
1. Báo cáo đưa ra bằng chứng cho thấy, ở Việt 
Nam, tỷ lệ phụ nữ bị chồng bạo lực (ngoại trừ 
bạo lực tình dục) năm 2019 thấp hơn so với 
Điều tra quốc gia năm 2010.
THÔNG TIN NHANH:

    Tỷ lệ phụ nữ bị chồng1 bạo lực thể xác và bạo lực 
tâm lý (gồm cả bạo lực tinh thần và kiểm soát hành 
vi) năm 2019 thấp hơn so với năm 2010, đặc biệt 
giảm ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi hơn. Thông tin này 
nhất quán với cả tình hình phụ nữ bị bạo lực xảy ra 
trong đời và hiện thời (trong 12 tháng qua). Ví dụ: tỉ 
lệ phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác năm 2019 (26%) 
thấp hơn so với năm 2010 (32%). 

    Tuy nhiên, Điều tra năm 2019 cho thấy tỷ lệ phụ 
nữ bị chồng bạo lực tình dục trong đời (13,3%) cao 
hơn so với Điều tra năm 2010 (9,9%); sự khác biệt 
này được thấy rõ hơn ở nhóm phụ nữ trẻ trong độ 
tuổi từ 18 đến 24 (13,9% năm 2019 so với 5,3% năm 
2010). Điều này có thể phản ánh tình hình bạo lực 
tăng lên, nhưng đồng thời đây cũng có thể là kết 
quả của quá trình thay đổi xã hội khiến phụ nữ cởi 
mở hơn khi nói về tình dục và bạo lực tình dục. 

    Một Điều tra lần thứ 3 trong tương lai sẽ rất quan 
trọng để xác định xu hướng thay đổi thực sự về tỷ 
lệ bạo lực đối với phụ nữ.

2. Nhiều phụ nữ Việt Nam vẫn có nguy cơ       
tiềm ẩn bị chồng bạo lực ở thời điểm nào đó 
trong đời. 
THÔNG TIN NHANH:

    Năm 2019, gần hai phần ba phụ nữ Việt Nam 
(62,9%) phải chịu ít nhất một hoặc hơn một hình 
thức bạo lực (bạo lực thể xác, tình dục, kinh tế       
và/hoặc tâm lý) do chồng gây ra trong đời. 31,6% 
phụ nữ phải chịu các hình thức bạo lực này trong 
12 tháng qua. 

    Cứ ba phụ nữ từng kết hôn thì có gần một phụ nữ 
(32%) bị chồng bạo lực thể xác và/hoặc bạo lực 
tình dục trong đời; tuy nhiên tỷ lệ này thấp hơn 
một chút so với năm 2010 (34,3%). Cứ mười phụ nữ 
thì có gần một phụ nữ (8,9%) bị chồng bạo lực thể 
xác và/hoặc bạo lực tình dục hiện thời theo Điều 
tra năm 2019. 

    Phụ nữ khuyết tật phải chịu các hình thức bạo lực 
do chồng gây ra (bạo lực thể xác, tình dục, tâm lý 
và bạo lực kinh tế) cao hơn so với phụ nữ không bị 
khuyết tật.

    13,3% phụ nữ bị chồng bạo lực tình dục trong đời 
và 5,7% bị bạo lực này hiện thời. Hầu hết những 
phụ nữ này cũng bị bạo lực thể xác.

3. Phụ nữ bị chồng bạo lực nhiều hơn so với 
việc bị người khác bạo lực.
THÔNG TIN NHANH:

    Ở Việt Nam, phụ nữ bị bạo lực thể xác do chồng gây 
ra cao gấp hai lần so với do người khác gây ra.

    Khi phụ nữ bị bạo lực thể xác bởi người khác không 
phải là chồng, thì người gây bạo lực hầu như là 
thành viên nam trong gia đình (58%). Chỉ có 7% phụ 
nữ bị bạo lực bởi người lạ. 

4. Ở  Việt Nam, trải nghiệm về bạo lực rất đa 
dạng giữa các vùng miền và theo trình độ            
học vấn.
THÔNG TIN NHANH:

    Phụ nữ chỉ học tiểu học có nguy cơ bị chồng bạo 
lực cao nhất. Phụ nữ có trình độ học vấn trên tiểu 
học thì nguy cơ bị chồng bạo lực ít hơn so với phụ 
nữ không đi học hoặc chỉ học tiểu học.

    40% phụ nữ ở khu vực Tây Nguyên và 33% phụ nữ 
ở khu vực Đồng bằng sông Hồng bị chồng bạo lực 
thể xác. Tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ 20% phụ nữ bị 
dạng bạo lực này ở khu vực Đông Nam Bộ và Đồng 
bằng sông Cửu Long. 

1    Việc sử dụng từ “chồng” hoặc “từng kết hôn” bao gồm tình trạng 
hiện đang có chồng hoặc từng có chồng hoặc bạn tình mà người 
phụ nữ sống chung nhưng không kết hôn. Gần như tất cả (97%) 
phụ nữ trong Điều tra này đang hoặc từng có chồng/bạn tình đều 
đã từng kết hôn. 
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5. Thực trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn chưa 
được báo cáo đầy đủ. Phụ nữ ít khi nói về việc 
mình bị bạo lực hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự 
im lặng, kỳ thị và thái độ của cộng đồng là 
những rào cản, hạn chế phụ nữ lên tiếng và 
tìm kiếm sự giúp đỡ. 
THÔNG TIN NHANH:

    Cứ một trong hai phụ nữ bị chồng bạo lực chưa bao 
giờ kể với bất kỳ ai về việc này trước khi tham gia 
phỏng vấn cho Điều tra năm 2019 – tỷ lệ này không 
thay đổi kể từ Điều tra năm 2010.

    Khi người phụ nữ nói về trải nghiệm bạo lực, họ chủ 
yếu chia sẻ với người thân trong gia đình như là anh, 
chị em và cha mẹ đẻ.

    Hầu hết (90,4%) phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác 
và/hoặc bạo lực tình dục không tìm kiếm sự giúp 
đỡ. Chỉ rất ít (4,8%) tìm kiếm sự giúp đỡ từ công an. 
Tỷ lệ này hầu như không thay đổi so với tỷ lệ 87,1% 
phụ nữ KHÔNG tìm kiếm sự giúp đỡ theo Điều tra           
năm 2010.

    Phụ nữ chủ yếu tìm kiếm sự giúp đỡ của cơ quan 
nhà nước khi họ thấy không thể chịu đựng bạo lực 
thêm được nữa. 

6. Bạo lực đối với phụ nữ dẫn tới những hậu 
quả nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế, 
sức khỏe thể chất và tinh thần.
THÔNG TIN NHANH:

    Ước tính bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam gây thiệt 
hại 1,8% GDP của nền kinh tế quốc gia. Thiệt hại 
kinh tế gồm những thiệt hại hữu hình như phải chi 
trả trực tiếp cho chăm sóc y tế, đi lại, chỗ ở, đồ đạc bị 
hư hỏng, bỏ lỡ công việc, cũng như chi phí vô hình 
(tổn thất năng suất lao động).

    Cứ bốn phụ nữ thì có một phụ nữ (23%) đã bị chồng 
bạo lực thể xác và/hoặc tình dục cho biết họ đã bị 
chấn thương do bạo lực. Cứ ba phụ nữ thì có một 
phụ nữ đã bị thương tích nhiều lần. 

    Hai phần ba phụ nữ từng bị bạo lực cho biết bạo lực 
đã ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của họ. 

    Những phụ nữ bị bạo lực bị bệnh liên quan tới sức 
khỏe tâm thần nghiêm trọng cao hơn gấp ba lần so 
với phụ nữ không bị bạo lực. 

7. Phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ bị chồng 
bạo lực.
THÔNG TIN NHANH:

     3% phụ nữ đã từng mang thai cho biết họ đã bị 
đánh khi mang thai. Hầu hết họ bị đánh bởi chính 
cha của đứa bé trong bụng mình.

    Gần một phần năm (18%) phụ nữ bị đánh trong 
thời kỳ mang thai cho biết họ đã bị đá hoặc đấm 
vào bụng, gây nguy hại cho thai nhi.  

    Những phụ nữ bị chồng bạo lực bị sẩy thai, thai 
chết lưu và nạo phá thai nhiều hơn so với phụ nữ 
không bị chồng bạo lực.

8. Trẻ em trong những gia đình có mẹ bị bạo 
lực cũng là nạn nhân, dễ gặp nguy cơ nặng nề 
hơn trong đời sống. 
THÔNG TIN NHANH:

    Gần hai phần ba (60%) phụ nữ bị chồng bạo lực thể 
xác cho biết con cái họ từng chứng kiến hoặc nghe 
thấy bạo lực.

    Phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác và/hoặc bạo lực 
tình dục cho biết con cái họ (ở độ tuổi từ 5 -12) 
thường gặp các vấn đề về hành vi nhiều hơn (ví dụ 
gặp ác mộng, tè dầm, có hành vi hung hăng hoặc 
lặng lẽ và sống thu mình) so với con của những 
phụ nữ không bị bạo lực.

9. Bạo lực là hành vi học từ người khác.
THÔNG TIN NHANH:

    Phụ nữ từng bị bạo lực thường có mẹ chồng        
cũng bị đánh hoặc chính người chồng bị đánh khi 
còn nhỏ. 

    Sống trong gia đình bạo lực khi còn nhỏ là yếu tố 
nguy cơ đối với nam giới, khiến họ dễ trở thành 
người gây ra bạo lực khi trưởng thành.

10. Bạo lực có thể ngăn chặn được. Chúng ta 
cần hành động ngay!
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