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THÔNG ĐIỆP CHÍNH

54 ngày làm việc mỗi năm:  là thời gian trung bình mà một người phụ nữ tại một huyện ở Hà Giang có thể tiết 
kiệm được nếu họ có thể tiếp cận nước sạch tại nơi họ sống.
50 giờ mỗi tháng: là thời gian trung bình mà phụ nữ có con dưới 6 tuổi dành cho việc chăm sóc trẻ.
5 giờ mỗi tháng: là thời gian mà phụ nữ có thể tiết kiệm được nếu chính phủ và khu vực tư nhân đầu tư thêm 
100.000 điểm trông giữ trẻ mẫu giáo. 
1.1 nghìn tỷ đồng mỗi năm: là đóng góp của phụ nữ cho nền kinh tế mỗi năm nếu họ đầu tư thời gian cho các 
công việc chăm sóc được trả lương, thay vì các công việc chăm sóc không lương. Đồng thời, phụ nữ có thể nâng 
cao thu nhập gia đình thêm 920.972 đồng mỗi tháng.
8 giờ mỗi tuần: là thời gian mà phụ nữ tăng thêm cho các công việc được trả lương, tính đến giai đoạn cuối của 
nghiên cứu.
57 phút mỗi ngày: tương đương với 29 giờ mỗi tháng, là thời gian mà phụ nữ làm các CVCSKL đã được giảm 
thiểu, tính đến giai đoạn cuối của nghiên cứu
5 giờ mỗi ngày: là thời gian trung bình mà phụ nữ dành cho các CVCSKL, theo kết quả của cuộc điều tra nhật ký 
thời gian năm 2016.



Từ năm 2015, ActionAid Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình nghiên 
cứu về công việc chăm sóc không lương (CVCSKL) cũng như ảnh hưởng của 
sự phân phối không bình đẳng trong CVCSKL đối với phụ nữ, nam giới, xã hội 
và trong nền kinh tế. Chương trình điều tra nhật ký thời gian đã được thực 
hiện  tại 9 vùng dự án trên cả nước, trong đó bao gồm  các sáng kiến thay đổi 
hành vi cộng đồng, phân tích và vận động chính sách. ActionAid đã hợp tác 
với Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội (MOLISA) để 
công bố hai báo cáo- Để ngôi nhà trở thành tổ ấm (2016) và San sẻ là yêu 
thương? (2017). Báo cáo “Để ngôi nhà trở thành tổ ấm” ghi nhận  CVCSKL 
của phụ nữ và thực tế gánh nặng CVCSKL của phụ nữ phải làm cao hơn đáng 
kể so với nam giới bất kể mọi vị trí địa lý, dân tộc, tuổi tác, trình độ học vấn 
hay tình trạng hôn nhân. Báo cáo “San sẻ là yêu thương?”  nghiên cứu sâu 
hơn vào các yếu tố cụ thể làm tăng gánh nặng CVCSKL của phụ nữ và đưa ra 
các khuyến nghị tăng đầu tư vào chăm sóc trẻ em, cơ sở hạ tầng và các sáng 
kiến thay đổi hành vi. Báo cáo nghiên cứu lần này được đồng tài trợ của 
hãng dầu ăn Neptune và ActionAid Việt Nam.  

1. GIỚI THIỆU
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CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CVCSKL NHẰM NÂNG CAO HIỂU BIẾT VÀ ĐƯA RA CÁC KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN 
'3R' CỦA CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÔNG LƯƠNG

CVCSKL đóng vai trò quan trọng trong  phát triển kinh tế xã hội của mọi gia đình, xã hội và đất nước. 
CVCSKL không phải là công việc của riêng phụ nữ; công việc này có thể được chia sẻ với  nam giới và các thành 
viên khác trong gia đình.
CVCSKL có thể được giảm bớt và phân bổ lại nếu  chính phủ và các thành viên khác trong gia đình và xã hội quan 
tâm và hành động. 

(i)
(ii)

(iii)
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Ghi nhận CVCSKL (Recognition) 

Chính phủ và các bên liên quan ghi nhận CVCSKL đóng vai trò quan trọng trong phát triển xã hội và là gánh nặng 
vô hình đối với phụ nữ.
Chính phủ và các bên liên quan cần cung cấp các dịch vụ công để giảm gánh nặng, giúp phụ nữ có thể có thời 
gian nghỉ ngơi, học tập và trau dồi cho các cơ hội phát triển khác. 
Nam giới và các thành viên khác trong gia đình phải cùng chia sẻ gánh nặng CVCSKL; công việc này cũng có thể 
được giảm bớt bằng cách áp dụng công nghệ (máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi ...), tuy nhiên điều này không 
giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của gánh nặng CVCSKL đối với phụ nữ.

Giảm gánh nặng CVCSKL (Reduction) 

(i)

(ii)

(iii)



Phân bổ lại CVCSKL giữa các thành viên gia đình.
Phân bổ lại CVCSKL giữa bên ra quyết định và người 
được hưởng quyền, giữa nhà nước và công dân. Đây là 
hành động quan trọng nhất, thách thức sự bất bình 
đẳng giữa nam và nữ và giải quyết chế độ gia trưởng, 
do đó cần phải được nâng cao ở tất cả các cấp để có 
thể trao quyền một cách ý nghĩa. 

Báo cáo lần này xem xét việc phân bổ lại CVCSKL và đưa 
khuyến nghị về phân bổ lại công việc, nguồn lực và quyền 
lực nhằm cải thiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Báo cáo dựa 
trên dữ liệu từ ba đợt nghiên cứu nhật ký thời gian và thảo 
luận nhóm tập trung được tiến hành tại 7 vùng dự án.   
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Ghi nhận CVCSKL (Redistribution) 

(i)
(ii)

Ảnh: Nguyễn Minh Đức



Tóm tắt chính sách này dựa trên kết quả nghiên cứu ghi chép nhật ký thời 
gian lần ba đã được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2017. Phương 
pháp nghiên cứu sử dụng giống như hai lần trước (được thực hiện từ 
tháng 1 đến tháng 7 năm 2016 ). Nghiên cứu được thực hiện tại: Thành 
phố Hồ Chí Minh, Đăk Nông, Lâm Đồng, Hà Giang, Cao Bằng, Trà Vinh, 
Quảng Ninh và Vĩnh Long. Chương trình tại Hà Nội đã kết thúc năm 2016 
nên địa bàn Hà Nội không được đưa vào nghiên cứu lần ba. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

8 Ảnh: Nguyễn Minh Đức



BẢNG 1: CẤU TRÚC NGHIÊN CỨU NHẬT KÝ THỜI GIAN

      
 

 

1 01-04/2016 1, 2, 3 825 người 2.475 

2 05-07/2016 4, 5, 6 784 người 2.202 

3 07-11/2017 7, 8, 9 540 người 1.561 

 

Số lượng mẫu
nhật ký thời gian 
hoàn thiện

Người tham giaĐợt khảo sátThời gian khảo sátGiai đoạn

Trong quá trình nghiên cứu, 9 khảo sát nhật ký thời gian đã được thu thập và phân tích từ mỗi người tham gia (xem 
Bảng 1). Để bổ sung số liệu thống kê từ nhật ký sử dụng thời gian, nhóm nghiên cứu cũng thu thập thông tin định tính 
thông qua thảo luận nhóm tập trung với những người tham gia, đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng. Nhiều 
buổi nâng cao nhận thức để xây dựng hiểu biết chung của các thành viên cộng đồng về CVCSKL đã được tổ chức cho 
các hộ gia đình. Nhiều cuộc họp cấp huyện đã được tiến hành sau mỗi giai đoạn nghiên cứu nhằm kiểm định lại thông 
tin. Dữ liệu này cùng tài liệu thứ cấp sẽ giúp nghiên cứu có thêm thông tin về xu thế và bối cảnh. 
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Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL  ActionAid Việt Nam,  01/2016 - 11/2017
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Phương pháp nghiên cứu này khác với phương pháp được sử dụng trong các 
nghiên cứu tương tự về CVCSKL ở Việt Nam và các nơi khác ở một số điểm chính:

Nghiên cứu đã được chính những người tham gia thực hiện và do các thành 
viên đã tập huấn tại địa phương giám sát.

Nghiên cứu được tiến hành trong nhiều năm chứ không phải một lần duy nhất 
qua đó cho phép theo dõi những thay đổi về quan điểm và hành vi của người 
tham gia theo thời gian.

Bên cạnh đó, điểm mạnh của nghiên cứu bao gồm hợp phần liên quan đến 
đào tạo và nâng cao nhận thức. Trước khi bắt đầu nghiên cứu, người hướng 
dẫn được tìm hiểu các khái niệm về CVCSKL và kỹ năng điều tra nghiên cứu. 
Người hướng dẫn được tập huấn lại kiến thức và kỹ năng trước mỗi giai đoạn 
nghiên cứu. Các thành viên cộng đồng tham gia thảo luận sau mỗi lần thu 
thập nhật ký thời gian, nhờ vậy nam giới và nữ giới có thể thảo luận các vấn đề 
xung quanh CVCSKL, tầm quan trọng của công việc này, đưa ra cách giải quyết 
về định kiến xã hội, cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động để đẩy lùi  bất 
bình đẳng trong xã hội. 

Giữa các giai đoạn nghiên cứu, nhiều cuộc thảo luận với chính quyền địa 
phương để chia sẻ kết quả của cuộc điều tra nhật ký thời gian cũng được tổ 
chức tại nhiều cộng đồng. Đây là cơ hội đối thoại và chia sẻ thông tin về những 
sáng kiến có thể giúp ghi nhận, giảm và phân phối lại công việc chăm sóc 
không lương tại địa phương. Các hợp phần nghiên cứu được thiết kế đảm bảo 
nghiên cứu không chỉ ghi nhận tình hình hiện tại mà còn tạo giải pháp địa 
phương hành động để thay đổi tình hình tốt hơn.



MÔ TẢ MẪU

ĐỊNH NGHĨA

Công việc được trả lương bao gồm các công việc làm được trả công hoặc lương như làm kinh doanh nhỏ của bản 
thân/ gia đình, buôn bán nhỏ, sản xuất các sản phẩm để bán, thu ghom rác thải công cộng.
Công việc không lương (tính vào GDP) bao gồm nông nghiệp tự cung tự cấp, chăn nuôi gia súc, tái chế hoặc phục vụ 
một số đơn vị đại diện, ví dụ: Ủy ban Nhân dân, Đoàn Thanh niên…
Công việc chăm sóc không lương bao gồm việc lấy củi và nước, làm việc nhà (chuẩn bị thức ăn, lau dọn nhà cửa, giặt 
giũ, đi chợ), chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già (bao gồm người già, người ốm hoặc khuyết tật) và các hoạt động xã 
hội hoặc văn hoá (họp thôn/tổ dân phố, tham dự các sự kiện tại địa phương) 
Hoạt động tự chăm sóc bao gồm học tập, giáo dục và giải trí (làm bài tập về nhà, xem truyền hình, đọc sách, sử dụng 
điện thoại di động, ...), ngủ và chăm sóc bản thân khác (ăn uống, mặc quần áo,).

Trong giai đoạn nghiên cứu này bao gồm 540 người trong đó 59% là phụ nữ và 41% là nam giới. Những người tham gia đã 
hoàn thành 1.561 mẫu khảo sát nhật ký thời gian. Các cuộc khảo sát giai đoạn 3 được tiến hành tại 7 địa điểm: 
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BẢNG 2: ĐỊA ĐIỂM CỦA NGƯỜI THAM GIA

*Nhóm tham 
gia khảo sát 
gồm 11 nhóm 
dân tộc thiểu 
số trong đó 
chủ yếu là 
dân tộc Kinh.

Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL  ActionAid Việt Nam,  04 - 11/2017

Địa điểm Phụ nữ Tỉ lệ % 
trên tổng 
mẫu nữ 

Nam giới Tỉ lệ % 
trên tổng 
mẫu nam 

Tổng 

Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang 22 58% 16 42% 38 

Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông 61 58% 44 42% 105 

Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh 
Long 

35 64% 20 36% 55 

Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng 62 55% 51 45% 113 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

52 56% 39 44% 93 

Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 

52 60% 36 40% 87 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. 37 70% 13 30% 53 

Tổng cộng 321 59% 219 41% 540 
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BẢNG 3: DÂN TỘC CỦA NGƯỜI THAM GIA

Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL  ActionAid Việt Nam,  04 - 11/2017

Những người tham gia khảo sát có độ tuổi từ 15 đến 79, với tỷ lệ lớn nhất trong nhóm tuổi 45-59 (34,1%), tiếp theo 
là nhóm tuổi 30-44 (31,6%). Hầu hết những người tham gia đã kết hôn (79,7%) nhóm độc thân là 12,1% và nhóm góa 
vợ hoặc chồng, ly hôn hoặc ly thân là 8,2%.

Dân tộc Phụ nữ % trên tổng 
mẫu nữ Nam giới % trên tổng 

mẫu nam Tổng 

Kinh 240 75% 161 74% 401 
Dao 26 8% 22 10% 48 
M’Nông 11 3% 11 5% 22 
Khmer 13 4% 8 4% 21 
Tày 14 4% 4 2% 18 
H’Mông 7 2% 5 2% 12 
Giáy 2 1% 1 0% 3 
Ê Đê 4 1% 3 1% 7 
Cơ ho 0 0% 1 0% 1 
Nùng 1 0% 3 1% 4 
Hoa 3 1% 0 0% 3 
Tổng cộng 321 100% 219  540 

 

100%
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Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL 
từ tháng 4 - 11/2017

Những người tham gia có trình độ học vấn khác nhau (xem Biểu đồ 1). Đa số những người tham gia nghiên cứu làm 
việc trong ngành nông nghiệp (71,5%).

Hơn một phần tư (25,6%) - số người tham gia nghiên cứu có con 
dưới 6 tuổi, trong khi 38,7% người tham gia có trẻ em từ 6-18 
tuổi. Hầu hết  những người tham gia khảo sát đều có một hoặc hai 
con, chỉ có 7,7% người có hơn hai con dưới 18 tuổi. 

Có một số thay đổi về số lượng mẫu trong giai đoạn thứ ba do 
một số người tham gia vào nghiên cứu năm 2016 đã chuyển đi 
nơi khác hoặc không tuân thủ đầy đủ các điều kiện của nghiên 
cứu và chất lượng mẫu. Cụ thể là, trong giai đoạn 2, ActionAid đã 
kết thúc chương trình tại Hà Nội, do đó địa bàn này không tham 
gia vào giai đoạn 3. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế và thay đổi 
ưu tiên tại Cao Bằng đã dẫn tới sự thay đổi địa bàn khảo sát ban 
đầu tại Cao Bằng. Chính vì vậy, mẫu của Cao Bằng đã bị loại bỏ để 
đảm bảo các mẫu bao gồm những người  đã tham gia từ giai đoạn 
đầu để đo lường tốt hơn những thay đổi trong suốt thời gian thực 
hiện nghiên cứu. Đối với các so sánh giữa giai đoạn 1,2,3, chúng 
tôi đã phân tích lại mẫu giai đoạn 1,2, bỏ các mẫu ở Hà Nội và Cao 
Bằng, do vậy kết quả của giai đoạn 1 và 2 trong báo cáo này khác 
với các báo cáo trước đó  

Trung cấp,
cao đẳng hay đại học

5%

Trung học
cơ sở
40%

Tiểu học hoặc
không đi học

28%

Trung học 
phổ thông

27%

THAY ĐỔI VỀ MẪU SO VỚI GIAI ĐOẠN 1 VÀ 2
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Kết quả nghiên cứu nhật ký thời gian cho thấy sự thay đổi tích cực của 
tất cả những người tham gia khảo sát, cả nam giới và phụ nữ đều giảm 
thời gian dành cho công việc chăm sóc không lương, công việc không 
lương tính vào GDP và tăng thời gian cho công việc được trả lương 
trong suốt 2 năm thực hiện nghiên cứu.

3. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH 

BIỂU ĐỒ 2: VIỆC SỬ DỤNG THỜI GIAN CỦA NAM & NỮ
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Phụ nữ giảm thời gian dành cho công việc chăm sóc không lương gần một 
giờ (57 phút) và tăng thời gian dành cho công việc được trả lương hơn một 
giờ (72 phút)/ngày
Thời gian nam giới dành cho CVCSKL không tăng lên, mà giảm 28 phút 
trong cả 3 giai đoạn
Nam giới dành thêm 54 phút/ngày cho các công việc được trả lương 
Bình đẳng giữa nam và nữ trong công việc chăm sóc không lương được cải 
thiện qua ba giai đoạn - mặc dù sẽ phải mất một thời gian dài để đạt được 
bình đẳng. Trong Giai đoạn 1, phụ nữ đã làm CVCSKL nhiều hơn nam giới 
hơn hai giờ mỗi ngày (132 phút) . Vào giai đoạn 3, khoảng cách này đã giảm 
xuống còn 102 phút/ ngày.
Kết quả nghiên cứu giai đoạn này giống giai đoạn trước,trong thời gian làm 
CVCSKL cả phụ nữ và nam giới dành nhiều thời gian làm việc nhà nhất, và 
dành  ít thời gian nhất dành cho việc chăm sóc người già. Trong đó, công 
việc phụ nữ giảm nhiều thời gian nhất là công việc nhà (giảm 25 phút giữa 
Giai đoạn 1 và Giai đoạn 3). Thời gian phụ nữ lấy củi, nhiên liệu và nước 
cũng được giảm đáng kể (22 phút mỗi ngày). 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 11 năm  
2017, những người tham gia khảo sát đã có một số thay đổi:

Ảnh: Nguyễn Minh Đức
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Theo nghiên cứu của ActionAid Việt Nam, phụ nữ đã dành ít thời gian hơn cho CVCSKL và nhiều thời gian hơn cho công 
việc được trả lương so với phụ nữ trong nghiên cứu của ActionAid ở nước khác. Ví dụ, theo nghiên cứu ActionAid ở 
Nepal, Nigeria, Uganda và Kenya, phụ nữ đã dành từ 358 phút (Nepal) và 509 phút mỗi ngày (Uganda) cho công việc 
chăm sóc không lương. Ngược lại, nam giới trong nghiên cứu của ActionAid Việt Nam làm CVCSKL nhiều hơn nam giới 
ở Nepal và Uganda, ít hơn ở Nigeria và ngang bằng với Kenya (167 phút một ngày). 

Sự khác biệt này có thể được giải thích một phần 
nhờ sự tham gia vào các công việc được trả lương - 
phụ nữ ở Việt Nam tham gia nhiều hơn vào công 
việc được trả lương so với phụ nữ ở bốn quốc gia 
khác - gần gấp đôi thời gian so với phụ nữ ở Nepal 
và Nigeria cho công việc được trả lương. Sự khác 
biệt về sự phát triển nông thôn và thu nhập bình 
quân, cũng như các yếu tố văn hoá giữa các quốc gia 
này cũng có thể có ảnh hưởng. Khối lượng CVCSKL 
tương đối thấp và công việc có lương cao hơn cho 
phụ nữ ở Việt Nam là dấu hiệu khả quan cho khả 
năng thay đổi lớn hơn trong lĩnh vực này.

BIỂU ĐỒ 3: SỬ DỤNG THỜI GIAN CHI TIẾT
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Theo nghiên cứu về nhật ký thời gian, 213 người tham gia 
(66% phụ nữ và 34% nam giới) đã trả lời các câu hỏi về 
CVCSKL. Đa số phụ nữ (62%) và nam giới (57%) cho biết 
nam giới đã hỗ trợ phụ nữ trong gia đình sau khi tham gia 
nghiên cứu . Nhiều nam giới và phụ nữ trong các nhóm 
phỏng vấn cũng cho biết nam giới đang làm nhiều việc nhà 
như nấu ăn hoặc quét dọn hơn chăm sóc trẻ em hay người 
già. Điều này ban đầu có vẻ mâu thuẫn với những phát 
hiện từ nhật ký thời gian khi tổng thời gian nam giới dành 
cho công việc chăm sóc không lương đã giảm trong quá 
trình nghiên cứu. Một yếu tố có thể giải thích điều này là 
các cuộc điều tra nhật ký thời gian lần đầu tiên được thực 
hiện vào tháng 1  - tháng 4 năm 2016 và bao gồm cả kỳ 
nghỉ Tết, khi nam, nữ (và trẻ ở độ tuổi đi học) ở nhà nhiều 
hơn và không đi làm, khiến cho khối lượng CVCSKL của 
đợt nghiên cứu đầu cao hơn đợt tiếp theo . Một yếu tố 
nữa có thể là do tổng thời gian dành cho CVCSKL của cả 
nam và nữ đều giảm, trong đó thời gian của phụ nữ giảm 
hơn đáng kể so với nam giới, đồng nghĩa với việc CVCSKL 
trong gia đình được phân bổ và san sẻ đều hơn trước.

18 Ảnh: Nguyễn Minh Đức
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Kết quả của nghiên cứu nhật ký thời gian cho thấy ở giai đoạn 3 và qua 3 giai đoạn phụ nữ dành tương đối nhiều thời 
gian cho CVCSKL và thời gian làm việc có lương lại thấp hơn khá nhiều so với nam giới. Thêm vào đó, khi phụ nữ và nam 
giới giảm thời gian dành cho CVCSKL, họ có thêm thời gian dành cho công việc được trả lương. Điều này cho thấy cần 
phải xem xét sự tham gia vào các công việc có lương và không lương, xem xét tái phân bổ CVCSKL trong nền kinh tế 
chăm sóc được trả lương. Việc mở rộng phạm vi của nền kinh tế chăm sóc được trả lương ở Việt Nam có thể tạo ra 
nhiều việc làm có lương cho phụ nữ, đồng thời giảm gánh nặng chăm sóc không lương.

3.1 PHÂN BỔ LẠI CÔNG VIỆC

Một câu hỏi tiếp theo là lý do buộc những người tham gia nghiên cứu ở nhà để làm CVCSKL. Trong số 137 người tham 
gia trả lời câu hỏi này, 39% phụ nữ và 48% nam giới cho biết vì họ không có việc làm, chủ yếu là do không có cơ hội việc 
làm gần nơi họ sống.  36% phụ nữ và 21% nam giới cũng chỉ ra rằng họ ở nhà vì trách nhiệm trông con, trong khi 12% 
phụ nữ và nam giới ở nhà để chăm sóc người già. Các lý do khác bao gồm tuổi già hoặc bệnh tật và tham gia vào các 
hoạt động tạo thu nhập ở nhà (như đan lát, chăm sóc vật nuôi v.v.)
 
Phần sau đây phân tích các kết quả của nghiên cứu nhật ký thời gian chi tiết hơn, thông qua lăng kính tái phân bổ các 
yếu tố công việc; nguồn lực và quyền lực.

1
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Theo các số liệu chính thức, nhóm trẻ lớn hơn được hưởng các dịch vụ chăm sóc trẻ nhiều hơn, với 98% trẻ từ 3 đến 6 
tuổi đi học mẫu giáo trong năm 2016-2017. Tuy nhiên, số trẻ đi nhà trẻ thấp hơn đáng kể, chỉ có 15% trẻ đi học vào năm 
2016-2017.  Có 2 loại trung tâm chăm sóc trẻ tcông và ngoài công lập, với tỷ lệ trung tâm giữ trẻ ngoài công lập giảm 
trong những năm gần đây (từ 59,07% trong năm 2002-03 xuống 16% vào năm 2016-2017) do đầu tư công trong chăm 
sóc trẻ đã tăng.   Với Quyết định 161/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/11/2002 về một số chính sách phát 
triển giáo dục mầm non ưu tiên tiếp cận chăm sóc trẻ em ở các vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, một số trường 
mẫu giáo công lập ở khu vực thành thị được chuyển đổi sang trường mẫu giáo bán công để thúc đẩy trách nhiệm xã hội 
đối với việc chăm sóc trẻ tại các vùng có nhiều thuận lợi. 

CHĂM SÓC TRẺ EM

Tại Việt Nam, hệ thống chăm sóc trẻ em phát triển tốt và đã được Chính phủ đầu tư theo Luật Giáo dục 2005 
(số 38/2005/QH11).  Theo đó, có ba loại hình chăm sóc trẻ:
• Nhà trẻ và nhóm trẻ cho trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi;
• Trường mẫu giáo cho trẻ từ 3-6 tuổi;
• ‘Trường mầm non’ là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo.

2

3

4

5
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Bộ Luật Lao động quy định rằng chủ lao động phải hỗ 
trợ xây dựng cơ sở trông trẻ hoặc trợ cấp cho việc trông 
trẻ.  Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc cung cấp dịch 
vụ này còn hạn chế do thiếu cơ sở vật chất hoặc chất 
lượng kém - một cuộc khảo sát của BetterWork với hơn 
2.500 công nhân nhà máy cho thấy chỉ có 3% phụ nữ có 
trình độ học vấn thấp và chưa đầy 1% phụ nữ có trình 
độ học vấn cao sử dụng dịch vụ giữ trẻ do nhà máy 
cung cấp, còn lại đều dựa vào các trung tâm chăm sóc 
trẻ khác (52% phụ nữ có trình độ học vấn cao và 43% 
phụ nữ có trình độ học vấn thấp) hoặc hỗ trợ từ người 
thân và bạn bè (37% cả hai nhóm phụ nữ).  Việc thực 
thi quy định này của Luật Lao động và các hỗ trợ của 
các công ty tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ chăm 
sóc trẻ có chất lượng cao có thể tác động đáng kể đến 
thời gian của các nữ công nhân.

Nhiều người tham gia vào nghiên cứu CVCSKL đề cập đến 
sự thiếu hụt các cơ sở chăm sóc trẻ công lập. Ví dụ, những 
người tham gia ở Krông Nô, Đăk Nông cho rằng không có 
sẵn nhà trẻ công lập cho trẻ em dưới hai tuổi - do đó phụ 
nữ thường phải chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em dưới 
hai tuổi. Tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, 
những người tham gia cho rằng nhà trẻ ở quá xa, cho 
thấy nhu cầu cung cấp thêm cơ sở  chăm sóc trẻ đáp ứng 
cộng đồng dân cư sống rải rác, còn ở phường Tân Tánh 
không có nhà trẻ cho trẻ em dưới 3 tuổi tại địa phương, 
trong khi ở Vĩnh Long không thể tiếp cận được dịch vụ 
chăm sóc trẻ em dưới 4 tuổi. Như đã đề cập trong báo 
cáo trước, nghiên cứu năm 2016 – 2017 của Quỹ Phát 
triển Phụ nữ tại Uông Bí cho thấy hoàn toàn không có nhà 
trẻ công lập ở Uông Bí cho trẻ dưới 24 tháng, do đó cha 
mẹ chỉ có thể lựa chọn gửi trẻ vào các cơ sở trông trẻ tư. 6

7

8



Giống như việc tiếp cận dịch vụ trông trẻ, những vấn đề về chất lượng  
chăm sóc trẻ cũng rất báo động. Ví dụ: trích dẫn báo cáo năm 2014 Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rằng chỉ có 34% trong số 16.000 
trường mầm non tư thục trong cả nước cung cấp chăm sóc cho trẻ dưới 
3 tuổi có giấy phép . Đã có rất nhiều bài báo nêu thực trạng đau lòng về 
việc bạo lực và xâm hại trẻ em tại các trung tâm giữ trẻ tư thục không có 
giấy phép.   Một số vấn đề về chất lượng đã được ghi nhận từ những 
người tham gia trong nghiên cứu. Chẳng hạn như ở Thành phố Hồ Chí 
Minh, người tham gia nghiên cứu có những lo ngại về chất lượng của các 
trung tâm chăm sóc trẻ vì không có đủ tiện nghi trong lớp học và việc các 
cơ sở giữ trẻ không có giấy phép. Ở Trà Vinh, một số người tham gia 
khẳng định gia đình họ không thể tiếp cận với trường mầm non cho trẻ 
dưới 4 tuổi, đối với những người có thể gửi trẻ tại đây thì lại cho rằng cơ 
sở vật chất của trường là chưa đầy đủ, số lớp học hạn chế và không có 
sân chơi. Tương tự, việc cung cấp bữa ăn tại đây rất quan trọng đối với 
dinh dưỡng của trẻ và giúp phụ nữ tiết kiệm thời gian.

9

10

22
Ảnh: Nguyễn Minh Đức
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BIỂU ĐỒ 4: THỜI GIAN CHĂM SÓC TRẺ THEO SỐ TRẺ DƯỚI 6 TUỔI (CỦA PHỤ NỮ)

GÓC NHÌN: NGHIÊN CỨU NHẬT KÝ THỜI GIAN CHO THẤY  GÌ VỀ VIỆC CHĂM SÓC TRẺ EM

Theo nghiên cứu nhật ký thời gian, phụ nữ chỉ mất trung bình hơn 1 giờ (62 phút) để chăm sóc trẻ, trong khi đàn ông dành 
trung bình 33 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian chăm sóc trẻ em thường được báo cáo ít hơn trong các nghiên cứu nhật ký 
thời gian vì công việc này được thực hiện đồng thời với các hoạt động khác, chẳng hạn như việc nhà hoặc công việc không 
lương tính vào GDP. Mặc dù vậy, trách nhiệm chăm sóc trẻ em vẫn có thể khiến phụ nữ không thể tham gia vào lực lượng lao 
động. 
Phụ nữ có con dưới 6 tuổi thường sẽ dành thời gian chăm sóc trẻ nhiều hơn đáng kể so với phụ nữ không có con dưới 6 tuổi 
- từ 35 đến 52 phút mỗi ngày.
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BIỂU ĐỒ 5: THỜI GIAN CHĂM SÓC TRẺ THEO VÙNG

Trong nghiên cứu nhật ký thời gian, có sự khác biệt theo vị trí địa lý trong khoảng thời gian nam giới dành cho 
việc chăm sóc trẻ, ví dụ nam giới ở Hà Giang dành nhiều thời gian hơn bất cứ nhóm nào khác cho việc này. 

Tuy nhiên, một số dữ liệu bị ảnh hưởng bởi các mẫu 
có quy mô nhỏ - 85% số người được hỏi trong mẫu có 
trẻ dưới 6 tuổi sống ở miền trung Tây Nguyên và miền 
núi phía Bắc, trong khi không có ai ở Vĩnh Long có con 
dưới 6 tuổi, điều này có thể giải thích cho việc thời 
gian dành cho trẻ em của phụ nữ và nam giới ở khu 
vực này rất thấp. 

Qua đó có thể thấy rằng chăm sóc trẻ là công việc 
quan trọng hàng ngày và chủ yếu đang được phụ nữ 
đảm nhiệm. 
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CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

Theo truyền thống gia đình, việc chăm sóc cha mẹ già là trách nhiệm của con trai cả và vợ, việc chăm sóc 'lý tưởng' cho người 
cao tuổi là được sống với con trai và gia đình, con dâu đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc người cao tuổi.    Tuy nhiên, với 
thay đổi về sự tham gia của lực lượng lao động, di cư từ nông thôn sang thành thị và các chuyển dịch xã hội khác, cấu trúc gia 
đình truyền thống đang được thay thế bằng một loạt các cấu trúc khác, với các hộ gia đình đa thế hệ hiện chỉ chiếm một nửa 
số gia đình hiện tại.   Hiện nay, Việt Nam đối mặt với tình trạng dân số già,  trong tương lai với tỷ lệ người trên 60 tuổi đang 
tăng lên gây ra nhiều thách thức chăm sóc người cao tuổi trong gia đình. 
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Luật Người cao tuổi (Luật số 39/2009/QH12) quy định các nội dung hỗ trợ người cao tuổi, bao gồm chính sách bảo trợ xã hội 
cho người cao tuổi từ các gia đình có thu nhập thấp hoặc không có thành viên gia đình hỗ trợ, bao gồm trợ cấp hàng tháng, 
phúc lợi y tế và khả năng tiếp cận các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.   Tuy nhiên, hệ thống này dựa vào các thành viên gia 
đình, chủ yếu là phụ nữ để giúp chăm sóc cho người cao tuổi - khi càng có nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động và 
số người cao tuổi tăng lên, áp lực lên phụ nữ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sẽ tăng lên.

15

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe người già là một vấn đề chính sách phức tạp, đòi hỏi một giải pháp phù hợp với cả các chính sách 
về y tế, việc làm và bảo trợ xã hội. Những yếu tố nâng cao sức khỏe cho người già (như các chương trình chăm sóc y tế và 
phòng bệnh) có thể giúp giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe người già tại nhà. Tăng cường đầu tư vào dịch vụ điều dưỡng 
tại nhà hoặc hỗ trợ điều dưỡng tại cộng đồng có thể giúp giảm gánh nặng của các thành viên trong gia đình trong việc chăm 
sóc người già; trong khi đó tăng mức lương hưu xã hội có thể giúp những người già có thu nhập thấp chi trả cho những dịch 
vụ cần thiết, giảm thiểu công việc chăm sóc mà hiện nay các thành viên trong gia đình đang đảm nhận. 
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BIỂU ĐỒ 6: THỜI GIAN DÀNH CHO CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ (PHÚT MỖI NGÀY) THEO ĐỘ TUỔI
(NGƯỜI THAM GIA VIỆC CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ)

Trong 3  giai đoạn của nghiên cứu nhật ký thời gian, thời gian dành cho chăm sóc người già thường thấp - ở giai đoạn 3, phụ nữ dành 
trung bình 13 phút mỗi ngày và nam giới dành trung bình 6 phút mỗi ngày để chăm sóc người già. Con số thấp phản ánh thực tế là 
87% người tham gia không có thời gian chăm sóc cho người già. Trong số những người dành thời gian chăm sóc, đại đa số (74%) là 
phụ nữ. Phụ nữ mà chăm sóc cho người già dành thời gian trung bình 73 phút mỗi ngày, trong khi nam giới dành 1 giờ (64 phút).  
Độ tuổi cũng ảnh hưởng đến thời gian dành cho người già, phụ nữ 45-55 tuổi và nam giới 55 tuổi trở lên dành nhiều thời gian nhất 
cho việc chăm sóc vợ,chồng khi đau ốm hoặc bố mẹ già. 

GÓC NHÌN: NGHIÊN CỨU NHẬT KÝ THỜI GIAN CHO THẤY ĐIỀU GÌ VỀ VIỆC CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ?

Ph
út
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BIỂU ĐỒ 7: THỜI GIAN DÀNH CHO CHĂM SÓC NGƯỜI LỚN
 THEO TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 

Tình trạng hôn nhân cũng ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc người già. Trong số những người dành thời gian chăm sóc người 
già, phụ nữ đã kết hôn đã dành nhiều thời gian nhất (78 phút mỗi ngày) và cả phụ nữ và nam giới đã lập gia đình dành nhiều 
thời gian chăm sóc hơn những người độc thân.

Những số liệu trên cho thấy hầu hết mọi người không phải 
chăm sóc người già. Nhưng đối với những người có thành 
viên cao tuổi trong gia đình thì thời gian chăm sóc này là 
đáng kể - đặc biệt đối với phụ nữ đã lập gia đình. Như vậy,  
cần phải có các sáng kiến chính sách nhằm cung cấp và hỗ 
trợ các dịch vụ chăm sóc này.

16
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TÁI PHÂN BỔ CVCSKL TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA NỀN KINH TẾ CHĂM SÓC

Đầu tư vào nền kinh tế chăm sóc không chỉ giải phóng thời gian mà còn tạo việc làm dành riêng cho phụ nữ. Số 
liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy phụ nữ chiếm 98% tổng số giáo viên trong hệ thống mầm non (cho trẻ 
0-3 tuổi) và chiếm đến 99% tổng số giáo viên trong hệ thống mẫu giáo (cho trẻ 3-6 tuổi). Hiện nay, có 65.825 giáo 
viên làm việc trong hệ thống mầm non và 250.791 giáo viên làm việc ở trường mẫu giáo.   Với tỷ lệ một giáo viên 
10 trẻ, việc tăng các địa điểm mầm non có thể giúp tạo việc làm đáng kể. Tại Anh, Tổ chức “Ngân sách Phụ nữ” 
ước tính có thể tạo ra 1,5 triệu việc làm ở Anh nếu 2% GDP được đầu tư vào các ngành công nghiệp chăm sóc, so 
với 750.000 việc làm cho một khoản đầu tư tương đương trong xây dựng. 
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Đầu tư dịch vụ chăm sóc trẻ em tạo sẽ điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia làm việc được trả lương do đó việc 
thiếu hụt dịch vụ chăm sóc trẻ là một trong những  trở ngại chính đối với phụ nữ khi tham gia vào lực lượng lao 
động.   Mặc dù có nhiều cơ hội và áp lực buộc phụ nữ phải tham gia vào lực lượng lao động ở Việt Nam nhưng 
thực tế tại Việt Nam và các nước có điều kiện tương đồng cho thấy: cả khi số lượng phụ nữ tham gia ngày càng 
nhiều vào lực lượng lao động cũng không giúp làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ trông giữ trẻ có giá hợp lý. Điều 
này rất cần sự can thiệp của Chính phủ.   Điều đó có nghĩa là phụ nữ sẽ chịu áp lực kép về vai trò sản xuất và tái 
sản xuất, hạn chế cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nếu không có dịch vụ chăm sóc trẻ hoặc dịch vụ này có chất lượng 
không cao. Do đó, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ trông giữ trẻ có chất lượng sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho 
nền kinh tế và xã hội. Kết quả các cuộc điều tra nhật ký thời gian cũng gợi ý rằng đầu tư thêm vào chăm sóc người 
già có thể tiết kiệm đáng kể thời gian cho phụ nữ và nam giới, do đó có thể làm tăng hiệu quả đóng góp vào phát 
triển kinh tế và xã hội bền vững của cả nam giới và phụ nữ.
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Mặt khác, ví dụ từ các nước khác cũng cho thấy 
bên cạnh những lợi ích việc đầu tư vào chăm sóc 
trẻ cũng có những hạn chế. Fontana và Elson đã 
xem xét 2 chương trình ở Chilê và Mêhicô.  
Chương trình “Ngày Chăm sóc của Mêhicô dành 
cho Bà mẹ làm việc” cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc trong ngày cho trẻ từ 1-4 tuổi cho những gia 
đình có thu nhập thấp, không tiếp cận được các 
dịch vụ an sinh xã hội. Thay vì nhà nước cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc, chương trình khuyến khích 
mọi người lập ra các trung tâm giữ trẻ tại cộng 
đồng và giảm chi phí tiếp cận các trung tâm này 
cho phụ nữ có thu nhập thấp. Sau 2 năm hoạt 
động, chương trình đã được ghi nhận tạo ra 
380.000 việc làm mới cho phụ nữ và cung cấp 
chăm sóc cho hơn 240.000 trẻ em. Tuy nhiên, 
chương trình cũng đã bị chỉ trích vì đã tạo việc 
làm cho phụ nữ có chất lượng thấp, với những 
điều kiện không chính thức, không có bảo hiểm 
xã hội và mức lương thấp. 

Một ví dụ khác tại Chilê, Chính phủ đã ban hành quy định dành cho nhà 
trẻ (Chilê Crece Contigo) năm 2006 với mục đích đảm bảo dịch vụ miễn 
phí cho trẻ dưới 4 tuổi ở hai nhóm thu nhập nghèo nhất và phổ cập dịch 
vụ mầm non cho trẻ từ 4-5 tuổi  ở các dịch vụ trông trẻ do nhà nước cung 
cấp. Giáo viên của chương trình này phải có bằng đại học 5 năm về giáo 
dục mầm non. Mặc dù các nhân viên tại đây là công chức và được hưởng 
các quyền lợi nhưng mức lương của họ vẫn ở mức thấp nhất trong ngành 
giáo dục. Do vậy, mặc dù chương trình mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân 
viên nhưng để tuyển dụng được người đồng ý và phù hợp tham gia còn 
khá khó khăn.
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Hai ví dụ trên đề xuất những phương án chính sách cho Việt Nam.   
Việt Nam đã có những khoản đầu tư ngân sách đáng kể cho giáo dục và 
chăm sóc trẻ mầm non (30.24 nghìn tỷ đồng năm 2013) ,   tuy nhiên rõ 
ràng vẫn còn nhu cầu đáng kể về các cơ sở chăm sóc trẻ em dưới 3 tuổi 
cũng như nhu cầu chăm sóc người già. Đầu tư vào các điểm chăm sóc trẻ 
và chăm sóc người già của nhà nước sẽ giúp các hộ gia đình có thu nhập 
thấp có thể gửi trẻ và tạo việc làm cho phụ nữ. Thêm vào đó, kết hợp các 
mô hình khu vực công lập và ngoài công lập hoặc mô hình chăm sóc dựa 
vào cộng đồng có thể giúp giải phóng thời gian của phụ nữ và thúc đẩy 
nền kinh tế, qua đó góp phần xây dựng xã hội bền vững và ổn định.

24
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Khi tìm hiểu các giải pháp chăm sóc ngoài công lập, cần 
đầu tư vào nền kinh tế chăm sóc tạo việc làm thỏa đáng 
cho phụ nữ, ví dụ ở Mexico trên đây làm nổi bật những rủi 
ro do mức lương thấp mà không có an sinh xã hội. Và như 
đã đề cập, gần đây quan ngại về chất lượng của các cơ sở 
chăm sóc trẻ em tư thục đã được nêu nhiều trên các 
phương tiện truyền thông Việt Nam. Giải pháp cho vấn đề 
này cần đáp ứng quy định đảm bảo an toàn cho trẻ và việc 
làm thỏa đáng cho phụ nữ.

Mặc dù nền kinh tế chăm sóc thường được xem như một 
cơ hội để tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, nhưng cũng có 
thể mang lại các tác động tái phân bổ khác, ví dụ như 
khuyến khích nam giới tham gia chăm sóc trẻ. Sự hiện 
diện nhiều hơn của nam giới có thể giúp thay đổi các 
chuẩn mực xã hội gắn liền vai trò chăm sóc với phụ nữ và 
giúp nâng cao nhận thức về giá trị và hiện trạng của 
những công việc này.

Ảnh: Nguyễn Minh Đức
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Phân bổ lại trách nhiệm chăm sóc cũng đòi hỏi phải xem xét lại các 
tiêu chuẩn tại nơi làm việc, môi trường pháp lý và các chính sách 
đang hỗ trợ. Các chính sách này bao gồm giờ làm việc và các quyền 
lợi nghỉ ngơi thân thiện cho cả nam và nữ.

Tại Việt Nam, Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội quy định rằng 
người mẹ được hưởng 6 tháng nghỉ sinh và người cha được nghỉ  5 
ngày để chăm con mới sinh (Trường hợp đặc biệt số ngày được nghỉ 
sẽ nhiều hơn).   Đây là một điều khoản nghỉ phép hỗ trợ phụ nữ dành 
thời gian chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, thời gian nghỉ sinh không thể 
chuyển nhượng giữa người mẹ và người cha, do đó càng củng cố 
quan điểm rằng phụ nữ là người chăm sóc chính. Những lợi ích khác 
trong Bộ luật Lao động dành cho các bà mẹ trẻ (như giảm giờ làm) 
cũng được ủng hộ, nhưng lại không áp dụng cho cha, một lần nữa 
củng cố định kiến xã hội về vai trò chăm sóc của phụ nữ.

Cải thiện quyền tiếp cận chế độ nghỉ sinh hoặc chuyển nhượng quyền lợi giữa người chăm sóc trẻ nhỏ có thể góp phần làm 
thay đổi quan niệm về vai trò chăm sóc giữa nam giới và nữ giới. Các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân sử dụng cả nam lẫn nữ 
cũng nên xem xét các chính sách trong môi trường làm việc hỗ trợ các trách nhiệm chăm sóc - ví dụ bằng cách cho phép sắp 
xếp việc làm và giờ làm linh hoạt và tạo điều kiện cho cả nam và nữ để thực hiện vai trò chăm sóc.

Tác động của đầu tư 
vào nền kinh tế chăm sóc là gì?
Phụ nữ Việt Nam có con dưới 6 tuổi vẫn dành trung 
bình gần 50 giờ một tháng chăm sóc trẻ. Nếu Chính 
phủ và khu vực tư nhân hỗ trợ thêm 100.000 nơi 
trông giữ trẻ thì có thể tiết kiệm 5 triệu giờ cho phụ 
nữ mỗi tháng trong khi vừa tạo việc làm được trả 
lương trong nền kinh tế chăm sóc cho phụ nữ và 
nam giới.
Nếu 100.000 phụ nữ có thể tiết kiệm thời gian chăm 
sóc trẻ để làm việc có lương, mỗi phụ nữ có thể tăng 
thu nhập hộ gia đình thêm 920.972 đồng một tháng 
(giả định được trả lương tối thiểu). 

Công việc này sẽ đóng góp thêm 1,1 nghìn tỷ đồng 
vào nền kinh tế mỗi năm.

THAY ĐỔI NƠI LÀM VIỆC ĐỂ TÁI PHÂN BỔ LẠI CÔNG VIỆC
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Bình đẳng trong CVCSKL cũng đòi hỏi phải phân phối lại các 
nguồn lực ở cấp địa phương và hỗ trợ cơ sở hạ tầng giúp 
giảm gánh nặng CVCSKL . Ngoài ra, thời gian phụ nữ dành 
cho việc lấy củi, thu gom nhiên liệu và lấy nước được làm 
nhấn mạnh trong nghiên cứu nhật ký thời gian. Việc thiếu 
nguồn cung cấp nước vẫn còn là vấn đề ở một số vùng của 
Việt Nam; ví dụ trong Khảo sát đa chỉ tiêu (MICS) gần đây 
đã chỉ ra rằng chỉ có 17,5% hộ gia đình ở vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc và 11,6% hộ gia đình ở Tây Nguyên có 
nước máy.   Mặc dù dịch vụ cung cấp nước sạch đã cải 
thiện trên toàn quốc, nhưng các thành viên gia đình 
(thường là phụ nữ) vẫn mất thời gian để thu gom nước từ 
giếng khoan, các lỗ khoan hoặc các nguồn khác gần đó. 

Hơn nữa, 67,4% số người ở vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc và 51% người ở Tây Nguyên vẫn sử dụng gỗ làm nhiên 
liệu nấu ăn chủ yếu. Thiếu nhiên liệu dẫn tới việc phụ nữ và 
trẻ em gái phải dành nhiều thời gian để lấy củi.  

3.2 PHÂN PHỐI LẠI NGUỒN LỰC
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Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL  từ tháng 4 - 11/2017

BIỂU ĐỒ 8: THỜI GIAN THU THẬP NHIÊN LIỆU 
VÀ NƯỚC THEO ĐỊA ĐIỂM 

Trong báo cáo “San sẻ là yêu thương?”, điều tra nhật ký thời gian đã nhấn mạnh rằng phụ nữ ở miền núi và vùng sâu vùng xa, 
hoặc dân tộc thiểu số  dành nhiều thời gian để lấy củi, thu thập nhiên liệu và lấy nước. Giai đoạn 3 của nghiên cứu nhật ký 
thời gian vẫn thấy có sự khác biệt đáng kể trong khoảng thời gian nam giới và nữ giới dành để thu thập nhiên liệu và nước 
giữa các vùng –tại TPHCM là 3 phút và Hà Giang là 114 phút/ngày. 

GÓC NHÌN : NGHIÊN CỨU NHẬT KÝ THỜI GIAN CHO THẤY NHỮNG GÌ VỀ VIỆC THU THẬP NHIÊN LIỆU VÀ LẤY NƯỚC

Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL  từ tháng 4 - 11/2017

BIỂU ĐỒ 9: THỜI GIAN THU THẬP NHIÊN LIỆU,
 LẤY CỦI VÀ LẤY NƯỚC THEO DÂN SỐ
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Trong quá trình nghiên cứu nhật ký thời gian, phụ nữ đã giảm được thời gian trung bình dành để lấy nhiên liệu và lấy nước ở 
tất cả các địa điểm. Ví dụ ở Hà Giang, cả phụ nữ và nam giới đều giảm thời gian lấy nhiên liệu và lấy nước, nên tổng thời gian 
cho hoạt động này ở giai đoạn 3 đã giảm xuống. Như vậy, nguyên nhân có thể do sự phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước trong 
khu vực trong thời gian thực hiện nghiên cứu đã được hoàn thiện hơn và các các hộ gia đình tiếp cận nước sạch dễ dàng hơn.

Ngược lại ở Trà Vinh, thời gian cho việc lấy nhiên liệu và nước trong suốt quá trình nghiên cứu của nam giới tăng lên, trong khi 
thời gian phụ nữ dành cho công việc này giảm xuống - nghĩa là đã có sự phân bổ lại lao động giữa nam giới và phụ nữ trong các 
hộ gia đình. Điều này hoàn toàn có thể dựa trên ý kiến thu được từ các cuộc thảo luận nhóm tập trung khẳng định rằng nam 
giới sau khi tham gia nghiên cứu đã tăng thời gian dành cho công việc gia đình. Một nam giới tham gia nghiên cứu tại Trà 
Vinh trong đợt thu thập dữ liệu cuối nói rằng thời gian nhặt củi đã tăng lên.

Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL từ tháng 1 - 11/2017

BIỂU ĐỒ 10: THAY ĐỔI TRONG VIỆC
LẤY CỦI VÀ LẤY NƯỚC THEO THỜI GIAN TẠI HÀ GIANG

Nguồn: Khảo sát nhật ký thời gian CVCSKL  từ 1 - 11/2017

BIỂU ĐỒ 11: THAY ĐỔI TRONG VIỆC
LẤY CỦI VÀ LẤY NƯỚC THEO THỜI GIAN TẠI TRÀ VINH
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Rõ ràng đầu tư vào cơ sở hạ tầng như hệ thống tưới tiêu, đường sá, hạ tầng giao thông và các hạ tầng thị trường khác có thể 
đem lại những lợi ích kinh tế qua việc cải thiện năng suất nông nghiệp và tiếp cận thị trường. Mặt khác, đầu tư vào nước, vệ 
sinh, nhiên liệu (như thông qua điện khí hóa hoặc khí đốt) và các cơ sở hạ tầng khác ở hộ gia đình thường được coi là đầu tư 
phát triển cộng đồng chứ không phải lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, việc phân bổ lại các nguồn lực để hỗ trợ các cơ sở hạ tầng cấp 
hộ gia đình có thể mang lại lợi ích kinh tế bằng cách giải phóng thời gian mà cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ, có thể 
đóng góp cho các hoạt động kinh tế khác. Các hoạt động này có thể bao gồm việc tham gia vào công việc được trả lương, đầu 
tư thêm thời gian vào kinh doanh không chính thức của hộ gia đình, tham gia vào giáo dục hoặc đào tạo nghề hoặc phát triển 
các doanh nghiệp mới. Ví dụ, một nghiên cứu ở nông thôn Senegal chỉ ra mối liên quan rõ ràng giữa thời gian tiết kiệm được 
và tính sẵn có của hệ thống cấp nước nhỏ, tăng cung cấp nước cho phép phụ nữ nâng cao các hoạt động sản xuất hiện có và 
lập ra các doanh nghiệp mới. 

Điều quan trọng là cải thiện tiếp cận với nguồn nước sẽ giải quyết các rào cản về kinh tế cũng như rào cản tiếp cận hữu hình. 
Trong thảo luận nhóm tập trung ở Vĩnh Long (nơi phụ nữ dành gần 1 giờ mỗi ngày để lấy nước), những người tham gia nói 
rằng dù có nước sạch, người dân vẫn phải trả tiền sử dụng, vì vậy nhiều người vẫn lấy nước sông để sử dụng.
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Tiết kiệm bao nhiêu thời gian khi đầu tư vào hệ thống nước 
và vệ sinh môi trường?

Trong 3 giai đoạn của nghiên cứu, phụ nữ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, đã dành trung bình 143 phút mỗi ngày để nhặt 
củi và lấy nước. Trong một năm, tổng thời gian phụ nữ dành cho công việc này là 870 giờ (hơn 36 ngày). Nếu chỉ mất 1 nửa 
thời gian, cải thiện tiếp cận nước ở hộ gia đình có thể tiết kiệm cho một phụ nữ 435 giờ một năm.

Nếu tính một ngày làm việc 8 giờ thì mỗi phụ nữ ở huyện Quản Bạ sẽ tiêt kiệm được 54 ngày làm việc mỗi năm nếu họ 
có thể tiếp cận nước sạch được cải thiện.

Việc phân bổ lại CVCSKL đòi hỏi phân bổ lại quyền lực trong gia đình và xã hội. Khi nam giới dành nhiều thời gian hơn cho 
CVCSKL , cả gia đình sẽ được hưởng những lợi ích cụ thể, ví dụ như phụ nữ có thời gian tham gia vào các công việc được trả 
lương, học tập, nghỉ ngơi và giải trí, điều này cũng giúp thay đổi quan niệm cho rằng thu nhập của phụ nữ phụ thuộc vào nam 
giới và những việc phụ nữ làm không được coi trọng.

3.3 PHÂN BỔ LẠI QUYỀN LỰC
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Quyền lực trong gia đình đã được đề cập nhiều trong các cuộc thảo luận nhóm. Ví dụ, người tham gia nghiên cứu ở Lâm Đồng 
và Đăk Nông đã nhận xét rằng gánh nặng CVCSKL cản trở độc lập về tài chính của phụ nữ.    Một ý kiến khác ở Uông Bí cũng 
ghi nhận dù phụ nữ và đàn ông cùng tham gia lực lượng lao động ở cùng thời điểm, trách nhiệm chăm sóc không lương khiến 
phụ nữ không thể phát triển sự nghiệp như đàn ông.    Tại Cao Bằng, một trong số những người tham gia cho biết phụ nữ 
thường bị hạn chế tham gia vào các công việc xã hội, ví dụ như một số phụ nữ đã bỏ lỡ các sự kiện tại địa phương do Hội Phụ 
nữ tổ chức như ngày Phụ nữ Quốc tế và Ngày Phụ nữ Việt Nam do phải trông trẻ. 

Trách nhiệm chăm sóc không lương liên quan đến vai trò truyền thông về giới trong gia đình, đồng thời cũng củng cố những 
vai trò này. Những người tham gia thảo luận nhóm tập trung chủ yếu đề cập đến các định kiến và thành kiến xã hội, đây là lý 
do khiến phụ nữ làm công việc chăm sóc không lương nhiều hơn nam giới. Người tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh nói: 
"Nhìn chung, việc nhà được coi là một nghĩa vụ của phụ nữ. Họ chấp nhận và coi công việc nhà là niềm vui, bày tỏ lòng biết 
ơn đối với gia đình”.   Những người tham gia cũng nhận xét rằng việc giữ trẻ và công việc gia đình được coi là "công việc của 
phụ nữ" đã có từ rất lâu và không dễ thay đổi. Một người tham gia nghiên cứu tại Uông Bí nhận xét "Nhận thức của người 
dân, đặc biệt là nam giới, về CVCSKL còn hạn chế, sẽ cần thời gian để thay đổi nhận thức của họ”. 

CVCSKL đẩy phụ nữ ra ngoài lề xã hội, giảm vai trò và hạn chế thời gian tham gia vào các hoạt động tăng quyền năng cho phụ nữ và 
gây ảnh hưởng lớn hơn trong xã hội và gia đình. Các thành viên thảo luận nhóm cho rằng CVCSKL cản trở  phụ nữ tham gia vào công 
việc được trả lương, các hoạt động chính trị cộng đồng và các cuộc họp, các hoạt động giáo dục và đào tạo. Điều này ảnh hưởng đến 
quyền ra quyết định của phụ nữ trong gia đình, làm cho họ ít có khả năng gây ảnh hưởng và quyền quyết định trong hộ gia đình. 
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Báo cáo thảo luận nhóm của nam giới và phụ nữ của ActionAid cũng ghi nhận điều này. Sau khi tham gia vào chương trình của  
ActionAid, một số người nhận xét nam giới và các bé trai trong gia đình đã bắt đầu đảm nhận vai trò lớn hơn trong công việc 
gia đình và chăm sóc trẻ em. Một người tham gia nhận xét: “Sau khi tham gia các đợt khảo sát tôi nhận ra rằng, công việc mưu 
sinh cũng đã chiếm quá nhiều thời gian của vợ tôi, về tới nhà lại phải một mình làm hết những công việc nhà mà tôi thì chỉ 
loanh quanh hết ngủ lại xem tivi. Tôi rất vui khi được tham gia chương trình, qua đó mà tôi đã biết giúp đỡ vợ tôi”. 

Tuy nhiên, dù các ý kiến trong thảo luận nhóm cho rằng nam giới đã tham gia nhiều hơn vào CVCSKL, kết quả nhật ký thời gian 
lại cho thấy thời gian nam giới dành cho CVCSKL giảm xuống và phụ nữ vẫn đảm nhận phần lớn CVCSKL trong gia đình. Vì vậy, 
cơ cấu CVCSKL chỉ thay đổi khi và chỉ khi cơ cấu quyền lực trong các hộ gia đình và quy tắc xã hội hiện nay có sự thay đổi về chất.

Mặc dù phần lớn các cuộc thảo luận về  CVCSKL tập trung vào việc phân phối lại CVCSKL trong gia đình và xã hội để có lợi cho 
phụ nữ, các phân tích gần đây cũng tập trung vào lợi ích cho nam giới và gia đình. Báo cáo toàn cầu State of the World’s Fathers 
trong chiến dịch MenCare International  cho rằng sự tham gia nhiều hơn của  người cha về việc nuôi dạy con cái có liên quan 
đến sự phát triển nhận thức và thành tích học tập cao hơn, sức khoẻ tinh thần    tốt hơn và giảm tỷ lệ phạm tội ở con trai.  Các 
nghiên cứu cho thấy rằng sự kết nối gần gũi, không bạo lực giữa người cha với con giúp họ sống lâu hơn, ít vấn đề về sức khoẻ 
tinh thần hoặc thể chất hơn, ít lạm dụng ma túy, làm việc hiệu quả và hạnh phúc hơn. 
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Anh Dương Minh Tuấn là người dân tộc thiểu số H’Mông tại huyện Thông Nông. Từ năm 2016, anh tham gia khảo sát nhật 
ký thời gian sử dụng cho công việc chăm sóc không lương, từ đó, anh đã có những thay đổi về cách nhìn đối với công việc 
chăm sóc không lương: “Tôi nhận ra rằng việc nhà không chỉ là trách nhiệm của vợ mà là sự chung tay góp sức của đàn ông 
và gia đình”. Anh đã giúp vợ giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát và chăm sóc con gái hơn 1 tuổi. “Tôi luôn giúp vợ việc gia đình 
để vợ cảm thấy thoải mái hơn từ đó vợ chồng có thời gian dành cho con”.

Chị Giàng Thị Nu, vợ anh Tuấn cho biết chị rất hạnh phúc vì đã có thể có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng: “Tôi đã có 
nhiều thời gian hơn cho các công việc của xã hội như tập văn nghệ xóm, đi chợ buôn bán, họp xóm”.

Những người tham gia vào nghiên cứu nhật ký thời gian đã thảo luận các sáng kiến mà họ đã thực hiện để khuyến khích sự 
thay đổi của cá nhân trong các hộ gia đình về CVCSKL . Các hoạt động mà cộng đồng đã thực hiện bao gồm các hoạt động 
truyền thông thông qua các hoạt động sân khấu hóa và nâng cao nhận thức do chính quyền địa phương hỗ trợ. Những người 
tham gia cũng đã đưa ra các khuyến nghị cho các sáng kiến  để thay đổi quan điểm về công việc chăm sóc không lương. Các 
hoạt động này bao gồm: hội thảo, đào tạo và nâng cao nhận thức để giúp nam giới hiểu được tầm quan trọng của việc chia 
sẻ chăm sóc trong gia đình, cũng như các khóa đào tạo thực hành cho đàn ông về kỹ năng nuôi dạy con, nấu ăn, dọn dẹp và 
các nhiệm vụ chăm sóc khác. Cũng có một số bằng chứng cho thấy tham gia vào nhật ký thời gian như trong nghiên cứu có 
thể dẫn đến những thay đổi trong công việc chăm sóc không lương - những người tham gia cho rằng việc tham gia vào nghiên 
cứu giúp các thành viên gia đình có cái nhìn khác về chia sẻ công việc chăm sóc, qua đó đã dẫn tới thay đổi.

SÁNG KIẾN TÁI PHÂN BỔ CVCSKL VÀ QUYỀN LỰC TRONG HỘ GIA ĐÌNH

39

CÂU CHUYỆN CỦA ANH TUẤN

40



40

Ở nước ngoài, một loạt các sáng kiến thay đổi hành vi đã được thực hiện để khuyến khích thay đổi trong việc chia sẻ công việc chăm sóc:

Các chương trình nâng cao nhận thức và đào tạo giới trẻ: các chương trình này tập trung vào thanh niên nhằm thay đổi 
thói quen và hành vi về vai trò của nam giới và phụ nữ từ sớm, trước khi thói quen ấy được hình thành. Ví dụ: ở Ấn Độ, 
Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ Quốc tế đã phát triển chương trình Phong trào Bình đẳng giới trong Trường học (GEMS) 
dành cho học sinh vị thành niên. Chương trình khuyến khích các mối quan hệ dựa trên sự bình đẳng, thách thức các 
chuẩn mực xã hội và việc sử dụng bạo lực. Các học sinh tham gia cho thấy thay đổi thái độ trong vai trò giới, sự ủng hộ 
lớn hơn đối với việc tăng tuổi kết hôn ở nữ giới và sự tham gia của nam giới vào công việc gia đình cũng như chống lại 
phân biệt đối xử về giới và sử dụng bạo lực.
 
Đào tạo cho người cha: chương trình đào tạo cho người cha có kỹ năng chăm sóc trẻ và khuyến khích đàn ông thành lập 
các nhóm chăm sóc cũng đã có tác động ở nước ngoài. Chẳng hạn chương trình đào tạo phụ huynh do Trung tâm Tài 
nguyên Nam giới Rwanda và Promundo thực hiện đào tạo cho người cha. Kết quả sơ bộ từ một thử nghiệm ngẫu nhiên 
cho thấy nam giới trong nhóm can thiệp chia sẻ việc làm bình đẳng hơn với phụ nữ so với trong nhóm đối chứng. 

Để nam giới tham gia nhiều hơn vào các nghề chăm sóc cũng có thể giúp thay đổi các chuẩn mực xã hội bằng cách nêu 
bật ví dụ về nam giới như người chăm sóc và bình thường hóa vai trò chăm sóc của nam giới. Như vậy, có thể tăng lương 
trong lĩnh vực này vì sự tham gia của nam giới vào một lĩnh vực nào thì tăng tiền lương trong lĩnh vực đó cũng tăng theo.
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4. KẾT LUẬN

Trong quá trình nghiên cứu kéo dài hai năm, ActionAid và các đối tác đã xác định được một số bài học hữu ích cho nghiên 
cứu trong tương lai về  CVCSKL.  Một số bài học chính là:

BÀI HỌC VÀ CÁC BƯỚC TIẾP THEO

41

Quyền sở hữu của cộng đồng: Nghiên cứu do cộng đồng sở hữu, và do người địa phương điều hành tại các huyện. Mô 
hình này góp phần nâng cao hiểu biết và sự tham gia của người tham gia khảo sát và người hỗ trợ. Đào tạo chi tiết và 
toàn diện cho người hướng dẫn về các khái niệm CVCSKL  để đảm bảo sự nhất quán giữa các kết quả nghiên cứu.
Kết hợp nghiên cứu với vận động chính sách tại địa phương và cấp quốc gia: khi kết thúc mỗi giai đoạn thu thập dữ liệu, 
cộng đồng đã tổ chức cuộc họp với chính quyền địa phương để chia sẻ kết quả nghiên cứu nhật ký thời gian và thảo 
luận các sáng kiến hiệu quả để giải quyết vấn đề này. 
Nguồn lực và tính nhất quán: việc duy trì một mẫu thống nhất trong hai năm nghiên cứu là một thách thức cho nhóm 
nghiên cứu và cho người hỗ trợ tại địa phương,  do đó mẫu đã thu hẹp lại trong quá trình nghiên cứu. Thay đổi đối với 
mẫu xảy ra do những thay đổi về chương trình của ActionAid, do hoàn cảnh địa phương, do thay đổi hoàn cảnh trong 
từng trường hợp cụ thể của những người tham gia. Các hoạt động ghi nhật ký thời gian trong nhiều năm trong tương 
lai nên đảm bảo các mẫu có kích thước lớn để những thay đổi đối với mẫu không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.



KẾT LUẬN
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Việc tái phân bổ công việc chăm sóc không lương đòi hỏi hành động ở nhiều cấp khác nhau của xã hội và từ nền kinh tế - 
từ trong gia đình đến nơi làm việc. Mặc dù nghiên cứu nhật ký thời gian cho thấy phụ nữ đã giảm thời gian dành cho 
CVCSKL nhưng tác động tái phân bổ còn nhỏ. Sự giảm đáng kể nhất trong công việc chăm sóc không lương xảy ra giữa Giai 
đoạn 1 và Giai đoạn 2, nhưng cũng có sự thay đổi nhỏ giữa Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3, cho thấy trong các  cuộc thảo luận 
của cộng đồng và nhận thức CVCSKL đã có những thay đổi ban đầu nhưng chưa đáng kể: khi kết thúc nghiên cứu, phụ nữ 
vẫn làm nhiều CVCSKL hơn so với nam giới.

Để phân bổ lại công việc chăm sóc không lương, cần phải giải quyết các định kiến xã hội, "đàn ông là trụ cột gia đình" dẫn đến 
việc phụ nữ phải làm công việc không được trả lương và bị đánh giá thấp. Việc giải quyết vấn đề này  không chỉ tập trung nâng 
cao nhận thức và giáo dục nhiều hơn mà cần đầu tư nguồn lực và thay đổi các chính sách, thực tiễn từ chính phủ và khu vực tư 
nhân. Chỉ khi nào có sự thay đổi trong gia đình và xã hội thì mới có thể đạt được sự bình đẳng giới thực sự.

Tiếp theo, ActionAid sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong việc vận động cải thiện các dịch vụ công có tính nhạy cảm giới, bao gồm làm việc với các cơ 

quan chức năng  tại cấp địa phương và quốc gia. Tại địa phương, cộng đồng xây dựng kế hoạch giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức, cũng như vận 

động chính quyền cấp địa phương để giải quyết sự thiếu hụt trong cung cấp dịch vụ làm tăng gánh nặng chăm sóc không lương của phụ nữ. Tại cấp quốc 

gia, ActionAid có kế hoạch tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa công việc chăm sóc không lương, sự tham gia lực lượng lao động và an sinh xã hội, xem xét 

như thế nào công việc chăm sóc không lương ảnh hưởng đến việc phụ nữ được hưởng các khoản trợ cấp và lương hưu.



Tái phân bổ CVCSKL là điều quan trọng để Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Sự phát triển kinh tế Việt Nam đòi 

hỏi kỹ năng, tài năng và năng lực của toàn bộ dân số của cả nam và nữ. Đóng góp của phụ nữ vào công việc, cuộc sống và cộng 

đồng bị ảnh hưởng do gánh nặng CVCSKL cũng làm chậm lại tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam. Do đó đầu tư vào tái 

phân bổ CVCSKL là một đầu tư quan trọng để phát triển đất nước bền vững. 
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5. KHUYẾN NGHỊ

Những khuyến nghị này được xây dựng và dựa trên các khuyến nghị trong hai báo cáo trước: Để ngôi nhà trở thành tổ ấm, 
và San sẻ là yêu thương? 

Tăng đầu tư cho các lớp trông trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng theo Luật Giáo dục.
Tìm hiểu các cơ hội đào tạo, đăng ký và giám sát chất lượng nhà trẻ tại nhà tư thục đảm bảo phụ nữ có thu nhập thấp vẫn 
có thể tiếp cận dịch vụ chất lượng cao và an toàn. 
Nghiên cứu tiếp cận chính sách thay thế để tăng khả năng tiếp cận với chăm sóc trẻ em, ví dụ như ở Chile và Mexico bao 
gồm các chương trình trợ cấp hoặc các ưu đãi khác để khuyến khích phát triển nền kinh tế chăm sóc ở Việt Nam. Những 
phương án này nên xem xét mức độ sẵn có tối đa của cơ sở giữ trẻ có chất lượng cao chi phí thấp và cung cấp việc làm 
thỏa đáng cho phụ nữ.
Đề xuất chính sách tăng cường hỗ trợ dịch vụ chăm sóc người già dài hạn, trong bối cảnh dân số già, ví dụ nâng mức lương 
hưu cho người già thu nhập thấp, cung cấp chi phí cho dịch vụ chăm sóc hoặc điều dưỡng cộng đồng, và tăng cường chất 
lượng y tế phòng bệnh.

(a) Chính phủ Việt Nam nên xây dựng một chiến lược để đầu tư vào nền kinh tế chăm sóc, bao gồm:

1. Đầu tư vào nền kinh tế chăm sóc:



44

Khu vực tư nhân cần đóng vai trò dẫn đầu trong nền kinh tế chăm sóc. Các tổ chức tư nhân nên đầu tư vào các chính sách 
thân thiện với gia đình để đảm bảo rằng cả nam và nữ công nhân có thể cân bằng trách nhiệm chăm sóc có lương và 
không lương. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tư nhân cần đảm bảo trả lương cho nhân viên và khuyến khích cả nam 
giới và nữ giới làm việc trong ngành chăm sóc. Việc này cần có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng và xã hội giám sát 
chất lượng dịch vụ và tăng tính giải trình của các bên.  

2. Nâng cấp cơ sở hạ tầng để hỗ trợ công việc chăm sóc:

Chính phủ Việt Nam nên xem xét sử dụng luật và chính sách liên quanh đến các điều kiện làm việc thân thiện với gia đình 
để khuyến khích vai trò chăm sóc của nam giới, mà không bỏ qua hỗ trợ cần thiết cho phụ nữ - những người vẫn làm phần 
lớn các CVCSKL. Ví dụ như việc tăng thời gian nghỉ chăm sóc con mới sinh cho cha, cho phép chuyển đổi các quy định về 
thời gian của cha và mẹ và khuyến khích các cơ sở làm việc để bố trí giờ làm việc linh hoạt.

UBND cấp tỉnh, huyện nên ưu tiên các dự án cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nước của hộ gia đình ( như lắp 
đặt bể nước tại gia đình & đường ống dẫn nước ) và  những nhiên liệu cải tiến, như điện khí hóa nông thôn hoặc nhiên liệu 
thay thế. Những sáng kiến này nên được lồng ghép vào các dự án phát triển nông thôn khác nếu có thể hoặc được tài trợ như 
các dự án độc lập. Phân tích giới trong các dự án phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng nên được thực hiện để xác định những 
dự án này có thể hỗ trợ nền kinh tế chăm sóc cũng như nền kinh tế chính thức và tránh củng cố vai trò giới hiện nay.

(b)

(c)



3. Tập huấn và nâng cao nhận thức:

Các cơ quan Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội (như Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Mặt trận Tổ quốc) và 
các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nên đầu tư cho 
các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho nam giới và 
trẻ em trai nhằm thách thức các khuôn mẫu giới về chăm sóc, 
củng cố tầm quan trọng của việc cùng chăm sóc, cung cấp các kỹ 
năng thực hành trong việc nuôi dạy con cái và làm việc nhà cho 
nam giới. Có thể bắt đầu bằng việc khởi xướng và phát triển 
chương trình "Bàn tay yêu thương của Cha" theo mục tiêu 5.4 
của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững. 

Các cơ quan Chính phủ, các công ty tư nhân và các cơ quan 
truyền thông nên phối hợp thực hiện các sáng kiến nâng cao 
nhận thức để trao quyền cho phụ nữ và nam giới để thách thức 
các chuẩn mực xã hội hiện tại về vai trò giới và tái phân bổ lại trác 
nhiệm công việc chăm sóc một cách bình đẳng.

(a)

(b)
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Phân tích dữ liệu và soạn thảo Tóm tắt khuyến nghị chính sách

Phương châm nghiên cứu của ActionAid

‘Nghiên cứu của ActionAid dựa trên các bằng chứng thực tiễn, đặt người dân – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái - ở vị trí trung 

tâm, kết hợp với hiểu biết và chuyên môn ở cả bên trong và bên ngoài của tổ chức, hướng tới thay đổi tích cực vai trò của các 

bên liên quan trong quá trình phát triển. Điều này tạo nền móng cho quá trình phát triển ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế’.

Bà Fyfe Strachan, Qu  H  tr  chương trình, d  án an sinh xã h i Vi t Nam (AFV) 

             Chỉnh sửa

      Bà Trần Thị Bích Loan,Vụ Bình đẳng giới – Bộ LĐTBXH
              Bà Nguyễn Phương Thúy, ActionAid Việt Nam

               Biên tập

               Bà Hoàng Phương Thảo, ActionAid Việt Nam



3R là giải pháp nhằm giải quyết sự bất bình đẳng trong việc phân chia các CVCSKL mà phụ nữ phải đảm nhiệm. Nghiên cứu 
được chia làm 3 giai đoạn: 

GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU ‘3R’

Giai đoạn 1:   (R1) Recognition –Ghi nhận: CVCSKL  cần được ghi nhận là một “công việc” CVCSKL cần được ghi nhận và tính 
toán trong việc tính lương hưu trong tương lai hoặc tính CVCSKL vào GDP trong các số liệu thống kê quốc gia.

Giai đoạn 2:  (R2) Reduction –Giảm thiểu: CVCSKL của phụ nữ giảm thông qua việc truyền thông và có các dịch vụ công như 
nhà trẻ và trạm y tế gần nơi ở. 

Giai đoạn 3:  (R3) Redistribute - Phân phối lại: Số lượng CVCSKL được giảm đivà được chia sẻ  công bằng hơn giữa các thành 
viên, ví dụ như việc nam giới trong gia đình dành nhiều thời gian hơn để làm việc nhà và chăm sóc trẻ nhỏ.
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