
TÍNH�SẴN�CÓ�VÀ�KHẢ�NĂNG�TIẾP�CẬN
CÁC�DỊCH�VỤ�THIẾT�YẾU�CHO

BỊ�ẢNH�HƯỞNG�BẠO�LỰC�GIỚI

PHỤ�NỮ�VÀ�TRẺ�EM

Hà�Nội,�tháng�10�năm�2020



Lời cảm ơn
Báo cáo đánh giá về “Tính sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo 
lực giới” được hoàn thành trong khuôn khổ dự án Brave: “Xây dựng tính trách nhiệm và giải trình 
trong chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới” với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc 
(DFAT tại Việt Nam) và sự đồng phối hợp thực hiện giữa Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và 
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (gọi 
tắt là CSAGA). 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, Hội Nông dân 
tỉnh Hòa Bình, Công đoàn khu kinh tế thành phố Hải Phòng và Phòng Văn hóa và Thông tin thị 
xã Sơn Tây đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành nghiên cứu. Lời cảm ơn đặc biệt chúng tôi muốn gửi 
tới các chị em phụ nữ, đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ và các ban ngành liên quan tại thị xã Sơn 
Tây (Hà Nội), huyện Tân Lạc (Hòa Bình), huyện Thủy Nguyên và Vĩnh Bảo (Hải Phòng), huyện 
Chợ Lách và huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) đã tham gia nghiên cứu với tinh thần tình nguyện, 
lòng nhiệt tình và sự phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh nhiều khó khăn và hạn chế đi lại bởi dịch 
COVID – 19. Những thông tin, hiểu biết và sự trải nghiệm của những người tham gia đã góp phần 
xây dựng hệ thống dữ liệu có giá trị cho quá trình hoàn thiện báo cáo.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp tại CARE, CSAGA và các bạn cộng tác viên 
đã đóng góp ý kiến và hỗ trợ nhóm nghiên cứu từ quá trình xây dựng khung nghiên cứu tới bước 
hoàn thiện báo cáo. Báo cáo không thể hoàn thiện nếu thiếu những đóp góp kỹ thuật và chuyên 
môn từ họ.

Trân trọng cảm ơn!

Nhóm nghiên cứu:

Lê Thị Hồng Giang
Phạm Thị Thanh Giang
Nguyễn Thu Thúy
Nguyễn Thị Thu Hà

Danh mục chữ viết tắt:

BLG:         Bạo lực trên cơ sở giới
TT CTXH: Trung tâm Công tác Xã hội
TT TGPL: Trung tâm Trợ giúp Pháp lý
PCBLGD: Phòng chống Bạo lực gia đình
CSAGA:    Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về                                                                                               
                  Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên
UNW:        Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao  
                  quyền cho phụ nữ
UNFPA:    Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
MOLISA:   Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
DOLISA:   Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
HPN:         Hội Liên hiệp Phụ nữ
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Trong bối cảnh đại dịch CoVid, dự báo về rủi ro của phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực 
gia tăng nên nhu cầu được hỗ trợ người bị bạo lực về mọi mặt cần được đáp ứng.  Tuy 
vậy, thông tin về các dịch vụ hỗ trợ tại Việt Nam còn khá khiêm tốn. Người bị bạo lực 
thường sẽ tìm đến với người thân, người quen hoặc không tìm tới ai để trợ giúp. Việc 
không tìm kiếm trợ giúp có thể do chưa có thói quen tìm tới dịch vụ, do tác động của 
các khuôn mẫu và định kiến và do không có hoặc không biết sự có mặt của các dịch vụ 
này. Yếu tố về tính sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ được coi là yếu tố quan trọng tác 
động đến việc tìm tới sự hỗ trợ từ các dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ hỗ trợ người bị 
bạo lực giới. Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn có được bức tranh về hai 
yếu tố quan trọng nêu trên, tính sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người 
bị bạo lực giới trên cả nước. Các câu hỏi chủ yếu mà nghiên cứu này muốn tìm hiểu là 
hiện tại ở các tỉnh thành có dịch vụ nào dành cho người bị bạo lực, các dịch vụ này có 
đáp ứng được tiêu chí về khả năng tiếp cận không và người bạo lực có thực sự tiếp cận 
tới các dịch vụ này không? 

Việc rà soát tính sẵn có được thực hiện trên quy mô cả nước nhưng chỉ sử dụng 
được phương pháp kiểm tra, đối chiếu thông tin từ danh sách dịch vụ có sẵn. Việc đánh 
giá khả năng tiếp cận được thực hiện tại 4 tỉnh bao gồm Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng 
và Bến Tre. Tổng số có 286 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến trên 50 tham gia trả lời bảng 
hỏi, 14 người bị bạo lực tham gia phỏng vấn sâu. Ngoài ra, có 83 cán bộ cung cấp dịch 
vụ ở cấp tỉnh, huyện xã tham gia thảo 9 luận nhóm và 32 phỏng vấn sâu.  Nhóm nghiên 
cứu đã trực tiếp đến cơ sở cung cấp dịch vụ để kết hợp giữa phỏng vấn và quan sát việc 
cung cấp dịch vụ.

Rà soát đã có một số kết quả chính như sau:

Tính sẵn có của các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới: 

Có sự hiện diện của các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tư vấn Tâm lý và nhà tạm lánh hỗ 
trợ cho người bị bạo lực giới từ cấp trung ương tới xã/thôn. Tuy vậy, sự hiện diện của 
từng dịch vụ tại các cấp khác nhau với từng loại hình dịch vụ có sự khác biệt. Cụ thể:

Dịch vụ trợ giúp pháp lý hiện diện xuyên suốt và đồng bộ từ cấp trung ương tới 
các địa phương thông qua hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý tại các tỉnh, các 
Chi nhánh trợ giúp pháp lý tuyến huyện và hoạt động của cán bộ tư pháp cấp xã/thôn. 
Với những điều chỉnh trong Luật trợ giúp pháp lý 2017, nạn nhân bạo lực giới, cụ thể là 
người bị bạo lực gia đình, nạn nhân bị buôn bán hay xâm hại tình dục thuộc đối tượng 

TÓM TẮTI
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trợ giúp pháp lý miễn phí (mở ca, theo dõi và đóng ca) nếu họ thuộc diện cận nghèo. 
Tiêu chí và xác minh thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo cũng gây ra những khó khăn 
trong việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị bạo lực.

Dịch vụ tạm lánh có sẵn ở một số tỉnh. Nhà tạm lánh/chỗ lưu trú tạm thời cho 
người bị bạo lực giới đã có ở cấp trung ương nhưng mới chỉ hiện diện thí điểm ở một số 
tỉnh/thành phố bao gồm Tiêu chí xác định tính sẵn có của nhà tạm lánh dựa trên định 
nghĩa về gói dịch vụ tối thiếu cho nạn nhân bạo lực giới, nhà tạm lánh cần đảm bảo 
các điều kiện như: cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cơ 
bản, thời gian lưu trú và các dịch vụ khác thiết yếu cho người bị bạo lực khi lưu trú như 
tư vấn tâm lý, chăm sóc y tế hay hỗ trợ pháp lý. Ở cấp quốc gia, với những tiêu chí này 
thì Ngôi nhà Bình Yên do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – trực thuộc Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam – là nhà tạm lánh cho người bị bạo lực có thể lưu trú tối đa 4 tuần. 
Nhà tạm lánh Mai Tiến (Đồng Nai), Ngôi nhà Ánh Dương (Quảng Ninh), Cơ sở bảo trợ 
Thảo Đàn (Thành phố Hồ Chí Minh) và Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng 
sông Cửu Long/ Ngôi nhà Bình yên cho khu vực Đồng Bằng song Cửu Long (Cần Thơ) 
là những nhà tạm lánh cấp tỉnh và khu vực cho những nạn nhân bạo lực giới, đặc biệt 
là người bị bạo lực gia đình. Nhà tạm lánh Mai Tiến (Đồng Nai), Ngôi nhà Ánh Dương 
(Quảng Ninh), Cơ sở bảo trợ Thảo Đàn (Thành phố Hồ Chí Minh) và Trung tâm vì sự 
phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long/ Ngôi nhà Bình yên cho khu vực Đồng 
Bằng song Cửu Long (Cần Thơ). Cấp xã/thôn, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là nơi người 
bị bạo lực có thể đến tạm trú trong tình trạng khẩn cấp với sự linh hoạt và đa dạng 
về người cung cấp và nơi được xác định là tin cậy và an toàn như trạm y tế, công an, 
trưởng thôn hay người có uy tín tại cộng đồng. Tuy nhiên, tại khu công nghiệp, cần có 
sự thống nhất về địa chỉ trình báo, tiếp nhận thông tin về bạo lực và kết nối tới các dịch 
vụ hỗ trợ tại cộng đồng.

Các dịch vụ hỗ trợ tâm lý hiện diện khá đa dạng bao gồm cả dịch vụ công và các 
dịch vụ do các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương cung cấp. Tất cả các dịch 
vụ tư vấn tâm lý đều miễn phí cho những đối tượng là nạn nhân BLG. Các hình thức tư 
vấn tâm lý bao gồm tư vấn qua hotline, tư vấn trực tiếp tại văn phòng, tư vấn qua các 
nền tảng mạng xã hội như Facebook hay Zalo. Các dịch vụ như Tổng đài 111, hotline tư 
vấn của CSAGA, Ngôi nhà Bình yên và các dịch vụ tư vấn tâm lý của tổ chức Hagar trên 
toàn quốc. Ở cấp tỉnh, tuy chưa đầy đủ và chuyên biệt, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 
(TT CTXH) - trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là  đơn vị cung cấp dịch 
vụ tư vấn trực tiếp, theo dõi và hỗ trợ ca cho người bị bạo lực giới ở hầu hết các tỉnh/
thành phố. Đối tượng sử dụng dịch vụ của TT CTXH bao gồm nạn nhân bị bạo lực giới 
như bạo lực gia đình, người bị mua bán, nạn nhân bị xâm hại tình dục
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Khả năng tiếp cận của phụ nữ với các dịch vụ thiết yếu khi bị bạo lực:

Kết quả rà soát tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ cho thấy sự hiện diện tương đối 
đầy đủ của các dịch vụ thiết yếu như tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý và nhà tạm lánh/
chỗ lưu trú tạm thời ở cấp tỉnh và trung ương nhưng tại cấp cơ sở người dân chưa biết 
rõ về sự hiện diện các dịch vụ này: khoảng 10% người tham gia khảo sát biết tới Ngôi 
nhà Bình yên; 17% người trả lời khảo sát biết đến địa chỉ tư vấn tâm lý và 35% ý kiến 
cho rằng họ biết dịch vụ trợ giúp pháp lý và thông tin pháp luật khi bị bạo lực. 

Tại cấp xã/thôn, 3 dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới biết đến nhiều nhất là: 70% 
người tham gia khảo sát biết tới địa điểm trình báo khi có bạo lực, 59% ý kiến biết tới 
tổ hòa giải và và 58% ý kiến biết tới địa chăm sóc y tế và khám chữa bệnh. Có sự khác 
biệt đáng kể về tỉ lệ biết đến các dịch vụ hỗ trợ theo nhóm tuổi và thu nhập, theo đó, tỉ 
lệ phụ nữ ở độ tuổi 40-49 biết đến các dịch vụ cao hơn nhóm trẻ. Nhóm công nhân nhà 
máy biết ít thông tin về dịch vụ hỗ trợ hơn nhóm phụ nữ tại cộng đồng.

3 dịch vụ mà đại diện phụ nữ trong cộng đồng cho rằng đó là các dịch vụ cần thiết 
nhất đối với phụ nữ khi bị bạo lực là (1) địa chỉ tin cậy để trình báo sự viêc với tỉ lệ gần 
72% ý kiến, chăm sóc y tế và nơi tạm lánh tại cộng đồng với tỉ lệ ý kiến khoảng 47%. 
Tiếp đến là dịch vụ tư vấn tâm lý với khoảng 42% ý kiến từ người tham gia.

Chất lượng của các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới:

Hầu hết những phụ nữ bị bạo lực đã sử dụng dịch vụ đều không hài lòng về chất 
lượng và hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng. Các bằng chứng khiến cho 
người sử dụng dịch vụ không hài lòng về hiệu quả hỗ trợ là: giải pháp hỗ trợ chủ yếu là 
hòa giải, cảnh cáo và nhắc nhở không thỏa đáng và không giải quyết được tình trạng 
bạo lực; thái độ của người cung cấp dịch vụ còn thờ ơ, đổ lỗi cho người bị bạo lực; các 
thủ tục trình báo còn rườm rà và mất thời gian. Kết quả định lượng bổ sung 3 rào cản 
chính khiến người bị bạo lực không tìm đến các địa chỉ hộ trợ tại cộng đồng là (1) Lo 
ngại bị tiết lộ thông tin cá nhân và ảnh hưởng tới con cái/thể hiện với tỉ lệ 81% ý kiến; 
(2) Không nắm bắt các thông tin cụ thể về dịch vụ hỗ trợ với tỉ lệ 36% ý kiến và (3) Các 
dịch vụ hiện có chưa tạo được niềm tin với người dân với tỉ lệ tương ứng là 35.5%.
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Các thuận lợi cơ bản trong vận hành các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người 
bị bạo lực giới là các chính sách, định hướng và mô hình thí điểm triển 
khai gói dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân bạo lực giới của Chính phủ và 
các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Những hướng dẫn 
và bài học kinh nghiệm này thực sự cần thiết cho việc tăng cường 
tính sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu tại các cấp khác 
nhau. Năng lực cán bộ cung cấp dịch vụ (chủ yếu cấp tỉnh, huyện) 
cũng được đào tạo thông qua các tập huấn ngắn hạn, ngân sách cho 
việc thành lập và duy trì các dịch vụ hỗ trợ cũng được đầu tư ở mức 
nhất định cho việc tạo lập cho một số dịch vụ thiết yếu ban đầu tại 1 
số địa bàn.

Tuy nhiện, các khó khăn cho việc đẩy mạnh chất lượng dịch vụ hỗ trợ 
được đề cập trong đánh giá như: (1) Người dân thiếu thông tin về sự 
hiện diện của các dịch vụ thiết yếu ở các cấp; (2) Người dân chưa hài 
lòng về thái độ và hiệu quả hỗ trợ; (3) Cán bộ cung cấp dịch vụ cấp 
huyện và xã thôn còn thiếu kiến thức và kỹ năng trong hỗ trợ người 
bị bạo lực, đặc biệt là các địa bàn chưa có các dự án can thiệp; (4) Cơ 
chế phối hợp và chuyển tuyến liên ngành; (5) Ngân sách phân bổ cho 
việc hình thành, duy trì và đẩy mạnh chất lượng dịch vụ.

Các thuận lợi và khó khăn trong vận hành và chất lượng các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ 
người bị bạo lực giới:
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BỐI CẢNH TRIỂN KHAI RÀ SOÁTII

Mặc dù Việt Nam chưa có luật về phòng ngừa và giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở 
giới nhưng năm 2016, chính phủ đã phê duyệt đề án “Phòng ngừa và Ứng phó với Bạo 
lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Một trong ba mục 
tiêu rất lớn của đề án là 100% người bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp 
thời. Một trong 4 giải pháp tổng thể đã nhắc tới việc “Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ 
trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới”. Trong đó việc cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ nạn nhận của bạo lực trên cơ sở giới bao gồm: Hỗ trợ bảo đảm an toàn, tạm 
lánh khẩn cấp, dịch vụ hỗ trợ ban đầu tại địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng cho 
nạn nhân; cung cấp dịch vụ chăm sóc tối thiểu cho nạn nhân và tư vấn cho người gây bạo 
lực tại cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ chăm sóc, tư vấn 
cho nạn nhân tại cơ sở y tế; sử dụng đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong 
giải quyết bạo lực trên cơ sở giới để kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, 
xử lý phù hợp người gây bạo lực”1

Trước đề án này, Luật phòng chống bạo lực gia đình (2006) quy định rõ người bị bạo lực 
có quyền được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật và được yêu cầu người có 
thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc; được bố trí nơi tạm 
lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này. 

Dó đó, có thể thấy rằng khái niệm dịch vụ dành cho người bị bạo lực giới đã khá phổ 
biến ở trong hệ thống pháp luật liên quan. Các nhà xây dựng pháp luật và cơ quan quản 
lý nhà nước về vấn đề bình đẳng giới, bạo lực giới và bạo lực gia đình cũng đã quan tâm 
đến các hoạt động hỗ trợ người bị bạo lực. Bên cạnh đó, các chương trình của Liên 
hợp quốc cũng góp phần thúc đẩy công tác này trong thực tế bằng cách hỗ trợ Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội thực hiện gói dịch vụ thiết yếu dành cho người bị bạo lực. 
Tuy chương trình này mới được thí điểm tại một số địa bàn như tỉnh Quảng Ninh và Bến 
Tre nhưng đã mang lại những kết quả bước đầu cho cả người sử dụng dịch vụ, đơn vị 
cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan về các yêu cầu của từng loại dịch vụ, chất 
lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận của người dân. Ví dụ, Bộ tiêu chuẩn về gói dịch vụ 
thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực đã được phát triển bởi các cơ quan Liên hợp quốc bao 
gồm UNW, UNODC, UNFPA, WHO và UNDP. Theo bộ tiêu chuẩn này, các dịch vụ thiết 
yếu bao gồm: 1) Dịch vụ tư pháp. 2) Dịch vụ y tế và 3) Dịch vụ xã hội. Các dịch vụ này 
cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về việc đảm bảo quyền và sự an toàn của phụ nữ và 

1https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Quyet-dinh-1464-QD-TTg-De-an-
Phong-ngua-ung-pho-bao-luc-tren-co-so-gioi-2016-2020-317915.aspx
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trẻ em gái bị bạo lực. Trong khuôn khổ Đề án quốc gia về phòng ngừa và ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới, mỗi tỉnh thành trên cả nước đã có một xã, phường xây dựng một 
mô hình nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy theo hướng dẫn của Vụ Bình đẳng giới. Ngoài ra, 
có 8 trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cả nước, hoạt động theo 
phương thức một cửa, tức là trung tâm không chỉ là nơi tạm lánh mà còn là nơi cung 
cấp các dịch vụ thiết yếu khác liên quan tới y tế, pháp lý, tâm lý cho người bị bạo lực .  

Bên cạnh những kết quả bước đầu, một số khoảng trống trong việc thực thi, giám sát 
và mở rộng gói dịch vụ thiết yếu cho người bị bạo lực giới còn tồn tại. Theo báo cáo 
nhanh của Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao Động Thương Binh và xã hội về việc thực hiện đề 
án giai đoạn 2016- 2020, các cơ sở cung cấp dịch vụ chỉ mới tập trung vào việc cung 
cấp chỗ ăn, ở và các nhu yếu phẩm cơ bản mà chưa linh hoạt theo nhu cầu của người 
bị bạo lực. Báo cáo đầu vào và rà soát các địa chỉ tin cậy tại địa bàn một dự án của 
CARE cũng cho thấy, chỉ có 1,5% người bị bạo lực tìm tới địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 
địa chỉ do đề án quốc gia hỗ trợ cũng chỉ nhận tư vấn được 48 trường hợp trong 2 năm 
hoạt động và rât ít người biết đến sự tồn tại của cơ sở này . Người bị bạo lực trên cả 
nước thiếu thông tin về các địa chỉ hỗ trợ như tiêu chí để tiếp cận dịch vụ, các loại hình 
dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Dưới góc độ của những nhà quản lý và thực thi pháp luật, 
việc thiếu một báo cáo chính thức về tổng quan các loại hình dịch vụ hỗ trợ người bị 
bạo lực giới và hiệu quả hoạt động của các dịch vụ là một trong những khó khăn trong 
quá trình xây dựng đề án quốc gia về Bình đẳng giới, Phòng ngừa và ứng phó với Bạo 
lực giới cũng như triển khai các chương trình can thiệp phòng ngừa bạo lực của các tổ 
chức trong nước và quốc tế.  

2 Vụ BĐG, 2020. Trình bày đánh giá nhanh việc thực hiện đề án GBV 2026- 2020
3 CARE, 2018. Đánh giá giới và rà soát các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực tại Điện Biên
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

III

IV

Nghiên cứu nhằm mục đích xác định tất cả các dịch vụ hỗ trợ người bị BLG hiện có và 
đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ đối với nạn nhân BLG, đặc biệt là nữ công nhân nhà 
máy, lao động tự do và người dân ở khu vực nông thôn, đặc biệt là trong việc ứng phó 
với các tình huống khẩn cấp như đại dịch COVID-19.

• Có những dịch vụ nào đang hoạt động và hoạt động ra sao?
• Điểm mạnh và thách thức của các dịch vụ này trong việc đáp ứng nhu cầu và mong 

đợi của nạn nhân BLG, đặc biệt là công nhân nhà máy, là gì?
• Làm thế nào để các dịch vụ kết nối với dịch vụ ở cấp trung ương để đáp ứng nhu 

cầu của nạn nhân? Có bất kỳ rào cản nào trong việc kết nối/chuyển tuyến không?
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUV

1. Khung khái niệm
Đánh giá dựa trên khung Tính sẵn có, Khả năng tiếp cận, Khả năng chấp nhận, Chất 
lượng ”(AAAQ) được phát triển bởi UNICEF4. 

Tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu: Xác định các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu hiện có 
cho người bị ảnh hưởng bởi BLG ở các cấp khác nhau, bao gồm xã, huyện, tỉnh và tính kết 
nối với các dịch vụ ở cấp quốc gia. Các dịch vụ thiết yếu bao gồm: y tế, công an, tư pháp, 
dịch vụ công tác xã hội và sự phối hợp liên ngành của tất cả các bên. 

Khả năng tiếp cận của các dịch vụ này:

• Khả năng tiếp cận vật chất: Các cơ sở cung cấp dịch vụ có nằm trong khoảng cách hợp 
lý không? Con đường đến và đi từ cơ sở có an toàn không? Có tồn tại rào cản vật lý nào 
khác không?

• Khả năng tiếp cận tài chính: Dịch vụ có tính phí không? Mức phí có hợp lý với điều kiện 
kinh tế của những người cần tiếp cận dịch vụ không? Có chi phí gián tiếp nào khác liên 
quan đến dịch vụ không (chẳng hạn như vận chuyển)?

• Khả năng tiếp cận hành chính: Có cần phải hoàn thành thủ tục gì khi muốn tiếp cận dịch 
vụ không? Có gì thay đổi trong thời gian Covid - 19 không? Ví dụ như có bắt buộc phải 
đăng ký trước không? Việc tiếp cận các thông tin liên quan có yêu cầu xác thực tài khoản 
ngân hàng, mạng internet hay số điện thoại di động không? Cần có trình độ đọc viết chữ 
và/hoặc số ở mức độ nào? Các cơ sở có mở cửa vào những thời điểm thuận tiện với công 
việc và thói quen hàng ngày / hàng tuần của phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng không?

• Khả năng tiếp cận xã hội: Các bên cung cấp dịch vụ có tôn trọng nguyên tắc không 
phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ không? Có nhóm đặc thù nào bị loại trừ 
khỏi việc tiếp cận dịch vụ không? Có nữ nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng 
không (bao gồm cả biên dịch/phiên dịch, nếu cần)? Có nguy cơ kỳ thị xảy ra khi người 
tiếp cận dịch vụ bị nhìn thấy trong/xung quanh cơ sở cung cấp dịch vụ không? Các 
công việc cá nhân khác, chẳng hạn như chăm sóc trẻ em hoặc công việc gia đình, có 
ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ của một số đối tượng không?

• Khả năng tiếp cận thông tin: Thông tin về các dịch vụ được truyền thông đến cộng đồng 
như thế nào? Việc truyền thông và nội dung thông tin có thể tiếp cận được với đối tượng 
đích không, ví dụ như bằng nhiều ngôn ngữ, hình thức và phương thức khác nhau (đài 
phát thanh, kịch, tờ rơi, báo in, v.v.)? Có các hình thức khác để tiếp cận những người có 
trình độ biết chữ hạn chế không? Thông tin cá nhân có được bảo mật không?

4UNICEF, 2019. https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/AAAQ-frame-
work-BW-print.pdf
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Khả năng chấp nhận: Các dịch vụ có tôn trọng văn hóa của các cá nhân, các nhóm 
thiểu số và cộng đồng nói chung không? Các dịch vụ có tôn trọng các tiêu chuẩn đạo 
đức và chuyên môn liên quan không? Các cán bộ cung cấp dịch vụ có tôn trọng thông 
tin cá nhân và sự đồng thuận của người sử dụng dịch vụ không? Các dịch vụ có sự nhạy 
cảm về giới và tuổi tác không? Có đặc điểm nào của cán bộ cung cấp dịch vụ (ví dụ: giới 
tính, nhân viên người nước ngoài, v.v.) có thể khiến cộng đồng cảm thấy không thoải 
mái khi tiếp cận dịch vụ không? Việc thiết lập các địa điểm cung cấp dịch vụ và hoặc 
phương thức cung cấp dịch vụ có tính đến các yếu tố văn hóa không?

Chất lượng: Các cán bộ cung cấp dịch vụ có được tập huấn về các kỹ năng cần thiết 
không? Có đủ nguồn cung/dự trữ đạt tiêu chuẩn không (ví dụ dự trữ thuốc còn hạn/sử 
dụng và được bảo quản đúng cách)? Môi trường có phù hợp, không phân biệt đối xử, 
riêng tư và bí mật khi cần thiết không? Cơ sở vật chất có an toàn và đảm bảo vệ sinh 
không? Các dịch vụ có được cung cấp theo tiêu chuẩn thích hợp không? Tiêu chuẩn 
chất lượng có tính đến cả cách khách hàng được đối xử trước, trong và sau khi tiếp cận 
dịch vụ không? Điều gì là rào cản đối với nạn nhân BLG trong việc tiếp cận các dịch vụ 
trước, trong và sau COVID-19?

Các hướng cải thiện dịch vụ: Xác định các cơ hội/thách thức và khuyến nghị để cải 
thiện các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị BLG. Cần thay đổi điều gì 
để đối phó với COVID-19 và khắc phục hậu quả sau đại dịch?

• Cả nạn nhân BLG và người cung cấp dịch vụ đã làm gì để vượt qua các rào cản 
trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ?

• Cần thay đổi điều gì khi ứng phó trong và sau COVID-19 để đảm bảo chất lượng 
cung cấp dịch vụ?

• Có thể cải thiện chất lượng của dịch vụ ở điểm nào? (Ngắn hạn và dài hạn?)

• Làm thế nào để đảm bảo tính thuận tiện và hiệu quả của các dịch vụ?



Phương pháp nghiên cứu kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính. Dữ liệu 
được thu thập qua các công cụ bảng hỏi, thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu.

• Nghiên cứu thứ cấp rà soát các nghiên cứu hiện có và các tài liệu liên quan về các 
dịch vụ hỗ trợ thiết yếu. Tập trung vào các vấn đề tổng quan, những khoảng trống 
và khuyến nghị về các chủ đề cần được chú trọng trong nghiên cứu và các cách sửa 
đổi khung nghiên cứu. Nghiên cứu thứ cấp cũng giúp xác định các dịch vụ hỗ trợ 
sẵn có cho những người bị BLG ở cấp quốc gia và cấp tỉnh.

• Thảo luận nhóm tập trung đối với các cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã bao gồm 
công an xã, hội phụ nữ, trợ giúp viên pháp lý; cán bộ y tế xã và địa chỉ tin cậy tại xã 
(nơi tạm trú không chính thức cấp xã). Nhóm nghiên cứu chọn một xã ở mỗi huyện 
trong số hai huyện thuộc địa bàn nghiên cứu. Các cán bộ tham gia thảo luận nhóm 
có ít nhất 1 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ, là người chịu trách nhiệm đưa ra 
quyết định trong thẩm quyền của họ và làm việc trực tiếp với nạn nhân. Thảo luận 
nhóm được thực hiện tại địa phương.

• Phỏng vấn sâu với cán bộ cung cấp dịch vụ ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhóm ng-
hiên cứu đã liên hệ với từng dịch vụ để mời tham gia phỏng vấn và có được sự đồng 
ý; các cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện tại cơ sở cung cấp dịch vụ để nghiên cứu 
viên có thể quan sát hoạt động của bên cung cấp dịch vụ.

• Phỏng vấn sâu với nạn nhân: Nạn nhân được mời tham gia nghiên cứu một cách tự 
nguyện thông qua các dịch vụ hỗ trợ ở cấp quốc gia (Hà Nội) và các cấp khác. Nạn 
nhân được cung cấp thông tin liên lạc của nhóm nghiên cứu để có thể gọi điện tham 
gia nghiên cứu nếu họ đồng ý.

• Bảng hỏi được xây dựng để thu thập dữ liệu từ các khách hàng đã tiếp cận dịch vụ 
và các khách hàng tiềm năng. Mục đích của bảng hỏi là xác định Tính sẵn có và Khả 
năng tiếp cận của các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu nhìn từ quan điểm và trải nghiệm của 
các phụ nữ bị ảnh hưởng bởi BLG. Vì vậy, bảng hỏi đã được sử dụng với những phụ 
nữ đã trải qua hoặc chứng kiến BLG trong cộng đồng.

2. Các công cụ thu thập dữ liệu

13
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Các tiêu chí lựa chọn người tham gia PVS  TLN Địa điểm

Cấp quốc gia: Dịch vụ xã hội: (Ngôi nhà bình 
yên, Hagar),Vụ Bình đẳng giới: Các dịch vụ 
hỗ trợ thiết yếu cho nạn nhân BLG, Trợ giúp 
pháp lý nhà nước

2 Hà Nội

Cấp tỉnh: Phỏng vấn sâu đại diện từ:
Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội Phụ nữ, 
Công an tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội, Sở 
Lao động thương binh xã hội

14
Hà Nội, Hòa Bình, 

Hải Phòng và Bến Tre

Cấp huyện: 5 thảo luận nhóm tại 5 huyện 5
Hà Nội, Hòa Bình, 

Hải Phòng và Bến Tre

Cấp xã: 8 thảo luận nhóm tại 8 xã/thị trấn (2 
xã mỗi huyện)

6
Hà Nội, Hòa Bình, 

Hải Phòng và Bến Tre

Tổng cộng 16 11

BẢNG 1: TÓM TẮT ĐẠI DIỆN NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU

Bảng 1.1: Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới các 
cấp tham gia nghiên cứu

Bảng 1.2: Đại diện phụ nữ tham gia nghiên cứu theo tỉnh

Biểu đồ:
Số lượng phụ nữ tham gia nghiên cứu theo tỉnh

Hà Nội Hải Phòng Hòa Bình Bến Tre

75 76
62

87
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUVI

6.1. Tổng quan về Tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo 
lực giới

Theo khung đánh giá, rà soát các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới được chia thành 
2 cấp độ và sử dụng 2 phương pháp rà soát khác nhau để thu thập dữ liệu. Cấp độ 1 
được xác định tập trung rà soát các dịch vụ hỗ trợ trong phạm vi cấp quốc gia tới tuyến 
tỉnh. Dựa trên sơ đồ dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới do UNFPA và CSAGA phối hợp 
thực hiện năm 2018 và hướng dẫn gói dịch vụ tối thiểu hỗ trợ người bị bạo lực giới, rà 
soát các đơn vị cung cấp dịch vụ đã được tiến hành qua điện thoại nhằm xác định: có 
các loại hình dịch vụ nào đang hiện diện để hỗ trợ người bị bạo lực giới tại cấp tỉnh và 
trung ương? Ai/đơn vị nào cung cấp các dịch vụ đó? Nhóm đối tượng cụ thể nào có khả 
năng sử dụng các dịch vụ? Các dịch vụ này được vận hành như thế nào? Bằng cách 
nào/thời gian người dân có thể sử dụng dịch vụ khi cần? Cấp độ thứ 2 tập trung vào 
việc xác định tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới và chất lượng/hiệu 
quả hoạt động của các dịch vụ này từ cấp tỉnh/huyện/xã/thôn dưới góc nhìn của người 
sử dụng dịch vụ, khách hàng tiềm năng là chị em phụ nữ tại cộng đồng và người cung 
cấp và quản lý dịch vụ. Các thông tin được thu thập thông qua bảng hỏi ý kiến phụ nữ 
tại cộng đồng, phỏng vấn sâu người đã sử dụng dịch vụ, phỏng vấn sâu và thảo luận 
nhóm với đại diện người cung cấp/quản lý dịch vụ từ tuyến tỉnh, huyện và xã thôn. Dưới 
đây là các kết quả chính của rà soát về tính sẵn có của các loại hình dịch vụ tối thiểu 
hỗ trợ người bị bạo lực giới dựa trên 02 cấp độ như đã trình bày ở trên:

Tổng quan về các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới từ cấp tỉnh tới cấp trung ương, 
tỉnh, huyện và cấp xã/thôn

Theo khung đánh giá, tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới được rà 
soát theo tiêu chí: (1) Có các dịch vụ hỗ trợ nào đang hiện diện ở các cấp? (2) Ai/đơn 
vị nào là người cung cấp các dịch vụ này? (3) Ai/nhóm đối tượng nào được tiếp cận các 
dịch vụ đó? Với những hạn chế về thời gian và nguồn lực, đánh giá trọng tâm vào 3 
trong 4 loại hình dịch vụ tối thiểu do UNFPA hướng dẫn, bao gồm: dịch vụ trợ giúp pháp 
lý, dịch vụ tư vấn tâm lý và Nhà tạm lánh. Bám sát các tiêu chí được xác định trong 
khung đánh giá, 01 bảng hướng dẫn rà soát tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ người 
bị bạo lực giới được thực hiện qua điện thoại/email với các dịch vụ cấp tỉnh/thành phố 
và toàn quốc. Thực tế, tính sẵn có của các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tư vấn Tâm lý và nhà 
tạm lánh hỗ trợ cho người bị bạo lực giới đang hiện diện ở các cấp khác nhau từ trung 
ương tới cơ sở. Tùy thuộc vào từng cấp, điều kiện của mỗi tỉnh, huyện và xã, sự sẵn có 
và thống nhất/đồng bộ của từng loại hình dịch vụ là khác nhau, cụ thể: 
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Dịch vụ trợ giúp pháp lý hiện diện xuyên suốt và đồng bộ 
từ cấp trung ương tới các địa phương. 

Cấp quốc gia, Cục trợ giúp Pháp lý – Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý nhà 
nước về công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý 
(TTTGPL) ở tất cả các tỉnh thành/ thành phố và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý ở cấp 
cấp huyện /thị trấn. Tại các TTTGPL tỉnh, các thông tin để người dân có thể liên hệ 
như số điện thoại, thời gian làm việc và địa chỉ cơ quan được chia sẻ tới người dân, 
tuy vậy, các số điện thoại liên hệ là số cá nhân của của các trợ giúp viên pháp lý. 
Điều này có thuận lợi là người dân được gặp trực tiếp các trợ giúp viên pháp lý để 
tìm hiểu thông tin, tuy nhiên, nếu liên lạc ngoài giờ hành chính cũng là một trong 
những khó khăn với cả người dân và trợ giúp viên pháp lý. Theo đánh giá của các cán 
bộ trợ giúp pháp lý tại 4 tỉnh trong phạm vi khảo sát, người bị bạo lực giới vẫn được 
tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí nếu được xác định là hộ cận nghèo 
hay khó khăn về tài chính. Việc điều chỉnh đối tượng được trợ giúp pháp lý (Luật trợ 
giúp pháp lý năm 2017 – điều 7: Người được tiếp cận trợ giúp pháp lý5 ) đã hạn chế/
tạo ra những khó khăn để đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của những 
nạn nhân bạo lực giới, cụ thể là người bị bạo lực gia đình hay mua bán người. Nói 
cách khác, để nạn nhân bạo lực giới được trợ giúp pháp lý miễn phí, các thủ tục xác 
minh, lập hồ sơ và triển khai trợ giúp pháp lý khó khăn và mất thời gian hơn trước 
bởi các thủ tục hành chính như xác nhận hộ cận nghèo hay khó khăn về tài chính.

Trước đây đối tượng trợ giúp pháp lý rộng hơn, hiện nay có 7 nhóm đối tượng 
chính, với những người bị bạo lực gia đình hay bị mua bán đã tăng điều kiện 

được hỗ trợ pháp lý: nạn nhân BLGĐ cần đòi hỏi hộ cận nghèo, có quyết định, 
giấy chứng nhận hộ nghèo. Điều đó khó khăn cho nạn nhân trong việc tiếp 

cận trợ giúp pháp lý…. Với nhiều giấy tờ, tôi thấy giảm hơn 50% đối tượng so 
với trước đây vì tiêu chí cận nghèo hay nghèo rất mông lung. Đòi hỏi thủ tục 

rất khó khăn, đòi hỏi cao hơn, ràng buộc hơn mới được hỗ trợ
_PVS Cán bộ TGPL tỉnh Bến Tre

Nếu trước đây, chúng tôi mở hồ sơ hỗ trợ phụ nữ ly hôn vì lý do bị BLGĐ thì đã 
đủ điều kiện rồi vì cứ bị bạo lực có mong muốn ly hôn là TT có thể mở hồ sơ 
hỗ trợ. Nhưng với những thay đổi trong Luật TGPL 2017: các cặp vợ chồng ly 

hôn vì lý do bị bạo lực chưa chắc đã được mở hồ sơ hỗ trợ nếu không thuộc hộ 
cận nghèo. Vì vậy, đối tượng thụ hưởng sẽ hạn chế đi, người dân ngại đến TT 
để được hỗ trợ vì phải đi xác minh này nọ (hộ cận nghèo). Cái đó tôi thấy khó 

khăn cho người dân và cũng khó khăn cho chúng tôi khi hỗ trợ.
_PVS Cán bộ TGPL tỉnh Bến Tre

5https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/Luat-Tro-giup-phap ly-2017-322938.
aspx



17

Nhà tạm lánh/chỗ lưu trú tạm thời cho người bị bạo lực 
giới đã có ở cấp trung ương nhưng mới chỉ hiện diện thí 

điểm ở một số tỉnh/thành phố. 

Cấp xã/thôn, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là nơi người bị bạo lực có thể đến tạm trú 
trong tình trạng khẩn cấp với sự linh hoạt và đa dạng về người cung cấp và nơi được 
xác định là tin cậy và an toàn. Nếu như dịch vụ trợ giúp pháp lý hiện diện khá đồng 
bộ và thống nhất từ cấp địa phương tới cấp tỉnh và trung ương thì Nhà tạm lánh cho 
người bị bạo lực giới chỉ mới hiện diện ở một số tỉnh và cấp trung ương. Tiêu chí xác 
định tính sẵn có của nhà tạm lánh dựa trên định nghĩa về gói dịch vụ tối thiếu cho 
nạn nhân bạo lực giới, nhà tạm lánh cần đảm bảo các điều kiện như: cơ sở vật chất 
và trang thiết bị đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản, thời gian lưu trú và các dịch 
vụ khác thiết yếu cho người bị bạo lực khi lưu trú như tư vấn tâm lý, chăm sóc y tế 
hay hỗ trợ pháp lý. Ở cấp quốc gia, với những tiêu chí này thì Ngôi nhà Bình Yên do 
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển – trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – là 
nhà tạm lánh cho người bị bạo lực có thể lưu trú tối đa 4 tuần.  Đối tượng được tiếp 
cận dịch vụ này là những phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân bạo lực gia đình và mua 
bán người trên phạm vi toàn quốc. Khi tới nhà tạm lánh, người bị bạo lực và con cái 
(nếu có) được hỗ trợ khá toàn diện, bao gồm tư vấn tâm lý, chăm sóc y tế và hỗ trợ 
sinh hoạt hàng ngày. Ngôi nhà Bình Yên được biết đến là nhà tạm lánh đầu tiên tại 
Việt Nam.  Bên cạnh đó, tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam cũng cung cấp chỗ ở 
tạm thời, tư vấn tâm lý và trị liệu cho các nạn nhân bạo lực giới, đặc biệt là nạn nhân 
bạo lực gia đình, buôn bán người và quấy rối/xâm hại tình dục. 

Ở cấp tỉnh, kết quả rà soát ghi nhận có một số nhà tạm lánh hoặc nơi ở tạm thời cho 
người bị bạo lực giới theo tiêu chí đã xác định như trên. Cụ thể, Nhà tạm lánh Mai 
Tiến (Đồng Nai), Ngôi nhà Ánh Dương (Quảng Ninh), Cơ sở bảo trợ Thảo Đàn (Thành 
phố Hồ Chí Minh) và Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long/ 
Ngôi nhà Bình yên cho khu vực Đồng Bằng song Cửu Long (Cần Thơ) là những nhà 
tạm lánh cấp tỉnh và khu vực cho những nạn nhân bạo lực giới, đặc biệt là người 
bị bạo lực gia đình. Mặc dù không phải là nhà tạm lánh chuyên biệt cho nạn nhân 
bị bạo lực giới, Trung tâm Công tác xã hội (TTCTXH) tại các tỉnh cũng tiếp nhận và 
cung cấp nơi ở tạm thời cho các nhạn nhận bạo lực gia đình, nạn nhân bị buôn bán 
hay những nạn nhân bị bạo lực giới khác có hoàn cảnh khó khăn. Các dịch vụ hỗ trợ 
khác cho người bị bạo lực giới do TT CTXH tỉnh cung cấp sẽ được phân tích kỹ hơn 
ở phần dưới. Các nhà tạm lánh đều có số điện thoại liên hệ, thông báo giờ làm việc 
cụ thể và địa chỉ liên hệ để các khách hàng có thể liên hệ khi cần. Bảng thông tin 
chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới, xin mời xem chi tiết trong Phụ lục 
1.2: Sơ đồ dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới cấp tỉnh và trung ương.
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Các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người bị bạo lực trên toàn quốc 
hiện diện khá đa dạng bao gồm cả dịch vụ công và các dịch vụ do 
các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương cung cấp

Tất cả các dịch vụ tư vấn tâm lý đều miễn phí cho những đối tượng là nạn nhân BLG. 
Các hình thức tư vấn tâm lý bao gồm tư vấn qua hotline, tư vấn trực tiếp tại văn 
phòng, tư vấn qua các nền tảng mạng xã hội như facebook hay zalo. Bên cạnh việc 
hỗ trợ tâm lý cho những nạn nhân bạo lực giới và con cái họ, người bị bạo lực cũng 
có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu hơn về sức khỏe tâm thần như trị 
liệu tâm lý, theo dõi và hỗ trợ ca, tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm cho các thành viên 
trong gia đình, hỗ trợ tâm lý trước, trong và sau quá trình theo kiện và xử lý các vụ 
việc tại tòa. Ở cấp trung ương, Văn phòng Hỗ trợ nạn nhân Bạo lực giới thuộc Trung 
tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (gọi 
tắt là CSAGA – 1 tổ chức phi chính phủ Việt Nam), Ngôi nhà Bình Yên trực thuộc 
Trung tâm phụ nữ và phát triển (CWD), Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trực 
thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và tổ chức phi chính phủ quốc tế Hagar 
tại Việt Nam là những đơn vị đang cung cấp các loại hình dịch vụ liên quan tới hỗ trợ 
tâm lý cho người bị bạo lực và gia đình họ. Thông tin giới thiệu về các dịch vụ tư vấn 
tâm lý trên phạm vi toàn quốc được công bố rõ ràng, chi tiết với số hotline, số điện 
thoại văn phòng, giờ làm việc và các cách liên hệ khác như email và facebook nhằm 
tối đa hóa các tiện ích cho người sử dụng dịch vụ. Đáng lưu ý, hotline hỗ trợ người bị 
bạo lực giới của trung tâm CSAGA, Ngôi nhà Bình yên, Tổ chức Hagar và Tổng đài 
111 làm việc 24/7 nhằm tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển gửi các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 
và cần thiết cho người bị bạo lực giới trên toàn quốc.



19

Ở cấp tỉnh, tuy chưa đầy đủ và chuyên biệt, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (TT 
CTXH) - trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là  đơn vị cung cấp dịch 
vụ tư vấn trực tiếp, theo dõi và hỗ trợ ca cho người bị bạo lực giới ở hầu hết các 
tỉnh/thành phố. Đối tượng sử dụng dịch vụ của TT CTXH bao gồm nạn nhân bị bạo 
lực giới như bạo lực gia đình, người bị mua bán, nạn nhân bị xâm hại tình dục. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng có chức năng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ tư 
vấn và chuyển tuyến cho những nạn nhân bị bạo lực. Tuy vậy, kết quả rà soát cho 
thấy hầu hết các tỉnh/thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ yếu tập trung vào 
công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn Hội Phụ nữ cấp cơ sở theo ngành dọc kế 
hoạch của Trung ương Hội mà không trực tiếp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Hội 
LHPN tỉnh không có số điện thoại riêng biệt, phòng chức năng và cán bộ chuyên 
trách để cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý cho người bị bạo lực ở cấp tỉnh.

 Nhóm nghiên cứu cũng mong muốn tìm ra những cơ sở hỗ trợ người bị bạo lực là 
công nhân nên hai trong số 4 tỉnh được lựa chọn tham gia khảo sát sâu lần này có 
Hòa Bình và Hải Phòng là nơi có nhiều khu công nghiệp. Trả lời cho câu hỏi khi bị 
bạo lực thì công nhân thường tìm đến đâu, cả công nhân và đại diện của tổ chức 
công đoàn ở Hòa Bình và Hải phòng đều có nhắc đến ban nữ công của công đoàn 
cơ sở. Tuy vậy, thông tin kỹ hơn cho thấy, công đoàn không cung cấp các dịch vụ 
căn bản cho người bị bạo lực, những gì họ nói chỉ là giả định. Công đoàn có cung 
cấp thông tin phổ biến pháp luật thông qua các buổi truyền thông, không ở đâu 
có chỗ tạm lánh hay tư vấn tâm lý liên quan tới bạo lực cho công nhân. Do vậy, 
nếu muốn được hỗ trợ chuyên biệt về bạo lực giới, công nhân chỉ có thể tìm đến 
các đơn vị đại trà như đã nói ở trên. 

Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp tỉnh và Trung ương được thể hiện cụ 
thể trong phụ lục đính kèm (Phụ lục 1.2)

Tất cả các nhóm đối tượng yếu thế: người nghèo, người già, nạn nhân 
BLGĐ, TE có hoàn cảnh khó khăn người có công, nạn nhân buôn bán trở 
về, nạn nhân xâm hại tình dục, nạn nhân bị quấy rối. Tuy vậy, đối tượng 
chủ yếu hiện tại TT hỗ trợ: TE bị xâm hại, TE có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, nạn nhân buôn bán trở về, các vấn đề mâu thuẫn gia đình không mở 
ca hỗ trợ nhưng có tư vấn hỗ trợ.

_PVS cán bộ cung cấp dịch vụ tỉnh Bến Tre
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Sơ đồ dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới cấp tỉnh và toàn quốc 

Lưu ý: Sơ đồ dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới là kết quả rà soát tại thời điểm tháng 7 và 
tháng 8/2020. Do đó, các thông tin như số điện thoại, người phụ trách và dịch vụ hỗ trợ có 
thể thay đổi theo thời gian.

6.2. Khả năng tiếp cận của các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới 
ở các cấp khác nhau tại 4 tỉnh khảo sát

Dựa vào kết quả rà soát tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới cấp tỉnh 
tại 4 tỉnh (Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng và Bến Tre), sự vận hành, khả năng tiếp cận và 
chất lượng các dịch vụ cơ bản hỗ trợ người bị bạo lực giới được đánh giá chi tiết hơn từ 
cấp tỉnh, huyện, và xã thôn nhằm cung cấp cái nhìn sâu hơn về: (1) Các dịch vụ hỗ trợ 
người bị bạo lực giới được triển khai và vận hành thế nào từ tuyến tỉnh tới xã thôn?; (2) 
Khả năng tiếp cận các dịch vụ hiện có; (3) Khả năng chấp nhận các dịch vụ này; và (4) 
Chất lượng của từng loại hình dịch vụ tương ứng với mỗi cấp. Kết quả chính được ghi 
nhận từ đại diện người cung cấp dịch vụ, người trực tiếp sử dụng dịch vụ và đại diện 
phụ nữ tại cộng đồng đươc và đối của các rà soát như sau:

Trải nghiệm và chứng kiến các hành vi bạo lực giới trong 12 tháng qua 
của đại diện phụ nữ tại cộng đồng

Kết quả từ khảo sát đại diện phụ nữ tại cộng đồng (đa dạng về lứa tuổi, 
công việc và địa bàn) đã phản ánh tình trạng trải nghiệm hoặc chứng 
kiến ít nhất 1 hành vi bạo lực giới trong 12 tháng với 1 số hành vi điển 
hình. 38% người tham gia cho rằng họ đã từng bị người yêu/chồng ghen 
tuông vô cớ; 35% người tham gia cho rằng họ từng bị bạo lực tinh thần 
với các hành vi chê bai phụ nữ không biết thu xếp công việc gia đình hay 
dạy dỗ con cái. 28% người tham gia khảo sát cho rằng mình đã từng bị 
chồng đánh (cao hơn 2% so với số liệu quốc gia năm 2019 về bạo lực với 
phụ nữ là 26%). Với tổng 285 số mẫu với đại diện các lứa tuổi, công việc 
và vùng miền khác nhau, tỉ lệ phụ nữ chứng kiến/trải nghiệm ít nhất 1 
hành vi bạo lực giới cao hơn 1 chút so với số liệu báo cáo quốc gia về vấn 
đề Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 2019 với khoảng 31,6% phụ nữ cho 
rằng mình đã trải nghiệm ít nhất 1 dạng bạo lực trong 12 tháng qua6.

6https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1._bao_cao_tom_tat.pdf
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Thực trạng về tiếp cận thông tin về sự hiện diện của các dịch vụ hỗ trợ 
người bị bạo lực giới

Mặc dù kết quả rà soát tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ cấp tỉnh cho 
thấy sự hiện diện tương đối đầy đủ của các dịch vụ thiết yếu như tư vấn 
tâm lý, trợ giúp pháp lý và nhà tạm lánh/chỗ lưu trú tạm thời nhưng tại 
cấp cơ sở người dân chưa biết rõ về sự hiện diện các dịch vụ này. Cụ 
thể: có 03 dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới tại cộng đồng mà người 
dân biết đến nhiều nhất là: địa điểm trình báo khi có bạo lực, tổ hòa giải 
và nơi chăm sóc y tế và khám chữa bệnh với các số liệu tương ứng là 
70%, 59% và 58% tổng số người tham gia khảo sát biết đến các dịch vụ 
hỗ trợ tương ứng. Số liệu này có sự khác biệt theo độ tuổi, những người 
tham gia khảo sát ở độ tuổi 40-49 nắm bắt thông tin nhiều hơn so với 
độ tuổi trẻ hơn, tương ứng là 75% ý kiến biết đến địa điểm trình báo 
và 83% ý kiến biết biết đến Tổ hòa giải. Ngược lại, chỉ có khoảng 20% 
người tham gia biết đến nơi tạm lánh/tạm trú cho người bị bạo lực tại 
xã/thôn và 10% biết tới Ngôi nhà Bình yên – nhà tạm lánh cho phụ nữ 
trên phạm vi toàn quốc. Khoảng 17% người trả lời khảo sát biết đến địa 
chỉ tư vấn tâm lý và 35% ý kiến cho rằng họ biết dịch vụ trợ giúp pháp 
lý và thông tin pháp luật khi bị bạo lực. Trong tương quan giữa việc biết 
đến các dịch vụ hỗ trợ và thu nhập của người tham gia, kết quả khảo sát 
cho thấy, khoảng 90% những phụ nữ có thu nhập dưới 5 triệu và những 
người không biết/không thể tính được thu nhập (thường là do ít thu 
nhập nên không tính được) biết đến địa chỉ trình báo khi bị bạo lực và 
địa chỉ chăm sóc y tế cao hơn các nhóm có thu nhập trên 5 triệu với tỉ lệ 
khoảng 60% ý kiến. Đáng chú ý, với nhóm công nhân trong các nhà máy 
và khu công nghiệp, việc cung cấp các thông tin hỗ trợ người bị bạo lực 
cần đặc biệt lưu ý. Tại Hải Phòng, khoảng 54% nữ công nhân tham gia 
khảo sát cho rằng người bị bạo lực không có đủ thông tin về các dịch vụ 
hỗ trợ người bị bạo lực, trong khi đó, tỉ lệ này ở các địa bàn khác là 44% 
tại Hà Nội, 29% ý kiến tại Hòa Bình và 10% ý kiến tại Bến Tre. Đối chiếu 
kết quả này với các ý kiến trong thảo luận nhóm với đại diện cán bộ cung 
cấp dịch vụ cấp xã và huyện cho thấy: cơ chế hoạt động và phối hợp giữa 
địa phương và các khu công nghiệp khá độc lập và tách biệt. Chính vì 
vậy, công nhân trong các nhà máy chưa tiếp cận được các thông tin về 
các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới tại địa phương.
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BẢNG 2: TỈ LỆ NGƯỜI BIẾT ĐẾN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI BỊ BẠO LỰC
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Nơi tin cậy để báo cáo Tư vấn tâm lý Đường dây nóng 111

Tạm lánh tại cộng đồng Hòa giải Ngôi nhà bình yên
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Như trên đã phân tích, 03 dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực được người tham gia nghiên 
cứu biết đến cao nhất tại cộng đồng là (1) địa chỉ trình báo khi bị bạo lực với 79% ý kiến, 
(2) tổ hòa giải với 59% ý kiến và (3) nơi chăm sóc/thăm khám y tế khoảng 58% ý kiến. Tỉ 
lệ số người biết đến các dịch vụ hỗ trợ cao hơn tỉ lệ những người cho rằng sẽ sử dụng 
dịch vụ. Ví dụ, 79% người tham gia biết đến địa chỉ tin cậy để trình báo vụ việc nhưng 
chỉ có 69% ý kiến cho rằng, họ sẽ tìm đến địa chỉ tin cậy để báo cáo vấn đề. Khoảng 
58% người tham gia biết đến tổ hòa giải và địa chỉ chăm sóc y tế nhưng chỉ khoảng 
50% ý kiến cho rằng sẽ nhờ tổ hòa giải hỗ trợ và 37% ý kiến tìm đến sự hỗ trợ từ y tế.
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Khi bạo lực xảy ra,
người bị bạo lực thường tìm đến đâu? (4 tỉnh)

BẢNG 3: CÁC DỊCH VỤ NGƯỜI BỊ BẠO LỰC THƯỜNG TIẾP CẬN

Nơi tin 
cậy để 
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Tạm lánh 
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69.23

25.87 29.72 20.28

49.65 37.41

4.9 4.2

Kết quả đánh giá cũng cho thấy khoảng cách dao động từ 10-13% những người biết 
đến dịch vụ nhưng chưa chắc đã tiếp cận dịch vụ khi cần. Khoảng cách này có thể lý 
giải bởi những rào cản về chất lượng dịch vụ và thái độ của người cung cấp dịch vụ. 
Mặc dù phát hiện trong khảo sát định lượng chưa thể hiện rõ các rào cản này nhưng 
các ý kiến trong phỏng vấn sâu người sử dụng dịch vụ đã đưa ra các dẫn chứng cụ thể 
về các khó khăn khi tìm đến sự hỗ trợ của các dịch vụ trợ giúp như: tiếp tục duy trì các 
định kiến giới đối với nạn nhân bạo lực, lo ngại về mất thể diện của gia đình và chồng, 
đổ lỗi cho nạn nhân, lo ngại bị tiết lộ thông tin cá nhân hay chất lượng dịch vụ chưa đáp 
ứng mong đợi của người sử dụng dịch vụ. Phần này sẽ được phân tích sâu hơn ở mục 
5.2 Các thách thức khi tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới.

Đáng lưu ý, tương quan giữa biết thông tin về dịch vụ và khả năng sử dụng dịch vụ hỗ 
trợ người bị bạo lực giới khá chặt chẽ. Cụ thể, người bị bạo lực sẽ tìm đến Địa điểm 
trình báo ở nhóm biết đến dịch vụ này cao gấp 3.19 lần (P=0.0000) so với nhóm người 
không biết đến dịch vụ này. Điều này cho thấy tính cần thiết phải đẩy mạnh quảng bá, 
giới thiệu thông tin về dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới tại địa phương nhằm đảm 
bảo người dân biết các thông tin về dịch vụ và sẽ sử dụng dịch vụ khi cần. Thực tế, việc 
quảng cáo và giới thiệu thông tin dịch vụ chưa được phổ biến rộng rãi tới người dân, 
đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao.
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Cơ chế liên kết và phối hợp giữa các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực tại cơ sở được 
đánh giá như một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng và hiệu quả 
của quá trình hỗ trợ người bị bạo lực. Hầu hết các ý kiến từ đại diện cán bộ cung cấp 
dịch vụ từ cấp tỉnh, huyện và xã cho rằng: đã có cơ chế phối hợp giữa các dịch vụ theo 
ngành dọc từ xã tới huyện và tỉnh. Về mặt lý thuyết và hướng dẫn, các cấp cứ theo chức 
năng và nhiệm vụ để triển khai công việc dựa vào tính chất cụ thể từng trường hợp bạo 
lực giới với sự phối hợp theo ngành dọc và cơ chế phối hợp liên ngành.

Thực tế, các vụ việc bạo lực thường được xử lý ngay tại cấp xã thôn, đặc 
biệt là các vụ việc bạo lực gia đình. 

Bọn em cũng phối hợp với trưởng thôn chỗ bác Oánh nhưng phía trưởng thôn 
và các đoàn thể thì chỉ khuyên nhủ động viên thôi, xử lý vẫn là công an bọn 
em và bọn em đến thì họ sợ đấy, nhận ngay đấy nhưng vẫn tiếp diễn nhưng 

giãn ra chứ không đánh liên tục. Các trường hợp này cũng chỉ giải quyết 
trong hộ gia đình

_CA xã, TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã – Sơn Tây

Với những trường hợp thường xuyên xả ra, CA xử lý theo đúng quy định pháp 
luật, lập biên bản, xử phạt hành chính….. Họ cũng ngại và giãn bạo lực và tần 

suất cãi nhau. Thường thị tự xử lý trong phạm vi xã thôi là ổn….Với những 
trường hợp nghiêm trọng thì nếu họ cầm dao thì cũng chỉ dọa thôi thì chúng 
tôi vẫn tự xử lý và xử lý được. Vấn đề này liên quan tới gia đình, hạnh phúc gia 

đình nên hạn chế chuyển tuyến. Nếu chuyển tuyển trên thì cũng quá tải.

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã, Sơn Tây

Cơ chế phối hợp sẽ hướng dẫn rõ ràng với các chi nhánh. Có cơ chế nhưng 
hầu như các vụ việc cấp xã thôn/huyện không phải chuyển vì năng lực trợ 

giúp viên ở cơ sở đều đủ năng lực, trình độ và điều kiện để trực tiếp trợ giúp 
cho cơ sở.

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện – Hòa Bình
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Cho dù có các trường hợp bạo lực gia đình mà thương tích dưới 11% lặp đi 
lặp lại, các ban ngành địa phương tự hỗ trợ giải quyết. Đơn vị tiếp nhận thông 
tin về vụ việc thường là Trưởng thôn, Công an xã, hay thành viên tổ hòa giải. 
Thống nhất với các nghiên cứu trước đó, công tác hòa giải cơ sở tạo điều kiện 
cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế như phụ nữ bị bạo lực được tiếp 
cận bình đẳng về pháp luật7  và là giải pháp phổ biến nhất trong xử lý và hỗ 
trợ người bị bạo lực. 

Chúng tôi cũng thường phối hợp với nhau chứ không xử lý đơn độc. Thường thì 
trưởng thôn là người nắm bắt thông tin đầu tiên, PN khi bị bạo lực cũng hay báo 

cho tôi đầu tiên vì ai cũng có số điện thoại trưởng thôn. Khi nắm bắt sự việc, 
tôi sẽ bàn với tổ tự quản để khuyên can, hòa giải, hội PN động viên các chị em. 
Chúng tôi cũng báo công an để xử lý anh chồng vì tiếng nói của công an quan 

trọng lắm, gập 5 gấp 10 chúng tôi

_TLN cán bộ cung cấp dich vụ cấp xã, Sơn Tây

7Hòa giải cơ sở - Kinh nghiệm từ một số địa bàn thực hiện dự án của Quỹ thúc đẩy sáng 
kiến tư pháp, 2020
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/vietnam.oxfam.org/s3fs-public/file_at-
tachments/[TV]%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20HGCS%20-%20FULL.pdf
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Tùy tính chất vụ việc, người bị bạo lực có thể được kết nối với tư pháp xã – 
địa chỉ cung cấp thông tin pháp luật và trợ giúp các thủ tục pháp lý có liên 
quan và chỗ ở tạm thời cho người bị bạo lực. Tại cấp xã/thôn, địa chỉ tin cậy 
để trình báo và tạm trú cho người bị bạo lực khá đa đạng và linh hoạt, tùy 
thuộc vào điều kiện và khả năng của từng địa bàn. Ví dụ, một số địa bàn có 
triển khai thí điểm các chương trình/đề án quốc gia: “Phòng ngừa và Ứng 
phó với Bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020” của chính phủ hay các 
dự án can thiệp của các tổ chức phi chính phủ, địa chỉ tin cậy được thiết lập 
dựa trên tiêu chí: an toàn và đảm bảo điều kiện tối thiểu cho nạn nhân như 
giường, chỗ ăn ở và sinh hoạt. Các địa chỉ tin cậy thường đặt ở trạm y tế xã 
hoặc Công an (ví dụ tại Sơn Tây – Hà Nội). Các địa bàn không có dự án can 
thiệp, địa chỉ an toàn thường được xác định là nhà trường thôn, các thành 
viên trong tổ hòa giải hoặc người uy tín tại cộng đồng. 

Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được CT UBND xã ra quyết định thành lập và chỉ 
định các đồng chí nòng cốt tham gia, trong đó có HPN. Tuy nhiên, cơ sở vật 

chất không có, cũng không có nguồn kinh phí chi trả cho người tham gia nên 
không có ai làm thường xuyên cả. Nếu bạo lực xảy ra ban đêm thì nạn nhân 
chỉ trốn ở nhà người thân và chi hội phụ nữ thôi, không có ai trực và giúp đỡ 

tại địa chỉ tin cậy.

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện, Hòa Bình

Bên cạnh đó, trạm y tế xã – nơi thăm khám và chăm sóc sức khỏe nếu người 
bị bạo lực bị thương tích, và Hội phụ nữ và trưởng thôn – nơi tiếp nhận thông 
tin và tư vấn để người bị bạo lực giải tỏa căng thẳng, bình tĩnh trong phòng 
ngừa và xử lý bạo lực cũng là nhưng dịch vụ hiện diện tại cộng đồng.

Nếu có trường hợp nạn nhân liên hệ với cấp huyện để trình báo, xu hướng 
các cán bộ cung cấp dịch vụ tuyến trên sẽ chuyển ca về tuyến cơ sở để giải 
quyết. 

Có trường hợp có thể lên thẳng trình báo cấp tỉnh, huyện, nhưng chúng tôi lại 
giới thiệu ngược lại cơ sở để tìm hiểu sự việc. Ví dụ, HPN tỉnh không là người 
trực tiếp giải quyết các vấn đề mà khi nhận được đơn thư tố cáo HPN tỉnh sẽ 

liên hệ với huyện, huyện lại làm việc với xã để hỗ trợ cụ thể.

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện, Hòa Bình
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Trong trường hợp họ lên thẳng tỉnh, mình cần thẩm định lại, theo ngành dọc của 
mình, trao đổi với công đoàn cấp dưới để nắm bắt tình hình và hỗ trợ giải quyết.

_PVS cán bộ lao động tỉnh, Hòa Bình

Chỉ chuyển gửi khi phân cấp theo thẩm quyền ví dụ những vụ việc hiếp dâm 
dưới 13 thì thuộc thẩm quyền trợ giúp viên tỉnh làm và trợ giúp viên chi nhánh 

có thể tham gia từ đầu đến cuối. Với các đoàn thể khi phát hiện vụ việc: họ 
không thể nắm bắt được kỹ năng nghiệp vụ nên sẽ chuyển gửi để phối kết 

hợp, để trung tam trợ giúp hỗ trợ. KHông có các phối hợp ký kết giữa các ban 
ngành và đó cũng là khó khăn vì hiện tại chưa làm chuyên nghiệp

_PVS cán bộ TGPL tỉnh Hòa Bình

Việc chuyển tuyến liên ngành, đặc biệt là các dịch vụ đặc thù như Nhà 
tạm lánh hay Tư vấn tâm lý cho người bị bạo lực còn khó khăn xuất phát 
từ việc thiếu thông tin về dịch vụ ở cấp trung ương và cơ chế phối hợp liên 
ngành. Các cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện và xã/thôn cho rằng: các vụ 
việc bạo lực gia đình giới được báo cáo và xử lý ngay tại cấp xã thôn trừ các 
trường hợp nghiêm trọng như thương tích trên 11%, xâm hại hay hiếp dâm. 
Hầu hết các vụ việc bạo lực gia đình đều được giải quyết tại cơ sở. Các cán 
bộ trợ giúp pháp lý, y tế, hội phụ nữ và công an chỉ nắm bắt được các dịch vụ 
ngành dọc cấp cao hơn, ví dụ các Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện sẽ nắm 
bắt thông tin và cơ chế phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh. Họ thiếu 
thông tin liên quan tới các địa chỉ hỗ trợ thiết yếu khác như tư vấn tâm lý và 
nhà tạm lánh cấp tỉnh và trung ương. 

Chúng tôi chỉ biết rõ các dịch vụ ngành dọc, ví dụ các chi nhánh trợ giúp pháp lý 
huyện thì liên kết với Trung tâm TGPL tỉnh, nếu cần, hoặc là liên kết với Hội PN, 
với công an nếu có vụ việc nghiêm trọng. Còn nhà tạm lánh hay tư vấn thì chúng 
tôi cũng không rõ, mà nói thật là người dân cũng chưa có nhu cầu đến mức ấy

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện, Hòa Bình

Nhà tạm lánh hay tư vấn thì chúng tôi không nhớ đâu, có nghe đâu đó trong 
Hội thảo hay tivi là có đấy nhưng cụ thể thì không biết

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện, Bến Tre
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6.3. Khả năng tiếp cận của các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới 
ở các cấp khác nhau tại 4 tỉnh khảo sát

6.3.1. Nhu cầu và mong đợi của phụ nữ về các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người 
bị bạo lực tại cộng đồng

Như đã phân tích ở phần 5.1 Tính sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương, 3 dịch vụ 
mà người dân biết tới nhiều nhất và có khả năng sử dụng cao nhất khi bị bạo lực là địa 
điểm trình báo vụ việc (70% trong tổng số người tham gia khảo sát), Tổ hòa giải (59%) 
và nơi chăm sóc sức khỏe (58%). Kết quả khảo sát định lượng cũng chỉ ra 03 dịch vụ mà 
đại diện phụ nữ trong cộng đồng cho rằng đó là các dịch vụ cần thiết nhất đối với phụ 
nữ khi bị bạo lực là (1) địa chỉ tin cậy để trình báo sự viêc với tỉ lệ gần 72% ý kiến, chăm 
sóc y tế và nơi tạm lánh tại cộng đồng với tỉ lệ ý kiến khoảng 47%. Tiếp đến là dịch vụ tư 
vấn tâm lý với khoảng 42% ý kiến từ người tham gia. Các mong đợi của người tham gia 
khảo đều thống nhất về 3 loại hình dịch vụ cần thiết nhất trên cả 4 địa bàn. Hải Phòng 
là một trong những ví dụ trong tương quan với trung bình 4 tỉnh được khảo sát.

Mong đợi của phụ nữ về các tiêu chí quan trọng của các dịch vụ với góc nhìn của người 
sử dụng dịch vụ là: đảm bảm sự thân thiện và nhiệt tình của cán bộ cung cấp dịch vụ 
(78% trong tổng số người tham gia); đi lại thuận tiện với tỉ lệ 70% ý kiến; Kín đáo và hỗ 
trợ kịp thời với khoảng 62% trong tổng số người tham gia. Các mong đợi về tiêu chí của 
các đơn vị cung cấp dịch vụ khá tương đồng và thống nhất giữa các nhóm tuổi và địa 
bàn. Nói cách khác, không có sự khác biệt đáng kể trong mong đợi của người dân về 
các tiêu chí cần đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực.

BẢNG 4: DỊCH VỤ CẦN THIẾT VỚI PHỤ NỮ 
VÀ TRẺ EM BỊ BẠO LỰC
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BẢNG 5: CÁC TIÊU CHÍ MONG ĐỢI VỀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
NGƯỜI BỊ BẠO LỰC GIỚI

Người bị bạo lực mong đợi gì từ các dịch vụ

Đối chiếu với kết quả đánh giá về mức độ hài lòng của người dân về các dịch vụ hỗ trợ 
tại cộng đồng, đặc biệt là 03 dịch vụ mà người dân biết đến và có khả năng sử dụng 
thường xuyên nhất (địa chỉ trình báo khi bị bạo lực, tổ hòa giải và địa chỉ chăm sóc sức 
khỏe/y tế), khoảng 50% tổng số người tham gia cho rằng thái độ của người cung cấp 
dịch vụ là thân thiện, khoảng 60% số người tham gia cho rằng họ được hỗ trợ nhanh 
chóng và hiệu quả; khoảng 45% số người tham gia cho rằng những dịch vụ này là có 
ích với người bị bạo lực tại địa phương. 

Tìm hiểu về các rào cản khiến người bị bạo lực không tìm đến các địa chỉ hộ trợ tại cộng 
đồng, 3 lý do chính được ghi nhận thông qua bảng hỏi với đại diện phụ nữ tại cộng đồng 
là (1) Lo ngại bị tiết lộ thông tin cá nhân và ảnh hưởng tới con cái/thể hiện với tỉ lệ 81% ý 
kiến; (2) Không nắm bắt các thông tin cụ thể về dịch vụ hỗ trợ với tỉ lệ 36% ý kiến và (3) 
Các dịch vụ hiện có chưa tạo được niềm tin với người dân với tỉ lệ tương ứng là 35.5%. 
Kết quả này là những gợi ý trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng 
mong đợi của người dân và đặc biệt để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người 
bị bạo lực giới. Những hạn chế của bảng hỏi chưa đánh giá chắc chắn về chất lượng dịch 
vụ qua trải nghiệm của người đã sử dụng dịch vụ mà mới chỉ dừng ở việc quan điểm/giả 
định của đại diện phụ nữ về chất lượng dịch vụ (qua quan sát hoặc hiểu biết). 
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Tuy vậy, so sánh các kết quả từ phỏng vấn sâu đại diện phụ nữ bị bạo lực 
đã sử dụng dịch vụ/hoặc chưa có cơ hội sử dụng dịch vụ thì chỉ ra những 
khoảng trống trong chất lượng dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới. Hầu hết 
phụ nữ bị bạo lực gia đình tham gia nghiên cứu đều không hài lòng về cách 
thức và hiệu quả hỗ trợ từ các dịch vụ sẵn có tại địa phương với những bằng 
chứng rõ ràng. Phụ nữ bị bạo lực không đồng tình với giải pháp phổ biến mà 
công an, trưởng thôn và các đoàn thể như Hội Phụ nữ áp dụng trong giải 
quyết các vụ bạo lực là khuyên can và hòa giải, kể cả với các vụ việc lặp đi 
lặp lại và khá nghiêm trọng: 

em viết đơn và gửi HPN vào năm 2019 nhưng không được giải quyết vì vợ anh 
X trưởng ấp sanh khó nên anh bận, mà anh ấy phải làm thư mời để giải quyết 
ở ấp. Lần 2, em mang tận nhà cô B, CTHPN xã nhưng lâu lắm chẳng thấy trả 
lời. Mãi đến khi em em bị anh ta đánh em bị đau đầu, em lại viết tiếp thì công 

an cũng chỉ mời lên khuyên bảo

_PVS người bị bạo lực, Bến Tre

5-6 năm nay chồng gây bạo lực dữ dằn, trước đây nhà cửa tạm bợ anh đánh bể 
đầu chảy máu, đè đầu vô tường rồi đập, đánh chị chảy máu, anh chọi đá rồi lấy 
cả tường rụng ra để đánh chị. Nhiều lần chị nộp đơn lên xã nhưng không giải 
quyết được việc gì. Công an có lại thì ông còn đánh công khai cả người hỗ trợ. 

Nhiều lần làm đơn lên rồi nhưng họ gọi anh ta thì anh ta toàn chối không nhận. 
Mình chịu đựng bao nhiêu năm rồi nhưng không thay đổi, giờ con cái đã lớn chị 

cũng mệt mỏi, cố gắng cho con ăn học đến hết 12.

_PVS người bị bạo lực, Bến Tre

Hòa giải thì cũng chỉ thế thôi, gọi đi gọi lại rồi vẫn thế. Họ chỉ làm cho qua 
việc, đến ký giấy, thu tiền giấy bút rồi cho về

_PVS người bị bạo lực, Hòa Bình

Thủ tục trình báo không nhanh gọn và gây phức tạp cho người bị bạo lực và 
cách làm việc của các cán bộ cung cấp dịch vụ chưa hiệu quả:

Ông xã đi nhậu 1-2h đêm mới về, rồi nói bậy, nói em là ở nhà đi chơi với thằng 
nào, cứ sinh chuyện, nên em kg chịu, nhất là con mình đang lớn dần, cứ ghen 
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tuông vô cớ. Em nhờ HPN ấp, cô ấy bảo viết đơn để ấp giải quyết, nhưng viết 
đơn mà ấp không giải quyết. Em gửi đơn 2 lần, 1 lần cho HPN ở ấp, lần sau thì 
gửi HPN ở xã mới đây.  Xã có mời lên nhưng anh ta không đến xã. Anh ấy chửi 
hoài, em kg chịu nổi bỏ về nhà mẹ để cho yên tĩnh. Anh ấy đuổi theo, kéo em 

lại, lôi cổ em lại, đầu em va đập và bị nổi cục. HPN ấp bảo em lên báo công an 
nếu có bằng chứng thương tích. Em báo cả công an (hồi tháng 8 mới đây) nên 

công an và tư pháp gửi thư mời anh ta lên xã. Trước khi đi, anh ta hăm dọa 
em, nếu thưa đơn để bỏ tù tao là mày chết. Các anh công an cũng mời lên để 
khuyên bảo thôi. Anh ta về thì thái độ bình thường, 2-3 ngày sau thì anh ta lại 

hăm em, chửi em.

_PVS người bị bạo lực, Bến Tre

Tôi có nói với công an thì họ nói thôi chị ơi giờ chẳng can thiệp được gì nữa, chỉ 
chờ có sự việc xảy ra thì mới xử lý tiếp được. Có lần tôi chạy ra công an xã họ 
nói: tôi mệt mỏi với vụ việc này lắm rồi, cô nói phần cô, chú nói phần chú, vợ 
chồng suốt ngày kêu réo hoài, mệt quá thì ly hôn đi chứ cứ loanh quanh giải 

quyết vụ việc này tôi không biết phải làm sao nữa, chuyện gia đình tự dàn xếp 
mà cứ báo báo báo hoài, Tui nói tui có muốn vậy đâu, họ phàn nàn xong họ cũng 

im lặng bỏ qua luôn.

_PVS người bị bạo lực, Bến Tre

Vì chồng bị HIV nên cảm giác tự kỷ, rất hay đánh vợ, ghen tuông, lúc nào cũng 
nghĩ vợ cặp bồ, đêm nhiều khi không cho mình ngủ, đi làm về mệt và cứ bắt vợ 
dậy nói chuyện, dò xét. Chị đã nhiều lần gọi công an rồi mà không ăn thua…. 

Anh ta đánh chị tím tái hết cả mặt mày, còn lấy cả chân giậm lên mặt chị, đập 
ghế vào chị. Chị nhiều lần ra công an phường nhờ hỗ trợ, họ bắt ký biên bản 
cam kết không đánh vợ nữa… …Công an thủ tục nhiêu khê lắm lúc nào cũng 
bắt viết bản tường trình sự việc đã rồi mới xem xét, kể cả trong lúc nguy cấp. 
HPN ở xã, phường chị cũng liên hệ nhưng các chị cũng chỉ động viên, hỏi han 

nhưng nói thật là HPN phường thì làm việc không hiệu quả đâu và những 
người chồng bạo lực thì không sợ chị em phụ nữ

_PVS phụ nữ bị bạo lưc, Hải Phòng
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Những phụ nữ đã từng tiếp cận dịch vụ cho rằng: họ chưa hài lòng về biện 
pháp giải quyết người gây bạo lực như chưa có tính răn đe, chưa xử lý triệt 
để nên người gây bạo lực coi thường pháp luật và vẫn tiếp tục đe dọa và bạo 
lực với phụ nữ khi có xung đột gia đình:

Chị biết an ninh nhưng gọi an ninh đến cũng chỉ bị phạt, mà tiền thì mình phải 
trả nên chị không gọi nữa. Chị không có sdt của dịch vụ nào hết, chỉ biết đánh 

đập thì gọi an ninh, nhưng mấy lần trước gọi xong cũng chỉ nói “về đi rồi sẽ 
đến”. Có lần ông ấy đánh con, chị đã báo lên tận xã vì chị tức lắm (dám lấy 

dao định chém con, rồi không xong, còn lấy củi đập vào đầu nó chảy máu nữa) 
thế mà cũng chỉ ký cam kết thôi. Có lần tổ hòa giải triệu tập vợ chồng chị lên 
nhưng chỉ mình chị lên vì chồng nó dứt khoát không đến, mà cũng không ai 

ép nó đi được, thế là chị phải chịu phạt mất 500,000đ hôm đó vì họ bảo nhà chị 
“làm loạn”. 

_PVS phụ nữ bị bạo lực, Hòa Bình
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6.3.2.  Những thuận lợi cho việc vận hành và triển khai các dịch vụ hỗ trợ 
người bị bạo lực giới 

Những thuận lợi trong hướng dẫn và thí điểm triển khai các dịch vụ tối thiểu hỗ 
trợ người bị bạo lực giới và năng lực của các cán bộ cung cấp dịch vụ

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một số những thuận lợi trong công tác hướng dẫn, 
triển khai các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới. Một trong số những thuận lợi 
đáng lưu ý nhất Gói dịch vụ tối thiểu cho nạn nhân bạo lực giới đã được xác định và 
triển khai thí điểm tại một số địa bàn (với sự hỗ trợ kỹ thuật từ UNFPA và triển khai 
bởi Vụ Bình đẳng giới). Với việc xác định rõ các dịch vụ cơ bản và cần thiết cho người 
bị bạo lực giới, bao gồm dịch vụ xã hội (trọng tâm tư vấn tâm lý), trợ giúp pháp lý, 
nhà tạm lánh và chăm sóc y tế là hướng dẫn quan trọng cho công tác phòng ngừa 
và ứng phó với vấn đề BLG tại các địa phương, đặc biệt là tăng cường tính sẵn có 
và chất lượng dịch vụ cho người bị bạo lực. Gói dịch vụ tối thiểu đã được cụ thể 
hóa thông qua thí điểm các đề án trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bình 
đẳng giới giai đoạn 2016-2020, và Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phòng ngừa 
bạo lực giới, trọng tâm thí điểm xây dựng và vận hành các dịch vụ hỗ trợ người bị 
bạo lực như: nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và cung cấp các dịch vụ tư 
vấn tâm lý, chỗ trú ẩn tạm thời cho người bị bạo lực. Bến Tre là một trong những 
tỉnh/thành phố được thí điểm triển khai Gói dịch vụ tối thiểu hỗ trợ người bị bạo lực 
với sự thành lập và vận hành của nhà tạm lánh và các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

Có 2 phòng tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực giới đặt tại TT CTXH cho nam và nữ riêng, 
có đầy đủ vật dụng cơ bản với ngân sách hàng năm từ vụ BĐG. Vụ BĐG hỗ trợ cho TT 

CTXH Bến Tre thành lập 2 phòng tạm lánh 6 năm nay, tiếp nhận 13 ca BLGĐ và hiện tại 
không có ca nào. Cán bộ nào trực trong ngày sẽ phụ trách nhà tạm lánh luôn

_PVS cán bộ cung cấp dịch vụ tỉnh Bến Tre

Tại Hà Nội, việc thành lập các địa chỉ an toàn tại xã thôn – do Ủy bản Nhân dân 
xã ra quyết định với sự hướng dẫn của Trung ương Hội PNVN và Phòng bình 
đẳng giới và bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội (DOLISA) đã 
từng bước xác lập các dịch vụ cần thiết và cấp thiết cho người bị bạo lực tại cơ 
sở. Theo hướng dẫn này, địa chỉ tin cậy và có chức năng tạm lánh được khuyến 
khích đặt ở trạm y tế hoặc công an với những trang thiết bị cơ bản đảm bảo sinh 
hoạt tối thiểu cho người bị bạo lực trong vòng 3 ngày. Tuy vậy, việc duy trì và 
nhân rộng mô hình này vẫn còn là thách thức lớn với địa phương bởi thiếu ngân 
sách vận hành cũng như năng lực cán bộ chuyên trách.
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Theo đề án chiến lược quốc gia về BĐG, cụ thể là Chương trình mục tiêu Phát 
triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020:  Mô hình Hình Địa chỉ tin cậy 

thành lập năm thứ 3 tại xã Tân Pheo, huyện Hà Bắc. Kinh phí cho mô hình do 
TW hỗ trợ: 30 triệu, địa phương không có thêm ngân sách.

_PVS cán bộ phòng Bình đẳng giới, Hòa Bình

Chúng tôi có 15 địa chỉ  an toàn, UBND – chủ tịch UBND ra quyết định và xã ra 
quyết định thành lập gồm 1 nhóm. Chị Hoa sẽ gặp chi Hội PN đầu tiên, và đến 

địa chỉ tạm, nếu cần.

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ xã, Sơn Tây

Việc nâng cao năng lực cho các cán bộ cung cấp dịch vụ được triển khai 
bởi một số chương trình của cả chính phủ và các tổ chức phi chính phủ 
trong nước và quốc tế. Kết quả rà soát cho thấy, các chương trình đào tạo, 
tập huấn nâng ngắn hạn để nâng cao năng lực cho các cán bộ cung cấp dịch 
vụ tại tỉnh/huyện mới chỉ thực hiện thí điểm ở một số địa bàn dự án. Chính 
vì vậy, có sự khác biệt đáng kể về năng lực của các cán bộ cung cấp dịch vụ 
tại những địa bàn có dự án và chưa có dự án can thiệp về BLG. Cụ thể, với 
các địa bàn đã có các dự án can thiệp (của cả chính phủ và các tổ chức phi 
chính phủ), đại diện các cán bộ cung cấp dịch vụ từ xã/thôn tới huyện đã 
nắm bắt được các kỹ năng làm việc và hỗ trợ với người dễ tổn thương, các 
nhóm nguy cơ và nạn nhân bạo lực giới, họ cảm thấy tự tin hơn trong nhận 
diện và hỗ trợ người bị bạo lực qua chia sẻ kinh nghiệm từ các hội thảo, tọa 
đàm hay tập huấn ngắn hạn. 

….. tôi có thêm nhiều kĩ năng về làm việc với các cặp vợ chồng, hòa giải, hỗ trợ 
trong và sau ly hôn

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã, Sơn Tây

Về năng lực trợ giúp pháp lý: trước mắt là đủ điều kiện nhưng kiến thức, kỹ 
năng và kinh nghiệm hỗ trợ cần được trang bị thêm như kỹ năng tiếp cận, kỹ 
năng làm việc với nạn nhân, các tài liệu dẫn thì rất cần thiết và quan trọng 

với họ. Tổng quan thì trợ giúp viên pháp lý đều tốt nghiệp đại học Luật, khóa 
nghiệp vụ 1 năm và có 5 năm kinh nghiệm, đi học với những người đi trước để 

học qua thực hành, sau đó mới trở thành trợ giúp viên pháp lý độc lập

_PVS cán bộ cung cấp dịch vụ, Bến Tre
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Tổ chức X đã giúp tôi có các kỹ năng làm việc kể cả với nạn nhân cũng như 
người gây bạo lực, phải học đấy chứ tự mày mò bằng kinh nghiệm thì khó 

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã, Hòa Bình

Tuy vậy, với các địa bàn chưa có các dự án can thiệp, các cán bộ cung cấp 
dịch vụ chưa có các cơ hội được nâng cao năng lực có liên quan. Công tác hỗ 
trợ người bị bạo lực và xử lý người gây bạo lực với các dịch vụ hỗ trợ tương 
ứng tại cơ sở đang được triển khai dựa vào kinh nghiệm làm việc và khả 
năng của các cá nhân.

Chúng tôi không có ngân sách để cho nhân viên tham gia các khóa tập huấn mà 
chủ yếu là tự học một cách chủ động. Các lớp học mang tính kiến thức và mất 

phí thì nhân viên tự túc chứ không có hỗ trợ gì

_PVS cán bộ cung cấp dịch vụ cấp trung ương

Chúng tôi làm việc dựa trên tình cảm, tình làng nghĩa xóm….. nên khi làm việc 
cũng gặp nhiều khó khăn vì trong khi hòa giải, lập luận của mình không đủ 

thuyết phục, người gây bạo lực có khi giỏi hơn mình, địa vị hơn mình. Mình làm 
việc tốt nhưng khi họ nói lại là nghĩa khác. Như tôi đợt xét duyệt tiêu chí người 

hưởng trợ cấp của chính phủ thời COVID mà bạc cả tóc vì làm với dân là rất phức 
tạp. Chúng tôi cần kỹ năng hòa giải, kỹ năng hỗ trợ chị em và nhiều thức khác.

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ - nơi chưa có dự án can thiệp, Sơn Tây

…nói về năng lực, trình độ, hiểu biết thì anh em chúng tôi cũng rất là ít. Ko phải 
chuyên về 1 việc, anh em chúng tôi rất là nhiều việc xóm việc làng việc gia đình. 
Nên để chuyên tâm vào 1 cái mảng đấy thì hiểu biết rất là hạn chế như cái hỗ trợ 

về BLGĐ thì mới có 1, 2 năm nay thôi…kiến thức, cách làm chỉ mới sơ sơ, chưa 
hiểu lưu loát lắm.

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã, Hòa Bình

Theo quan điểm của các cán bộ cung cấp dịch vụ, việc giới thiệu thông tin 
về các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới đã được lưu ý tại các đơn vị cung 
cấp dịch vụ và được triển khai bằng các hình thức khác nhau nhằm đảm 
bảo thông tin đến được với người dân. Các kênh truyền thông đại chúng như 
hệ thống loa đài phát thanh từ cơ sở tới huyện vẫn tiếp tục được sử dụng, 
trên kênh truyền hình tỉnh thông qua việc lồng ghép vào các chuyên đề:
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Ngoài ra đẩy lên đài phát thanh, truyền hình nhưng chỉ đưa vào các chương 
trình chuyên đề chứ không đủ tiền quảng cáo vì họ là các cơ sở dịch vụ nên 

phải làm theo giá chung. 

_PVS cán bộ TTCTXH, Hải Phòng

Các thông tin về trợ giúp pháp lý, tư vấn hay địa chỉ tin cậy được lồng ghép 
trong các cuộc họp xã thôn, giới thiệu về số điện thoại và địa chỉ liên hệ của 
các dịch vụ tại cộng đồng:

Trong các buổi vận động, tuyên truyền với bà con, có giới thiệu là khi có vấn đề 
thì cần liên lạc/ báo cho chính quyền biết. Với trưởng thôn và công an thì số điện 

thoại được giới thiệu rộng rãi, ở thôn ai cũng biết và có gì họ đều gọi

_TLN cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã, Sơn Tây

Tổng tin đường dây nóng 24/24 có ghi âm 3575111 đặt tại 30 xã nghèo của tỉnh 
Bến Tre-nhằm cung cấp và tiếp nhận thông tin của 30 xã: ghi âm và tiếp nhận: 
chưa hiệu quả lắm 02753823660 (số cũ) hình thành tiền đề 1080 tư vấn pháp 

luật thì tổng đài sẽ chuyển cho TT TGPL

TT có công khai số điện thoại trợ giúp viên pháp lý: người dân có thể gọi ngoài 
giờ hành chính, vì họ nghĩ trong giờ hành chính cán bộ đang bận

_PVS cán bộ TTTGPL, Bến Tre

Các kênh truyền thông qua mạng xã hội cũng được các đơn vị cung cấp dịch 
vụ cấp trung ương sử dụng nhằm đa dạng hóa kênh chia sẻ thông tin và tối 
đa hóa hiệu quả giới thiệu dịch vụ tới người sử dụng, ví dụ như qua zalo, tivi, 
facebook và các kênh truyền thông khác.

Tuy nhiên, với góc nhìn của người dân, cụ thể là đại diện phụ nữ tại cộng 
đồng, các thông tin về dịch vụ và việc nắm bắt cụ thể các địa chỉ hỗ trợ còn 
nhiều hạn chế. Những khó khăn này sẽ được phân tích sâu hơn về những 
rào cản trong tiếp cận dịch vụ, trong đó việc biết rõ thông tin về các dịch vụ 
trợ giúp là một trong những yếu tố quan trọng nhằm tăng cường cơ hội sử 
dụng dịch vụ hỗ trợ khi cần.
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6.3.3.  Các khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng các dịch vụ hỗ trợ/ Các 
rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ

Theo khung đánh giá Availability, Accessibility, Acceptability, Quality” (AAAQ), sự 
tiếp cận cần được thể hiện ở tất cả các yếu tố bao gồm vật chất, tài chính, hành chính, 
xã hội và thông tin.

Tiếp cận vật chất, yêu cầu các cơ sở cung cấp dịch vụ cần được đặt tại những vị trí dễ 
tiếp cận, đủ an toàn và người bị bạo lực không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc di chuyển 
tới vị trí đó. Tiếp cận tài chính thể hiện ở việc các chi phí cho dịch vụ phải phù hợp với người 
bị bạo lực trong các hoàn cảnh tài chính khác nhau, ngoài ra, các chi phí trực tiếp khác ví 
dụ như chi phí đi lại cũng là yếu tổ ảnh hưởng đến sự tiếp cận. Sự tiếp cận về hành chính 
liên quan tới các thủ tục mà người bị bạo lực cần trải qua để nhận được dịch vụ bao gồm 
cả việc phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân liên quan. Khả năng tiếp cận về mặt xã hội 
bao gồm việc người cung cấp dịch vụ không có thái độ phân biệt đối xử, dịch vụ không loại 
trừ bất cứ nhóm nào và đảm bảo không có sự kỳ thị từ bên ngoài khi thấy người bị bạo lực 
tới địa chỉ của dịch vụ đó. Sự tiếp cận về mặt thông tin liên quan tới việc thông tin về dịch 
vụ được phổ biến bằng cách nào, ngôn ngữ nào, người không biết chữ có hiểu không.

Dựa vào các yếu tố nêu trên, đánh giá này nhận thấy các dịch vụ có rất ít khả năng tiếp 
cận. Ở cấp trung ương và cấp tỉnh thì chỉ đảm bảo được yếu tố an toàn, không phân biệt 
đối xử. Các yếu tố còn lại đều không được đáp ứng.  

Với các dịch vụ cấp trung ương và cấp tỉnh thì yếu tố an toàn được đảm bảo là bởi các 
cơ sở này được hình thành và củng cố hoạt động dựa theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu 
chuẩn của ngành lao động thương binh xã hội; có nguồn lực để đảm bảo an toàn, đặt 
ở những vị trí không dễ bị phát hiện. Đa số tại các địa chỉ mà nhóm khảo sát tiếp cận 
được đều có cơ sở vật chất sạch sẽ, có người bảo vệ chuyên nghiệp ở chốt ngoài cùng, 
người ngoài muốn vào đều phải trình báo.

Khi tới các dịch vụ này, người bị bạo lực sẽ không bị phân biệt đối xử vì nhân viên ở 
đây đã được đào tạo. Các địa điểm thuộc cấp tỉnh thường cách xa khu dân cư nên khả 
năng người bị bạo lực bị phát hiện bởi người quen là thấp cho nên khả năng bị kỳ thị 
bởi tiếp cận tới dịch vụ này là thấp.  

Tuy nhiên, chính những đặc điểm đảm bảo sự an toàn đó đã tạo trở ngại liên quan 
tới sự tiếp cận liên quan tới tài chính. Các dịch vụ này thường đặt tại các thành phố 
lớn, chuyện có sẵn kinh phí để đi lại từ các tỉnh về Hà Nội hay thành phố HCM cũng là 
một khó khăn rất lớn của người đang trong tình trạng bị bạo lực. Dịch vụ cấp tỉnh cũng 
không khả quan hơn về khoảng cách đi lại, thường thì nhà tạm lánh, trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh đều ở trong thành phố hoặc khu vực ngoại thành. Người bị bạo lực từ các 
huyện, xã cũng khó mà tới đó một cách dễ dàng. 
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Đối tượng cần sử dụng nhà tạm lánh vùng sâu xa (cách 70 km) thì làm sao 
họ đến được. Phòng tạm lánh tại trung tâm công tác XH tỉnh, rất xa người 

dân

_PVS cán bộ TT CTXH tỉnh Bến Tre

Khi tới đây, người bị bạo lực cũng có thể gặp phải rào cản liên quan tới 
việc khai báo thủ tục hành chính và chứng minh tình trạng bị bạo lực. Mặc 
dù đại diện các dịch vụ cấp tỉnh mà nhóm khảo sát gặp đều cho rằng các 
thủ tục hành chính không phức tạp, mọi đối tượng tới với họ đều được tiếp 
nhận, tuy nhiên các thông tin của người bị bạo lực đều được kiểm chứng 
với địa phương. Điểm này làm kéo dài thời gian người bị bạo lực được 
đồng ý hưởng dịch vụ, đồng thời cũng khiến họ e ngại vì thông tin bị tiết 
lộ với địa phương khiến cho họ cảm thấy không được an toàn vì có người 
không muốn thông tin tình trạng bạo lực bị người ở địa phương biết.  

Các đối tượng lên đây sẽ phải có địa phương xác nhận. Ví dụ một phụ nữ dẫn 
theo trẻ em xin được tạm lánh ở trung tâm, việc đầu tiên là ghi chép thông 
tin của chị ấy rồi kiểm tra giấy tờ tùy thân sau đó thẩm định bằng cách gọi 

điện về địa phương để xác nhận.

_TTCTXH Hải Phòng

Ngoài ra thông tin về dịch vụ cũng không được biết đến rộng rãi mặc dù 
đã có các kênh truyền thông khác nhau như đã nói ở trên. Kênh phổ biến 
nhất là phát tờ rơi, áp phích, sau đó là thông tin trên đài phát thanh và 
truyền hình. Tuy nhiên, phát cho ai, phát vào thời điểm nào mới là yếu 
tố quan trọng. Hiện tại, các thông tin này khó đến với người thực sự cần 
bởi trách nhiệm của người nhận thông tin để truyền lại cho cộng đồng 
chưa cao hoặc đơn giản vì họ chưa ý thức được trách nhiệm của mình. 
Việc phát trên đài phát thanh hay truyền hình thì chưa phát huy được tác 
dụng vì chỉ được phát trong các chương trình chuyên đề, ít người xem và 
theo dõi. 

Có số tổng đài, đi đến đâu cùng phát nhưng chỉ phát được với cán bộ, chưa 
phát được cho người dân. Sau đó họ thường quên, bỏ đâu không biết. Ngoài 
ra đẩy lên đài phát thanh, truyền hình nhưng chỉ đưa vào các chương trình 
chuyên đề chứ không đủ tiền quảng cáo vì họ là các cơ sở dịch vụ nên phải 

làm theo giá chung. 

_TTCTXH Hải Phòng
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Các dịch vụ tại cộng đồng có thể đáp ứng được tiêu chí tiếp cận về thông 
tin, tài chính, hành chính và một phần của yếu tố vật chất. Tuy nhiên tiêu 
chí  an toàn và yêu cầu tiếp cận về mặt xã hội không đảm bảo.

Theo kết quả định lượng, các dịch vụ được người dân biết đến bao gồm địa 
chỉ tin cậy, tổ hòa giải, y tế xã, công an, chính quyền và hội phụ nữ. Người 
dân dễ tìm đến nơi có những đầu mối này, họ không cần mất chi phí đi lại, 
họ không cần bất cứ thủ tục hành chính nào. Đây là lý do mà người bị bạo 
lực tìm đến các địa chỉ này nhiều hơn là tới các dịch vụ chuyên nghiệp cấp 
tỉnh và trung ương như đã nói ở trên. 

Số điện thoại em dán luôn ở nhà văn hóa. Hơn 200 hộ có số điện thoại của em. 
Đa số người ta sẽ có số điện thoại của trưởng thôn. Có thể chạy sang nhà hàng 
xóm bảo bác gọi cho cháu. Chỉ cần tin báo của người dân là mình chạy đến thôi

_TLN cán bộ dịch vụ xã_ Sơn Tây

Tuy vậy, yếu tố an toàn và sự nhạy cảm về mặt xã hội chưa được đảm bảo 
ở chỗ thông tin người bị bạo lực dễ bị tiết lộ khiến cho họ có thể bị gia 
tăng bạo lực hoặc bị kỳ thị bởi người xung quanh.Tổ hòa giải hay công an 
hoặc các đơn vị khác đều là người trong làng trong xã, người bị bạo lực vì 
sợ lộ tình trạng bạo lực của mình nên sẽ ít tiếp cận nhờ giúp đỡ. Chỉ có 
những trường hợp quá lộ hoặc không thể chịu đựng được thì họ mới tìm 
đến những sự hỗ trợ này. Đa số người bị bạo lực tham gia rà soát này đều 
chia sẻ những trải nghiệm không tốt về việc thông tin của mình bị tiết lộ 
sau khi được hỗ trợ. 

Chị em lo ngại bị tiết lộ thông tin, ở đâu không biết chứ như đây nhiều lúc cứ 
bảo ừ không nói với ai rồi sau nói ra hết mọi người, đâu cũng bàn tán xì xèo 

mệt lắm. Mọi người cứ hay bàn tán về người bị bạo lực rồi bảo chắc nó thế nọ 
thế kia nên mới bị đánh

_PVS người sử dụng dịch vụ, Sơn Tây

Ngoài ra, việc tiếp cận bị hạn chế còn do thiếu sự phối hợp giữa các dịch 
vụ với nhau và cơ chế chuyển tuyến giữa các cấp.

Thảo luận nhóm cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã và huyện tại tất cả 4 tỉnh 
thuộc rà soát này đều cho thấy họ chỉ biết thực hiện nhiệm vụ ở cấp của 
mình và cho rằng cấp xã là nơi xử lý tốt nhất. Cán bộ xã khẳng định là họ tự 
tin làm tốt công việc của mình và xã là nơi phù hợp.
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Nó phải nghiêm trọng theo quy định thì mới cần đến tuyến huyện,chứ tất cả 
các trường hợp tại địa bàn đều trong khả năng xử lý của chúng tôi. Họ lặp lại 
thì vấn theo dõi nhắc nhở thôi chứ không có gì là khó khăn và cần tuyến trên 

hỗ trợ. Tuyến nào làm việc tuyến ấy chứ các anh ở huyện cũng áp lực lắm.

Các trường hợp BLGĐ dù có dọa giết, cầm dao hay đánh tát thì chúng tôi vẫn 
vào cuộc và xử lý kịp thời, những trường hợp này đều có dấu hiệu báo trước cả 

và trong danh sách theo dõi của CA

_TLN cán bộ dịch vụ xã_ Sơn Tây

Lý do hạn chế chuyển tuyến là còn bởi các cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã 
cho rằng, giải quyết vấn đề bạo lực gia đình là vấn đề hạnh phúc gia đình, 
không thể chuyển tuyến được. Ngụ ý là người bị bạo lực không thể rời khỏi 
làng xóm của mình nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình. 

Với tinh thần và quan điểm như vậy, không có địa phương nào có thông tin 
chuyển tuyến và thực hành chuyển tuyến. Ngay cả các đơn vị dịch vụ cấp 
tỉnh bao gồm nơi tạm lánh của sở Lao động hay trung tâm tư vấn pháp luật 
của sở tư pháp cũng không có danh sách các cơ sở ngành dọc của họ ở 
tuyến trên cũng như thông tin về các loại hình dịch vụ khác ở các cấp. 

Đối tượng chưa thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ vì chưa có sự phối hợp các ban 
ngành

_(PVS cán bộ TTTGPL, Bến Tre)

Cán bộ từ các cơ quan ban ngành cấp huyện và xã ở nhiều nơi cũng không 
biết đến các thông tin về dịch vụ hỗ trợ cấp trên hoặc chỉ nghe nhắc đến 
tên dịch vụ mà không rõ cụ thể dịch vụ đó hỗ trợ gì:

Đều nghe đến nhà tạm lánh nhưng chưa có đến. Cố gắng giải quyết cấp cơ sở, 
bất đặc dĩ lắm mới phải đến Ngôi nhà Bình yên

_PVS cán bộ cung cấp dịch vụ tỉnh Hòa Bình

Ngay cả dịch vụ tại cấp tỉnh, việc thực hành chuyển tuyến cũng không được 
thực hiện do đó bản thân người cung cấp dịch vụ cũng không biết đến quy 
trình hay nói đúng hơn là không có nhu cầu thiết kế quy trình chuyển gửi. 

Vì chưa gặp trường hợp nào nên không rõ quy trình nhưng theo ý chị thì nếu 
quá khả năng của mình thì tư vấn

_PVS cán bộ cung cấp dịch vụ Hải Phòng
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Cán bộ cung cấp dịch vụ còn bị ảnh hưởng bởi định kiến giới nên thái độ đổ 
lỗi cho nạn nhân vẫn còn khá phổ biến.  

Thông tin từ các thảo luận nhóm với cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã, huyện 
cho thấy rõ xu hướng này. Tron trường hợp bạo lực gia đình, các cán bộ xã hội 
cấp xã và huyện đều cho rằng người bị bạo lực phải có thái độ cư xử không 
đúng mực thì bạo lực mới xảy ra.  

Em nói chắc chắn chồng chín lạng, vợ nửa cân, chị này cũng thuộc thành phần 
này nọ nên chồng nó mới đánh thế, chứ cứ bình thường ra thì làm gì đến nỗi đánh 

đập liên tục thế

_TLN đại diện cán bộ cung cấp dịch vụ cấp xã, Sơn Tây

Các trường hợp bạo lực thường xuyên thì cũng hay xảy ra ở các gia đình mà chị 
vợ cũng hay nói nhiều, chưa có kỹ năng giải quyết.

Cũng tại anh tại ả cả đấy chị ạ. Em thấy những trường hợp mà CA phải theo dõi 
thì vợ toàn lệ thuộc kinh tế, từ bà 60 đến chị mang bầu kia hay nhiều trường hợp 

khác, vợ không làm ăn ra tiền, rồi nói chung cũng không vừa.

_TLN Sơn Tây

Trong trường hợp bạo lực tại nơi làm việc thì nhiều cán bộ cung cấp dịch vụ 
cho rằng người bị bạo lực phải có ý đồ gì đó thì mới để cho sự việc xảy ra. 

Các vụ việc quấy rối nếu có thì chắc phụ nữ cũng có ý đồ gì, anh chị cứ thử nghĩ 
mà xem, nếu không có ý đồ định gì đó thì ai còn quay video hay ghi âm làm gì để 

mà tố cáo

_TLN đại diện cán bộ cung cấp dịch vụ cấp huyện, Hòa Bình

Nhiều người PN chủ động bẫy, ghi hình, tin nhắn gạ tình, quấy rối để tố cáo. Nếu 
trường hợp mà không thích thì họ phản ứng ngay. Còn đã đồng ý rồi sau tố cao 

thì cũng có ý đồ. 

_TLN cấp huyện, Sơn Tây

Nếu người bị bạo lực nói ra câu chuyện của mình hoặc người thân của mình 
và người gây bạo lực bị xử lý thì hậu quả là bản thân họ sẽ bị kết án là phá vỡ 
gia đình. Người cung cấp dịch vụ cũng có vẻ đồng tình với nhận định này và 
tỏ ra bất lực về cách xử lý. 

6.3.4.  Rào cản tiếp cận dịch vụ đến từ quan niệm và năng lực của người cung 
cấp dịch vụ
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Sau khi xử xong vụ ông nội ruột xâm hại cháu thì mẹ bị đuổi khỏi nhà vì tố cáo 
bố chồng, mối quan hệ gia đình bị rạn nứt. Chị này ở với gia đình chồng nên bị 
đuổi đi. Về góc độ tình nghĩa vợ chồng thì khó can thiệp và khó theo dõi vì liên 

quan đến tình cảm, quan điểm mỗi người này kia

_PVS cán bộ TT TGPL, Bến Tre

Cán bộ cung cấp dịch vụ không được đào tạo về các kiến thức liên quan tới 
bạo lực giới và kỹ năng hỗ trợ người bị bạo lực

Cán bộ cấp xã và huyện đều không được đào tạo các kiến thức liên quan tới 
bạo lực giới. Thêm nữa, đa số cán bộ xã đều làm rất nhiều việc, công tác hỗ 
trợ người bị bạo lực chỉ là kiêm nhiệm

Nói về năng lực, trình độ, hiểu biết thì anh em chúng tôi cũng rất là ít. Ko phải 
chuyên về 1 việc, anh em chúng tôi rất là nhiều việc xóm việc làng việc gia đình. 
Anh em tôi công tác xóm làng rất là lâu, bao nhiêu năm rồi, nhưng cái hỗ trợ về 
blgd thì mới có 1 2 năm nay thôi. Nên cái tiếp cận rất là hạn chế. Cái luật hôn 

nhân gia đình mình cũng chỉ nắm sơ sơ thôi, nên họ đến thuyết trình các thứ thì 
mình cũng ko hiểu lưu loát lắm.

_TLN cán bộ Hòa Bình

Đặc biệt việc nhận diện các dạng bạo lực tại nơi làm việc trong đó có quấy 
rối tình dục là một hạn chế lớn đối với các cán bộ cấp xã, huyện. 

‘Quấy rối TD thì khá thầm kín hoặc không nói ra nên TT không hỗ trợ, Cán bộ 
TT được tập huấn về chủ đề QRTD nhưng vấn đề này mới được vài lần nhưng 

chưa rộng khắp các cán bộ TT nên cũng khó để hiểu đủ”.

_PVS cán bộ TTTGPL, Bến Tre

Trong khi đó, người lao động khi có vấn đề tại nơi làm việc thường sẽ tìm 
đến công đoàn nhưng công đoàn cũng không có kiến thức về vấn đề này. 
Các cán bộ công đoàn tham gia vào rà soát này cũng không hề biết đến các 
dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực để giới thiệu công nhân và người lao động 
khi họ có nhu cầu. 
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KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊVII

7.1. Các kết quả chính

Các kết quả chính của đánh giá đã chỉ ra tính sẵn có, khả năng tiếp cận và chất lượng 
các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới. Báo cáo đồng thời cũng chỉ ra những 
thuận lợi và khó khăn trong vận hành và tiếp cận được các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực.

Tính sẵn có của các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới: 

Có sự hiện diện của các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tư vấn Tâm lý và nhà tạm lánh hỗ 
trợ cho người bị bạo lực giới từ cấp trung ương tới xã/thôn. Tuy vậy, sự hiện diện của 
từng dịch vụ tại các cấp khác nhau với từng loại hình dịch vụ có sự khác biệt. 

Dịch vụ trợ giúp pháp lý hiện diện xuyên suốt và đồng bộ từ cấp trung ương tới các địa 
phương thông qua hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý tại các tỉnh, các Chi nhánh 
trợ giúp pháp lý tuyến huyện và hoạt động của cán bộ tư pháp cấp xã/thôn. Với những 
điều chỉnh trong Luật trợ giúp pháp lý 2017, nạn nhân bạo lực giới, cụ thể là người bị 
bạo lực gia đình, nạn nhân bị buôn bán hay xâm hại tình dục thuộc đối tượng trợ giúp 
pháp lý miễn phí (mở ca, theo dõi và đóng ca) nếu họ thuộc diện nghèo và cận nghèo. 

Nhà tạm lánh/chỗ lưu trú tạm thời cho người bị bạo lực giới đã có ở cấp trung ương 
nhưng mới chỉ hiện diện thí điểm ở một số tỉnh/thành phố có triển khai thí điểm các 
đề án Phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020 của Vụ Bình đẳng giới và Gói 
dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân bạo lực giới. Tại cấp xã/thôn, địa chỉ tin cậy tại cộng 
đồng là nơi người bị bạo lực có thể đến tạm trú trong tình trạng khẩn cấp với sự linh 
hoạt và đa dạng về người cung cấp và nơi được xác định là tin cậy và an toàn như trạm 
y tế, công an, trưởng thôn hay người có uy tín tại cộng đồng.

Các dịch vụ hỗ trợ tâm lý hiện diện khá đa dạng bao gồm cả dịch vụ công và các dịch 
vụ do các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương cung cấp.  Tất cả các dịch vụ tư 
vấn tâm lý đều miễn phí cho những đối tượng là nạn nhân BLG. Các hình thức tư vấn 
tâm lý bao gồm tư vấn qua hotline, tư vấn trực tiếp tại văn phòng, tư vấn qua các nền 
tảng mạng xã hội như facebook hay zalo. Các đơn vị như Tổng đài 111, hotline tư vấn 
của CSAGA, Ngôi nhà Bình yên và tổ chức Hagar cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý trên 
toàn quốc. Ở cấp tỉnh, tuy chưa đầy đủ và chuyên biệt, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (TT 
CTXH) - trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là  đơn vị cung cấp dịch vụ tư 
vấn trực tiếp, theo dõi và hỗ trợ ca cho người bị bạo lực giới ở hầu hết các tỉnh/thành phố. 
Đối tượng sử dụng dịch vụ của TT CTXH bao gồm nạn nhân bị bạo lực giới như bạo lực gia 
đình, người bị mua bán, nạn nhân bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, Hội phụ nữ tỉnh cũng là 
một địa chỉ cung cấp dịch vụ này, hầu hết các tỉnh đều có đường dây dành cho việc tư vấn. 
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Các dịch vụ chuyên biệt về bạo lực giới dành cho công nhân tại các khu công ng-
hiệp hoàn toàn vắng bóng. Công nhân gặp vấn đề về bạo lực gia đình sẽ tìm đến các 
dịch vụ tại cộng đồng, tuy nhiên, nếu gặp phải bạo lực giới tại nơi làm việc thường 
thì họ chỉ tìm đến công đoàn, trong khi đó công đoàn không có bộ phận để giải quyết 
vấn đề này.

Khả năng tiếp cận của phụ nữ với các dịch vụ thiết yếu khi bị bạo lực bị hạn chế bởi 
người dân chưa biết rõ về sự hiện diện của các loại hình dịch vụ cấp tỉnh và trung ương:

 Khoảng 10% người tham gia khảo sát biết tới Ngôi nhà Bình yên; 17% người trả lời 
khảo sát biết đến địa chỉ tư vấn tâm lý và 35% ý kiến cho rằng họ biết dịch vụ trợ giúp 
pháp lý và thông tin pháp luật khi bị bạo lực. 

Tại cấp xã/thôn, 3 dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới biết đến nhiều nhất là: địa 
điểm trình báo khi có bạo lực (70% người tham gia khảo sát), tổ hòa giải (59% ý kiến) 
và địa chăm sóc y tế và khám chữa bệnh (58% ý kiến). Có sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ 
biết đến các dịch vụ hỗ trợ theo nhóm tuổi và thu nhập, theo đó, tỉ lệ phụ nữ ở độ tuổi 
40-49 biết đến các dịch vụ cao hơn nhóm trẻ. Nhóm công nhân nhà máy biết ít thông 
tin về dịch vụ hỗ trợ hơn nhóm phụ nữ tại cộng đồng.

3 dịch vụ mà đại diện phụ nữ trong cộng đồng cho rằng đó là các dịch vụ cần thiết 
nhất đối với phụ nữ khi bị bạo lực là (1) địa chỉ tin cậy để trình báo sự viêc với tỉ lệ gần 
72% ý kiến, chăm sóc y tế và nơi tạm lánh tại cộng đồng với tỉ lệ ý kiến khoảng 47%. 
Tiếp đến là dịch vụ tư vấn tâm lý với khoảng 42% ý kiến từ người tham gia.
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Chất lượng của các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới: 

Hầu hết những phụ nữ bị bạo lực đã sử dụng dịch vụ đều không hài lòng về chất 
lượng và hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng. Các bằng chứng khiến cho 
người sử dụng dịch vụ không hài lòng về hiệu quả hỗ trợ là: giải pháp hỗ trợ chủ yếu là 
hòa giải, cảnh cáo và nhắc nhớ không thỏa đáng và không giải quyết được tình trạng 
bạo lực; thái độ của người cung cấp dịch vụ còn thờ ơ, đổ lỗi cho người bị bạo lực; các 
thủ tục trình báo còn rườm rà, cứng nhắc và mất thời gian. Kết quả định lượng bổ sung 
3 rào cản chính khiến người bị bạo lực không tìm đến các địa chỉ hộ trợ tại cộng đồng là 
(1) Lo ngại bị tiết lộ thông tin cá nhân và ảnh hưởng tới con cái (81% ý kiến); (2) Không 
nắm bắt các thông tin cụ thể về dịch vụ hỗ trợ (36% ý kiến) và (3) Các dịch vụ hiện có 
chưa tạo được niềm tin với người dân (35.5%). Các dịch vụ cấp tỉnh có đảm bảo được 
yếu tố chất lượng về độ an toàn, đầy đủ trang thiết bị và tính riêng tư. Tuy nhiên, cán bộ 
cung cấp dịch vụ phải kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, không được đào tạo chuyên 
sâu và hầu hết là chưa có thực hành nên kỹ năng không được trau dồi. 

Các thuận lợi và khó khăn trong vận hành và chất lượng các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ 
người bị bạo lực giới: 

Các thuận lợi cơ bản trong vận hành các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người 
bị bạo lực giới là các chính sách, định hướng và mô hình thí điểm triển 
khai gói dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân bạo lực giới của Chính phủ và 
các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Những hướng dẫn và 
bài học kinh nghiệm này thực sự cần thiết cho việc tăng cường tính sẵn 
có và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu tại các cấp khác nhau. 
Năng lực cán bộ cung cấp dịch vụ (chủ yếu cấp tỉnh, huyện) cũng được 
đào tạo thông qua các tập huấn ngắn hạn, ngân sách cho việc thành 
lập và duy trì các dịch vụ hỗ trợ cũng được đầu tư ở mức nhất định cho 
việc tạo lập cho một số dịch vụ thiết yếu ban đầu tại 1 số địa bàn.

Tuy nhiện, các khó khăn cho việc đẩy mạnh chất lượng dịch vụ hỗ 
trợ được đề cập trong đánh giá như: (1) Cán bộ cung cấp dịch vụ cấp 
huyện và xã thôn còn thiếu kiến thức và kỹ năng trong hỗ trợ người 
bị bạo lực, đặc biệt là các địa bàn chưa có các dự án can thiệp; (2) Cơ 
chế phối hợp và chuyển tuyến liên ngành; (3) Ngân sách phân bổ cho 
việc hình thành, duy trì và đẩy mạnh chất lượng dịch vụ; (4) Cán bộ 
cung cấp dịch vụ còn mang nhiều định kiến và khuôn mẫu giới khiến 
cho người bị bạo lực bị đổ lỗi, thiếu niềm tin vào việc được hỗ trợ. 
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7.2. Khuyến nghị

Chính thức hóa các dịch thiết yếu tại cộng đồng bao gồm Địa chỉ tin cậy để trình báo 
vụ việc, Nơi tạm lánh an toàn và Địa chỉ tư vấn tâm lý ban đầu và hỗ trợ người bị 
bạo lực giải quyết vấn đề. Việc chính thức hóa các dịch vụ thiết yếu cần được thống 
nhất từ Ủy ban Nhân dân Huyện và triển khai tới cấp xã/thôn để đưa vào Kế hoạch 
Phát triển Kinh tế - Xã hội hàng năm của địa phương như một trong những nhiệm vụ 
của các ban ngành/đoàn thể có liên quan. Tại cộng đồng, Địa chỉ tin cậy để trình báo 
vụ việc nên linh hoạt bởi tất cả các cán bộ đều kiêm nhiệm (không có cán bộ chuyên 
trách). Việc linh hoạt trong đầu mối tiếp nhận và kết nối để xử lý thông tin sẽ hỗ trợ 
người bị bạo lực nhanh chóng tiếp cận được địa chỉ trình báo, ví dụ là trưởng thôn, 
công an, Chi hội phụ nữ tại cộng đồng. Nơi tạm lánh tại cộng đồng cũng là dịch vụ 
thiết yếu cho người bị bạo lực để người dân có nơi để tạm trú an toàn trong tình huống 
khẩn cấp tại công an hoặc trạm y tế xã. Hội Phụ nữ, trưởng thôn hay người có uy tín 
tại cộng đồng là địa chỉ phù hợp để hỗ trợ tâm lý bước đầu cho người bị bạo lực và kết 
nối với các dịch vụ tư vấn tâm lý cấp cao hơn, tuy nhiện năng lực của các cán bộ cung 
cấp dịch vụ tại cộng đồng cần được cải thiện và hỗ trợ thường xuyên. Tại các khu công 
nghiệp, đầu mối để nhận tin báo về BLG nên thống nhất bởi 1 người có trách nhiệm 
để công nhân biết đến và có thể tìm kiếm hỗ trợ khi cần.
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Tăng cường giới thiệu và quảng bá thông tin về dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới 
ở các cấp, trọng tâm vào cấp xã/thôn vì xu hướng người dân sẽ tìm đến các dịch 
vụ gần nhất và thuận tiện nhất để đề nghị sự hỗ trợ. Hơn thế nữa, theo quy định về 
chức năng và nhiệm cụ của các cán bộ địa phương, các vụ việc bạo lực giới phổ biến 
như bạo lực gia đình thường được xử lý ở cấp cơ sở trước. Việc chuyển tuyến lên dịch 
vụ hỗ trợ ở cấp huyện, tỉnh hay trung ương không thường xuyên nên việc đảm bảo 
tính sẵn có, phổ biến thông tin dịch vụ cấp cơ sở và cải thiện chất lượng dịch vụ cấp 
xã/thôn nên được ưu tiên. Tiếp đến, người dân cũng cần có thông tin về các dịch vụ 
hỗ trợ tuyến tỉnh và trung ương nhằm chủ động tiếp cận và đề nghị hỗ trợ.

Nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ các cấp, ưu tiên các cán bộ cung cấp 
dịch vụ cấp xã/thôn và cấp huyện. Khuyến nghị này nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ 
hỗ trợ và góp phần hỗ trợ cho việc vận hành các dịch vụ hỗ trợ tại địa phương. Năng lực 
trọng tâm cần được cải thiện với các cán bộ cung cấp dịch vụ là: phương pháp làm việc 
lấy người bị bạo làm làm trung tâm, kỹ năng làm việc với các nhóm dễ tổn thương, phá 
bỏ các định kiến, quan điểm và phương pháp làm việc dựa vào các thực hành tiêu cực 
như: củng cố vai trò truyền thống của phụ nữ, đổ lỗi cho nạn nhân, bao biện cho các hành 
vi bạo lực dựa trên thiếu kiến thức và hiểu biết về Bạo lực giới; cung cấp các hướng dẫn, 
form biểu ghi chép tiến trình hỗ trợ ca. Đặc biệt, cơ chế phối hợp liên ngành giữa các đơn 
vị cung cấp dịch vụ và thông tin về các dịch vụ hỗ trợ tuyến tỉnh và quốc gia cần được phổ 
biến và giới thiệu thường xuyên với các cán bộ cung cấp dịch vụ tuyến cơ sở.
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Củng cố cơ chế phối hợp liên ngành ở các cấp. Nếu như cơ chế phối hợp theo ngành 
dọc tương đổi rõ ràng về sự chuyển tuyến từ cấp xã/thôn tới huyện và tỉnh dựa vào tính 
chất từng vụ việc thì cơ chế phối hợp liên ngành còn nhiều bất cập. Cơ chế này nên 
dựa vào thế mạnh của từng đơn vị cung cấp dịch vụ, ví dụ trợ giúp pháp lý và cung cấp 
thông tin pháp luật nên kết nối tới Trung tâm TGPL và các Chi nhánh TGPL, hỗ trợ tâm 
lý và theo dõi ca nên được kết nối với Hội Phụ nữ. Đặc biệt, các dịch vụ chuyên biệt và 
mới như nhà tạm lánh/chỗ tạm trú tin cậy tại cộng đồng cần được giới thiệu rộng rãi, 
thường xuyên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cộng 
đồng. Hơn thế nữa, sự phối kết hợp giữa các dịch vụ tại cộng đồng và các khu công 
nghiệp là vấn đề cần được thúc đẩy thảo luận và thống nhất. Hiện tại, thiếu cơ chế phối 
hợp và kết nối giữa dịch vụ tại cộng đồng và khu công nghiệp tại đại bàn đang dẫn đến 
những khoảng trống về cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ của công nhân.

Vận động cho việc xác định đảm bảo tính sẵn có và cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ 
trợ người bị bạo lực giới là một trong những nội dung của Kế hoạch Phát triển Kinh 
tế - Xã hội của địa phương, theo đó, địa phương sẽ bố trí ngân sách và chú trọng tới 
việc theo dõi, báo cáo và đánh giá công tác hỗ trợ người bị bạo lực một cách định kỳ.
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Các chiến dịch truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với Bạo lực giới cấp quốc gia 
cần đẩy mạnh các thông điệp về quyền tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người bị bạo lực 
giới, tiếp tục phá bỏ các định kiến giới, thực hành giới tiêu cực, đặc biệt là quan điểm 
đổ lỗi cho phụ nữ, trách nhiệm gìn giữ thể diện gia đình và phá bỏ tâm lý cam chịu/
nhẫn nhịn khi bị bạo lực của cộng đồng, đặc biệt là những người cung cấp dịch vụ và 
những đối tượng có nguy cơ bị bạo lực

Tiếp tục chia sẻ và mở rộng mô hình về Gói dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo 
lực giới tiếp tục được duy trì như một trong những trọng tâm của Kế hoạch Chiến 
lược Phòng ngừa bạo lực giới/Bạo lực gia đình/Thúc đẩy Bình đẳng giới giai đoạn 
2020-2030. Các bài học kinh nghiệm cần được chia sẻ và khuyến nghị rộng rãi tới 
các địa phương, đặc biệt là các đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ trực 
tiếp cho người bị bạo lực giới. Trong quá trình triển khai các đề án về việc duy trì và 
mở rộng gói dịch vụ thiết yếu cho người bị bạo lực, tính chủ động của địa phương cần 
phải nhấn mạnh và vai trò hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức phi chính phủ cần được 
thúc đẩy triển khai trên thực tế.

CHỐNG BẠO LỰC
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PHỤ LỤCVIII

8.1. Phụ lục 1: Công cụ thu thập dữ liệu

8.2. Phụ lục 2: Sơ đồ dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới cấp 
trung ương và tỉnh/thành phố

Poster về dịch vụ hỗ trợ người bị BLG theo tỉnh: https://drive.google.com/file/
d/17f7RzfAFFIxpdVm-e6cWQLGlrB6sfTV8/view

Bản word tập hợp Sơ đồ dịch vụ hỗ trợ người bị BLG: https://drive.google.com/file/d/1ZpZ-
fUH11GD__jD4sFNGgbGSxNjgHzKi/view?usp=sharing
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