyến nông liên quan 
đến những thực hành nông nghiệp như là áp dụng lịch mùa vụ, xây dựng cấu trúc mùa vụ, diệt trừ 
sâu bọ và diệt cỏ và phân bón. 
 

và hạn hán từ việc tạo ra những nhánh lúa khỏe mạnh hơn do giảm mật độ cấy, tạo rễ sâu hơn và 
giảm thiệt hại do giảm thiểu đầu tư ở đầu vào. 
 
Tính trách nhiệm giới đặc biệt được nhấn mạnh từ giai đoạn thiết kế, đến thực hiện, giám sát và 
đánh giá. Hàng trăm nhóm nông dân đã được thành lập với 50-100% trưởng nhóm là nữ. Vai trò 
chuyên môn và lãnh đạo của phụ nữ trong các hợp tác xã và các đơn vị quản lý, dịch vụ kỹ thuật nông 
nghiệp  được thúc đẩy một cách có chiến lược. Tất cả các nữ nông dân được đào tạo tại các lớp học  
đồng ruộng để tiếp cận đến các kỹ thuật canh tác và nâng cao  hiểu biết về tài chính và quản lý sổ 
sách. Những cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp lúa gạo do phụ nữ làm chủ như dịch vụ giống, xay xát, 
bán lẻ thì nhận được những hỗ trợ về xây dựng năng lực kinh doanh. Cùng với việc tăng cường kinh 
doanh nông nghiệp, truyền thông thay đổi hành vi cũng được tiến hành trong những hợp tác xã này 
để đảm bảo việc nam giới và phụ nữ chia sẻ việc nhà, giảm gánh nặng công việc cho phụ nữ để phát 
triển kinh doanh hiệu quả hơn. 
 
Một dự án quan trọng nữa do Ngân hàng Châu Á tài trợ “Tăng cường các sáng kiến giảm thiểu biến 
đổi khí hậu có lợi cho phụ nữ”, SNV tác động nhằm   tăng cơ hội kinh doanh của phụ nữ trong công 
nghệ như  bếp nấu sạch và hầm biogas. Dựa vào những đánh giá giới về ngành biogas, SNV Việt Nam 
đang xây dựng một tài liệu tập huấn có nhạy cảm giới cho thợ xây hầm biogas là nữ, cũng như  cung 
cấp những hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng kế hoạch kinh doanh  cho thợ xây hầm, những kỹ thuật viên 
và các cơ quan kiểm soát chất lượng là nữ. Tương tự, một dự án của SNV do Cơ quan Phát triển Quốc 
tế của Anh tài trợ ‘Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam’ cũng cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật và 
kỹ năng kinh doanh cho GreenGen, là một doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương do phụ nữ làm chủ 
đã xây dựng một loại bếp nấu sạch cải tiến cho thị trường có thu nhập thấp của Việt Nam. Với hỗ trợ 
tài chính và kỹ thuật của SNV, GreenGen đã vượt mục tiêu bán hàng của mình và bán nhiều hơn 
10,000 bếp thông qua hệ thống mạng lưới phân phối ở 15 tỉnh miền Bắc Việt Nam, mang lại lợi ích 
cho người có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ. 
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VII. Các khuyến nghị 
 

Các cơ quan chính phủ  

Đảm bảo bình đẳng giới được lồng ghép trong các khung chính sách và pháp lý về Ứng phó với biến đổi khí 
hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai  
a)  Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cần hợp tác để đảm bảo rằng những hoạt động về giới trong thích 
ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)/ giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) có nguồn ngân sách, và có đưa vào 
các chỉ số và hành động về bình đẳng giới. 

Box VI: Điển hình tốt về trao quyền cho phụ nữ dễ bị tổn thương trong giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Trong dự án “Hợp tác cho Thích ứng bình đẳng với những tác động của Biến đổi khí hậu ở các cộng 
đồng ven biển của Đồng bằng Việt Nam” (PRC), Oxfam đã hỗ trợ những sáng kiến ở cấp cộng đồng ở 
5 tỉnh và giúp tăng khả năng thích ứng của hơn 50,000 người ở các cộng đồng ven biển, một nửa 
trong số đó là phụ nữ. Kết quả này một phần là do những hoạt động nâng cao nhận thức, trong đó 
phương pháp Giáo dục hành động (PAOT) là một phương pháp quan trọng. PAOT được xây dựng 
như là một phương pháp để hỗ trợ những sáng kiến ở nơi làm việc và các hành động tự nguyện sử 
dụng các tài liệu hình ảnh, sách ảnh, tờ rơi và bảng kiểm. 
 
Các hội viên của Hội Phụ nữ được tập huấn và hỗ trợ để có thể sử dụng PAOT, từ đó đã tạo ra một 
mạng lưới 528 người tuyên truyền viên/điều hành viên ở đồng bằng sông Cửu Long, với số lượng cân 
bằng giữa nam và nữ. Nhiều tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông đã được xây dựng và sử dụng 
trong các buổi tập huấn, và tài liệu hướng dẫn PAOT đã được xây dựng. PAOT đã giúp tiếp cận đến 
những nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm nữ chủ hộ, người nghèo, người khuyết tật và các nhóm dân 
tộc thiểu số. Điều này đã khuyến khích người dân địa phương bắt đầu với những thay đổi nhỏ và ít 
tốn kém nhất, từ đó những người tham gia có thể tận dụng những nguồn lực họ có. Điều này xây 
dựng năng lực và sự tự tin của hội viên Hội Phụ nữ cũng như người dân địa phương. Họ có thể tăng 
kỹ năng và nhận thức của cộng đồng, dẫn tới những hành động ở cấp hộ gia đình và các kế hoạch và 
hành động ở cộng đồng. Nhiều cách tiếp cận đến tập huấn và nâng cao nhận thức cho thấy rằng các 
phương pháp này có thể giúp trao quyền, vì nhiều phụ nữ địa phương đã trở thành những người đi 
tập huấn và những tuyên truyền viên, và đảm nhận những vị trí mới trong cộng đồng. Điều này cải 
thiện tình trạng bình đẳng giới và giảm những rủi ro thời tiết, và có những tác động tích cực đến cộng 
đồng.   
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Nam giới và trẻ em trai tham gia vào những thảo luận với phụ nữ về chia sẻ công việc trong hoạt 
động sản xuất và tái sản xuất cũng như việc ra quyết định liên quan đến đầu vào nông nghiệp ở cấp 
hộ gia đình và các quyết định khác ở cấp cộng đồng. Dự án này được đồng thực hiện bởi CARE Quốc 
tế ở Việt Nam và Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF) với tài trợ từ Dự án Nghiên cứu về Biến đổi 
khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương thực được Nhóm Tham vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc 
tế (CGIAR). 



b)  Rà soát Luật Bình đẳng giới để chính thức yêu cầu có số liệu phân tách giới và tuổi và để đảm bảo rằng 

có các cơ chế tập trung vào giới cho các nhóm phụ nữ và trẻ em gái cụ thể, những nhóm đặc biệt dễ bị 

tổn thương với các tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm cả thiên tai. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần xây dựng một quyết định chính thức, các hướng dẫn kỹ thuật hoặc nghị định 
để thúc đẩy bình đẳng giới trong thực hiện các can thiệp và đầu tư về thích ứng với BĐKH và GNRRTT. 

d) Báo cáo về giới cần được đưa vào như là một phần của báo cáo hàng năm về việc thực hiện các chương 
trình quốc gia có liên quan đến thích ứng với BĐKH và GNRRTT và trong các báo cáo chung về Phòng chống 
thiên tai và trong các nỗ lực phục hồi sau thiên tai. 

e) Do chức năng của Bộ LĐTBXH là lồng ghép giới vào tất cả các bộ ngành, và thường xuyên tham vấn với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ LĐTBXH cần xây dựng một kế hoạch rõ ràng để hỗ trợ quá trình này, và làm 
việc với các tổ chức phụ nữ (các nhóm phụ nữ địa phương, học viện, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, và 
Liên Hợp Quốc) để hỗ trợ quá trình này.  

f) Tăng số lượng thành viên nữ trong Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai ở các cấp với ít nhất 30% và đảm 
bảo sự tham gia tích cực của họ trong các Ban này. 

g) Thúc đẩy các cơ hội và phân bổ ngân sách để xây dựng năng lực về giới trong thích ứng với BĐKH và 
GNRRTT trong hệ thống quốc gia và địa phương, đặc biệt là cho phụ nữ. 

h) Khuyến khích chính phủ đảm bảo có sự tham gia của các bên có liên quan trong Diễn đàn quốc gia về thích 
ứng với BĐKH và GNRRTT và Thảo luận về Biến đổi khí hậu của Việt Nam cần đưa bình đẳng giới vào như 
là một mục tiêu và được phản ánh ở sự đại diện/tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới. 

 

 Các tổ chức chính trị xã hội  

a. Tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát và phản biện xã hội về giới, thích ứng 
với BĐKH và GNRRTT. 

b. Đặc biệt xây dựng năng lực của HLHPN và thành viên nữ của Hội chữ thập đỏ để họ có thể tham gia vào 
việc ra quyết định ở Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai tất cả các cấp, trong việc đưa ra các thông tin cảnh 
báo sớm, và trong các cơ chế điều phối cho Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu và Chương trình Mục 
tiêu quốc gia về Ứng phó với Biến đổi khí hậu. 

c. Các tổ chức chính trị xã hội cần xây dựng các hành động cụ thể để tăng cường đầu tư cho các hoạt động 
sinh kế thích ứng trong đó phụ nữ được tăng quyền năng và trở thành những người đứng đầu trong thích 
ứng với tác động của biến đổi khí hậu trong cộng đồng của họ. 

d. Hội Chữ thập đỏ cần hỗ trợ các tình 
nguyện viên nữ tham gia vào đội tìm 
kiếm và cứu nạn để thúc đẩy bình đẳng 
giới trong ứng phó trong thiên tai. 

e. Đảm bảo vai trò của Hội Phụ nữ là 
thành viên trong đội đánh giá chung 
của đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng và sau thiên tai để đảm bảo 
số liệu phân tách giới được thu thập và 
phân tích. 

f. Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ cần 
được tham gia triển khai Chương trình 
quốc gia về Quản lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng và các dự án/chương 
trình về biến đổi khí hậu ở cấp cơ sở, 
tập trung vào đảm bảo và tăng cường 
bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ 
nữ. 
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Bà Nguyễn Thị Dần- thành viên hội phụ nữ địa phương ở tỉnh Cà 
Mau thực hiện tập huấn sơ cứu cho cộng đồng, 2016 
(Nguồn: Hoàng Hiệp/UN Women) 



 Các tổ chức phi chính phủ quốc tế và phi chính phủ Việt Nam  

a. Tiếp tục đảm bảo rằng các tài liệu kỹ thuật và công cụ hiện có và sẽ có trong tương lai được hài hòa hóa 

và bao gồm các khía cạnh giới. 

b. Đảm bảo rằng các dự án và chương trình về thích ứng với BĐKH và GNRRTT có những vận động chính 

sách về sự cần thiết của bình đẳng giới và lồng ghép giới, có làm việc với các bên có liên quan ở địa 

phương, tỉnh và quốc gia. 

c. Tất cả các tổ chức phi chính phủ cần tận dụng các mạng lưới sẵn có (CCWG, DMWG và các Diễn đàn quốc 

gia về thích ứng với BĐKH và GNRRTT) để cùng vận động chính sách cho một cách tiếp cận chung về lồng 

ghép giới trong thích ứng với BĐKH và GNRRTT. 

d. Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương để “tiếng nói của họ được lắng nghe” trong các hoạt động thích ứng 

với BĐKH và GNRRTT thông qua các diễn đàn, các sự kiện vận động chính sách có nhiều bên tham gia và 

cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cấp cơ sở. 

e. Xây dựng năng lực chuyên môn trong nước về lồng ghép giới và bình đẳng giới, thông qua hỗ trợ Hội Phụ 

nữ, các tổ chức phi chính phủ địa phương, các tổ chức nghiên cứu và giáo dục, và các tổ chức khác. 

 

Các cơ quan Liên Hợp Quốc và cộng đồng nhà tài trợ 

a. Đảm bảo rằng có nhiều những hỗ trợ về chương trình dài hạn và có kế hoạch về thích ứng với BĐKH và 

GNRRTT, tập trung vào bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong thích ứng với BĐKH và GNRRTT. 

b. Tiếp tục vận động để ngân sách được phân bổ một cách bình đẳng cho hoạt động thích ứng trong triển 

khai các thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu (50% cho thích ứng và 50% cho giảm thiểu) và giới là một 

cấu phần quan trọng. 

c. Các cơ quan Liên Hợp Quốc và các nhà tài trợ cần công bố những thông tin cập nhật về những kết quả 

đạt được trong thúc đẩy bình đẳng giới và quan hệ đối tác, và đảm bảo rằng bình đẳng giới và một phần 

của các tiêu chí trong tài trợ cho thích ứng với BĐKH và GNRRTT. 

d. Khuyến khích sự sáng tạo trong các chương trình dự án và hỗ trợ để thúc đẩy các sáng kiến do phụ nữ 

dẫn đầu trong các giải pháp thích ứng với khí hậu và thân thiện môi trường. 

e. Vận động để các nguồn ODA/vay/tài trợ cần dành phần trăm tối thiểu của các tài trợ này cho các hoạt 

động thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới, và các phân tích chi phí lợi ích của dự án cần có các chỉ 

số về giới. 

f. Đảm bảo giám sát giới trong tài trợ và phân bổ ngân sách cho thích ứng với BĐKH và GNRRTT trong tất 

cả các nguồn hỗ trợ phát triển như là trong ODA, khu vực tư nhân và phát triển thương mại, cũng như 

hỗ trợ kỹ thuật. 

g. Ưu tiên các công việc để đảm bảo bình đẳng giới trong luật pháp, chính sách, chiến lược và kế hoạch 

thích ứng với BĐKH và GNRRTT, trong các đối thoại chính sách về thích ứng với BĐKH và GNRRTT, bao 

gồm việc bắt đầu các công việc về theo dõi ngân sách có nhạy cảm giới và giám sát các nguồn tài chính.  

h. Các tổ chức Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và phi chính phủ Việt Nam cần làm việc 

với các cơ quan truyền thông thông qua việc thành lập một mạng lưới các phóng viên về môi trường và 

giới. 

 

Khu vực tư nhân 

a. Khu vực tư nhân ở Việt Nam cần đảm bảo rằng quyền của phụ nữ, bao gồm quyền lao động và quyền được 
trả công công bằng, được tôn trọng, và quyền tiếp cận của họ đến các tài sản và năng lực để ứng phó với 
biến đổi khí hậu được tăng lên. 

b. Làm việc với chính phủ và các bên có liên quan khác như  Liên Hợp Quốc, , các tổ chức phi chính phủ và 
Hội Liên hiệp Phụ nữ để đảm bảo các thực hành về bình đẳng giới trong chuỗi giá trị, đặc biệt liên quan 
đến khu vực nhạy cảm với thời thiết và thiên tai. 
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c. Các sáng kiến về giảm thiểu, thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong đó khu vực tư nhân có tham gia 
cần bao gồm một phân tích về giới đầy đủ, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, và mang đến lợi ích cho cả 
phụ nữ và nam giới từ tất cả các nhóm. 

d. Khu vực tư nhân và các cơ chế tài chính cần hỗ trợ việc thành lập doanh nghiệp của phụ nữ trong các sáng 
kiến giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 
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Tòa nhà xanh một Liên Hiệp Quốc      Tòa nhà xanh một Liên Hiệp Quốc 
304 Kim Mã, Hà Nội                    304 Kim Mã, Hà Nội  
SĐT: +84 24 38500364       SĐT: +84 24 38500140 
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam   http://www.vn.undp.org/  

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN VỀ CÁC CÂU CHUYỆN XUẤT HIỆN TRONG BẢN TÓM LƯỢC CHÍNH SÁCH NÀY, 

XIN LIÊN HỆ:  

 Oxfam Việt Nam     SNV Vietnam     CARE Vietnam      
22 Lê Đại Hành, Hà Nội,              Tầng 3, nhà D, 218 Đội Cấn,                            Tầng 9, tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, 
Việt Nam             Hà Nội, Việt Nam                                          Hà Nội, Việt Nam                      
       
SĐT: +84 2 4394 54448    SĐT: +84 2 4384 63791   SĐT: +84 2 4371 61930     
https://vietnam.oxfam.org    http://www.snv.org/country/vietnam http://www.care.org/country/vietnam
    
           

http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vn.undp.org%2F&data=02%7C01%7Crvermeltfoort%40snv.org%7Cc2f98a9a22e747fe22c108d516afe1b8%7C44b97030a737446183c04f575c209c43%7C0%7C0%7C636439867107431043&sdata=fybvGrJFg%2Briw3Gwi5v6LbQaimMNT%2Fp7WmtzoLk%2F6AQ%3D&reserved=0
https://vietnam.oxfam.org/
http://www.snv.org/country/vietnam
http://www.care.org/country/vietnam
http://www.care.org/country/vietnam

