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TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI  
CHO PHỤ NỮ 
THÁNG 7/2014 – THÁNG 11/2018 | ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI: TRUNG TÂM QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU VỀ PHỤ NỮ 
(ICRW), VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (ISDS) | KINH PHÍ DỰ TRÙ: 800.000 ĐÔ LA MỸ 
 

Mặc dù ở Việt Nam có tồn tại một khuôn khổ pháp lý về quyền sở hữu đất đai của phụ nữ, nhưng trở ngại 
thường gặp lại do sự thiếu hiểu biết của cả nam giới và nữ giới về luật sở hữu tài sản của Việt Nam và thiếu 
nguồn lực thực thi quyền sở hữu tài sản của phụ nữ ở cấp tỉnh. Dự án Tăng cường Tiếp cận Đất đai cho 
Phụ nữ kết hợp các hoạt động tư vấn và giáo dục ở cấp cộng đồng về quyền lợi pháp lý với các nỗ lực vận 
động chính sách nhằm nâng cao quyền của người nông dân, đặc biệt là phụ nữ, để thực hiện các quyền về 
đất đai. 
 
Dự án hoạt động tại hai tỉnh để nâng cao nhận thức về quyền đất đai theo quy định hiện hành; hỗ trợ khả 
năng tiếp cận tới các quyền về đất đai của người nông dân; phân tích bằng chứng về những rào cản cụ thể 
về giới trong việc thực hiện các quyền về đất đai ở nông thôn; và nâng cao năng lực của các tổ chức quần 
chúng và tổ chức xã hội để vận động thực hiện các quy định về đất đai một cách bình đẳng về giới, đồng 
thời vận động sửa đổi luật khi cần thiết để đạt được mục tiêu này. Dự án được thực hiện bởi Viện Nghiên 
cứu Phát triển Xã hội, đối tác trong nước của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ, tổ chức đang chia 
sẻ những công cụ và các bài học kinh nghiệm từ cách tiếp cận dựa vào cộng đồng tương tự được được 
thực hiện tại Uganda. 
 

GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN VỀ QUYỀN LỢI PHÁP LÝ 
Hoạt động trọng tâm của dự án là huy động và đào tạo trên 100 tình nguyện viên cộng đồng về bình đẳng 
giới ở hai tỉnh. Tình nguyện viên thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền sử dụng đất đồng 
thời cung cấp tư vấn pháp lý cho cá nhân, giảm thiểu tranh chấp đất đai và giúp chuyển các trường hợp có 
vướng mắc tới các cơ quan liên quan. Đến tháng 6/2017, các tình nguyện viên đã thực hiện được trên 
3.000 buổi tư vấn pháp lý cho hơn 2.000 người (gồm phụ nữ và nam giới), từ đó giúp giải quyết 926 trường 
hợp.  
 

NHẬN THỨC VỀ NHỮNG RÀO CẢN ĐỐI VỚI QUYỀN ĐẤT ĐAI CỦA PHỤ NỮ 
Một nghiên cứu theo hộ gia đình do dự án thực hiện được sử dụng để xác định khả năng tiếp cận đất đai và 
giải quyết những mâu thuẫn liên quan đến đất đai của người nông dân ở cấp xã. Kết quả cho thấy mặc dù 
đã có nhiều biện pháp pháp lý nhằm cải thiện khả năng tiếp cận đất đai của phụ nữ, họ vẫn tiếp tục đối mặt 
với nhiều bất lợi so với nam giới. Các thực hành truyền thống, áp lực từ gia đình và thiếu hiểu biết về hệ 
thống và quy trình đòi quyền lợi đất đai là những rào cản chính đối với việc thu hẹp khoảng cách giữa quy 
định luật pháp và việc thực hiện.  

Trong ảnh: Các tình nguyện viên cộng đồng tham gia hội thi tình nguyện viên giỏi. Ảnh: ISDS. 
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