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Kết nối CCIHP  
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Trong số này 

Tăng cường mối quan hệ đa 
ngành 

T. 1 

Xà phòng hy vọngTM và Vải cho 
cuộc sốngTM 

T. 2 

Kế hoạch chiến  lược mới của 
CCIHP 

T. 3 

Thu hẹp khoảng cách T. 4 

CCIHP rất vui mừng được hợp tác với UN-

FPA trong một dự án nhằm tăng cường 

vai trò của các tổ chức xã hội trong việc 

phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới. Dự án 5 năm này nhằm mục 

đích phát triển các mô hình hiệu quả để 

phòng ngừa bạo lực giới, đặc biệt là ở các 

nhóm dễ bị tổn thương như gái mại dâm. 

Thông qua các chiến dịch nâng cao nhận 

thức cộng đồng của các tổ chức khác  

nhau, dự án nhằm góp phần thay đổi các 

khuôn mẫu và định kiến liên quan đến bất 

bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và 

trẻ em gái. Dự án cũng đảm bảo rằng cách 

tiếp cận đa ngành được sử dụng để thu hút 

các tổ chức khác nhau đến từ khu vực tư 

nhân và khu vực công để cùng giải quyết vấn 

đề bạo lực trên cơ sở giới. Dự án hiện đã 

được Chính phủ Việt Nam và UNFPA chính 

thức phê duyệt. 

Tăng cường quan hệ đối tác đa ngành để dự phòng và ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới 

THÁNG 7.2018 

Chính phủ tiếp tục đầu tư để thực hiện 

các biện pháp tránh thai được sẵn có, 

thuận tiện, bảo mật và giá cả phải chăng 

hơn để thanh niên có thể tiếp cận. 

 Thị trường và dịch vụ công cần đa 

dạng hóa các biện pháp mới để đáp 

ứng được nhu cầu của thanh niên. 

 Lồng ghép giới và thúc đẩy bình đẳng 

giới vào các chương trình sức khỏe 

sinh sản, sức khỏe tình dục và kế 

hoạch hóa gia đình 

 Cải thiện các phương pháp truyền 

thông bằng cách sử dụng công nghệ 

kỹ thuật số và mạng xã hội về tránh 

thai, kế hoạch hoá gia đình; 

 Loại bỏ những hiểu lầm và huyền 

thoại về biện pháp tránh thai, áp dụng 

công nghệ điện tử và mạng xã hội. 

Chính phủ và các ban ngành phải đảm 

bảo rằng các phương tiện truyền 

thông cần tiếp cận tới những người 

trẻ bị khuyết tật, thanh niên dân tộc 

thiểu số. 

 Trao quyền và khuyến khích các sáng 

kiến của thanh niên để thúc đẩy sử 

dụng biện pháp tránh thai. 

 Hỗ trợ để thúc đẩy giáo dục giới tính 

trong trường học theo các hướng dẫn 

của UNFPA và UNESCO 

Khuyến nghị từ  dự  án Sáng tạo cùng Thanh niên dân tộc thiểu 

số về  Kế hoạch hóa gia đình 

Sự  kiện trong tháng tiếp theo 

Trang 6 Trang 1 

Báo cáo giám sát thực hiện quyền 
phổ quát định kỳ của GBV-Net T. 4 

Kế hoạch hóa là quyền  của con 
người T. 5 

Khuyến nghị từ dự án Sáng tạo 
cùng Thanh niên dân tộc thiểu số T. 6 



CCIHP đã phối hợp với công ty toàn cầu 

Diversey, một công ty chuyên về công 

nghệ tẩy rửa vệ sinh công nghiệp, trong 

việc làm giảm thiểu chất thải từ ngành 

khách sạn và cải thiện cuộc sống cũng như 

sức khỏe của một bộ phận người nghèo 

tại Việt Nam. CCIHP là đối tác địa phương 

tham gia trong hai chương trình trách 

nhiệm xã hội của công ty Diversey là Xà 

phòng Hy vọng và Vải cho Cuộc sống. 

Mỗi năm có hơn 7 triệu trẻ em tử vong vì 

các bệnh có thể phòng ngừa bằng việc rửa 

tay đơn giản. Rửa tay bằng xà phòng là 

biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất 

trong việc ngăn chặn các bệnh tiêu chảy và 

đường hô hấp ở các nước đang phát triển, 

nơi có hàng triệu trẻ em mắc bệnh mỗi 

năm có thể ngăn chặn được bằng việc 

cách rửa tay đúng cách. Mỗi năm, một 

khách sạn điển hình với 400 phòng, thải ra 

trung bình 3,5 tấn chất thải rắn xà phòng. 

Chất thải này hoặc sẽ được bỏ vào bãi rác, 

hoặc sẽ được vận chuyển đến một cơ sở 

tái chế gây tốn kém cho các khách sạn. Tuy 

nhiên có một giải pháp đơn giản và hiệu 

quả hơn. Bằng cách sử dụng một máy ép 

xà phòng đơn giản, những bánh xà phòng 

thải loại có thể được làm thành những 

bánh xà phòng mới, và những bánh xà 

phòng này sau đó được mang đi phân  

phát cho các bản làng nghèo. Các bánh xà 

phòng này là một phần của chương trình giáo 

dục mở rộng để hướng dẫn cho trẻ nhỏ 

những thực hành vệ sinh cơ bản, chẳng hạn 

như rửa tay đúng cách. Tương tự, Vải cho 

Cuộc sống là một chương trình tái chế các loại 

ga trải giường từ khách sạn thành các sản 

phẩm mới sạch sẽ và hữu ích. Chương trình 

này có thể giúp hướng dẫn các kỹ năng giặt và 

may cho những người thất nghiệp. Các sản 

phẩm thu được sau đó có thể được bán lại 

và/hoặc phân phối đến những nơi cần thiết, ví 

dụ đến các trạm y tế vùng sâu vùng xa để họ 

có thể sử dụng trong quá trình đỡ đẻ và chăm 

sóc sản phụ sau sinh nhằm giảm tỷ lệ nhiễm 

trùng và nhiễm trùng huyết. Các chương trình 

này hoạt động với sự tham gia của một số 

chuỗi khách sạn lớn, trong đó có một số tập 

đoàn khách sạn nổi tiếng như Hilton, Accor, 

IHG, Silk Path, Melia và Lotte với hơn 30 

khách sạn tại Việt Nam. Do đó, chương trình 

đã góp phần tiết kiệm cho chuỗi khách sạn 

này, giảm thiểu tác động tới môi trường, tạo 

công ăn việc làm cho những người có hoàn 

cảnh khó khăn và cải thiện sức khỏe cho trẻ 

em. Vì vậy, thành công của những dự án này 

chính là khởi nguồn từ một ý tưởng được đưa 

ra vào hồi tháng Bảy của ông Stefan Phang, 

Giám đốc toàn cầu về phát triển bền vững và 

Trách nhiệm xã hội của Diversey và cũng là 

giám đốc của tất cả các chương trình. Ý tưởng  

Xà phòng hy vọngTM và vải cho cuộc sốngTM:  Cải thiện môi 

trường và tăng cường sức khỏe 

“Tôi rất tự hào về các 

tình nguyện viên của 

CCIHP và tôi chân 

thành cảm ơn họ”  

Ông Stefan Phang, 
GIám đốc Phát triển 
bền vững và Trách 
nhiệm xã hội tập 
đoàn Diversey 

này là chương trình Bánh than cà phê, 

trong đó bã cà phê đã qua sử dụng được 

ép cùng với một chất kết dính hữu cơ có 

sẵn để tạo thành những bánh than củi có 

thể được sử dụng như một nhiên liệu gia 

dụng hữu ích. Trong tháng Bảy, cùng với 

đại diện của ông Stefan Phang, Xà phòng 

Hy vọngTM và Vải cho Cuộc sốngTM đã được 

chuyển đến Sapa, Hà Nội, Hội An, Đà 

Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí 

Minh để khởi động chương trình và cung 

cấp các bánh xà phòng này cho các đối tác 

khách sạn mới như Silk Path Grand và Re-

sort Sapa, Sunway Hà Nội, Meliá Hà Nội, 

Meliá Đà Nẵng Resort, Ibis Styles Nha 

Trang và Intercontinental Sài Gòn. Những 

chương trình này góp phần tiết kiệm tiền-

cho chuỗi khách sạn, giảm thiểu tác động 

tới môi trường, tạo công ăn việc làm cho những 

người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cải thiện 

sức khỏe và phúc lợi cho người dân nghèo đặc 

biệt là trẻ em và phụ nữ. Đây cũng là minh chứng 

cho sự kết hợp hoàn hảo giữa doanh nghiệp tư 

nhân, doanh nghiệp xã hội và cộng đồng địa 

phương trong việc phối hợp để tạo ra các giải 

pháp bền vững của địa phương về trách nhiệm và 

sức khỏe của môi trường.cho chuỗi khách sạn, 

giảm thiểu tác động tới môi trường, tạo công ăn 

việc làm cho những người có hoàn cảnh khó 

khăn, đồng thời cải thiện sức khỏe và phúc lợi 

cho người dân nghèo đặc biệt là trẻ em và phụ 

nữ. Đây cũng là minh chứng cho sự kết hợp hoàn 

hảo giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp xã 

hội và cộng đồng địa phương trong việc phối hợp 

để tạo ra các giải pháp bền vững của địa phương 

về trách nhiệm và sức khỏe của môi trường. 

 

CCIHP hiện đang hoàn thiện kế hoạch 

chiến lược mới 5 năm của mình giai đoạn 

từ năm 2018-2022. Kế hoạch này xây dựng 

dựa trên kinh nghiệm của CCIHP trong lĩnh 

vực y tế công cộng với mục đích nâng cao 

sức khỏe và hạnh phúc của mọi người ở 

Việt Nam. CCIHP cũng tập trung đặc biệt 

vào sức khỏe và hạnh phúc của các nhóm 

người nghèo và bị thiệt thòi. 

Kế hoạch chiến lược xác định 5 lĩnh vực 

tập trung của CCIHP bao gồm: 

1.Bạo lực giới và phòng ngừa bạo lực giới 

2.Khuyết tật và sức khỏe tâm thần 

3.Sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và 

Quyền 

4.Công bằng sức khỏe và Bảo hiểm y tế 

Toàn dân 

5.Các bệnh không lây nhiễm và các vấn đề sức 

khỏe mới 

Kế hoạch này thể hiện cam kết và các chiến 

lược của CCIHP trong việc thực hiện các nghiên 

cứu và can thiệp ở các lĩnh vực trên bao gồm 1) 

phát triển kĩ năng của người dân và nâng quyền 

cho cộng đồng, 2) ứng dụng công nghệ và sáng 

tạo, 3) tiếp cận với các đối tác mới và đa dạng 

hóa nguồn tài trợ và 4) Liên tục phát hiện vấn 

đề mới. Trong những tháng tới, CCIHP sẽ tham 

vấn ý kiến của các đối tác và cộng đồng liên 

quan về kế hoạch này. CCIHP sẽ công bố kế 

hoạch vào cuối năm nay. 

Kế hoạch chiến lược mới của CCIHP 

Trang 2 Trang 3 



CCIHP, cùng với tổ chức đối tác tại khu 

vực là Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn 

lực cho Phụ nữ khu vực châu Á Thái Bình 

Dương (ARROW) đang thực hiện giám sát 

việc 25 năm Việt Nam thực hiện các cam 

kết trong Chương trình Hành động tại Hội 

nghị quốc tế về Dân số và Phát triển, 

Chương trình hành động (ICPD POA) tại 

Ai cập năm 1994. Trong thời gian gần 25 

năm qua, Việt Nam đã có những bước 

tiến lớn trong việc hoàn thành các mục 

tiêu của mình, như giảm tỷ lệ tử vong 

mẹ, song những khoảng trống trong các 

dịch vụ vẫn còn tồn tại trong nhóm đối 

tượng không được bảo vệ. Những người 

này bao gồm người cao tuổi, cộng đồng 

LGBTIQ, người sống chung với HIV,  

người làm nghề mại dâm và thanh niên  

dân tộc thiểu số.Các dịch vụ dành cho nhóm 

đối tượng này chỉ có thể được cải thiện nếu 

nhu cầu của họ được hiểu rõ hơn. 

Vì lý do này, trong thời gian tháng 6 và tháng 

7, CCIHP đã thực hiện một loạt các cuộc thảo 

luận nhóm tập trung (TLN) với sự tham gia 

của những người đến từ các nhóm này. Mỗi 

nhóm bao gồm khoảng 10-15 người thảo luận 

về các chủ đề như xây dựng các mối quan hệ, 

các vấn đề tình dục, tiếp cận các dịch vụ, 

thông tin và bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh 

các vấn đề xung quanh sự kỳ thị và phân biệt 

đối xử, hành vi tình dục có sự đồng thuận và 

thiếu các dịch vụ phù hợp để giải quyết nhu 

cầu của họ, thì họ cũng gặp phải một loạt các 

vấn đề khác nhau tập trung vào nhu cầu cụ 

thể của mình. Ví dụ, những người khiếm thính 

gặp khó khăn trong việc tiếp cận được thông 

tin, người làm nghề mại dâm gặp trở ngại 

trong việc báo cáo về hành vi bạo lực mà họ 

gặp phải, người cao tuổi cảm thấy bị bỏ rơi và 

những người sống chung với HIV thì thường 

được khuyên không nên có con. Kết quả của 

các cuộc TLN này sẽ được đưa vào báo cáo để 

khuyến nghị về cách giải quyết các vấn đề 

trên. 

Thu hẹp khoảng cách: Thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

sức khỏe tình dục của nhóm thiểu số tại Việt Nam 

Truyền thông  về các 
biện pháp tránh thai 
và trách nhiệm của 
các bạn nam nữ vị 
thành niên 

CCIHP là một trong các thành viên sáng lập 

và là thành viên Ban điều phối của Mạng 

lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại 

Việt Nam (GBVNet). Ngày 12/7/2018 CCIHP 

đã cùng 14 tổ chức của GBVNet nộp báo 

cáo lên Ủy ban giám sát quyền con người 

của Liên hiệp quốc.Tham gia họa động này, 

CCIHP đóng vai trò chủ trì thực hiện đánh  

 

giá và viết báo cáo. Báo cáo đã đưa ra một số 

khuyến nghị cho quá trình đánh giá định kỳ 

toàn cầu của Việt Nam. Những khuyến nghị này 

bao gồm việc tiếp tục giới thiệu luật bảo vệ 

quyền của người LGBT và đặc biệt tôn trọng 

cam kết cho phép người chuyển giới được công 

nhận trong phạm vi Việt Nam, nghề mại dâm 

cần phải được hợp pháp hóa để đảm bảo 

Điều phối viên chương trình thanh niên 

của CCIHP, Lê Hoàng Minh Sơn đã tham 

gia phiên thảo luận toàn thể với UNFPA và 

các bên liên quan nhân kỷ niệm Ngày Dân 

số Thế giới tại Hà Nội, Việt Nam. Phiên 

họp toàn thể này đã thảo luận về nhu cầu 

của những người trẻ và chú trọng đến nhu 

cầu của họ. 

Hiện tại chỉ có một nửa số người chưa lập 

gia đình không thể tiếp cận các biện pháp 

tránh thai hiện đại, và rất nhiều người trẻ 

cảm thấy xấu hổ khi đi mua bao cao su. 

Một phần của điều này là do thái độ tiêu 

cực của người cao tuổi, bao gồm cả các 

nhà cung cấp dịch vụ đối với những người 

chưa lập gia đình mà mua thuốc tránh 

thai. Trong suốt cuộc thảo luận, ông Sơn 

đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa bất bình 

đẳng giới với việc tiếp cận các dịch vụ kế 

hoạch hoá gia đình trong cộng đồng dân 

tộc thiểu số. Trong các cộng đồng này, văn 

hóa, nghèo đói và các yếu tố kinh tế xã hội 

khác nhau đã tạo ra rào cản đối với việc 

tiếp cận kế hoạch hoá gia đình và các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ. Để tìm hiểu về 

vấn đề này, CCIHP đã thực hiện một dự án 

mang tên “Thanh niên sáng tạo tham gia vào 

Kế hoạch hóa gia đình”, và đã tìm hiểu được 

các vấn đề như tảo hôn, hôn nhân cưỡng 

bức. Điều này rất quan trọng bởi vì nếu một 

cô gái kết hôn ở độ tuổi còn trẻ, thì cô sẽ có 

nhiều khả năng mang thai. 

Kết quả của dự án này là buổi trưng bày 

mang tựa đề “Mẩu giấy mang thai - Những 

câu chuyện về yêu, cưới, đẻ cập bến nơi 

trang giấy”.Tại buổi trưng bày này, mối liên 

hệ giữa hôn nhân và mang thai đã được mô 

tả bằng nghệ thuật và bằng các câu chuyện 

minh họa của chính những người trẻ tuổi. 

Các câu chuyện này là của những người từ 

12 đến 14 tuổi, nhưng họ đã phải đối phó 

với việc mang thai ngoài ý muốn và phải chịu 

áp lực kết hôn sớm nên thường dẫn đến việc 

bỏ học. 
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rằng những người làm nghề này không bị 

bạo lực và họ có thể báo cáo về hành vi 

bạo lực, đồng thời cũng đảm bảo gói dịch 

vụ tiêu chuẩn để hỗ trợ nạn nhân bị bạo 

lực giới, thiết lập thêm nơi trú ẩn để bảo 

vệ phụ nữ bị bạo lực, đánh giá các luật 

hiện hành về giải quyết bạo lực trên cơ sở 

giới để đánh giá tính hiệu quả của các luật 

này và đưa ra đề xuất cải tiến. Đáng chú  

ý là báo cáo khuyến nghị giáo dục giới tính 

toàn diện (CSE) cần được đưa vào chương 

trình giảng dạy trong trường học và việc 

ngăn ngừa bạo lực tình dục phải được giảng 

dạy trong các trường đại học để đảm bảo 

rằng các thế hệ trẻ biết tầm quan trọng của 

sự đồng thuận trong các mối quan hệ và biết 

được cách tốt nhất để giải quyết bạo lực 

giới. 


