
chuong trình quôc gia
lân thu

dành cho viêt nam
2022 – 2026

Chu kỳ hỗ trợ lần thứ 10 của chúng tôi dành cho 
Việt Nam nhằm đạt được cam kết chuyển đổi 

“Không bỏ ai ở lại phía sau”



Tuy nhiên, bất bình đẳng vẫn tồn tại, 
tạo ra rào cản để đạt các 

Mục tiêu Phát triển Bền vững 

Nhu cầu kế hoạch 
hóa gia đình chưa 
được đáp ứng ở 
nhóm dân tộc thiểu 
số và người lao động 
di cư cao. 

Thanh thiếu niên vẫn 
còn thiếu thông tin và 
dịch vụ SKSS&SKTD 
đầy đủ và toàn diện. 

Ung thư cổ tử cung gây 
ảnh hưởng đến tình trạng 
SKSS&SKTD ở nữ giới.

Tỷ suất sinh ở 
tuổi vị thành niên 
là 11 trên 1,000.

một quốc gia có thu nhập 
trung bình thấp, một trong 
những nền kinh tế 
phát triển nhanh nhất.

Việt Nam đang là

Việt Nam ghi nhận tỷ lệ thanh niên cao nhất 
trong lịch sử, là cơ sở để đạt được lợi tức dân số;
do quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng 
- chuyển sang “dân số già” chỉ trong vòng 20 
năm. 

Tỷ số tử vong mẹ đã 
giảm nhưng tỷ lệ này ở 
các dân tộc thiểu số lại 
cao cấp 2 – 3 lần mức 
chung của quốc gia.

Hệ thống an sinh xã hội hiện tại không thể đáp ứng được 
nhu cầu của người cao tuổi.

48% người cao tuổi không 
được hưởng các chương trình 
an sinh xã hội quốc gia. 

80% người khuyết tật 
là người cao tuổi từ 
60 tuổi trở lên.

2 trong 3 phụ nữ bị bạo lực 
bởi bạn tình trong suốt 
cuộc đời của họ. 

40.3% phụ nữ phải chịu 
bạo lực tình dục/thể xác 
từ khi họ 15 tuổi.

vì sao?

Trong chương trình hỗ trợ lần thứ 10 dành cho Việt Nam (2022-2026), 
UNFPA sẽ tiếp tục hướng tới những ai đang bị bỏ lại phía sau, trong đó có 
phụ nữ và trẻ em gái, vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, 
các dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật, 
và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới (BLG)

để chúng ta có thể đạt được
1) Không có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình không được đáp ứng

2) Không có ca tử vong mẹ do các nguyên nhân có thể ngăn ngừa 
3) Không còn bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại khác

Hỗ trợ của chúng tôi gắn với 
Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ, 
Ưu tiên phát triển quốc gia của Việt Nam (SEDS 2021-2030), 
Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa LHQ và 
Chính phủ Việt Nam (UNSDCF) (2022-2026).

Bạo lực giới đang khiến cho 
đất nước thiệt hại 1,81% GDP 

Mất cân bằng giới 
khi sinh cao thứ ba ở châu Á.

x

Hệ thống an sinh xã hội

Chuyển đổi về nhân khẩu học: 

Bất bình đẳng trong sức khỏe sinh sản
và sức khỏe tình dục (SKSS&SKTD) 

Dễ bị tổn thương 
trước biến đổi 
khí hậu 

Bạo lực trên cơ sở giới (BLG) 
và các thực hành có hại khác



KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CỦA UNFPA

PHÁT TRIỂN
XÃ HỘI
BAO TRÙM
 

Phát triển toàn diện 
& thúc đẩy 

sự tham gia của 
thanh niên, kể cả khi 

có khủng hoảng 
nhân đạo 

Xây dựng chính sách 
và chương trình dựa 

trên bằng chứng 
(Sản xuất, phân tích 
và sử dụng dữ liệu)

Thay đổi các thái độ 
có hại đối với 

bình đẳng giới, 
bạo lực trên 

cơ sở giới và các 
hành vi có hại khác, 
kể cả khi có khủng 

hoảng nhân đạo 
(Phòng chống)

Ứng phó liên ngành 
với Bạo lực trên 

cơ sở giới và 
các thực hành 

có hại khác
(Ứng phó)

An sinh xã hội 
tích hợp & bao trùm 
cho người cao tuổi

Các nhóm dễ bị tổn 
thương được tiếp 
cận các dịch vụ và 

thông tin về SKSS & 
SKTD, kể cả khi có 

khủng hoảng 
nhân đạo 

QUẢN TRỊ 
VÀ TIẾP CẬN 
CÔNG LÝ

Hỗ trợ nhân đạo của UNFPA dành cho Viêt Nam tập trung vào các dịch vụ tích hợp 
về SKSS & SKTD, phòng chống và ứng phó với bạo lực giới và hỗ trợ người cao tuổi.

Các quyền và lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái, thanh niên và người cao tuổi 
bị tác động bởi các khủng hoảng nhân đạo sẽ được ưu tiên trong mọi hoạt động để 
không ai bị bỏ lại phía sau.

chung tôi se lam gi

CÁC KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA LẦN THỨ 10

Không có nhu cầu kế hoạch hóa 
gia đình không được đáp ứng

Không có ca tử vong mẹ do các 
nguyên nhân có thể ngăn ngừa 

Không còn bạo lực trên cơ sở giới 
và các thực hành có hại khác

UNSDCF Kết quả 1 UNSDCF Kết quả 4



Phát triển toàn diện & thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, 
kể cả khi có khủng hoảng nhân đạo

Nâng cao năng lực thanh 
niên và mở rộng đối thoại 
với các nhà hoạch định 
chính sách;

Vận động để thanh niên 
được trao các vị trí ra 
quyết định;

Giám sát sự phát triển của 
thanh niên thông qua xây 
dựng dữ liệu.

Thúc đẩy xây dựng chính 
sách dựa trên bằng chứng 
về già hóa;

Thúc đẩy đầu tư từ 
khu vực tư nhân.

Áp dụng phương pháp 
tiếp cận theo vòng đời 
và tiến bộ về giới;

Xây dựng khung chính sách bảo vệ 
quyền của các cá nhân khi về già, trao 
quyền và đảm bảo hòa nhập xã hội;

Xây dựng hệ thống y tế 
và chăm sóc toàn diện 
có chất lượng;

Tiếp cận đa ngành trong 
SKSS&SKTD cho thanh niên, 
bao gồm cả giáo dục giới tính 
và tình dục toàn diện;

Tăng cường chuẩn bị và 
ứng phó khi có khủng hoảng 
nhân đạo nhằm bảo vệ 
các nhóm dễ bị tổn thương.

Sử dụng dữ liệu cho 
xây dựng chính sách và 
củng cố hệ thống 
quản lý thông tin y tế;

Xây dựng cơ chế tài chính sáng tạo, 
có sự tham gia của khu vực tư nhân 
để giải quyết các vấn đề mới về 
SKSS & SKTD;

Áp dụng 
công nghệ số 
như hệ thống 
“y tế từ xa”; 

Tạo môi trường thuận lợi thông qua:

Bạo lực trên cơ sở giới và thực hành có hại

Vận động dựa trên bằng chứng 
và tư vấn kỹ thuật trong sửa đổi 
các luật có liên quan đến BLG;

Thay đổi thái độ 
và hành vi có hại; 

Huy động sự tham 
gia của cộng đồng 
và của nam giới.

Mở rộng các trung tâm 
dịch vụ một cửa để cung 
cấp các dịch vụ tích hợp;

Tăng cường quản trị về ứng phó 
liên ngành với BLG, có thể áp dụng 
trong tình huống khủng hoảng 
nhân đạo;

Củng cố hệ thống 
dữ liệu hành chính 
về bạo lực giới.

Giảm thiểu bạo lực giới và các hành vi có hại khác kể cả khi có 
khủng hoảng nhân đạo thông qua:

Ứng phó liên ngành đối với bạo lực trên cơ sở giới 
và các hành vi có hại khác
Tăng cường khả năng ứng phó liên ngành ở cấp quốc gia và 
địa phương thông qua:

Dữ liệu và bằng chứng cho xây dựng chính sách 

Thúc đẩy quá trình tạo lập 
dữ liệu, sử dụng công nghệ 
mới và khai thác các nguồn 
dữ liệu mới;

Nâng cao năng lực, đặc biệt 
cho các nhà hoạch định chính 
sách, về sử dụng dữ liệu cho 
phát triển chính sách;

Tăng cường dữ liệu hành chính 
cấp quốc gia và cấp ngành 
bao gồm cả đăng ký & 
thống kê hộ tịch;

Đảm bảo phân bổ đủ 
ngân sách và kinh phí 
cho chăm sóc SKSS & 
SKTD.

Tăng cường xây dựng chính sách và chương trình, phân bổ ngân sách 
và giám sát dựa trên bằng chứng và quyền thông qua:

An sinh xã hội cho người cao tuổi
Tăng cường hệ thống an sinh xã hội tích hợp và bao trùm thông qua:

Các nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận thông tin và dịch vụ về 
SKSS & SKTD
Đảm bảo tiếp cận bình đẳng hơn tới gói tổng thể các dịch vụ và thông 
tin về SKSS & SKTD có chất lượng thông qua:

1

2

3

4

5

6

Hợp tác với các tổ chức do 
thanh niên lãnh đạo để thực hiện
Luật Thanh niên và các kế hoạch 
ứng phó thảm họa; 

Xây dựng các hướng dẫn 
quốc gia về ứng phó
liên ngành với BLG;



https://vietnam.unfpa.org/vi

https://vietnam.unfpa.org/vi

https://vietnam.unfpa.org/vi

https://www.youtube.com/c/UNFPAVietNam1

https://twitter.com/unfpa_vietnam

https://www.facebook.com/unfpa.vietnam

Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam

UNFPA sẽ tiếp tục tôn trọng nguyên tắc quyền sở hữu quốc gia và tăng cường 
hợp tác với các đối tác phát triển truyền thống và các đối tác mới. 

$10,5 triệu
Nguồn lực 

thường xuyên

TỔNG SỐ $26,5 TRIỆU 

$16,0 triệu
Các phương thức 

đồng tài trợ 
hoặc các 

nguồn lực khác

Các tổ chức 
quần chúng 

và tổ chức xã hội 
dân sự

Quốc hội Khu vực tư nhân
(MSD, 

Bloomberg/
Vital Strategies)

Đối tác phát triển: 
(Australia, Hàn Quốc,

Nhật Bản, Nauy, 
UN,...)

Các bộ 
và cơ quan 
Chính phủ

chúng tôi làm nhu thê nào

Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, 
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

https://vietnam.unfpa.org/vi

+84-24-38500 100
vietnam.office@unfpa.org

Scan để truy cập website:

UNFPA Viet Nam
@unfpa_vietnam

UNFPA Viet Nam

Thanh thiếu niên
5%

SKSS
& SKTD

& quyền
24%

Dữ liệu 
cho 

xây dựng 
chính sách

7%
Hỗ trợ 

điều phối dự án
5%

BLG và các 
thực hành có hại
49%

Người cao tuổi
10%

40%

60%

Trụ sở Quỹ  Dân số LHQ tại Việt Nam

QUAN HỆ ĐỐI TÁC

NGUỒN LỰC


