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Kết nối CCIHP  
BẢN TIN HÀNG THÁNG CỦA CCIHP 

Trong số này 

Khởi động chương trình hợp tác 
giữa UNFPA và các tổ chức xã hội 

dân sự 
T. 1 

Xuất bản cuốn sách “Mẩu giấy 
mang thai” 

T. 2 

CCIHP input into universal  
periodic review process 

T. 4 

Giới thiệu báo cáo thực trạng giáo 
dục giới tính toàn diện tại Việt 

Nam 

T. 3 

Ngày 20 tháng 9, một sự kiện khởi động 

chương trình nhằm tăng cường ứng phó 

với bạo lực giới từ góc nhìn của các tổ 

chức xã hội đã được diễn ra. 

Chương trình này rất đặc biệt vì đây là lần 

đầu tiên UNFPA hợp tác với các tổ chức 

xã hội dân sự ở cấp quốc gia. Chương 

trình sẽ kéo dài từ năm 2018 đến năm 

2021 với kinh phí là 2,25 triệu USD.  

Chương trình này nhằm mục đích tăng 

cường vai trò của các tổ chức xã hội trong  

trong việc thu thập bằng chứng và xây 

dựng các can thiệp để ứng phó với bạo 

lực giới và các thực hành có hại khác. 

CCIHP sẽ hợp tác với Trung tâm Nghiên 

cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia 

đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), 

với sự hỗ trợ của Liên hiệp các hội Khoa 

học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và UN-

FPA. Chúc cho mọi người thực hiện tốt khi 

thực hiện chương trình quan trọng này. 

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CHUNG GIỮA UN-

FPA VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ NHẰM ỨNG PHÓ 

VỚI BẠO LỰC  GIỚI 

THÁNG 9. 2018 
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Tin vui từ A365 T. 3 

T. 4 

Phòng ngừa bạo  lực tình dục 
trong trường đại học 

 

Bạo lực tình dục là bất kì hành vi tình dục nào 

đối với người khác khi không được phép của 

người đó. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể 

bị bạo lực, nhưng phần lớn nạn nhân là phụ 

nữ. Phòng ngừa sớm hành vi ép buộc tình 

dục của nam giới đối với phụ nữ là rất quan 

trọng. Tuy nhiên, nam thanh niên thường 

khó tiếp cận và có thể không hợp tác, bởi họ 

không nghĩ bản thân có thể là thủ phạm gây 

ra bạo lực. Phòng ngừa bạo lực theo cách 

tiếp cận đối với những người chứng kiến bạo 

lực, trong đó nam giới được coi là “đồng 

minh” của phụ nữ, là một cách tiếp cận được 

coi là phù hợp để thay đổi thái độ, hành vi và 

thúc đẩy sự tham gia của nam giới trong các 

chương trình. 

Trong dự án này, khoá học trực tuyến Real-

Consent sẽ được CCIHP phối hợp với trường 

 ĐH Emory điều chỉnh và áp dụng cho nam sinh 

viên ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ thử nghiệm tác 

động của RealConsent với nam sinh viên, nhằm 

thay đổi kiến thức/thái độ/cảm xúc đối với bạo 

lực tình dục, và hướng tới thay đổi hành vi ứng 

xử trong nhóm đối tượng đích. RealConsent là 

khoá học trực tuyến có sáu bài, được thiết kế 

nhằm phòng ngừa bạo lực tình dục và thúc đẩy 

hành vi ứng xử phù hợp của người chứng kiến 

bạo lực trong nhóm nam giới trẻ. 

Trong tháng 9, các nghiên cứu viên CCIHP đã 

tiến hành thảo luận nhóm với nam sinh viên tại 

ĐH Y Hà Nội và ĐH Thăng Long. Họ rất thích nội 

dung và thông điệp của chương trình, tuy nhiên 

một vài chi tiết nên được điều chỉnh để phù 

hợp với bối cảnh Việt Nam, ví dụ một số đoạn 

nên được trình bày theo dạng phim hoạt hình 

thay vì người thật đóng 

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG NHÓM SINH VIÊN 

NAM THÔNG QUA KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN REALCONSENT 

Một buổi tập huấn về Báo cáo giám sát 

thực hiện quyền phổ quát định kỳ (UPR) 

lần thứ 15 đã được UNDP  tổ chức. UPR là 

tiến trình giúp các quốc gia cơ hội cải thiện 

việc thực hiện quyền con người tại nước 

mình. Tiến trình này giúp đưa các khuyến 

nghị cho các quốc gia thành viên và thúc 

đẩy việc chấp nhận và thực hiện các 

khuyến nghị này. Phiên báo cáo về thực 

hiện quyền con người của Việt Nam sẽ 

được thực hiện vào năm 2019, do vậy từ 

nay đến khi có phiên báo cáo, các tổ chức 

xã hội dân sự được nghe thấy. 

Buổi tập huấn đã được tham dự bởi một loạt 

các tổ chức xã hội dân sự và họ cũng đã cung 

cấp các tài liệu để báo cáo trong buổi ngày 

hôm đó. Các tài liệu nêu lên vấn đề cần giải 

quyết như quyền của LGBTIQ, phòng chống 

bạo lực dựa trên cơ sở giới, quyền tự do sử 

dụng internet, quyền của người khuyết tật và 

quyền sử dụng đất của người dân tộc thiểu 

số. CCIHP sẽ làm việc với mạng lưới GBV-NET 

về việc phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và 

các thông tin về phòng ngừa quấy rối tình dục 

ở nơi làm việc và nơi công cộng. 

BÁO CÁO GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUYỀN PHỔ QUÁT ĐỊNH KỲ  

CỦA CCIHP 



Nhớ hồi chưa quen biết gì 

Rồi tình cờ gặp nhau 

Dần dần mình quen biết 

Cùng nhau trò chuyện 

Cùng chia sẻ buồn vui 

Lâu dần có tình cảm 

Mình trở thành một cặp 

Bài thơ rất hay này được trích từ ấn phẩm 

của CCIHP mang tên "Mẩu giấy mang thai". 

Cuốn sách tập hợp hơn 70 câu chuyện và 

các tác phẩm nghệ thuật của các em học 

sinh dân tộc thiểu số, trường Dân tộc nội 

trú Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đây là một 

trong những kết quả chính từ dự án “Thanh 

niên sáng tạo tham gia vào dự án kế hoạch 

hóa gia đình” được tài trợ bởi chương trình 

FP2020 toàn cầu. 

Những câu chuyện và tác phẩm nghệ thuật 

thể hiện cảm xúc, tình cảm của học sinh về 

tình yêu, giới tính, các mối quan hệ, mang  

thai và hôn nhân. Dự án cho thấy việc sử 

dụng nghệ thuật dựa vào cộng đồng là một 

cách làm hiệu quả và nhiều cảm xúc để 

khám phá các chủ đề nhạy cảm đối với 

những người trẻ tuổi cũng như cho phép họ 

thể hiện mong muốn và nhu cầu của mình 

một cách hấp dẫn. 

Sơn và nhóm sáng tạo đã làm rất tốt khi kết 

hợp cùng với các em học sinh tổ chức các 

buổi sinh hoạt nghệ thuật trao quyền để 

khám phá những vấn đề khó khăn này. 

 

 

Buổi báo cáo đánh giá về Giáo dục giới 

tính và sức khỏe sinh sản tại các trường 

trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 

Việt Nam đã được những người tham dự 

chào mừng nồng nhiệt vào ngày 14 tháng 

9. Mục tiêu của báo cáo này là đánh giá về 

nội dung, việc thực hiện và phân bổ 

chương trình giáo dục giới tính và sức 

khỏe sinh sản dựa vào trường học hiện 

nay. 

Các nghiên cứu viên Andrea Irvin và 

Quách Thu Trang của CCHIP đã tiến hành 

phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung 

với các phụ huynh, học sinh, giáo viên và 

cán bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo. Họ 

cũng tiến hành đánh giá chi tiết về chương 

trình giáo dục giới tính toàn diện (CSE) tại 

Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

Việc đánh giá này đã nêu những vấn đề 

không nhất quán và nhấn mạnh rằng mặc 

dù ý tưởng là tốt, song vẫn còn nhiều chỗ 

cần phải cải thiện trong việc giáo dục giới 

tính toàn diện của Việt Nam. 

Báo cáo đưa ra các khuyến nghị sau: 

• Nâng cao chất lượng về sức khỏe 

sinh sản, tình dục và nội dung kỹ năng  

sống trong chương trình giảng dạy.  

 Nâng cao chất lượng dạy học về sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kỹ 

năng sống trong trường học. 

 Thực hiện một chiến dịch vận động để 

đưa vào một chủ đề độc lập bao gồm 

cả giáo dục giới tính toàn diện. 

 Đánh giá các lựa chọn thay thế cho CSE 

dựa vào trường học. 

Đầu tháng 9, bà Tú Anh đã tham gia diễn 

đàn đối thoại khu vực về giáo dục giới tính 

toàn diện tại Bangkok vào ngày 6-8 tháng 9 

do ARROW, UNFPA và UNESCO khu vực 

cùng thực hiện. Tham gia đoàn Việt Nam 

còn có đại diện đến từ UNFPA và Học viện 

Giáo dục Việt Nam. Cuộc đối thoại khu vực 

này cũng giới thiệu bản cập nhật Hướng 

dẫn kỹ thuật quốc tế về Giáo dục giới tính 

toàn diện của UNESCO, lắng nghe những 

thực hành tốt nhất về thực hiện CSE trong 

khu vực và thảo luận về kế hoạch hành 

động quốc gia của Việt Nam về giáo dục 

giới tính toàn diện. 

 

Trang 2 Trang 3 

XUẤT BẢN “MẨU GIẤY MANG THAI”, MỘT CUỐN SÁCH VỀ 

TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ MANG THAI 

ĐỐI THOẠI KHU VỰC VÀ GIỚI THIỆU BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM  

TIN VUI TỪ A365 

Tổ chức Grand Challenges Canada rất vui 

mừng khi biết rằng dự án A365 đã nhận 

được một khoản tài trợ từ USAID để hỗ 

trợ trẻ em và thanh thiếu niên tự kỷ, và đề 

nghị A365 gửi lại đề xuất tài trợ lên tới 1 

triệu CAD. Sau thời gian làm việc, nhóm 

A365 hiện đã gửi đề xuất và mong rằng họ 

sẽ thành công. 

 


