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BĐG:    Bình đẳng giới

BLG:    Bạo lực trên cơ sở giới

CSHT:   Cơ sở hạ tầng

DTTS:   Dân tộc thiểu số

DTTS&MN:   Dân tộc thiểu số và miền núi

GNBV :   Giảm nghèo bền vững

KT-XH:  Kinh tế-xã hội 

LĐTBXH:   Lao động, Thương binh và Xã hội

LGG:    Lồng ghép giới

MTQG:  Mục tiêu Quốc gia

QĐ:   Quyết định

QH:   Quốc hội

TDA:   Tiểu dự án

TƯ:   Trung ương

UBDT:  Ủy ban Dân tộc
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Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. 
Nếu không giải phóng phụ nữ thì 
không giải phóng một nửa loài 

người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa... Về 
phần mình, chị em phụ nữ không nên ngồi 
chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải 
phóng cho mình, mà tự mình phải tự cường, 
phải đấu tranh.

Phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Hội nghị cán bộ thảo luận Luật hôn nhân và gia đình
ngày 10/10/1959
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Thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV, phê 
duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030, Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS&MN). Chương trình bao gồm 
mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu và 10 dự án được xây dựng trên cơ sở rà soát, sửa đổi, 
bổ sung hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, 
an ninh, lồng ghép bảo đảm bình đẳng giới một cách toàn diện, hướng đến mục tiêu 
phát triển bền vững.

Chương trình MTQG DTTS&MN được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 
(Quốc hội khóa XIV, tháng 5/2020) có ý nghĩa chiến lược quan trọng, tiếp tục thể 
chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác 
dân tộc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị bước vào kế hoạch phát triển KT-XH hội 
5 năm (2021-2025), chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030) và hiện thực 
hóa Chương trình hành động quốc gia về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 
(Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc). Bên cạnh các mục tiêu về KT-
XH, quốc phòng an ninh, Chương trình MTQG DTTS&MN còn lồng ghép, bảo đảm 
bình đẳng giới, tạo cơ hội để mọi người, mọi cộng đồng tiếp cận, tham gia và hưởng 
lợi bình đẳng cùng phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau, quan tâm đến những 
đối tượng khó tiếp cận nhất, trong đó có phụ nữ và trẻ em DTTS. 

Với mong muốn Chương trình sẽ là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo 
sự chuyển biến về chất, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng ở vùng đồng bào 
DTTS&MN, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội đồng 
Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội và Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và 
Ngân hàng Thế giới xây dựng tài liệu này nhằm cung cấp thông tin và đề xuất cách 
tiếp cận, nguyên tắc và các nội dung lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030.

PHẦN I 

GIỚI THIỆU
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2.1 Quan điểm tiếp cận

• Thúc đẩy bình đẳng giới trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 
đồng bào DTTS&MN cần được tiếp cận một cách tổng thể và toàn diện, trong 
tất cả các dự án thành phần và các bước trong suốt quá trình thiết kế, tổ chức thực 
hiện và kiểm tra, giám sát. Từ đó, đảm bảo cơ hội tiếp cận nguồn lực công bằng 
cho nam và nữ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, để không ai bị bỏ lại phía sau trong 
quá trình phát triển. Lồng ghép giới vào Chương trình là trách nhiệm chung của cơ 
quan chủ trì, của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, thực hiện và quản lý 
Chương trình.

•  Lồng ghép giới trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 
DTTS&MN gắn với cách tiếp cận phát triển bền vững và các cam kết của Việt 
Nam trong Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 
(SDG) của Liên Hợp Quốc (Quyết định 622/2017/QĐ-TTg). Trong 17 SDG, mục 
tiêu số 5 yêu cầu đạt được BĐG, trao quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái 
là mục tiêu xuyên suốt, có liên quan tới các SDG còn lại. Các chỉ tiêu thuộc SDG5, 
đặc biệt là chỉ tiêu 5.3 nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng chương trình quốc gia 
phù hợp với vùng miền và nhóm dân tộc thiểu số cụ thể, trong đó quan điểm xuyên 
suốt là luôn tạo điều kiện để mọi người, mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình 
đẳng để phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau, quan tâm những đối tượng khó 
tiếp cận nhất, trong đó có phụ nữ và trẻ em DTTS&MN.

•  Lồng ghép giới trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 
DTTS&MN là biện pháp cần thiết để thúc đẩy và đạt được mục tiêu bình đẳng 
giới trong vùng đồng bào DTTS&MN. Lồng ghép giới là việc đưa mục tiêu 
BĐG vào các dự án, tiểu dự án của Chương trình (không chỉ khu trú trong một 
dự án cụ thể) nhằm giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng giới tại vùng đồng bào 
DTTS&MN, mang lại lợi ích công bằng cho cả phụ nữ và nam giới, trong đó đặc 
biệt chú ý đến phụ nữ và trẻ em - là các đối tượng dễ bị tổn thương (như phụ nữ và 
trẻ em gái trong các hộ nghèo, ảnh hưởng của thiên tai, bạo lực giới, ảnh hưởng của 
nạn mua bán người, phụ nữ di cư…).

PHẦN 2 

QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC LỒNG GHÉP GIỚI 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH 
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2030
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2.2  Một số nguyên tắc cơ bản trong thực hiện lồng ghép giới

• Giới là vấn đề xuyên suốt trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 
đồng bào DTTS&MN. Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn 
đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề giới không 
thuộc phạm vi của các dự án, tiểu dự án thành phần. Để đạt được mục tiêu BĐG 
trong vùng đồng bào DTTS&MN thì BĐG không chỉ được đưa vào nguyên tắc 
chung mà còn cần đưa vào tất cả các dự án, tiểu dự án của Chương trình. Đồng thời 
cần phân định trách nhiệm thực hiện rõ ràng; có kiểm tra và đánh giá giám sát để 
đảm bảo vấn đề giới được lồng ghép một cách thực chất và hiệu quả.

•  Đảm bảo vai trò và sự tham gia của phụ nữ theo phương châm “dân cần, dân 
bàn, dân làm, dân hưởng lợi” trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH 
vùng đồng bào DTTS&MN.

 ෙ Đảm bảo vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong lập kế hoạch thực hiện các 
hoạt động của Chương trình theo đúng quy định của Chính phủ về cơ chế quản 
lý và điều hành các Chương trình MTQG1. 

 ෙ  Đảm bảo vai trò của phụ nữ trong giám sát thực hiện Chương trình: Phụ nữ 
nói riêng và người dân nói chung có quyền và trách nhiệm trong giám sát thực 
hiện Chương trình theo quy định của pháp luật.

 ෙ  Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội theo cơ chế đại diện trong 
các hoạt động kiểm tra, giám sát; Hội LHPN Việt Nam là cơ quan giám sát và 
phản biện xã hội các nội dung về giới, BĐG trong Chương trình2.

•  Đảm bảo các hoạt động liên quan đến thúc đẩy BĐG giới được phân bổ ngân 
sách một cách phù hợp vì nếu chỉ “lồng ghép” ngân sách với các hoạt động khác 
thì các hoạt động liên quan đến thúc đẩy BĐG giới có thể không được ưu tiên.

•  Cần có các chỉ tiêu cụ thể về thực hiện bình đẳng giới trong các dự án, tiểu dự 
án thuộc Chương trình để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt 
động LGG. Đảm bảo các chỉ tiêu có thể đo lường được và là một phần của bộ chỉ 
tiêu giám sát và đánh giá Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 
DTTS&MN.

1     Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia.
2     Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể Chính trị - xã hội.
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Có cơ chế để phụ nữ dân tộc 
thiểu số tiếp cận tốt hơn dịch 
vụ công, dịch vụ xã hội thiết 

yếu. Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ 
dân tộc thiểu số; hỗ trợ nâng cao 
năng lực để tham gia vị trí quản lý 
lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức 
của hệ thống chính trị

Nguồn: Kết luận 65/KL-TƯ ngày 30/10/2019
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong
tình hình mới (trang 5)
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Phụ nữ DTTS là nhóm dễ bị tổn thương “kép” bởi các bất lợi về giới và dân tộc thiểu 
số3. Lồng ghép giới trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 
DTTS&MN sẽ góp phần giải quyết căn bản một số bất bình đẳng giới còn tồn tại 
ở vùng đồng bào DTTS&MN thông qua các dự án, tiểu dự án thành phần như sau 
(riêng nội dung Dự án 8 sẽ đề cập trong mục 4):

3.1 Thực trạng và giải pháp giải quyết bất bình đẳng giới trong tiếp 
 cận cơ hội sinh kế, lao động, việc làm vùng đồng bào DTTS&MN

3.1.1. Thực trạng về khoảng cách giới trong tiếp cận cơ hội sinh kế, lao động, 
việc làm

Các nghiên cứu về sinh kế của hộ DTTS, vùng đồng bào DTTS&MN đều chỉ ra mức 
độ tiếp cận với các cơ hội sinh kế, tạo thu nhập của phụ nữ DTTS hạn chế hơn so 
với nam DTTS4 do họ phải chịu bất lợi đan xen có nguyên nhân từ yếu tố dân tộc và 
giới. Cụ thể:

Phụ nữ DTTS lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (bao gồm nông, lâm nghiệp 
và thủy sản) là chủ yếu. Số liệu mới nhất từ Điều tra KT-XH 53 dân tộc thiểu số 
năm 2019 (do Tổng cục Thống kê phối hợp với UBDT thực hiện) cho thấy, tỷ lệ phụ 
nữ DTTS tham gia lao động trong nông nghiệp cao hơn so với mức trung bình của 
phụ nữ toàn quốc (79,4% so với 71,8%). Tỷ lệ tham gia lao động cao trong khi vẫn 
là người đảm nhiệm chính việc nhà và chăm sóc con cái nên phụ nữ DTTS ít có cơ 
hội để học tập nâng cao trình độ, nghỉ ngơi giải trí hay tham gia các hoạt động xã 
hội. Về cơ cấu lao động, phụ nữ DTTS vẫn tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông 
nghiệp năng suất lao động thấp, thu nhập thấp. Nếu như phụ nữ cả nước chỉ còn 36% 
lao động trong lĩnh vực nông nghiệp thì thì tỷ lệ này ở phụ nữ DTTS lên đến 76,4% 
(trong khi tỷ lệ đó của nam giới DTTS là 70,5%).

3     Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban dân tộc. (2020). Để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau. Tr3. Hà Nội.
4     Các nghiên cứu của UBDT và Ngân hàng Thế giới (2019), UBDT, Irish Aid, UNW (2017) dựa trên số liệu Điều 
tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015.

PHẦN 3 

LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN 
CỦA CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG 

ĐỒNG BÀO DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2030
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Bảng 1. So sánh cơ cấu việc làm của phụ nữ DTTS, 2019 (%)

Chỉ số Dân tộc thiểu số Toàn quốc
Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ

Tỷ lệ tham gia lao động (%) 83,3 87,2 79,4 76,8 81,9 71,8
Việc làm theo khu vực (%)
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 73,3 70,5 76,4 35,3 34,7 36,0
Công nghiệp và xây dựng 14,8 17,8 11,5 29,2 32,9 25,0
Dịch vụ 11,9 11,7 12,1 35,5 32,4 39,0

Nguồn: Điều tra KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Tổng cục Thống kê)

Phụ nữ DTTS gặp rất nhiều rào cản trong tiếp cận với việc làm có trả lương. Điều 
tra KT-XH 53 DTTS 2019 cũng cho thấy sự chênh lệch giữa phụ nữ các nhóm dân tộc 
và phụ nữ DTTS với phụ nữ toàn quốc trong tiếp cận việc làm công có trả lương. Tính 
trung bình, thu nhập từ tiền lương chiếm đến 39,6% thu nhập bình quân của các hộ 
DTTS, thu nhập từ tự làm các hoạt động phi nông nghiệp khác là 9,9%; từ nông nghiệp 
là 41,2%. Với các nhóm dân tộc như Mường, Thái, Khmer… thì tiền lương đã chiếm 
đến hơn 50% tổng thu nhập hộ gia đình. Tiếp cận với việc làm có trả lương đã trở thành 
một động lực chính trong giảm nghèo ở vùng DTTS trong những năm gần đây. Tuy 
nhiên, báo cáo của Ngân hàng Thế giới và UBDT (2019) chỉ ra rằng phụ nữ DTTS gặp 
rất nhiều rào cản trong tiếp cận với các cơ hội việc làm có trả công. Lao động nữ DTTS 
qua đào tạo chỉ đạt 8,9% (so với lao động nam DTTS là 11,7%), thấp hơn tỷ lệ lao động 
nữ trên cả nước có qua đào tạo là 20,5%. Bên cạnh rào cản về trình độ giáo dục, phụ 
nữ DTTS còn gặp các rào cản về văn hóa, ngôn ngữ và phân công lao động hộ gia đình 
“đóng khung” người phụ nữ trong các công việc nội trợ, chăm sóc người già, trẻ nhỏ nên 
họ không có nhiều cơ hội tiếp cận với việc làm có trả lương.

3.1.2. Giải quyết bất bình đẳng giới trong tiếp cận cơ hội sinh kế, lao động, 
việc làm

Phát triển sinh kế cho đồng bào DTTS&MN được tập trung giải quyết trong Dự án 
3. Đây là nội dung có tính chất quyết định đối với phát triển KT-XH vùng đồng bào 
DTTS&MN. Dự án 3 cần tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tiếp cận với các cơ hội sinh 
kế, tạo thu nhập. Các đề xuất cụ thể gồm:

Bổ sung chỉ tiêu: “Tỷ lệ %5 ngân sách của các Tiểu dự án trong Dự án 3 được 
dành cho các dự án, mô hình, hoạt động thúc đẩy BĐG, thực hiện bởi các hộ DTTS 
nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ đóng vai trò trụ cột về kinh tế; các tổ nhóm sản 
xuất, tổ hợp tác của phụ nữ; các HTX, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc đồng 
làm chủ” trong cả 3 TDA thuộc Dự án 3.

Một số chính sách giảm nghèo có nguyên tắc “ưu tiên phụ nữ trong các hộ nghèo…” 
tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động phát triển sinh kế nhưng không nêu rõ cụ thể 
“ưu tiên” như thế nào? không có chỉ tiêu giám sát, cũng không có quy định về kinh 
phí phân bổ nên trong thực tế, gần như không thực hiện và đánh giá được kết quả thực 

5     Tỷ lệ % cụ thể sẽ được xác định trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình MTQG 
phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Các tỷ lệ % trong những đề xuất tiếp theo của mục này cũng sẽ được 
xác định cụ thể trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi.
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hiện nguyên tắc này6. Việc xác định tỷ lệ % trần ngân sách tối thiểu của Dự án 3 cho 
các dự án, mô hình, hoạt động có ý nghĩa quan trọng với thúc đẩy thực hiện BĐG 
trong tiếp cận các cơ hội sinh kế, tạo thu nhập. 

Bổ sung chỉ tiêu: “Tỷ lệ % phụ nữ vùng đồng bào DTTS&MN tham gia vào lập kế 
hoạch, tổ chức thực hiện và hưởng lợi trong các dự án phát triển sản xuất nông lâm 
nghiệp, chăn nuôi” trong TDA1 và TDA2.

Việc đưa ra chỉ tiêu trên sẽ đảm bảo các hoạt động của TDA1 và TDA2 thuộc Dự án 
3 nâng cao tiếp cận của phụ nữ DTTS với cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập 
từ các hoạt động phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Đây cũng là những 
hoạt động sinh kế chính của phụ nữ DTTS. 

Bổ sung chỉ tiêu “tối thiểu % người hưởng lợi từ các chuỗi giá trị là phụ nữ thành 
viên các tổ nhóm, các HTX, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng làm chủ” vào 
TDA1; và “tỷ lệ % các mô hình khởi sự kinh doanh là do phụ nữ làm chủ hoặc 
đồng làm chủ” trong TDA3.

Có nhiều rào cản đối với phụ nữ DTTS trong phát triển chuỗi giá trị, tham gia vào 
những vị trí nòng cốt trong các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, hay phụ 
nữ khởi nghiệp như: rào cản về tài chính, cạnh tranh, hạn chế trong di chuyển, quan 
hệ gia đình, thiếu đào tạo chuyên môn, thiếu khả năng đương đầu với rủi ro, hạn chế 
trong một số lĩnh vực7,8... Quy định % tối thiểu người hưởng lợi từ các chuỗi giá trị là 
phụ nữ thành viên các tổ nhóm do phụ nữ có vai trò nòng cốt và % tối thiểu các mô 
hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ là để hỗ trợ phụ nữ vượt qua những 
rào cản này.

3.2  Thực trạng và giải pháp giải quyết bất bình đẳng giới trong lĩnh vực 
 giáo dục

3.2.1. Thực trạng về khoảng cách giới trong lĩnh vực giáo dục

Phụ nữ DTTS hoàn thành bậc học từ trung học phổ thông trở lên thấp hơn so với 
trung bình nữ toàn quốc. Xét về tỷ lệ hoàn thành các cấp học, không có sự chênh lệch 
đáng kể giữa phụ nữ và nam giới DTTS. Nhưng nếu so với tỷ lệ hoàn thành các cấp 
học từ trung học phổ thông trở lên thì có khoảng cách rất lớn giữa phụ nữ DTTS và tỷ 
lệ trung bình của phụ nữ trên toàn quốc. Nếu tính nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên thì tỷ 
lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của phụ nữ trung bình toàn quốc là 16,3% nhưng tỷ 
lệ đó với phụ nữ DTTS chỉ là 10,2%. Tính các cấp học sau phổ thông thì tỷ lệ phụ nữ 
DTTS hoàn thành các cấp học từ trung cấp trở lên là 7,5%, trong khi tỷ lệ trung bình 
của phụ nữ toàn quốc là 15,6%. 

6     CARE, Oxfam, và SNV. 2018. Báo cáo Đánh giá giới trong Chương trình MTQG Giảm nghèo Bền vững giai đoạn 
2016-2020.
7     Như trong các dự án do Bộ Thương mại và Phát triển Úc tài trợ: Dự án WEAVE của CARE, Oxfam, SNV (thực 
hiện ở Lào Cai và Bắc Kạn) hoặc Dự án GREAT (thực hiện tại Sơn La và Lào Cai).
8     Một số động cơ thúc đẩy và rào cản hạn chế quá trình khởi sự kinh doanh của phụ nữ Việt Nam, Ths. Nguyễn Thị 
Thanh Tâm – Ths. Trịnh Thị Nhuần, Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại 
học Thương mại.
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Nhiều trẻ em nữ DTTS trong độ tuổi đi học nhưng không đi học. Tỷ lệ trẻ em nữ 
DTTS trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng không đi học ở tất cả các cấp học phổ 
thông cao hơn nhiều so với trẻ em nữ trong toàn quốc nói chung. Đối với độ tuổi trung 
học cơ sở, tỷ lệ trẻ em nữ DTTS không đi học là 12,2% trong khi tỷ lệ trung bình với 
trẻ em nữ toàn quốc chỉ có 5,9%. Tỷ lệ này tăng lên rất cao ở bậc trung học phổ thông 
nhưng vẫn duy trì một khoảng cách tương tự giữa trẻ em gái DTTS với trẻ em gái 
trong toàn quốc. Cụ thể, có đến 43,1% trẻ em gái DTTS trong độ tuổi trung học phổ 
thông không đi học (so với tỷ lệ trẻ em gái trong toàn quốc không đến trường ở độ 
tuổi này là 22,7%).

Hình 1. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi học nhưng không đi học, 2019 (%)
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Nguồn: Điều tra KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Tổng cục Thống kê)
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Tỷ lệ phụ nữ DTTS từ 15 tuổi trở lên không biết đọc biết viết chữ phổ thông còn rất 
cao. Theo kết quả Điều tra KT-XH 53 DTTS, vẫn còn đến 19,1% người dân tộc thiểu 
số từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết chữ phổ thông, trong đó tỷ lệ này ở phụ 
nữ là 24,9% - cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nam giới không biết đọc, biết viết chữ phổ 
thông là 13,3%. Tỷ lệ phụ nữ DTTS không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông là một 
rào cản đáng kể trong tiếp cận dịch vụ công, cơ hội trên thị trường lao động, tiếp cận 
thông tin và tiếp cận các cơ hội khác.

3.2.2. Giải quyết bất bình đẳng giới trong giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực (Dự án 5)

Bổ sung mục tiêu: “Đảm bảo tỷ lệ biết đọc, biết viết của phụ nữ DTTS ngang bằng 
so với nam giới” vào TDA1. 

Chương trình MTQG DTTS&MN đã đề cập đến ưu tiên xóa mù chữ cho phụ nữ và trẻ 
em gái, đảm bảo tỷ lệ cân bằng giữa nam và nữ nhưng chưa xác định rõ “cân bằng” là 
như thế nào. Đặt ra chỉ tiêu này để đảm bảo giảm tỷ lệ mù chữ đối với phụ nữ DTTS 
một cách quyết liệt thông qua TDA1. 

Bổ sung mục tiêu: “Tỷ lệ % người được đào tạo là nữ” áp dụng với tất cả các nội 
dung đào tạo bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại 
học; và nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ trong TDA2. 

Với các nội dung đào tạo đặt ra trong TDA2, cần có quy định để đảm bảo phụ nữ được 
hưởng lợi đáng kể từ các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực để cơ sở lập kế hoạch, 
dự toán, tuyển sinh các hoạt động đào tạo của TDA2.

Bổ sung mục tiêu “Tỷ lệ % người tham gia các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo 
nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm là phụ nữ” trong TDA3.

TDA3 là một giải pháp quan trọng để cải thiện các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo 
nghề, dịch vụ việc làm cho lao động DTTS. Việc đặt ra mục tiêu tối thiểu % người 
hưởng lợi từ TDA3 là phụ nữ có ý nghĩa quan trọng đối với cải thiện tiếp cận của phụ 
nữ DTTS với cơ hội hướng nghiệp, đào tạo nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm.
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3.3 Thực trạng và giải pháp giải quyết bất bình đẳng giới trong tiếp cận 
 dịch vụ y tế vùng đồng bào DTTS&MN 

3.3.1. Thực trạng về khoảng cách giới trong tiếp cận dịch vụ y tế

Có khoảng cách lớn giữa phụ nữ DTTS và phụ nữ cả nước trong tiếp cận các 
dịch vụ sức khỏe sinh sản. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Bộ Y Tế (2017)9, 
tỷ lệ phụ nữ DTTS tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trước sinh (khám thai ít nhất 04 
lần) chỉ là 16% so với mức trung bình của phụ nữ toàn quốc là 74%. Bên cạnh đó, 
tỷ lệ sinh con tại các cơ sở y tế của phụ nữ DTTS chỉ là 41% so với trung bình toàn 
quốc là 94%. Tỷ lệ các ca đẻ của phụ nữ DTTS có sự hỗ trợ của cán bộ y tế là 49% 
trong khi tỷ lệ trung bình của phụ nữ cả nước là 94%. Trong một nghiên cứu khác 
của UBDT và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ (UN Women) (2016), có đến 36,5% phụ nữ DTTS sinh con tại nhà trong khi tỷ 
lệ sinh con tại nhà của phụ nữ dân tộc Kinh chỉ là 0,5%10. Tỷ lệ không sử dụng các 
biện pháp tránh thai ở các nhóm DTTS còn cao. Theo số liệu mới nhất từ Điều tra 
KT-XH 53 DTTS 2019, tổng tỷ suất sinh (TFR) của người DTTS còn khá cao, 2,39 
con/phụ nữ. Tỷ suất này cao hơn mức bình quân của phụ nữ cả nước (2,01 con/phụ 
nữ). Đáng lo ngại là tỷ suất chết của trẻ em gái DTTS dưới 1 tuổi là 19,29‰, cao 
hơn so với tỷ lệ tương ứng của trẻ em gái trong cả nước nói chung (12‰). Cũng theo 
nguồn số liệu này, có đến 22,8% phụ nữ DTTS có gia đình không sử dụng một biện 
pháp tránh thai nào. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ DTTS là 73,7 năm, thấp hơn khá 
nhiều so với tuổi thọ bình quân của phụ nữ cả nước là 76,3 năm.

Tỷ lệ trẻ em DTTS suy dinh dưỡng cao hơn hẳn so với mức trung bình của trẻ em 
toàn quốc. Mức độ suy dinh dưỡng mãn tính ở trẻ em (thể thấp còi) chủ yếu ở các 
vùng đồng bào DTTS ở Việt Nam và thuộc nhóm cao nhất thế giới. Theo số liệu của 
Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỉ lệ thấp còi năm 2019 là 23,8% trên toàn quốc, 29,5% 
ở miền núi phía Bắc và 33,4% ở Tây Nguyên (hai vùng tập trung chủ yếu đồng bào 
DTTS). Thấp còi được coi là chỉ số rõ nhất về tình trạng suy dinh dưỡng. Do ít nhất 
20% tình trạng thấp còi ở trẻ em bắt nguồn từ khi còn trong bụng mẹ (Ngân hàng 
Thế giới, 2020) nên thấp còi thể hiện dinh dưỡng và sức khoẻ không tốt của bà mẹ 
trước và trong khi mang thai, cách chăm sóc và cho trẻ ăn trong giai đoạn sơ sinh. 
Mang thai ở tuổi thiếu niên cũng là nguyên nhân quan trọng gây thấp còi ở người 
mẹ trẻ và con11.

3.3.2. Giải quyết bất bình đẳng giới trong y tế và chăm sóc sức khỏe (Dự án 7) 

Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cải thiện dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho 
bà mẹ trẻ em, giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng trong vùng đồng bào DTTS&MN 

9     Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Bộ Y tế. 2017. Những rào cản trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ 
và kế hoạch hóa gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.
10     UBDT và Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc, 2016. Các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy Bình đẳng giới trong 
các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
11     Ngân hàng Thế giới. 2020. Khuyến nghị bảo đảm Bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 (dự thảo).
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có một vai trò rất quan trọng trong phát triển KT-XH của đồng bào DTTS12. Các vấn 
đề này đang được tập trung giải quyết trong Dự án 7. So với nam giới, phụ nữ DTTS 
có nhiều rào cản trong tiếp cận các dịch vụ y tế do không thành thạo tiếng phổ thông, 
hạn chế trong di chuyển do không biết đi xe máy và các rào cản văn hóa khác. Do 
đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa LGG trong Dự án 7 có một vai trò quan trọng trong 
cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế của phụ nữ DTTS. Các đề xuất cụ thể gồm:

Bổ sung mục tiêu: “Đảm bảo % nữ DTTS có sử dụng thẻ BHYT”. 

Phụ nữ DTTS gặp nhiều rào cản và khó khăn trong sử dụng thẻ BHYT do không 
thạo tiếng phổ thông, e ngại khi đi khám bệnh, không biết đi xe máy và phụ thuộc 
vào chồng khi làm thủ tục. Do đó, việc nâng cao tỷ lệ đồng bào DTTS có thẻ BHYT 
là quan trọng (như mục tiêu ban đầu của TDA7), nhưng cần có các biện pháp để hỗ 
trợ phụ nữ DTTS vượt qua các rào cản nói trên để sử dụng thẻ BHYT trong khám 
chữa bệnh.

Bổ sung mục tiêu: “Nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo được trang 
bị kiến thức và có sự nhạy cảm về giới trong cung cấp dịch vụ y tế” và chỉ tiêu: 
“Tỷ lệ % nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo vùng khó khăn được 
đào tạo là phụ nữ” trong hoạt động 1.3.

Tỷ lệ phụ nữ sử dụng dịch vụ y tế, nhất là các dịch vụ sức khỏe sinh sản còn thấp do 
đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thiếu kiến thức và kỹ năng thực hành nhạy cảm giới, gồm 
thiếu kỹ năng ngôn ngữ và thích ứng văn hoá dân tộc bản địa trong chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản, bà mẹ và trẻ sơ sinh. Các hạn chế này chưa khuyến khích được phụ 
nữ DTTS sử dụng dịch vụ y tế, do tâm lý xấu hổ, e ngại của người phụ nữ, và họ vẫn 
tin vào các bài thuốc dân gian, e ngại khi đến khám tại các cơ sở y tế13.

3.4.  Thực trạng và giải pháp giải quyết bất bình đẳng giới trong tiếp cận  
 cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS&MN

3.4.1. Thực trạng về khoảng cách giới trong tiếp cận cơ sở hạ tầng thiết yếu

Tồn tại quan niệm phổ biến rằng các công trình cơ sở hạ tầng (CSHT) thiết yếu là 
hàng hóa công cộng nên phụ nữ và nam giới đều được hưởng lợi từ các công trình 
này. Chính vì vậy, trong quá trình xác định công trình ưu tiên đầu tư, đầu tư và sử 
dụng công trình thường không tính đến yếu tố giới14. Trong thực tế, mức độ hưởng 
lợi từ các công trình CSHT thiết yếu của nam giới và phụ nữ là khác nhau. Phụ nữ 
thường hưởng lợi nhiều hơn từ các công trình nước sinh hoạt, vệ sinh. Phụ nữ cũng 
sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ các công trình khác nếu việc thiết kế công trình có sự 
tham vấn để đáp ứng đặc điểm sử dụng của phụ nữ. Báo cáo của Cơ quan Liên Hợp 
Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) thực hiện năm 2020 
chỉ ra rằng, nếu công trình đường giao thông ở miền núi có điện thắp sáng thì phụ nữ 
sẽ có thể tham gia được các cuộc họp vào buổi tối; nếu công trình nhà sinh hoạt cộng 

12     UNICEF. 2007. Báo cáo tình hình trẻ em thế giới.
13     Phạm Quỳnh Phương, 2012 và UNFPA, 2008.
14     Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women). 2020. Đánh giá độc lập về 
giới trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020.
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đồng có nhà vệ sinh phù hợp thì cũng tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ khi tham gia 
các hoạt động cộng đồng.

Việc làm công từ các công trình CSHT thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù (Nghị 
định 161/NĐ-CP) là một nguồn thu nhập không thường xuyên; có ý nghĩa thông qua 
huy động đóng góp của cộng đồng và nâng cao tính ‘sở hữu’ của cộng đồng với các 
công trình CSHT. Tuy nhiên, nội dung Dự án 4 hiện chưa đề cập đến vấn đề tạo việc 
làm công từ xây dựng CSHT. Thực tế có quan niệm phổ biến rằng các công việc xây 
dựng CSHT là những công việc “nặng nhọc” nên không phù hợp với phụ nữ. Đây 
là quan niệm không chính xác với các công trình CSHT quy mô nhỏ ở cấp xã, cấp 
thôn bản là phạm vi đầu tư của Chương trình15.

3.4.2. Giải quyết khoảng cách giới trong phát triển các công trình CSHT

Bổ sung tiêu chí: “Tỷ lệ % tối thiểu phụ nữ tham gia các cuộc họp cấp thôn lựa 
chọn công trình CSHT và tỷ lệ % tối thiểu phụ nữ đồng ý lựa chọn các công trình 
ưu tiên đầu tư”. 

Đảm bảo các công trình CSHT được lựa chọn đầu tư đáp ứng nguyện vọng của phụ 
nữ có thể được thực hiện thông qua áp dụng cơ chế lập kế hạch có sự tham gia của 
người dân. Chương trình MTQG phát triển KH-XH vùng đồng bào DTTS&MN cần 
áp dụng cơ chế lập kế hoạch có sự tham gia để đảm bảo các hoạt động của Chương 
trình đáp ứng đặc điểm và nguyện vọng của người hưởng lợi. Việc quy định tỷ lệ % 
tối thiểu phụ nữ tham gia họp thôn để lập kế hoạch và tỷ lệ % tối thiểu phụ nữ đồng 
ý với các công trình CSHT được lựa chọn để ưu tiên đầu tư sẽ có ý nghĩa quan trọng 
đảm bảo các công trình CSHT đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của phụ nữ.

Bổ sung chỉ tiêu: “Tạo việc làm công trong khi đầu tư các công trình thực hiện 
theo cơ chế đặc thù, trong đó quy định đảm bảo tỷ lệ tham gia tối thiểu của phụ 
nữ địa phương trong các cơ hội việc làm công”.

Chỉ tiêu này sẽ thúc đẩy thực hiện đầu tư các công trình CSHT theo phương châm 
“xã, thôn/bản có công trình, dân có việc làm và thu nhập từ xây dựng công trình”. 
Đưa ra chỉ tiêu này là biện pháp để khắc phục định kiến giới cho rằng việc tham gia 
xây dựng công trình là việc nặng nhọc, không phù hợp với phụ nữ.

15     Báo cáo Đánh giá giới trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do CARE, Oxfam, 
và SNV (2018) thực hiện.
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Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành  Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị 
sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Mục tiêu 5:  Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho 
phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 5.1:  Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi.

Mục tiêu 5.2:  Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái nơi công cộng hoặc nơi riêng tư, bao gồm cả việc 
mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác.

Mục tiêu 5.3:  Hạn chế và tiến tới xóa bỏ các hủ tục như tảo hôn, kết hôn 
sớm và hôn nhân bắt buộc.

Mục tiêu 5.4:  Đảm bảo bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình; 
công nhận việc nội trợ và các chăm sóc không được trả phí; 
tăng cường dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính 
sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc 
trẻ em.

Mục tiêu 5.5: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng 
tham gia lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định 
chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.

Mục tiêu 5.6:  Đảm bảo tiếp cận phổ cập đối với sức khỏe sinh sản và 
tình dục, quyền sinh sản như được thống nhất trong Chương 
trình Hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát 
triển, Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và các văn kiện về 
kết quả của các hội nghị đánh giá về thực hiện Chương trình 
và Cương lĩnh này.

Mục tiêu 5.7:  Đảm bảo tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông 
thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số có quyền bình đẳng 
với các nguồn lực kinh tế, được tiếp cận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu các tài sản khác, các dịch vụ tài chính, quyền 
thừa kế và tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với pháp luật 
quốc gia.

Mục tiêu 5.8:  Nâng cao việc sử dụng các công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt 
là công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao 
quyền cho phụ nữ. Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận 
và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
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4.1.  Các vấn đề bất bình đẳng giới giải quyết trong Dự án 8

Dự án 8 tập trung giải quyết các khoảng cách giới chưa được giải quyết trong các dự 
án, tiểu dự án của chương trình gồm: (1) Bất bình đẳng giới trong hôn nhân và gia 
đình; (2) Bất bình đẳng giới trong tiếp cận thông tin và trợ giúp pháp lý; (3) Khoảng 
cách giới trong tham gia vào hệ thống chính quyền cơ sở và phát triển cộng đồng; và 
(4) Hạn chế về năng lực thực hiện BĐG của cán bộ hệ thống chính trị cơ sở.

4.1.1. Khoảng cách giới trong tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý

Phụ nữ DTTS gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin. Kết quả khảo sát tại 
3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn và Điện Biên của tổ chức CARE Quốc tế thực hiện năm 
201716 cho thấy, mặc dù người DTTS (vốn chiếm đa số tại 3 tỉnh này) có thể tiếp cận 
nhiều loại thông tin nhưng nhìn chung, phụ nữ tiếp cận thông tin ít hơn nhiều so với 
nam giới. Hầu hết các đối tượng tham gia khảo sát đều hài lòng với thông tin về giáo 
dục, y tế và phúc lợi xã hội; ít hài lòng hơn với thông tin về luật pháp, chính sách và 
các vấn đề xã hội vì cho rằng, các thông tin này tuy có nhưng không đầy đủ, không 
cập nhật và không thường xuyên. Với các nguồn thông tin tại địa phương, nam giới 
cũng được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn thông tin khác nhau như tập huấn theo 
chuyên đề, tài liệu in (tờ rơi, áp phích…), bảng tin và thư viện nhỏ. Vì các nguồn 
thông tin này thường được đặt ở Uỷ ban Nhân dân xã trong khi phụ nữ DTTS lại ít 
di chuyển và ít đến Uỷ ban Nhân dân xã, nên ít tiếp cận các nguồn thông tin này hơn. 

Phụ nữ DTTS gặp nhiều rào cản trong tiếp cận trợ giúp pháp lý. Theo một báo 
cáo của Ngân hàng Thế giới (2019)17 về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và nhóm 
dễ bị tổn thương thực hiện tại 2 tỉnh có tỷ lệ DTTS cao là Điện Biên và Bắc Kạn, 
tỷ lệ phụ nữ có tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý thấp hơn rất nhiều so với 
nam giới. Trong năm 2018, phụ nữ chỉ chiếm 23,7% số vụ trợ giúp pháp lý tại Điện 
Biên và 31,4% số vụ tại Bắc Kạn. Trợ giúp pháp lý tại 2 tỉnh chủ yếu được thực hiện 
bởi 2 Trung tâm trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, cả 2 trung tâm này đều gặp khó khăn 
về nguồn lực và cán bộ nên khả năng cung cấp trợ giúp pháp lý tại các địa bàn xa 

16     CARE Quốc tế tại Việt Nam. 2017. Tiếp cận thông tin của người dân tộc thiểu số: Báo cáo khảo sát tại Cao Bằng, 
Bắc Kạn và Điện Biên.
17    Ngân hàng Thế giới, 2019. Việt Nam: Cải thiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương: nghiên 
cứu định tính từ 2 tỉnh Điện Biên và Bắc Kạn.

PHẦN 4 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 8: THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
VÀ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT

CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
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trung tâm là rất hạn chế. Trong một báo cáo trước đó của iSEE (2010)18 cũng chỉ ra 
rằng phụ nữ DTTS gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận với trợ giúp pháp lý do nguồn 
nhân lực có đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ pháp lý rất thiếu, đặc biệt ở các 
vùng DTTS.  

4.1.2. Thực trạng về khoảng cách giới trong hôn nhân và gia đình

Còn tồn tại nhiều định kiến giới về vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng 
đồng DTTS. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và UBDT (2019) chỉ ra rằng các 
định kiến xã hội về vai trò nội trợ của phụ nữ DTTS ảnh hưởng đến sự tham gia của 
họ vào các hoạt động sinh kế, tạo thu nhập. Với gánh nặng của công việc chăm sóc 
gia đình, phụ nữ DTTS không có điều kiện học tập, phát triển kỹ năng, bị phụ thuộc 
vào các hoạt động sinh kế nông nghiệp tại địa bàn cư trú thay vì có thể tìm kiếm các 
cơ hội việc làm phi nông nghiệp, việc làm có trả lương ngoài địa bàn cư trú hay đi 
xuất khẩu lao động. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nam giới DTTS thường dựa vào 
các quan niệm, chuẩn mực xã hội về vai trò truyền thống của phụ nữ và nam giới 
trong gia đình và cộng đồng để trốn tránh việc nhà, chăm sóc gia đình và thể hiện 
sự không hài lòng nếu vợ đi làm xa thường xuyên vắng nhà. Phản ứng tiêu cực của 
nam giới DTTS trước việc người vợ đi làm xa bộc lộ dưới nhiều dạng thức từ chê 
trách đến chỉ trích và cả bạo lực giới. 

Bạo lực giới đang ở mức cao tại vùng DTTS. Theo kết quả khảo sát tại tỉnh Điện 
Biên do tổ chức CARE Quốc tế thực hiện năm 2018, có đến 66,6% số phụ nữ trả 
lời khảo sát đã từng bị ít nhất một hình thức bạo lực giới trong vòng 1 năm trước 
thời điểm khảo sát. Các hành vi bạo lực thể chất thường xuyên là mắng chửi, tiếp 
đến là hăm dọa và bỏ mặc/phớt lờ. Tỷ lệ phụ nữ từng bị các hình thức bạo lực này 
trong đời lần lượt là 84,8%; 53,4%; và 50,9%. Đặc biệt, kết quả định tính từ nghiên 
cứu này chỉ ra rằng bạo lực đối với phụ nữ DTTS bắt nguồn từ những quan niệm, 
chuẩn mực của không chỉ những người liên quan trực tiếp mà còn của cộng đồng và 
họ hàng. Những định kiến về vai trò và vị thế thấp kém của phụ nữ DTTS trong gia 
đình, về quyền của người chồng trong kiểm soát vợ, trách nhiệm của người vợ trong 
các công việc gia đình… là những khuôn mẫu giới phổ biến gây ra các mâu thuẫn 
dẫn đến bạo lực giới.

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng DTTS còn cao. Tình trạng 
tảo hôn còn rất cao trong các vùng DTTS. Theo Điều tra KT-XH 53 DTTS năm 
2019, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của dân tộc thiểu số là 21,0 tuổi, thấp hơn 
đáng kể so với toàn bộ dân số (24,9 tuổi). Ngân hàng Thế giới và UBDT (2019) chỉ 
ra rằng tỷ lệ tảo hôn trung bình của các DTTS là 26,2%. Đặc biệt có những nhóm tỷ 
lệ tảo hôn rất cao như nhóm Mông (59,7%), nhóm Khơ Mú (44,3%). Tình trạng hôn 
nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại với tỷ lệ trung bình là 6,5‰. 

18     Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE). 2010. Đánh giá tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ 
pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số.
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Bảng 2. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (%)

Trung 
bình 

53 DTTS

Sán 
Dìu

Mường Khmer Xơ 
Đăng

Khơ 
Mú

Mông

Tỷ lệ hôn nhân cận 
huyết thống (‰) 6,5 1,1 1,7 15,9 4 25 11,4

Tỷ lệ tảo hôn (%) 26,2 16,9 13,6 16,5 26,6 44,3 59,7

Nguồn: NHTG và UBDT (2019)

4.1.3. Thực trạng về khoảng cách giới trong tham gia vào các hệ thống chính quyền 
cơ sở và trong phát triển cộng đồng

Sự tham gia của phụ nữ DTTS vào Đảng bộ và chính quyền cơ sở còn rất hạn 
chế. Bảng 3 dưới đây đưa ra kết quả về mức độ tham gia của phụ nữ DTTS vào 
Đảng bộ và chính quyền cơ sở tại vùng DTTS&MN. Đối với cấp Đảng bộ cơ sở, chỉ 
có 7,9% cán bộ là phụ nữ DTTS. Đối với cấp Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân 
dân thì tỷ lệ tham gia của cán bộ DTTS tương ứng là 7,9% và 12,8%. Với các cơ 
quan khác trong hệ thống chính trị cấp cơ sở thì tỷ lệ cán bộ là nữ DTTS chỉ chiếm 
17,1%. Như vậy, mặc dù đã triển khai nhiều chính sách về nâng tỷ lệ cán bộ nữ, mức 
độ tham gia của cán bộ nữ DTTS ở cấp cơ sở vẫn còn rất hạn chế.

Bảng 3. Tỷ lệ cán bộ nữ DTTS ở cấp cơ sở

Đảng bộ cơ sở
Tổng số Đảng viên (người) 11.774
% DTTS 54,7
% Nữ DTTS 7,9

Hội đồng Nhân dân
Tổng số cán bộ (người) 9.681
% DTTS 60,2
% Nữ DTTS 7,9

Ủy ban Nhân dân
Tổng số cán bộ (người) 59.389
% DTTS 52,0
% Nữ DTTS 12,8

Các cơ quan khác 
Tổng số cán bộ (người) 23.746
% DTTS 57,5
% Nữ DTTS 17,1

Nguồn: Ngân hàng Thế giới và UBDT (2019) 

Tiếng nói và vị thế của phụ nữ trong phát triển cộng đồng vùng DTTS&MN còn 
nhiều hạn chế. Lập kế hoạch có sự tham gia là một cơ chế quan trọng để phát huy 
tiếng nói của phụ nữ trong phát triển cộng đồng. Theo đánh giá của CARE Quốc 
tế tại Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam và SNV (2018), tại các xã thực hiện Chương 
trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cuộc 
họp lập kế hoạch là khá cao. Tuy nhiên, chất lượng sự tham gia còn hạn chế vì các 
nguyên nhân như thiếu tự tin trong chia sẻ ý kiến, không có tiếng nói quyết định tại 
cuộc họp tham vấn (mà phải về tham khảo ý kiến chồng), các rào cản về tuổi tác/thế 
hệ, hay cách thức tổ chức/điều hành cuộc họp chưa khuyến khích được sự quan tâm 
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và tham gia, kỹ năng thúc đẩy của cán bộ xã/thôn còn hạn chế. Ngoài ra, tỷ lệ tham 
gia của phụ nữ trong các cuộc họp cao cũng một phần là do nam giới bận đi làm ăn 
xa. Bên cạnh đó, tại rất nhiều xã công tác tham vấn ở cấp thôn trong quá trình lập 
kế hoạch thường bị bỏ qua. Chỉ có đại diện của thôn được mời tham gia góp ý cho 
dự thảo kế hoạch của xã nên người dân, bao gồm cả phụ nữ không có cơ hội góp ý 
trực tiếp.

4.1.4. Năng lực thực hiện bình đẳng giới của cán bộ cấp cơ sở vùng đồng bào 
DTTS&MN

Năng lực triển khai nhiệm vụ thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới ở vùng 
DTTS&MN còn nhiều bất cập. Theo đánh giá của Chính phủ, năng lực triển khai 
nhiệm vụ thúc đẩy BĐG trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và dự 
án phát triển kinh tế-xã hội tại các bộ, ngành, địa phương còn ở mức độ hạn chế. 
Các hoạt động được thực hiện còn mang tính thủ tục, hình thức chứ chưa đi vào thực 
chất19. Đánh giá độc lập về giới trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
(do các tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam và SNV thực hiện 
năm 2018) và đánh giá về giới trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 
(do Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thực hiện 
năm 2020) cũng chỉ ra rằng năng lực để triển khai công tác BĐG, lồng ghép vấn đề 
BĐG trong các chương trình MTQG còn rất hạn chế, nhất là ở những vùng có điều 
kiện đặc biệt khó khăn, vùng DTTS&MN. Tình trạng coi thực hiện BĐG là vấn đề 
của phụ nữ, của Hội LHPN Việt Nam vẫn còn phổ biến.

Một số chính sách về nâng cao năng lực thực hiện BĐG còn chưa được thực 
hiện hiệu quả. Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-
2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 tập trung chủ yếu vào 
công tác tuyên truyền, đào tạo và triển khai thực hiện qua việc lồng ghép vào hoạt 
động của các chương trình và chính sách khác nên ngân sách được bố trí rất hạn hẹp. 
Trong năm 2018, 2019, Đề án chỉ được cấp 1,6 tỷ đồng để triển khai các hoạt động 
đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác dân tộc.

4.2. Đề xuất nội dung Dự án 820

4.2.1. Mục tiêu và phạm vi của Dự án 8

Mục tiêu của Dự án 8: Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng 
giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em 
vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

19     Báo cáo số 457/BC-CP ngày 09/10/2019 của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 
năm 2018.
20     Thực hiện phân công của Chính phủ trong Nghị quyết 12/2020/NQ-CP, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã nhiều lần 
làm việc và đề xuất với UBDT về nội dung Dự án 8. Tuy nhiên, dự thảo về Dự án 8 trong Báo cáo Đề xuất chủ trương 
đầu tư theo Báo cáo 249/BC-CP ngày 21/5/2020 chưa thể hiện được nội dung mà TƯ Hội LHPN Việt Nam đã đề xuất. 
Do đó, nội dung của Dự án 8 để xuất trong tài liệu này khác với nội dung thể hiện trong Báo cáo 249/BC-CP ngày 
21/5/2020 của Chính phủ trình Quốc hội.
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Dự án 8 không trùng lắp với các nội dung của các dự án, tiểu dự án thành phần khác. 
Dự án 8 tập trung giải quyết các khoảng cách giới chưa được giải quyết trong các dự 
án, tiểu dự án của Chương trình. Các vấn đề này gồm:

•  Khoảng cách giới trong hôn nhân và gia đình: Dự án 8 hướng tới xóa bỏ các hình 
thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS&MN (bạo lực gia đình, mua 
bán người, tự tử, ảnh hưởng tiêu cực bởi ma tuý, HIV, gánh nặng công việc gia 
đình, di cư lao động không an toàn, tai nạn thương tích của phụ nữ và trẻ em…); 
hỗ trợ xóa bỏ hôn nhân cận huyết và tảo hôn.

•  Khoảng cách giới trong tiếp cận dịch vụ y tế: Dự án 8 không trùng lắp với Dự án 
7. Dự án 8 sẽ tập trung tuyên truyền và xây dựng các mô hình xóa bỏ các tập quán 
có hại cho sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em như sinh đẻ tại nhà, chôn con nhỏ chết 
mẹ, không thăm khám thai định kỳ. Đặc biệt, Dự án 8 sẽ giải quyết vấn đề thiếu 
hiểu biết và thiếu điều kiện đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu cho trẻ em, sử 
dụng thực phẩm không an toàn thông qua thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị định 
100/2014/NĐ-CP cấm quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng 
và Nghị định 09/2016/NĐ-CP về vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào 
thực phẩm. Bên cạnh đó, Dự án 8 cũng sẽ nghiên cứu rà soát, đề xuất hình thành 
các gói chính sách hỗ trợ có điều kiện để phụ nữ tiếp cận được với các dịch vụ 
sinh đẻ an toàn phù hợp với văn hóa, tâm lý của phụ nữ DTTS, điều kiện địa lý, 
KT-XH của khu vực.
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•  Khoảng cách giới trong tiếp cận thông tin và trợ giúp pháp lý: Dự án 8 tập trung 
giải quyết tình trạng thiếu kiến thức, kỹ năng sống, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu 
cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ trợ giúp pháp lý, từng bước vận động, khơi 
dậy sự tự tin và tinh thần tự chủ của phụ nữ DTTS trong sản xuất và đời sống. 
Hoạt động của dự án 8 tập trung xây dựng các mô hình để tăng cường tiếp cận 
thông tin của phụ nữ về cơ hội phát triển kinh tế, chính sách pháp luật và dịch vụ 
trợ giúp pháp lý, vì vậy không trùng lắp với các hoạt động tuyên truyền trong Dự 
án 10. Đồng thời, Dự án 8 cũng sẽ tập trung nâng cao hiểu biết của nam và nữ 
DTTS về một số luật quan trọng giúp giải quyết các khoảng cách giới đã đề cập 
trong tài liệu này như Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống 
bạo lực gia đình.

•  Khoảng cách giới trong tham gia vào hệ thống chính quyền cơ sở và phát triển 
cộng đồng: Sự tham gia thực chất trong tự quản, phát triển cộng đồng và hệ thống 
chính trị các cấp.

•  Hạn chế về năng lực thực hiện BĐG của cán bộ hệ thống chính trị cơ sở: Dự án 8 
sẽ trực tiếp đóng góp vào giải quyết hạn chế về năng lực thực hiện BĐG (không 
trùng lắp với tiểu dự án 2, Dự án 5 về nâng cao năng lực nói chung cho cán bộ cơ 
sở). Dự án 8 cũng sẽ tăng cường công tác giám sát có hiệu quả các chỉ tiêu LGG 
trong Chương trình MTQG, đóng góp vào thực hiện chức năng giám sát và đánh 
giá (trong Dự án 10).

4.2.2. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu cơ bản của Dự án 8

Mục tiêu 1: Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em vùng DTTS&MN; giảm gánh nặng công việc gia đình cho phụ nữ DTTS21.

•  Chỉ tiêu 1: đảm bảo 100% nạn nhân bị bạo lực giới được phát hiện, hỗ trợ và can 
thiệp kịp thời22; 100% số nạn nhân bị mua bán trở về thông qua trao trả, được giải 
cứu, số nạn nhân bị mua bán tự trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ 
trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

•  Chỉ tiêu 2: 50% người gây bạo lực được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử 
lý phù hợp23.

•  Chỉ tiêu 3: rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ 
so với nam xuống 1,5 lần24.

21     Thực hiện mục tiêu 5.2 (Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Kế hoạch hành động 
quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững).
22     Theo nghiên cứu của CARE Quốc tế (2018) với mẫu khảo sát gồm dân tộc Thái, Mông, và Khơ Mú tại Điện Biên, 
có đến 66,6% phụ nữ từng bị BLG trong vòng một năm kể từ thời điểm nghiên cứu trở về trước; nhưng chỉ có 35,5% đã 
từng được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân BLG (CARE Quốc tế tại Việt Nam. 2018. Báo cáo đầu kỳ và phân 
tích giới "Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng DTTS miền núi phía Bắc trong thúc đẩy BĐG").
23     “Chỉ có 1 trong 100 vụ trình báo về bạo lực gia đình được tuyên án tại tòa”, Nghiên cứu về Chất lượng dịch vụ 
tư pháp hình sự hiện nay dành cho nạn nhân bạo lực gia đình ở Việt Nam, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm 
của Liên Hợp quốc  (UNODC) cộng tác với Trung tâm Nghiên cứu Giới và Phát triển tại Hà Nội và Viện Châu Âu về 
Phòng chống Tội phạm (HEUNI) tại Helsinki (2011).
24    “Thời gian dành cho công việc gia đình không được trả công của phụ nữ DTTS cao gấp 1,8 lần so với nam giới 
DTTS” - Số liệu khảo sát định lượng năm 2018 của đề tài “Một số vấn đề cơ bản về bình đẳng giới ở vùng DTTS nước 
ta” (thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 - Những vấn đề cơ bản và cấp bách về 
DTTS và Chính sách Dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030).
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Mục tiêu 2: Hạn chế, tiến tới loại bỏ các thói quen, các khuôn mẫu giới có hại cho 
sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em thông qua việc xây dựng các mô hình vận động với 
nòng cốt là phụ nữ cơ sở.

•  Chỉ tiêu 1: 80% phụ nữ DTTS có thai đi khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế 
hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế25.

•  Chỉ tiêu 2: Tăng cường các hình thức truyền thông, vận động; củng cố các mô 
hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết hiện có; góp phần xóa bỏ tình 
trạng hôn nhân cận huyết, giảm tỷ lệ tảo hôn của phụ nữ DTTS xuống dưới 5%.

•  Chỉ tiêu 3: Đề xuất được 4 gói chính sách vận động, hỗ trợ có điều kiện đảm bảo 
sinh đẻ an toàn cho PN DTTS, miền núi: (1) Hỗ trợ bà mẹ tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc trước sinh có chất lượng; (2) Hỗ trợ bà mẹ và 01 người nhà chăm sóc 
khi đến sinh con tại cơ sở y tế; (3) Hỗ trợ bà mẹ và sơ sinh chăm sóc tại nhà sau 
sinh; (4) Hỗ trợ thực hiện khám sức khoẻ định kỳ trẻ em dưới 24 tháng tuổi.

•  Chỉ tiêu 4: 100% thôn/bản đặc biệt khó khăn có mô hình/câu lạc bộ thể dục thể 
thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép các hoạt động khuyến khích việc sản 
xuất sạch, tiêu dùng sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm hỗ trợ việc tăng cường sức 
khỏe, an toàn thực phẩm, tăng cường kiến thức về dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

•  Chỉ tiêu 5: 100% các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn dự án 
tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, sức 
khỏe tình dục, lối sống an toàn, khỏe mạnh… thông qua nhân rộng mô hình “Câu 
lạc bộ Vì tương lai tươi sáng cùng em tự tin vững bước”.

Mục tiêu 3: Trang bị kiến thức, kỹ năng sống, hiểu biết pháp luật, tạo cơ hội tiếp 
cận thông tin, dịch vụ trợ giúp pháp lý, từng bước vận động, khơi dậy sự tự tin tự 
chủ của phụ nữ DTTS trong sản xuất và đời sống.

•  Chỉ tiêu 1: 100% phụ nữ DTTS được tiếp cận thông tin hữu ích về pháp luật, đời 
sống, cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống. 

•  Chỉ tiêu 2: 100% các thôn bản địa bàn dự án xây dựng và duy trì hoạt động hiệu 
quả ít nhất 1 mô hình lồng ghép: phụ nữ DTTS tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh 
tế, phòng chống bạo lực; mô hình xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”26.

Mục tiêu 4: Giải quyết căn bản tình trạng thiếu kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới 
của cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở; giám sát thực hiện các chỉ tiêu BĐG 
trong Chương trình MTQG đảm bảo thực chất, hiệu quả.

•  Chỉ tiêu 1: Đến năm 2025 đảm bảo 100% cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở 
vùng DTTS&MN được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy BĐG.

•  Chỉ tiêu 2: Đến năm 2030, 100% cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở vùng 
DTTS&MN biết và thực hiện lồng ghép giới trong thực hiện chính sách, chương 
trình phát triển KT-XH tại địa phương.

25    Góp phần thực hiện Chỉ tiêu pháp lệnh của NQ88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng 
đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
26     Mô hình hiệu quả do Hội LHPN Việt Nam thực hiện trong Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo QĐ của Thủ tướng Chính phủ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016).
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•  Chỉ tiêu 3: Xây dựng và ban hành bộ công cụ giám sát về thực hiện BĐG trong 
Chương trình MTQG, đồng thời tổ chức được ít nhất một cuộc giám sát liên 
ngành/năm về kết quả thực hiện các nội dung về BĐG trong Chương trình đối với 
tất cả các cấp.

Mục tiêu 5: Thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ DTTS trong tự quản, phát 
triển cộng đồng và hệ thống chính trị cấp cơ sở.

•  Chỉ tiêu 1: 100% thôn bản có các tiêu chí về BĐG được đưa vào trong hương ước, 
quy ước.

•  Chỉ tiêu 2: 100% phụ nữ lãnh đạo/nhóm phụ nữ tiềm năng tại địa bàn thực hiện 
dự án được bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tham gia vào các cơ 
chế dân chủ cơ sở, chủ động/tiên phong tham gia các cuộc đối thoại chính sách 
với chính quyền được tổ chức ở thôn/xã.

•  Chỉ tiêu 3: Cán bộ nữ DTTS tham gia cấp ủy Đảng ở cơ sở đạt từ 25% trở lên; nữ 
đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp từ 35% đến 40%27. 

27     Thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong Chỉ thị 21/CT-TW của Ban Bí thư ngày 20/1/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác 
phụ nữ trong tình hình mới: 1. “Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong NQ 
số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X”.
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4.2.3. Nguồn vốn 

Đề xuất nguồn vốn, tổng cộng vốn giai đoạn 2021-2030: 3,394,38 tỷ đồng (bằng 
khoảng 1,25% tổng kinh phí đề xuất của Chương trình)28, trong đó: Giai đoạn 2021-
2025: 2.036,63 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030: 1.357,75 tỷ đồng (100% vốn sự nghiệp 
từ ngân sách trung ương).

4.2.4. Về tổ chức thực hiện

Phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương chủ trì và tham gia thực 
hiện Chương trình MTQG trong thực hiện BĐG. Thực hiện BĐG trong Chương 
trình MTQG là trách nhiệm của các bộ, ngành, các cơ quan chủ trì, thực hiện hoặc 
phối hợp thực hiện Chương trình, trong đó:

•  Ủy ban Dân tộc: là cơ quan chủ trì Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 
đồng bào DTTS&MN, chủ trì và điều phối xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ 
chức thực hiện các hoạt động của Chương trình; phối hợp với Hội LHPN Việt 
Nam và Bộ LĐTBXH xây dựng hướng dẫn thực hiện LGG. 

•  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: thực hiện vai trò là cơ quan quản lý nhà 
nước về BĐG, phối hợp Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương để 
hướng dẫn thực hiện các nội dung về BĐG trong Chương trình. 

•  Các bộ, ngành liên quan: triển khai thực hiện các nội dung về BĐG trong các dự 
án, tiểu dự án thành phần của Chương trình theo phân công trong Nghị quyết 12 
của Chính phủ.

•  Ủy ban Nhân dân các tỉnh: có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn cụ thể các cơ 
chế tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với đặc điểm địa phương, bao gồm 
hướng dẫn về thực hiện LGG.

•  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp: có trách nhiệm và vai 
trò trong giám sát xã hội đối với các hoạt động của Chương trình; phối hợp cùng 
với Hội LHPN Việt Nam trong phản biện và giám sát thực hiện LGG.

•  Hội LHPN Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8, phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương được phân công đảm bảo thực hiện lồng ghép giới trong các dự án, 
tiểu dự án.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành, địa phương trong thực hiện 
BĐG. Người đứng đầu các bộ ngành, địa phương chủ trì tổ chức thực hiện các dự án, 
tiểu dự án của Chương trình có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện các nội dung BĐG được lồng ghép trong các dự án, tiểu dự án liên quan. 

28     Đề xuất về vốn thực hiện Chương trình được điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thẩm định. Con số 1,25% này 
là ước tính dựa trên tổng nguồn vốn đề xuất của Chương trình vào thời điểm 22/5/2020.
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Xin chân thành cảm ơn Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) đã hỗ trợ tài chính cho việc biên soạn và in ấn 
tài liệu này thông qua dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng 
đồng các Dân tộc Thiểu số (P4EM). Toàn bộ nội dung phản ánh quan điểm của các đơn vị đồng biên soạn 
và không nhất thiết phản ánh quan điểm của CARE, The World Bank, và Irish Aid. 

Nguồn ảnh: ©CARE (Giang Vũ, Giang Phạm,  Nguyễn Minh Đức, Lê Minh Đức )

Nhóm đơn vị đồng biên soạn:
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