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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

 Dịch vụ tài chính như là tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm cung cấp cơ hội nâng 

cao sản lượng nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, an ninh lương thực và sức 

sống kinh tế cho các hộ gia đình, cộng đồng và quốc gia [80]. 

 Phụ nữ đóng góp một phần quan trọng trong nông nghiệp và phát triển kinh 

tế nông thôn ở tất cả các nước trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển. 

Hiện nay, phụ nữ đóng góp 40% lực lượng lao động trong tất cả các lĩnh vực, 43% 

cho lĩnh vực lao động nông nghiệp trên toàn thế giới [86]. Mặc dù vậy, có rất nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ bị hạn chế hơn so với nam giới trong việc tiếp nguồn 

lực sản xuất nói chung. Theo nghiên cứu tổng hợp của FAO 2011, ở các nước 

đang phát triển phụ nữ không chỉ bị hạn chế về khả năng tiếp cận nguồn lực sản 

xuất mà nếu họ được tiếp cận với nguồn lực sản xuất thì quy mô, số lượng cũng 

thấp hơn nam giới. Việc tồn tại khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới trong việc 

tiếp cận nguồn lực sản xuất là một trong các nguyên nhân hạn chế cơ hội kinh tế 

của phụ nữ, khiến năng suất trong sản xuất của phụ nữ thấp hơn nam giới, từ đó 

tạo ra khoảng cách về giới trong thu nhập. Sự tồn tại khoảng cách về giới trong 

tiếp cận nguồn lực sản xuất nông nghiệp khiến cho các nỗ lực giảm nghèo của các 

quốc gia hạn chế đi nhiều, ví dụ việc phụ nữ khó tiếp cận với các quyền sở hữu 

đất làm tăng 60% so với mức trung bình nguy cơ bị thiếu đói [86]. Nếu được trao 

quyền tiếp cận các nguồn lực bình đẳng với nam giới, phụ nữ ở các nước đang 

phát triển có thể tăng sản lượng trên các thửa ruộng mà họ canh tác lên từ 20 -30% 

và nhờ đó giúp nâng tổng sản lượng nông nghiệp của các nước nghèo tăng từ 2.5% 

đến 4%. Sản lượng nông nghiệp tăng thêm đó có thể giúp làm giảm 12 -17% số 

người đói nghèo trên toàn thế giới, tương đương từ 100 đến 150 triệu người [86]. 

Bên cạnh những nghiên cứu tổng hợp về bất bình đẳng giới trong tiếp cận các 

nguồn lực sản xuất nói chung thì trên thế giới cũng có một số nghiên cứu về bất 
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bình đẳng giới cho từng nguồn lực sản xuất cụ thể như: bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận đất đai [60]; [108]; bất bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục [43]; [94]; 

[121]; bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng [57]; [58]; [63].  

 Tín dụng đặc biệt là tín dụng chính thức là một trong những công cụ quan 

trọng, trực tiếp trong việc nâng cao năng suất sản xuất, do đó giảm hoặc xóa bỏ 

bất bình đẳng giới cho phụ nữ trong việc tiếp cận tín dụng chính thức là một trong 

những giải pháp hữu hiệu nâng cao năng suất, phát triển kinh tế xã hội.  

 Phát triển kinh tế hộ gia đình nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam rất quan 

trọng vì nền nông nghiệp Việt Nam và kinh tế nông thôn đang phụ thuộc vào 10 

triệu hộ gia đình có quy mô nhỏ ở nông thôn. Tỷ lệ dân số sống ở khu vực nông 

thôn chiếm 66,7%, trong đó tỷ lệ dân số nữ chiếm 50,67%, tỷ lệ dân số nam chiếm 

49,33% GSO, 2016, phụ nữ Việt Nam đóng góp một phần vô cùng quan trọng 

trong tổng lực lượng lao động nông nghiệp và đóng góp một phần không nhỏ trong 

việc phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, theo thống kê của FAO 

(2011) thì phụ nữ Việt Nam hạn chế hơn so với nam giới trong tiếp cận tín dụng 

đặc biệt là tín dụng chính thức, điều đó ảnh hưởng đến năng suất lao động, phát 

triển kinh tế nông thôn Việt Nam. 

 Từ các lý do nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài của Luận án là:“Bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam”  

2. Mục đích, ý nghĩa của luận án  

2.1. Mục đích của luận án 

 Luận án có hai mục đích chính đó là: (i) Tổng hợp, ứng dụng các lý thuyết 

vào việc phân tích bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức; (ii) Phân 

tích bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở 

nông thôn Việt Nam theo 2 cách tiếp cận vĩ mô và vi mô;  
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2.2. Ý nghĩa của luận án 

 Luận án bao gồm một số ý nghĩa chủ yếu sau: (i) Đóng góp vào kho tàng 

trí thức về bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực, cụ thể ở đây là bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức; (ii) Theo cách tiếp cận vĩ mô,  xác 

định các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức; 

(iii) Theo cách tiếp cận vi mô, luận án xác định được yếu tố giới tính của chủ hộ 

tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình đồng thời 

phân tích các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới đối với giá trị tín dụng chính 

thức mà hộ gia đình được vay; (iv) Dựa trên các kết quả nghiên cứu đưa ra một số 

giải pháp, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam nhằm giảm bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

Việt Nam;  

Với mục đích nghiên cứu rõ ràng luận án đã sử dụng phương pháp nghiên 

cứu khoa học phù hợp (luận án sử dụng cả phương pháp phân tích định tính và 

phương pháp phân tích định lượng) để đạt được các mục tiêu nghiên cứu (các mục 

tiêu nghiên cứu cụ thể được trình bày ở phần 1.4 chương 1) nghiên cứu sinh hi 

vọng rằng: (i) luận án thực sự sẽ là một trong những tài liệu có ý nghĩa,  giúp ích 

cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đưa ra các chính sách phù hợp nhằm 

giảm thực trạng bất bình đẳng giới đặc biệt là bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức ở Việt Nam; (ii) luận án sẽ góp phần vào thay đổi nhận thức của 

xã hội về bất bình đẳng giới đặc biệt là bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức.  

3. Kết cấu của luận án  

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của luận án gồm 4 chương như sau:  

 Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức.  
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 Chương 2: Cơ sở lý luận về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

 Chương 3: Thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam.  

 Chương 4: Một số khuyến nghị nhằm giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG 

GIỚI TRONG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài liên quan 

đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài về bất bình đẳng giới 

(i) Báo cáo “Đưa vấn đề giới vào phát triển thông qua sự bình đẳng giới về quyền 

hạn, nguồn lực và tiếng nói” của ngân hàng thế giới 2001.  

Nghiên cứu này đã tổng hợp các nghiên cứu đa ngành về vấn đề giới. Báo 

cáo đã đưa ra: (a) Khái niệm về bình đẳng và bất bình đẳng giới; (b) thực trạng phân 

biệt giới tính theo các khía cạnh trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước 

đang phát triển; (c) vai trò của các thể chế chính thức (luật pháp) các thể chế phi 

chính thức (phong tục tập quán, văn hóa) đối với vấn đề bình đẳng giới. 

(ii) Báo cáo “Phát triển con người châu Á Thái Bình Dương”; chương trình phát 

triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP)  

Báo cáo cũng chỉ ra sự bất bình đẳng giới trong quyền pháp lý và “tiếng 

nói” trên chính trường, đồng thời đưa chỉ số đánh giá bất bình đẳng giới (GII). 

 Báo cáo phát triển thế giới với chủ để “Bình đẳng giới và phát triển” của 

Ngân hàng thế giới (2012) [126] đã đưa đưa ra 3 khía cạnh đánh giá bình đẳng và 

bất bình đẳng giới:  

(a) Sự tích tụ năng lực (sức khỏe, học hành, tài sản vật chất);  

(b) Việc sử dụng năng lực để nắm bắt các cơ hội kinh tế và tạo thu nhập;  

(c) Việc sử dụng các năng lực được tích tụ đó để tác động đến quyền lợi 

của các nhân và hộ gia đình. Báo cáo đã đánh giá những bước tiến trong việc giảm 
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bất bình đẳng giới, đồng thời cũng chỉ ra những khía cạnh bất bình đẳng giới còn 

tồn tại và lựa chọn chính sách tập trung giải quyết nguyên nhân cơ bản của tình 

trạng bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực ưu tiên. 

(iii) Ngân hàng thế giới khu vực Đông Á và thái Bình Dương   

Báo cáo đã nghiên cứu chi tiết các khía cạnh bất bình đẳng giới ở khu vực 

Đông Á và thái Bình Dương từ đó đưa ra cơ sở hoạch định chính sách mang tính 

đặc trưng cho khu vực này. 

(iv) Báo cáo “Phụ nữ trong nông nghiệp, thu hẹp khoảng cách về giới cho phát triển” 

Báo cáo đã đưa ra: (a) Khái niệm về giới; (b) Vai trò của phụ nữ trong 

sản xuất nông nghiệp; (c) Thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn 

lực sản xuất; (d) Ảnh hưởng của bất bình đẳng giới trong đối với năng suất sản 

xuất nông nghiệp. 

 Bên cạnh một số nghiên cứu mang tính tổng quát thì có rất nhiều nghiên 

cứu tập trung vào các khía cạnh cụ thể như: nghiên cứu tác động của bất bình đẳng 

giới tới tăng trưởng kinh tế: “Các nguồn lực tăng trưởng kinh tế”; Bất bình đẳng 

giới trong thu nhập và tăng trường; “Tác động của bất bình đẳng giới trong giáo 

dục và việc làm tới tăng trưởng kinh tế ở các nước đăng phát triển”; Tác động của bất 

bình đẳng giới trong giáo dục tới tăng trưởng kinh tế; tác động của bất bình đẳng giới 

trong việc làm tới tăng trưởng kinh tế. 

(v) Như vậy, các nghiên cứu nói trên đã cung cấp:  

(a) các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, tiêu chí đánh giá về bất bình đẳng 

giới; (b) đánh giá thực trạng bất bình đẳng giới trên một số khía cạnh ở góc độ 

quốc gia, khu vực, quốc tế; (c) đánh giá mối quan hệ bất bình đẳng giới và tăng 

trưởng, phát triển kinh tế; (d) các nhân tố tác động tới bất bình đẳng giới. 
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1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu đã công bố ở nước ngoài về bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

(i) Dịch vụ tài chính là một công cụ quan trọng để nâng cao năng suất.  

Dịch vụ tài chính thúc đẩy sự phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực giữa các 

nơi dư thừa và thiếu hụt tài nguyên trong nền kinh tế; dịch vụ tài chính giúp trao 

đổi hàng hóa, dịch vụ rẻ hơn, giảm thiểu rủi ro hơn. Đối với các cá nhân có ít tài 

sản, tiếp cận tài chính làm cho nó có thể: 

(a) tiêu thụ hàng hóa thuận tiện hơn; (b) cải thiện được công nghệ do đó có 

thể tăng năng suất; (c) có được vốn lưu động để có được đầu vào sản xuất một 

cách kịp thời, và (d) tận dụng cơ hội thị trường [49]; [55]; [60]. 

(ii) Bất bình đẳng giới trong việc trong tiếp cận tín dụng chính thức chưa 

được nghiên cứu sâu, rộng như bất bình đẳng ở một số lĩnh vực khác như bất bình 

bình đẳng chủng tộc, bất bình đẳng trong giáo dục, thu nhập, lý do cho sự khan 

hiếm của nghiên cứu về chủ đề này có thể là do giới hạn về mặt dữ liệu.  

Tuy nhiên, trên thế giới cũng đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này như các 

nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng. Các nghiên cứu được 

thực hiện ở các khu vực khác nhau với các phương pháp khác nhau thì đưa ra một 

số kết quả khác nhau. Tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng phụ nữ 

đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển, 

trong đó họ chiếm một phần lớn trong lao động sản xuất cho cây lương thực và 

cây công nghiệp [89]; và đồng thời họ quản lý các lĩnh vực riêng của họ [90]; 

[91];[100];[107]; [108]; [109]. Tuy nhiên, họ lại bị phân biệt đối xử trong thị 

trường tín dụng, phụ nữ đôi khi không thể có tài khoản ngân hàng hoặc không tự 

thực hiện được các hợp đồng tài chính vì các rào cản pháp lý và các quy tắc văn 

hóa. Ngoài ra, họ bị hạn chế trong việc kiểm soát tài sản thế chấp – một trong 

những điều kiện quan trọng trong để được vay tiền. Hơn thế nữa, các tổ chức tín 

dụng thường hạn chế phụ nữ trong việc cận tín dụng hoặc là cho vay với lượng 
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vốn nhỏ hơn so với nam giới trong cùng một điều kiện [90]; [91];[100];[107]; 

[108]; [109].   

(iii) Hầu hết các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

ở châu Phi đều chỉ ra phụ nữ hạn chế hơn so với nam giới trong việc tiếp cận tín 

dụng đặc biệt là tín dụng chính thức, điều đó thể hiện qua các bằng chứng thực tế 

khác nhau.  

Ví dụ ở Nigeria, 14% nam giới được tiếp cận tín dụng trong khi đó chỉ có 

5% nữ giới được tiếp cận; ở Kenya, tỷ lệ nam giới được tiếp cận tín dụng là 14% , 

tỷ lệ nữ giới tiếp cận tín dụng là 4%, kết quả hỗn hợp về việc bất bình đẳng trong 

tiếp cận tín dụng ở khu vực đông Á [119], [120]. Nghiên cứu khác của [90]; [91] 

ở Mỹ Latin cũng chỉ ra rằng phụ nữ hạn chế trong việc tiếp cận tín dụng hơn so 

với nam giới khi họ cùng điều kiện kinh tế- xã hội tương đương nam giới. 

(iv) Các nghiên cứu ở châu Phi chỉ ra rằng như hầu hết các nước đang phát 

triển, phụ nữ ở vùng cận Sahara châu Phi (SSA) thường có một trách nhiệm không 

cân xứng về phúc lợi của gia đình họ và phụ nữ nghèo là đối tượng phân biệt đối 

xử trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức.  

Điều này xuất phát từ vị thế của họ trong hộ gia đình, họ bị hạn chế trong 

việc tiếp cận, sử dụng các tài sản. Tài sản đảm bảo là một trọng những yếu tố quan 

trọng để đảm bảo được tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức. Hầu hết đàn ông 

trong gia đình có quyền kiểm soát các tài sản có thể bán được có thể được sử dụng 

làm tài sản thế chấp để tiếp cận các dịch vụ tài chính. Do đó, tiếp cận tài sản tư đó 

có thể tiếp cận với tài chính vi mô cho phụ nữ là rất quan trọng để giảm nghèo và 

trao quyền cho phụ nữ. Tương tự như các nghiên cứu khác ở Châu Phi Ogunlela, 

Y.I. and Mukhtar, A.A., 2009 [119] đã đưa ra bằng chứng rằng phụ nữ ở Nigeria bị 

hạn chế hơn so với nam giới trong tiếp cận các nguồn lực sản xuất, trong đó có tiếp 

cận tín dụng chính thức, so với phụ nữ, đàn ông đã thu được khoảng 80% tín dụng 

chính thức hơn. 
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(v) Ở các khu vực khác như Mỹ  

Trong nghiên cứu của Bewley, J. D., & Black, M. (1978) [59] đã chỉ ra rằng 

sự khác biệt về giới trong quá trình phê duyệt cho vay cũng là một khía cạnh quan 

trọng để đánh giá có hay không tồn tại bất bình đẳng giới trong thị trường tín dụng, 

tác giả đã sử dụng dữ liệu khảo sát trên toàn quốc-FDIC không tìm thấy bất kỳ sự 

khác biệt đáng kể nào về tỷ lệ từ chối cho vay giữa các ứng viên nam và nữ. 

Hoover, W. G, vv. (1982) [101], nghiên cứu cùng một vấn đề, thấy rằng các ứng 

dụng cho vay của phụ nữ ở thành phố New York có nhiều khả năng bị từ chối hơn 

so với nam giới. Tuy nhiên, Hoover, W. G, et al. (1982) [101], không thấy rằng 

giới tính của người vay ảnh hưởng đến tỷ lệ từ chối cho vay đối với các khoản vay 

có nguồn gốc ở California. Sử dụng dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Boston, 

Munnell, et al. (1996) [111] chứng minh rằng nữ giới có nhiều khả năng bị từ chối 

tiếp cận tín dụng hơn so với các ứng viên nam. Với việc sử dụng dữ liệu Khảo sát 

Quốc gia về Doanh nghiệp Nhỏ (NSSBF), Cavalluzzo (1998) [72], Blanchflower, 

et al. (2003) [71], chỉ ra rằng không tồn tại bất bình đẳng giới trong cho vay doanh 

nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, Cavalluzzo, et al. (2002) [72] trong nghiên cứu của mình 

lại chỉ ra rằng sau khi kiểm soát một tập hợp lớn các đặc điểm của người đi vay, 

doanh nghiệp và cho vay thì các khoản vay doanh nghiệp nhỏ của chủ sở hữu nữ 

ít được chấp thuận hơn và lãi suất được tính trên khoản vay của họ cao hơn so với 

khách hàng vay vốn là nam. Cavalluzzo, vv. (2002) [72] cũng chứng minh rằng 

người cho vay dường như không phân biệt đối xử với chủ sở hữu nữ dưới dạng 

phân bổ tín dụng, mà là dưới hình thức cho vay và yêu cầu thế chấp. Phụ nữ được 

cho là có nhiều khả năng được yêu cầu cầm cố tài sản thế chấp và trả lãi suất cao 

hơn. Agier và Szafarz (2013) [47], sử dụng dữ liệu từ một tổ chức tài chính vi mô 

của Brazil nhận thấy rằng mặc dù khoảng cách giới tính không tồn tại trong các 

điều kiện về tín dụng, nhưng nó tồn tại theo các điều kiện cho vay. Kết quả cho 

thấy rằng phụ nữ có các dự án kinh doanh lớn phải đối mặt với kinh nghiệm làm 

sao để giảm lãi suất đi vay và điều kiện vay khắc nghiệt hơn nam giới. Một Cheng, 
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et al. (2011) [75] ở Mỹ đã tập trung vào chênh lệch tỷ lệ hợp đồng cho vay giữa 

các nhóm giới trong việc cho vay thế chấp bằng cách sử dụng dữ liệu của người 

vay từ Khảo sát Tài chính Người tiêu dùng (SCF). Các tác giả chỉ ra rằng sự khác 

biệt về giới trong tiếp cận tín dụng không phải do sự phân biệt đối xử của người 

cho vay đối với giới tính của người đi vay mà do hành vi thông tin, khả năng chi 

trả của người đi vay. Một nghiên cứu khác của Cheng, vv. (2015) [76], kiểm tra 

xem có phân biệt đối xử về lãi suất trong việc cho vay đối với người Mỹ gốc Phi 

hay không. Kết quả cho thấy người Mỹ gốc Phi trả lãi suất cao hơn đáng kể so với 

các đối tác da trắng của họ. Hơn nữa, kết quả hồi quy định lượng chỉ ra rằng độ 

lớn của sự khác biệt về chủng tộc trong tỷ lệ hợp đồng cho vay dường như lớn hơn 

đối với phụ nữ Mỹ gốc Phi so với nam giới Mỹ gốc Phi, nhưng tầm quan trọng 

của sự khác biệt này không được thử nghiệm chính thức. Cũng sử dụng dữ liệu 

Khảo sát Tài chính Người tiêu dùng (SCF), Duca và Rosenthal (1994) [83] tập 

trung vào các khoản vay thế chấp cố định thông thường, nhưng không thiết lập 

được sự bất bình đẳng giới trong thị trường cho vay thông thường. Zhang (2013) 

đã kết hợp dữ liệu cấp vốn độc quyền từ một ngân hàng quốc gia với dữ liệu về tỷ 

lệ tiết lộ nhà ở (HMDA) để thu thập thông tin về giới tính của người vay và kết 

luận rằng nam giới độc thân thường có lãi suất cao hơn so với nam và nữ những 

người đi vay có điều kiện về đơn xin vay được chấp thuận, trong khi những người 

phụ nữ độc thân thì không. 

(vi) Một số nghiên cứu ở châu Âu  

Như Bellucci, et al. (2010) [66] đã sử dụng dữ liệu từ các ngân hàng ở Ý 

đã kết luận rằng các doanh nhân nữ bị thiệt thòi so với các đối tác nam của họ về 

mặt tính khả dụng của tín dụng và các yêu cầu tài sản thế chấp, nhưng không phải 

trong điều kiện định giá cho vay.  

(vii) Một số nghiên cứu ở châu Úc  
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Như Acker (1990) [43], Mayoux (1995) [113] và Acker (2006) [44] phát 

hiện rằng nam giới chiếm ưu thế hơn so với nữ giới trong xã hội và phụ nữ bị bất 

bình đẳng trong sử dụng tài nguyên và ưu tiên thấp hơn khi tiếp cận cả dịch vụ thể 

chế và dịch vụ tín dụng chính thức. Ở lục địa phát triển nhất này đàn ông giữ vẫn 

nhiều vị trí cao cấp hơn, đàn ông nắm quyền điều hành các doanh nghiệp, cơ quan 

công quyền hơn so với phụ nữ. Hơn nữa, đàn ông được tìm thấy có ưu thế hơn 

trong chính trị, các hoạt động giải trí và các dịch vụ cộng đồng và dịch vụ tín dụng 

[45]; [46].  

(viii) Ở khu vực châu Á,  

Nghiên cứu Naila Kabeer (2005) [32] ở Nam Á đã chỉ rằng nam giới có 

nhiều cách để có được tín dụng hơn phụ nữ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, cả nam và 

nữ đều có quyền tiếp cận tín dụng tương tự. Ngược lại, ở Mỹ Latinh, mặc dù có 

điều kiện kinh tế xã hội tương tự, bằng chứng về sự thiên vị về tiếp cận tín dụng 

đã được tìm thấy, nơi phụ nữ lại gặp khó khăn trong thị trường tín dụng [90]; [91] 

 Theo Fletschner, D. (2009) [78]; Feder, G. and Onchan, T.(1987) [79]; và 

World Bank (2008) [110] thì nhiều nghiên cứu và bằng chứng trên toàn thế giới 

đã chỉ ra rằng phụ nữ gặp nhiều khó khăn khi đối mặt trong thị trường tín dụng 

chính thức, ví dụ, không mở tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện hợp đồng tài 

chính vì rào cản pháp lý và văn hóa. Hơn nữa, phụ nữ có ít quyền đối với tài sản 

nông nghiệp thường được sử dụng làm tài sản thế chấp cho vay, và phân biệt đối 

xử là phổ biến ở các tổ chức cho vay tư nhân và công cộng, thường cho vay nhỏ.  

 Các nghiên cứu đều chỉ ra tình trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng nói riêng vẫn diễn ra phổ biến, với bất lợi thuộc về phụ nữ. Trên cơ sở phân 

tích các nguyên nhân (quan điểm truyền thống, phong tục tập quán, trình độ học 

vấn...) dẫn đến tình trạng bất bình đẳng này thì các nghiên cứu chưa chỉ ra được 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động để từ đo đưa ra các lựa chọn ưu tiên 

về mặt chính sách.  
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(ix) Một số nhận định 

Sau khi tổng quan các nghiên cứu liên quan đến bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng, nếu tiếp cận theo hình thức vi mô thì các yếu tố tác động đến 

tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình liên quan đến các nhóm yếu tố: 

(a) các yếu tố thuộc chủ hộ hoặc chủ cơ sở kinh doanh: tuổi, giới tính, trình độ học 

vấn, tình trạng hôn nhân; (b) các yếu tố thuộc về hộ gia đình: số người trong độ 

tuổi lao động, tỷ lệ phụ thuộc, khoảng cách từ nhà đến nơi vay vốn, nghề nghiệp 

của các thành viên, hình thức kinh doanh của các hộ gia đình, tiếp cận đất đai (hộ 

gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?); (c) các yếu tố khác: 

lịch sử vay vốn của các hộ gia đình (hộ gia đình có nợ xấu hay không?), thời gian 

gian vốn (vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn). Trong các yếu tố nêu trên thì hầu hết 

các nghiên cứu đều chỉ ra rằng tiếp cận tài sản là yếu tố tác động nhiều nhất đến khả 

năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình. Các nhóm yếu tố tác động 

đến bất bình đẳng giới tiếp cận tín dụng chính thức bao gồm: (a) các yếu tố thuộc 

thể chế chính thức; (b) các yếu tố thuộc thể chế phi chính thức; (c) thị trường;  (d) 

hộ gia đình. 

1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong nước liên quan 

đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong nước về bất bình đẳng giới 

 Ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề giới, các 

nghiên cứu này đã đề cập cả góc độ tổng quan và những khía cạnh cụ thể của vấn 

đề bất bình đẳng giới. 

(i) Nghiên cứu: “Phân tích tình hình và đề xuất chính sách nhằm tăng 

cường tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam” (Ủy ban quốc gia vì sự 

tiến bộ của phụ nữ 2004) đã đề cập đến: (a) vấn đề giới trong việc làm và địa vị 

kinh tế; (b) giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; (c) sức khỏe và an toàn; (d) 

tham gia lãnh đạo và hoạt động chính trị. 
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 Một số nghiên cứu đánh giá tổng quan thực trạng vấn đề bất bình đẳng giới, 

và đưa ra các chính sách khuyến nghị như:  

(ii) “Đánh giá tình hình giới ở Việt Nam” [117];  

“Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ”; “Bình đẳng giới trong 

giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu dựa vào số liệu điều tra mức 

sống của các hộ gia đình Việt Nam 2006”. Các nghiên cứu này sử dụng hai chỉ số 

GDI và GEM đã: (a) đánh giá thực trạng bất bình đẳng giới trên nhiều phương 

diện như giáo dục, y tế, và lao động việc làm, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong 

các cơ quan quyền lực; (b) so sánh được vị thế của Việt Nam trong khu vực và 

quốc tế về vấn đề bất bình đẳng giới.  

(iii) Tuy nhiên, theo tác giả thì các nghiên cứu này có một số giới hạn như sau:  

(a) Việc sử dụng mô hình kinh tế lượng trong các nghiên cứu còn rất ít;  

(b) Chưa chỉ ra được nguyên nhân sâu xa của vấn đề bất bình đẳng giới;  

(c) Chưa đánh giá được mức độ tác động của các yếu tố đến bất bình đẳng giới. 

 Bên cạnh một số nghiên cứu mang tính chất tổng quan, thì ở Việt Nam 

cũng đã xuất hiện rất nhiều các nghiên cứu đi sâu vào các khía cạnh: “Tác động 

của bất bình đẳng giới tới phát triển ở Việt Nam”; “Bất bình đẳng giới về về 

thu nhập của người lao động ở Việt Nam và gợi ý một số chính sách”; “Tác 

động của kinh tế xã hội của việc gia nhập WTO đến phụ nữ và nông thôn Việt 

Nam, Nghiên cứu định tính ở Hải Dương và Đồng Tháp”; Trung tâm nghiên 

cứu Lao động nữ và Giới (RCFL &G); nghiên cứu và đánh giá sự khác biệt về 

trình độ dân trí giữa nam và nữ, cơ hội đi học các cấp phổ thông của trẻ em trai 

và trẻ em giá nghiên cứu về vấn đề bất bình đẳng giới trong cộng đồng dân tộc 

thiểu số của Việt Nam, Nguyễn Quỳnh Hoa (2015) [16], "Bình đẳng giới trong 

tiếp cận đất sản xuất ở Việt Nam". Luận án đã hệ thống hoá được lý thuyết, xây 

dựng được khung lý thuyết về bình đẳng giới trong tiếp cận đất (một nguồn lực 
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sản xuất quan trọng). Luận án đã chỉ ra phụ nữ Việt Nam bị hạn chế hơn so với 

đàn ông trong việc tiếp cận đất sản xuất của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam.  

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong nước liên quan đến tiếp 

cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

 Phạm Bảo Quốc; Nguyễn Thị Búp (2016) [33] đã sử dụng mô hình Logit 

để Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của 

nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện duyên hải, tỉnh Trà Vinh. Kết quả 

nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới khả năng bị giới hạn tín 

dụng của nông hộ sản xuất lúa là: hiện giá tài sản có thể thế chấp vay vốn, nguyên 

giá tài sản lưu động, trình độ học vấn và địa bàn (địa phương). Trong đó, 3 yếu tố 

trước có tác động nghịch tới khả năng bị giới hạn tín dụng của nông hộ và trình 

độ học vấn của chủ hộ là yếu tố có tác động mạnh tới khả năng bị giới hạn tín 

dụng chính thức của các nông hộ trồng lúa ở địa bàn nghiên cứu [12]. 

 Trần Ái Kết; Huỳnh Trung Thời (2013), sử dụng mô hình Logit và hồi quy 

đa biến (OLS) để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính 

thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh An Giang. Tác giả đã chỉ ra rằng, diện tích đất 

có ý nghĩa tích cực, có mối quan hệ với khả năng tiếp cận vốn chính thức, trình độ 

học vấn của chủ hộ cũng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tiếp cận vốn chính 

thức của nông hộ và chủ hộ có vị trí trong xã hội thì hộ có khả năng tiếp cận vốn 

chính thức cao hơn [12].  

 Trần Ái Kết (2009), sử dụng mô hình hồi quy OLS và mô hình Logit để xác 

định các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức của trang trại nuôi 

trồng thủy sản ở tỉnh Trà Vinh. Kết quả phân tích hồi qui mô hình Logit cho biết 

có nhiều yếu tố trong mô hình tác động ở mức có ý nghĩa tới khả năng bị giới hạn 

tín dụng chính thức của trang trại. Các yếu tố có tác động thuận như tuổi và trình 

độ học vấn của chủ trang trại; tỷ lệ diện tích mặt nước nuôi thực tế; có sử dụng tín 

dụng thương mại và thu nhập phi sản xuất của trang trại. Kết quả phân tích hồi qui 
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OLS cho thấy nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới lượng vốn tín dụng chính 

thức của trang trại. Các yếu tố có tác động thuận như chi phí xây dựng ao nuôi, 

chi phí sản xuất và có mô hình nuôi phụ. Các yếu tố có tác động nghịch: tổng giá 

trị tài sản, tỷ lệ diện tích mặt nước nuôi thực tế và tỷ suất lợi nhuận (ROA) [12].  

 Nguyễn Quốc Oánh (2010),  Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ 

nông dân: Trường hợp nghiên cứu ở vùng cận ngoại thành Hà Nội bằng phân tích 

mô hình Heckman hai bước nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín 

dụng chính thức của hộ nông dân ở ngoại thành Hà Nội, đã có những kết luận quan 

trọng. Tuổi, địa vị xã hội của chủ hộ, tín dụng không chính thức của hộ và thủ tục 

vay vốn chính thức là những yếu tố cùng có tác động thuận tới khả năng tiếp cận 

tín dụng chính thức của hộ. Trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích đất, thu nhập 

bình quân, tài sản thế chấp và mục đích vay là những yếu tố có tác động thuận đến 

lượng vốn vay chính thức của hộ [18]. 

 Duong, P.B. and Izumida, Y., (2002) [84], trong nghiên cứu về tiếp cận tín 

dụng của nông hộ ở 3 tỉnh (Ninh Bình, Quảng Ngãi và An Giang) trên 3 miền của 

Việt Nam, bằng phân tích hồi qui mô hình Tobit, đã kết luận các yếu tố chủ yếu 

tác động tới lượng tín dụng chính thức của nông hộ là: tổng diện tích đất canh tác 

(tác động thuận), giá trị đàn gia súc (tác động thuận) và địa phương. Các yếu tố 

quan trọng tác động tới mức tín dụng phi chính thức: tỷ lệ khẩu phụ thuộc (tác 

động thuận), tổng diện tích canh tác (tác động thuận). Kết quả phân tích hồi qui 

mô hình Probit cho biết các nhân tố quyết định nông hộ bị giới hạn tín dụng chính 

thức: danh tiếng của nông hộ (tác động nghịch), tỷ lệ khẩu phần ăn theo (tác động 

thuận) và số lượng xin vay (tác động thuận) trong khi bình phương lượng xin vay 

tác động nghịch tới khả năng bị giới hạn tín dụng chính thức của nông hộ. 

 Một nghiên cứu của Vương Quốc Duy và Lê Long Hậu (2012) về “Vai trò 

của tín dụng chính thức trong đời sống nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Bài nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp phân tích hai bước logic 
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với số liệu được thu thập từ 288 nông hộ ở Thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà 

Vinh. Bước thứ nhất, hàm Probit được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp cận tín 

dụng của nông hộ. Bước thứ hai, sự khác biệt giữa nông hộ vay vốn và không vay 

vốn dựa trên một vài tiêu chí của hộ nghèo (tổng tài sản, chi tiêu cho giáo dục, chi 

tiêu cho thực phẩm, tổng thu nhập của nông hộ,…) được thực hiện thông qua 

phương pháp so sánh cặp. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ có vay vốn sẽ có 

điều kiện tốt hơn để gia tăng thu nhập, tăng giá trị tài sản, tăng chi tiêu cho giáo 

dục và chi tiêu cho thực phẩm hơn là hộ không vay vốn. Do đó, việc tiếp cận tín 

dụng có thể giảm tỷ lệ hộ nghèo đói ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Việt 

Nam [11]. 

 Nguyễn Văn Vũ An, Phạm Phi Hùng, Bùi Hoàng Nam (2016), đánh giá khả 

năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh 

Trà Vinh. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân trên địa bàn xã Đại An, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 

một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi với tổng số nông hộ được phỏng vấn là 152. 

Áp dụng hàm Probit, kết quả phân tích cho thấy, các nhân tố có ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận tín dụng của nông hộ bao gồm: tuổi của chủ hộ, số thành viên trong 

gia đình, trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích đất của hộ, khả năng đi vay từ các 

nguồn không chính thức, thu nhập của hộ và tổng tài sản của hộ [19]. 

 Trịnh Thị Thu Hằng (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng 

của hộ nông dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hiện nay người nông 

dân có nhu cầu lớn đối với tín dụng cho cả mục đích sản xuất và tiêu dùng. Mặc 

dù, người dân quan tâm đến tín dụng nhưng thực tế họ đã không nộp đơn để xin 

vay do lo ngại rủi ro trong sản xuất và sợ bị ngân hàng từ chối cho vay. Vấn đề 

này đã xuất hiện ở cả hộ vay và không vay trong cả ba nhóm hộ khá, trung bình 

và nghèo tại địa phương nhưng nó đặc biệt phổ biến đối với những hộ nghèo. 

Người nông dân suy xét có lý trong việc quyết định nguồn vốn tín dụng nào họ 
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xin vay cho mỗi một mục đích sử dụng vốn vay cụ thể. Lượng tín dụng hộ nộp 

đơn xin vay, tỉ lệ người phụ thuộc, số người ốm, diện tích đất canh tác,... là những 

nhân tố góp phần ảnh hưởng đến quyết định hạn lượng tín dụng của Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mức độ thỏa mãn nhu cầu tín dụng (lượng 

tín dụng thực tế được vay so với nhu cầu) có ảnh hưởng quan trọng đối với sản 

xuất nông nghiệp, cụ thể là cho hoạt động chăn nuôi [9]. 

1.1.2.3. Các công trình nghiên cứu đã công bố ở trong nước về bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

(i) Hiện tại, Việt Nam có rất ít các nghiên cứu liên quan đến bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận nguồn lực sản xuất nói chung, và nghiên cứu đến bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức nói riêng. 

 Chuỗi báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam từ năm 

2002 – 2016 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) hợp tác với 

trường Đại học Copenhagen, Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện đã chỉ ra được 

thực trạng việc tiếp cận các yếu tố nguồn lực sản xuất của các hộ gia đình ở nông 

thôn Việt Nam ở góc độ tổng thể, cũng như các phân nhóm thu nhập, vùng, sự 

chênh lệch theo giới. Tuy nhiên, chuỗi báo cáo này mới chỉ ra kết quả dưới dạng 

dữ liệu và mô tả tổng quát, chưa có nội dung phân tích thực trạng cũng như các 

chính sách khuyến nghị. Một số nghiên cứu về tiếp cận đất đai như: “Tiếp cận đất 

đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay"; “Bình đẳng giới trong tiếp cận 

đất sản xuất ở Việt Nam” ; Các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng phụ nữ hạn chế 

hơn so với nam giới trong việc tiếp cận nguồn lực sản xuất. 

 Một số nghiên cứu của  Duong, P. B. and Izumida, Y. 2002 [84] đã làm 

việc tại Việt Nam về các khía cạnh khác nhau của nông nghiệp, chẳng hạn như 

phân tích tác động của các dịch vụ thể chế về năng suất cây trồng; hay một báo 
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cáo từ FAO / UNDP (2002) về Việt Nam đã chỉ ra rằng phụ nữ ít tiếp cận tín dụng 

và phải trả lãi suất cao hơn trên số tiền nợ gốc so với các đối tác nam. 

(ii) Các nghiên cứu đã được thực hiện ở Việt Nam cũng chỉ ra rằng:  

Nếu tiếp cận theo hình thức vĩ mô thì các yếu tố tác động đến bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận nguồn lực sản xuất của các hộ gia đình bao gồm: (a) các yếu tố 

thuộc thể chế chính thức; (b) các yếu tố thuộc thể chế phi chính thức; (c) thị trường; 

(d) hộ gia đình;  

(iii) Nếu tiếp cận theo hình thức vi mô  

Các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực sản 

xuất bao gồm: (a) các yếu tố thuộc chủ hộ hoặc chủ cơ sở kinh doanh: tuổi, giới 

tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân; (b) các yếu tố thuộc về hộ gia đình: số 

người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ phụ thuộc, khoảng cách từ nhà đến nơi vay vốn, 

nghề nghiệp của các thành viên, hình thức kinh doanh của các hộ gia đình; (c) các 

yếu tố khác. 

1.1.3. Các đóng góp và khoảng trống nghiên cứu của các công trình nghiên cứu 

đã tổng quan 

1.1.3.1. Đóng góp của các công trình nghiên cứu đã tổng quan 

(i) Các nghiên cứu trên thế giới đã cung cấp:  

 Nền tảng lý thuyết, tiêu chí vững chắc cho việc đánh giá thực trạng bất bình 

đẳng giới theo từng khía cạnh như bất bình đẳng giới trong giáo dục, bất bình đẳng 

giới trong thu nhập, bất bình đẳng giới trong đất đai...; Nguyên nhân chính dẫn 

đến bất bình đẳng giới trong các khía cạnh đó  là sự tồn tại định kiến về giới đó là 

tư tưởng trọng nam khinh nữ; Các yếu tố dẫn đến bất bình đẳng giới đó là (a) các 

yếu tố thuộc về chủ hộ như giới tính chủ hộ, độ tuổi, trình độ học vấn chủ hộ...(b) 

các yếu tố thuộc về hộ gia đình: số thành viên trong hộ gia đình, tỷ lệ người phục 

thuộc, vị trí địa lý của hộ gia đình....; (c) các yếu tố khác... Các giải pháp chung 
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khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới theo các khía cạnh: (a) Hoàn thiện, bổ sung, 

sửa đổi hệ thống pháp luật; (b) thay đổi định kiến về giới; (c) xây dựng các chương 

trình ưu đãi cho phụ nữ.   

(ii) Các nghiên cứu ở Việt Nam đã cung cấp 

 Tổng quan, hệ thống lại được khung lý thuyết về bất bình đẳng giới. Cung 

cấp các bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại bất bình đẳng giới theo tất cả các 

khía cạnh ở Việt Nam: bất bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai, bất bình đẳng giới 

trong thu nhập, bất bình đẳng giới trong giáo dục, bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận thông tin; bất bình đẳng giới trong thời gian làm việc... 

1.1.3.2. Khoảng trống nghiên cứu của các công trình nghiên cứu đã tổng quan  

 Vấn đề giới là vấn đề bị ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố cấu trúc xã hội, 

đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán. Do đó, các nghiên cứu trên thế giới chỉ có 

có thể giúp chúng ta xây dựng khung lý thuyết mà không thể áp dụng làm chính 

sách chung để giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực 

sản xuất nói chung và tiếp cận tín dụng chính thức nói chung ở mỗi quốc gia riêng 

biệt, đây chính là “khoảng trống” mà tác giả muốn nghiên cứu.  

 Các nghiên cứu ở Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, mô tả 

mà ít sử dụng phương pháp định lượng. Chưa có nghiên cứu nào sử dụng phương 

pháp Blinder - Oaxaca (một phương pháp nổi tiếng trong việc đánh giá bất bình 

đẳng giữa hai nhóm) để đo đánh giá bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức ở Việt Nam 

 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu của các nghiên 

cứu trước đó thực trạng ở Việt Nam đề tài luận án tập trung vào giải quyết một số 

nội dung sau: (i) Phân tích các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức theo cách thức tiếp cận vĩ mô; (ii) Theo cách tiếp cận vi 

mô, xác định yếu tố giới tính của chủ hộ có tác động đến khả năng tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình hay không? phân tích các yếu tố tác động đến 
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bất bình đẳng giới đối với giá trị tín dụng chính thức mà hộ gia đình được vay; 

Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam 

nhằm giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia 

đình ở nông thôn Việt Nam. 

1.2. Hướng nghiên cứu của luận án 

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án 

1.2.1.1. Mục tiêu tổng quát 

Phân tích thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam theo hai cách tiếp cận: tiếp cận vĩ mô 

và tiếp cận vi mô từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm giảm thực trạng bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt 

Nam. Để thực hiện được các mục tiêu tổng quát này thì luận án sẽ phải thực hiện 

được một số mục tiêu cụ thể như sau:  

1.2.1.2. Mục tiêu cụ thể  

(i) Luận giải cơ sở lý luận về bất bình đẳng giới, bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức;  

 (ii) Phân tích các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức ở hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam theo cách tiếp cận vĩ mô;  

(iii) Phân tích các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức ở hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam theo cách tiếp cận vi mô.  

Cụ thể là: (a) Xác định yếu tố giới tính chủ hộ có ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông Việt Nam hay không? (b) 

Phân tích các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong giá trị tín dụng chính thức 

mà hộ gia đình được vay và phân tích các yếu tố tác động đến khoảng cách này. 
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 (iv) Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực trạng của Việt 

Nam nhằm giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ 

gia đình ở nông thôn Việt Nam;  

1.2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án 

1.2.2.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam, cụ thể là quyền và cơ 

hội trong quá trình tiếp cận tín dụng chính thức ở nông thôn Việt Nam do nam 

giới làm chủ hộ và nữ giới làm chủ hộ. 

1.2.2.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án  

- Về không gian:  

Luận án nghiên cứu trên phạm vi cả nước Việt Nam 

- Về thời gian:  

Luận án phân tích và đánh giá thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức ở các hộ gia đình ở Việt Nam theo số thứ cấp và số liệu khảo 

sát hộ gia đình giai đoạn 2008-2016. 

- Về nội dung: 

Luận án nghiên cứu hai nội dung chính là: (i) bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức theo cách tiếp cận vĩ mô và (ii) bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức theo cách tiếp cận vi mô. 

1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận án 

Các câu hỏi nghiên cứu chính mà luận án cần giải quyết là: (i) Theo cách 

tiếp cận vĩ mô thì các yếu tố nào ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam? (ii) Theo cách tiếp cận 

vi mô thì giới tính của chủ hộ có tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức 
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của các hộ gia đình ở nông Việt Nam hay không? (iii) Các yếu tố nào tác động (tác 

động thuận và tác động nghịch) đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ 

gia đình ở nông thôn Việt Nam? (iv) Các yếu tố nào tác động đến khoảng cách về 

giới đối với giá trị tín dụng chính thức được vay của các hộ gia đình ở nông thôn Việt 

Nam? (v) Những chính sách nào có thể làm giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức ở Việt Nam? 

1.2.4. Cách tiếp cận nghiên cứu đề tài 

Để giải quyết được mục đích chính và các mục tiêu của nghiên cứu, luận 

án đã tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo hai cách vi mô và vĩ mô.  

1.2.4.1. Cách tiếp cận vĩ mô  

Luận án sẽ sử dụng các thông tin qua nghiên cứu chính sách về tín dụng 

và bình đẳng giới ở Việt Nam, phân tích tài liệu thứ cấp, phân tích yếu tố ảnh 

hưởng qua thực trạng các yếu tố trong thực tế Việt nam 

1.2.4.2. Cách tiếp cận vi mô  

Luận án sẽ sử dụng các mô hình định lượng nhằm đánh giá tác động các 

yếu tố đến bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức qua số liệu khảo 

sát hộ gia đình. Tiếp cận vi mô cho phép hiểu rõ hơn các vấn đề của chính sách vĩ 

mô đồng thời cung cấp bằng chứng cho các đánh giá phân tích vĩ mô. 

1.2.5. Khung phân tích của luận án 

Để giải quyết được mục đích chính và các mục tiêu của nghiên cứu, luận 

án đã tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo hai cách vi mô và vĩ mô.  

 Với cách tiếp cận vĩ mô luận án sẽ sử dụng các thông tin qua nghiên cứu 

chính sách về tín dụng và bình đẳng giới ở Việt Nam, phân tích tài liệu thứ cấp, 

phân tích yếu tố ảnh hưởng qua thực trạng các yếu tố trong thực tế Việt Nam 
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 Với tiếp cận vi mô luận án sẽ sử dụng các mô hình định lượng nhằm đánh 

giá tác động các yếu tố đến bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức qua 

số liệu khảo sát hộ gia đình. Tiếp cận vi mô cho phép hiểu rõ hơn các vấn đề của 

chính sách vĩ mô đồng thời cung cấp bằng chứng cho các đánh giá phân tích vĩ mô. 

  

 

 

 

 

 

Hình 1. 1: Khung phân tích của luận án 

Nguồn: Tác giả xây dựng 

Để thực hiện nghiên cứu theo cách tiếp cận trên đây, luận án sẽ sử dụng kết 

hợp cả 2 phương pháp là phân tích định tính và phân tích định lượng. Chi tiết về 

phương pháp nghiên cứu trong luận án sẽ được mô tả ở Chương 1. Khung phân 

tích luận án được tóm tắt theo Hình 1.1:  

 Các yếu tố thế chế chính thức, phi chính thức, thị trường, hộ gia đình dẫn đến 

sự tồn tại hay không tồn tại sự phân biệt đối xử về giới. Để phân tích được có hay 

không sự tồn tại phân biệt đối xử về giới đề tài luận án sử dụng phương pháp phân 

tích định tính. Có những yếu tố có thể quan sát được và có những yếu tố không thể 

quan sát được trong phân biệt đối xử về giới. Sự bất bình đẳng trong các yếu tố có 

thể quan sát được và không thể quan sát được sẽ tạo nên bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Để phân tích được 
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cận tín dụng 

chính thức của 

các HGĐ ở 

nông thôn  

Phân 

tích định 

tính 

Phân tính định 
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– Blinder 
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bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình ở nông thôn 

Việt Nam đề tài luận án sử dụng phương pháp phân tích định lượng đó là mô hình 

Logit, OLS, Oaxaca - Blinder.  

1.2.6. Nguồn dữ liệu 

  Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu luận án đã sử dụng các nguồn dữ 

liệu thứ cấp bao gồm:  

(i) Tạp chí, sách, báo, các báo cáo của các tổ chức FAO, UNDP, ...  

(ii) Bộ số liệu VARHS 2016: Nguồn dữ liệu chính được khai thác sử dụng 

trong luận án từ cuộc Điều tra hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam (VARHS) 

được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Viện 

Chính sách Chiến lược nông nghiệp và Phát triển nông thôn (IPSARD), Viện Khoa 

học lao động Xã hội (ILSSA) và nhóm Nghiên cứu kinh tế phát triển (DERG) 

thuộc trường Đại học tổng hợp Copenhagen thực hiện dưới sự tài trợ của DANIDA 

thực hiện 2 năm một lần, lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2002, trên địa bàn 

nông thôn 4 tỉnh thí điểm sau đó từ năm 2006 mở rộng ra 12 tỉnh (Hà Nội, Phú 

Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk; 

Đắk Nông, Lâm Đồng và Long An), trải dài khắp nước Việt Nam.  

 Mục đích của cuộc điều tra VARHS (Vietnam access to Resource 

Household Survey) là tìm hiểu sâu về thực trạng kinh tế của các hộ gia đình tại 

khu vực nông thôn Việt Nam với trọng tâm tập trung thu nhập thông tin kinh tế - 

xã hội, từ tiết kiệm, thu nhập của các hộ gia đình đến các vấn đề như tiếp cận các 

nguồn lực sản xuất (vốn vật chất, tài chính, con người và xã hội).  

 Trong nghiên cứu tập trung hai thác thông tin liên quan đến tiếp cận tín 

dụng của các hộ gia đình năm 2016 như: giới tính chủ hộ, tuổi chủ hộ, trình độ 

học vấn chủ hộ, số lượng thành viên trong độ tuổi trong lao động, tỉ lệ phụ thuộc, 

giá trị tài sản thế chấp, thời gian vay tín dụng.... 
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 Khu vực thu thập và điều tra số liệu là phần màu đỏ trên bản đồ. Từ bản 

đồ Việt Nam và bản đồ thể hiện khu vực điều tra dữ liệu chúng ta thấy 12 tỉnh 

được thu thập số liệu trải dài khắp ba miền bắc - trung - nam của Việt Nam, có 

nghĩa là dữ liệu thu thập được có thể đại diện cho toàn bộ khu vực nông thôn 

Việt Nam [31]. 

 

Hình 1. 2: Sơ đồ thể hiện khu vực nghiên cứu 

Nguồn: Điều tra hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam 

1.2.7. Phương pháp nghiên cứu 

 Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích các yếu tố tác động đến 

khoảng cách về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở nông thôn ở cấp độ hộ 

gia đình. Do đó, phân chia các hộ gia đình theo giới tính chủ hộ: hộ gia đình có 

nam chủ hộ và hộ gia đình có nữ chủ hộ  sau đó thực hiện phân tích, so sánh để từ 

đó chỉ ra các yếu tố tác động đến khoảng cách về giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức của các hộ gia đình có nam chủ hộ và hộ gia đình nữ chủ hộ. 

 Mặc dù việc nghiên cứu ở cấp độ hộ đối với các khía cạnh liên quan đến 

mối quan hệ giới, theo một số nhà nghiên cứu, có hạn chế đó là che giấu các tác 

động khác biệt đối với phụ nữ trong các hộ do gia đình nam giới đứng đầu và che 

lấp sự phức tạp của các mối quan hệ giới tính bên trong hộ, tuy nhiên do sự hạn 
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chế về số liệu  điều tra nên trên thế giới rất nhiều nghiên cứu vẫn sử dụng cách 

thức này. Dưới góc độ xem xét thực trạng bình đẳng giới trong cận tín dụng chính 

thức ở nông thôn Việt Nam là phù hợp vì chủ hộ là người có vai trò điều hành, 

quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết định những công việc của hộ. Thông 

thường (nhưng không nhất thiết) chủ hộ là người thường có thu nhập cao nhất 

trong hộ, nắm được tất cả các hoạt động kinh tế và nghề nghiệp của các thành viên 

khác của hộ. 

1.2.7.1. Phương pháp so sánh  

Phương pháp so sánh thường được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa hai 

nhóm với nhau[6], [16], [21], [44],[46]. Mục tiêu chính của luận án là đánh giá thực 

trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở Việt Nam, do đó đó 

phương pháp so sánh giữa hai nhóm chủ hộ là nam và chủ hộ là nữ ở một cùng thời 

điểm ở tất cả các khía cạnh được sẽ sử dụng xuyên suốt trong luận án. 

1.2.7.2. Phương pháp phân tích, đánh giá các văn bản chính sách  

 Phương pháp phân tích đánh giá các văn bản chính sách được sử dụng nhiều 

trong các nghiên cứu trong và ngoài nước [13], [16], [20], [21], [22], [55], [54]. 

Trong nghiên cứu này phương pháp phân tích đánh giá các văn bản chính sách 

được sử dụng đánh giá văn bản, chính sách (môi trường thể chế chính thức) của 

Chính phủ liên quan đến tiếp cận tín dụng chính thức qua các giai đoạn khác nhau 

như chính sách đất đai, bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới.  

1.2.7.3. Phương pháp phân tích thống kê mô tả 

 Theo theo các nghiên cứu trước đó [21], [16], [6], [43],[45], phương pháp 

thông kê mô tả thường được sử dụng để mô tả đặc điểm hộ gia đình. Do đó trong 

nghiên cứu này, phương pháp phân tích thống kê mô tả được sử dụng trong mô tả 

đặc điểm hộ gia đình theo giới tính của chủ hộ và phân tích thực trạng bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. 
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 Theo theo các nghiên cứu trước đó[6], [16], [21], [44],[46], đề tài luận án 

này sử dụng kiểm định trung bình tổng thể T- test để kiểm định giả thuyết về sự 

bằng nhau của 2 trung bình tổng thể dựa trên 2 mẫu độc lập rút từ 2 tổng thể này. 

1.2.7.4. Các phương pháp định lượng và mô hình sử dụng trong nghiên cứu  

(i) Mô hình xác định các định các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

 Có rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm trước đây sử dụng hình nhị phân để 

xác định các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng  Mohamed, K., 2003 

[110] sử dụng mô hình logit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp 

cận tín dụng vi mô của hộ ở hai quốc gia Zanzibar và ở Phillipines; nghiên cứu về 

vấn đề tiếp cận tín dụng của các nông hộ nghèo bao gồm Okurut, F.N., 2006 tại 

Việt Nam [117]. 

 Trên cơ sở các nghiên cứu thực nghiệm trước đó và điều kiện cụ thể của 

Việt Nam, luận án sử dụng mô hình logit sau để xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến tiếp cận tín dụng và xác định biến giới tính chủ hộ có ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp cận tín dụng hay không. 

logit (Pi) = log (
Pi

1 − Pi
) =  β0 + βiXi +  ε (mô hình 1) 

Trong đó: 

Pi: Xác xuất tiếp cận tín dụng của hộ i; β0: là hằng số; ε: sai số 

βi: các hệ số  

Xj: biến giải thích đã được trình bày ở phụ lục số 2 

(ii) Mô hình phân tích và đánh giá các yếu tố tác động đến lượng tín dụng 

chính thức được vay 
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Để phân tích và đánh giá các yếu tố tác động đến lượng tín dụng chính thức 

được vay rất nhiều nghiên cứu đã sử dụng phương pháp OLS [54], [55]. Do đó 

trong đề tài luận án này để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng 

nhận được của hộ chúng tôi sử dụng phương pháp OLS để ước lượng mô hình hồi 

quy đa biến: 

 Mô hình xác định cá yếu tố ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng nhận được 

của hộ. 

Ln Loanval =  β0
∗ +  βi

∗Xi +  ε (mô hình 2) 

 Mô hình xác định cá yếu tố ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng nhận được 

của hộ có chủ hộ là nam: 

Ln Loanvalm =  β0m + βimXim +  εm (Mô hình 3) 

 Mô hình xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng nhận được 

của hộ có chủ hộ là nữ: 

Ln Loanvalf =  β0f + βifXif +  εf (Mô hình 4) 

Trong đó:  

Lnloanval, Lnloanvalm, Lnloanvalf: lần lượt là ln của giá trị tín dụng được 

vay của các hộ, các hộ có chủ hộ là nam, các hộ có chủ hộ là nữ;  

β0
∗ ; β0m; β0f: là các hệ số của mô hình; 

Xi; Xim;  Xif: Các biến giải thích đã được trình bày ở bảng 1.1; 

βi
∗; βim; βif: Các hệ số cần ước lượng của mô hình; 

ε; εm; εf: các sai số mô hình; 

Kiểm định mô hình 

(a) Hiện tượng phương sai thay đổi 
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Sử lựa chọn robusst trong câu lệnh stata ivreg để hạn chế hiện tượng phương 

sai thay đổi. 

(b) Kiểm định Ramsey Reset 

H0: Mô hình không có biến bị bỏ sót 

H1: Mô hình có biến bị bỏ sót 

(c) Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 

 Kiểm định này được thực hiện thông qua giá trị thống kê VIF (Variance 

inflaction factor) 

(iii) Mô hình phân tích, đánh giá khoảng cách về giới giá trị tín dụng chính 

thức được vay.  

 Về lý thuyết, quá trình phân rã của Oaxaca – Blinder biết đến lần đầu tiên 

vào năm 1973. Trong nghiên cứu của họ khoảng cách về tiền lương giữa hai nhóm 

được chia làm hai phần, phàn “giải thích được” và phần “không giải thích được”. 

Phần “giải thích được” chỉ ra sự khác biệt tiền lương là do sự khác biệt về năng 

suất lao động, như là học vấn hoặc là kinh nghiệm làm việc. Phần “không giải 

thích được” chỉ ra sự khác biệt biệt về tiền lương là do phân biệt đối xử [5]; [96]. 

Sau này phương pháp phân rã Oaxaca – Blinder (1973) đã được phát triển và ứng 

dụng rộng rãi để nghiên cứu sự khác nhau (khoảng cách) trong giá trị trung bình 

của hai nhóm như: nghiên cứu về sự khác nhau trong tỷ lệ sống sót của doanh 

nghiệp và nước và doanh nghiệp không nhà nước; sự khác nhau trong khoản vay 

tín dụng giá cao, bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng; sự khác nhau về sở 

hữu cổ phiếu theo sắc tộc, sự khác nhau trong tỷ lệ chi trả cổ tức [122]... 

 Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật phân rã Oaxaca – Blinder (Oaxaca-

Blinder decomposition) để so sánh sự khác biệt về giới tính của chủ hộ đối với 

hạn mức tín dụng được vay. Mô hình thực nghiệm như sau:  
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D = E(ln  loanvalm) −  E(ln  loanvalf) = β0
∗ (E(Xim) − E(Xif)) + (βim −

 β0
∗ )E(Xim) + (β0

∗ − βif)E(Xif ) (mô hình 5) 

Endowment (giải thích được) =  β0
∗ (E(Xim) − E(Xif)) 

Male structural Advantage (Lợi thế của chủ hộ là nam)

=  β0
∗ (E(Xim) − E(Xif) 

Female structural disadvantage (Bất lợi của chủ hộ là nữ)

=  (β0
∗ − βif)E(Xif) 

Trong đó: 

β_0^*, β_im, β_if là các hệ số được ước lượng từ các mô hình (2), (3), (4); 

(E(Xim); E(Xif): Là kỳ vọng của các biến giải thích trong các mô hình (2), 

(3), (4); 

  Phương pháp mô hình hóa: thông qua việc xây dựng mô hình định lượng 

để ước lượng mức độ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở Việt 

Nam theo các nội dung: khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và lượng vốn chính 

thức mà hộ được vay nhằm bổ sung thêm cơ sở thực chứng cho các phân tích 

thống kê. Mô hình ước lượng phân rã các yếu tố tác động tới bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở Việt Nam. (chi tiết các biến 

trong mô hình xem Phụ lục số 2). 
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Tiểu kết Chương 1 

Trong Chương này luận án đã: 

(1) Tổng quan các công trình nghiên cứu đã được công bố trên thế giới và 

ở Việt Nam về: bất bình đẳng và bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức.  Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới đã cung cấp các khái niệm, định nghĩa, 

quan điểm, tiêu chí đánh giá về bất bình đẳng giới; đánh giá thực trạng bất bình 

đẳng giới trên một số khía cạnh ở góc độ quốc gia, khu vực, quốc tế; đánh giá mối 

quan hệ bất bình đẳng giới và tăng trưởng, phát triển kinh tế; các nhân tố tác động 

tới bất bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính, nếu tiếp cận theo hình thức vi mô thì các yếu tố tác động 

đến tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình liên quan đến các nhóm yếu 

tố: (a) các yếu tố thuộc chủ hộ hoặc chủ cơ sở kinh doanh: tuổi, giới tính, trình độ 

học vấn, tình trạng hôn nhân; (b) các yếu tố thuộc về hộ gia đình: số người trong 

độ tuổi lao động, tỷ lệ phụ thuộc, khoảng cách từ nhà đến nơi vay vốn, nghề nghiệp 

của các thành viên, hình thức kinh doanh của các hộ gia đình, tiếp cận đất đai (hộ 

gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?); (c) các yếu tố khác: 

lịch sử vay vốn của các hộ gia đình (hộ gia đình có nợ xấu hay không?), thời gian 

gian vốn (vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn). Trong các yếu tố nêu trên thì hầu hết 

các nghiên cứu đều chỉ ra rằng tiếp cận tài sản là yếu tố tác động nhiều nhất đến khả 

năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình. Các nhóm yếu tố tác động 

đến bất bình đẳng giới tiếp cận tín dụng chính thức bao gồm: (a) các yếu tố thuộc 

thể chế chính thức; (b) các yếu tố thuộc thể chế phi chính thức; (c) thị trường;  (d) 

hộ gia đình. 

(2) Đồng thời, trong chương này luận án đã đưa ra mục tiêu nghiên cứu, 

phạm vi và câu hỏi nghiên cứu.  

  



32 

 

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TIẾP CẬN TÍN 

DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở NÔNG THÔN 

 

2.1. Tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

2.1.1. Tín dụng chính thức và đặc điểm giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

2.1.1.1. Khái niệm tín dụng chính thức và đặc điểm của hoạt động tín dụng 

chính thức 

(i) Khái niệm về tín dụng chính thức 

 Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà sử học và kinh tế học, hoạt động vay 

mượn hay cho vay lấy lãi tồn tại trong khoảng thời gian 2000 – 1500 năm trước 

công nguyên. Thậm chí, hoạt động tín dụng xuất hiện trước sự ra đời của các ngân 

hàng. Thuật ngữ “tín dụng” credit, kpegum, xuất phát gốc từ La tinh crediltum tức 

là sự tin tưởng, tín nhiệm. Theo ngôn ngữ Việt Nam đó là sự vay mượn theo sự 

tin tưởng, tín nhiệm giữa các bên. 

Khái niệm tín dụng có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ: (a) Tín dụng là 

sự trao đổi các tài sản hiện tại để nhận các tài sản cùng loại trong tương lai; (b) 

Tín dụng là quan hệ mua bán quyền sử dụng vốn, giá cả là lãi suất; (c) Tín dụng 

là quan hệ kinh tế, theo đó một người thoả thuận để người khác sử dụng số tiền 

hay tài sản của mình trong một thời gian nhất định với các điều kiện có hoàn trả 

vốn và lãi. 

 Một cách chung nhất, khái niệm tín dụng theo luật ngân hàng Việt Nam và 

các tổ chức tín dụng ghi nhận rằng, tín dụng là quan hệ vay (mượn) dựa trên cơ sở 

tin tưởng và tín nhiệm giữa bên cho vay (mượn) và bên đi vay (mượn) (trong 

nghiên cứu này bên đi vay là hộ gia đình). Theo đó, bên cho vay chuyển giao một 

lượng vốn tiền tệ (hoặc tài sản) để bên vay sử dụng có thời hạn. Khi đến hạn, bên 

vay có nghĩa vụ hoàn trả vốn (tài sản) ban đầu và lãi suất. 
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 Khái niệm về tín dụng chính thức: là hình thức tín dụng hợp pháp hoạt động 

dưới sự cho phép của nhà nước. 

(ii) Khái niệm về tiếp cận tín dụng chính thức 

 Nichols (1999), thì tiếp cận nguồn lực là quyền hay cơ hội để sử dụng, quản 

lý hay kiểm soát một loại nguồn lực nào đó. Nguồn lực ở đây là nguồn lực kinh tế 

(ví dụ như đất đai, tín dụng), chính trị (ví dụ như thành viên trong chính quyền địa 

phương, quyền ra quyết định đối với cộng đồng), xã hội (giáo dục, y tế) [115]. 

 Theo Shahnal Paraveen, tiếp cận nguồn lực là khả năng mỗi người có thể 

sử dụng và thu lợi từ các nguồn lực đó. 

 Theo Nichols (1999), tiếp cận nguồn lực là việc có thể sử dụng nguồn lực đó để 

thu lợi không phân biệt quyền sở hữu, quyền kiểm soát đối với nguồn lực đó [115]. 

 Như vậy các khái niệm đều có điểm tương đồng đó là tiếp cận nguồn lực là: 

(a) Có thể sử dụng được nguồn lực đó; (b) Thu lợi từ việc sử dụng nguồn lực đó.  

  Tín dụng là một nguồn lực kinh tế trong sản xuất. Do đó trong luận án này 

khái niệm về tiếp cận tín dụng được định nghĩa: Tiếp cận tín dụng là có thể sử 

dụng được tín dụng và thu lợi từ việc sử dụng tín dụng”. 

(iii) Đặc điểm của hoạt động tín dụng chính thức 

 Theo Worldbank 2008, 2009, 2012 [123]; [124]; [125]  

  Tín dụng chính thức thực hiện cho vay dưới hình thức tiền tệ: cho vay bằng 

tiền tệ là loại hình tín dụng phổ biến, linh hoạt và đáp ứng mọi đối tượng trong 

nền kinh tế quốc dân. Tín dụng chính thức cho vay chủ yếu bằng vốn đi vay của 

các thành phần trong xã hội chứ không phải hoàn toàn là vốn thuộc sở hữu của 

chính mình như tín dụng nặng lãi hay tín dụng thương mại. 

 Quá trình vận động và phát triển của tín dụng chính thức độc lập tương đối 

với sự vận động và phát triển của quá trình tái sản xuất xã hội. Có những trường 

hợp mà nhu cầu tín dụng chính thức gia tăng nhưng sản xuất và lưu thông hàng 
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hoá không tăng, nhất là trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng, sản xuất và lưu thông 

hàng hoá bị co hẹp nhưng nhu cầu tín dụng vẫn gia tăng để chống tình trạng phá 

sản. Ngược lại trong thời kỳ kinh tế hưng thịnh, các doanh nghiệp mở mang sản 

xuất, hàng hoá lưu chuyển tăng mạnh nhưng tín dụng chính thức lại không đáp 

ứng kịp. Đây là một hiện tượng rất bình thường của nền kinh tế. 

 Hơn nữa tín dụng chính thức còn có một số ưu điểm nổi bật so với các hình 

thức khác là: (a) Tín dụng chính thức có thể thoả mãn một cách tối đa nhu cầu về 

vốn của các tác nhân và thể nhân khác trong nền kinh tế vì nó có thể huy động 

nguồn vốn bằng tiền nhàn rỗi trong xã hội dưới nhiều hình thức và khối lượng lớn. 

(b) Tín dụng chính thức có thời hạn cho vay phong phú, có thể cho vay ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn do ngân hàng có thể điều chỉnh giữa các nguồn vốn với nhau 

để đáp ứng nhu cầu về thời hạn vay. (c) Tín dụng chính thức có phạm vi lớn vì 

nguồn vốn bằng tiền là thích hợp với mọi đối tượng trong nền kinh tế, do đó nó có 

thể cho nhiều đối tượng. 

2.1.1.2. Các bên tham gia trong hoạt động tiếp cận tín dụng chính thức 

(i) Bên cho vay:  

(a) Thông thường là tổ chức tín dụng có đủ những điều kiện do pháp luật 

quy định; (b) 1 tổ chức tín dụng muốn trở thành chủ thể cho vay trong hợp đồng 

tín dụng phải thỏa mãn các điều kiện: Có giấy phép thành lập và hoạt động do 

ngân hàng nhà nước cấp; có điều lệ do ngân hàng nhà nước chuẩn y; có giấy chứng 

nhận đăng kí kinh doanh  hợp pháp; có người đại diện đủ năng lực và thẩm quyền 

để giao kết hợp đồng tín dụng với khách hàng. 

(ii) Bên vay:  

(a) Là tổ chức, cá nhân thỏa mãn các điều kiện vay vốn do pháp luật quy 

định và những điều kiện khác do các bên thỏa thuận; (b) Các điều kiện chung: Bên 

vay phải có năng lực pháp lý và năng lực hành vi  dân sự. Có mục đích sử dụng 

vốn vay hợp pháp; (c) Các điều kiện riêng: Bên vay có khả năng tài chính đảm 
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bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. Bên vay có phương án sử dụng vốn khả thi, 

hiệu quả. Bên vay có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc có bảo lãnh bằng tài sản của 

người thứ 3 trên cơ sở hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh. 

2.1.1.3. Đặc điểm giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

(i) Các khái niệm liên quan đến giới và bất bình đẳng giới  

 Vấn đề về giới đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống kinh tế - xã hội ở tất cả 

các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng như trong tiếp cận tín dụng 

chính thức ở Việt Nam. Tuy nhiên khi đề cập đến vấn đề giới thì rất nhiều người 

đồng nhất giới và giới tính. Do đó, trong phần lý thuyết này luận án cung cấp các 

khái niệm về giới, giới tính đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa khái niệm về giới 

và giới tính.  

(ii) Khái niệm về giới tính 

 “Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam và nữ” [56]. Như vậy, giới 

tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam giới và nữ giới, nói đến giới tính là đề cập 

tới sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ, là những đặc điểm đồng nhất và 

mang tính bẩm sinh. 

(iii) Khái niệm về giới 

 Có nhiều cách diễn đạt khác nhau về giới, chẳng hạn như: “Giới chỉ những 

đặc điểm, kỳ vọng, chuẩn mực xã hội, hành vi, văn hóa gắn với phụ nữ hay nam 

giới” [124]; [125]. Giới đề cập đến vai trò của nam và nữ được xã hội xác định và 

những hành vi, kỳ vọng gắn liền với nam và nữ được nhận biết thông qua xã hội 

World Bank, 2008;. Giới đề cập đến vai trò và mối quan hệ giữa nam và nữ được 

xã hội quy định [124]; [125]. Giới là tập hợp những đặc điểm cụ thể hình thành từ 

văn hoá, xác định hành vi của nam và nữ trong xã hội và mối quan hệ giữa nam 

và nữ [104]; [105]. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các 

mối quan hệ xã hội [124]; [125]. 
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 Như vậy, mặc dù các cách diễn đạt về khái niệm về giới có thể khác nhau 

nhưng về bản chất thì đều mang hàm ý giống nhau đó là khi đề cập đến vấn đề về 

giới là đề cập đến những khác biệt và mối quan hệ xã hội giữa phụ nữ và nam giới. 

Nói cách khác, giới đề cập đến các quan niệm, thái độ, hành vi, mối quan hệ và 

tương quan về địa vị xã hội của phụ nữ và nam giới trong một bối cảnh xã hội cụ 

thể, do học hỏi mà có, có thể thay đổi theo thời gian và có rất nhiều khác biệt giữa 

các nền văn hóa và khu vực địa lý. Vì vậy, “giới” sẽ tạo ra sự khác biệt liên quan 

đến phân công lao động xã hội, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, các hoạt động 

mà nam và nữ cần thực hiện hay được phép thực hiện, đến mức độ tiếp cận với 

các nguồn lực, đến cơ hội và quyền ra quyết định của nam và nữ trong gia đình và 

ngoài xã hội. Những phân tích kinh tế liên quan đến vấn đề “giới” hoặc đánh giá 

tác động của bất bình đẳng giới thường dựa trên những khác biệt đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Sự khác biệt về giới 

Nguồn: Tác giả xây dựng 
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Chỉ có nam giới mới có tinh 

Ví dụ: 

Phụ nữ có thể trở thành thủ tướng 

Nam giới có thể trở thành đầu bếp 
 

Giới tính 

(Nam và nữ) 

+ Đặc trưng sinh học 

+ Bẩm sinh 

+ Đồng nhất 
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(iv) Khuôn mẫu giới:  

Là những hình ảnh lý tưởng về  nam tính và nữ tính. Khuôn mẫu giới là bản 

sao chụp về thực tế xã hội, nó có thể là những phản ánh mang tính tiêu cực hay 

tích cực về tính cách, vai trò của nam giới hay nữ giới tuỳ vào hiện thực. Khuôn 

mẫu giới là một trong những căn cứ để duy trì định kiến và phân biệt đối xử theo 

giới. Tuy nhiên, khuôn mẫu giới và định kiến giới không phải là một: khuôn mẫu 

giới thường liên quan đến quan niệm, niềm tin từ cuộc sống thường nhật; còn định 

kiến liên quan đến thái độ, cảm xúc của cá nhân đối với những khuôn mẫu đó và 

thường mang hàm ý xấu, tiêu cực, một chiều [124]; [125]. 

(v) Định kiến giới 

 Là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai 

trò và năng lực của nam hoặc nữ [124]; [125].Nói cách khác định kiến giới là những 

quan điểm mà mọi người cho rằng nam giới và phụ nữ có khả năng thực hiện. 

(vi) Phân biệt đối xử về giới 

 Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị 

trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội và gia đình [124]; [125]. 

(vii) Vai trò giới 

  Là tập hợp các hành vi ứng xử mà xã hội mong đợi ở nam và nữ liên quan 

đến những đặc điểm giới tính và năng lực xã hội coi là thuộc về nam giới hoặc 

thuộc về phụ nữ (trẻ em trai hoặc trẻ em gái) trong một xã hội hoặc một nền văn 

hóa cụ thể nào đó [125]. Vai trò của giới được quyết định bởi các yếu tố kinh tế, 

văn hóa, xã hội, phụ nữ và nam giới thường có ba vai trò giới như sau: (a) Vai trò 

sản xuất: L là các hoạt động làm ra sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ để tiêu dùng 

và trao đổi thương mại. Đây là những hoạt động ta ra thu nhập, được trả công. Cả 

phụ nữ và nam giới đều có thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, tuy nhiên do 
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những định kiến trong xã hội nên mức độ tham gia của họ không như nhau và giá 

trị công việc họ làm cũng không được nhìn nhận như nhau. Xã hội coi trọng và 

đánh giá cao vai trò này [125]; (b) Vai trò tái sản xuất: là các hoạt động chăm sóc, 

nuôi dưỡng, dạy dỗ...giúp tái sản xuất dân số và sức lao động bao gồm sinh con, 

các công việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy và chăm sóc trẻ con, nấu ăn, dọn dẹp, 

giặt giũ, chăm sóc sức khỏe gia đình... Những hoạt động này là thiết yếu đối với 

cuộc sống con người, đảm bảo sự phát triển bền vững của dân số và lực lượng lao 

động; tiêu tốn nhiều thời gian nhưng không tạo ra thu nhập, vì vậy mà ít khi được 

coi là “công việc thực sự, được làm miễn phí, không được các nhà kinh tế đưa vào 

các con tính. Xã hội không coi trọng và đánh giá cao vai trò này trong khi hầu hết 

phụ nữ và trẻ em gái đóng vai trò và trách nhiệm chính trong các công việc tái sản 

xuất. [125]; (c) Vai trò cộng đồng: bao gồm một tổ hợp các sự kiện xã hội và dịch 

vụ: ví dụ như thăm hỏi động viên gia đình bị nạn trong thảm họa, thiên tai; nấu 

cơm hoặc bố trí nhà tạm trú cho những gia đình bị mất nhà ở... Công việc cộng 

đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển văn hóa tinh thần của cộng đồng. 

Có lúc nó đòi hỏi sự tham gia tình nguyện , tiêu tốn thời gian và không nhìn thấy 

ngay được. Có lúc nó lại được trả công và có thể nhìn thấy được [125]. 

 Cả nam và nữ đều có khả năng tham gia vào cả ba loại vai trò trên. Tuy 

nhiên, ở nhiều địa phương, phụ nữ hầu như đều phải đảm nhiệm vai trò tái sản 

xuất đồng thời cũng phải tham gia tương đối nhiều vào các hoạt động sản xuất. 

Gánh nặng công việc gia đình của phụ nữ cản trở họ tham gia một cách tích cực 

và thường xuyên vào các hoạt động cộng đồng. Kết quả là, đàn ông có nhiều thời 

gian và cơ hội hơn để đảm nhận vai trò cộng đồng và rất ít khi tham gia vào các 

hoạt động tái sản xuất. 

(viii) Bất bình đẳng giới 

 Có các nhiều khái niệm về bất bình đẳng giới, chẳng hạn như: Atkinson, 

B.K., 1975 đại diện cho trường phái kinh tế học phúc lợi, cho rằng bất bình đẳng 
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giới là sự thụ hưởng phúc lợi không như nhau giữa nam và nữ, trong đó ông nhấn 

mạnh về vấn đề thu nhập. Bất bình đẳng giới là khi nam và nữ không có quyền, 

nghĩa vụ và điều kiện để thực hiện các quyền, nghĩa vụ là như nhau [125]. Bất 

bình đẳng giới còn có nghĩa là nam và nữ không được công nhận và đánh giá 

ngang nhau về địa vị xã hội, và họ bị gán những khác biệt giữa nam nữ vào những 

công việc hoặc bối cảnh xã hội khác nhau [125]. Bất bình đẳng giới trong các thời 

kỳ được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn bình đẳng trước pháp 

luật, bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về kết quả và thành quả [29].  

 Để xóa bỏ bất bình đẳng giới và xoá bỏ mọi loại hình thức phân biệt đối 

với phụ nữ  thì CEDAW  đưa ra khái niệm bình đẳng giới như sau: bình đẳng giới 

được định nghĩa là tình trạng (điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc...) mà trong đó 

phụ nữ và nam giới được hưởng vị trí như nhau, họ có cơ hội bình đẳng để tiếp 

cận, sử dụng các nguồn lực để mang lại lợi ích cho mình, phát hiện và phát triển 

tiềm năng của mỗi giới nhằm cống hiến cho sự phát triển của quốc gia và được 

hưởng lợi từ sự phát triển quốc gia 

 Đồng nhất với quan điểm được đưa ra trong công ước quốc tế, Luật bình 

đẳng giới Việt Nam 2006 đã định nghĩa: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, 

vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho 

sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của 

sự phát triển đó” [29]. 

 Từ các khái niệm về bất bình đẳng giới và bình đẳng giới nói trên, tác giả 

đưa ra khái niệm bất bình đẳng giới như sau: "Bất bình đẳng giới là việc nam, nữ 

không có vị trí, vai trò ngang nhau, không được tạo điều kiện và cơ hội phát huy 

năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và không được 

thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó". Khái niệm này sẽ được sử 

dụng cho luận án. 

(ix) Các khía cạnh của bất bình đẳng giới 
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 Xuất phát từ cách tiếp cận thực chất trong vấn đề bình đẳng giới, Ngân hàng 

thế giới (WB) trong nghiên cứu chính sách “Đưa vấn đề giới vào vấn đề phát triển” 

[124]. Báo cáo phát triển con người châu Á Thái Bình Dương, hay trong báo cáo 

phát triển con người năm 2010 khi phân tích bất bình đẳng giới tập trung vào các 

khía cạnh: (a) sự không tương xứng về quyền trong những quy định pháp lý, luật 

tục và thực tiễn của các cộng đồng và gia đình, cụ thể như quyền kết hôn, ly hôn, 

quyết định quy mô gia đình, thừa kế và quản lý tài sản, phân bổ lao động của mỗi 

cá nhân trong gia đình, tham gia và các hoạt động tạo thu nhập ở bên ngoài và 

được đi lại tự do; (b) vấn đề tiếp cận không bình đẳng đến các nguồn lực bao gồm 

sự tiếp cận giáo dục, y tế, các tư liệu sản xuất (đất đai, thông tin, công nghệ và 

nguồn tài chính), việc làm và thu nhập; (c) Hạn chế khả năng phụ nữ tham gia vào 

các tiến trình chính trị với tư cách là những đại diện tích cực, cũng như có tác động 

đến các quyết định trong cộng đồng và ở cấp quốc gia, Cụ thể đó là khả năng tham 

gia bàn luận chính trị, tham gia chính trị và đại diện trong các cấp chính quyền, và 

tham gia trong các bộ máy điều hành của chính phủ. Các khía cạnh của bất bình 

đẳng giới trong các nghiên cứu này được cho là những biểu hiện then chốt để đưa 

ra các giải pháp để loại trừ và phân biệt đối xử theo giới [124].  

(x) Khía cạnh phúc lợi 

Trong nghiên cứu gần nhất của Ngân hàng thế giới, báo cáo phát triển thế 

giới 2012, khi xem xét bình đẳng hay bất bình đẳng giới được tập trung xem theo 

3 khía cạnh phúc lợi chính, đây là các khía cạnh được xác định bởi cả nam giới và 

nữ giới từ Balan đến Afgansitan và Nam Phi cũng như bởi các nhà nghiên cứu 

[103]; [112] đó là: (a) sự tích tụ năng lực của con người (nguồn vốn con người và 

nguồn lực sản xuất); (b) sử dụng năng lực đó để nắm bắt các cơ hội kinh tế và tạo 

thu nhập (việc tham gia và nhận thu nhập từ nền kinh tế); và (c) tính đại diện: việc 

sử dụng các năng lực tích lũy được để tác động đến lợi ích của cá nhân cộng đồng  

(tiếng nói và ảnh hưởng của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống ở cấp độ cá nhân 

và cộng đồng).  
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(xi) Các nội dung xem xét bất bình đẳng 

Theo các khía cạnh đó, trong các nghiên cứu phân tích đánh giá về bất bình 

đẳng giới thường tập trung vào các nội dung cụ thể sau: (a) Sự tích tụ năng lực 

của con người: Đánh giá kết quả của giáo dục và y tế theo tất cả các tiêu chí đối 

với cả nam và nữ; cơ hội tiếp cận các yếu tố nguồn lực sản xuất như đất đai, tín 

dụng và các đầu vào cho sản xuất của nam giới và phụ nữ; (b) Nắm bắt cơ hội kinh 

tế: Đánh giá khả năng tham gia vào thị trường lao động và sự khác biệt trong tiền 

lương nhận được trong công việc giữa nam giới và phụ nữ; (c) Tính đại diện: Được 

xem xét dưới các góc độ cụ thể đó là sự khác biệt về quyền ra quyết định của phụ 

nữ và nam giới thể hiện trong việc tham chính, khả năng thích ứng và tham gia của 

phụ nữ trong các hoạt động công cộng; tình trạng bạo lực trong gia đình; và cuối 

cùng là khả năng đàm phán thương lượng trong các quyết định của các hộ gia đình. 

(xii) Những điểm nhấn của luận án 

 Từ những đánh giá nêu trên, luận án nhấn mạnh: (a) Cơ hội hay khả năng 

tiếp cận với các yếu tố nguồn lực sản xuất của phụ nữ và nam giới là một nội dung 

trong phân tích và đánh giá bất bình đẳng giới; (b) thêm vào đó, để xóa bỏ được 

bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực sản xuất cùng với giáo dục và y tế là 

nền tảng năng lực để có thể giảm bớt hoặc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong các 

khía cạnh còn lại.  

2.1.1.4. Đặc điểm về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

 Sau khi tổng quan các nghiên cứu hiện có trên thế giới bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận nguồn lực sản xuất đặc biệt là bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức đã đưa ra một số đặc điểm chính về giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức  như sau [125]: Phụ nữ có hạn chế hơn so với nam giới trong việc tiếp 

cận tín dụng, đặc biệt là tín dụng chính thức; Hạn mức tín dụng mà phụ nữ có 

được thấp hơn so với nam giới; Chi phí để vay được tín dụng chính thức của phụ nữ 
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cao hơn so với nam giới; Phụ nữ thường phải chấp nhận mức lãi suất tín dụng chính 

thức cao hơn so với nam giới. 

2.1.2. Hộ gia đình ở nông thôn trong tiếp cận tín dụng chính thức 

2.1.2.1. Khái niệm và phân loại hộ gia đình ở nông thôn 

(i) Khái niệm hộ gia đình 

 Hiện tại có nhiều khái niệm khác nhau về hộ gia đình, ví dụ như: (a) Theo 

từ điển kinh tế học: Hộ gia đình (household) là nhóm cá nhân có quá trình ra quyết 

định gắn bó với nhau. Trong hệ thống kinh tế, hộ gia đình thực hiện một số chức 

năng quan trọng. Một mặt, họ gia nhập thị trường với tư cách người mua hoặc 

người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ do khu vực doanh nghiệp sản xuất ra (chức 

năng tiêu dùng). Mặt khác, họ nắm giữ và cung ứng các đầu vào nhân tố cho khu 

vực doanh nghiệp để khu vực này sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ (nắm giữ của 

cải và cung ứng nhân tố sản xuất - bao gồm tư bản, lao động, đất đai và năng lực 

kinh doanh). Việc cung ứng các nhân tố sản xuất đem lại cho họ thu nhập và họ 

sử dụng thu nhập này vào mục đích, nộp thuế và tiết kiệm. Các hoạt động kinh tế 

của khu vực hộ gia đình đều nhằm thực hiện bốn chức năng này. 

(b) Khái niệm hộ gia đình trong xã hội, hộ gia đình hay còn gọi đơn giản là 

hộ là một đơn vị xã hội bao gồm một hay một nhóm người ở chung và ăn chung 

(nhân khẩu). Đối với những hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có 

thể có hay không có quỹ thu chi chung hoặc thu nhập chung. Hộ gia đình không 

đồng nhất với khái niệm gia đình, những người trong hộ gia đình có thể có hoặc 

không có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng hoặc hôn nhân hoặc cả ha 

(c) Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2005: Hộ gia đình là Tập hợp nhóm 

người có quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Theo quy định của Bộ 

luật dân sự, hộ gia đình là chủ thể của quan hệ dân sự khi các thành viên của một 

gia đình có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, 

trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và trong một số lĩnh vực sản xuất, 
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kinh doanh khác do pháp luật quy định. Chủ hộ là đại diện của các hộ gia đình 

trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Chủ hộ có thể ủy quyền cho 

thành viên khác đã thành niên làm đại diện trong quan hệ dân sự. Hộ gia đình phải 

chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại 

diện của các hộ gia đình xác lập, thực hiện nhân danh hộ gia đình và chịu trách 

nhiệm bằng tài sản chung của hộ. 

 Trong đề tài luận án này, khái niệm về hộ gia đình được căn cứ pháp lý: Bộ 

luật Dân sự 2005 

(ii) Phân loại hộ gia đình ở nông thôn 

Hộ gia đình được phân thành 4 loại: (a) Hộ một người (01 nhân khẩu): Là 

hộ chỉ có một người đang thực tế thường trú tại địa bàn; (b) Hộ hạt nhân: Là loại 

hộ chỉ bao gồm một gia đình hạt nhân đơn (gia đình chỉ có 01 thế hệ) và được 

phân tổ thành: Gia đình có một cặp vợ chồng có con đẻ hoặc không có con đẻ hay 

bố đẻ cùng với con đẻ, mẹ đẻ cùng với con đẻ; (c) Hộ mở rộng: Là hộ bao gồm 

gia đình hạt nhân đơn và những người có quan hệ gia đình với gia đình hạt nhân. 

Ví dụ: một người cha đẻ cùng với con đẻ và những người thân khác, hoặc một cặp 

vợ chồng với người thân khác; (d) Hộ hỗn hợp: Là trường hợp đặc biệt của loại 

hộ mở rộng. 

2.1.2.2. Nội dung và các hình thức tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia 

đình ở nông thôn  

(i) Nội dung tín dụng chính thức đối với các hộ gia đình ở nông thôn  

 Theo Thông tư số 25/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng 

vốn tín dụng chính thức đối với hộ gia đình được thể hiện ở nội dung chính sách 

cho vay với hộ gia đình của các tổ chức tín dụng chính thức, bao gồm: Nguyên tắc 

cho vay; điều kiện vay vốn; các hình thức bảo đảm nợ vay đối với hộ gia đình 

vay vốn tổ chức tín dụng chính thức; hạn mức cho vay; lãi suất cho vay; thời 

hạn cho vay; quy trình cho vay; thời hạn cho vay; quy trình cho vay; 
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(ii) Quá trình tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình ở nông thôn 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Quá trình tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình ở nông thôn 

Nguồn: Ferede 2012 
 

(iii) Các hình thức tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn  

 Hiện nay, các tổ chức tín dụng chính thức có nhiều hình thức cho vay và 

các hộ gia đình sẽ lựa chọn hình thức tiếp cận vốn phù hợp. Các tổ chức tín dụng 

chính thức  tham gia cung cấp dịch vụ tín dụng cho các hộ gia đình có các hình 

thức cho vay như sau: Cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp. 

(a) Cho vay trực tiếp: Cho vay trực tiếp đến hộ gia đình là khách hàng khi 

có nhu cầu vay vốn sẽ trực tiếp mang hồ sơ vay vốn đến gặp các tổ chức tín dụng 

chính thức, căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, các tổ chức tín dụng chính thức sẽ 

tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, sau đó thẩm định các điều kiện về tài sản của khách 

hàng, tiếp đến xét duyệt hồ sơ vay vốn và giải ngân vốn vay cho khách hàng. Phương 

thức này được áp dụng đối với khách hàng cá nhân là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá 

thể và tổ hợp tác, đại diện là các tổ trưởng. 

Hộ gia đình 

Có nhu cầu vay vốn 
Không có nhu cầu vay vốn 

Không yêu 

cầu vay vốn 

do tự nhận 

thấy mình 

không có đủ 

điều kiện  

 

Yêu cầu vay vốn 

Bị từ chối Được vay ít 

hơn đề nghị 

Được vay như 

đề nghị  

Bị hạn chế trong tiếp cận tín 

dụng chính thức 

Không bị hạn chế trong tiếp cận tín dụng 

chính thức 
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(b) Cho vay gián tiếp: Thông qua doanh nghiệp: Doanh nghiệp sẽ là người 

truyền tải vốn tới cho các hộ gia đình, đồng thời doanh nghiệp sẽ thu nợ giúp cho 

các tổ chức tín dụng chính thức, cung ứng vốn có thể bằng tiền vốn, vật tư, tiêu 

thụ sản phẩm cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán của doanh nghiệp. Thông 

qua tổ: Đối tượng được vay vốn là các hộ gia đình  để sản xuất kinh doanh dịch 

vụ trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp mở mang ngành nghề tạo công 

ăn việc làm thông qua các tổ chức (Hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, 

đoàn thanh niên...) thành lập. Hình thức này chủ yếu áp dụng cho vay tại Ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Hộ gia đình thông qua tổ vay 

vốn phải tham gia các tổ vay vốn của một trong các tổ đã nêu trên và phải thực 

hiện quy ước của tổ vay vốn. Tổ vay vốn phải được sự đồng ý của chính quyền xã 

và phải có tổ trưởng điều hành cũng như những quy ước trong quá trình hoạt động. 

2.2. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức chính thức của các 

hộ gia đình ở nông thôn và các yếu tố ảnh hưởng 

2.2.1. Bình đẳng giới và bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

của các hộ gia đình ở nông thôn 

2.2.1.1. Khái niệm bình đẳng giới và bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức 

 Bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức trong phân tích bình đẳng 

giới, nó liên quan đến việc tích tụ năng lực cơ bản của con người. Do đó xuất phát 

từ khái niệm bình đẳng giới, khái niệm về tiếp cận tín dụng. Luận án đưa ra khái 

niệm về bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng như sau: “Bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng là việc nam giới và nữ giới có quyền/cơ hội ngang nhau trong việc sử 

dụng tín dụng vào quá trình sản xuất”. 

 Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng là một nội dung trong phân tích 

bất bình đẳng giới nó liên quan đến việc tích tụ năng lực cơ bản của con người 

[71]; . Do đó xuất phát từ khái niệm bất bình đẳng giới, khái niệm về tiếp cận 
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tín dụng. Luận án đưa ra khái niệm về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

như sau: “Bất bình đẳng giới trong tiếp tiếp cận tín dụng là việc nam giới và 

nữ giới không có quyền/cơ hội ngang nhau trong việc sử dụng tín dụng vào quá 

trình sản xuất”. 

2.2.1.2. Các chỉ số phản ánh bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

của các hộ gia đình ở nông thôn 

(i) Các chỉ số phản ánh bất bình đẳng giới  

 Xóa bỏ bất bình đẳng giới vừa là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát 

triển con người, vừa là một trong những mục tiêu mà phát triển con người cần 

hướng tới. Cùng với việc xây dựng chỉ số phát triển con người, UNDP cũng chú 

trọng và xây dựng các chỉ số để đo lường bình đẳng giới. Cho đến nay, có ba chỉ 

số được UNDP sử dụng để đánh giá bất bình đẳng giới bao gồm chỉ số phát triển 

về giới, chỉ số trao quyền về giới và chỉ số bất bình đẳng giới. Để đánh giá tình 

trạng bất bình đẳng giới một số chỉ số đã được UNDP xây dựng trong các báo cáo 

thường niên về phát triển con người từ đầu những năm 1990, bao gồm chỉ số phát 

triển liên quan đến giới (GDI) và đo lường mức độ trao quyền về giới GEM 

(Gender Empowerment Measurement). Từ báo cáo phát triển con người năm 2010, 

UNDP bổ sung thêm chỉ số bất bình đẳng giới GII (Gender Inquality Index) . 

(a) Chỉ số phát triển giới (Gender development Index - GDI): Chỉ số GDI 

được UNDP đưa ra và xây dựng cách tính từ năm 1995. Chỉ số phát triển giới là 

một chỉ số tổng hợp  đo lường phát triển con người trong ba lĩnh vực (ba lĩnh vực 

đó là:  (1) cuộc sống khoẻ mạnh và lâu dài - đo bằng tuổi thọ; (2) kiến thức - đo 

bằng tỉ lệ biết chữ ở người lớn và tổng tỉ lệ đi học kết hợp ở tiểu học, trung học và 

đại học; (3) mức sống hợp lý - đo bằng thu nhập kiếm được ước tính (PPP USD) 

giống như chỉ số phát triển con người HDI  nhưng đã điều chỉnh để xem xét sự bất 

bình đẳng giới trong những lĩnh vực này. 
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Bảng 2. 1: Bảng tóm tắt GDI 
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Nguồn: Human development reports, 2017 

Sự khác biệt so với HDI là ở chỗ chỉ số GDI điều chỉnh mức độ đạt được 

của mỗi quốc gia về tuổi thọ, học vấn và thu nhập với mức độ đạt được của nam 

giới và nữ giới. Về cơ bản, GDI vẫn dựa trên những số liệu của HDI nhưng có tính 

đến sự can thiệp của các yếu tố giới để qua đó đánh giá trình độ phát triển giới ở 

mỗi quốc gia. Ở mỗi nước, nếu giá trị và thứ hạng của GDI càng gần với HDI thì 

sự khác biệt theo giới càng ít, trường hợp hai chỉ số cao tương đương nhau thì 

chứng tỏ ở nước đó không chỉ có trình độ phát triển con người cao mà còn phản 

ánh sự phát triển khá đều giữa nam và nữ.  Do bất bình đẳng giới có mặt ở hầu hết 

các nước nên chỉ số GDI thường thấp hơn HDI. Về mặt đo lường, việc đưa ra chỉ 

số GDI không yêu cầu sự tính toán phức tạp và cũng không cần đo đạc thêm số 

liệu mà hoàn toàn dựa trên các kết quả thống kê về HDI nhưng có sự tính toán 

tách biệt cho hai giới. 

(b) Chỉ số đo lường trao quyền về giới (Gender Empowment Measure - 

GEM). Cùng với chỉ số GDI, chỉ số GEM được UNDP đưa ra để đánh giá mức độ 
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bất bình đẳng giới. Chỉ số này tập trung vào ba biến số: (i) phản ánh sự tham gia 

của phụ nữ vào quá trình ra các quyết định chính trị; (ii) cơ hội tiếp cận của các 

giới với các hội mang tính nghề nghiệp (có chuyên môn); (iii) quyền kiếm sống. 

Chỉ số GEM đo lường mức độ trao quyền về giới giúp đưa ra một trong những 

công cụ có thể đánh giá mức độ phụ nữ được trao quyền như thế nào ở các khu 

vực khác nhau.  

Chỉ số GDI tập trung vào việc mở rộng khả năng của giới thì chỉ số GEM 

quan tâm tới việc sử dụng khả năng năng đó để đem lại lợi ích về các cơ hội của 

họ trong đời sống xã hội. GEM cố gắng đánh giá xem phụ nữ được trao quyền hay 

được giải phóng như thế nào để tham gia và những lĩnh vực khác nhau của đời 

sống chung trong mối tương quan với nam giới. Nhưng do sự hạn chế về số liệu 

nên chỉ số này chưa đo lường được sự trao quyền ở các lĩnh vực khác nhau. GEM 

mới chỉ tập trung vào các biến số cơ bản là khả năng kiếm sống về kinh tế; sự chia 

sẻ những công việc (mang tính chất chuyên môn và tính chất quản lý); chia sẻ các 

vị trí trong quốc hội. Cụ thể:  

Bảng 2. 2:  Sơ đồ tóm tắt GEM  

Độ đo 

Sự tham gia và 
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Quyền đối với 

các nguồn lực 

kinh tế 

Chỉ thị 

Tỉ lệ số đại biểu  

quốc hội nam và 

nữ 

Tỉ lệ nam nữ 

giữ các chức vụ 

nhà lập pháp, 

cán bộ và nhà 

quản lý cấp cao 

Tỷ lệ nam nữ 

giữ các chức 

vụ chuyên 

môn kỹ thuật 

Ước tính thu nhập 

của phụ nữ và nam 

giới 

Tỉ lệ phần 

trăm tương 

đương phân 

bổ đồng đều 

(EDEP) 

EDEP đối với đại 

diện ở quốc hội 

EDEP đối với đại diện trong 

kinh tế 

EDEP đối với thu 

nhập 

 Số đo trao quyền theo giới GEM 

Nguồn: Human development reports, 2017 
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Hệ các biến số thứ nhất được lựa chọn phản ánh sự tham gia kinh tế và ra 

quyết định kinh tế. Nó bao gồm phần trăm phụ nữ và nam giới chiếm giữ các vị 

trí quản lý và tỷ lệ phụ nữ và nam giới có được những nghề nghiệp mang tính kỹ 

thuật và chuyên môn (xác định theo phạm trù nghề nghiệp). 

Hệ các biến số thứ hai được lựa chọn phản ánh sự tham gia vào chính trị và 

quá trình ra quyết định về chính trị. Chỉ báo đo lường biến số này được phản ánh 

qua tỷ lệ phụ nữ tham gia và các cơ quan công quyền ở các cấp địa phương; tỷ lệ 

nam giới và nữ giới ở quốc hội. GEM không phải là một chỉ số mang tính quy tắc 

với hệ chuẩn mực mang tính toàn cầu. Điều cần thiết không phải là một tỷ lệ nhất 

định nam và nữ giới được lựa chọn tham gia vào vũ đài kinh tế, chính trị mà là 

cung cấp sự bình đẳng về cơ hội lựa chọn cho cả nam và nữ. 

(c) Chỉ số bất bình đẳng giới (Gender inequality index - GII). Trong báo 

cáo phát triển con người của UNDP 2010 đã đưa ra chỉ số bất bình đẳng giới GII, 

chỉ số này được sử dụng để đánh giá bất bình đẳng giới ở các quốc gia. Chỉ số GII 

đo lường ba chiều cạnh thiết yếu đối với phụ nữ bao gồm: (1) sức khoẻ sinh sản 

(chỉ số này được đo lường dựa trên hai chỉ số: thứ nhất là tỷ lệ bà mẹ tử vong khi 

sinh con; thứ hai là tỷ lệ sinh sản vị thành niên); (2) trao quyền (được đo lường 

qua tỷ lệ phụ nữ và nam giới trong quốc hội; trình độ học vấn (tình từ trình độ 

trung học cơ sở trở lên)); (3) tham gia vào thị trường lao động (mặc dù được đo 

lường bằng tỷ lệ phụ nữ có việc làm và thất nghiệp, tuy nhiên chỉ báo này bị phê 

phán là không phản ánh được khoảng cách về thu nhập và dữ liệu này khó có thể 

có được đầy đủ ở nhiều quốc gia). GII nằm trong khoảng từ 0 đến 1, nếu chỉ số 

này bằng 0 thì xem như bình đẳng giới, nếu chỉ số này càng lớn, càng tiền đến 1 

thì càng phản ánh tình trạng bất bình đẳng càng lớn [83]; [113]. Chỉ số GII có ý 

nghĩa rất quan trọng, phản ánh tổng hợp hơn hai chỉ số GDI và GEM khi đánh giá 

bất bình đẳng giới trên các phương diện về phát triển con người. Dựa vào giá trị 

và thứ hạng của HDI và GII, có thể đánh giá được việc các quốc gia quan tâm đến 

các vấn đề giới như thế nào để từ đó có các chính sách thiệt thực hiện nhằm cải 
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thiện tình trạng giới. Mặc dù vậy việc xếp tiêu chí đánh giá giáo dục vào trong 

cùng khía cạnh liên quan đến quyền lực còn chưa thực sự hợp lý. 

Bảng 2. 3: Bảng tóm tắt GII  

Khía 

cạnh 

Sức khoẻ 

 sinh sản 

Trao quyền Tham gia vào 

 thị trường lao 

động 
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Tỉ lệ bà mẹ tử vong 

khi sinh con 

Tỉ lệ phụ nữ và nam 

giới trong quốc hội 

Tỷ lệ phụ nữ  có 

việc làm và thất 

nghiệp 

Tỉ lệ sinh sản 

 vị thành niên 

Giáo dục (trình độ từ 

trung học trở lên) 

 

Nguồn: Human development reports 2017 

(d) Chỉ số thể chế và giới (Social Institution and Gender Index - SIGI)  

Theo UNDP 2014, chỉ số thể chế xã hội và giới (SIGI) được thiết kế nhằm 

đánh giá nội hàm của sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Chỉ số SIGI được tính 

toán dựa trên các khía cạnh được coi là căn nguyên của sự phân biệt đối xử về giới 

(các chỉ tiêu đánh giá bất bình đẳng giới khác chủ yếu dựa vào kết quả như giáo 

dục, lao động, việc làm), điều này giúp các nhà nghiên cứu và hoặc các nhà hoạch 

định chính sách có được những đánh giá nhằm giải quyết tận gốc vấn đề BBĐG.  

 Chỉ số SIGI là chỉ số tổng hợp của 5 chỉ số bộ phận: (1) Chỉ số phân biệt 

đối xử trong gia đình (Discriminatory family code). Chỉ số này được tính toán dựa 

trên các tiêu chí: quy định tuổi kết hôn, tỉ lệ kết hôn sớm, quyền của cha mẹ, quyền 

thừa kế; (2) Chỉ số liên quan đến hạn chế trong bảo toàn cơ thể. Chỉ số này được tính 

toán dựa trên các tiêu chí: tỉ lệ bị xâm hại tình dục, bạo lực với phụ nữ, tỉ lệ phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ không được tiếp cận các biện pháp kế hoạch hoá gia đình; (3) 

chỉ số ưa thích con trai. Chỉ số này được tính toán dựa trên các tiêu chí: chênh lệch 

giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính của thai nhi; (4) Chỉ số hạn chế tiếp cận các 

nguồn lực. Chỉ số này được đánh giá dựa trên các tiêu chí: tiếp cận đất đai; tiếp 
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cận tín dụng; (5) Chỉ số hạn chế tự do dân chủ. Chỉ số này được tính toán dựa trên 

các tiêu chí: tiếp cận không gian cộng đồng, có tiếng nói chính trị. Chỉ số SIGI và 

5 chỉ số bộ phận nằm trong khoảng từ 0 đến 1, nếu chỉ số bằng 0 thì cho thấy 

không có hiện tượng bất bình đẳng, các chỉ số này càng tiến tới 1 thì càng thể hiện 

sự bất bình đẳng.  

Bảng 2. 4: Bảng tóm tắt GII 
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đất đai 

Có tiếng nói 
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Nguồn: Human development reports 2017 

Chỉ số SIGI có ưu điểm đó là phản ảnh được nhiều khía cạnh, căn nguyên 

của vấn đề bất bình đẳng giới. Tuy nhiên, cách tính toán lượng hoá rất phức tạp 

đòi hỏi nhiều chuyên gia và công sức. Như vậy, cho đến hiện nay cách tiếp cận về 

vấn đề bất bình đẳng giới tương đối thống nhất. Tuy nhiên, cách tính toán lượng 

hoá các chỉ tiêu đánh giá bất bình đẳng giới tương đối đa dạng và phức tạp. 

(e) Chỉ số khoảng cách giới (Gender Gap Index: GGI). Ngoài 4 chỉ tiêu nêu 

trên thì theo Tổng cục Thống kê Việt Nam 2010 thì: Chỉ số khoảng cách giới đo 

lường một cách tổng hợp mức độ khác biệt giữa hai giới của dân cư một quốc gia 

hoặc địa phương trên các khía cạnh sức khỏe, giáo dục, hoạt động kinh tế và quyền 

lực. GGI nhận giá trị từ 0 đến 1. GGI càng lớn càng thể hiện sự khác biệt giữa hai 

giới. Chỉ số này làm căn cứ để đề ra những mục tiêu cụ thể trong quá trình xây 
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dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả các chính sách liên quan đến bình 

đẳng giới nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. 

(ii) Các chỉ số phản ánh bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn 

 Với định nghĩa: "Bất bình đẳng giới trong tiếp tiếp cận tín dụng là việc nam 

giới và nữ giới không có quyền/ cơ hội ngang nhau trong việc được sử dụng tín 

dụng vào quá trình sản xuất" và các nghiên cứu trước đó của của Saito, K.A., 

Mekonnen, H. and Spurling, D., 1994; Fletschner, D., 2009 [90]; [91]; [128];  đã 

xem xét sự khác biệt về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức theo hai chỉ số cơ 

bản: (a) Khả năng được vay tín dụng chính thức; Chỉ số này xem xét sự khác biệt 

giữa nam chủ hộ và nữ chủ hộ trong việc có được tín dụng để phục vụ quá trình 

sản xuất; (b) Quy mô tín dụng chính thức (Giá trị tín dụng chính thức được vay); 

Chỉ số này nhằm xem xét sự khác biệt giữa nam chủ hộ và nữ chủ hộ về trị tín 

dụng chính thức mà hộ gia đình được vay so với đề xuất được vay tín dụng chính 

thức mà hộ gia đình đề xuất vay. 

2.2.2. Ảnh hưởng của tình trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức đến phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn  

2.3.2.1. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức là một trong các  

nguyên nhân làm tăng tỷ lệ nghèo đói của các hộ gia đình có nữ chủ hộ ở nông thôn  

 Theo nghiên cứu của Alene, A.D. và các công sự năm 2008 [50] thì bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở Kenya là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến các hộ gia đình có nữ chủ hộ ít có khả năng đầu tư cho cho 

sản xuất hơn, tỷ lệ nghèo đói tăng lên. Trong báo cáo của FAO, 2011[86] cũng chỉ 

ra bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực sản xuất, trong đó có bất bình đẳng trong 

tiếp cận tín dụng chính thức là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

nghèo đói kéo dài. Tương tự như vậy nghiên cứu của Garay, A.R., 2006 [95] cũng 

chỉ ra ở Philipin tồn tại bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức, và 
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đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đói nghèo của các hộ gia đình có nữ 

chủ hộ ở Philipin cao hơn so với các hộ gia đình nam chủ hộ.  

2.3.2.2. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức làm phụ nữ hạn chế 

trong việc tiếp cận các đầu vào sản xuất kinh doanh của hộ gia đình có nữ chủ hộ 

ở nông thôn  

 Kết quả nghiên cứu của Aguilar, A., và các công sự năm 2015 [46] đã chỉ 

ra bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức là nguyên nhân dẫn đến 

các hộ gia đình có nữ chủ hộ ở nông thôn Ethopia hạn chế trong việc tiếp cận đầu 

vào sản xuất kinh doanh. Tương tự như vậy, các nghiên cứu của Ali, D., và các 

cộng sự năm 2016 [49]  và Aly, H.Y., and M.P. Shields. 2010 [52] cũng chỉ ra 

rằng ở Uganda, Nepal bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế của nữ chủ hộ trong việc tiếp cận các đầu 

vào sản xuất kinh doanh. 

2.3.2.3. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức là một trong những 

nguyên nhân sâu xa dẫn đến hạn chế cải tiến công nghệ các đầu vào cho nông 

nghiệp bao gồm giống, phân bón, thức ăn, quản lý dịch hại, v.v…của các hộ gia 

đình ở nông thôn 

 Các nghiên cứu của Ali, D., và các cộng sự năm 2016 [47];  Aly, H.Y., and 

M.P. Shields. 2010 [50] và Aguilar, A., và các công sự, 2015 [45] đề chỉ ra rằng 

ở Uganda, Nepal, Ethopia đề chỉ ra bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến hạn chế cải tiến công 

nghệ các đầu vào cho nông nghiệp bao gồm giống, phân bón, thức ăn, quản lý dịch 

hại, v.v…của các hộ gia đình nữ chủ hộ ở nông thôn 
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2.3.2.4. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến giảm năng suất nông nghiệp của các hộ gia đình có nữ chủ 

hộ ở nông thôn.   

 Aguilar, A., và các công sự năm 2015 [46] , Ali, D., và các cộng sự [49] đã 

sử dụng phương pháp Blinder - Oaxaca đã chỉ ra bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng là một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm năng suất nông nghiệp 

của các hộ gia đình có nữ chủ hộ ở nông thôn ở Uganda và Ethopia.  

2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

 Dựa trên các nghiên cứu trước đó: báo cáo phát triển thế giới 2012, Đưa 

giới vào phát triển; Báo cáo hiện trạng bình đẳng giới trong cộng đồng dân tộc thiểu 

số (2010) thì các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới bao gồm các yếu tố: thị 

trường, thể chế chính thức, thể chế phi chính thức, hộ gia đình.   

2.2.3.1. Thể chế chính thức  

Theo tổng kết của World Bank (2008, 2012) [110]; [111]:  Mọi lĩnh vực 

liên quan đến hoạt động của nhà nước, như luật pháp, khung thể chế, các cơ chế 

thực hiện các chức năng của nhà nước (như tòa án, cảnh sát, xây dựng cơ sở hạ 

tầng cơ bản, y tế, giáo dục). 

 Nếu thể chính thức hoàn thiện và việc thi hành các thể chế chính thức đủ  

mạnh thì yếu tố này sẽ tác động tích cực đến bình đẳng giới nói chung và bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng nói riêng. Tuy nhiên, khi các thể chế chính thức 

chưa hoàn thiện, việc thực hiện theo các thể chế chưa đủ mạnh vẫn còn kẽ hở tạo 

điều kiện cho các luật tục thực hiện thì sẽ tác động tiêu cực đến bình đẳng giới. 

2.2.3.2. Thể chế xã hội phi chính thức  

 Theo tổng kết của World Bank 2012 [125; tr.330 -332]: Các cơ chế, luật lệ, 

quy trình hình thành nên các giao tiếp xã hội nhưng không liên quan đến chức 
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năng của nhà nước. Ví dụ như: văn hoá, phong tục tập quán, chuẩn mực xã hội, 

mạng lưới xã hội. Các yếu tố thuộc thể chế phi chính thức ảnh hưởng lớn đến quan 

hệ giới trong xã hội. Nếu định kiến giới vẫn tồn tại thì các khía cạnh như văn hóa, 

phong tục tập quán, chuẩn mực xã hội... của thể chế phi chính thức sẽ tác động 

tiêu cực đến bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

nói riêng. Hộ gia đình, cũng như các mối quan hệ trong hộ gia đình có ảnh hưởng 

tới các quyết định liên quan đến tiếp cận tín dụng như: giới tính, trình độ học vấn, 

tình trạng hôn nhân của chủ hộ, qui mô hộ, thu nhập của hộ, tỷ lệ người phụ thuộc 

của hộ, đặc điểm hoạt động sản xuất của hộ. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm của các 

hộ gia đình, các mối quan hệ trong hộ gia đình sẽ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu 

cực tới việc tiếp cận tín dụng của nam giới và nữ giới.  

 Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng như Diagne, 

A. and Zeller, M., (2001) [79]; Berger, M., (1989) [54] cũng đã đề cập đến các 

yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng: thể chế chính thức (các chính sách về cho 

vay tín dụng); các thể chế phi chính thức (luật tục); các đặc điểm thuộc về hộ gia 

đình (giới tính chủ hộ, trình độ học vấn chủ hộ, quyền sở hữu tài sản ...) và thị 

trường (thị trường tín dụng). Theo các nghiên cứu trên thì do sự tồn tại về định 

kiến giới, đặc biệt là ở các nước theo đạo Hồi giáo nên thể chế phi chính thức ở 

các nước này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của 

các chủ quản lý là nữ giới.  

2.2.3.3. Thị trường  

Theo tổng kết của World Bank, 2008, 2012 [125]; [126]:   thị trường là một 

loạt những điều kiện cho phép người mua và người bán trao đổi (quyền đối với) 

bất kỳ một loại hàng hóa, dịch vụ nào theo một số luật lệ nhất định. Thị trường 

cho phép định giá bất kỳ vật phẩm nào được trao đổi. Thị trường có thể chịu ảnh 

hưởng và được hình thành bởi các thể chế chính thức hay phi chính thức [125].  
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 Đặc điểm của thị trường nói chung và thị trường tín dụng là không phân 

biệt giới trong các giao dịch. Do đó khi có thị trường và có giao dịch liên quan 

đến tín dụng thì sẽ tác động tích cực đến tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, thị trường 

tín dụng lại có một số điều kiện về giao dịch như: muốn thực hiện vay tín dụng thì 

người vay phải chứng minh tài sản (quyền sở hữu đất, các tài sản có giá trị....). 

Đây thực sự là một rào cản đối với nam giới/nữ giới khi tham gia thị trường này 

mà không đáp ứng được điều kiện giao dịch.  

2.2.3.4. Thể chế xã hội phi chính thức  

 Hộ gia đình, cũng như các mối quan hệ trong hộ gia đình có ảnh hưởng tới 

các quyết định liên quan đến tiếp cận tín dụng như: giới tính, trình độ học vấn, 

tình trạng hôn nhân của chủ hộ, qui mô hộ, thu nhập của hộ, tỷ lệ người phụ thuộc 

của hộ, đặc điểm hoạt động sản xuất của hộ.  

 Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm của hộ gia đình, các mối quan hệ trong hộ gia 

đình sẽ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới việc tiếp cận tín dụng của nam 

giới và nữ giới.  

 Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng như [5]; [47];  

[50]; [69] cũng đã đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng: thể chế 

chính thức (các chính sách về cho vay tín dụng); các thể chế phi chính thức (luật 

tục); các đặc điểm thuộc về hộ gia đình (giới tính chủ hộ, trình độ học vấn chủ hộ, 

quyền sở hữu tài sản ...) và thị trường (thị trường tín dụng). 

2.3. Vai trò của nhà nước và các bên liên quan đến giảm thiểu bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức đối với các hộ gia đình ở nông thôn 

2.3.1. Vai trò của nhà nước đối với giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn   

  Theo FAO (2011) [86; tr. 33-36; tr. 46-61] và Ngân hàng Thế giới [126; tr. 

330-332]; Hệ thống pháp luật nhằm tạo ra “luật chơi” cho các chủ thể tham gia 
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vào các quan hệ kinh tế. Trong vấn đề bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn thì nhà nước sẽ tạo ra một "luật chơi" 

công bằng nhất cho các hộ gia đình ở nông thôn không phân biệt chủ hộ là nam hay 

nữ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình gia đình ở nông thôn không phân biệt giới tính 

chủ hộ làm chủ thể tham gia vào quan hệ tín dụng chính thức. Công tác kế hoạch 

và quy hoạch, nhằm hoạch định các mục tiêu và xác lập các phương tiện để đạt 

các mục tiêu đề ra nhằm giảm và tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức; Các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô, đặc biệt chính sách tài 

khóa và chính sách tiền tệ. Các chính sách này đảm bảo bình đẳng giới trong việc 

tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn; Sử dụng lực lượng 

vật chất của Nhà nước để bổ khuyết thị trường (trong đó quan trọng nhất là các 

loại dự trữ quốc gia); Cung cấp dịch vụ và hàng hoá công cộng; hành chính công; 

sử dụng các công cụ hỗ trợ như thông tin, xúc tiến thương mại, cung cấp các dịch 

vụ sản xuất để giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức;  

2.3.2. Vai trò của các bên liên quan khác trong giảm thiểu bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn  

2.3.2.1. Tổ chức tín dụng 

 Vai trò của các tổ chức tín dụng trong việc giảm bất bình đẳng giới được 

chia làm hai quan điểm chính:  

 Quan điểm một, theo Berger, M., (1989) [58]; Besley, T., (1995) [55] 

Diagne, A. and Zeller, M., (2001) [79]: Các tổ chức tín dụng chính thức đóng một 

vai trò quan trọng trong việc giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức. Vì các tổ chức tín dụng là nơi mà các hộ gia đình có thể tiếp cận tín dụng 

chính thức. Các tổ chức tín dụng chính thức cần là trợ thủ đắc lực của chính phủ 

trong việc giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến tài chính trong đó có tình 

trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức. Các tổ chức này cần 

cần có giải pháp cụ thể nhằm giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 
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thức như: (i) thúc đẩy các sản phẩm - tín dụng đa dạng, phù hợp với thực trạng 

kinh tế - xã hội; (ii) hỗ trợ phụ nữ trong việc làm các thủ tục vay tín dụng tín dụng 

chính thức; (iii) nâng cao trình độ cán bộ tín dụng am hiểu về lĩnh vực nông nghiệp 

– nông thôn, bình đẳng giới; (iv) tạo ra cơ chế riêng trong việc tiếp cận tín dụng 

chính thức cho từng loại đối tượng vay vốn đặc biệt là phụ nữ.  

 Ngược lại theo quan điểm hai, một số học giả khác Goetz, A.M. and Gupta, 

R.S., (1996) [84]; Momsen, J., (2008) [93] lại cho rằng các tổ chức tín dụng là đơn 

vị kinh doanh, họ không có trách nhiệm trong việc giảm thiểu bất bình đẳng giới 

trong việc tiếp cận tín dụng chính thứ, giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức là trách nhiệm của chính phủ. Các tổ chức tín dụng chỉ quan tâm 

đến lợi nhuận, chỉ có thể cho các đối tượng vay tín dụng khi đối tượng đi vay đủ 

điều kiện vay vốn.  

2.3.2.2. Cộng đồng 

 Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới nói chung và bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức nói chung đều cho rằng cộng đồng đóng một vai trò 

quan trọng trong giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức [78]; 

[86]; [89]; [95].  

 Thực hiện các chương trình tuyên truyền, vận động xóa bỏ bất bình đẳng giới; 

Những người đứng đầu trong công đồng đóng một vai trò quan trọng trong giảm 

và tiến tới là xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các 

hộ gia đình ở nông thôn việt Nam vì những người đứng đầu cộng đồng là những 

người có uy tín, có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.  

 Tổ chức các hoạt động cộng đồng: như văn nghệ, các cuộc thi....nhằm giảm 

định kiến về giới trong cộng đồng, giảm bất bình đẳng giới và tiến tới là xóa bỏ 

bất bình đẳng giới.    
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2.3.2.3. Hộ gia đình 

 Gia đình là cơ sở giáo dục đầu tiên của mỗi người, hộ gia đình đóng vai trò 

nền tảng tạo nên nhân cách của con người. Do đó, giáo dục trong gia đình là một 

trong những yếu hàng đầu giúp xóa bỏ bất bình đẳng giới nói chung và bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức nói riêng [86].  

 Xóa bỏ định kiến giới trong gia đình, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ 

trong gia đình là một trong đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xóa bỏ 

bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng vì tài sản có giá trị mà chủ yếu là đất đai 

của các hộ gia đình là một trong những điều kiện đảm bảo cho việc vay tín dụng 

chính thức, truyền thống cho con trai thừa kế tài sản có giá trị của người Việt là 

một trong những nguyên nhân dẫn đến phụ nữ yếu thế hơn nam giới trong việc 

tiếp cận tín dụng chính thức [16] 

 Trình độ lao động, khả năng hạch toán và quản lý hạn chế là yếu tố cản trở 

việc tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng chính thức và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình [126]. Do đó việc nâng cao trình độ lao 

động, khả năng hạch toán và quản lý của thành viên trong hộ gia đình là một trong 

những yếu tố dẫn đến giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức.  

2.4. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về giảm thiểu bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn và bài 

học cho Việt Nam  

2.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về giảm thiểu bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

2.4.1.1. Xây dựng các công đoạn cần giám sát và các bộ máy giám sát trong quá 

trình xây dựng thực hiện bình đẳng giới  

 Hiện nay, 79 nước ký kết và 102 bên tham gia vào công ước về xóa bỏ mọi 

hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Convention on the elimination of all form 
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of discimination agianst women) của đại hội đồng Liên hiệp quốc nhằm đảm bảo 

về việc phân biệt đối xử về giới do đó hiến pháp và chính sách pháp luật của hầu 

hết các nước này đều hướng tới mục tiêu bình đẳng giới. Một số nước như Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã xây dựng các giai đoạn cần giám sát trong quá 

trình thực hiện bình đẳng giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 3: Các công đoạn cần giám sát 

Nguồn: Tác giả tổng hợp  

 Việc xây dựng các công đoạn cần giám sát và bộ máy quản lý giám sát việc 

thực hiện chính sách bình đẳng giới từ trung ương đến địa phương đã giúp các 

nước này đạt được một số thành tích đáng kể trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới 

nói chung và giảm bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực sản xuất nói riêng. Việc 

xây dựng các bộ máy quản lý giám sát việc thực  hiện chính sách bình đẳng giới 

đã nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực sản xuất trong đó có tiếp cận tín dụng 

chính thức của rất nhiều [105]. 

2.4.1.2. Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chương trình chiến 

lược phát triển và các văn bản pháp luật 

 Ngân hàng Thế giới, FAO [86, tr. 61-63]; [126, tr. 330-355] đưa ra một kết 

luận lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chương trình chiến lược và các văn 

bản là một trong những giải pháp xóa bỏ bất bình đẳng giới ở các nước. Căn cứ 

vào các kết quả nghiên cứu về bình đẳng giới, một số nước như Nigeria, Tazania 

Xây dựng chính sách 

Nội dung chính sách 

Thực hiện chính sách 

Trách nhiệm của cơ quan hành pháp 

Kết quả chính sách 

Thay đổi trong cuộc sống người dân 
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đã thực hiện thực hiện lồng ghép về bình đẳng giới trong các chương trình chiến 

lược quốc gia như lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chương trình giáo dục, 

việc làm, quốc phòng. Kết quả là chỉ số bất bình đẳng giới của các nước này đã 

giảm xuống [116]. Đây là một trong những bài học cho các nước khác.  

 Ở Ethopia để đưa được vấn đề bình đẳng giới vào chương trình phát triển 

các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ thì đầu tiên họ đã thực hiện nhiều nghiên cứu về 

giới sau đó chính phủ Ethophia đã đưa ra một số chính sách đặc thù cho phụ nữ 

tiếp cận các nguồn lực sản xuất ví dụ như ngân hàng dành riêng cho phụ nữ tiếp 

cận tín dụng, cung cấp hệ thống tín dụng đến cộng đồng và ưu tiên cho phụ nữ vay 

vốn [46].  

2.4.1.3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giảm định kiến giới về vai trò của 

nam, nữ trong xã hội, xóa bỏ các tư tưởng lạc hậu gây nên định kiến giới  

 Định kiến về giới là một trong những nguyên nhân sâu xa, gốc rễ gây ra bất 

bình đẳng giới, định kiến vai trò của nam giới và nữ giới trong xã hội là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới trong xã hội. Để giảm hoặc xóa bỏ 

định kiến về giới thì hầu hết các nước đều tăng cường các hoạt động tuyên truyền 

[86, tr.61-63]; [126; tr.330-355]. Một số nước rất thành công trong hoạt động 

tuyên truyền giảm định kiến giới về vai trò của nam, nữ trong xã hội, xóa bỏ các 

tư tưởng lạc hậu gây nên định kiến giới như: Trung Quốc thực hiện tuyên truyền 

qua đài địa phương ở các vùng nông thôn hàng tuần nhằm giảm định kiến về giới; 

Pakistan thực hiện tuyên truyền giảm bất bình đẳng giới thông qua các buổi sinh 

hoạt, hành lễ; Nepal cử cán bộ đến từng khu vực dân cư thực hiện tuyên truyền 

giảm bất bình đẳng giới trong công đồng dân cư. 

2.4.1.4. Tăng cường các chế tài xử phạt các vi phạm chính sách pháp luật về bình 

đẳng giới 

 Để đạt được bình đẳng giới nói chung và bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng nói riêng, các chế tài xử phạt vi phạm chính sách về bình đẳng giới rất 
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quan trọng. Các chế tài xử phạt vi phạm chính sách về bình đẳng giới còn thiếu, 

còn lỏng lẻo, là một trong những nguyên nhân mặc dù có chính sách pháp luật về 

bình đẳng giới nhưng thực trạng bất bình đẳng giới vẫn tồn tại dai dẳng trong xã 

hội. Khi các các chế tài xử phạt các vi phạm chính sách pháp luật về đảm bảo bình 

đẳng giới sẽ đảm bảo cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận nguồn lực sản xuất và đảm 

bảo cho tiếp cận tín dụng chính thức  [100]. 

 Các nước đạt được chỉ số bình đẳng giới cao đều có chế tài xử phạt rất cao 

cho hành vi vi phạm bất bình đẳng giới như NaUy, Phần Lan, Thụy Điển, New 

Zealand. Các nước này quy định các khung hình phạt rõ ràng cho hành vi phân 

biệt về đối xử giới trong luật lao động, luật bình đẳng giới.   

2.4.1.5. Xây dựng một số chính sách đặc thù nhằm giúp phụ nữ thuận lợi trong 

tiếp cận nguồn lực sản xuất, tiếp cận tín dụng  

 Dựa trên thực trạng về bất bình đẳng giới, điều kiện kinh tế - xã hội, đặc 

điểm văn hóa một số nước như Pakistan, Bangladesh,  Nigeria, Tazania, Ethopia... 

đã tạo ra một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp 

cận nguồn lực sản xuất, tiếp cận tín dụng chính thức [100]. 

  Ví dụ, như Bangladesh xây dựng một số ngân hàng số ưu tiên cho cho phụ 

nữ vay vốn, hoặc như Pakistan xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng nhỏ dành cho 

phụ nữ vay vốn. Ở Nigeria, Tazinia hay Ethopia tạo ra chính sách tạo điều kiện 

cho phụ nữ được tiếp cận đất đai, từ việc được tiếp cận và sở hữu đất đai phụ nữ 

sẽ đủ điều kiện để vay tín dụng chính thức [100]. 

2.4.1.6. Thực hiện nhiều thu thập số liệu và đẩy mạnh nghiên cứu liên quan 

đến về giới  

 Để giảm bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực thì một số nước đã thực hiện 

thu thập số liệu riêng về giới và đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến giới như 

Tazania, Uganda, Sub-Saharan Africa...[123]. Ở các nước này các nghiên cứu về 

giới được thực hiện theo từng khía cạnh như các nghiên cứu giảm bất bình đẳng 
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giới trong giáo dục, việc làm, tiếp cận tín dụng, tiếp cận đất đai... cũng như rất 

nhiều các nghiên cứu mang tính chất tổng hợp như các nghiên cứu về giảm bất 

bình đẳng giới trong năng suất sản xuất, mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới với 

phát triển.... 

 Các chính sách tác động nhằm giảm bất bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực 

chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi các chính sách này được xây dựng trên cơ sở khoa 

học, trên thực tế. Do đó, thu thập số liệu và thực hiện các nghiên cứu liên quan 

đến giới là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa.  

2.4.1.7. Kinh nghiệm giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng  của Ủy 

ban kinh tế châu Phi 

  Đầu tiên, Ủy ban kinh tế châu Phi xác định các vấn đề trung tâm về tiếp 

cận tín dụng của phụ nữ như sau: Cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để giúp phụ nữ hội 

đủ điều kiện nhận tín dụng; Sửa đổi các hoạt động môi giới tài chính hiện có để 

cho phép các nhóm mục tiêu sử dụng hiệu quả; Xác định nguồn tín dụng. 

 Tiếp theo, Ủy ban kinh tế châu Phi đề xuất một biện pháp tiếp cận tín dụng 

chính thức một cách thực tế, hiệu quả đó là tạo ra một môi trường tiếp cận tín dụng 

chính thức thuận lợi cho phụ nữ. Cách tiếp cận này đòi hỏi các biện pháp ở cấp độ 

vĩ mô và vi mô để giúp phụ nữ tiếp cận được tín dụng chính thức. Chính sách trực 

tiếp hướng tới việc tạo ra các hoạt động ngân hàng linh hoạt thuận lợi cho nông 

thôn và đô thị và thu hẹp khoảng cách giữa các ngành ngân hàng chính thức và 

phi chính thức. 

         Các hành động vĩ mô bắt đầu từ việc ban hành chính sách, sửa đổi chính 

sách ngân hàng và tín dụng, phát triển các cơ quan phối hợp ở cấp quốc gia, cung 

cấp hỗ trợ và dịch vụ hỗ trợ và huy động nguồn lực tài chính. Các cơ quan liên 

ngành chủ chốt có thể tham gia vào việc đưa ra các hành động vĩ mô này là chính 

phủ, các cơ quan phát triển (địa phương và quốc tế), các nhà tài trợ và các tổ chức 

tài chính.  Về các hành động vi mô cơ bản nên dựa trên từng trường hợp, từng loại 
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đối tượng một, hướng tới việc làm cho phụ nữ có khả năng hơn trong hoạt động 

kinh doanh của họ, giúp họ đủ điều kiện vay tín dụng chính thức và sử dụng hiệu 

quả tín dụng được vay. Do đó, các hoạt động vi mô nên tập trung xung quanh việc 

cung cấp tín dụng phụ nữ, hỗ trợ và hỗ trợ cần thiết, giám sát hoạt động kinh doanh 

của họ. Các hành động vi mô có thể thông qua hoặc thông qua việc đầu tư các máy 

móc cho phụ nữ, đầu tư cho các cơ sở đào tạo, các hiệp hội pháp lý, các tổ chức 

tài chính trung gian và các cơ quan chuyên môn khác. 

 Thiết kế các chương trình con để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các 

đối tượng mục tiêu có thể được phân loại các đối tượng mục tiêu như doanh nhân, 

doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn, hộ gia đình. Tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, 

nhu cầu tín dụng và giai đoạn phát triển của họ. Việc thiết kế các gói chương trình 

con như vậy phải nên xem xét đến bối cảnh nông thôn hoặc đô thị. Trong bối cảnh 

này, Ủy ban kinh tế châu Phi mở cuộc đối thoại để khuyến khích nỗ lực phối hợp từ 

tất cả các cấp độ vĩ mô và vi mô nhằm giúp tạo ra môi trường và thực hiện các hành 

động nhằm tăng cường cho phụ nữ tiếp cận tín dụng chính thức. 

 Khi trình bày cách tiếp cận và các biện pháp, các vấn đề được phát triển 

xung quanh các chủ đề sau: Các vấn đề tiếp cận tín dụng chính thức của phụ nữ 

dẫn đến phương pháp tiếp cận; Một cách tiếp cận tích hợp như một mô hình để 

tăng khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ, được giải thích từ cả cấp độ vĩ mô và 

vi mô; Vận hành phương pháp tiếp cận bằng cách xây dựng các tiêu chuẩn về các 

hành động và các nguồn hỗ trợ có thể được sử dụng trong các chương trình và dự 

án hoạt động nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của phụ nữ. 

2.4.2. Một số bài học rút ra cho Việt Nam từ kinh nghiệm giảm bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của một số nước trên thế giới  
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2.4.2.1. Xây dựng các công đoạn cần giám sát và các bộ máy giám sát trong quá 

trình xây dựng thực hiện bình đẳng giới 

 Từ kinh nghiệm của một số nước như Hàn Quốc, Trung Quốc xây dựng 

các giai đoạn cần giám sát trong quá trình thực hiện bình đẳng giới một cách 

chặt chẽ, như:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 4: Các công đoạn cần giám sát ở Việt Nam 

Nguồn: Tác giả đề xuất 
 

Trong khâu xây dựng chính sách: Việt Nam đã có bộ phận giám sát nội 

dung chính sách; trong khâu thực hiện chính sách thì Việt Nam cũng có các cơ 

quan kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản. Tuy nhiên, bộ phận giám sát 

kết quả chính sách (giám sát thay đổi trong cuộc sống người dân) còn yếu.  

2.4.2.2. Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các chương trình chiến 

lược phát triển và các văn bản pháp luật  

 Việt Nam nên thực hiện chương trình lồng ghép vào các chương trình chiến 

lược phát triển và các văn bản pháp luật như một số nước Nigeria, Tazania, ví dụ 

thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào chương trình sách giáo khoa, thực 

hiện giảng dạy vấn đề bình đẳng giới vào trường học một cách thường xuyên [86; 

tr.28-32] 

Xây dựng chính sách 

Nội dung chính sách 

Thực hiện chính sách 

Trách nhiệm của cơ quan hành pháp 

Kết quả chính sách 

Thay đổi trong cuộc sống người dân 
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 Đưa vấn đề bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng vào chương trình xóa đói 

giảm nghèo như đề xuất của FAO.  Yêu cầu đưa vấn đề đề bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng vào các văn bản của các tổ chức tài chính [86, tr. 33-36]. 

2.4.1.3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giảm định kiến giới về vai trò của 

nam, nữ trong xã hội, xóa bỏ các tư tưởng lạc hậu gây nên định kiến giới  

 Việt Nam nên học một bài học về hoạt động tuyên truyền giảm định kiến 

giới về vai trò của nam, nữ trong xã hội, xóa bỏ các tư tưởng lạc hậu gây nên định 

kiến giới như Nepal, Pakistan [52],[85]. Các hoạt động tuyên truyền giảm định 

kiến giới về vai trò của nam, nữ trong xã hội, xóa bỏ các tư tưởng lạc hậu gây nên 

định kiến giới cần thực hiện một cách thường xuyên liên tục như phát trên các kênh 

thông tin thôn xóm, làng xã với tần suất 1 tuần/ 1 lần, thực hiện hoạt động tuyên 

truyền giảm định kiến giới về vai trò của nam, nữ trong xã hội, xóa bỏ các tư tưởng 

lạc hậu gây nên định kiến giới trên các cơ quan truyền thông lớn như đài truyền 

hình 1 tháng 1 lần. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền xóa bỏ bất bình đẳng 

giới vào cộng đồng dân cư qua các buổi sinh hoạt tập thể. Việc thực hiện tuyên 

truyền xóa bỏ bất bình đẳng giới chỉ được thực hiện vào các ngày lễ 20/10; 8/3 

như hiện tại sẽ không thể đạt được hiệu quả cao.   

2.4.2.4. Tăng cường các chế tài xử phạt các vi phạm chính sách pháp luật về bình 

đẳng giới 

 Các chế tài tài xử phạt các vi phạm chính sách pháp luật về bình đẳng giới 

nên mang tính nghiêm khắc, răn đe như NaUy, Phần Lan, Thụy Điển, New 

Zealand [124]; [125]; [126]. Các chế tài xử phát hành vi phân biệt đối xử về giới 

Quy định tại Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính 

phủ về Quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới hiện tại rất nhẹ, chưa đảm 

bảo được tính răn đe của pháp luật.  
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2.4.2.5. Xây dựng một số chính sách đặc thù nhằm giúp phụ nữ thuận lợi trong 

tiếp cận nguồn lực sản xuất, tiếp cận tín dụng  

 Dựa trên thực trạng về bất bình đẳng giới, điều kiện kinh tế - xã hội, đặc 

điểm văn hóa Việt Nam nên tạo ra một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận nguồn lực sản xuất, tiếp cận tín dụng chính thức một 

số nước như Pakistan, Bangladesh,  Nigeria, Tazania,...[85]; [96]; [114]; Ví dụ ưu 

tiên phụ nữ trong việc tiếp cận đất canh tác, giảm điều kiện vay vốn cho phụ nữ.  

2.4.2.6. Thực hiện thu thập số liệu và đẩy mạnh nghiên cứu liên quan đến về giới  

 Việt Nam nên thực hiện nhiều thu thập số liệu và đẩy mạnh nghiên cứu liên 

quan đến về giới như một số nước Tazania, Uganda, Sub-Saharan Africa...[123, 

tr.6-28]. Việt Nam chưa có bất kì cuộc điều tra cho riêng vấn đề bất bình đẳng 

giới, do đó rất hạn chế cho các nhà nghiên cứu trong việc thực hiện vấn đề bất 

bình đẳng giới nói chung, bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng nói riêng do 

đó các nhà nghiên cứu hạn chế trong việc thực hiện các nghiên cứu về bất bình 

đẳng giới. Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới ở Việt Nam còn ít, do đó cần thúc 

đẩy các nhà nghiên cứu thức hiện các nghiên cứu về bất bình đẳng giới. Các chính 

sách thực sự có ý nghĩa sát với thực tiễn nhằm giảm bất bình đẳng giới cần dựa 

trên các nghiên cứu mang tính định lượng và định tính. Do đó việc thực hiện thu 

thập số liệu và đẩy mạnh nghiên cứu liên quan đến về giới là thực sự cần thiết.  

2.4.2.7. Quy trình thực hiện giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức.  

 Căn cứ vào kinh nghiệm của Ủy ban kinh tế Châu Phi, để giảm bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức Việt Nam có thể Kinh nghiệm giảm 

bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng của Ủy ban kinh tế châu Phi. Đầu tiên, 

xác định các vấn đề trung tâm về tiếp cận tín dụng của phụ nữ như sau: Cung cấp 

sự hỗ trợ cần thiết để giúp phụ nữ hội đủ điều kiện nhận tín dụng; Sửa đổi các hoạt 
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động môi giới tài chính hiện có để cho phép các nhóm mục tiêu sử dụng hiệu quả; 

xác định nguồn tín dụng [116] 

 Trên cơ sở kinh nghiệm của Ủy ban kinh tế châu Phi đề xuất một biện pháp 

tiếp cận tín dụng chính thức một cách thực tế, hiệu quả đó là tạo ra một môi trường 

tiếp cận tín dụng chính thức thuận lợi cho phụ nữ. Cách tiếp cận này đòi hỏi các 

biện pháp ở cấp độ vĩ mô và vi mô để giúp phụ nữ tiếp cận được tín dụng chính 

thức. Chính sách trực tiếp hướng tới việc tạo ra các hoạt động ngân hàng linh hoạt 

thuận lợi cho nông thôn và đô thị và thu hẹp khoảng cách giữa các ngành ngân 

hàng chính thức và phi chính thức [116]. 

         Các hành động vĩ mô bắt đầu từ việc ban hành chính sách, sửa đổi chính 

sách ngân hàng và tín dụng, phát triển các cơ quan phối hợp ở cấp quốc gia, cung 

cấp hỗ trợ và dịch vụ hỗ trợ và huy động nguồn lực tài chính. Các cơ quan liên 

ngành chủ chốt có thể tham gia vào việc đưa ra các hành động vĩ mô này là chính 

phủ, các cơ quan phát triển (địa phương và quốc tế), các nhà tài trợ và các tổ chức 

tài chính.  Về các hành động vi mô cơ bản nên dựa trên từng trường hợp, từng loại 

đối tượng một, hướng tới việc làm cho phụ nữ có khả năng hơn trong hoạt động 

kinh doanh của họ, giúp họ đủ điều kiện vay tín dụng chính thức và sử dụng hiệu 

quả tín dụng được vay. Do đó, các hoạt động vi mô nên tập trung xung quanh việc 

cung cấp tín dụng phụ nữ, hỗ trợ và hỗ trợ cần thiết, giám sát hoạt động kinh doanh 

của họ. Các hành động vi mô có thể thông qua hoặc thông qua việc đầu tư các máy 

móc cho phụ nữ, đầu tư cho các cơ sở đào tạo, các hiệp hội pháp lý, các tổ chức 

tài chính trung gian và các cơ quan chuyên môn khác [116]. 

 Thiết kế các chương trình con để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các 

đối tượng mục tiêu có thể được phân loại các đối tượng mục tiêu như doanh nhân, 

doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn, hộ gia đình. Tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, 

nhu cầu tín dụng và giai đoạn phát triển của họ. Việc thiết kế các gói chương trình 

con như vậy phải nên xem xét đến bối cảnh nông thôn hoặc đô thị. Trong bối cảnh 
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này, Ủy ban kinh tế châu Phi mở cuộc đối thoại để khuyến khích nỗ lực phối hợp từ 

tất cả các cấp độ vĩ mô và vi mô nhằm giúp tạo ra môi trường và thực hiện các hành 

động nhằm tăng cường cho phụ nữ tiếp cận tín dụng chính thức [116]. 

 Khi trình bày cách tiếp cận và các biện pháp, các vấn đề được phát triển 

xung quanh các chủ đề sau: Các vấn đề tiếp cận tín dụng chính thức của phụ nữ 

dẫn đến phương pháp tiếp cận; Một cách tiếp cận tích hợp như một mô hình để 

tăng khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ, được giải thích từ cả cấp độ vĩ mô và 

vi mô; Vận hành phương pháp tiếp cận bằng cách xây dựng các tiêu chuẩn về các 

hành động và các nguồn hỗ trợ có thể được sử dụng trong các chương trình và dự 

án hoạt động nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của phụ nữ [116]. 

 

 

Tiểu kết Chương 2 

Trong Chương này luận án đã đưa ra cơ sở lý luận về bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn. Cụ thể là: (i) 

Cơ sở lý luận về tín dụng chính thức và đặc điểm giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức. Đồng thời, luận án đưa ra được các khái niệm về tín dụng chính thức và đặc 

điểm giới trong tiếp cận tín dụng chính thức. Theo quan điểm của của luận án (a) 

tín dụng chính thức: là hình thức tín dụng hợp pháp hoạt động dưới sự cho phép 

của nhà nước; (b) đặc điểm về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức tương tự 

như đặc điểm về giới trong tiếp cận nguồn lực sản xuất; (ii) Cơ sở lý luận về bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

và các yếu tố ảnh hưởng. Trong phần này luận án đã tổng quan lại các lý thuyết 

có liên quan đến bình đẳng giới và bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức của các hộ gia đình ở nông thôn như các khái niệm bình đẳng giới và bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức, các chỉ số phản ánh bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn. Các yếu 
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tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ 

gia đình bao gồm:  thể chế chính thức, thể chế phi chính thức, thị trường và hộ gia 

đình; (iii) Vai trò của nhà nước và các bên liên quan đến giảm thiểu bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức đối với các hộ gia đình ở nông thôn. Nhà 

nước có một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức đối với các hộ gia đình ở nông thôn vì chỉ có nhà nước  

mới có thể tạo ra "luật chơi" công bằng nhất cho các hộ gia đình ở nông thôn 

không phân biệt chủ hộ là nam hay nữ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình gia đình 

ở nông thôn không phân biệt giới tính chủ hộ làm chủ thể tham gia vào quan hệ 

tín dụng chính thức. Bên cạnh đó, các bên liên quan khác như tổ chức tín dụng, 

cộng đồng, hộ gia đình là những tác nhân vô cùng quan trọng, không thể thiếu 

trong quá trình giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức; 

(iv) Kinh nghiệm của các nước là bài học bổ ích cho Việt Nam trong quá trình 

giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TIẾP CẬN TÍN 

DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở NÔNG THÔN 

VIỆT NAM 

 

3.1. Khái quát chung về thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam  

3.1.1. Thực trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam qua các chỉ số 

Bất bình đẳng giới là bao gồm rất nhiều các khía cạnh, nội dung khác nhau 

và các khía cạnh, nội dung này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Do đó, để có 

cái nhìn sâu sắc về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng thì đầu tiên luận án 

cung cấp thực trạng bất bình đẳng giới nói chung ở Việt Nam thông qua các chỉ 

số chung và các khía cạnh cơ bản.   

Bảng 3.1: Các chỉ số đánh giá bất bình đẳng giới ở Việt Nam 

Index/Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GII 0,330 0,330 0,328 0,326 0,323 0,323 0,305 0,304 

GDI 0,992 1,002 1,006 1,008 1,009 1,011 1,009 1,005 

HDI 0,654 0,664 0,670 0,675 0,678 0,684 0,689 0,694 

Chênh lệch 

GDI và HDI 

0,338 0,338 0,336 0,333 0,331 0,327 0,32 0,311 

 

Nguồn: Human develop report database 

 
Như trong chuyên đề cơ sở lý thuyết mà luận án đưa ra thì có 5 chỉ số đánh 

giá thực trạng  bất bình đẳng giới là GGI, SIGI, GEM, GII, GDI. Mặc dù, tác giả 

đã rất cố gắng để tìm kiếm đầy đủ các chỉ số nói trên nhưng do sự hạn chế về số 

liệu nên hiện tại, tác giả chỉ thu thập được 2 chỉ số cơ bản là GII và GDI (chỉ số 
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HDI thể hiện trên bảng chỉ nhằm mục đích so sánh với chỉ số GDI)  được trình 

bày trong Bảng 3.1. 

 (i) Chỉ số GII: 

  GII là một trong các chỉ số đo lường thực trạng bình đẳng giới ở các nước 

và chỉ số đo lường ba chiều cạnh thiết yếu đối với phụ nữ bao gồm: (i) sức khoẻ 

sinh sản  (ii) trao quyền (iii) tham gia vào thị trường lao động và chỉ số này dao 

động từ 0 -1, và càng gần 1 thì càng thể hiện tình trạng bất bình đẳng giới càng cao.  

 Kết hợp lý thuyết cơ bản và chỉ số GII thể hiện trên bảng 3.1 ta thấy: chỉ số 

GII giữ nguyên hoặc biến động rất chậm qua các năm, điều đó chứng tỏ bất bình 

đẳng giới ở Việt Nam giảm dần qua các năm và với một tốc độ chậm.   

(ii) Chỉ số phát triển giới (Gender development Index - GDI): 

  Chỉ số phát triển giới là một chỉ số tổng hợp  đo lường phát triển con 

người trong ba lĩnh vực (ba lĩnh vực đó là:  (1) cuộc sống khoẻ mạnh và lâu dài - 

đo bằng tuổi thọ; (2) kiến thức - đo bằng tỉ lệ biết chữ ở người lớn và tổng tỉ lệ đi 

học kết hợp ở tiểu học, trung học và đại học; (3) mức sống hợp lý - đo bằng thu 

nhập kiếm được ước tính (PPP USD) giống như chỉ số phát triển con người HDI  

nhưng đã điều chỉnh để xem xét sự bất bình đẳng giới trong những lĩnh vực này  

 Sự khác biệt so với HDI là ở chỗ chỉ số GDI điều chỉnh mức độ đạt được 

của mỗi quốc gia về tuổi thọ, học vấn và thu nhập với mức độ đạt được của nam 

giới và nữ giới. Về cơ bản, GDI vẫn dựa trên những số liệu của HDI nhưng có tính 

đến sự can thiệp của các yếu tố giới để qua đó đánh giá trình độ phát triển giới ở 

mỗi quốc gia. Ở mỗi nước, nếu giá trị và thứ hạng của GDI càng gần với HDI thì 

sự khác biệt theo giới càng ít 

 Nhìn vào chênh lệch giữa 2 chỉ số HDI và GDI qua các năm ta thấy: khoảng 

GDI và HDI giảm dần qua các năm với một tốc độ chậm từ năm 2010 đến 2017 

chứng tỏ sự khác biệt về giới ở Việt Nam giảm dần qua các năm và sự khác biệt 

về giới ở Việt Nam thay đổi với một tốc độ chậm  
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3.1.2. Khái quát chung về thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (qua số liệu vĩ mô) 

 Theo phương pháp thống kê, bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức được thể hiện qua hai chỉ tiêu: (i) Chênh lệch về tỷ lệ tiếp cận tín dụng 

chính thức giữa nam giới và nữ giới; (ii) Tỷ lệ giá trị tín dụng chính thức được vay 

so với nhu cầu vay vốn giữa nam giới và nữ giới.    

 

Biểu đồ 3. 1: Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia 

đình ở nông thôn Việt Nam qua các năm 2008-2016 

Nguồn: Tác giả tự tính toán 

 Thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ 

gia đình ở nông thôn Việt Nam từ năm 2006 -2018 được thể hiện ở Biểu đồ 3.1:  

  Biểu đồ 3.1 thể hiện hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam tồn tại bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức cả về tỷ lệ tiếp cận tín dụng chính thức 

(TCTDCT) và giá trị tín dụng chính thức (TDCT). Tuy nhiên mức độ bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở các hộ gia đình ở nông thôn Việt 

Nam giảm dần theo thời gian tuy nhiên rất chậm. Đây là một dấu hiệu đáng mừng 

trong mục tiêu giảm bất bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của chính phủ 

Việt Nam. Để giải thích nguyên nhân tại sao tồn tại bất bình đẳng giới trong tiếp 
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Chênh lệch về tỷ lệ tiếp cận TCTDCT giữa hộ gia đình nam chủ hộ và nữ chủ hộ 

Chênh lệch về tỷ lệ giá trị TDCT được vay so ới nhu cầu vay giữa hộ gia đình nam chủ hộ và nữ chủ hộ
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cận tín dụng chính thức ở các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam tiếp theo đề tài 

luận án đi vào phân tích thực trạng các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam theo 

cách tiếp cận vĩ mô và vi mô.  

3.2. Phân tích thực trạng các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (Theo cách 

tiếp cận vĩ mô)  

3.2.1. Thể chế chính thức 

3.2.1.1. Xuất phát từ quan điểm cơ bản 

Giải phóng phụ nữ là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng 

Việt Nam, quyền bình đẳng nam nữ đã được khẳng định ngay trong bản Hiến pháp 

đầu tiên năm 1946: “tất cả các công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi 

phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá”  và “đàn bà ngang quyền với đàn ông về 

mọi phương diện” và được tái khẳng định trong Hiến pháp năm 1992 “công dân 

nam nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá và gia đình. 

Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm người 

phụ nữ”. 

 Quyền bình đẳng giới được thể hiện trong các bộ luật, Bộ luật điều chỉnh 

các lĩnh vực đời sống xã hội.  

Cụ thể như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 quy định “công dân 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời gian cư trú, đủ 

mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đề có quyền ứng 

cử đại biểu Quốc hội” [31]. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bầu cử đại biểu 

Quốc hội năm 2001[29] còn quy định rõ “số đại biểu Quốc hội là phụ nữ do Ủy 

ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp 

hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm để phụ nữ có số đại 
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biểu thích đáng”. Trong lĩnh vực y tế, theo Luật Bảo vệ sức khỏe khỏe nhân dân 

năm 1989, “công dân có quyền được bảo vệ sức khoẻ, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện 

thân thể; được bảo đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi 

trường sống và được phục vụ về chuyên môn y tế” và một trong những nguyên tắc 

trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám, chữa bệnh là “bình đẳng, 

công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh” .  

 Trong lĩnh vực giáo dục, “mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, 

tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình 

đẳng về cơ hội học tập”; trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2000 là “vợ chồng bình đẳng” [30]. 

 Trong lĩnh vực lao động, Bộ luật Lao động quy định “mọi người đều có 

quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao 

trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần 

xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo”. Bộ luật Lao động còn có một chương dành riêng 

cho lao động nữ nhằm bảo vệ sức khỏe sinh sản của họ trong khi làm việc 4.  

 Đặc biệt, Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 đánh 

dấu bước phát triển về thể chế và hệ thống hóa trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam 

bằng việc tăng cường bình đẳng giới trong đời sống cá nhân và xã hội [39].  

 Đồng thời, chính phủ cũng đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới như Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 

6 năm 2008 chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm 

quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về 

bình đẳng giới với 4 Chương, 18 Điều; Nghị định số 48/2009/ NĐ-CP ngày 19 

tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giớ với 6 

Chương, 23 Điều; Nghị định số 55/2009/ NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của 
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Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới với 5 Chương, 

29 Điều. 

3.2.1.2. Bên cạnh đó còn có các văn bản, chiến lược, chính sách khác liên 

quan đến Bình đẳng giới như:   

(i) Chương trình hành động của Chính phủ  

Giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 

4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 

tháng 12 năm 2009 của Chính phủ) với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

và hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa 

phương đối với công tác phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới nhằm phấn đấu đến năm 

2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc 

tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần; tham 

gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng 

góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong 

các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực. 

(ii) Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020  

Được phê duyệt tại Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 

2010 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, về cơ 

bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ 

hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát 

triển nhanh và bền vững của đất nước và các mục tiêu cụ thể. 

(iii) Việt Nam đã có đầy đủ hệ thống chính sách pháp luật đảm bảo cá nhân, hộ 

gia đình được tiếp cận tín dụng chính thức.  



77 

 

Các chính sách cụ thể bao gồm:  Quyết định của Thủ tướng số 67/1999/QĐ-

TTg ngày 30/3/1993 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển 

nông nghiệp và nông thôn; Nghị định số 41/2010/NĐ-CP mở rộng phạm vi cho 

tất cả các tổ chức tín dụng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

Thông tư số 14/2010/TT-NHNN, hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 

41/2010/ NĐ-CP; Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và Thông tư số 43/2016/TT-

NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 

17/4/2009 về việc hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh; (và các Quyết định sửa đổi) 

về hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiệt bị, vật tư phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn; Thông tư số 02/2010/TT - 

NHNN ngày 22/01/2010 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn 

ngân hàng năm 2010; Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông 

sản thuỷ sản... 

 Qua phần tổng hợp các văn bản chính sách nói trên chúng ta có thể khẳng 

định thể chế chính thức của Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp 

cận tín dụng chính thức, đồng thời không hề tồn tại bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức trong hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam.  

3.2.1.3. Điều kiện vay vốn và hồ sơ vay vốn.  

Hộp 3. 1: Điều kiện vay vốn 

1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và trách nhiệm 

dân sự theo quy định của pháp luật. 

2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. 

3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết: 
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- Có vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, đời sống theo quy định. 

- Kinh doanh có hiệu quả, có lãi; 

- Không có nợ khó đòi hoặc nợ quá hạn trên 6 tháng. 

4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và 

có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi. 

5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính 

phủ, Ngân hàng NHà nước Việt Nam và hướng dẫn của ngân hàng.  

Tài sản đảm bảo có thể là động sản hoặc bất động sản: 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; 

- Sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá khác; 

- Vàng , bạc, đá quí; 

- Các tài sản khác theo qui định của pháp luật 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ điều kiện vay vốn của các ngân hàng 

Hộp 3. 2: Hồ sơ vay vốn 

- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu theo ngân hàng 

- Tuỳ theo từng loại vay, khách hàng sẽ được cán bộ ngân hàng hướng 

dẫn chi tiết hồ sơ cho phù hợp với từng loại vay. 

- Các tài liệu liên quan đến tài sản đảm bảo tiền vay theo qui định. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ điều kiện vay vốn của các ngân hàng 

Khó khăn lớn nhất đối với người vay vốn đó là phải có tài sản đảm bảo, còn nếu 

vay vốn theo hình thức tín chấp thì không cần tài sản đảm bảo nhưng cũng vẫn 

phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu so sánh giữa nam giới và nữ 
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giới thì nam giới có lợi thế hơn về tài sản đảm bảo. Theo cơ cấu người đứng tên 

trong sổ đỏ theo giới tính chủ hộ thì tỷ lệ chủ hộ đứng tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất là 61,4%, trong khi tỷ lệ chủ hộ nam đứng tên là 79,8%; 14,2% sổ đỏ 

của các hộ gia đình nữ đứng tên chồng của chủ hộ, trong khi tỷ lệ này ở các gia 

đình chủ hộ nam là 3,2%, theo kết quả thống kê này thì nam giới có lợi thế hơn so 

với nữ giới trong việc tài sản thế chấp để vay tín dụng chính thức. Đây chính là 

nguyên nhân chính dẫn đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng. Do đó, để 

giải quyết được gốc của vấn đề trong bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng thì 

phải giải quyết được vấn đề bình đẳng giới trong nắm giữ và sử dụng tài sản.  

 Theo quy định của nhà nước về Luật Đất đai 2003 và có hiệu lực từ ngày 

1/7/2014 (sửa đổi và bổ sung Luật đất đai 2003) thì Nhà nước không có sự phân 

biệt giới, nam/nữ bình đẳng trước pháp luật về đất đai. Hộ gia đình, cá nhân, tổ 

chức sử dụng đất có các quyền chung của người sử dụng đất. Trong trường hợp 

quyền sử dụng đất chung là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận 

quyền sở hữu phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng [31].  

 Điều 108 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Tài sản chung của các hộ 

gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của các hộ gia 

đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tăng 

cho chung, được thừa kế và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài 

sản chung của hộ” [10]. 

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng  quy định: “Quyền sử dụng đất 

mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử 

dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn được thừa kế riêng chỉ là 

tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở 

hữu chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. Trong trường hợp tài sản 

thuộc sở hữu chung của vọ chồng mà pháp luật luật quy định phải đăng ký quyền 

sở hữu, phải ghi tên cả vợ và chồng” [30]. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 
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đã ghi rõ: “Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được sau khi kết hôn là tài 

sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi 

kết hôn được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận. Tài sản 

chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. Trong trường hợp tài sản thuộc sở 

hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, phải ghi 

tên cả vợ và chồng” [30]. 

 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 3/10/2001 hướng dẫn thi hành Luật hôn 

nhân và gia đình quy định là “tất cả những giấy tờ, đăng ký tài sản gia đình bao 

gồm cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở phải được ghi cả tên vợ và chồng. 

Điều 5 của Nghị định số 70/2001/ NĐ-CP còn quy định: Trong trường hợp tài sản 

thuộc sở hữu chung của vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có thể yêu cầu cơ quan nhà 

nước cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu đó để ghi tên cả vợ và chồng. Nếu vợ 

hoặc chồng không yêu cầu cấp lại giấy đăng ký tài sản thì tài sản đó vẫn thuộc sở 

hữu chung của vợ chồng. Trong trường hợp vợ chồng ly hôn hoặc chia tài sản 

chung trong thời kỳ hôn nhân thì bên được chia phần tài sản bằng hiện vật đã đăng 

ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng mà có ghi tên vợ và chồng, có quyền yêu 

cầu cơ quan đăng ký tài sản cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng tài sản. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: vợ chồng có quyền 

thừa kế tài sản cho nhau (Điều 31), nhưng con dâu trong gia đình lại không thuộc 

hàng thừa kế. Di sản của cha mẹ chồng muốn cho con dâu một phần thì phải viết 

đích danh tên con dâu trong di chúc. Đây chính là mặt hạn chế trong thực tế cũng 

như pháp luật dân sự Việt Nam. 

 Điều 632 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: Mọi cá nhân đều bình đẳng 

về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng tài sản theo di 

chúc hoặc theo pháp luật. Khi chết, không phân biệt nam hay nữ, đều có quyền để 

thừa kế tài sản. Tuy nhiên, thừa kế bằng pháp luật chỉ được áp dụng trong trường 

hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, những người thừa kế theo di 

chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ 
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chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế; những 

người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di 

sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản (điều 678, Luật Dân sự 2005). Như vậy, pháp 

luật về thừa kế tài sản nói chung vẫn dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền để lại 

tài sản của công dân đưa ra trong di chúc. Nhưng Điều 669 của Bộ luật Dân sự 

năm 2005 lại quy định một số đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào 

nội dung của di chúc, đó là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, trừ  khi họ là 

những người từ chối nhận di sản theo quy định tài Điều 642 hoặc họ là những 

người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ 

luật này” [10]. 

 Các văn bản pháp luật liên quan đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức có thể tổng kết theo sơ đồ sau:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1: Các văn bản pháp luật liên quan đến bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Hiến pháp (Điều 26)  

 

Bộ luật (Điều 5, bộ Luật Lao động; Điều 632, bộ Luật 

Dân sự )  

Luật (Luật Bình đẳng giới; Luật các tổ chức tín dụng; Điều 5, Luật bầu cử Quốc 

hội; Điều 1, chương I, Luật Bảo vệ sức khỏe; Điều 10, Luật Giáo dục; Điều 2, 

chương I, Luật Hôn nhân gia đình;  

Nghị định số 70/2008 /NĐ-CP; 48/2009 /NĐ-CP; 55/2009 /NĐ-CP và 41/2010/ NĐ-CP;  

Nghị quyết số 11-NQ/TW; 57/NQ-CP 

 

Quyết định số (67/1999/QĐ-TTG;) 
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 Về cơ bản hệ thống pháp luật đảm bảo không tồn tại bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam, đảm 

bảo sự bình đẳng trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông 

thôn Việt Nam. 

3.2.2. Thể chế phi chính thức 

 Văn hóa và tôn giáo thường hình thành các quan niệm xã hội và các tiêu 

chuẩn bao gồm những quan niệm liên quan đến nam và nữ trong xã hội. Công 

trình nghiên cứu nổi tiếng của Dollar, D., & Gatti, R. (1999) [82] phát hiện ra rằng 

tôn giáo và văn hóa có thể giải thích hầu hết sự khác biệt về mức độ bất bình đẳng 

giới. Do đó, để phân tích thực trạng thể chế phi chính thức tác động đến bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Nam. 

Luận án phân tích đặc điểm các thể chế không chính thức ở Việt Nam.  

 Do đó, để phân tích tác động của các thể chế phi chính thức đến tiếp cận tín 

dụng chính thức đề tài, luận án sẽ phân tích đặc điểm của các thể chế không chính 

thức đó ở Việt Nam. 

3.2.2.1. Khổng giáo 

Do vị trí địa lý và lịch sử cụ thể của Việt Nam, đời sống văn hóa của đất 

nước chúng ta bị ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng Khổng Tử. Tư tưởng Khổng giáo 

là một sản phẩm tâm linh có quyền lực và là một trợ lý hiệu quả cho chế độ quân 

chủ trong nền kinh tế tự cung cấp một xã hội nông nghiệp. Nho giáo đã được sử 

dụng bởi các lớp cầm quyền trong nhiều thế kỷ như một công cụ để áp đặt và duy 

trì các chính sách “bảo thủ” trong đời sống văn hóa và xã hội của người Việt Nam. 

Theo ý nghĩ Nho giáo, mọi người trong xã hội đều bị ràng buộc bởi năm mối quan 

hệ: vua - tôi, cha - con, vợ - chồng, anh - em , bạn - bạn; năm liên kết này phản 

ánh thực tế hai mặt của cuộc sống là mối quan hệ gia đình và mối quan hệ xã hội. 

Trong xã hội phong kiến, mối quan hệ gia đình được củng cố bằng chế độ tông 

pháp (họ tộc) và chế độ gia trưởng, còn các quan hệ xã hội thì được duy trì bở chế 
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độ chính trị đẳng cấp. Cùng với những mối quan hệ đó có các quy tắc giao tiếp 

buộc mỗi thành viên trong xã hội thực hiện. Trong gia đình, sức mạnh của cha và 

chồng là tuyệt đối và vị trí của phụ nữ và vợ bị hạn chế. Đi cùng với các mối quan 

hệ đó là những qui định giao tiếp bắt buộc mỗi hành viên trong xã hội phải thực 

hiện. Quan niệm về một gia đình có trật tự, kỷ cương lại càng trở lên chặt chẽ và 

khắc nghiệt hơn, trong đó quyền hành của người cha, người chồng là tuyệt đối, vị 

thế người phụ nữ, người vợ rất hạn chế. Thân phận người phụ nữ trong xã hội 

phong kiến bị chèn ép theo những chế ước hết sức ngặt nghèo, một trong các đạo 

qui định người phụ nữ phải tuân thủ đó là “Đạo tam tòng”. Tam tòng là tại gia 

tòng Phụ; xuất giá tòng Phu; Phu tử tòng Tử (con gái còn ở trong gia đình phải 

nghe theo Cha, đi lấy chồng phải phụ thuộc vào nhà Chồng, khi chồng chết thì 

phải ở vậy và phụ thuộc vào Con trai). Theo quan niệm đó, nam giới sẽ là người 

chủ gia đình và có quyền  quyết định đối với các tài sản trong gia đình bao gồm cả 

đất đai. Phụ nữ phải ở trong nhà chăm sóc gia đình và con cái, phục tùng vô điều 

kiện người đàn ông trong gia đình của họ, trong khi nam giới (người chồng) chịu 

trách nhiệm gánh vác kinh tế và các công việc ngoài cộng đồng và xã hội [27]. 

 Tư tưởng văn hóa Nho giáo đó đã hình thành nên hai hệ tư tưởng có ảnh 

hưởng tiêu cực tới bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong tiếp cận đầu 

vào sản xuất lúa nói chung đó là:  

(i) tư tưởng trọng nam khinh nữ  

 Trọng nam khinh nữ là một tư tưởng phân biệt đối xử theo giới tính, trong 

đó coi nam giới là quan trọng hơn phụ nữ. Trọng nam khinh nữ trong xã hội phong 

kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau: phụ nữ sinh ra con trai được quý 

trọng hơn sinh con gái; quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn 

(quyền huynh thế phụ); ngai vàng của các triều đại chỉ truyền cho con trai; quyền 

thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế 

hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ; việc truyền nghề tại các làng nghề thường 
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không truyền cho con gái; người con trai được học hành để thi cử, tiến thân bằng 

theo con đường quan lộ nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà... [18] 

(ii) Tư tưởng phụ thuộc vào nam giới và xem nhẹ vị thế của nữ giới 

Ngoài ra, vì có tư tưởng định kiến giới là phụ nữ chỉ lo việc trong nhà còn 

nam giới lo việc ngoài xã hội, nên bản thân phụ nữ còn có tâm lý ngại va chạm và 

có các giao dịch ngoài xã hội [18]. 

 Văn hóa Nho giáo không những ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của 

phần lớn người dân Việt nam, nó ảnh hưởng tới cả phong tục tập quán của người 

Việt. Phong tục tập quán có ảnh hưởng nhất tới bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

nguồn lực sản xuất, trong đó có bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức. Tập tục truyền thống với những quy định về vai trò của người đàn ông trong 

việc thờ cúng cha mẹ tổ tiên, thường không thừa nhận quyền thừa kế tài sản của 

con gái và hiện tại tập tục này vẫn còn tác động đến tâm lý, thói quen và cách suy 

nghĩ, hành xử của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và trong 

cộng đồng dân tộc theo chế độ phụ hệ. Hiện nay, nhiều gia đình ở nông thôn và 

cộng đồng dân tộc phụ hệ thường không quan tâm đến  hàng thừa kế là con gái, 

tài sản, đất đai của gia tộc chỉ chia cho con trai, đặc biệt dành phần ưu tiên cho 

con trai trưởng để lo phần hương hỏa. Vì thế, các tài sản lớn trong gia đình như 

đất đai, nhà cửa, xe máy, đất nông nghiệp đều đứng tên người chồng và người 

chồng là chủ hộ [2]; [18].  

 Vì lý do này, mặc dù Việt Nam đã thoát khỏi hệ thống phong kiến trong hơn 

nửa thế kỷ và tiếp cận với nhiều nền văn hóa tiên tiến và cởi mở hơn cho đến nay, 

nhưng hiệu quả của văn hóa Nho giáo vẫn sâu thẳm trong tâm thức và do đó ảnh 

hưởng đến hành vi của hầu hết của người Việt [18] 

 Mặc dù sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, chúng ta đã nỗ lực 

để xóa bỏ bất bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên với với thời gian dài 

là một nước phong kiến, phong kiến nửa thuộc địa thì những phong tục, tập quán, 
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tư tưởng lạc hậu vẫn còn tồn tại, là một trong những nguyên nhân xâu xa tác động 

dẫn đến bất bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực trong đó có bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức [2]; [18]. 

3.2.2.2. Kinh tế truyền thống 

Đặc thù của khu vực nông thôn Việt Nam là kinh tế lúa nước do hộ gia đình 

tổ chức, chủ yếu dựa vào công việc thủ công và sức khỏe thể chất. Việc trồng trọt 

là khó khăn nên nó tạo ra khát vọng cho việc có con trai và định giá con trai. Con 

trai là công nhân chính và là sự hỗ trợ tinh thần của một gia đình. Do đó, vai trò 

của nam giới được đánh giá cao [2]; [24]; [27].  

3.2.2.3. Xã hội truyền thống 

Ba thiết chế truyền thống của cộng đồng làng xã người Việt đó là nhà (gia 

đình), họ (tông tộc) và giáp. Đa số các gia đình Việt Nam truyền thống đều theo 

chế phụ quyền (trừ một số dân tộc ít người như: J'ran và Ede), có tục lệ thờ cúng 

tổ tiên, duy trì nòi giống, nên con trai được đề cao và coi trọng. Người đàn ông, 

người chồng giữ vai trò trụ cột trong gia đình, và người phụ nữ trông coi bếp núc. 

Trong quan hệ gia đình, chỉ có người chồng mới là đại diện chính thức cho “quyền 

ngoại giao” đối với láng giềng, dòng họ, cộng đồng làng xã trong mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Mọi hành vi giao thiệp của người vợ với bên ngoài chịu sự 

kiểm soát, phán xét khắc nghiệt của chồng, gia đình nhà chồng cũng như cộng đồng 

[2]; [27]. 

 Tập hợp các gia đình có chung một ông tổ gọi là dòng họ. Các dòng họ có 

đông nam giới được gọi là "họ đa đinh", dòng họ có ít nam giới gọi là “họ ít đinh”. 

Vị thế, sức mạnh của dòng họ trong làng phần lớn dựa vào số lượng “đinh” của dòng 

họ. Yếu tố này làm cho nhu cầu cần nam giới và trọng nam giới [2]; [27]. 

 Một đặc điểm khác nữa là coi trọng giáp – thiết chế của nam giới trong làng. 

Mỗi giáp bao gồm đinh nam của một hai dòng họ hoặc chi họ. Làng Việt cổ lấy 

giáp làm đơn vị tổ chức thực hiện các công việc của đời sống cộng đồng, nên phụ 
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nữ không có quyền và nghĩa vụ với các việc chính trị – xã hội của làng. Nhiều tục 

lệ của làng xã được văn bản hoá thành hương ước, trở thành công cụ để quản lý 

làng xã. Trong nhiều hương ước đã sử dụng triệt để thiết chế dòng họ và giáp để 

gạt bỏ quyền dân sự, chính trị của người phụ nữ. Phụ nữ không được ghi tên trong 

sổ hàng xã, không được tham gia hội đồng kỳ mục - cơ quan có toàn quyền đối 

với công việc của làng xã [25]. 

 Tiếp theo, sự bất bình đẳng giới còn thể hiện rõ nét trong việc làm gia phả. 

Tuyệt đại đa số gia phả của các dòng họ được viết bằng chữ Hán trước đây đều 

thể hiện sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ với nguyên tắc “nữ nhi ngoại tộc” (con 

gái đi lấy chồng là thuộc về dòng họ khác), nên trong gia phả không ghi tên con 

gái, còn các con trai được ghi chép khá đầy đủ các thông số liên quan đến nhân 

thân [25]. Sau khi dành được độc lập thì tư tưởng trọng nam, khinh nữ đã được 

khắc phục rất nhiều. Tuy nhiên, những dư âm, tàn tích, ẩn sâu trong tâm lý, suy 

nghĩ rất nhiều bộ phận dân chúng vẫn còn và nó tác động sâu sắc đến việc thực 

hiện bình đẳng giới. Cụ thể như: 

(i)  Trong hoạt động chính trị:   

Tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu quốc hội,  tỷ lệ nữ đại diện HĐND ba cấp, 

Tỷ lệ nữ lãnh đạo trong Bộ và các cơ quan tương đương chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều 

so với nam giới [14];  

(ii) Trong lĩnh vực kinh tế  

Nếp sống dựa trên quan niệm “tam tòng, tứ đức” đã trở nên quen thuộc, ăn 

sâu vào tiềm thức của nhiều người phụ nữ Việt Nam làm cho người phụ nữ cam 

phận lệ thuộc hoàn toàn vào chồng, không dám quyết định, giải quyết những vấn 

đề trong gia đình. Còn người chồng quen với tư tưởng gia trưởng, áp đặt mọi quyết 

định đối với người vợ. Phụ nữ được mong đợi là làm việc nhà nhiều hơn, còn nam 

giới là trụ cột kinh tế, người kiếm sống nuôi các thành viên gia đình. Từ đó đẫn 

đến những định kiến nghề nghiệp, trong đó, một số công việc được coi là của nam 
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giới (làm rừng, đánh bắt hải sản, đi làm ăn xa nhà, lãnh đạo cộng đồng…); một số 

việc được coi là của phụ nữ (nội trợ, chăm sóc gia đình, sản xuất tại nhà, gần nhà, 

không tham gia lãnh đạo cộng đồng…). Chính ảnh hưởng của quan niệm đó mà 

hiện nay, phụ nữ nông thôn Việt Nam thường gắn với công việc đồng áng, nội trợ; 

những công việc đơn giản, thủ công [2]; [27]. 

 Do đó, đóng góp kinh tế của họ trong gia đình được lượng hoá bằng tài sản 

không nhiều, dẫn đến người phụ nữ hầu như không có quyền về tài sản nhưng phải 

gánh vác nhiều nghĩa vụ trong gia đình, việc phụ nữ không có quyền trong nắm giữ 

tài sản là một trong những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam.  

Mặt khác, mặc dù pháp luật dân sự của Việt Nam hiện nay đã quy định về 

quyền bình đẳng nam nữ trên lĩnh vực tài sản, nhưng do ảnh hưởng nặng nề của 

phong tục, tập quán truyền thống và tư tưởng Nho giáo nên phụ nữ hầu như không 

có quyền sở hữu tài sản, mọi tài sản thuộc về người chồng. Tập tục truyền thống 

không thừa nhận quyền thừa kế tài sản của con gái và hiện tại, tập tục này vẫn còn 

tác động đến tâm lý, thói quen và cách suy nghĩ, hành xử của một bộ phận nhân 

dân. Nhiều gia đình ở nông thôn thường không quan tâm đến hàng thừa kế là con 

gái, tài sản, đất đai của gia tộc chỉ chia cho con trai, đặc biệt dành phần ưu tiên 

cho con trai trưởng để lo phần hương hoả. Con gái khi đi lấy chồng không được 

bố mẹ đẻ cho sử dụng đất nông nghiệp cũ và cũng không được gia đình nhà chồng 

cho đất mới. Điều đặc biệt là, do ảnh hưởng của tập tục cũ, mặc dù biết điều đó là 

bất công, không phù hợp với pháp luật, nhưng rất ít phụ nữ dám đứng lên đòi hỏi 

quyền bình đẳng của mình. Vì thế, các tài sản lớn trong gia đình như đất đai, nhà 

cửa, xe máy, đất nông nghiệp đều đứng tên người chồng và người chồng là chủ 

hộ. Ở nông thôn, khoảng gần 80% chủ hộ là nam giới, do đó trên thực tế, phần lớn 

nam giới là người đứng tên chủ sở hữu nhà, đất. Hơn nữa đa số trường hợp nhà ở 

và đất ở là tài sản kế thừa do cha mẹ chia cho con trai khi họ lập gia đình. Nam 

giới là chủ hộ, trong khi các chủ trương chính sách của Nhà nước khi tác động đến 
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hộ gia đình nông thôn lại lấy chủ hộ làm chủ thể, vì thế, người đứng tên chủ sở 

hữu đất đai là chủ hộ, người đứng tên chủ tài sản cũng là chủ hộ. Khi thế chấp tài 

sản hay đất đai để vay vốn, cũng phải do chủ hộ quyết định. Và khi có các lớp tập 

huấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp thì tất nhiên người tham gia phải là chủ hộ, 

người đại diện cho hộ gia đình, và trong đa số trường hợp là nam giới. Như vậy, 

dưới sự tác động của các phong tục, tập quán, quan điểm phong kiến, lạc hậu đã 

tạo ra rào cản đối với phụ nữ trong tiếp cận và hưởng thụ các quyền lợi kinh tế; 

đưa phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nông thôn phụ thuộc kinh tế vào người chồng, từ 

đó phụ thuộc mọi mặt vào người chồng trong cuộc sống gia đình [2]; [27]. 

(iii) Trong lĩnh vực văn hoá và xã hội 

 Với quan niệm “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, con trai có quyền và 

được ưu tiên quyền được đi học, còn con gái phải ở nhà học mẹ công việc nội trợ, 

bếp núc để quán xuyến gia đình khi lập gia thất [2]; [27]. Hậu quả của quan niệm 

này là gây bất bình đẳng giới trên lĩnh vực văn hoá, xã hội. Biểu hiện rõ nhất của 

tình trạng này là phụ nữ gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận quyền và hưởng thụ các 

quyền về văn hoá, xã hội. Hiện nay, mặc dù đã có nhiều tiến bộ, Đảng và Nhà 

nước đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật 

thúc đẩy bình đẳng giới, nhưng do nhiều yếu tố, phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt 

thòi so với nam giới trên lĩnh vực văn hoá giáo dục. (như đã phân tích ở phần 

bình đẳng giới trong giáo dục). 

 Từ phần phân tích thực trạng thể chế phi chính thức ở trên chúng ta có thể 

thấy những suy nghĩ văn hóa và phong tục tập quán của người Việt Nam là một 

trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra bất bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh 

vực đời sống văn hóa xã hội Việt Nam, trong đó có bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức. Như vậy, các thể chế phi chính thức ở Việt Nam có ảnh 

hưởng tiêu cực đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở các hộ 

gia đình ở nông thôn Việt Nam. 
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3.2.3. Thị trường 

3.2.3.1. Thị trường tín dụng trong nước được cung cấp bởi các tổ chức tín 

dụng chính thức, tín dụng bán chính thức và tín dụng phi chính thức 

Trong đó các tổ chức tín dụng chính thức ngày càng phát triển, được đa 

dạng hoá, đa thành phần, đa sở hữu, được mở rộng về quy mô và chiếm chủ yếu 

trong việc cung cấp tín dụng nông nghiệp và nông thôn, hộ dân. Tuy nhiên, tín 

dụng phi chính thức trong ở nông thôn vẫn tồn tại như một nhu cầu tất yếu khách 

quan và đã đáp ứng một phần quan trọng trong nhu cầu vốn cho sản xuất và tiêu 

dùng của các hộ gia đình ở nông thôn, mặc dù lượng vốn tín dụng phi chính thức 

chỉ là những món nhỏ, mang tính chất ngắn hạn cấp bách. Trong thời gian qua, 

hoạt động tín dụng nông nghiệp nông thôn đã có những bước phát triển nhất định, 

thể hiện ở việc: (i) mạng lưới cho vay nông nghiệp, nông thôn ngày càng gia tăng; 

(ii) doanh số cho vay và dư nợ tín dụng ngày càng tăng; (iii) đối tượng tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng ngày càng mở rộng [1].  

 Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đã triển khai nhiều chính sách ưu 

tiên nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn với mức tăng trưởng trung 

bình khoảng 20%/năm. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), 

mặc dù đã có nhiều chính sách để ưu đãi tập trung dòng vốn tín dụng vào nông 

nghiệp nông thôn như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tái cấp vốn để hướng dòng 

vốn tín dụng vào nông nghiệp, áp sàn dư nợ tín dụng nông nghiệp, tuy nhiên, tỷ 

trọng vốn tín dụng nông nghiệp vẫn rất thấp [1].  

 Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng vốn tín dụng nông nghiệp 

chiếm trong tổng tín dụng của toàn ngành sau 3 năm thực hiện Nghị định số 

41/2010/NĐ-CP chỉ khoảng 18-19%, nếu cộng cả dư nợ của Ngân hàng Chính 

sách thì chiếm khoảng 20-22%. Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng dư nợ tín dụng 

nông nghiệp nông thôn ước đạt 886 nghìn tỷ đồng, cũng chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 

18% tổng dư nợ nền kinh tế. 
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 Theo số liệu điều tra tiếp cận nguồn lực hộ nông thôn Việt Nam (VARHS) 

năm 2016, chỉ có hơn 38% số hộ nông dân (nông, lâm nghiệp, thủy sản) có vay 

vốn tín dụng, trong số đó có gần 37% đã vay được vốn tín dụng từ các ngân hàng 

(VBRAD và VBSP) còn lại tới hơn 63% vẫn phải vay từ các nguồn phi chính thức 

(như họ hàng, bạn bè và thậm chí là tín dụng đen…) [41]. 

 Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng vốn tín dụng nông nghiệp 

chiếm trong tổng tín dụng của toàn ngành sau 3 năm thực hiện Nghị định số 

41/2010/NĐ-CP chỉ khoảng 18-19%, nếu cộng cả dư nợ của Ngân hàng Chính 

sách thì chiếm khoảng 20-22%. Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng dư nợ tín dụng 

nông nghiệp nông thôn ước đạt 886 nghìn tỷ đồng, cũng chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 

18% tổng dư nợ nền kinh tế. 

 Theo số liệu Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ nông thôn Việt Nam (VARHS) 

năm 2016, chỉ có hơn 38% số hộ nông dân (nông, lâm nghiệp, thủy sản) có vay 

vốn tín dụng, trong số đó có gần 37% đã vay được vốn tín dụng từ các ngân hàng 

(VBRAD và VBSP) còn lại tới hơn 63% vẫn phải vay từ các nguồn phi chính thức 

(như họ hàng, bạn bè và thậm chí là tín dụng đen…). 

 Ngân hàng nhà nước (2009) đã chỉ ra một số bất cập của chính sách tín 

dụng nông nghiệp nông thôn. Ông cho rằng hiện nay, chưa hình thành hệ thống 

tín dụng quy mô nhỏ chuyên nghiệp cung ứng cho nông nghiệp nông thôn cả số 

lượng và trình độ cán bộ tín dụng. Cùng với đó, các sản phẩm tín dụng cung ứng 

của các tổ chức tín dụng còn đơn điệu. Chủ yếu cho vay theo món, cho vay hạn 

mức, cho vay lưu vụ, cho vay thu mua nông sản…  

3.2.3.2. Một số hạn chế, tồn tại 

Mặc dù thị trường tín dụng chính thức đã rất phát triển trong những năm 

gần đây, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề sau: 

 (i) Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại nông thôn còn nghèo nàn.  
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Sản phẩm chủ yếu là tín dụng truyền thống, các dịch vụ thanh toán, bảo 

hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng nông nghiệp còn rất hạn chế, các công cụ 

đầu tư tài chính chuyên nghiệp hầu như chưa có [1].  

(ii) Còn những trở ngại để người nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức.  

Ví dụ như: việc cấp giấy chứng quyền sở hữu đất đai chậm dẫn đến việc 

người dân không tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng do không có tài sản đảm 

bảo; các tiêu chuẩn xác định mô hình kinh tế trang trại thay đổi trong thời gian 

ngắn khiến các tổ chức tín dụng lúng túng trong việc xác định đối tượng vay vốn 

để có thể quy định cho vay... Trong khi đó, việc tìm kiếm, nắm bắt các dự án đầu 

tư khả thi còn hạn chế, được minh chứng qua việc coi tài sản thế chấp là cơ sở 

đảm bảo tiền vay duy nhất, lấy đó để xác định mức cho vay dù dự án kinh doanh 

có hiệu quả hay không. Khi nguồn vốn vay đến tay người dân, mùa vụ đã qua đi, 

không những ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, mà còn khiến cho vốn vay của 

ngân hàng ứ đọng. Mặt khác, thủ tục vay con khá phức tạp, nên nhiều hộ nông dân 

khó tiếp cận trực tiếp, đặc biệt đối với những hộ nông dân miền núi, trình độ trí 

thức thấp [1]. 

(iii) Cán bộ tín dụng nhiều nơi chưa tận tâm vơi bà con nông dân, chưa hiểu hết 

nông nghiệp, nông thôn.  

Cán bộ tín dụng nhiều nơi chưa tận tâm vơi bà con nông dân, chưa hiểu hết 

nông nghiệp, nông thôn. Vì thế còn gây nhiều phiền hà, tắc trách trong thẩm định, 

giải ngân. Để vay và nhận được vốn vay, người vay phải trả những khoản chi phí 

ngầm ngoài lãi suất quy định, do phải đi lại nhiều lần, thậm chí phải bồi dưỡng 

cho cán bộ tín dụng. Thời hạn cho vay còn ngắn, chưa thực sự phù hợp với đặc 

điểm sản xuất, kinh doanh của nhiều hộ nông dân [18]; [19]. 

 Như vậy, thị trường tín dụng chính thức ngày càng phát triển và hoàn thiện, 

giúp cho người dân ngày càng tiếp cận tín dụng chính thức dễ dàng hơn và  không 

có sự phân biệt về giới trong thị trường tín dụng chính thức, nhưng để vay được 
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tín dụng chính thức thì người vay cần phải đáp ứng được các điều kiện vay vốn 

như tài sản đảm bảo, phương án sử dụng vốn vay...Chính những điều kiện này là 

những rào cản đối với các hộ gia đình có chủ hộ là nữ nếu các hộ gia đình này 

không đáp ứng được do chịu tác động của thực trạng bất bình đẳng giới trong các 

lĩnh vực khác.  

3.2.4. Hộ gia đình  

3.2.4.1. Trình độ học vấn của chủ hộ 

 Theo tính toán của tác giả từ dữ liệu của VHLSS 2016 thì trình độ học vấn 

của chủ hộ nam cao hơn so với chủ hộ nữ, cụ thể là trình độ học vấn của chủ hộ 

là nam là 7,9 năm trong khi đó trình độ học vấn của chủ hộ là nữ là 6,8 năm. Đặc 

điểm này còn thể hiện rõ khi xem xét cơ cấu trình độ học vấn của chủ hộ, cụ thể: 

Trình độ tốt nghiệp tiểu học trở xuống của nam giới là 24,6% trong khi đó chủ hộ 

là nữ giới là 39,2%, trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông và cao đẳng 

đại học trở lên của chủ hộ là nam giới đều cao hơn so với chủ hộ là nữ giới. Kết 

quả này phù hợp với thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục ở của các 

nghiên cứu trước đó ở Việt Nam. Trình độ học vấn thấp của các chủ hộ nữ thấp 

hơn so với nam giới là một trở ngại đối với việc tiếp cận tín dụng chính thức của hộ. 

Cơ cấu trình độ học vấn của chủ hộ được thể hiện ở bảng  3.2 dưới đây. 

Bảng 3. 2: Cơ cấu trình độ học vấn của chủ hộ 

Trình độ học vấn Chủ hộ là nam giới Chủ hộ là nữ giới 

Tốt nghiệp tiểu học trở xuống 24,6 39,2 

Tốt nghiệp trung học cơ sở 42,1 33,2 

Tốt nghiệp trung học phổ thông 17,6 16,2 

Trình độ cao đẳng, đại học trở lên 15,7 11,4 

Chung 100 100 

Nguồn: Tác giả tính toán từ VHLSS 2016 



93 

 

3.2.4.2. Tuổi và tình trạng hôn nhân chủ hộ 

 Theo tính toán của tác giả từ VHLSS 2016 chủ hộ là nam giới có độ tuổi 

thấp hơn so với chủ hộ là nữ giới, chủ hộ nam giới có độ tuổi trung bình là 49 tuổi 

trong khi độ tuổi của nữ chủ hộ là 55,04 tuổi. Nhìn vào bảng 3.3, chủ hộ là nam 

giới luôn chiếm tỷ lệ cao hơn so với chủ hộ là nữ giới và trong độ tuổi 50 -59 và 

60 trở lên nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn so với các độ tuổi khác.  Sự khác biệt về tỷ 

lệ nam nữ là chủ hộ được giải thích bởi 2 lí do, thứ nhất là về mặt sinh học tuổi 

thọ của nữ giới cao hơn tuổi thọ của nam giới, thứ hai là Việt Nam trải qua 2 cuộc 

chiến tranh khốc liệt khiến cho nam giới ở lứa tuổi đó tử vong rất nhiều dẫn đến 

phụ nữ ở lứa tuổi này goá bụa rất nhiều, đẩy nữ giới ở độ tuổi đó giữ vai trò chủ 

hộ. Độ tuổi chủ hộ của nữ giới cao cũng là một trong những rào cản khiến nữ chủ 

hộ tiếp cận tín dụng chính thức vì độ tuổi càng cao thì khả năng tiếp cận cận thông 

tin thường chậm hơn, đề ra các phương án kinh doanh khi lập hồ sơ vay vốn, hơn 

nữa tuổi càng cao thì những ảnh hưởng văn hoá, phong tục tập quán và thiên lệch 

giới càng ăn sâu vào nhận thức của chủ hộ.  

 Bảng 3. 3: Cơ cấu chủ hộ theo nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân của chủ hộ 

Đơn vị tính: % 

 

Chung cả 

nước 

Tỷ lệ chủ hộ  

là nam giới 

Tỷ lệ chủ hộ  

là nữ giới 

Nhóm tuổi       

Từ 15-24 100 72,4 27,6 

Từ 25 -34 100 81,9 18,1 

Từ 35 -49 100 79,5 20,5 

Từ 50 - 59 100 73,2 26,8 

Từ 60 tổi trở lên  100 58,5 41,5 
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Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên VHLSS 2016 

Khi xem xét tình trạng hôn nhân của chủ hộ qua bảng 3.3 chúng ta thấy phụ 

nữ thường làm chủ hộ trong tình trạng: chưa kết hôn, goá, li hôn hoặc li thân nhưng 

khi họ có chồng thì tỷ lệ làm chủ hộ của nữ giới rất thấp (12,4%). Tình trạng hôn 

nhân của chủ hộ ít nhiều ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức, vì khi 

li hôn, goá bụa, phụ nữ Việt Nam rất ít khi được thừa kế từ gia đình nhà chồng 

hoặc gia đình nhà đẻ, do đó họ không có tài sản đảm bảo, hoặc giấy chứng nhận 

quyền sở hữu đất khi làm thủ tục vay tín dụng chính thức.  

3.2.4.3. Quy mô hộ gia đình 

 Quy mô hộ gia đình (tổng số thành viên, số trẻ em phụ thuộc, người già phụ 

thuộc) là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động lao động tạo thu 

nhập của các hộ gia đình. Mặt khác, nếu quy mô hộ gia đình lớn thì thể hiện xã 

hội bị ảnh hưởng bởi xã hội truyền thống và ngược lại. Do đó, quy mô hộ gia 

đình phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ 

gia đình. 

 Theo GSO (2016), nhân khẩu bình quân 1 hộ chung cả nước năm 2016 là 

3,81 người, giảm dần trong 12 năm qua, từ 2002-2016. Xu hướng này diễn ra đối 

với cả khu vực thành thị và nông thôn, các vùng và đặc biệt rõ rệt ở các nhóm thu 

Tình trạng hôn nhân 

   

Chưa có gia đình 100 33,4 66,6 

Đang có vợ - chồng 100 87,6 12,4 

Goá 100 14,2 85,8 

Ly hôn 100 23,47 76,53 

Ly thân 100 21 79 

Chung 100 73,2 26,8 
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nhập thấp. Tuy nhiên, theo tính toán của tác giả dựa trên bộ số liệu VHLSS thì 

quy mô hộ gia đình có chủ hộ là nam và quy mô hộ gia đình có chủ hộ là nữ mặc 

dù cũng giảm theo xu hướng chung của cả nước nhưng vẫn có sự khác biệt:  quy 

mô của các hộ gia đình có chủ hộ nam năm 2016 là 4,07 người (năm 2002 là 4,68 

người), quy mô của các hộ gia đình có chủ hộ nữ năm 2016 là 3,24 người (năm 

2002 là 3,71 người). Nguyên nhân quy mô của các hộ gia đình có chủ hộ là nữ 

thấp hơn so với chủ hộ là nam theo như phân tích phần tuổi và tình trạng hôn nhân 

ở trên là do chủ hộ là nữ thường trong tình trạng goá bụa, li hôn. Mặc dù qui mô 

hộ gia đình của chủ hộ là nữ thấp hơn so với chủ hộ là nam nhưng tỷ lệ phụ thuộc 

của hộ là nữ lại cao hơn so với chủ hộ là nam: tỷ lệ phụ thuộc của chủ hộ là nữ 

năm 2016 là 0,67 trong khi tỷ lệ người phụ thuộc của chủ hộ là nam là 0,34. Quy 

mô của các hộ gia đình nhỏ, tỷ lệ người phụ thuộc cao ở các hộ gia đình có chủ hộ 

là nữ ít nhiều gặp bất lợi hơn so với chủ hộ là nam giới trong quá trình phát triển 

kinh tế.  

 Qui mô hộ gia đình ngoài việc ảnh hưởng tới khả năng phát triển kinh tế hộ, 

còn là một yếu tố có thể giải thích được cho khả năng tiếp cận đất của các hộ gia 

đình bởi khi tiến hành giao đất lần đầu cho các hộ sản xuất nông nghiệp vào những 

năm đầu thập kỷ của thập kỷ 90 của thế kỷ 20, để đảm bảo công bằng, giảm xung 

đột, Nhà nước đã giao đất cho các hộ theo chế độ bình quân (quy định diện tích 

đất nông nghiệp bình quân đầu người lớn trong hộ và giao diện tích đất theo số 

lượng người lớn trong hộ). Quyền sử dụng đất là một trong những thế chấp có 

đáng tin cậy để hộ gia đình có thể tiếp cận được tín dụng chính thức. Như vậy, qui 

mô hộ gia đình phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình.  

 Mặt khác, ở các nước đang phát triển thiên lệch về giới được thể hiện qua 

thời gian làm việc nhà: phụ nữ thường phải làm việc nhà (chăm sóc trẻ nhỏ, chăm 

sóc người già, lau dọn nhà cửa...) hơn so với nam giới [125]. Nhiều nghiên cứu về 

Việt Nam chỉ ra rằng phụ nữ có thời gian nhiều hơn nam giới [6]; [33]; [42]). 
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 Theo nghiên cứu của Action Aid tại Việt Nam, phụ nữ dành nhiều thời gian 

hơn cho công việc không lương so với nam giới vì vậy họ có ít thời gian hơn để 

làm việc có lương và ít được nghỉ ngơi hơn so với nam giới. Trong khu vực nghiên 

cứu, phụ nữ dành nhiều hơn nam giới 106 phút mỗi ngày để thực hiện công việc 

chăm sóc không lương, tương đương 275 phút mỗi ngày (4,5 giờ), 32 giờ / tuần 

và 207 ngày / năm. Điều đó có nghĩa là mỗi phụ nữ đóng góp gần 7 tháng cho các 

công việc trong gia đình không lương và hầu hết không được công nhận hoặc chia 

sẻ với chồng, con trai và các thành viên khác trong gia đình, cộng đồng của họ 

[33]. Sự khác biệt về phân bố thời gian giữa nam và nữ ở Việt Nam được thể hiện 

rõ hơn trong biểu đồ dưới đây: 

 

 Biểu đồ 3. 2: Công việc được trả lương và không được trả lương phân 

theo giới tính và độ tuổi 

Nguồn: Action Aid, 2017 

Ghi chú:  

 Công việc được trả lương bao gồm công việc được thực hiện cho một mức 

lương ở một doanh nghiệp trong gia đình bằng cách sản xuất hoặc bán sản phẩm, 

thu gom rác hoặc buôn bán nhỏ. 
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 Công việc (tính theo GDP) bao gồm nông nghiệp tự cung tự cấp, chăn nuôi 

gia súc, tái chế hoặc làm việc tình nguyện. 

 Công việc chăm sóc không được trả lương bao gồm thu thập nhiên liệu và 

nước, việc nhà (chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp, giặt giũ, mua sắm tạp hóa), chăm sóc 

trẻ em, chăm sóc người lớn (bao gồm người cao tuổi, ốm yếu hoặc khuyết tật) và 

các hoạt động xã hội hoặc văn hóa (như cuộc họp với người dân trong làng, tham 

dự các buổi lễ, cầu nguyện). 

3.3. Thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các 

hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (Theo cách tiếp cận vi mô)  

3.3.1. Kết quả mô hình Logistic về các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận 

tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam  

 Để đánh giá thực trạng bất bình đẳng giới trong khả năng vay được tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam luận án thực hiện 2 

phương pháp:  

3.3.1.1. Phương pháp 1, thực hiện kiểm định T-test để so sánh tỷ lệ thành công 

trong vay tín dụng chính thức của các hộ gia đình có nam chủ hộ với hộ gia đình 

nữ chủ hộ.  

Tỷ lệ chủ hộ là nam được vay tín dụng chính thức là 29,77% = (800/2687)*100% 

lớn hơn so với tỷ lệ chủ hộ là nữ được vay tín dụng chính thức 25,1% = 

(130/518)*100% (chi tiết kết quả kiểm định trong bảng Phụ lục 1). 

3.3.1.2. Phương pháp 2, sử dụng mô hình hồi quy Logistic:  

 Kiểm soát các yếu tố tác động khác đến khả năng tiếp cận tín dụng chính 

thức của các hộ gia đình, kết quả mô hình hồi quy Logistic được trình bày ở bảng 

3.4 và 3.5 dưới đây. 
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 Bảng 3. 4: Kết quả mô hình Logistic về các yếu tố tác động đến khả 

năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

  
Coef. Std.Err [95% Conf. Interval] 

hhage 0,011 0,016 -0,02 0,043 

hhgen 0,804* 0,64 -0,45 2,058 

hhedu  0,123** 0,058 0,01 0,236 

hhmar    -2,135 0,846 -3,792 -0,478 

lb 0,07*** 0,141 -0,207 0,347 

dep  0,236** 0,183 -0,122 0,594 

hhfarm   0,298*** 0,44 -0,565 1,161 

lnland 0,368*** 0 0,319 0,32 

collateral 0,319** 0,026 0,317 0,419 

preloan 0,195*** 0,001 0,193 0,197 

_cons -10.827 1.689 -14.138 -7.516 

 Number of obs     3.205 
   

 LR chi2(10)     4.077.8 
   

 Pseudo R2       0,936 
   

Log likelihood -139.443 
   

Chú ý: Ý nghĩa thống kê được chỉ ra như sau: 

  ***p<0,01, **p<0,05, and *p<0,1 

Ký hiệu các biến được chú thích ở bảng Phụ lục 1 

Nguồn: Tính toán của tác giả  
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Bảng 3. 5: Kết quả Odd ratio về các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận 

tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 
 

Odds ratio Std.Err [95% Conf. Interval] 

Hhage 1,011 0,0161 0,9803 1,0436 

hhgen 2,235 1,4295 0,6379 7,8296 

hhedu  1,131** 0,0653 1,0098 1,2661 

hhmar    0,118 0,1 0,0225 0,6203 

lb 1,073*** 0,2079 0,8134 1,4145 

dep  1,267** 0,2862 0,8853 1,8118 

hhfarm   1,348*** 0,4298 0,5686 3,194 

lnland 1,376*** 1,78E-07 1,3758 1,3768 

collateral 1,445** 11,1285 1,3731 1,5211 

preloan 1,216*** 54231,27 1,2131 1,2183 

_cons 0,002*** 0,0000335 7,243E-07 0,0005 

Number of obs    3.205       

LR chi2(10)      4.077,8       

Prob > chi2      0       

Pseudo R2        0,936       

Log likelihood -139.443       

Chú ý: Ý nghĩa thống kê được chỉ ra như sau: 

 ***p<0,01, **p<0,05, and *p<0,1 

Ký hiệu các biến được chú thích ở bảng Phụ lục 1 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Theo kết quả trình bày trong bảng 3.4 thì mô hình có ý nghĩa thống kê vì 

giá trị giá trị P-value = 0,0000 nhỏ hơn 0,01. Trong đó:  

 Một số biến: hhage (tuổi chủ hộ), hh married (tình trạng hôn nhân của chủ 

hộ)  không có ý nghĩa thống kê, có nghĩa tuổi chủ hộ, tình trạng hôn nhân của chủ 

hộ không tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình.  
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 Các biến khác: Hh gender (giới tính chủ hộ), Hhedu (trình độ học vấn chủ 

hộ), lb (số người lao động trong hộ), dep (tỷ lệ phụ thuộc của hộ), hhfarm (hộ sản 

xuất nông nghiệp), landvalue (giá trị đất đai), collateral (tài sản thế chấp), preloan 

(khoản vay trước đó) đều có ý nghĩa ở các mức độ thống khác nhau tức là giới tính 

chủ hộ, trình độ học vấn của chủ hộ, số lao động trong hộ, tỷ lệ người phụ thuộc, 

hộ sản xuất nông nghiệp, giá trị đất đai, tài sản thế chấp, khoản vay trước đó đều 

tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình.  

 Hh gender (giới tính của chủ hộ) có ý nghĩa thống kê tức là giới tính của 

chủ hộ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình 

với lợi thế thuộc về hộ gia đình có nam chủ hộ.  

 Hệ số của biến hhedu (trình độ học vấn của chủ hộ) chỉ ra rằng trình độ học 

vấn của chủ tác động thuận đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ; giả 

sử các yếu tố khác không thay đổi thì khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn tăng lên 13,1% khi trình độ học vấn của chủ hộ tăng 

lên 1 đơn vị.  

 Hệ số của biến lb (số lao động trong hộ) chỉ ra rằng số lao động trong hộ 

tác động thuận chiều đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia 

đình ở nông thôn, điều này có thể lý giải do số lao động trong gia đình tăng lên thì 

nhu cầu về vốn để sản xuất tăng lên.   

 Hệ số của biến dp (tỷ lệ phụ thuộc trong hộ) chỉ ra rằng biến dp có tác động 

thuận tới khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn. 

Giả sử rằng các biến khác không thay đổi thì khả năng tiếp cận tín dụng chính thức 

của các hộ gia đình tăng lên 26% khi hộ gia đình tăng thêm một thành viên phụ 

thuộc. Kết quả này phù hợp với thực tế ở nông thôn Việt Nam vì hầu hết các hộ 

nghèo thường rơi vào các hộ nhiều thành viên phụ thuộc. Theo chính sách xóa đói 

giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam họ sẽ được ưu tiên vay tín dụng để sản xuất, 
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xóa đói giảm nghèo. Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu trước đó [50]; 

[51]; [52]; [53]. 

 Hệ số hhfarm (hộ có sản xuất nông nghiệp) chỉ ra rằng, các hộ sản nông 

nghiệp có khả năng tiếp cận tín dụng cao hơn so với các hộ không sản xuất nông 

nghiệp 34%. Kết quả này phù hợp với thực tế ở Việt Nam, vì Việt Nam là một 

nước nông nghiệp và Chính phủ Việt nam có nhiều chính sách ưu tiên cho tài 

chính ưu tiên cho phát triển nông nghiệp. Kết này cũng phù hợp với nghiên cứu 

trước [50]; [51]; [52]; [53]. 

 Hệ số của các biến landvalue (giá trị đất đai), collateral (tài sản thế chấp), 

preloand (khoản vay trước đó)  đều chỉ ra rằng các biến này tác động thuận chiều đến 

khả năng tiếp cận tín dụng của hộ. Kết quả này là hợp lý vì người cho vay cấp tín 

dụng cho người vay dựa trên cơ sở khả năng trả nợ và lịch sử của người vay [100]. 

3.3.2. Các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong giá trị tín dụng chính 

thức được vay của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

 Để hiểu sâu sắc về thực trạng bất bình đẳng giới đối với giá trị tín dụng chính 

thức được vay. Đầu tiên, đề tài luận án xác định các yếu tố tác động đến lượng tín 

dụng chính thức mà hộ gia đình được vay nói chung, hộ gia đình có nam chủ hộ và 

hộ gia đình có chủ hộ là nữ nói riêng ở nông thôn Việt Nam sau đó phân tích bất 

bình đẳng giới đối với lượng tín dụng chính thức được vay ở nông thôn Việt Nam. 

3.3.2.1. Kết quả mô hình hồi quy về các yếu tố tác động đến giá trị tín dụng chính 

thức được vay của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

(i) Kết quả 

Kết quả mô hình hồi quy đa biến phân tích các yếu ảnh hưởng đến lượng 

vốn vay của các hộ nói chung và các hộ có chủ hộ là nam và nữ nó riêng được 

trình bày trong Bảng 3.6, cột 1 thể hiện kết quả chung của các hộ, cột 02 thể 
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hiện kết quả các các hộ có chủ hộ là nam, cột 03 thể hiện kết quả các hộ có chủ 

hộ là nữ. 

 Theo kết quả được trình bày ở cột 1, Bảng 3.6 thì Prob>F=0,0000 chứng tỏ 

mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê; Rsquare = 50,1% cho biết 50,1% lượng tín 

dụng chính thức được vay của các hộ được giải thích bởi các biến độc lập trong 

mô hình. Trong mô hình bên cạnh một số biến độc lập không có ý nghĩa thống kê: 

hhage (tuổi chủ hộ), hhmar (tình trạng hôn nhân của chủ hộ), hhresource  (chủ hộ 

sử dụng tài sản công cộng để tạo ra thu nhập cho hộ), hchores, lb (số người lao 

động trong hộ), dp (tỷ lệ phụ thuộc), member (số thành viên trong hộ), credit inf 

(tiếp cận thông tin tín dụng), preloan (khoản vay trước đó), short (tín dụng ngắn 

hạn) thì một số biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc ở các mức khác nhau 

và có ý nghĩa thống kê khác nhau. Cụ thể: 

  Giới tính chủ hộ có tác động thuận đến lượng tín dụng chính thức được vay 

của hộ. Hệ số hhgen chỉ ra rằng chủ hộ nam giới được vay tín dụng chính thức 

nhiều hơn chủ hộ nữ là (e0,153- e0)*100=16,53% 

 Trình độ học vấn của chủ hộ có tác động thuận đến lượng vốn vay chính 

thức của hộ. Khi học vấn của chủ hộ tăng lên một năm thì lượng tín dụng chính 

thức được vay tăng lên 3,9%. Kết quả này có thể được giải thích rằng khi chủ hộ 

càng có trình độ học vấn cao thì tiếp nhận thông tin tốt hơn hoặc là xây dựng kế 

hoạch kinh doanh tốt hơn các chủ hộ có trình độ học vấn thấp hơn. 

 Tiền lương của chủ hộ có tác động nghịch đến lượng tín dụng chính thức 

được vay của hộ. Ở khu vực nông thôn, do chính sách của chính phủ nên các tổ 

chức tín dụng chính thức có chính sách ưu tiên vốn vay cho các hộ sản xuất, kinh 

doanh hơn là các hộ có thu nhập từ làm công ăn lương.  

 Hộ gia đình có sản xuất  nông nghiệp có tác động nghịch đến lượng tín dụng 

chính thức được vay tức là các hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp có lượng 

vốn tín dụng chính thức được vay thấp hơn so với các hộ có hoạt động kinh doanh 
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phi nông nghiệp bởi sản xuất nông nghiệp thể hiện khả năng trả nợ thấp hơn so 

với các hoạt động phi sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

 Hộ tự kinh doanh có tác động thuận đến lượng vốn tín dụng chính thức được 

vay. Kết quả này có thể giải thích các hộ tự sản xuất kinh doanh được vay tín dụng 

chính thức cao hơn các hộ không tự sản xuất kinh doanh bởi sản xuất kinh doanh thể 

hiện khả năng trả nợ cao hơn so với các hộ không tự sản xuất kinh doanh. 

 Tài sản thế chấp tác động thuận đến lượng vốn được vay. Kết quả này là 

hợp lý vì các tổ chức tín dụng chính thức đương nhiên ưu tiên cho những hộ có tài 

sản đảm bảo hơn so với những hộ không có tài sản thế chấp 

  Thu nhập hộ gia đình tác động thuận đến lượng vốn tín dụng chính thức 

được vay của hộ. Tức là hộ có thu nhập cao hơn vay được nhiều vốn tín dụng 

chính thức hơn so với các hộ có thu nhập bởi thu nhập bình quân của hộ thể hiện 

khả năng trả nợ của hộ 

 Giá trị đất đai có tác động thuận chiều đến lượng vốn vay tín dụng chính 

thức của hộ. Kết quả này thể hiện vai trò quan trọng của giá trị đất đai trong tín 

dụng ở nông thôn.  

 Thời gian vay vốn trung và dài hạn tác động thuận chiều đến lượng vốn vay 

tín dụng chính thức của hộ.  

Phân tích mô hình hồi quy riêng biệt cho các hộ có chủ hộ là nam và các 

chủ hộ nữ, kết quả cho thấy mối tương quan quan (thuận chiều, ngược chiều) giữa 

biến phụ thuộc với các biến độc lập tương tự như mô hình pooled nhưng mức độ 

tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc là khác nhau.  
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Bảng 3. 6: Các yếu tố tác động đến giá trị tín dụng chính thức được vay của 

các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

Biến Pooled sample Chủ hộ là nam Chủ hộ là nữ 

  (mô hình 2) 

(1) 

(mô hình 3) 

(2) 

(mô hình 4) 

(3) 

  Coef SD   SD Coef SD 

Hhgen 0,153 0,015 0,012       

Hhage 0,011 0,003 0,035*** 0,004 0,018 0,008 

Hhedu 0,039*** 0,011 0,114 0,013 0,028** 0,024 

Hhmar 0,122 0,15 -0,148*** 0,159 0,41 0,282 

Hhwage -0,153** 0,074 -0,21* 0,077 -0,097** 0,199 

Hhfarm -0,27* 0,101 0,265* 0,121 -0,43* 0,198 

Hhself 0,18* 0,094 -0,06 0,116 -0,37 0,242 

Hhresource -0,093 0,077 0,031 0,081 -0,014 0,241 

Hhchores 0,025 0,083 0,016 0,077 -0,194 0,198 

lb 0,014 0,021 -0,01 0,023 -0,056 0,081 

dp 0,008 0,027 -0,11 0,027 0,232 0,098 

member -0,064 0,165 -0,086 0,185 0,262 0,3 

credit 

inform 

-0,05 0,105 1,105*** 0,139 0,062 0,279 

collateral  0,82*** 0,081 0,375*** 0,079 1,525*** 0,252 

lninc 0,372*** 0,045 0,092*** 0,055 0,369* 0,1 

lnland 0,088*** 0,026 -0,389 0,027 0,018* 0,063 

preloan  -0,257 0,571 0,115 0,297 -0,053 0,65 

short   0,119 0,092 0,36** 0,116 0,074 0,248 

mid   0,362*** 0,091 0,35* 0,11 0,35* 0,226 

Long   0,276** 0,14 3,99*** 0,157 0,307* 0,329 

_cons 5,07*** 0,771 800 0,737 8,164*** 1,559 
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Number of 

observations 

930   0   130   

Prob > F  0   0,534   0   

R-Squared 0,501   0,534     

Chú ý: Ý nghĩa thống kê được chỉ ra như sau: 

 ***p<0,01, **p<0,05, and *p<0,1 

Ký hiệu các biến được chú thích ở bảng phụ lục 1 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

(ii)  Kiểm định mô hình 

(a) Kiểm định Ramsey Reset: Kết quả kiểm định mô hình có bỏ sót biến 

hay không được (kiểm định Ramsey Reset) được thể hiện ở Bảng 3.7 dưới đây. 

Kết quả thể hiện trên Bảng 3.7 cho thấy Prob của cả 3 mô hình đều lớn hơn 0,05 

có nghĩa là không có bằng chứng bác bỏ H0, hay nói một cách khác là cả giả thuyết 

mô hình không có biến bị bỏ sót có thể chấp được. 

Bảng 3. 7: Kết quả kiểm định Ramset 

Pooled sample 

(Mô hình 2) 

Male head of household 

(Mô hình 3) 

Female head of 

household (Mô hình4) 

 F(3, 916) = 3,64 F(3, 787) = 2,82  F(3, 108) = 0,47 

Prob > F = 0,0524  Prob > F = 0,0580  Prob > F = 0,057 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

b. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến: Kết quả kiểm định hiện tượng đa 

cộng tuyến của mô hình được trình bày trong Bảng 3.8 dưới đây. Giá trị VIF cho 

từng biến số và VIF trung bình của cả 3 mô hình đều thấp hơn 10, chứng tỏ không 

có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình. 
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Bảng 3. 8: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến 

Biến 

Pooled sample 

(Mô hình 2) 

Chủ hộ là nam 

(Mô hình 3) 

Chủ hộ là nữ 

(Mô hình 4) 

VIF 1/VIF VIF 1/VIF VIF 1/VIF 

hhmar 2,53 0,395528 1,11 0,902164 2,27 0,440134 

hhgen 2,19 0,456137         

short 2,03 0,493723 2,08 0,481189 1,91 0,522219 

mid 1,68 0,596845 1,74 0,575034 1,53 0,654573 

hhage 1,54 0,648128 1,34 0,743743 2,54 0,394363 

collateral 1,42 0,70607 1,42 0,701859 1,68 0,596771 

lninc 1,36 0,737546 1,39 0,717118 1,39 0,721851 

hhwage 1,32 0,75894 1,3 0,771841 1,45 0,690233 

hhfarm 1,3 0,769788 1,24 0,805635 1,53 0,652477 

hhself 1,25 0,798491 1,31 0,762648 1,29 0,776462 

Long 1,23 0,810749 1,25 0,797496 1,45 0,691856 

lnland 1,21 0,829205 1,29 0,77761 1,33 0,751319 

hhresource 1,2 0,834816 1,21 0,823245 1,2 0,836709 

lb 1,19 0,83861 1,17 0,857481 1,39 0,720335 

member 1,09 0,914476 1,12 0,89509 1,23 0,812823 

hhchores 1,09 0,919648 1,08 0,926904 1,2 0,830852 

hhedu 1,07 0,933919 1,07 0,932996 1,19 0,837145 

dep 1,07 0,938709 1,07 0,934588 1,39 0,721796 

credit 1,05 0,951144 1,07 0,930368 1,21 0,82848 

preloan 1,04 0,95804 1,06 0,947658 1,39 0,720335 

Mean VIF 1,39   1,28   1,5   

Nguồn: Tính toán của tác giả 
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3.3.2.2. Kết quả mô hình Blinder – Oaxaca về các yếu tố tác động đến bất bình 

đẳng giới trong giá trị tín dụng chính thức được vay của các hộ gia đình ở nông 

thôn Việt Nam  

Bảng kết quả Bảng 3.9 thể hiện sự khác biệt về giới đối với giá trị tín dụng 

chính thức được vay. Theo kết quả ước lượng trình bày ở phần A,B thì khoảng 

cách giá trị tín dụng được nhận giữa chủ hộ là nam lớn hơn chủ hộ là nữ 3.899,607 

nghìn đồng (e^10,062 – e^9,88= 3.899,67) (có ý nghĩa thống kê), trong đó sự khác 

biệt do các yếu tố giải được (endowment) chiếm 35,16% (có ý nghĩa thống kê), và 

các yếu tố không giải thích được (Male structural advantage and Female structural 

disadvantage) chiếm 64,84% (24,47% + 37,37%) và có ý nghĩa thống kê.  

Để hiểu rõ hơn về bất bình đẳng giới đối với giá trị tín dụng chính thức 

được vay, chúng ta đi vào phân tích chi tiết cho từng thành phần tạo sự khác 

biệt này.  

(i) Các yếu tố quan sát, giải thích được (Endownment):  

Các yếu tố có hệ số dương là các yếu tố làm tăng khoảng cách, ngược lại 

các yếu tố có hệ số âm là các yếu tố làm giảm khoảng cách. Theo kết quả trình 

bày ở cột (1) phần C bảng  3.9 chúng ta thấy các yếu tố làm tăng khoảng cách là: 

hhedu, collateral, lninc, lnland. Kết quả này cũng phù hợp vì các chủ hộ là nam có 

trình độ học vấn, tài sản thế chập, thu nhập giá trị đất sử dụng cao hơn so với chủ 

hộ là nữ. Ngược lại, chúng ta cũng tìm thấy các yếu tố hhwage, hhfarm, hhself, 

mid, Long là các yếu tố làm giảm khoảng cách.  
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Bảng 3. 9: Kết quả phân rã Blinder – Oaxaca các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong giá trị tín dụng 

chính thức được vay của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

A. Mean gender differential 
Coef Std.Err 

  

Mean gender differential 0,182*** 0,115 

Mean ln[male head household of loan value] 10,062*** 0,045 

Mean female [head household of loan value] 9,88*** 0,101 

B. Aggregate 

 

Decomposition 

Endowment 

 effect 

(1) 

Std.Err Male structural 

advantage 

(2) 

Std.Err Female 

structural  

disadvantage 

(3) 

Std.Err Unexplaine

d 

(4)=(2)+(3) 

Std.Err 

Total 0,064 0,013 0,05 0,015 0,068 0,023 0,118 0,0013 

Share of 

gender 

differential 

35,16%   27,47%   37,37%   64,84%   

C. Detailed  

decomposition 

Endowment  

effect 

(1) 

Std,Err Male structural 

advantage 

(2) 

Std,Err Female 

structural  

disadvantage 

(3) 

Std,Err Explains 

(4)=(2)+(3) 

Std,Err Tỷ lệ % 

chiếm khoảng 

cách về giới 

trong gía trị 

tín dụng chính 

thức được vay  

Hhage -0,105 0,035 0,051 0,241 -0,423 0,59 -0,372 0,035 -262% 

Hhedu 0,011** 0,017 0,007*** 0,108 0,192* 0,193 0,199 0,017 115% 

Hhmar 0,06 0,112 -0,006 0,252 -0,077 0,086 -0,083 0,112 -13% 

Hhwage -0,036** 0,0018 0,002** 0,0005 -0,012** 0,0002 -0,01** 0,0018 -25% 

Hhfarm -0,059* 0,026 0,053* 0,014 0,106** 0,0012 0,159** 0,026 55% 

Hhself -0,008* 0,0008 0,014* 0,0024 0,115* 0,054 0,129* 0,008 66% 

hhresource -0,014 0,012 0,01 0,033 -0,012 0,038 -0,002 0,012 -9% 
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Hhchores -0,003 0,01 0,005 0,09 0,2 0,299 0,205 0,01 111% 

Lb 0,025 0,0015 -0,036 0,0014 0,091 0,002 0,055 0,015 44% 

Dep 0,001 0,003 -0,025 0,053 -0,281 0,136 -0,306 0,003 -168% 

Member -0,002 0,005 -0,044 0,239 -0,304 0,361 -0,348 0,005 -192% 

Credit -0,001 0,004 -0,032 0,15 -0,097 0,252 -0,129 0,004 -71% 

Collateral 0,084*** 0,047 0,097*** 0,039 -0,168*** 0,063 -0,071*** 0,017 7% 

Lninc 0,095*** 0,035 0,031*** 0,788 0,03** 1,264 0,061** 0,004 86% 

Lnland 0,015*** 0,0014 0,052** 0,519 0,898* 0,818 0,95** 0,0014 530% 

Preloan 0 0,002 -0,131 0,71 -0,203 0,426 -0,334 0,002 -184% 

Short 0,019 0,017 -0,002 0,061 0,012 0,072 0,01 0,017 16% 

Mid -0,013*** 0,0016 -0,001*** 0,0038 0,004*** 0,0073 0,003*** 0,016 -5% 

Long -0,005*** 0,008 0,005** 0,014 -0,003*** 0,032 0,002*** 0,008 -2% 

Chú ý: Ý nghĩa thống kê được chỉ ra như sau: 

***p<0,01, **p<0,05, and *p<0,1 

Ký hiệu các biến được chú thích ở bảng Phụ lục 1 

Nguồn: Tính toán của tác giả 
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(ii) Các yếu tố không giải thích được (Unexplained)  

Theo kết quả trình bày Bảng 3.9 phần C cột 04 nghiên cứu đã chỉ ra phần 

lớn các yếu tố làm tăng khoảng cách về giới đối với lượng tín dụng chính thức 

được vay của hộ như : hhedu (trình độ học vấn chủ hộ), hhfarm (hộ có sản xuất 

nông nghiệp), hhself (hộ tự sản xuất kinh doanh), lninc (thu nhập hộ gia đình), 

lnland (giá trị đất đai), mid (khoản vay trung hạn), Long (khoản vay dài hạn) (các 

yếu tố này đều có ý nghĩa thống kê). Tức là: trình độ học vấn của chủ hộ, hộ gia 

đình có sản xuất nông nghiệp, hộ tự sản xuất kinh doanh, thu nhập hộ gia đình, 

giá trị đất đai, thời gian vay vốn trung và dài hạn đề làm tăng khoảng cách về giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức. Ngược lại, chỉ có hai yếu tố là tiền lương chủ 

hộ, tài sản thế chấp làm giảm khoảng cách về giới đối với lượng tín dụng chính 

thức được vay của hộ đều tác động đến sự khác biệt về giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức. 

 Nhìn vào bảng kết quả nghiên cứu 3.9, tổng hợp cả hai phần các yếu tố có 

thể giải thích được và các yếu tố không thể giải thích được thì giá trị đất đai là yếu 

tố làm tăng nhiều nhất khoảng cách về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. 

 Qua các kết quả nghiên cứu định lượng luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ gia đình bao gồm: giới tính của chủ 

hộ, trình độ học vấn chủ hộ, số lao động trong gia đình, tỷ lệ phụ thuộc trong hộ 

gia đình, hộ sản xuất nông nghiệp, giá trị đất đai, tài sản thế chấp, các khoản vay 

trước đó. Biến giới tính của chủ hộ tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính 

thức của hộ gia đình với ưu thế thuộc về nam chủ hộ. Kết quả này thể hiện sự 

tồn tại bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực sản xuất. Kết quả này phù 

hợp với các kết quả nghiên cứu trước đó [12], [16], [20], [27] và phân tích định 

tính ở phần 3.2.1.  
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 Kết quả phân tích mô hình Blinder Oxaca đã chỉ ra giá trị tín dụng được 

nhận giữa chủ hộ là nam lớn hơn chủ hộ là nữ 3.899,607 nghìn đồng; trong đó sự 

khác biệt do các yếu tố giải được (endowment) chiếm 35,16% (có ý nghĩa thống 

kê), và các yếu tố không giải thích được (Male structural advantage and Female 

structural disadvantage) chiếm 64,84% (24,47% + 37,37%) và có ý nghĩa thống 

kê. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức do yếu tố không quan sát 

được chiếm tỷ trọng cao hơn hẳn so với yếu tố quan sát được là phù hợp với phân 

tích định tính trước đó về yếu tố "thể chế phi chính thức" tác động mạnh mẽ đến 

bất bình đẳng giới và phù hợp với các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước 

trước đó [16]; [33]; [46]; [62],  Mặt khác, theo phân tích định lượng này thì yếu 

tố ảnh hưởng đến khoảng cách về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức là do sự 

khác biệt về giá trị đất đai giữa nam chủ hộ và nữ chủ hộ. Sự tồn tại bất bình đẳng 

trong tiếp cận đất đai và bất bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai là một trong những 

yếu tố quan trọng dẫn đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

trước đó đã được khẳng định ở nhiều nghiên cứu trước đó [12]; [16]; [52]; [53].  

3.4. Đánh giá chung về thực trạng các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam  

3.4.1. Các thành quả chủ yếu đạt được 

3.4.1.1. Khung luật pháp và chính sách đảm bảo bất bình đẳng giới tương đối 

hoàn thiện so với các nước đang phát triển 

 Theo kết của nghiên cứu luận án đã trình bày ở phần thực trạng của thể chế 

chính thức (phần 3.2.1) thì khung luật pháp và chính sách đảm bảo bất bình đẳng 

giới tương đối hoàn thiện so với các nước đang phát triển. Kết quả nghiên cứu này 

đồng thuận với các nghiên cứu về bình đẳng giới ở Việt Nam.  Theo quan điểm 

của các nghiên cứu về bình đẳng giới, bất bình đẳng giới ở Việt Nam Lương Thị 

Ngọc Oanh (2008) [21], Nguyễn Quỳnh Hoa (2015) [16], Nguyễn Quốc Oánh 

(2010) [18] khung luật pháp và chính sách đảm bảo bất bình đẳng giới tương đối 
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hoàn thiện so với các nước đang phát triển. Đề tài luận án đồng ý với kết luận từ 

các nghiên cứu này vì:  

 Việt Nam là một trong những quốc gia sớm dành cho công tác bình đẳng 

giới những ưu tiên nhất định. Cụ thể, trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng Hòa, Hiến pháp năm 1946, tại Điều 9 đã đề cập thẳng đến quyền 

bình đẳng nam nữ: “Đàn bà ngang quyền với đàn ông trên mọi phương diện”. Và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc, Người cũng trăn trở về vai trò và vị trí của 

người phụ nữ: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, 

cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng có thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc 

kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là cuộc cách 

mạng đưa đến quyền bình đẳng thực sự cho phụ nữ”. Và vấn đề này đã được thể 

chế hóa thành các văn bản Luật như Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình năm 2007 hay ban hành các chương trình hành động như: 

Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, 

Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020... 

để đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, 

giáo dục, y tế và ngay chính trong gia đình của họ. 

 Bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức là một phần trong bình 

đẳng giới nói chung. Do đó, khung pháp lý và chính sách về bình đẳng giới tương 

đối hoàn thiện chính là cơ sở pháp lý thực bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam.  

3.4.1.2. Tỷ lệ về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở Việt Nam 

thấp hơn so với các nước đang phát triển khác 

 Khoảng cách về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của Việt Nam 

khoảng 5 % (theo tính toán của tác giả). Trong khi đó khoảng cách về giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức của một số nước đang phát triển như Ecuado, 

Guatemala, Indonesia từ 7%-11% [86]. 
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3.4.1.3. Nữ giới Việt Nam có tổ chức chính trị riêng  

  Nữ giới Việt Nam có tổ chức chính trị đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam. Và tỷ lệ nữ giới đại diện trong cơ quan lập pháp của Việt Nam luôn thuộc 

nhóm có thứ hạng cao nhất trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung và tỷ 

lệ này ngày càng tăng. Việc phụ nữ có tổ chức chính trị riêng và có tỷ lệ nữ giới đại 

diện trong cơ quan lập pháp làm tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong công cuộc 

giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức. 

 Điển hình, quán triệt tinh thần Đại hội XII của Đảng: “Nâng cao trình độ 

mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, 

tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng” thì tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội luôn 

duy trì ở mức cao và có xu hướng ngày càng tăng lên. Cụ thể: từ 3% ở Quốc hội 

khóa I tăng lên 24,4% ở khóa VIII (2011 - 2016) và tỷ lệ này là 26,72% với 133 

nữ đại biểu Quốc hội trên tổng số 496 đại biểu ở khóa XIV(2016 - 2021). Hay 

trong bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở nhiều địa phương tỷ lệ phụ nữ 

trúng cử vượt dự kiến như: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

tỷ lệ phụ nữ trúng cử đạt 43%; Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy - thành 

phố Hà Nội, tỷ lệ phụ nữ trúng cử đạt gần 45% [41].   

3.4.1.4. Việt Nam đạt được kết quả khá cân bằng trong giáo dục giữa hai giới  

 Việt Nam đạt được kết quả khá cân bằng trong giáo dục, học sinh nữ chiếm 

gần khoảng một nửa ở cả hai cấp tiểu học (48,5%) và trung học (trung học cơ sở 

48,2% và trung học phổ thông 49,3% [1], đây là cơ sở để nữ giới Việt Nam nâng 

cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức. 

 Giáo dục luôn có ý nghĩa quan trọng trong tiếp cận tín dụng chính thức. Theo 

nghiên cứu của  Aguilar và các cộng sự khác vào năm 2015 việc tăng một năm đi 

học sẽ tăng thêm khoảng 10% khả năng tiếp cận tín dụng chính thức. 
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3.4.2. Một số hạn chế 

3.4.2.1. Luật Đất đai và Luật Dân sự còn một số điểm bất cập tạo điều kiện cho 

bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức tồn tại 

 Luật đất đai và Luật Dân sự còn một số điểm bất cập tạo điều kiện cho điều 

kiện cho phong tục, tập quán, yếu tố có xu hướng loại trừ phụ nữ trong việc tiếp 

cận tài sản,  tạo điều kiện đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

tồn tại.  

 Theo điều 48, mục 5, chương 2, Luật Đất đai năm 2003 đã quy định nếu 

đất đai là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

có thể đứng tên cả hai vợ chồng, tuy nhiên những giấy chứng nhận quyền sở hữu 

đất trước đó mặc dù vẫn là tài sản chung của cả và chồng thì Luật chưa bắt buộc 

chuyển đổi. Theo điều 98, mục 2, chương 7, Luật Đất đai năm 2013, quy định này 

cũng được quy định một cách lỏng lẻo.  

 Hơn nữa, chưa có văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện việc đổi giấy 

chứng nhận quyền sở hữu từ 1 tên thành 2 tên. 

 Điều 609, chương XXI, Phần thứ 4 (phần thừa kế) của bộ Luật dân sự 2015, 

quy định về thừa kế thì đầu tiên ưu tiên thừa kế theo di chúc, nếu không có di chúc 

thì mới thực hiện phân chia thừa kế theo quy định của pháp luật. Trong xã hội 

truyền thống Việt Nam, với tư tưởng trọng nam nên nam giới thường được thừa 

kế tài sản từ gia đình nhiều hơn nữ giới.  

 Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu trước đó [21], [16],  [18]. 

3.4.2.2. Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Bình đẳng giới còn chậm 

Các bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới 

còn chậm, nên thời gian đầu nhiều địa phương bị động, lúng túng trong triển khai 

thực hiện Luật; một số chính sách trong Luật sau 7-8 năm mới có văn bản quy 

định chi tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người được hưởng chính 



115 

 

sách. Việc chậm trễ trong ban hành văn bản hướng dẫn Luật Bình đẳng giới làm 

ảnh hưởng đến việc giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức.  

 Sau hơn 10 năm thi hành, vẫn còn một số quy định của Luật Bình đẳng giới 

chưa có đủ văn bản hướng dẫn thi hành. Điều này ảnh hưởng đến việc thực hiện 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức.  

 Qua thực tiễn thi hành, một số văn bản cần được điều chỉnh, thay thế cho 

phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan song chưa thực hiện được như: 

Văn bản hướng dẫn về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia cũng như 

chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành, địa phương. Điều này 

ảnh hưởng đến việc thực hiện bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức. 

 Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu trước đó [16]; [18]; [21].  

3.4.2.3. Hạn chế về dữ liệu thống kê ảnh hưởng đến việc nghiên cứu bất bình đẳng 

giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

 Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong bất bình đẳng giới nói chung 

và bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thứ nói riêng đều thực hiện trên 

bộ số liệu VHLSS của tổng cục thống kê, một số ít sử dụng bộ số liệu VARHS 

của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương. Số liệu thống kê riêng biệt cho 

nghiên cứu bất bình đẳng giới, bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức hiện chưa có.  

3.4.2.4. Sự hạn chế về nguồn lực nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức 

  Việt Nam hiện tại chưa có dòng ngân sách riêng cho hoạt động xóa bỏ bất 

bình đẳng giới, hầu hết đều lồng ghép trong các khoản chi như: Chi quản lý hành 

chính, chi giáo dục, chi y tế, chi an sinh xã hội…Mặt khác, kinh phí phân bổ từ 

ngân sách trung ương là không nhiều, song lại chủ yếu cho tuyên truyền, giáo dục 
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pháp luật nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chưa bố trí đủ kinh phí theo yêu 

cầu của Chương trình quốc gia về bình đẳng giới. Cùng với đó, việc huy động 

nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước còn hạn chế. Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban 

Các vấn đề xã hội của Quốc hội năm 2017 chỉ ra rằng tình hình ngân sách khó 

khăn, kinh phí bố trí cho chương trình quốc gia về bất bình đẳng giới có xu hướng 

giảm dần đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác này. 

 Năm 2016, Chính phủ bố trí hơn 9 tỷ đồng cho dự án “Hỗ trợ thực hiện các 

mục tiêu về bình đẳng giới”. Năm 2017 kinh phí bố trí cho dự án này là hơn 19 tỷ 

đồng, nhưng phân bổ chậm trễ gây khó khăn cho việc triển khai ở các cấp trên 

toàn quốc. Nhiều địa phương chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí trên, ngân sách cấp 

huyện dành cho hoạt động này rất eo hẹp, trung bình khoảng từ 5 – 20 triệu 

đồng/năm, phần kinh phí cho xã khoảng 2 – 3 triệu đồng/năm. Do đó, việc thực 

hiện hỗ trợ các hộ gia đình nông thôn tiếp cận tín dụng chính thức gặp nhiều khó 

khăn do nhiều địa phương không cân đối được kinh phí, thiếu kinh phí.   

 Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu trước đó [16], [18]; [21].  

3.4.2.5. Việt Nam vẫn tồn tại phân biệt đối xử và định kiến giới ảnh hưởng đến 

việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức  

 Phụ nữ vẫn phải làm những công việc nội trợ là chủ yếu; vẫn còn tư tưởng 

trọng nam khinh nữ trong quá trình sinh con, nuôi con, chăm sóc con cái, kế hoạch 

hóa gia đình. Ngoài ra, phụ nữ còn gặp phải những vấn đề khác như bạo lực gia 

đình, nạn nhân của buôn bán người, bóc lột lao động, xâm hại tình dục. Trong gia 

đình và xã hội Việt Nam vẫn tồn tại tư tưởng trọng nam hơn nữ, vẫn tồn tại sự 

phân biệt đối xử và định kiến giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xóa bỏ bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức. 
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3.4.3. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế  

3.4.3.1. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tài sản là nguyên nhân sâu xa dẫn đến 

bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức  

 Tài sản thế chấp là một trong những yếu tố quan trọng trong việc ra quyết định 

có hay không cho các hộ gia đình vay tín dụng chính thức của các tổ chức tín dụng 

[12]; [9]. Do đó, bất bình đẳng giới trong tiếp cận tài sản chính là nguyên nhân sâu 

xa dẫn đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình.  

3.4.3.2. Bất bình đẳng trong giáo dục là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến 

việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức  

 Một số nghiên cứu về Việt Nam đã chỉ ra rằng mặc dù trình độ giáo dục 

của phụ nữ có tăng cao hơn, tuy nhiên những chênh lệch về vốn con người giữa 

nam giới và phụ nữ giới vẫn còn tồn tại [20]; [23]; [24]. Những chênh lệch này 

bao gồm chênh lệch số năm đi học giữa các nhóm lớn tuổi và những khác biệt 

chuyên ngành mà nam giới và nữ giới của các nhóm trẻ tuổi chọn theo học.  

 Sự khác biệt trình độ giáo dục giữa nam và nữ là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình 

[124]; [125]; [126]. 

3.4.3.3. Phân bổ thời gian làm việc nhà và các công việc gia đình liên quan giữa 

phụ nữ và nam giới khác nhau cũng là một nhân tố gây nên tình trạng bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

 Theo nghiên cứu của Action Aid tại Việt Nam, phụ nữ dành nhiều thời gian 

hơn cho công việc không lương so với nam giới vì vậy họ có ít thời gian hơn để 

làm việc có lương và ít được nghỉ ngơi hơn so với nam giới. Trong khu vực nghiên 

cứu, phụ nữ dành nhiều hơn nam giới 106 phút mỗi ngày để thực hiện công việc 

chăm sóc không lương, tương đương 275 phút mỗi ngày (4,5 giờ), 32 giờ / tuần 

và 207 ngày / năm. Điều đó có nghĩa là mỗi phụ nữ đóng góp gần 7 tháng cho các 
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công việc trong gia đình không lương và hầu hết không được công nhận hoặc chia 

sẻ với chồng, con trai và các thành viên khác trong gia đình, cộng đồng của họ 

[33]. Do đó phân bổ thời gian làm việc nhà và các công việc gia đình liên quan 

giữa phụ nữ và nam giới khác nhau cũng là một nhân tố gây nên tình trạng bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức [123]; [124]; [125]; [126].  

3.4.3.4. Ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo, đạo Khổng tử là một trong những nguyên 

nhân lớn dẫn đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức  

 Với tư tưởng trọng nam khinh nữ, tư tưởng phụ thuộc vào nam giới và xem 

nhẹ vị thế của nữ giới nên phụ nữ Việt Nam bị hạn chế trong việc tiếp cận tài sản 

- là cơ sở để có thể tiếp cận tín dụng chính thức. Kết luận này phù hợp với các 

nghiên cứu trước đó [24]; [36]. 

3.4.3.5. Phân biệt đối xử  giữa nam giới và nữ giới là một thách thức thực sự trong 

việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức 

 Phân biệt đối xử vẫn là một thách thức thực sự ở Việt Nam. Dù Hiến pháp 

(Điều 16) đảm bảo không phân biệt đối xử với mọi công dân nhưng nhiều người 

thiệt thòi đang bị kỳ thị, khiến họ không được hưởng một số chính sách và dịch 

vụ [17]. 

3.4.3.6. Tiếng nói kém trọng lượng trong quá trình đưa ra các quyết định gia đình 

và xã hội là một trong những nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính  

 Mặc dù phụ nữ Việt Nam đã được tham gia vào vị trí quản lý từ cấp trung 

ương đến địa phương và trong các cơ quan nhưng hầu hết phụ nữ đều tham gia vị 

trí lãnh đạo “cấp phó” đây là vị trí đóng vai trò giúp việc cho “cấp trưởng” (thường 

là nam giới), không có thực quyền, không có vai trò quyết định, ngay cả ở những 

cơ quan có đông lao động nữ như lĩnh vực giáo dục.  
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  Vai trò của phụ nữ ở Việt Nam tuy đã có nhiều cải thiện, song vai trò cộng 

đồng của phụ nữ ở Việt Nam vẫn thấp hơn một cách đáng kể so với nam giới. Khi 

phụ nữ có ít “tiếng nói” hơn ở cả cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp sẽ khiến 

việc ban hành pháp luật, đặc biệt là quá trình thực thi pháp luật liên quan đến các 

lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực giảm bất bình đẳng giới.  

 Trong gia đình, hai nhân tố quan trọng quyết định tiếng nói của người phụ 

nữ là thu nhập và quyền kiểm soát tài sản gia đình. Tuy nhiên, theo như các nghiên 

cứu trước đó phụ nữ Việt Nam bị hạn chế hơn so với nam giới trong việc tiếp cận 

tài sản và phụ nữ Việt Nam thường có thu nhập thấp hơn so với nam giới.  

3.4.3.7. Tư tưởng thiên lệch giới, nữ giới tự cho rằng mình thu kém nam giới đã 

tạo ra rào cản từ chính phụ nữ trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức 

 Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới ở Việt Nam [16]; [20] đều chỉ ra rằng 

tư tưởng thiên lệch giới, nữ giới tự cho rằng mình thu kém nam giới đã tạo ra rào 

cản từ chính phụ nữ trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức.  

 

 

Tiểu kết Chương 3 

 Trong Chương này Luận án đưa ra các kết quả về: 

(i) Thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (theo cách tiếp cận vĩ mô) 

Đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến bất đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam, từ đó chỉ ra thức trạng bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

Việt Nam. Yếu tố chính thức và yếu tố thị trường ở Việt Nam không ảnh hưởng 
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đến sự bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình ở 

nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, thể chế phi thích thức: Những suy nghĩ văn hóa 

và phong tục tập quán của người Việt Nam là một trong những nguyên nhân chủ 

yếu gây ra bất bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội 

Việt Nam, trong đó có bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức. Yếu 

tố hộ hộ gia đình: ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra những rào cản  trong việc giảm thiểu 

bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính tức  

(ii) Thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở các 

hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (theo cách tiếp cận vi mô): 

Yếu tố giới ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức ở các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam, nam chủ hộ có lợi thế hơn.  Kết quả 

phân tích mô hình Blinder Oxaca đã chỉ ra giá trị tín dụng được nhận giữa chủ hộ 

là nam lớn hơn chủ hộ là nữ 3.899,607 nghìn đồng; trong đó sự khác biệt do các 

yếu tố giải được (endowment) chiếm 35,16% (có ý nghĩa thống kê), và các yếu tố 

không giải thích được (Male structural advantage and Female structural 

disadvantage) chiếm 64,84% (24,47% + 37,37%) và có ý nghĩa thống kê. Bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức do yếu tố không quan sát được chiếm 

tỷ trọng cao hơn hẳn so với yếu tố quan sát được là phù hợp với phân tích định 

tính trước đó về yếu tố "thể chế phi chính thức" tác động mạnh mẽ đến bất bình 

đẳng giới và phù hợp với các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trước đó. 
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CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI 

TRONG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ GIA 

ĐÌNH Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM 

  

4.1. Bối cảnh và triển vọng giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam thời kỳ tới năm 2030 

4.1.1. Bối cảnh và triển vọng của thế giới   

 Hội nghị Thế giới lần thứ nhất về Phụ nữ, năm 1975, kêu gọi thành lập cơ 

quan quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ. Vào cuối thập kỷ của UN về Phụ nữ (1975-

1985), 127 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã thiết lập cơ quan quốc gia 

vì sự tiến bộ của phụ nữ và đến nay đã có 165 quốc gia thuộc UN đã thành lập cơ 

quan quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 Các văn bản quốc tế với các nguyên tắc pháp lý về bình đẳng giới và tiến 

bộ phụ nữ ngày càng được nhiều quốc gia thừa nhận và triển khai thực hiện. Công 

ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc 

(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 

viết tắt là CEDAW) đã được 187 quốc gia ký kết, phê chuẩn rộng rãi. Công ước 

này đề tài luận án được trình bày rõ ràng ở Phụ lục 4[127]. 

 Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc năm 2000, 

189 quốc gia thành viên nhất trí thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ và cam kết đạt 

được tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) (trong 8 mục tiêu thiên niên 

kỷ thì mục tiêu thứ 3 là Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao năng lực, vị thế 

cho phụ nữ (To promote gender equality and empower women)); Công ước này 

đề tài luận án được trình bày rõ ràng ở Phụ lục 4[127]. 

  Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua tại Hội nghị 

thế giới về Phụ nữ lần thứ tư diễn ra tại Bắc Kinh năm 1995 đã khẳng định quyết 
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tâm tiến tới mục tiêu bình đẳng, phát triển và hòa bình cho tất cả phụ nữ ở mọi nơi 

trên trái đất vì lợi ích của toàn nhân loại. Theo đó, các Chính phủ, tổ chức xã hội 

dân sự và người dân đã và đang thúc đẩy chuyển những cam kết của Tuyên bố và 

Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh thành những thay đổi cụ thể tại từng quốc gia. 

Cương lĩnh hành động Bắc Kinh đến 2015 được xây dựng, hoàn thiện. Hiện nay, 

có 120 quốc gia đã và đang xây dựng, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch 

hành động vì sự tiến bộ phụ nữ hoặc bình đẳng giới. 

 Liên Hợp Quốc đã xác định 3 mục tiêu trong chương trình nghị sự phát 

triển năm 2015 đó là an ninh chung, phát triển và quyền con người, trong đó quyền 

con người gắn chặt với bảo đảm bình đẳng giới. Các mục tiêu này đã được tham 

vấn rộng rãi trên toàn thế giới. Việc thành các cơ quan quốc gia vì sự tiến bộ của 

phụ nữ, các văn bản, công ước, tuyên bố, cương lĩnh nói trên là cơ sở pháp lý để các 

nước dần dần xóa bỏ bất bình đẳng giới, bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực, 

bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức.   

 Trên thế giới việc giảm bất bình đẳng giới đã đạt được một số thành tựu 

đáng kể trong những năm qua tuy chưa đạt được tốc độ như mong muốn, có 22,8% 

số nghị sĩ quốc gia là phụ nữ tính đến tháng 6 năm 2016, tăng chậm từ 11,3 phần 

trăm năm 1995. Cơ chế quy định chế số lượng các vị trí lãnh đạo dành cho nữ đã 

được xây dựng và áp dụng ở nhiều quốc gia. Hệ thống an sinh xã hội được cải 

thiện trong quy định chế độ nghỉ ốm và nghỉ thai sản được hưởng nguyên lương. 

Việc tiếp cận giáo dục của trẻ em gái toàn cầu ở các cấp học đã tăng lên, đặc biệt 

là ở cấp tiểu học [126]. 

 Quá trình toàn cầu hóa tạo ra những lợi ích đáng kể cho việc xóa bỏ bất 

bình đẳng giới. (i) Toàn cầu hóa tạo điều kiện để cả nam và nữ mở rộng giao lưu, 

hợp tác quốc tế về việc làm, học tập và nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo... 

nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn, quản lý. (ii) Toàn cầu hóa dần 

dần phá vỡ rào cản văn hóa lạc hậu, lỗi thời (tam tòng, trọng nam khinh nữ...) 
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đồng thời mang đến những giá trị tiến bộ của nhiều nền văn hóa trên thế giới như: 

bình đẳng, dân chủ, tự do... và những phẩm chất tốt như: tự tin, cởi mở, nhạy cảm 

về cơ hội việc làm cho cả nam và nữ. Vì thế phụ nữ có thể tăng thu nhập, cải thiện 

địa vị kinh tế của mình, đóng góp nhiều hơn và phát triển kinh tế gia đình và kinh 

tế đất nước. Người phụ nữ được làm chủ thực sự về kinh tế, nhờ đó bình đẳng giới 

trong gia đình và ngoài xã hội có cơ hội được cải thiện, tiếng nói, quyền ra quyết 

định, trách nhiệm chia sẻ trong việc thực hiện các chức năng gia đình cũng được 

nâng lên. 

 Tồn tại bất bình đẳng giới trong phân bố năng lực ở nhiều khu vực: Bất 

bình đẳng giới trong phân bố năng lực bao gồm bất bình đẳng trong tiếp cận giáo 

dục, chăm sóc sức khoẻ, các cơ hội như đất đai, mức lương cho cùng một công 

việc. Báo cáo Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ năm 2013 cho thấy tiến độ giảm 

bất bình đẳng giới trong phân bố năng lực vẫn còn tồn tại nhiều thách thức, và 

mức độ giảm bất bình đẳng giới phụ thuộc vào khu vực và nhân khẩu học. Ví dụ, 

Thống kê cho giáo dục cho thấy ở Bắc Phi, Châu Phi cận Sahara và Tây Á, chênh 

lệch về giới trong giáo dục vẫn còn cao; khoảng cách về giới trong bất bình đẳng 

giới về phân bố năng lực ở các khu vực phát triển hẹp hơn khoảng cách về giới 

trong bất bình đẳng giới về phân bố năng lực ở các khu vực đang phát triển.  

 Bất bình đẳng giới trong quyền lực ra quyết định: Số phụ nữ giữ ghế nghị 

viện đã tăng lên ở hầu hết các khu vực trên thế giới kể từ năm 2000, chủ yếu là do 

việc tạo ra các hạn ngạch pháp luật hoặc tự nguyện đòi hỏi một số lượng nhất định 

các thành viên nữ. Tuy nhiên, sức mạnh quyết định của phụ nữ ở nhà vẫn thấp hơn 

đáng kể so với nam giới ở nhiều khu vực trên thế giới. Những loại quyết định này 

bao gồm các quyết định về tiền bạc, khả năng của phụ nữ để thăm bạn bè và gia 

đình, đến các quyết định về sức khoẻ của phụ nữ [86]; [126]; [127].  

 Tự do, thoát khỏi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: Tổ chức Y tế Thế 

giới báo cáo vào năm 2013 rằng 35% phụ nữ trên toàn thế giới đã trải qua một số 
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loại bạo lực trong cuộc đời của họ. Bạo lực này có thể có những ảnh hưởng nghiêm 

trọng và kéo dài đối với sức khoẻ tinh thần, sinh sản và tình dục của phụ nữ. Phụ 

nữ làm việc để khuyến khích cải cách pháp luật, tạo ra không gian an toàn cho phụ 

nữ, cung cấp dịch vụ y tế cho nạn nhân bạo lực, nâng cao nhận thức về vấn đề và 

ngăn ngừa bạo lực bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ. Nguyên nhân 

này cũng đã được thực hiện bởi nhiều tổ chức tư nhân, chẳng hạn như End 

Violence Against Women International và Springtide Resources. Các tổ chức này 

tập trung vào các sáng kiến giáo dục, các chương trình phòng ngừa, cũng như tiến 

hành nghiên cứu để hướng dẫn những nỗ lực cải cách. 

4.1.2. Bối cảnh và triển vọng ở Việt Nam  

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hiệp quốc ngày 20/9/1977. Vì vậy Việt 

Nam cần tuân thủ Hiến chương, tuyên bố nhân quyền và Công ước về xóa bỏ mọi 

hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (convention on the elimination of All Form 

of discrimination Against Women – CEDAW) của Liên hiệp quốc. Các văn bản 

này liên quan đến phát triển từ phát triển nhân quyền và đảm bảo bình đẳng giới 

thông qua xóa bỏ phân biệt đối xử theo giới. Mục tiêu giảm bất bình đẳng giới 

được vẫn được coi là một trong những mục tiêu cho sự phát triển bền vững đến năm 

2030 mà UN đã đưa ra. Việt Nam là một nước thành viên thuộc UN do đó Việt 

Nam cần phải tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nói riêng và mục 

tiêu xóa bỏ bình đẳng giới nói riêng. Đây là một trong những cơ hội thúc đẩy thực 

hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. 

 Ngoài ra, trên phạm vi quốc gia và liên quan đến mục tiêu và định hướng 

đối với bình đẳng giới, dựa trên Luật bình đẳng giới có hiệu lực từ ngày 

29/11/2006, thủ tướng phê duyệt “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2011-2020” theo quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ. Các quan điểm và định hướng này cũng là tôn chỉ cho những giải pháp 

mà luận án đề xuất. Vì thế, các quan điểm và mục tiêu cơ bản làm nền tảng cho 
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các giải pháp bao gồm: Tuyên bố nhân quyền của Liên hiệp quốc, Công ước về 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Luật bình đẳng giới, Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (Nội dung của các tuyên bố, 

công ước, chiến lược quốc gia được trình bày trong phần phụ lục 4). 

 Nhận thức của cả hệ thống chính trị về bình đẳng giới ngày càng được tăng 

cường. Bình đẳng giới được nhận thức không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực 

của công cuộc đổi mới. Hệ thống chính sách, tổ chức bộ máy thực hiện bình đẳng 

giới ngày càng được hoàn thiện. Việc thực hiện thành công chiến lược toàn diện 

về tăng trưởng và giảm nghèo, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

làm cho vấn đề xã hội được giải quyết tốt hơn. Sự tham gia của cộng đồng vào các 

vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa được mở rộng hơn. Tăng trưởng kinh tế 

giúp việc bảo đảm bình đẳng giới được thực hiện thuận lợi hơn [86]; [94] .  

 Các sáng kiến về thực hiện bình đẳng giới ngày càng phong phú, được tổng 

kết, đúc rút và vận dụng trong thực tế. Về bối cảnh kinh tế - xã hội, quá trình toàn 

cầu hóa giúp cho Việt nam có được những lợi ích đáng kể trong việc xóa bỏ bất 

bình đẳng giới: (i) Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho người dân Việt Nam (bao gồm 

cả nam và nữ) mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về việc làm, học tập và nghiên 

cứu khoa học, giáo dục đào tạo... nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn 

quản lý; (ii) Toàn cầu hóa dần dần phá vỡ rào cản văn hóa lạc hậu, lỗi thời (tam 

tòng, trọng nam, khinh nữ... đồng thời mang đến những giá trị tiến bộ của nhiều 

nền văn hóa trên thế giới như: bình đẳng, dân tộc , tự do.... và những phẩm chất 

tốt như: tự tin, cởi mở, nhạy cảm về văn hóa... (iii) Toàn cầu hóa, mà trước hết là 

toàn cầu hóa kinh tế đã tạo nhiều cơ hội việc làm cho cả lao động nam và lao động 

nữ vì thế phụ nữ việt nam có thể tăng thu nhập, cải thiện địa vị kinh tế của mình, 

đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế gia đình và kinh tế đất nước. 

 Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập do đó bắt buộc phải 

có sự thay đổi, cải cách về chính sách, thể chế, thị trường. Trong quá trình thay 
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đổi, cải cách đó không tránh khỏi những rủi ro và một số tác động tiêu cực những 

bất cập đó có thể ảnh hưởng đến mọi người, mọi thành phần trong xã hội song 

phần lớn những tác động tiêu cực này rơi vào những nhóm yếu thế trong xã hội, 

trong đó có phụ nữ. 

  Từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình đồng 

thời trong thời gian qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam bị chậm lại, điều 

đó ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lực tài chính thực hiện các mục tiêu phát triển 

trong đó có bình đẳng giới. Việt Nam có 54 dân tộc sống trên 3 miền miền Bắc, 

Trung, Nam. Các vùng miền và dân tộc khác nhau thì điều kiện kinh tế, xã hội, 

phong tục tập quán có những điểm khác nhau do đó có bình đẳng giới không đạt 

được đồng đều giữa các vùng miền và các nhóm dân tộc. 

 Theo quan điểm truyền thống của các nước châu Đông Nam Á nói chung 

và Việt Nam nói riêng, phụ nữ thường có nhiệm vụ chăm sóc người già, trẻ nhỏ. 

Do đó với xu hướng dân số ngày càng già hoá như hiện nay ở Việt Nam sẽ làm 

gia tăng khối lượng công việc của người phụ nữ trong gia đình và họ sẽ phải giảm 

bớt thời gian tham gia các công việc tạo thu nhập, đây cũng là một trong những 

thách thức đối với quá trình thực hiện bình đẳng giới. 

4.2. Quan điểm, định hướng cải thiện bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam   

 Dựa trên cơ sở các định hướng, “Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam 

giai đoạn 2011 – 2020” để đưa ra các giải pháp phù hợp [41]. Vấn đề giảm, xóa 

bỏ bất bình đẳng giới phải được giải quyết trên cơ sở chiến lược Việt Nam về bình 

đẳng giới và tôn trọng các cam kết quốc tế có liên quan như: công ước CEDAW, 

chủ trương của Đảng cộng sản, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Muốn giảm 

và tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng giới phải xem xét trên bối cảnh cụ thể Việt Nam, 

khu vực và quốc tế. Giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới cần mang tính toàn diện, 

triệt để, tuy nhiên trong khi nguồn lực còn hạn chế thì nên tập trung vào một số 
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khía cạnh trọng điểm và giải quyết từng bước, đúng lộ trình. Mức độ bất bình đẳng 

giới ở các vùng, đối tượng, khu vực khác nhau là khác nhau do đó mà nguồn lực 

thì hạn chế nên đầu tiên phải tập trung vào giải quyết vấn đề bình đẳng giới ở 

những đối tượng, khía cạnh, khu vực có biểu hiện bất bình đẳng giới sâu sắc. Bất 

bình đẳng giới là một vấn đề dai dẳng không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều nước 

trên thế giới do đó cần phải giải quyết vấn đề bình đẳng giới một cách toàn diện, 

triệt để, đồng thời [86]. 

4.3. Một số khuyến nghị hướng tới mục tiêu bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam thời kỳ tới 

 Theo kết quả phân tích về thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam theo cách tiếp cận vĩ 

mô đã được trình bày trong phần 3.2 thì các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam bao 

gồm: thể chế chính thức, thể chế phi chính thức, hộ gia đình, thị trường. Do đó trong 

phần giải pháp này đề tài luận án sẽ đi vào giải pháp cho từng bên.  

 Trong đó, theo phần 3.2.1 thì thể chế chính thức ở Việt Nam về cơ bản 

không tồn tại bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia 

đình ở nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, một số chính sách pháp luật chưa hoàn 

thiện, các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời như chính sách đất đai, luật thừa kế 

(như đã trình bày ở phần thực trạng thể chế chính thức). Do đó, luận án đưa ra 

kiến nghị đầu tiên đó là:  

4.3.1. Khuyến nghị đối với nhà nước 

4.3.1.1. Hoàn thiện chính sách pháp luật và đưa ra các văn bản hướng dẫn kịp 

thời đảm bảo không tạo kẽ hở cho việc tồn tại bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

 Cụ thể, theo điều 48, mục 5, chương 2, Luật Đất đai năm 2003 đã quy định 

nếu đất đai là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền đất có thể 



128 

 

đứng tên cả hai vợ chồng, tuy nhiên những giấy chứng nhận quyền sở hữu đất 

trước đó mặc dù vẫn là tài sản chung của cả và chồng thì Luật chưa bắt buộc 

chuyển đổi. Điều 98, mục 2, chương 7, Luật Đất đai năm 2013Luật Đất đai năm 

2013, cũng quy định lỏng lẻo trong vấn đề này.  

 Một số điều khoản trong luật vẫn tạo điều kiện cho phong tục, tập quán, 

yếu tố có xu hướng loại trừ phụ nữ trong việc tiếp cận tài sản. Cụ thể, trong điều 

609, chương XXI, luật Dân sự quy định về thừa kế, thì đầu tiên ưu tiên thừa kế 

theo di chúc, nếu không có di chúc thì mới thực hiện phân chia thừa kế theo quy 

định của pháp luật mà thông thường theo tập tục của người Việt thì cha mẹ thường 

cho con trai thừa kế tài sản, do đó con gái thực sự gặp bất lợi trong việc thừa kế 

tài sản.  

 Các văn bản hướng dẫn thực hiện luật còn ban hành chậm, có một số điều 

khoản luật chưa có văn bản hướng dẫn, ví dụ như chưa có văn bản dưới luật hướng 

dẫn thực hiện việc đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu từ 1 tên thành 2 tên. Vì đất 

đai, tài sản có giá là một trong những điều kiện đảm bảo cho việc tiếp cận tín dụng 

chính thức nên việc đứng tên quyền sở hữu đất đai hay sở hữu tài sản có giá trị là 

vấn đề mấu chốt trong việc tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông 

thôn Việt Nam. Trong đó, theo phần 3.1.1. thì thể chế phi chính thức là một trong 

những nguyên nhân chủ yếu gây ra bất bình đẳng giới trong tiếp cận bất bình đẳng 

giới của các hộ gia đình ở nông Việt Nam.  

4.3.1.2. Đảm bảo ngân sách thực hiện hoạt động truyền thông. 

 Đảm bảo ngân sách thực hiện hoạt động truyền thông một cách liên tục, 

không bị gián đoạn là một điều vô cùng cần thiết, vì không nếu không đảm bảo đủ 

ngân sách thì hoạt động truyền thông sẽ bị đứt đoạn dẫn đến hoạt động truyền 

thông không đạt hiệu quả.  

Theo kết quả của phương pháp tiếp cận vi mô đã được trình bày ở phần 3.2 

thì hai yếu tố trình độ giáo dục của chủ hộ (hhedu) và giá trị đất đai (lnland) tác 
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động mạnh nhất đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các 

hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Do đó theo kết quả nghiên cứu của luận án này 

để giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình 

ở nông Việt Nam thì chúng ta cần tập trung vào các giải pháp giảm bất bình đẳng 

giới trong giáo dục và trong đất đai. Cụ thể như sau: 

4.3.1.3. Giảm bất bình đẳng giới trong giáo dục 

 Thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở nông thôn đặc biệt là 

các khu vực khó khăn tham gia đến trường, đến trường đúng độ tuổi, và không 

nghỉ học sớm. Khuyến khích phụ nữ nâng cao trình độ học vấn, năng lực chuyên 

môn và đào; tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, tay nghề cho giới nữ nhằm nâng cao nguồn 

nhân lực nữ và lãnh đạo nữ, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển kinh tế đất 

nước. Lao động nữ khu vực nông thôn cần được hỗ trợ dạy nghề theo quy định 

của pháp luật. 

4.3.1.4. Giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai 

 Hoàn thiện thể chế chính thức đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai. 

Đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội nâng cao nhận thức 

của xã hội về quyền bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai. Nâng cao năng lực tự 

thân của phụ nữ. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá thực hiện các chính sách 

liên quan đến quyền bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai. Thúc đẩy hoạt động của 

thị trường đất đai. Theo kết quả phân tích của phần 3.2 thì  giáo dục là yếu tố tác 

động mạnh nhất đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai do đó để giải quyết 

được vấn đề bất bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai nên tập trung vào các giải 

pháp giải quyết bất bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục. 

4.3.1.5. Thực hiện xóa bỏ bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức phải tiến 

hành đồng bộ với việc tăng cường xóa bỏ bình đẳng giới trong các lĩnh vực khác 

   Như phần nội dung trên đã phân tích, bất bình đẳng giới được xem xét và 

đánh giá theo 3 khía cạnh đó là: (i) tích tụ các năng lực cơ bản của con người (trình 
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độ học vấn, sức khỏe, tiếp cận các nguồn lực sản xuất); (ii) sử dụng năng lực có 

được để tận dụng cơ hội kinh tế và tạo thu nhập (việc làm và thu nhập); (iii) sử 

dụng năng lực được tích tụ để tác động tới lợi ích cá nhân và cộng đồng (có tiếng 

nói và ảnh hưởng quyết định), do đó để xóa bỏ được bất bình đẳng giới toàn diện 

thì các khía cạnh phải được đảm bảo thực hiện. Bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức không chỉ là một nội dung của bất bình đẳng giới, mà còn là 

một “mắt xích” quan trọng theo khía cạnh tích tụ các năng lực cơ bản của con 

người. Nó tác động tới các khía cạnh khác trong nội dung của bất bình đẳng giới. 

Chính vì vậy, có thể coi đây là một nút thắt quan trọng để thực hiện mục tiêu xóa 

bỏ bất bình đẳng giới ở Việt Nam  

4.3.1.6. Thực hiện giảm/xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức phải gắn liền với mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng chính thức cho cả hai giới 

 Thực hiện bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực sản xuất, theo đó không 

phải là san sẻ cơ hội tiếp cận nguồn lực sản xuất từ các hộ có chủ hộ là nam giới 

sang các hộ có chủ hộ là nữ giới mà theo hướng mở rộng cơ hội đối với tất cả các 

hộ gia đình không phân biệt giới tính của chủ hộ. Lấy hiệu quả sử dụng tín dụng 

chính thức là dấu hiệu hoàn thiện các chính sách thực hiện bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức. Sự khác biệt về vùng miền, về văn hoá... thì quan 

niệm về giới, định kiến giới và thực trạng bất bình đẳng giới cũng khác nhau do 

đó thực hiện chính sách bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức phải chú 

trọng yếu tố đặc trưng vùng miền và văn hóa. Giảm bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam cũng là một 

phần thúc đẩy quá trình xóa đói cần tiến hành đồng thời với giảm nghèo bền vững 

ở nông thôn Việt Nam.   

4.3.2. Khuyến nghị đối với chính quyền địa phương ở nông thôn 

 Chính quyền địa phương nên quan tâm hơn nữa đến sự bình đẳng giới đặc 

biệt là bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của người dân địa phương. 
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Nâng năng lực tự thân của phụ nữ là một trong những giải pháp cốt lõi, lâu bền để 

giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới nói chung và bất bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức nói riêng. Để nâng cao năng lực tự thân của phụ nữ chính quyền 

địa phương có thể thực hiện thông qua các giải pháp sau:  

4.3.2.1. Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật và các dịch vụ pháp lý liên quan 

đến đất đai cũng như quyền bình đẳng giới của phụ nữ 

Để phụ nữ có thể tiếp cận tín dụng tốt hơn thì các dịch vụ pháp lý ở các cấp 

đặc biệt là cấp cơ sở cần gần gũi, thân thiện hơn với phụ nữ, thái độ phục vụ của 

nhân viên tư vấn cần cởi mở, am hiểu văn hoá địa phương. Đồng thời cũng cần 

giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, kinh phí đối với dịch vụ pháp lý.  

4.3.2.2. Tiếp tục thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục, đặc biệt ở các cấp học cao  

Khi phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn thì khả năng tiếp cận tài sản, sử 

dụng tài sản hiệu quả hơn. Hơn nữa khi phụ nữ có học vấn tốt hơn thì sẽ có những 

phương án sử dụng, quản lý tài chính tốt hơn. Đây là cơ sở để phụ nữ có thể tiếp 

cận tín dụng chính thức nhiều hơn. 

4.3.2.3. Khuyến khích phụ nữ tham gia đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu việc làm 

Khi phụ nữ được đào tạo nghề thì trình độ tay nghề sẽ cao hơn. Do đó, sau 

khi được đào tạo nghề thì phụ nữ sẽ có cơ hội chuyển đổi cơ cấu làm việc, đa dạng 

hoá việc làm, nhờ đó phụ nữ có cơ hội chứng minh khả năng tạo thu nhập trả nợ 

vốn tín dụng chính thức cao. Đồng thời khi thu nhập của phụ nữ cao hơn thì vị thế 

của phụ nữ trong gia đình và xã hội cao hơn từ đó có thể thu hẹp khoảng cách về giới 

nói, thu hẹp khoảng cách về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức.   

4.3.2.4. Hỗ trợ tài chính cho các nữ làm chủ hộ gia đình 

Theo các nghiên cứu các hộ gia đình do nữ giới làm chủ hộ ít đầu tư cho 

sản xuất hơn các hộ gia đình do nam giới làm chủ hộ một phần do các hộ nữ gặp 

rào cản trong tiếp cận vốn chính thức do không có tài sản thế chấp. Ngoài việc 
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thúc đẩy thực hiện các chính sách liên quan đến cấp, đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, nhà nước nên có những gói hỗ trợ tài chính riêng cho các hộ gia đình 

do nữ làm chủ hộ có phương án sản xuất tốt dưới sự bảo lãnh của hội phụ nữ. Bên 

cạnh nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính, hỗ trợ tài chính 

vi mô cho phụ nữ sản xuất nông nghiệp cũng là một biện pháp hiệu quả. 

4.3.2.5. Hỗ trợ phụ nữ kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.  

Quan tâm tới yếu tố giới, cụ thể là phải tăng cường sự tham gia của phụ nữ, 

đặc biệt là các phụ nữ có quyền quản lý, sử dụng nguồn lực sản xuất trong các hoạt 

động khuyến nông, hoạt động sản xuất kinh doanh, phổ biến khoa học kỹ thuật. Với 

định kiến giới cho rằng nam giới mới có khả năng nhanh nhạy trong áp dụng khoa 

học kỹ thuật tại địa phượng, cán bộ khuyến nông, tập huấn áp dụng khoa học kỹ 

thuật. Do đó, cơ quan quản lý cần đưa yêu cầu phải đưa yếu tố giới trong mục tiêu 

cũng như đối tượng của các lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật tại 

địa phương. Bên cạnh đó, hội phụ nữ cần phối hợp với các ban ngành khác để mở 

các lớp tập huấn kỹ thuật riêng cho phụ nữ tham gia sản xuất kinh doanh. Việc hỗ 

trợ phụ nữ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh vừa là giúp phụ nữ có nâng cao thu 

nhập trong sản xuất, kinh doanh vừa là nâng cao chứng minh khả năng thanh toán 

nợ khi vay tín dụng chính thức của phụ nữ, từ đó phụ nữ nâng cao khả năng tiếp 

cận tín dụng chính thức của phụ nữ.   

4.3.3. Khuyến nghị đối với các tổ chức tín dụng  

 Các tổ chức tín dụng nên tăng cường mối quan hệ với các tổ chức xã hội, 

chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ để có thể đánh giá hộ xin vay vốn được 

khách quan rõ ràng và sát thực tế. Giúp các tổ chức tín dụng có thể giảm được thời 

gian thẩm định, người dân có thể nhận được vốn vay nhanh hơn để phục vụ sản xuất. 

 Việc cung cấp thông tin về nguồn tín dụng của các tổ chức chính thức còn 

yếu kém đòi hỏi các tổ chức phải có phải có biện pháp để thông tin có thể đến với 
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hộ gia đình đặc biệt là hộ gia đình có nữ chủ hộ chính xác và kịp thời như tiếp thị 

tận nhà các sản phẩm vay dành cho hộ gia đình, hướng dẫn thủ tục vay vốn cho họ. 

 Về chính sách tín dụng: cần tạo điều kiện để tăng tỷ lệ phụ nữ được vay 

vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm; cải tiến quy trình, thủ tục 

cho vay theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian trong quá trình giải ngân; mở 

rộng hình thức vay; lãi vay cho phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh, giảm lãi, 

miễn lãi hoặc xóa nợ vay ngân hàng trong những trường hợp không trả được nợ 

do những nguyên nhân khách quan; nâng hạn mức cho vay sát với thực tế phát 

triển kinh tế. 

4.3.4. Khuyến nghị đối với cộng đồng  

 Trong đó, theo phần 3.1.2 thì thể chế phi chính thức là một trong những 

nguyên nhân chủ yếu gây ra bất bình đẳng giới trong tiếp cận bất bình đẳng giới 

của các hộ gia đình ở nông Việt Nam.  

 Để thay đổi nhận thức về việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thì tuyên truyền trong cộng đồng là một trong những phương pháp 

hiệu quả nhất, tác động mạnh mẽ  nhất đến nhận thức xã hội. Tuy nhiên, trong 

thời gian vừa qua công tác truyền thông trong công đồng chưa đạt được yêu cầu 

đó. Do đó, giải pháp đưa ra tiếp theo là đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức của xã hội về xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tài sản vì tài sản đảm bảo là cơ sơ 

để được tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. 

4.3.4.1. Xác định đúng nhóm đối tượng cần truyền thông.  

Nội dung, phương pháp, cách thức truyền thông cần phải phù hợp với các 

đối tượng truyền thông. Có 5 nhóm đối tượng cần tập trung truyền thông, đó là: 

người thực thi chính sách, gia đình, cộng đồng dân cư, các cấp ngành đoàn thể và 

phụ nữ. Trong đó, nhóm đối tượng gia đình được xác định là nhóm đích của hoạt 
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động truyền thông về luật pháp và chính sách bình đẳng giới, bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức, bình đẳng giới trong tiếp cận tài sản. 

4.3.4.2. Xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với đối tượng 

Nội dung tuyên truyền về việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức bao gồm nhiều nội dung liên quan như: bình đẳng giới trong hôn 

nhân, gia đình; bình đẳng giới trong tiếp cận tài sản; bình đẳng giới trong tiếp thừa 

kế.....Mặt khác, các đối tượng khác nhau có khả năng hấp thu nội dung tuyên 

truyền khác nhau. Do đó, xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với đối tượng 

phù hợp với từng loại đối tượng.  

4.3.4.3. Xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với đối tượng và đối tượng cần 

truyền thông 

Đối với các kiến thức chung về pháp luật thì có thể sử dụng kênh thông tin 

đại chúng như (báo, ti vi, bản tin...). Tuy nhiên, các phương tiện thông tin đại 

chúng như này chỉ tác động rất nhỏ đến thái độ và suy  nghĩ của các đối tượng 

truyền thông. Do đó, các buổi truyền thông về nội dung này có thể lồng ghép vào 

trong các buổi họp thôn/xóm, các buổi họp của Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, 

Hội phụ nữ, đặc biệt trong các buổi họp cần phải có sự hiện diện của phụ nữ. Thông 

qua các cuộc hội họp, hội thảo...chỉ có thể tiếp cận số lượng nhỏ đối tượng truyền 

thông nhưng lại có ảnh hưởng lớn và sâu sắc đến suy nghĩ của đối tượng truyền 

thông. Kênh truyền thông này rất phù hợp với nhóm đối tượng là người thực thi 

chính sách, các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, đối với nhóm gia đình và phụ nữ ở các 

địa phương thuộc vùng miền núi, nông thôn thì cần tăng cường sử dụng hình thức 

truyền thông bằng loa đài. Đây được coi là phương tiện truyền thông hợp lý nhất 

với đặc điểm về nhận thức của các gia đình và phụ nữ, cũng như điều kiện kinh tế 

xã hội của vùng này.  
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4.3.4.4. Hoạt động truyền thông phù hợp với nội dung và đối tượng cần truyền thông 

Ở các khu vực khác nhau, các đối tượng khác nhau, trình độ dân trí khác 

nhau thì cần thực hiện các hoạt động tuyên truyền khác nh sao cho phù hợp với 

nội dung và đối tượng cần truyền thông. Ví dụ như đối với các đối tượng thuộc 

vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số... là những nơi kinh tế 

khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế tư tưởng phong kiến còn nặng nề thì việc 

truyền thông phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và thời điểm truyền 

thông có thể sau giờ lao động khi người dân đã về nhà. Ở các khu vực có trình độ 

dân trí cao, giờ làm việc nhiều thì hoạt động tuyên truyền cần thực hiện một cách 

khoa học với tần suất hợp lý ví dụ các hoạt động tuyên truyền thực hiện vào ngày 

các ngày lễ, kỉ niệm... với các nội dung tuyên truyền đặc sắc.  

4.3.5. Khuyến nghị đối với hộ gia đình 

 Theo phần kết quả được trình bày 3.2.4 gia đình cũng là một trong những 

yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Trong các yếu tố liên quan đến hộ gia đình 

theo quan điểm của tác giả thì sự thiệt thòi của phụ nữ Việt Nam làm việc nhà, và 

chăm sóc gia đình nhiều gấp hơn nhiều lần so với nam giới (đã trình bày bày trong 

phần 3.2.4) đã làm cho phụ nữ khó có cơ hội nâng cao trình độ, tham gia các hoạt 

động xã hội hoặc tự tổ chức các hoạt động kinh doanh hơn so với nam giới. Đây là 

nguyên nhân dẫn đến phụ nữ bị hạn chế hơn so với nam giới trong tiếp cận tín dụng. 

Vậy, giải pháp tiếp theo đó là: “Giảm các công việc không lương cho phụ nữ”.   

Việc nhà, chăm sóc người già và trẻ nhỏ bằng cách các thành viên trong gia 

đình chia sẻ việc nhà với người phụ nữ trong gia đình hoặc xã hội cần có những 

chính sách phúc lợi xã hội tốt hơn giúp phụ nữ giảm các công việc không lương, 

tăng thời gian nghỉ ngơi hoặc giành thời gian cho việc nâng cao trình độ bản thân 
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Tiểu kết chương 4 

Trong Chương này Luận án đã đưa ra:  

(i) Bối cảnh và triển vọng giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam thời kỳ tới năm 2030. 

Với bối cảnh toàn cầu hoá, sự phát triển khoa học công nghệ trên toàn thế giới và 

sự hội nhập của nền kinh tế Việt Nam sẽ giúp cho quá trình giảm thiểu bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt 

Nam diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ hơn; 

(ii) Quan điểm, định hướng cải thiện bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Vấn đề giảm, xóa bỏ 

bất bình đẳng giới phải được giải quyết trên cơ sở chiến lược Việt Nam về bình 

đẳng giới và tôn trọng các cam kết quốc tế có liên quan như: công ước CEDAW, 

chủ trương của Đảng cộng sản, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

(iii) Một số khuyến nghị hướng tới mục tiêu bình đẳng giới trong tiếp cận 

tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam thời kỳ tới.   

Kết quả phân tích về thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam theo cách tiếp cận vĩ mô thì các 

yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các 

hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam bao gồm: thể chế chính thức, thể chế phi chính 

thức, hộ gia đình, thị trường. Do đó trong phần giải pháp đề tài luận án sẽ đi vào 

giải pháp cho nhà nước, khuyến nghị đối với chính quyền địa phương ở nông 

thôn, khuyến nghị đối với các tổ chức tín dụng, khuyến nghị đối với cộng đồng,  

khuyến nghị đối với hộ gia đình. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

 1. Đưa ra các khái niệm, các yếu tố, chỉ số phân tích liên quan đến đánh 

giá bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở 

nông thôn; 

 2. Tổng hợp lại các kinh nghiệm về giảm bất bình đẳng giới trên thế giới từ 

đó làm bài học cho Việt Nam;  

 3. Hoàn thiện phương pháp phân rã Blinder - Oaxaca ứng dụng cho việc 

phân tích bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức;  

 4. Các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính 

thức của các hộ gia đình ở nông thôn ở Việt Nam theo cách tiếp cận vĩ mô bao 

gồm thể chế chính thức, thể chế phi chính thức, thị trường và hộ gia đình (luận án 

đã trình bày chi tiết ở phần 3.1).  

5. Về cơ bản thể chế chính thức đảm bảo không tồn tại bất đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam, đảm bảo 

sự bình đẳng trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn 

Việt Nam.  

6. Những suy nghĩ văn hóa và phong tục tập quán của người Việt Nam là 

một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra bất bình đẳng giới trong tất cả các 

lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội Việt Nam, trong đó có bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận tín dụng chính thức. Như vậy, các thể chế phi chính thức ở Việt Nam có 

ảnh hưởng tiêu cực đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở các 

hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam.  

7. Thị trường tín dụng chính thức ngày càng phát triển và hoàn thiện, giúp 

cho người dân ngày càng tiếp cận tín dụng chính thức dễ dàng hơn và không có 

sự phân biệt về giới trong thị trường tín dụng chính thức, nhưng để vay được tín 
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dụng chính thức thì người vay cần phải đáp ứng được các điều kiện vay vốn như 

tài sản đảm bảo, phương án sử dụng vốn vay. Chính những điều kiện này là những 

rào cản đối với các hộ gia đình có chủ hộ là nữ nếu các hộ gia đình này không đáp 

ứng được do chịu tác động của thực trạng bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực 

khác. (iv) Hộ gia đình, các đặc điểm hộ gia đình giúp cho nam giới có cơ hội tốt 

hơn trong việc tiếp cận tín dụng chính thức. 

 8. Kết quả phân tích thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức chỉ ra rằng theo cách tiếp cận vi mô: (i) Giới tính của chủ hộ ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình với lợi thế thuộc 

về hộ gia đình có nam chủ hộ. Các biến tác động làm tăng khả năng tiếp cận tín 

dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam bao gồm: trình độ học 

vấn chủ hộ (hhedu), số thành viên trong độ tuổi lao động (lb), tỷ lệ phụ thuộc (dp), 

hộ sản xuất nông nghiệp (hhfarm), giá trị đất đai (landvalue), tài sản đảm bảo 

(collateral), các khoản vay trước đó (preloand); (ii). Các kết luận định lượng: 

Khoảng cách giá trị tín dụng được nhận giữa chủ hộ là nam lớn hơn chủ hộ là nữ 

3,899.607 nghìn VND (có ý nghĩa thống kê), trong đó sự khác biệt do các yếu tố 

giải được (endowment) chiếm 35,16% (có ý nghĩa thống kê), và các yếu tố không 

giải thích được (Male structural advantage and Female structural disadvantage) 

chiếm 64,84% và có ý nghĩa thống kê; các yếu tố có thể quan sát được và làm tăng 

khoảng cách về giới  trong tiếp cận tín dụng chính thức bao gồm: hhedu, collateral, 

lninc, lnland. Kết quả này phù hợp vì các chủ hộ là nam có trình độ học vấn, tài 

sản thế chập, thu nhập giá trị đất sử dụng cao hơn so với chủ hộ là nữ. Ngược lại, 

chúng ta cũng tìm thấy các yếu tố tiền lương hộ gia đình, hộ sản xuất nông nghiêp, 

thời hạn của khoản vay tín dụng là trung hạn và dài là các yếu tố làm giảm khoảng 

cách; các yếu tố không quan sát được làm tăng khoảng cách về giới đối với lượng 

tín dụng chính thức được vay của hộ như: trình độ học vấn chủ hộ, hộ sản xuất 

nông nghiệp, thu nhập hộ gia đình, giá trị đất đai, thời hạn vay tín dụng là trung 

hạn và dài hạn (các yếu tố này đều có ý nghĩa thống kê). Ngược lại, chỉ có hai yếu 
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tố là lương chủ hộ, thế chấp làm giảm khoảng cách về giới đối với lượng tín dụng 

chính thức được vay của hộ.  

9. Luận án đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm giảm bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn: (i) Hoàn thiện 

chính sách pháp luật và đưa ra các văn bản hướng dẫn kịp thời đảm bảo không tạo 

kẽ hở cho việc tồn tại bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. (ii) Đổi mới công tác tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của xã hội về xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong tiếp cận tài sản vì tài sản đảm bảo là 

cơ sơ để được tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt 

Nam. Nâng cao năng lực tự thân của phụ nữ; Giảm các công việc không lương 

cho phụ nữ: việc nhà, chăm sóc người già và trẻ nhỏ bằng cách các thành viên 

trong gia đình chia sẻ việc nhà với người phụ nữ trong gia đình hoặc xã hội cần 

có những chính sách phúc lợi xã hội tốt hơn giúp phụ nữ giảm các công việc không 

lương, tăng thời gian nghỉ ngơi hoặc giành thời gian cho việc nâng cao trình độ 

bản thân; Giảm bất bình đẳng giới trong giáo dục; Giảm bất bình đẳng giới trong 

tiếp cận đất đai. 

2. Hạn chế và kiến nghị  

 Luận án này mới dừng lại ở việc phân tích thực trạng bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức mà chưa đánh gía được định lượng được ảnh 

hưởng của bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức tới phát triển kinh 

tế. Nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện định lượng được ảnh hưởng của bất bình 

đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức tới phát triển kinh tế. 

 Luận án sử dụng phương pháp Blinder- Oaxaca để phân tích bất bình đẳng 

giới giữa hai nhóm nam nữ. Phương pháp này chỉ cho ra kết quả chính xác khi 

kiểm soát được các biến độc lập, đây là một hạn chế về phương pháp nghiên cứu. 
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Do đó, các nghiên cứu tiếp theo có thể  sử dụng phương pháp khác để hạn chế vấn 

đề kiểm soát biến. 

 Luận án sử dụng số liệu chỉ một năm là 2016 để chạy các mô hình kinh tế 

lượng do đó chưa thể hiện hết xu hướng của vấn đề bất bình đẳng giới trong tiếp 

cận bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức một cách lâu dài. Do đó, 

các nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng dữ liệu nhiều năm và phân tích độ gãy 

thời gian để tìm ra xu hướng lâu dài của bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng 

chính thức. 
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PHỤ LỤC 1: Kiểm định T - test 

Các bước khi thực hiện kiểm định T-test bao gồm: 

Bước 1: Đặt giả thuyết Ho: “Không có sự khác biệt về giá trị hai trung bình 

tổng thể”, tức là khác biệt giữa 2 trung bình bằng 0. 

Bước 2: Thực hiện kiểm định T-test  

Bước 3: So sánh giá trị Sig của kiểm định t được xác định ở bước 2 với xuất α: 

+ Nếu Sig > α thì chấp nhận giả thuyết Ho 

+ Nếu Sig < α thì ta bác bỏ giả thuyết Ho 

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng trong 2 nội dung phân tích cụ thể: 

(i) Đặc điểm hộ gia đình Việt Nam theo giới tính của chủ hộ 

(ii) Thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 2: Mô tả biến được sử dụng để phân tích bất bình đẳng giới 

trong tiếp cận tín dụng chính thức 

Ký hiệu Giải thích Mô hình 

Ln 

Loanval 
Ln (Giá trị vốn được vay) 

Mô hình 

2,3,4,5 

Hhgender 
Giới tính chủ hộ (Chủ hộ là nam giới: 1; chủ hộ là 

nữ giới =0) 

Mô hình 

1,2,3,4 ,5 

Hhage Tuổi của chủ hộ 
Mô hình 

1,2,3,4 ,5 

Hhedu Số năm đi học của chủ hộ 
Mô hình 

1,2,3,4 ,5 

Hhmar 
Tình trạng hôn nhân của chủ hộ (Chủ hộ đang ở 

với vợ/chồng =1; khác =0) 

Mô hình 

1,2,3,4 ,5 

Hhwage 
Chủ hộ có việc làm được hưởng lương ở bên ngoài 

(Có =1; không=0) 

Mô hình 

2,3,4,5 

Hhfarm 
Hộ gia đình có tham gia hoạt động sản xuất nông, 

lâm nghiệp, thủy sản (Có =1; không= 0) 

Mô hình 

1, 

Hhself Hộ tự kinh doanh và làm chủ (Có =1; không =0) 
Mô hình 

2,3,4,5 

Hhresource 
Chủ hộ sử dụng tài nguyên chung để tạo ra thu 

nhập của các hộ gia đình (Có =1; Không=0) 

Mô hình 

2,3,4,5 

Hhchores 
Làm việc nhà hoặc các công việc lặt vặt (1= Có; 0= 

Không) 

Mô hình 

2,3,4,5 

Lb Số lượng thành viên đang trong độ tuổi lao động  
Mô hình 

2,3,4,5 

dep 
Số người phụ thuộc tron hộ gia đình (Trẻ em dưới 

15 tuổi và người già trên 60 tuổi) 

Mô hình 

2,3,4,5 
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Nguồn: Tác giả xây dựng 

 

  

member 
Gia đình có người làm trong các tổ chức của chính 

phủ (1= Có, 0=Không) 

Mô hình 

2,3,4,5 

creditinf 
 Hộ gia đình được tiếp cận thông tin tín dụng 

(1=Có, 0=Không) 

Mô hình 

2,3,4,5 

collateral   Có tài sản thế chấp để vay (1= Có, 0 = Không) 
Mô hình 

1,2,3,4 ,5 

lninc  Ln(Tổng thu nhập)  (1,000VND) 
Mô hình 

2,3,4,5 

lnland  Ln(Tổng giá trị của đất) (1,000 VND) 
Mô hình 

1,2,3,4 ,5 

preloan  
 Hộ gia đình từng vay tiền hoặc tài sản trước đó 

(1= Có, 0 = Không) 

Mô hình 

1,2,3,4 

short   Vay ngắn hạn 
Mô hình 

2,3,4,5 

mid   Vay trung hạn 
Mô hình 

2,3,4,5 

Long   Vay dài hạn 
Mô hình 

2,3,4,5 
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PHỤ LỤC 3: Tóm tắt thống kê mô tả số liệu và kiểm định T-test 

Ký hiệu Mô tả biến 

Pooled Borrowers Model 

Combine 

Chủ 

hộ 

nam 

giới 

Chủ 

hộ nữ 

giới 

Sự khác 

biệt 

Chủ hộ 

nam 

giới 

Chủ hộ 

nữ giới 

Sự khác 

biệt 
  

3.205 2.687 518   800 130     

Ln 

Loanvalue 
Ln (Loan value)         10.062 9,88 0,182   

Hhgender 

Giới tính của chủ hộ 

(=1 nếu chủ hộ là nam, 

= 0 nếu chủ hộ là nữ ) 

0,838 1 0 1*** 1 0 1*** Model1,2,3,4  

Hhage 
Tuổi chủ hộ 

(năm) 
53,601 52,022 61,79 -9,768** 50,975 60,492 -9,517** Model1,2,3,4  

Hhedu 
Trình độ học vấn 

 (năm) 
8,83 8,919 8,367 0,552*** 8,91 8,262 0,648*** Model1,2,3,4  

Hhmar Tình trạng hộ nhân của 

chủ hộ  
0,768 0,858 0,302 0,556*** 0,759 0,269 0,49** Model1,2,3,4  
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(1 = đang sống với 

vợ/chồng, 0 = khác) 

Hhwage 

Chủ hộ đi làm ngoài và 

có lương (1 = Có, 0 = 

Không) 

0,399 0,441 0,184 0,257*** 0,443 0,208 0,235*** Model 2,3,4 

Hhfarm 

Hộ có sản xuất liên 

quan đến nông nghiệp 

(Có =1, 0 = Không) 

0,769 0,8 0,611 0,189** 0,881 0,662 0,219** Model1,  

Hhself 
Chủ hộ tự kinh doanh 

(1 = Có, 0 = Không) 
0,162 0,157 0,191 -0,034* 0,163 0,208 -0,045** Model 2,3,4 

Hhresource 

Chủ hộ sử dụng tài sản 

công cộng để tạo ra thu 

nhập cho hộ (1= Có, 0 

= Không) 

0,303 0,33 0,166 0,164* 0,295 0,146 0,149** Model 2,3,4 

Hhchores 
Làm việc nhà hoặc việc 

vặt (1= Có, 0 = Không) 
0,79 0,772 0,885 -0,113** 0,788 0,915 -0,127* Model 2,3,4 

lb 
Số lao động trong gia 

đình 
3,2 3.336 2.496 0,84*** 3.514 2.746 0,768*** Model1,2,3,4  

dep 
Số người phụ thuộc 

trong gia đình 
1,413 1,439 1,28 0,159*** 1,38 1,254 0,126*** Model1,2,3,4  
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member 

Hộ gia đình có người là 

thành viên của các tổ 

chức xã hội, chính trị 

(1= Có, 0 = không) 

0,926 0,94 0,854 0,086** 0,963 0,931 0,032*** Model 2,3,4 

creditinf 

 Tiếp cận với thông tin 

tín dụng (1= Có, 0 = 

Không) 

0,832 0,824 0,872 -0,048** 0,898 0,869 0,029*** Model 2,3,4 

collateral  

 Tài sản được cung cấp 

để thế chấp khoản vay 

này (1= Có, 0 = Không) 

0,187 0,193 0,157 0,036*** 0,34 0,238 0,102*** Model1,2,3,4  

lninc 
 Ln(Thu nhập ròng)  

(1,000VND) 
10,61 10.662 10.342 0,32*** 10,324 10,068 0,256*** Model 2,3,4 

lnland 
 Ln(Tổng giá trị đất) 

(1,000 VND) 
12,828 12,826 12,84 -0,014*** 13,005 12,835 0,17*** Model1,2,3,4  

preloan  

 Hộ đã từng vay tiền 

hoặc vay hàng hoá 

trước đó (1= Có, 0 = 

Không) 

0,585 0,571 0,66 -0,089** 0,996 0,996 0*** Model1,2,3,4  

short    Khoản vay ngắn hạn 0,226 0,237 0,172 0,065*** 0,418 0,262 0,156*** Model 2,3,4 

mid    Khoản vay trung hạn 0,162 0,154 0,203 -0,049*** 0,271 0,308 -0,037*** Model 2,3,4 
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Long   Khoản vay dài hạn 0,04 0,037 0,056 -0,019*** 0,066 0,085 -0,019*** Model 2,3,4 

Note: Các ước tính được tính  theo trọng số theo thiết kế khảo sát mẫu; Ý nghĩa thống kê được chỉ ra như sau:  

 *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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PHỤ LỤC 4: 

Công ước CEDAW 

 

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against 

women (CEDAW) 

LỜI GIỚI THIỆU 

Ngày 18/12/1979, Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 

với phụ nữ (CEDAW) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn. Ngày 

3/9/1981, sau khi nước thứ 20 thông qua, Công ước này bắt đầu có hiệu lực với 

tư cách một văn kiện quốc tế tổng hợp nhất về quyền con người của phụ nữ. 

Theo Uỷ ban CEDAW, tính đến tháng 3/2005 đã có 180 quốc gia trên thế giới 

phê chuẩn hoặc ký kết Công ước, chiếm hơn 90% thành viên Liên hợp quốc.  

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia 

Công ước vào 29/7/1980 phê chuẩn vào 27/11/1981. Tuân thủ quy định của 

Công ước, trong suốt những năm qua, Việt Nam đã tích cực tổ chức thực hiện 

và hoàn thành các báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Công ước để trình lên 

Tổng thư ký Liên hợp quốc. Năm 2001, chúng ta đã bảo vệ thành công các báo 

cáo quốc gia lần thứ 2, 3 và 4 và được Uỷ ban CEDAW đánh giá là tiến hành 

nội luật hoá CEDAW khá thành công vì mục tiêu nâng cao quyền của phụ nữ 

trên thực tế.  

NỘI DUNG CÔNG ƯỚC 

Những quốc gia tham gia Công ước: 

- Lưu ý rằng Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định lại niềm tin vào các 

quyền con người cơ bản, nhân phẩm, giá trị của mỗi con người và các quyền 

bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, 

- Lưu ý rằng Tuyên bố chung về Nhân quyền khẳng định nguyên tắc 

không thể chấp nhận phân biệt đối xử và đã tuyên bố rằng mọi người sinh ra 

đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi, đều được hưởng mọi quyền 

và tự do ghi trong văn kiện này mà không có sự phân biệt nào, kể cả phân biệt 

về giới tính, 

- Lưu ý rằng các nước tham gia Công ước quốc tế về nhân quyền có 

nghĩa vụ bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ trong việc thụ 

hưởng các quyền lợi kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự và chính trị, 
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- Xem xét các Công ước quốc tế đã được ký kết dưới sự bảo trợ của Liên 

hợp quốc và các cơ quan chuyên môn thúc đẩy các quyền bình đẳng của phụ 

nữ và nam giới, 

- Lưu ý tới các nghị quyết, tuyên bố, khuyến nghị do Liên hợp quốc và 

các cơ quan chuyên môn thông qua nhằm thúc đẩy các quyền bình đẳng giữa 

phụ nữ và nam giới , 

- Tuy nhiên lo ngại rằng bất chấp những văn kiện kể trên sự phân biệt 

đối xử với phụ nữ vẫn còn tồn tại ở rất nhiều nơi, 

- Nhắc lại rằng, sự phân biệt đối xử với phụ nữ vi phạm các nguyên tắc 

về quyền bình đẳng và xúc phạm tới nhân phẩm con người, là một trở ngại đối 

với việc phụ nữ tham gia bình đẳng với nam giới trong đời sống chính trị, kinh 

tế, văn hoá, xã hội của đất nước họ, ngăn cản sự phát triển thịnh vượng của xã 

hội và gia đình, gây khó khăn cho việc phát triển đầy đủ các tiềm năng của phụ 

nữ trong việc phục vụ đất nước và loài người, 

 

- Lo ngại rằng, trong tình trạng nghèo đói, phụ nữ là những người ít được 

tiếp cận nhất tới lương thực, y tế, giáo dục, đào tạo, cơ hội có việc làm và các 

nhu cầu khác, 

- Tin tưởng rằng, việc thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới dựa trên 

sự công bằng và công lý sẽ góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy bình đẳng giữa 

phụ nữ và nam giới, 

- Nhấn mạnh rằng, việc thủ tiêu chủ nghĩa A-pác-thai, mọi hình thức của 

chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sắc tộc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, sự xâm 

lược, chiếm đóng, thống trị, can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của 

các nước là hết sức cần thiết cho việc thụ hưởng đầy đủ quyền lợi của cả phụ 

nữ và nam giới. 

- Khẳng định rằng, việc tăng cường hoà bình và an ninh quốc tế, giảm 

căng thẳng quốc tế, hợp tác chung giữa các quốc gia không phân biệt chế độ 

kinh tế và xã hội, việc giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, đặc biệt đối với giải 

trừ vũ khí hạt nhân dưới sự kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả của cộng đồng 

quốc tế, việc khẳng định các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và cùng có lợi 

trong quan hệ giữa các nước, thực thi quyền tự quyết và độc lập của các dân 

tộc đang phải sống dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân và dưới sự chiếm 

đóng của nước ngoài cũng như việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

của các quốc gia sẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển, do đó sẽ đóng góp vào 

việc đạt được sự bình đẳng toàn diện giữa nam giới và phụ nữ, 
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- Tin tưởng rằng, sự phát triển đầy đủ và toàn diện của một đất nước, sự 

thịnh vượng của thế giới và sự nghiệp hoà bình đòi hỏi sự tham gia tối đa của 

phụ nữ trong mọi lĩnh vực một cách bình đẳng với nam giới, 

- Ghi nhớ rằng, sự đóng góp to lớn của phụ nữ vào phúc lợi gia đình và 

phát triển xã hội mà lâu nay chưa được công nhận đầy đủ, ý nghĩa xã hội của 

việc sinh đẻ và vai trò của cả cha lẫn mẹ trong gia đình và trong việc nuôi dạy 

con cái, nhận thức rằng vai trò của phụ nữ trong sinh sản sẽ không được xem 

là cơ sở cho sự phân biệt đối xử và rằng việc nuôi dạy con cái đòi hỏi có sự 

chia sẻ trách nhiệm giữa nam, nữ và xã hội nói chung, 

- Nhận thức rằng thay đổi vai trò truyền thống của nam giới cũng như 

của phụ nữ trong xã hội và trong gia đình là yêu cầu để đạt được bình đẳng đầy 

đủ giữa nam giới và phụ nữ, 

- Quyết tâm thực hiện các nguyên tắc đề ra trong Tuyên bố về xoá bỏ 

phân biệt đối xử với phụ nữ và vì mục đích đó, thông qua các biện pháp cần 

thiết để loại bỏ sự phân biệt đối xử dưới mọi biểu hiện và hình thức, 

Nhất trí như sau: 

PHẦN I 

Điều 1 

Vì những mục đích của Công ước này, thuật ngữ "phân biệt đối xử với 

phụ nữ" có nghĩa là bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào dựa trên cơ sở 

giới tính làm ảnh hưởng hoặc nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hoá việc 

phụ nữ được công nhận, thụ hưởng, hay thực hiện các quyền con người và 

những tự do cơ bản trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự và 

các lĩnh vực khác trên cơ sở bình đẳng nam nữ bất kể tình trạng hôn nhân của 

họ như thế nào. 

Điều 2 

Các nước tham gia Công ước lên án sự phân biệt đối xử với phụ nữ thể 

hiện dưới mọi hình thức, đồng ý áp dụng mọi biện pháp thích hợp và không 

chậm trễ đưa ra chính sách loại trừ phân biệt đối xử với phụ nữ, và cuối cùng 

tiến hành: 

a. Đưa nguyên tắc bình đẳng nam nữ vào Hiến pháp quốc gia hoặc các 

văn bản pháp luật thích hợp khác nếu vấn đề này chưa được đề cập tới và bảo 

đảm việc thực thi nguyên tắc này trong thực tế bằng pháp luật và các biện pháp 

thích hợp khác; 
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b. Xây dựng các điều khoản pháp luật và thông qua các biện pháp thích 

hợp khác, kể cả việc trừng phạt trong những trường hợp cần thiết, nhằm ngăn 

cấm mọi sự phân biệt đối xử với phụ nữ; 

c. Thiết lập cơ chế bảo vệ mang tính pháp lý các quyền của phụ nữ trên 

cơ sở bình đẳng với nam giới và thông qua các toà án quốc gia có thẩm quyền 

và các cơ quan nhà nước khác để bảo vệ phụ nữ một cách có hiệu quả chống 

lại mọi hành động phân biệt đối xử; 

d. Không tiến hành bất kỳ hành động hoặc hoạt động nào có tính chất 

phân biệt đối xử với phụ nữ và bảo đảm rằng các cấp chính quyền và cơ quan 

nhà nước sẽ hành động phù hợp với nghĩa vụ này; 

e. áp dụng mọi biện pháp thích hợp nhằm xoá bỏ sự phân biệt đối xử với 

phụ nữ do bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào tiến hành; 

f. áp dụng mọi biện pháp thích hợp, kể cả những biện pháp pháp luật, 

nhằm sửa đổi hoặc xóa bỏ mọi điều khoản, quy định, tập quán và thực tiễn hiện 

đang tồn tại mang tính chất phân biệt đối xử với phụ nữ; 

g. Huỷ bỏ mọi điều khoản hình sự có phân biệt đối xử với phụ nữ. 

Điều 3 

Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp, kể 

cả biện pháp pháp luật, trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là chính trị, xã hội, kinh 

tế và văn hoá để đảm bảo sự phát triển và tiến bộ đầy đủ của phụ nữ, nhằm mục 

đích bảo đảm cho họ được thực hiện cũng như thụ hưởng các quyền con người 

và tự do cơ bản trên cơ sở bình đẳng với nam giới. 

Điều 4 

1. Việc các nước tham gia Công ước thông qua những biện pháp đặc biệt 

tạm thời nhằm thúc đẩy nhanh bình đẳng trên thực tế giữa nam giới và phụ nữ 

sẽ không bị coi là phân biệt đối xử theo định nghĩa được nêu ra trong Công ước 

này, nhưng cũng không hoàn toàn vì thế mà duy trì những chuẩn mực không 

bình đẳng hoặc tách biệt. Những biện pháp này sẽ chấm dứt khi các mục tiêu 

bình đẳng về cơ hội và đối xử đạt được. 

2. Việc các nước tham gia Công ước thông qua những biện pháp đặc biệt, 

kể cả các biện pháp nêu trong Công ước này nhằm bảo vệ người mẹ sẽ không 

bị coi là phân biệt đối xử. 

Điều 5 

Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp nhằm: 

a. Sửa đổi khuôn mẫu văn hoá, xã hội về hành vi của nam giới và nữ giới 

nhằm xoá bỏ các thành kiến, phong tục tập quán và các thói quen khác dựa trên 
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tư tưởng cho giới này là hơn, giới kia là kém, hoặc dựa trên những kiểu mẫu 

rập khuôn về vai trò của nam giới và phụ nữ; 

b. Bảo đảm giáo dục về gia đình phải bao gồm sự hiểu biết đầy đủ về vai 

trò làm mẹ với tư cách là chức năng xã hội và thừa nhận trách nhiệm chung của 

cả nam giới và nữ giới trong việc nuôi dạy và phát triển con cái, lợi ích của con 

cái phải được nhận thức rõ là ưu tiên hàng đầu trong mọi trường hợp. 

Điều 6 

Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp, kể 

cả biện pháp pháp luật để loại bỏ mọi hình thức buôn bán phụ nữ và bóc lột phụ 

nữ làm mại dâm. 

PHẦN II 

Điều 7 

Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp nhằm 

xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong đời sống chính trị và cộng đồng 

của đất nước và đặc biệt là phải đảm bảo cho phụ nữ, trên cơ sở bình đẳng với 

nam giới, được thụ hưởng các quyền sau: 

a. Tham gia bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý, được 

quyền ứng cử vào tất cả các cơ quan dân cử; 

b. Được tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách của chính phủ, 

tham gia vào bộ máy và các chức vụ nhà nước ở mọi cấp chính quyền; 

c. Tham gia vào các tổ chức xã hội và hiệp hội phi chính phủ liên quan 

đến đời sống công cộng và chính trị của đất nước. 

Điều 8 

Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp nhằm 

đảm bảo cho phụ nữ có cơ hội đại diện cho Chính phủ mình trên diễn đàn quốc 

tế và tham gia công việc của các tổ chức quốc tế, trên cơ sở bình đẳng với nam 

giới và không có bất cứ sự phân biệt nào.  

Điều 9 

1. Các nước tham gia Công ước phải đảm bảo cho phụ nữ được quyền 

bình đẳng với nam giới trong việc nhập, thay đổi hay giữ nguyên quốc tịch của 

mình. Các nước phải đặc biệt đảm bảo rằng việc kết hôn với người nước ngoài, 

hay sự thay đổi quốc tịch của người chồng trong thời gian hôn nhân sẽ không 

mặc nhiên làm thay đổi quốc tịch của người vợ, làm cho người vợ trở thành 

người không có quốc tịch hay ép buộc người vợ phải lấy quốc tịch của chồng.  
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2. Các nước tham gia Công ước phải đảm bảo cho phụ nữ có quyền bình 

đẳng với nam giới trong vấn đề quốc tịch của con cái. 

PHẦN III 

Điều 10 

Các quốc gia phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp để xoá bỏ phân biệt 

đối xử với phụ nữ nhằm đảm bảo cho phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới 

trong lĩnh vực giáo dục và đặc biệt, trên cơ sở bình đẳng nam nữ, đảm bảo về: 

a. Những điều kiện như nhau trong định hướng nghiệp, tham gia học tập 

và đạt được bằng cấp ở các cơ sở giáo dục thuộc các loại hình khác nhau ở vùng 

nông thôn cũng như thành thị; sự bình đẳng này phải được bảo đảm trong các 

trường mẫu giáo, trường phổ thông, trường kỹ thuật kể cả trường chuyên môn 

kỹ thuật bậc cao cũng như tất cả các loại hình đào tạo nghề nghiệp;  

b. Tiếp cận tới những chương trình học và thi cử như nhau, đội ngũ giáo 

viên với trình độ chuyên môn như nhau, cơ sở vật chất và trang thiết bị nhà 

trường có chất lượng như nhau; 

c. Xoá bỏ mọi quan niệm rập khuôn về vai trò của nam giới và nữ giới ở 

mọi cấp học và trong mọi loại hình giáo dục bằng cách khuyến khích học sinh 

nam và nữ cùng học trong một lớp và bằng các loại hình giáo dục khác có thể 

giúp đạt được mục tiêu này, đặc biệt bằng cách điều chỉnh sách giáo khoa, 

chương trình học, và các phương pháp giảng dạy phù hợp; 

d. Các cơ hội như nhau trong hưởng học bổng và các khoản trợ cấp học 

tập khác; 

e. Các cơ hội như nhau trong tiếp cận các chương trình bổ túc văn hoá, 

kể cả các chương trình dành cho người lớn và xoá mù chữ, đặc biệt là những 

chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách về trình độ văn hoá của nam giới và 

nữ giới trong thời gian ngắn nhất; 

f. Giảm bớt tỷ lệ nữ sinh bỏ học và tổ chức các chương trình dành cho 

các em gái và phụ nữ đã phải bỏ học sớm; 

g. Các cơ hội như nhau để tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao 

và giáo dục thể chất. 

h. Tiếp cận tới thông tin giáo dục cụ thể giúp bảo đảm sức khoẻ và hạnh 

phúc gia đình, kể cả thông tin tư vấn về kế hoạch hoá gia đình. 

Điều 11 

1. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp 

để xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trong lĩnh vực việc làm nhằm đảm bảo 

những quyền như nhau trên cơ sở bình đẳng nam nữ, đặc biệt là: 
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a. Quyền làm việc là quyền không thể chối bỏ của mọi con người; 

b. Quyền hưởng các cơ hội có việc làm như nhau, bao gồm cả việc áp 

dụng những tiêu chuẩn như nhau trong tuyển dụng lao động; 

c. Quyền tự do lựa chọn ngành nghề và việc làm, quyền được thăng tiến, 

bảo hộ lao động, hưởng các phúc lợi và phương tiện làm việc và quyền được 

theo học những chương trình dạy nghề và bổ túc nghiệp vụ, kể cả các khoá 

truyền nghề, đào tạo nghiệp vụ nâng cao và định kỳ; 

d. Quyền được hưởng thù lao như nhau, kể cả phúc lợi, được đối xử như 

nhau với công việc có giá trị ngang nhau cũng như được đối xử như nhau trong 

đánh giá chất lượng công việc; 

e. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong các trường hợp 

hưu trí, thất nghiệp, đau ốm, tàn tật, tuổi già và các tình trạng mất khả năng lao 

động khác, cũng như quyền được nghỉ phép có hưởng lương; 

f. Quyền được bảo vệ sức khoẻ và bảo đảm an toàn lao động, kể cả bảo 

vệ chức năng sinh sản. 

2. Với mục đích ngăn chặn sự phân biệt đối xử với phụ nữ vì lý do hôn 

nhân hay sinh đẻ, bảo đảm cho phụ nữ thực sự có quyền làm việc, các nước 

tham gia Công ước phải áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm: 

a. Cấm và trừng phạt hành vi sa thải phụ nữ vì lý do có thai hoặc nghỉ đẻ 

hoặc phân biệt đối xử trong sa thải dựa vào tình trạng hôn nhân 

b. áp dụng chế độ nghỉ đẻ vẫn hưởng lương hoặc được hưởng các phúc 

lợi xã hội tương đương mà không bị mất việc làm cũ, mất thâm niên hay các 

phụ cấp xã hội; 

c. Khuyến khích việc cung cấp những dịch vụ hỗ trợ xã hội cần thiết để 

tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ có thể kết hợp nghĩa vụ gia đình với trách 

nhiệm công tác và tham gia sinh hoạt xã hội, đặc biệt đẩy mạnh việc thiết lập 

và phát triển hệ thống nhà trẻ, trường mẫu giáo; 

d. Có chế độ bảo vệ đặc biệt dành cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai 

làm những loại công việc độc hại. 

3. Các biện pháp pháp luật liên quan tới những vấn đề nêu trong điều 

khoản này phải được đánh giá định kỳ trên cơ sở kiến thức khoa học- kỹ thuật 

và phải được sửa đổi, huỷ bỏ hoặc mở rộng nếu cần thiết. 

Điều 12 

1. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp 

để xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhằm 
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bảo đảm cho phụ nữ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, kể cả các dịch 

vụ kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở bình đẳng nam nữ. 

2. Ngoài những quy định ghi trong phần 1 của điều khoản này, các nước 

tham gia Công ước phải đảm bảo cho phụ nữ các dịch vụ thích hợp liên quan 

đến quá trình mang thai, sinh đẻ và chăm sóc sau sinh, cung cấp các dịch vụ 

miễn phí ở những nơi cần thiết, đảm bảo cho phụ nữ chế độ dinh dưỡng thích 

hợp trong thời gian mang thai và cho con bú. 

Điều 13 

Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp để 

xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trong các lĩnh vực khác của đời sống kinh 

tế xã hội, nhằm đảm bảo trên cơ sở bình đẳng nam nữ những quyền như nhau, 

đặc biệt là:  

a. Quyền được hưởng các phúc lợi gia đình; 

b. Quyền vay vốn ngân hàng, cầm cố tài sản và tham gia các hình thức 

tài chính tín dụng khác; 

c. Quyền được tham gia các hoạt động giải trí, thể thao và mọi mặt của 

đời sống văn hoá. 

Điều 14 

1. Các nước tham gia Công ước phải quan tâm đến các vấn đề đặc biệt 

đặt ra đối với phụ nữ nông thôn và vai trò quan trọng của phụ nữ nông thôn 

trong đời sống kinh tế gia đình, kể cả công việc của họ trong những việc làm 

không được không được trả công và phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp để 

đảm bảo thực hiện các điều khoản của Công ước này đối với phụ nữ nông thôn. 

2. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp 

để xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ nông thôn để đảm bảo cho phụ nữ, trên 

cơ sở bình đẳng nam nữ, được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển 

nông thôn, đặc biệt các nước tham gia Công ước phải đảm bảo cho phụ nữ nông 

thôn các quyền: 

a. Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ở tất cả các cấp; 

b. Được tiếp cận các phương tiện chăm sóc sức khoẻ thích hợp kể cả 

thông tin, tư vấn và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình; 

c. Được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình bảo hiểm xã hội; 

d. Được hưởng các loại hình giáo dục đào tạo, chính quy và không chính 

quy, kể cả các chương trình xoá mù chữ cũng như được hưởng mọi dịch vụ 

khuyến nông và dịch vụ cộng đồng để nâng cao trình độ năng lực của mình; 
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e. Tổ chức các nhóm tương trợ và hợp tác xã để được tiếp cận bình đẳng 

tới các cơ hội kinh tế thông qua việc làm công ăn lương hoặc việc làm tự tạo; 

f. Tham gia mọi hoạt động của cộng đồng; 

g. Được tiếp cận các loại hình tín dụng và vốn vay dành cho nông nghiệp, 

các chương trình hỗ trợ thị trường, tiếp cận công nghệ phù hợp và được đối xử 

bình đẳng trong cải cách ruộng đất cũng như trong các dự án quy hoạch lại đất 

đai; 

h. Được hưởng các điều kiện sống đầy đủ, nhất là về vấn đề nhà ở, vệ 

sinh, điện nước, giao thông vận tải và thông tin liên lạc. 

PHẦN IV 

Điều 15 

1. Các nước tham gia Công ước phải bảo đảm cho phụ nữ quyền bình 

đẳng với nam giới trước pháp luật. 

2. Các nước tham gia Công ước phải dành cho phụ nữ tư cách pháp nhân 

và cơ hội như nam giới để thực hiện tư cách đó trong các vấn đề dân sự. Đặc 

biệt các nước phải dành cho phụ nữ quyền bình đẳng trong việc ký kết hợp 

đồng và quản lý tài sản cũng như trong việc đối xử bình đẳng với phụ nữ trong 

mọi giai đoạn tố tụng và xét xử 

3. Các nước tham gia Công ước nhất trí rằng mọi hợp đồng và giao dịch 

tư nhân có hiệu lực pháp lý ở bất kỳ mức độ nào làm hạn chế tư cách pháp nhân 

của phụ nữ đều bị coi là vô giá trị và không có hiệu lực thi hành. 

4. Các nước tham gia Công ước phải dành cho nam giới và phụ nữ các 

quyền pháp lý như nhau trong việc di chuyển, tự do lựa chọn nơi cư trú và chỗ 

ở. 

Điều 16 

1. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp 

để xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trong mọi vấn đề liên quan đến hôn nhân, 

gia đình và đặc biệt, trên cơ sở bình đẳng nam nữ, phải bảo đảm: 

a. Quyền ngang nhau trong việc kết hôn; 

b. Quyền tự do như nhau trong việc lựa chọn bạn đời và chỉ kết hôn khi 

cả hai hoàn toàn tự do và tự nguyện; 

c. Quyền và trách nhiệm như nhau giữa vợ và chồng trong thời gian hôn 

nhân cũng như khi hôn nhân tan vỡ; 
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d. Có quyền và trách nhiệm với vai trò làm cha mẹ như nhau trong mọi 

vấn đề liên quan tới con cái, bất kể tình trạng hôn nhân như thế nào. Trong mọi 

trường hợp, lợi ích của con cái phải được đặt lên trên hết; 

e. Quyền tự do và trách nhiệm như nhau khi quyết định về số con, khoảng 

cách giữa các lần sinh và có quyền tiếp cận thông tin, giáo dục và các biện pháp 

để thực hiện những quyền này; 

f. Quyền và trách nhiệm như nhau trong việc trông nom, giám hộ, bảo 

trợ, nhận uỷ thác và nhận con nuôi hoặc có những quy định tương tự về vấn đề 

này được thể hiện trong luật pháp quốc gia; trong mọi trường hợp lợi ích của 

con cái phải được đặt lên trên hết; 

g. Vợ chồng có quyền như nhau trong việc lựa chọn tên họ, chuyên môn 

và nghề nghiệp của mình; 

h. Vợ chồng có quyền như nhau trong việc sở hữu, mua sắm, kiểm soát, 

quản lý, hưởng thụ và sử dụng tài sản, dù đó là tài sản không phải bỏ tiền ra 

mua hay có giá trị lớn. 

2. Việc hứa hôn và kết hôn của trẻ em phải bị coi là không có hiệu lực 

pháp lý và phải tiến hành mọi hành động cần thiết, kể cả về mặt pháp luật nhằm 

quy định độ tuổi tối thiểu có thể kết hôn và bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký 

kết hôn chính thức. 

PHẦN V 

Điều 17 

1. Nhằm mục đích xem xét những tiến bộ đạt được trong thực hiện Công 

ước này, ủy ban về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ (dưới đây sẽ gọi tắt là 

ủy ban) phải được thành lập, gồm những chuyên gia có uy tín cao và thông thạo 

về các lĩnh vực đề cập trong Công ước. ủy ban gồm 18 uỷ viên, khi Công ước 

bắt đầu có hiệu lực, và sau khi quốc gia thứ 35 phê chuẩn hoặc tham gia Công 

ước, số uỷ viên của ủy ban sẽ tăng lên 23. Các chuyên gia tham gia ủy ban sẽ 

do các quốc gia đề cử trong số các công dân của nước mình và đảm đương chức 

vụ tại Uỷ ban với danh nghĩa cá nhân. Cần chú ý đến sự phân bố cân bằng về 

địa lý và đảm bảo có đại diện của nhiều nền văn minh cũng như của các hệ 

thống pháp lý chính thống khác nhau. 

2. Các uỷ viên của Uỷ ban được bầu bằng phiếu kín từ danh sách các ứng 

cử viên do các quốc gia tham gia Công ước đề cử. Mỗi quốc gia tham gia Công 

ước có quyền đề cử 1 ứng cử viên trong số các công dân của nước mình. 

3. Lần bầu cử đầu tiên sẽ được tiến hành sau 6 tháng tính từ ngày Công 

ước bắt đầu có hiệu lực. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ gửi thư cho các quốc 

gia tham gia Công ước trước mỗi lần bầu cử ít nhất là 3 tháng, đề nghị trong 
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vòng hai tháng phải giới thiệu ứng cử viên. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ chuẩn 

bị danh sách các ứng cử viên theo thứ tự bảng chữ cái, trong đó ghi rõ tên quốc 

gia đã đề cử những ứng cử viên này và gửi cho các quốc gia tham gia Công 

ước. 

4. Các uỷ viên của Uỷ ban sẽ được bầu tại cuộc họp các quốc gia tham 

gia Công ước do Tổng thư ký triệu tập tại trụ sở Liên hợp quốc. Cuộc họp này 

phải có ít nhất 2/3 tổng số các nước tham gia Công ước tham dự mới là hợp lệ. 

Những người trúng cử phải là những ứng cử viên có nhiều phiếu nhất và có đa 

số tuyệt đối phiếu bầu của đại diện các quốc gia thành viên tham dự cuộc họp 

và tham gia bầu cử. 

5. Nhiệm kỳ của các uỷ viên Uỷ ban là 4 năm. Tuy nhiên nhiệm kỳ của 

9 trong số các uỷ viên trúng cử trong lần bầu đầu tiên sẽ kết thúc sau 2 năm. 

Ngay sau khi bầu cử lần đầu, chủ tịch Uỷ ban sẽ rút thăm tên 9 uỷ viên này.  

6. Năm uỷ viên bổ sung sẽ được bầu theo quy định ở phần 2, 3 và 4 của 

Điều 17, sau khi quốc gia thứ 35 đã phê chuẩn hoặc tham gia Công ước. Nhiệm 

kỳ của 2 trong số 5 uỷ viên được bầu bổ sung là 2 năm. Chủ tịch Uỷ ban sẽ rút 

thăm tên 2 uỷ viên này. 

7. Trong trường hợp đột xuất, khi một uỷ viên Uỷ ban thôi không tham 

gia thì quốc gia của uỷ viên đó phải chỉ định người thay thế trong số các công 

dân của mình, với điều kiện được Uỷ ban thông qua. 

8. Các uỷ viên của Uỷ ban sẽ được nhận thù lao từ nguồn của Liên hợp 

quốc với điều kiện được Đại hội đồng thông qua. Hình thức và điều kiện trả thù 

lao do Đại hội đồng qui định căn cứ vào mức độ trách nhiệm trước Uỷ ban. 

9. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ cung cấp số nhân viên và phương tiện 

cần thiết để Uỷ ban có thể hoàn thành một cách hữu hiệu các chức năng của 

mình theo quy định của Công ước. 

Điều 18 

1. Các quốc gia tham gia Công ước cam kết đệ trình lên Tổng thư ký 

Liên hợp quốc báo cáo về các biện pháp pháp luật, tư pháp, hành chính hoặc 

các biện pháp khác đã được tiến hành nhằm thực hiện các điều khoản của Công 

ước và những tiến bộ đạt được để Uỷ ban xem xét theo quy định sau: 

a. Trong thời gian 1 năm kể từ khi Công ước có hiệu lực đối với các quốc 

gia nói trên; 

b. Sau đó ít nhất 4 năm một lần, và ngoài ra bất cứ khi nào Uỷ ban yêu 

cầu. 
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2. Các báo cáo trên có thể nêu rõ những nhân tố và khó khăn làm ảnh 

hưởng đến mức độ hoàn thành nghĩa vụ do Công ước đề ra. 

Điều 19 

1. Uỷ ban sẽ thông qua quy chế hoạt động của mình. 

2. Uỷ ban sẽ cử ra các cán bộ làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm. 

Điều 20 

1. Uỷ ban họp thường kỳ mỗi năm một lần trong thời gian không quá 2 

tuần để xem xét các báo cáo do các quốc gia tham gia Công ước gửi đến theo 

Điều 18 của Công ước. 

2. Các cuộc họp của Uỷ ban thông thường được tổ chức tại trụ sở của 

Liên hợp quốc, hoặc ở bất kỳ địa điểm thuận tiện nào do Uỷ ban quyết định. 

Điều 21 

1. Hàng năm, Uỷ ban sẽ báo cáo về các hoạt động của mình với Đại hội 

đồng Liên hợp quốc thông qua Hội đồng kinh tế và xã hội và có thể đưa ra 

những đề xuất hoặc kiến nghị chung trên cơ sở xem xét các báo cáo và thông 

tin nhận được từ các nước tham gia Công ước. Những đề xuất và kiến nghị đó 

sẽ được đưa vào báo cáo của Uỷ ban kèm theo ý kiến nếu có của các quốc gia 

tham gia Công ước. 

2. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ chuyển các báo cáo của Uỷ ban cho Uỷ 

ban địa vị phụ nữ để biết. 

Điều 22 

Các cơ quan chuyên môn có quyền được cử đại diện tham gia xem xét 

việc thực hiện những điều khoản của Công ước trong phạm vi hoạt động của 

mình. Uỷ ban có thể mời các cơ quan chuyên môn đệ trình báo cáo về tình hình 

thực hiện Công ước trong những lĩnh vực liên quan đến phạm vi hoạt động của 

các cơ quan này. 

PHẦN VI 

Điều 23 

Những điểm đã trình bày trong Công ước này không ảnh hưởng đến bất 

kỳ quy định nào dẫn tới việc đạt được bình đẳng nam nữ nhanh hơn mà có trong: 

a. Luật pháp của mỗi quốc gia tham gia Công ước, hoặc 

b. Trong bất kỳ Công ước, hiệp ước hoặc thoả thuận quốc tế khác có hiệu 

lực ở nước đó. 

Điều 24 
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Các quốc gia tham gia Công ước cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp cần 

thiết ở cấp quốc gia nhằm thực hiện đầy đủ các quyền đã được công nhận trong 

Công ước này. 

Điều 25 

1. Tất cả các quốc gia đều có thể ký Công ước này. 

2. Tổng thư ký Liên hợp quốc được giao nhiệm vụ lưu chiểu bản Công 

ước này. 

3. Công ước này phải được các quốc gia phê chuẩn. Các văn bản phê 

chuẩn phải được gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu. 

4. Tất cả các quốc gia đều có thể tham gia Công ước này. Việc gia nhập 

sẽ có hiệu lực khi các quốc gia nộp văn bản gia nhập Công ước cho Tổng thư 

ký Liên hợp quốc. 

Điều 26 

1. Các quốc gia tham gia Công ước đều có thể đề nghị sửa đổi Công ước 

này vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi văn bản cho Tổng thư ký Liên hợp quốc. 

2. Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ quyết định các biện pháp phải tiến hành, 

nếu cần, trong trường hợp có đề nghị như trên. 

Điều 27 

1. Công ước này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thứ 30 sau khi văn bản phê 

chuẩn hoặc gia nhập Công ước của quốc gia thứ 20 được giao cho Tổng thư ký 

Liên hợp quốc. 

2. Đối với mỗi quốc gia phê chuẩn hoặc tham gia Công ước kể từ sau khi 

có văn bản phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước của quốc gia thứ 20, Công ước 

sẽ có hiệu lực đối với mỗi quốc gia đó từ ngày thứ 30 sau khi giao văn bản phê 

chuẩn hoặc gia nhập. 

Điều 28 

1. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ nhận văn bản về các đề nghị bảo lưu do 

các quốc gia đưa ra khi phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước và thông báo cho 

tất cả các quốc gia khác. 

2. Đề nghị bảo lưu không phù hợp với đối tượng và mục đích của Công 

ước này sẽ không được chấp nhận. 

3. Có thể xin rút lui đề nghị bảo lưu bất kỳ lúc nào bằng thông báo gửi 

cho Tổng thư ký Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ thông báo cho 

tất cả các quốc gia biết. Thông báo xin rút lui đề nghị bảo lưu sẽ có giá trị từ 

ngày Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận được văn bản đề nghị. 
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Điều 29 

1. Mọi tranh chấp giữa hai hoặc nhiều quốc gia tham gia Công ước xung 

quanh việc giải thích hoặc áp dụng Công ước này, nếu không giải quyết được 

bằng thương lượng thì một trong số các quốc gia tranh chấp có thể yêu cầu đưa 

ra trọng tài quốc tế. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ khi yêu cầu phân giải được 

đưa ra mà các bên vẫn không đi đến thống nhất về cách phân giải của trọng tài 

thì một bên bất kỳ có thể đệ trình vấn đề tranh chấp với Toà án quốc tế bằng 

cách đệ đơn theo đúng quy chế của Toà án. 

2. Mọi quốc gia, vào thời điểm ký hay phê chuẩn Công ước hoặc khi 

tham gia Công ước, có thể tuyên bố không bị ràng buộc bởi mục 1 điều khoản 

này của Công ước. Các quốc gia khác tham gia Công ước sẽ không bị ràng buộc 

bởi mục này trong quan hệ với quốc gia đã đưa ra bảo lưu trên. 

3. Bất kỳ quốc gia nào đã có ý kiến bảo lưu theo mục 2 của điều khoản 

này đều có thể rút lui ý kiến bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Tổng thư 

ký Liên hợp quốc. 

Điều 30 

Bản Công ước bằng các thứ tiếng A-Rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga 

và Tây Ban Nha đều có giá trị như nhau và được Tổng thư ký Liên hợp quốc 

lưu chiểu. 


