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GIỚI THIỆU
Những nghiên cứu gần đây thực hiện bởi tổ chức UNDP và JPP đã chỉ ra những
điểm không công bằng trong việc tiếp cận hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Các
nghiên cứu về tiếp cận tư pháp tại các nước đang phát triển cho thấy nghèo đói,
định kiến xã hội và phân biệt giới tính đã làm gia tăng thêm bản chất dễ tổn thương
và các vấn đề mà nhóm người này phải đối mặt khi tiếp cận hệ thống tư pháp. Sự
kỳ thị này sẽ dẫn đến việc xử lý không công bằng, cách hành xử không phù hợp và
các dịch vụ không đầy đủ cho các nhóm dân cư chịu nhiều thua thiệt. Ngoài ra việc
tiếp cận tư pháp còn có một trở ngại lớn đó là sự thiếu hiểu biết về quyền và các
cách thức tự bảo vệ bản thân khi quyền lợi bị xâm phạm. Hầu hết các thông tin về
hệ thống tư pháp mà người dân Việt Nam có được là từ các nguồn không chính
thức.
Các tổ chức xã hội dân sự (CSO) được xem là trợ thủ đắc lực trong việc thúc đẩy
tiếp cận tư pháp cho các nhóm dân cư dễ tổn thương. Tuy nhiên, các CSO tại Việt
Nam vẫn còn đang ở những giai đoạn đầu phát triển và chưa đủ nội lực để hoàn
thành sứ mạng của mình. Các hạn chế mà các CSO đang gặp phải bao gồm sự
thiếu hụt về tài nguyên, kiến thức và các kỹ năng chuyên môn. Bằng cách tăng
cường năng lực cho nhân viên của CSO – trong việc nâng cao nhận thức về quyền
cho người dân, đẩy mạnh khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp và quy trình sửa đổi
điều luật của các đối tượng thụ hưởng - các CSO mới có thể hỗ trợ tốt hơn việc
bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng, và như vậy sẽ giảm thiểu được
những bất công trong tiếp cận tư pháp.
Được sự tài trợ của Quỹ hỗ trợ sáng kiến tư pháp (JIFF), Trung tâm Hỗ trợ Phát
triển Cộng đồng LIN (LIN) triển khai thực hiện dự án “Xây dựng năng lực các tổ
chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ việc tiếp cận tư pháp cho các nhóm dân cư dễ bị
tổn thương1 tại thành phố Hồ Chí Minh”.
“Sự dễ bị tổn thương của người khác chính là trách nhiệm của chúng ta. Sự
dễ bị tổn thương có thể xuất phát từ tự nhiên và không thể tránh khỏi hoặc chúng có
thể được tạo ra và duy trì bởi những sự sắp đặt của xã hội. Chúng ta nhận thức
được trách nhiệm đặc biệt đối với sự dễ bị tổn thương của những người thân và bạn
bè nhưng chúng ta cũng phải nhận thức và có trách nhiệm rộng hơn để bảo vệ
những cá nhân dễ bị tổn thương khác trong xã hội.”2

1

“Dễ bị tổn thương”, “bất lợi”, “bị cách ly” là những thuật ngữ mở, mà theo định nghĩa của chúng tôi trong dự án
này là những đối tượng hoặc nhóm bị từ chối việc tiếp cận (hay hạn chế tiếp cận) đối với một số quyền và
những dịch vụ công cộng, như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn hay công bằng cho bản thân.

2

Goodin, Robert E. Bảo vệ Những người dễ bị tổn thương: Một sự tái phân tích về Trách Nhiệm Xã Hội của
Chúng ta (Chicago, IL: Đại học báo chí Chicago, 1985),
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Mục tiêu của dự án này là để tăng cường năng lực cho các CSO tại thành phố Hồ
Chí Minh trong việc nâng cao nhận thức về quyền, khả năng tiếp cận tư pháp và cải
tổ các điều luật cho các thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội.

LỜI TRI ÂN
Báo cáo này sẽ không được hoàn thành nếu thiếu đi sự hỗ trợ của đại diện Sáu
Mươi (60) tổ chức phi lợi nhuận, đã đồng ý tham gia vào nghiên cứu này về cả thời
gian, kinh nghiệm, bài học quý giá và quan điểm cá nhân liên quan đến việc tiếp cận
tư pháp dành cho nhóm người dễ bị tổn thương tại Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi
chân thành cảm ơn tất cả các tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia vào nghiên
cứu này. Vì lý do bảo mật, chúng tôi đã cam kết không thể cung cấp danh tánh của
các tổ chức hay cá nhân tham gia.
Nghiên cứu này cũng sẽ không thực hiện được nếu thiếu sự hỗ trợ tài chánh (và kỹ
thuật) của Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF), nơi luôn phát huy việc tiếp cận tư
pháp dành cho các nhóm dễ bị tổn thương trên toàn Việt Nam
SISD và LIN mong muốn cảm ơn các nhà nghiên cứu, cố vấn, đội ngũ nhân viên và
tình nguyện viên (chính thức và không chính thức) đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt
quá trình từ khâu thiết kế bảng hỏi, phân tích số liệu và chỉnh sửa bản thảo báo cáo.
Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn đến các cá nhân đã bỏ thời gian và công sức cố vấn
cho đội ngũ SISD và LIN như sau: Bà Florence Smidt-Nielsen (Chuyên gia luật
pháp), Ông Rajan Shah (Quỹ JIFF), Bà. Trần Thị Bích Vân (Social Science
Research Council), Ông Jairo Acuña-Alfaro (UNDP tại Việt Nam), Ông Nicholas
Booth (UNDP), Ts Gary Chan (Giáo sư luật, ĐH Quản lý Singapore), Bà Nguyễn Thị
Ngọc Thu (Hội Luật Gia TP.HCM, và Ông Vũ Ngọc Hà (luật sư, Trung tâm trợ giúp
pháp lý, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai).
Cuối cùng, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các cá nhân tham gia vào nghiên
cứu này bao gồm đội ngũ SISD do Bà Nguyễn Thị Minh Châu đảm trách, cụ thể:
Ông Nguyễn Ngọc Toại (SISD), Ông Trương Quang Đạt (SISD), Bà Nguyễn Thị Bảo
Hà (SISD), Bà Nguyễn Đặng Minh Thảo (SISD), Bà Nguyễn Thị Cúc Trâm (SISD),
Ông Hồ Ngọc Trí (Thạc sĩ nhân chủng học, ĐH Khoa học XH và Nhân văn), Bà Kiều
Thúy Ngọc (Viện nghiên cứu và phát triển TP.HCM). Và đội ngũ LIN, chúng tôi chân
thành cảm ơn: Bà Dana R.H. Đoàn, Ông Phạm Trường Sơn, Bà Nguyễn Thị Thanh
Trúc, và các Tình nguyện viên LIN: Bà Ngô Tú Nghi, Ông Tạ Minh Nhật, Bà Cao Đỗ
Xuyên Uyên, Bà Nguyễn Thị Sao Mai và Bà Trần Tuyết Trinh.
1. Mục tiêu của dự án
Dự án này được thực hiện với hai mục tiêu chính như sau:
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Nâng cao nhận thức, đối thoại và chia sẻ thông tin trong xã hội dân sự về
các vấn đề liên quan đến quyền và tiếp cận tư pháp cho các nhóm dễ bị
tổn thương và
ii. Hỗ trợ các Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO) trong việc nâng cao năng lực để
tạo điều kiện tiếp cận tư pháp cho các nhóm mà họ đại diện.
i.

Để có cơ sở phát triển một chương trình tập huấn cho nhân viên của các tổ chức xã
hội dân sự ("CSO") hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận,
LIN đã hợp tác với Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ (PTBVVNB) để thực
hiện một cuộc khảo sát trên một nhóm mẫu ngẫu nhiên các CSO đang hỗ trợ những
nhóm dễ bị tổn thương trong và gần khu vực TPHCM. Bản khảo sát được thiết kế
để có thể chỉ ra được những nhu cầu xây dựng năng lực của CSO nhằm tạo điều
kiện cho các thân chủ của họ tiếp cận hệ thống tư pháp. Bản khảo sát cũng nhằm
mục đích nâng cao nhận thức của nhân viên CSO về việc tiếp cận các vấn đề tư
pháp, nhằm cấu thành bước đầu tiên của việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết lập
một diễn đàn đối thoại và chia sẻ thông tin hiệu quả để cải thiện việc tiếp cận hệ
thống tư pháp đối với các nhóm dễ bị tổn thương trong và lân cận khu vực TPHCM.
2. Mục tiêu của cuộc khảo sát
Những mục tiêu chính của cuộc khảo sát bao gồm:



Xác định phạm vi nhận thức của CSO trong việc tiếp cận các vấn đề liên
quan đến tư pháp và việc sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền.
Xác định các sáng kiến và phương pháp đang được sử dụng để giải quyết
các vấn đề cũng như việc xâm phạm quyền lợi của tầng lớp dân cư dễ bị tổn
thương mà họ hỗ trợ, đối chiếu với các vai trò khác nhau mà CSO có thể
đảm nhận trong việc tạo điều kiện tiếp cận tư pháp cho nhóm người này:
-

Với vai trò là người ủng hộ và vận động thúc đẩy cải cách;
Với vai trò người giám sát, chịu trách nhiệm chăm lo về mặt pháp lý;
Với vai trò người truyền đạt và trao đổi thông tin;
Với vai trò nhà giáo dục được pháp luật ủy quyền và thông qua các sáng
kiến xóa mù chữ; và/hoặc
Với vai trò là những người đại diện trực tiếp, giúp đỡ mọi người tiếp cận
tư pháp thông qua các hỗ trợ về pháp lý và những dịch vụ ủy quyền/đại
diện.



Xác định những khó khăn và thách thức mà CSO đối mặt trong quá trình làm
việc; và



Xác định nhu cầu của CSO về việc xây dựng năng lực; hỗ trợ nghiên cứu và
thiết lập mạng lưới công việc nhằm nâng cao năng lực của họ trong việc trợ
giúp tầng lớp dân cứ dễ bị tổn thương tiếp cận được hệ thống pháp lý.
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3. Các khái niệm dùng trong cuộc khảo sát
3.1.

Nhóm xã hội dễ bị tổn thƣơng

Khái niệm “dễ bị tổn thương” là một khái niệm mở, khó để định nghĩa chính xác và
có thể thay đổi theo ngữ cảnh. Hơn nữa, sự dễ bị tổn thương có thể phát sinh từ tự
nhiên và không thể tránh khỏi hay nó có thể được tạo ra và duy trì bởi sắp đặt của
cá nhân và/hoặc xã hội.3
Để phục vụ cho cuộc khảo sát này, Viện PTBVVNB và LIN đã xác định những nhóm
người sau đây trong địa phận TPHCM là những nhóm dễ bị tổn thương:
-

Người khuyết tật (bao gồm cả khuyết tật về thể chất và tâm thần);
Người lao động nhập cư, đến từ những vùng nông thôn của Việt Nam (và các
thành viên trong gia đình đi cùng);
Người nghèo thành thị;
Người sống với HIV/AIDS;
Người dân tộc thiểu số;
Người hành nghề mại dâm; và
Nạn nhân buôn bán người4

Trong một cuộc thảo luận nhóm tập trung, các đại diện CSO đã tranh luận về tên gọi
của các nhóm xã hội này là “nhóm dễ bị tổn thương” hay “nhóm yếu thế”? Khi được
hỏi ý kiến, các chuyên gia công tác xã hội và phát triển cộng đồng đều thích sử
dụng tên gọi “nhóm dễ bị tổn thương” hơn, vì họ cảm thấy rằng dùng từ “nhóm yếu
thế” thì vô hình chung chúng ta đã đặt các nhóm xã hội đó vào một vị thế “yếu”, khó
có thể vươn lên hoặc cải thiện tình trạng cuộc sống. (Tư liệu thảo luận nhóm của
CSO cho nghiên cứu ban đầu, Viện Khoa Học Xã Hội Việt nam, ngày 18/5/2011).Vì
thế, báo cáo này sẽ sử dụng thuật ngữ nhóm dễ bị tổn thương để đề cập đến bảy
nhóm đối tượng đã nêu trên.
3.2.

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý của các CSO

4

Những nhóm này được xác định dựa trên nghiên cứu định tính và định lượng do LIN, DOLISA, Ủy ban AIDS Tp. Hồ Chí
Minh, Điều tra dân số Việt Nam 2009, và VASS/WorldBank/Oxfam thực hiện. Năm 2010, LIN tiến hành phỏng vấn với các
chuyên gia phát triển cộng đồng để xác định cụ thể các nhóm dễ tổn thương (công nhân di cư, người nghèo thành thị, người
khuyết tật) và những đặc tính quan trọng trong các vấn đề cuộc sống. Trong bài thuyết trình năm 2010, DOLISA đã báo cáo
các số liệu thống kê về những nhóm dễ tổn thương ở TP.HCM (ví dụ: gần 70.000 trẻ em bất hạnh, hơn 380.000 trẻ em di cư,
hơn 6.000 trẻ em khuyết tật, và hơn 1.000 trẻ em đường phố ở TP.HCM). Ngoài ra, báo cáo năm 2009 của Ủy ban AIDS
TP.HCM cho biết có hơn 40.000 người sống với HIV và gần 17.000 bệnh nhân AIDS tại TP. Báo cáo năm 2009 của Cục điều
tra dân số và gia đình chỉ ra Bình Dương (342%), TP.HCM (116%) và Đồng Nai (78%) đứng vị trí thứ 1, 2 và 4 về tỉ lệ di cư
(thống kê này cũng chỉ ra rằng Việt Nam có tỉ lệ người khuyết tật tại các khu vực thành thị là 6.5%). Báo cáo năm 2009 của
VASS/World Bank/Oxfam nhận định công nhân di cư đặc biệt dễ tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài và gánh chịu
tác hại sớm hơn từ khủng hoảng kinh tế.
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Theo nhóm nghiên cứu, những hoạt động hỗ trợ pháp lý của CSO có thể bao gồm
bất kỳ hoặc tất cả những điều dưới đây:










Cung cấp thông tin về pháp luật được ban hành để bảo vệ các quyền cơ bản
của họ
Giới thiệu đối tượng thụ hưởng đến những tổ chức được lập ra để bảo vệ
quyền của họ.
Giới thiệu đối tượng thụ hưởng đến gặp những cán bộ/chuyên gia là những
người có thể bảo vệ quyền của họ.
Tham khảo với đối tượng thụ hưởng về quyền của họ và những tổ chức họ
có thể gặp để giải quyết các vi phạm.
Vận động cải tiến về mặt chính sách dành cho đối tượng thụ hưởng.
Tổ chức tập huấn/giáo dục về quyền.
Hợp tác/trao đổi trực tiếp với:
Luật sư các văn phòng trợ giúp pháp lý địa phươngCác cơ quan và tổ chức
phi chính phủHệ thống tòa án
Hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng thụ hưởng về đơn từ khiếu nại

4. Đối tƣợng của cuộc khảo sát
Cuộc khảo sát tập trung vào các CSO hỗ trợ dịch vụ cho một hoặc nhiều trong số
bảy nhóm xã hội dễ bị tổn thương được xác định trong mục 3.1. Vào thời điểm thực
hiện cuộc khảo sát này, một số đối tượng nói rằng họ phục vụ cho nhiều nhóm dễ bị
tổn thương trong khi những người khác nói họ chỉ phục vụ cho một nhóm dễ bị tổn
thương.
5. Phƣơng pháp khảo sát
Cuộc khảo sát được chia thành ba giai đoạn chính. Ở giai đoạn đầu tiên, Viện
PTBVVNB tổ chức hai cuộc thảo luận bàn tròn (các nhóm tập trung) với đại diện các
nhóm đối tượng mục tiêu: các tổ chức xã hội dân sự đã phục vụ một hoặc nhiều
nhóm dân cư dễ bị tổn thương mà khảo sát nhắm đến. Ở giai đoạn thứ hai, Viện
PTBVVNB tổ chức phỏng vấn riêng từng đại diện của 60 CSO nằm trong hoặc lân
cậnTPHCM đang làm việc với một hoặc nhiều nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Ở giai
đoạn thứ ba, Viện PTBVVNB và LIN sẽ phân tích các dữ liệu và công bố với những
người có liên quan để lấy ý kiến.
Giai đoạn 1.
Nghiên cứu nhóm tập trung Viện PTBVVNB thảo danh sách các
câu hỏi cho nhóm tập trung và chuyển bản thảo cho LIN để duyệt qua và cho ý kiến.
a. LIN chuẩn bị một bản hướng dẫn thảo luận nhóm tập trung và đưa ra những
góp ý về bản thảo danh sách câu hỏi.
b. Viện PTBVVNB thảo lại một bản hướng dẫn thảo luận nhóm tập trung và gửi
cho LIN xem lại.
c. Sau khi đội ngũ LIN (bao gồm các chuyên gia tư vấn pháp lý) xem qua và
góp ý, viện PTBVVNB hoàn thành bản hướng dẫn thảo luận nhóm tập trung.
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d. Hai Nhóm Tập Trung được tổ chức vào ngày 18/05/11 với tổng cộng 11
người tham dự5 để có một sự hiểu biết rõ và giải quyết những vấn đề có thể
phát sinh trong giao tiếp và/hoặc hiểu rõ những chủ đề sẽ được đưa ra trong
các cuộc phỏng vấn riêng (sự khác biệt giữa CSO, giải thích các câu hỏi, các
thuật ngữ pháp lý)



Nhóm Tập Trung 1 gồm sáu (06) đại diện của CSO làm việc với các
nhóm xã hội dễ bị tổn thương.
Nhóm Tập Trung 2 gồm năm (05) đại diện của CSO làm việc với các
nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Nhóm này đã có một chút kiến thức
hoặc kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp,
để giúp những người thụ hưởng của họ tiếp cận hệ thống tư pháp.

Lưu ý: Thông tin hướng dẫn nhóm tập trung và báo cáo được đính kèm trong biên
bản này (xem Phụ Lục1 – Phụ lục 4)
Giai đoạn 2.

Khảo sát trực tiếp với 60 đại diện CSO

Mục tiêu của các cuộc phỏng vấn là thu thập thông tin định lượng và định tính của
CSO đang hỗ trợ một hoặc nhiều nhóm mục tiêu về những sáng kiến trước đây
và/hoặc những sáng kiến đã được lên kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
những người thụ hưởng của họ tiếp cận hệ thống pháp lý và để xác định những nhu
cầu xây dựng năng lực cần thiết để thúc đẩy việc đó. Phương pháp luận cho nghiên
cứu khảo sát được nêu chi tiết dưới đây:
a. Hoàn thành bản câu hỏi khảo sát (dựa trên báo cáo nhóm tập trung)
b. Dọn dẹp và phân loại dữ liệu liên lạc phối hợp để chỉ bao gồm những
CSO phù hợp cho phỏng vấn (về mặt địa điểm, trong phạm vi có liên
quan, những người thụ hưởng) = 110 người để liên lạc.
c. Khóa tập huấn một ngày cho những người thực hiện phỏng vấn khảo
sát tại viện PTBVVNB. (Xem Phụ Lục 5 về chương trình tập huấn và
danh sách người tham dự).
d. Phỏng vấn trực diện với nhân viên của ít nhất 60 CSO, chọn ngẫu
nhiên6 và được sàng lọc trước từ dữ liệu các CSO thích hợp.
5 Ban đầu, chúng tôi định phân loại nhóm tập trung dựa trên tình trạng pháp lý (đã chính thức đăng ký và chưa đăng ký). Tuy
nhiên, sau khi thảo luận kỹ hơn, chúng tôi cảm thấy chia nhóm theo kinh nghiệm hỗ trợ những người thụ hưởng tiếp cận hệ
thống tư pháp sẽ có ý nghĩa hơn.
6

Dữ liệu thông tin của các tổ chức thích hợp bao gồm 110 người của CSO, những người này được biết là đã từng phục vụ ít
nhất một trong bảy nhóm đối tượng dễ bị tổn thương đã được xác định theo nghiên cứu này. Phương pháp luận được quyết
định trong việc lựa chọn ứng viên như sau: Đầu tiên, phân chia dữ liệu theo những nhóm dễ bị tổn thương đã được giúp đỡ;
Tiếp theo, với bất cứ nhóm nào có ít hơn hoặc bằng 4 ứng viên, tất cả sẽ được liên lạc để phỏng vấn (việc này bao gồm cả
những gia đình di trú, người nghèo ở nông thôn, dân tộc thiểu số, những người làm mại dâm và nạn nhân của việc buôn bán
người của tổ chức); Thứ ba, với những phân nhóm có nhiều hơn 4 ứng viên, ứng viên sẽ được sàng lọc tiếp theo bằng
phương pháp sau:
-

Sắp xếp tên tổ chức thep thứ tự bảng chữ cái
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e. Viện PTBVVNB nhập thông tin từ các cuộc phỏng vấn trực diện vào
SPSS.
Giai đoạn 3.

Phân tích dữ liệu

Dữ liệu của cuộc khảo sát được phân tích bới các nghiên cứu viên cấp cao của
Viện PTBVVNB và đội ngũ LIN. Nhóm của viện PTBVVNB chuẩn bị bản thảo báo
cáo và những kết quả sơ bộ. Dựa trên bản thảo này, đội ngũ LIN sẽ đưa nhận xét
để viện PTBVVNB hoàn tất bản báo cáo.
6. Mô tả mẫu khảo sát và ngƣời tham gia trả lời
6.1.

Mẫu khảo sát

Khi tiến hành phỏng vấn 60 CSO, chúng tôi nhận ra hầu hết các CSO này hỗ trợ
cho nhiều hơn một nhóm dân cư dễ bị tổn thương. 38% CSO được phỏng vấn hỗ
trợ cho nhóm người nghèo thành thị, 40% CSO hỗ trợ cho nghèo nông thôn, 35%
CSO hỗ trợ cho nhóm người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, 45% CSO hỗ trợ cho
người khuyết tật; 15% CSO hỗ trợ người nhập cư. Số lượng CSO hỗ trợ cho các
nhóm dễ bị tổn thương còn lại (mại dâm, dân tộc thiểu số, nạn nhân buôn bán
người) chiếm tỷ lệ nhỏ. Vì lý do này, nhằm mục đích so sánh giữa các đối tượng thụ
hưởng, chúng tôi gộp các câu trả lời của các CSO hỗ trợ người nhập cư, dân tộc
thiểu số, nạn nhân buôn bán người và mại dâm vào một nhóm. Sau đó chúng tôi sẽ
so sánh nhóm này với nhóm các câu trả lời từ các CSO hỗ trợ cho người nghèo
thành thị, người nghèo nông thôn, người sống với HIV/AIDS và người khuyết tật.

Biểu đồ 1. Phân bố CSO theo nhóm thụ hưởng

-

Cứ mỗi CSO thứ 4 sẽ được chọn cho tới khi đạt 50% tổng số CSO.

-

Nếu có bất cứ CSO nào từ chối tham gia, CSO được xếp phía trên CSO đó sẽ được chọn. Nếu CSO đó cũng từ
chối, CSO xếp bên dưới CSO từ chối ban đầu sẽ được chọn. Và quy trình đó tiếp diễn cho đến khi hoàn thành 60
cuộc phỏng vấn hoặc nhiều hơn.
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Tỉ lệ % các CSO phục vụ từng nhóm dễ tổn thương
45%
38%

35%
30%
15%
10%

Người
khuyết t ật

Người nghèo
t hành t hị

Người sống
chung với
HIV / A IDS

Người nghèo
nông t hôn

Lao động
nhập cư

Người hành
nghề mại
dâm

7%

Khác

3%

2%

Người dân
t ộc t hiểu số

Nạn nhân
buôn ng ười

Gần 80% CSO đang hỗ trợ người nghèo và người khuyết tật đã hoạt động từ ít nhất
11 năm nay. Mặt khác, con số CSO với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ người bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS lại rất ít (68% hoạt động dưới 10 năm trở lại).(xem phụ lục 6,
bảng 2)
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Biểu đồ 2. Số năm hoạt động của CSO theo các nhóm thụ hưởng

14%

52%

20%

19%
56%
25%

Hơn 16 năm
11-15 năm
48%

6-10 năm
22%

33%

1-5 năm

15%

4%
19%
11%
Người nghèo

40%

15%
7%

Người sống chung với
HIV/AIDS

Người khuyết tật

Khác

Địa bàn hoạt động:
Địa bàn hoạt động của CSO trong cuộc khảo sát được chia thành 5 khu vực: các
quận trung tâm tp.HCM, các quận ngoại thành tp.HCM, tất cả các quận của tp.HCM,
các tỉnh thành khác, và khắp đất nước. Địa bàn hoạt động chủ yếu của CSO là các
quận ngoại ô TPHCM. Các CSO hỗ trợ nhóm người khuyết tật thì hoạt động khắp
nơi ở Việt Nam.
Do đó, địa bàn hoạt động của các CSO này trở nên khá rộng, gây khó khăn thực sự
cho việc hỗ trợ đối tượng thụ hưởng tiếp cận hệ thống tư pháp.7

7 Nguyên

nhân là do có nhiều người dân nhập cư vào thành phố Hồ Chí Minh cần hỗ trợ về thủ tục làm giấy chứng minh nhân

dân. Họ gặp nhiều khó trong việc quay trở về nơi sinh để khai báo. Các CSO cho biết, mặc dù rất muốn giúp nhưng do thiếu
nguồn lực và ngân sách nên các CSO đành lực bất tong tâm.
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Biểu đồ 3. Địa bàn hoạt động của CSO phân theo các nhóm đối tƣợng thụ hƣởng

83

83

81

71
50

48
26

26

30 33

Ngöôøi ngheøo
ôû thaønh thò

38

50
33
19

Ngöôøi ngheøo
ôû noâng thoân

Caùc quaän Trung taâm TPHCM
Taát caû caùc quaän TPHCM
Caû nöôùc
6.2.

39

33
19 19

39
23

38
25

31

25

12

Ngöôøi nhieãm Ngöôøi khuyeát
HIV
taät

Ngöôøi khaùc

Caùc quaän ngoaïi oâ TPHCM
Caùc tænh khaùc

Đặc điểm người trả lời

Đối với những cá nhân đại diện CSO tham gia trả lời cuộc khảo sát, 75% là giám
đốc hoặc chủ nhiệm và 88% có thâm niên công tác tại tổ chức đó từ 3 năm trở lên.
Không có khác biệt nhiều về giới tính người trả lời, 45% là nam và 55% là nữ; và
hơn một nửa (55%) nằm trong độ tuổi từ 35 – 50. Về trình độ học vấn, 60% người
trả lời có bằng cấp từ trường nghề, cao đẳng hoặc đại học; 13,5% được tập huấn
sau đại học. Chỉ hơn một phần tư (26,7%) từ PTTH trở xuống. (xem phụ lục 6, bảng
4)
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT
1. Tiếp cận tƣ pháp ở Nhóm dễ bị tổn thƣơng
Tiếp cận tư pháp là khả năng của một cá nhân trong việc bảo vệ quyền lợi chính
đáng của mình thông qua hệ thống tư pháp8. Trong khuôn khổ cuộc khảo sát này,
những người phỏng vấn hiểu tiếp cận tư pháp là:








Có luật pháp bảo vệ các quyền lợi cơ bản của con người;
Có các cơ quan để thực thi các luật này;
Người dân phải hiểu rõ quyền lợi của mình;
Người dân phải tiếp cận được các cơ quan bảo vệ quyền lợi của họ và họ
phải hiểu được các phương thức và quy trình làm việc của các cơ quan
này;
Người dân phải tin tưởng rằng hệ thống tư pháp có thể bảo vệ quyền lợi
của họ;
Phải có sẵn các nguồn lực để hỗ trợ người dân hiểu rõ quyền lợi của
mình; và
Người dân phải vận động hoặc ủng hộ được việc cải cách hoặc sửa đổi
chính sách.

Khi được hỏi về tình hình hiện tại9, 83% các CSO được tham khảo ý kiến đều cho
rằng hiện nay đã có luật bảo vệ các quyền cơ bản của các nhóm xã hội dễ bị tổn
thương; 72% đồng ý là có các cơ quan bảo vệ quyền của các nhóm xã hội này; 64%
cho rằng có các nguồn lực giúp nhóm dễ bị tổn thương hiểu được các quyền và
quyền lợi của họ, (chẳng hạn như các luật sư, cán bộ và các tổ chức nhân dân); và
58,3% cho rằng các CSO có khả năng vận động để thay đổi chính sách. (xem phụ
lục 6, bảng 5)
Tuy nhiên, các CSO tin rằng mức độ nhận thức của các nhóm dễ bị tổn thương về
pháp luật, về các chính sách đối với người thụ hưởng còn hạn chế (chỉ có 40% CSO
trong cuộc khảo sát cho rằng người thụ hưởng nhận thức được quyền của họ.)
8 Khi mô tả hệ thống tư pháp, những người phỏng vấn khảo sát nhắc đến cả hai khái niệm, các cơ quan được lập ra để thực
thi luật pháp và bản thân các quy định pháp luật. Những cơ quan có liên quan bao gồm tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành
án, cảnh sát, Ủy ban Nhân dân, cơ quan điều tra, lãnh đạo quận/huyện/xã, luật sư, trung tâm hỗ trợ pháp lý, nhóm trung gian
địa phương, ban ngành đoàn thể và truyền thông đại chúng. Về các quy định pháp luật, chúng tôi nhắc đến những quy định
pháp luật thiết lập quyền công dân và các phương pháp bảo vệ và thực thi những quyền đó.
9 Câu hỏi được nêu như sau, “Liên quan đến các nhóm dễ bị tổn thương mà anh/chị đại diện, anh/chị có thể cho chúng tôi biết
mức độ đồng ý hoặc không đồng ý với những câu sau đây...”
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Chưa đến một nửa (46,6%) tin rằng người thụ hưởng biết về các cơ quan ban
ngành và thủ tục để thực thi quyền của họ; chỉ có 35% tin rằng các cơ quan và cơ
chế đó có thể thực sự bảo vệ được quyền của họ.

Nhận thức quyền của
mình
Trung
lập
38%

Đồng
ý
40%

Tin tƣởng là có cơ
quan/hệ thống bảo vệ
quyền của họ
Trung
lập
37%

Không
đồng
ý
18%

Đồng ý
38%

Không
đồng ý
17%

Biết tổ chức/cơ quan và tiến
trình bảo vệ quyền của họ

Trung lập
27%

Đồng ý
46%

Không
đồng ý
25%

Box 1: Trong các cuộc phỏng vấn và thảo luận Nhóm tập trung
(18/5/2011),đại diện của CSO đã nêu ra các chính sách và chƣơng trình hỗ
trợ dành cho các nhóm dễ tổn thƣơng, bao gồm:
 Người khuyết tật:
-

Luật về người khuyết tật , số 51/2010/QH12, ngày 17/6/2010
Hỗ trợ các công ty tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc với chính
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sách thuế [Theo điều khoản về thuế thu nhập dành cho công ty và người
khuyết tật] (#22)
 Người nghèo thành thị:
-

Trẻ em được miễn học phí bậc tiểu học. [Quyết định số 49/2010/NĐ-CP,
ngày 14/5/2010]
Bảo hiểm y tế. [Luật bảo hiểm y tế, ngày 14/11/2011]
Chương trình quốc gia về chăm sóc và bảo vệ trẻ em (2011 – 2015). [
Quyết định số 267/QĐ-TTg, ngày 22/2/2011(#30)]
Quyết định 37 Các điều kiện và tiêu chuẩn để công nhận cộng đồng chăm
lo và bảo vệ trẻ em. Trong đó một số chỉ tiêu đưa ra không được mọi
người chấp nhận. Ví dụ nếu phường có trẻ mới sinh phát hiện có HIV thì
phường bị trừ 25 điểm. (#30)

 Nhóm người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:
-

-

Luật bảo vệ người bị ảnh hưởng bởi HIV. [Luật HIV số 64/2006/QH11,
ngày 29/6/2006] (#50)
Người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được mua bảo hiểm. [Luật HIV số
64/2006/QH11, ngày 29/6/2006] (#1)
Trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do ảnh hưởng bởi HIV được trợ cấp hàng tháng
tại địa phương (từ 200 – 300 nghìn đồng /người). [Luật HIV số
64/2006/QH11, ngày 29/6/2006] (#50)
Trẻ em dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng bởi HIV cũng được hưởng bảo hiểm y tế
miễn phí. [ Luật HIV số 64/2006/QH11, ngày 29/6/2006] (#1)

 Người lao động nhập cư và gia đình của họ:
-

Con của người nhập cư có thể đăng ký học tại các trường công (bậc tiểu
học). [luật không được trích dẫn] (#18)
Được vay tín dụng học nghề và văn hóa (bậc đại học). [luật không được
trích dẫn] (#18)
Được nhập hộ khẩu sau một năm tạm trú. [ luật không được trích dẫn]
(#18)
Người lao động nhập cư được miễn phí điện sinh hoạt . [ luật không được
trích dẫn] (#18)

 Nạn nhân buôn bán người:
-

Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em (những điều khoản liên quan đến buôn
bán trẻ em để làm nô lệ tình dục – 114, 115,…) (#30)

(Nguồn:FGD, ngày 18/5/2011 và các cuộc phỏng vấn chọn lọc)
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2. Các rào cản đối với việc tiếp cận hệ thống tƣ pháp
Trong cuộc khảo sát, đại diện của các CSO được hỏi liệu các nhóm xã hội dễ bị tổn
thương có gặp phải rào cản nào trong việc tiếp cận với hệ thống tư pháp. Ngoài
nhận thức của cá nhân về quyền và sự thiếu lòng tin của cá nhân, các CSO được
yêu cầu chỉ ra những rào cản tiếp cận tư pháp đối với thân chủ của họ. Bảng đồ
dưới đây thể hiện phần trăm các CSO trả lời rằng những rào cản dưới đây là rào
cản “tương đối” hoặc “quan trọng” (xem Phụ lục 6 Bảng 6)
Biểu đồ 4: Các rào cản tiếp cận hệ thống tư pháp

Yếu tố kinh tế

62%

Nỗ lực nâng cao nhận thức không hiệu quả

58%

Luật bỏ qua các nhu cầu đặc biệt

50%

Sợ hãi / Không tin tưởng cơ quan nhà nước

48%

Không tiếp cận trực tiếp được

45%

Sợ bị xã hỗi tẩy chay

45%

Sợ phân biệt đối xử

45%

Luật phân biệt đối xử
Phân biệt giới tính

42%

8%

Đa số các rào cản được nêu ra là áp dụng cho tất cả các nhóm xã hội dễ tổn
thương trong cộng đồng (như giá cả, thiếu thông tin, các quy trình gây nghi ngại),
trong khi chỉ một số ít rào cản phụ thuộc vào một nhóm riêng biệt (như giao tiếp khó
khăn, phụ thuộc vào người khác, phân biệt đối xử)
Rào cản –Kinh tể
Điều kiện kinh tế khó khăn là rào cản thường được các CSO nêu ra nhất trong số
các rào cản đối với việc tiếp cận hệ thống tư pháp. Ngay cả khi các nhóm xã hội dễ
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tổn thương nhận thức được quyền lợi của mình, họ cũng không sẵn lòng sử dụng
các quyền lợi này thông qua các quy trình chính thức vì chi phí phải trả có thể đắt
hơn. Các CSO đưa ra một loạt các quan ngại liên quan đến yếu tố kinh tế, bao gồm:
sợ mất ngày công, không có tiền trả công cho người phiên dịch/luật sư, các chi phí
luật pháp và hành chánh và tiền đi lại khi khiếu kiện/ khiếu nại. Dù rằng các chi phí
này có thể là thật sự mắc hoặc chỉ do người ta lo sợ (thường họ không biết phí luật
sư là bao nhiêu), đây là một rào cản thật sự đối với việc tiếp cận hệ thống tư pháp.
Box 2: CSO kể về Rào cản kinh tế
“…có trường hợp bị ảnh hưởng bởi HIV không được hưởng thừa kế theo
quyền, nhưng người này10 lại không có tiền để thuê luật sư nộp đơn khiếu nại
(chủ yếu là liên quan đến việc thừa kế tài sản). Vấn đề này sẽ được Hội Luật
gia hỗ trợ miễn phí, tuy nhiên đối tượng thụ hưởng này đã không nhận được
sự hỗ trợ đó”. (#50)
“Nhiều bạn thanh niên công nhân [nhập cư] khi gặp những vướng mắc liên
quan đến luật, pháp lý lại nghĩ rằng nếu tìm đến với các văn phòng luật sư,
các tổ chức hỗ trợ pháp lý sẽ rất tốn kém, đặc biệt đối với các bạn có hoàn
cảnh khó khăn, từ đó ngăn cản họ tiếp cận hệ thống pháp lý.” (#10)
“Khi muốn truy tìm nguồn gốc, họ thiếu tiền để trả lệ phí làm giấy tờ, ví dụ
như thẻ CMMD.”(#19)
“Một cô gái khiểm thính kết hôn với một người nước ngoài cũng khiếm thính,
cần người đi cùng cô đến gặp luật sư. Nếu cô nghèo, cô sẽ không có khả
năng thuê người đi cùng với cô ấy.” (#22)
“Các công nhân nhập cư gặp phải hai thách thức: đi lại (họ có thể sống
hoặc/và làm việc xa cơ quan tư pháp nơi họ cần đến), và quy định của nơi
làm việc (họ không thể xin nghỉ để tiếp cận quyền lợi của họ).” (#28)
Các CSO cho biết thêm, người thụ hưởng của họ thường thiếu thông tin về các
chính sách hiện hành bảo vệ nhóm người dễ tổn thương. Và mặc dù có các trung
tâm tư vấn khác nhau để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí, nhưng người
thụ hưởng có thể không biết về các trung tâm này và/hoặc họ có thể vẫn e ngại là
phải trả phí tư vấn luật.
Rào cản – Thiếu thông tin
Nhiều đại diện của các CSO thừa nhận là họ gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu và
nhận thức các luật/chương trình/quy trình dành cho các nhóm xã hội dễ bị tổn
thương. (Nhóm nghiên cứu tin rằng số này ít hơn thực tế, vì chúng tôi đã quan sát
10 Giới tính được bảo mật để bảo vệ người trả lời
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thấy có vài trường hợp các đối tượng khẳng định là họ hoàn toàn hiểu các
luật/chương trình/quy trình này, nhưng họ lại hiểu chưa đúng.) Các nguyên nhân
được kể ra bao gồm: chưa tuyên truyền đầy đủ đến các nhóm xã hội, chưa huấn
luyện đầy đủ cho những người thực thi luật/thực hiện chương trình, chưa có mạng
lưới cung cấp thông tin hiệu quả, thông tin chưa đầy đủ.
Box 3: CSO kể về tình trạng thiếu thông tin
“Luật có các quy định nhưng không có văn bản hướng dẫn thực hiện, và
(thông thường) nhân viên hành pháp không biết về các quy định này.” (#2)
“Không có các trung tâm cung cấp thông tin để mọi người có thể tiếp cận mọi
nơi. Các thông tin này chỉ có ở các trung tâm hỗ trợ cộng đồng hoặc các trung
tâm liên quan đến HIV/AIDS. Nhiều người ở các tỉnh khác không biết làm
cách nào để tìm các thông tin này.” (#9)
“Thiếu thông tin. Bản thân những người làm giấy tờ còn không biết quy trình
…” (#35)
“Thiếu hướng dẫn cho người hưởng lợi …ví dụ, họ biết con họ được quyền đi học,
nhưng khi bị [trường học] từ chối nhận con họ, họ không biết làm gì, tìm đến đâu để
được giúp đỡ.” (#50)
Rào cản – Thi hành luật
Mặc dù luật pháp không phân biệt đối xử, sự kỳ thị không chính thức của xã hội đối
với nhóm dễ bị tổn thương có thể dẫn đến việc tòa phân xử không công bằng, ra
các quyết định không phù hợp hoặc không phục vụ lợi ích chính đáng của các nhóm
này. Sau đây là một số ví dụ về các khó khăn gặp phải từ các cơ quan hành pháp,
được trích dẫn từ những người trả lời khảo sát.
Box 4: CSO kể về việc thi hành luật
“Nghị định 67: Người bị dương tính với HIV được nhận trợ cấp nuôi con (vài
trăm nghìn đồng / tháng). Tuy nhiên, các khách hàng của tôi chưa ai được
nhận số tiền này và chưa ai được hướng dẫn thủ tục nhận tiền bởi vì họ sợ bị
kỳ thị và phân biệt đối xử, đồng thời các cơ quan nhà nước cũng chưa có
nhân viên am hiểu và thực hiện chính sách này.” (#1)
“Luật đôi khi không đi đôi với thực tế.” (#51)
“Nghị định 67 cho phép trẻ em nhận trợ cấp, nhưng làm thế nào để một người
dương tính với HIV nhận được trợ cấp này?” (#2)
“Một cụ già (hơn 80 tuổi) nhận được lương hưu. Cụ đang nuôi dưỡng một
cháu bé mồ côi. Nếu bà nhận lương hưu thì cháu bà không được nhận tiền
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trợ cấp. Theo luật, hai bà cháu có thể nhận được cả hai khoản thu nhập là
lương hưu và trợ cấp, nhưng trên thực tế lại không như vậy.” (#8)
“Một số người khuyết tật đi học đại học tại chức để lấy bằng nhưng không
được miễn giảm học phí.” (#12)
“Luật quy định có tiền trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, có nơi thì cơ quan nhà
nước cho lãnh trợ cấp, có nơi không cho lãnh.” (#44)
Rào cản – Các chính sách và/hoặc thủ tục phân biệt đối xử
Người trả lời cho hay có sự phân biệt đối xử rất lớn từ nhân viên công quyền đối với
nhóm dễ bị tổn thương khi tiếp cận các dịch vụ công. Ví dụ, một số CSO kể rằng,
“…một số cán bộ [nhà nước] xem những người nghiện ma túy (đặc biệt là nữ) là
những người sống ngoài lề xã hội… một số cán bộ thậm chí không tiếp đón hay đòi
hỏi nhiều thủ tục, giấy tờ khi họ đến liên hệ”. Các ví dụ khác được các CSO nêu ra
như sau:
Box 5: CSO kể về chính sách và/hoặc thủ tục phân biệt đối xử
“Có sự phân biệt đối xử rất lớn khi tiếp cận các dịch vụ. Ví dụ, khi bệnh nhân
HIV khi đi khám bệnh ở bệnh viện thì bệnh viện tìm cách trì hoãn không
chữa trị (dù nhân viên bệnh viện không nói là sẽ không chữa, nhưng họ có
thể để cho bệnh nhân chờ đợi lâu hơn so với người đến khám bệnh khác).
Đây là một trong những lý do khiến bệnh nhân phải tìm đến các CSO để
chữa trị.” (#50)
“…cách giao tiếp không tốt. Họ thường không được chỉ dẫn tận tình và ít
nhân viên tư pháp quan tâm đến những nhóm này.” (#56)
“Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV thường bị kỳ thị khi đi học trường công. “[Tổ
chức] có can thiệp bằng cách đi xuống trực tiếp trường đó, tìm hiểu rõ lý do
kỳ thị. Ví dụ như họ nói họ sợ lây thì mình sẽ cung cấp những tài liệu, tổ chức
một vài buổi truyền thông cho giáo viên và phụ huynh. Nếu các em ở cấp 2
và 3 thì làm truyền thông cho các em học sinh luôn. Còn trường hợp bị kỳ thị,
nhất là trường mầm non, là do phụ huynh nhất định không cho con em họ học
cùng thì bên em chỉ có thể gửi thư đến Sở giáo dục, Phòng giáo dục, Ủy ban
phòng chống AIDS. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công.” (#50.)
“Những người bị câm điếc khi ra tòa thường không có khả năng trả lời tốt các
câu hỏi của tòa, dẫn đến bị kết án không công bằng.” (#22)
“Khi cấp cứu hay phẫu thuật, bệnh viện yêu cầu bệnh nhân phải mua tất cả
các dụng cụ phẫu thuật dùng một lần, nhưng bệnh nhân không đủ tiền để
mua...” (#1)
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“Dân nhập cư không có đầy đủ quyền lợi như dân thành Ví dụ, họ không
được miễn án phí hay phí luật sư trong khi luật quy định người nghèo được
miễn các phí trên.” (#18)
“Một số em có cha mẹ dương tính với HIV khi đi học sẽ thường bị giáo viên
tìm cách quở phạt, nhằm làm cho các em chán nản và tự yêu cầu chuyển
trường, trong khi các trường khác lại không nhận các em vào học.” (#14)
“Các em dương tính với HIV không được cho vào chơi công viên nước.” (#8)
“Khi các em dương tính với HIV đi khám răng, nha sĩ chỉ trám răng chứ không
chịu nhổ răng sâu cho các em.” (#8) “Các em không được đi học nếu không
có hộ khẩu / giấy khai sinh.” (#42)
“Khi các cô gái hành nghề mại dâm đến khám ở bệnh viện, họ thường phải
khai man nghề nghiệp là nhân viên bán hàng hay nhân viên dịch vụ. Nếu họ
khai thật mình hành nghề mại dâm, có thể họ không được khám điều trị.
(#46)
“Người khiếm thị được nhà nước cấp thẻ đi xe buýt miễn phí, tuy nhiên xe
buýt không đón họ vì họ dung thẻ miễn phí.” (#12)
“Một số em đủ tuổi làm chứng minh nhân dân, nhưng ủy ban phường nói
rằng vì các em khiếm thị nên không cần đăng ký, do đó các em không được
làm chứng minh nhân dân đúng hạn...” (#12)
Rào cản – Sợ hãi hoặc không tin tưởng cơ quan nhà nước
Ngay cả khi các nhóm dễ bị tổn thương nhận thức rõ được quyền lợi hợp pháp của
mình, họ vẫn không sẵn lòng sử dụng các quyền này thông qua hệ thống tư pháp.
Họ thường mang tâm trạng lo sợ, e ngại, hạn chế tiếp xúc, thiếu sự tự tin, và sự tin
tưởng vào hệ thống tư pháp/pháp lý vì e ngại tham nhũng và chi phí đắt..
Box 6: CSO kể về việc sợ hãi hay không tin tƣởng cơ quan nhà nƣớc
“Người dương tính với HIV không tin tưởng vào hệ thống tư pháp bởi vì họ đã
có kinh nghiệm không tốt đối với các tổ chức này. Ví dụ, luật nghiêm cấm
phân biệt trong xét nghiệm và điều trị cho người dương tính với HIV, tuy
nhiên, có nhiều nơi vẫn phân biệt đối xử.” (#9)
“Mức độ tin tưởng của người bình thường vào hệ thống tư pháp còn thấp, nói
gì đến mức độ tin tưởng của các nhóm xã hội dễ tổn thương.” (#3)
“Người ta rất ngại đến ủy ban nhân dân phường/xã để xin giấy giới thiệu vào
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trung tâm điều trị methadol.” (#6)
“Nhà nước hứa sẽ giúp tìm việc làm cho các nhóm xã hội dễ bị tổn thương
nhưng không làm được. Nhà nước hứa sẽ hỗ trợ các nhóm này nhưng không
thực hiện...” (#14)
“Một số phường có chính sách cho vay đối với các đối tượng đã hòa nhập lại
vào cộng đồng. Tuy nhiên, khi các đối tượng này đăng ký xin vay, họ không
được cho vay. Do đó họ mất niềm tin...” (#14)
“Nhiều em khuyết tật không tin vào hệ thống tư pháp bởi vì các em không
được giúp đỡ hay trợ giúp nào từ hệ thống này.” (#15)
“Các tổ chức pháp lý luôn tìm cách trì hoãn việc giải quyết khiếu nại/ khiếu
kiện.” (#28)
“Luật được ban hành và luật được thực thi không giống nhau.” (#35)
“Vấn đề chính là họ không chịu giúp đỡ các nhóm xã hội dễ tổn thương, do
thói quen, do nạn xin-cho, có tiền thì việc mới trôi chảy…” (#56)
Các rào cản khác
Rào cản về mặt nhận thức là rất lớn, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó
khăn, ít có cơ hội, điều kiện để nắm bắt thông tin. Hơn nữa, nhóm xã hội dễ bị tổn
thương còn gặp hạn chế trong việc nắm bắt các thủ tục hành chính và địa chỉ có thể
hỗ trợ giúp đỡ.
Box 7: CSO kể về các rào cản khác
“Đối với các em khiếm thị ở Trung tâm thì em nào cũng có radio để nghe, có
mạng internet; không có khó khăn gì trong việc tiếp cận thông tin về pháp luật
hay các dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Nhưng đối với các em thuộc gia đình nghèo
thì khó khăn hơn, các em không có đủ ăn thì thời giờ đâu, phương tiện đâu
mà tiếp cận thông tin, cập nhật thông tin.” (#22)
“[Các nhóm dễ bị tổn thương] hiếm khi tiếp cận với các phương tiện truyền
thông đại chúng [cho nên không dễ để cập nhật cho họ những thay đổi về
luật.]… Việc tuyên truyền cho công nhân hiểu pháp luật chưa có hình thức
phù hợp và chưa đa dạng; hơn nữa người sử dụng lao động cũng chưa tạo
điều kiện cho công nhân trong việc tìm hiểu, tham gia các buổi truyền thông
về pháp luật”. (#18)
“Hầu như họ không biết về những vấn đề này, hạn chế trong tiếp cận thông
tin về những dịch vụ hỗ trợ pháp lý và cách thức để có được sự hỗ trợ pháp
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lý” (#15)
… “Khi gặp khó khăn, họ cũng không biết nên làm gì, tìm đến nơi nào để
được giúp đỡ”…(#18)
“Họ không biết hỗ trợ pháp lý là gì, do đó mặc dù có trung tâm hỗ trợ pháp lý
nhưng họ không biết để tìm đến”. (#50)
“Họ không tiếp xúc với báo chí, truyền thông nhiều. Thông thường Phường là
địa điểm hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm xã hội dễ bị tổn thương về
các thủ tục pháp lý. Họ chỉ ra đến Phường nhưng Phường không giải quyết
thì họ sẽ bỏ giữa chừng”. (#35)
Sự khác biệt về giới tính
Khi được hỏi “Trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bạn đang hỗ trợ bạn có quan
sát thấy sự khác biệt nào về mặt giới tính không?”, các đối tượng tham gia khảo sát
nêu ra một số khác biệt. Đối với tất cả các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, phụ nữ là
nhóm dễ bị tổn thương hơn nam. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đối với nhóm dương
tính với HIV, nam giới lại dễ bị tổn thương hơn nữ.
Biểu đồ 5: Khác biệt về giới tính trong nhóm người thụ hưởng
63%

61%

60%
47%

43%
33%
15%
7%

-

10%

6%

Người nghèo Nghèo nông Nghèo thành Người nhập Khuyết tật Sống với HIV
thôn
thị
cư
Phụ nữ bị tổn thương
Nam giới bị tổn thương

Khác

3. CSO - cầu nối giữa các nhóm xã hội dễ bị tổn thƣơng và hệ thống tƣ
pháp
Các dịch vụ của CSO
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Mỗi CSO ra đời theo sứ mệnh riêng của họ, với những chương trình và kế hoạch hỗ
trợ riêng nhắm vào những đối tượng phục vụ khác nhau. Tuy vậy, nhiều CSO tập
trung vào các hoạt động giống nhau như chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giáo dục cơ
bản, kỹ năng sống, … Trong khảo sát, chúng tôi hỏi các CSO có tham gia vào bất kì
hoạt động hỗ trợ tư pháp và/hoặc họ có cung cấp bất kì dịch vụ nào để thúc đẩy tiếp
cận tư pháp cho các nhóm dễ tổn thương hay không. Các dịch vụ được nhắc đến:





Công tác truyền thông nâng cao nhận thức về pháp luật
Hỗ trợ các cá nhân gặp khó khăn về các vấn đề pháp lý, giúp đỡ họ tiếp
cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý.
Theo dõi, đánh giá, tư vấn
Tạo điều kiện cho người được giúp đỡ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Các tổ
chức thường báo cáo rằng họ đã giúp đỡ các nhóm đối tượng tiếp cận tốt
nhất với dịch vụ công.

Box 8: Các dịch vụ của CSO nhằm giúp đỡ nhóm ngƣời dễ tổn thƣơng tiếp
cận tƣ pháp
“Mình làm công tác truyền thông nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật,
nhận diện người nào chưa có giấy tờ và chuyển gởi tới các cơ quan nhà nước
có liên quan, giúp họ tiếp cận với các dịch vụ, các tổ chức phi lợi nhuận
không lo nổi” (#56)
“Theo tôi, bản thân các tổ chức phi lợi nhuận không phải là những người
chuyên môn về luật, nhưng ít nhất là hiểu được đối tượng của mình là ai, gặp
khó khăn gì; nhu cầu gì và tạo cơ hội cho họ tiếp cận.Vai trò của chúng tôi là
làm sao nghĩ ra những cách tốt nhất để đối tượng của mình tiếp cận được các
cơ quan trách nhiệm pháp lý”. (#18)
“Trường hợp trước đây báo chí đã nói các em bị bệnh thiểu năng không làm
được giấy chứng minh nhân dân.Cho đến bây giờ bên tôi cũng không thể gỡ
được.” (#22)

Được tiếp nhận khi vừa bắt đầu khảo sát, những phản hồi trên đây là một trong số
vài ví dụ của CSO có hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp là dịch vụ chủ yếu của tổ
chức. Người tham gia được hỏi về các dịch vụ hỗ trợ trọng tâm của CSO. Ngoài ra,
người trả lời còn được hỏi họ có từng được cung cấp các dịch vụ cụ thể để bảo vệ
quyền lợi của nhóm người dễ bị thương tổn này chưa. Thông qua câu hỏi này,
nhiều CSO phát hiện ra rằng họ đã tham gia vào nhiều hoạt động tiếp cận tư pháp
hơn họ tưởng. (xem phụ lục 6, bảng 7)

24

Biểu đồ 6: Các dịch vụ của CSO hỗ trợ tiếp cận tư pháp

Dịch vụ CSO hỗ trợ tiếp cận tƣ pháp
Thông tin về luật

85%

Chuyển gởi đến các cơ quan

82%

Huấn luyện/giáo dục

65%

Chuyển đến chuyên gia/chính quyền

56%

Vận động thân chủ

50%

Tham vấn cho thân chủ
Trình yêu cầu/khiếu nại
Hợp tác trực tiếp với chính quyền

46%
44%
34%

Box 9: Ví dụ về các hoạt động hỗ trợ của CSO
Cung cấp các kiến thức, thông tin liên quan đến pháp luật, quyền và trách
nhiệm của các nhóm xã hội như mời luật sư nói chuyện chuyên đề, giải đáp
các thắc mắc, tư vấn các luật liên quan đến quyền, hướng dẫn, chuyển gửi
các trường hợp đến các văn phòng hỗ trợ pháp lý. (#50, #30)Can thiệp hỗ trợ
để được tiếp cận với các dịch vụ công như đi học, chăm sóc sức khỏe, vui
chơi giải trí. Hướng dẫn các hộ gia đìh làm giấy khai sinh cho trẻ; nếu đủ điều
kiện về tuổi, CSOs sẽ liên hệ nhà trường nhà nước, chuẩn bị các thủ tục cho
các em đi học chính quy, tìm các điểm khám chữa bệnh miễn phí. Đối với
những phụ nữ làm mại dâm, CSOs giới thiệu đến những nơi xét nghiệm và
theo dõi hỗ trợ cho đến khi nhận được dịch vụ hỗ trợ. Đối với những đối
tượng trợ cấp xã hội thì giới thiệu đến cơ quan chính quyền để được hưởng
trợ cấp. Hướng dẫn, giới thiệu người nhiễm HIV đến văn phòng trợ giúp pháp
lý khi họ có thắc mắc cần giải đáp, đòi quyền bình đẳng cho con em người
nhiễm HIV được đến trường như những em khác. (#56)
Ghi nhận những trường hợp khiếu nại, kiểm tra, theo dõi và giải quyết (nếu
trong khả năng) hoặc hướng dẫn nhóm dễ bị tổn thương làm đơn từ khiếu nại
để bảo vệ quyền. “Trong những phiên tòa có tranh chấp liên quan đến thanh
niên công nhân, trung tâm có thể đứng ra bảo vệ quyền cho họ. Giúp công
nhân viết đơn từ khiếu nại lên lãnh đạo doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước.
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Liên hệ mật thiết với các tổ chức công đoàn cơ sở để bảo vệ quyền lợi cho
thanh niên công nhân” (#18).

Dựa trên phản hồi của người trả lời, rõ ràng nhiều CSO đang cung cấp các dịch vụ
hỗ trợ cho các nhóm dễ tổn thương để giúp họ tiếp cận hệ thống tư pháp và cơ
quan pháp lý.
Đối tác hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tư pháp của CSO
Khi được hỏi “Tổ chức của anh chị hợp tác với tổ chức nào để cùng hợp tác bảo vệ
người hưởng lợi?”11, hầu hết CSO cho rằng họ hợp tác với các tổ chức hoặc cơ
quan thuộc chính quyền. Đa số cho hay đối tác chính quyền của mình là Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, cũng như Ủy ban Nhân dân địa phương (cấp
Phường, Quận và Thành phố). Các tổ chức công quyền khác có thể kể đến như Ủy
ban Phòng chống HIV/AIDS, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Tập huấn, các tổ chức chính
trị xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên), Hội
Luật gia Việt Nam, Công an. (xem phụ lục 6, bảng 8)
Nhiều phản hồi cũng cho rằng họ hợp tác với cả những tổ chức dân sự cũng như
các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Đáng chú ý là nhiều CSO chỉ ra rằng các vấn đề
về HIV/AIDS có nhiều liên quan đến phận sự của các tổ chức phi chính phủ quốc tế
hơn là những nhóm khác. Một vài đối tác có thể kể đến là: các trường học, công ty
(và văn phòng thương mại), các cơ quan Liên Hợp Quốc, tổ chức Ngân hàng Thế
giới (WB) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).(xem phụ lục 6, bảng 8)

11 Lưu ý: Cuộc khảo sát không hỏi người trả lời về chất lượng của các mối quan hệ này, mà chỉ hỏi hình thức hợp tác)
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Biểu đồ 7: Các tổ chức CSO cộng tác để bảo vệ quyền của người thụ hưởng

Khó khăn của CSO
Khi được hỏi các tổ chức này có phải đối mặt với những khó khăn khi họ thực hiện
các chương trình bảo vệ quyền lợi của đối tượng dễ bị tổn thương, 72% câu trả lời
là có. Sau đó, người phỏng vấn yêu cầu người tham gia khảo sát mô tả những
thách thức mà họ phải đương đầu. Ba phần tư trong số họ nói rằng nhưng vấn đề
khó khăn này liên quan đến ngân sách (75%). Hơn một nửa cho rằng đó là những
khó khăn về nguồn nhân lực (63,6%) và cập nhật thông tin và thủ tục pháp lý
(54,5%). (xem phụ lục 6, bảng 9)
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Biểu đồ 8: Khó khăn của các CSO trong việc bảo vệ quyền lợi người thụ hưởng

Thiếu hụt ngân sách
Liên quan tới vấn đề này, nhiều CSO tham gia trả lời cho rằng họ không có đủ
nguồn ngân sách để hỗ trợ các nhóm người dễ bị tổn thương về các thủ tục pháp lý
(kể cả thời gian cho cán bộ chuẩn bị tài liệu, chi phí đi lại). Đặc biệt đối với những
CSO mới được thành lập, phải chạy vạy để tìm kinh phí cho những hoạt động
thường nhật, đơn độc với những vấn đề pháp lý. Vấn đề tài chính thứ hai là việc
không thể tuyển dụng chuyên gia (làm nhân viên hoặc tư vấn viên) để giải quyết
những vấn đề này.

Box 10: Một vài ví dụ của CSO về tình trạng thiếu hụt ngân sách
Việc hỗ trợ làm CMND, giấy tờ tùy thân cho các nhóm dễ bị tổn thương là rất
phổ biến. Tuy nhiên quy trình gặp nhiều khó khăn và mất khá nhiều thời gian
để hoàn tất thủ tục hồ sơ vì phải tìm ra quê gốc và đi lại nhiều lần (để hoàn
tất các giấy tờ cần thiết). Chi phí cho việc đi lại cao; do đó nhiều trường hợp
đối tượng bị tổn thương phải tự bỏ tiền (nếu có thể) (#50)Chúng tôi hỗ trợ
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mang những trường hợp của công nhân ra tòa án, theo luật lao động, nhưng
mà chúng tôi không có đủ ngân sách để trả hết án phí. (#18)
Nhiều công dân có hộ khẩu tạm trú và thường trú cần giúp đỡ, nhưng vấn đề
là chúng tôi chỉ có đủ kinh phí hỗ trợ cho những trường hợp sống trong nội
thành. (#33)
Thiếu kinh phí để tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông về pháp luật, bởi
phải mời chuyên gia, kinh phí tổ chức và tiền đi lại cho các đối tượng thụ
hưởng,…. (#18)Thiếu kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng trong việc mời
luật sư hỗ trợ khi cần thiết. (#30)
“Nhà tài trợ của chúng tôi không đài thọ các khoản phí cho việc cung cấp hỗ
trợ tư pháp” (#40)
Khó khăn về Nguồn nhân lực
Có hai vấn đề nổi bật ở đây: thiếu hụt nhân sự và thiếu chuyên gia tư vấn pháp lý.
Nhìn chung, hầu hết CSO hoạt động với kinh phí hạn chế và cũng có thể chỉ có vài
nhân viên chính thức. Vì thiếu thốn ngân sách, một số nhân viên sẽ chấm dứt đảm
nhận nhiều trọng trách hoặc sẽ tìm một công việc khác. Đây không phải là hiện
tượng cá biệt của những tổ chức làm việc với vấn đề tiếp cận pháp lý, khó khăn về
nguồn nhân lực sẽ trầm trọng thêm khi các tổ chức mong muốn hỗ trợ đồng thời
nhiều dịch vụ khác nhau.
Khó khăn này được phản ánh trong dữ liệu thu thập trong quá trình khảo sát. Trong
số 60 CSO tham gia khảo sát: 40% có ít hơn 10 nhân viên và 63% nhân viên CSO
hoạt động toàn thời gian (xem phụ lục 6, bảng 10,11).
Trình độ học vấn của nhân viên đa phần từ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên
(36% tốt nghiệp phổ thông trung học; 47% từ trung cấp trở lên); bên cạnh đó cũng
có tới 17%& chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Kết quả khảo sát cho thấy, trong
tổng số 1.209 nhân viên của 60 CSO thì có 37% có qua các khoá tập huấn chuyên
môn, ví dụ như là về Công tác xã hội; 21% có các khoá tập huấn về Phát triển cộng
đồng, 24% có tập huấn về Luật/pháp lý.
Box 11: Một vài ví dụ các khó khăn về nhân lực
“Hiện tại tổ chức có 20 nhân viên là thường xuyên hoạt động, nhưng không có người
nào chuyên trách về luật pháp, pháp lý”. Không có người chuyên về pháp lý, nhân
viên mái ấm lại ít người, do đó khi có việc thì phải chạy đôn chạy đáo”. (#35)
“...Luật sư và các chuyên viên tư vấn pháp lý đã nhận lời mời hỗ trợ của chúng
tôi[trong quá khứ] không đáp ứng được nhu cầu hiện tại của chúng tôi nữa.” (10)
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Khó khăn về thủ tục pháp lý
Vấn đề thủ tục pháp lý hạn chế đáng kể công tác bảo vệ quyền lợi cho các nhóm
người dễ bị tổn thương của CSO. Dưới đây là những bất cập mà các CSO đã liệt
kê:
● Tư cách pháp nhân12 - Nếu CSO không có một tư cách pháp nhân chính thức
(không có chứng nhận hoặc con dấu hợp pháp), họ không thể bênh vực
những người được phục vụ của họ. (7, 9, 14, 15, 27, 31, 42, 52 và 60)
● Thủ tục nhiêu khê: những thủ tục cần thiết có thể phức tạp: tốn thời gian, tốn
công sức, không rõ ràng và/hoặc chồng chéo (1, 28 và 30); và/hoặc
● Thiếu nghiêm túc trong việc thực thi (và thực thi không thống nhất) – Một số
người trả lời cảm thấy những vấn đề được luật pháp bảo hộ không chắc luôn
được tôn trọng trong thực thế và những việc áp dụng được ở nơi này chưa
chắc thành công ở nơi khác. (28 và 50).
● Thiếu hiểu biết13 – Chỉ hơn một nửa người tham gia cho rằng có nhiều khó
khăn trong việc hiểu luật và/hoặc các chương trình quốc gia và chính sách
bảo vệ người dễ bị tổn thương.
Box 12: Ví dụ của CSO về khó khăn pháp lý
“[Quy trình] đòi hỏi nhiều giấy tờ và các thủ tục chồng chéo nhau” (#1)
“Hoàn thành các thủ tục này tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù khi luật sư nói chỉ cần 3
tháng, thực tế, phải tốn tới 12 tháng !” (#28)
“Luật thì có đó... nhưng không có hướng dẫn thi hành rõ ràng... hội luật gia không có
đủ thời gian để chỉ cho bạn. Hoàn thành tất cả các giấy tờ cần thiết là việc rất khó
đối với những người thụ hưởng.” (#1)
“[Chúng tôi không nhận được] cập nhật thông tin pháp lý khiến cho công việc giúp
đỡ trẻ em của chúng tôi bị trì hoãn.” (#30)
“... các cơ quan công quyền không thực hiện [luật]... [Trong] một vài trường hợp,
chúng tôi đã có đủ những giấy tờ được yêu cầu nhưng không thể đứng ra đòi quyền
lời cho người thụ hưởng của chúng tôi.” (#50)
Những khó khăn khác

12 Một số CSO cho biết họ phải có tư cách pháp nhân hợp lệ thì mới có thể hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương được. Nhiều CSO nói họ chỉ có con dấu
vuông, mà con dâu này thì không được chính quyền công nhận.
13 Vui lòng xem thêm trong mục tiếp theo, “Nguồn thông tin”, trong đó có phản hồi cho câu hỏi số 13 trong khảo sát.
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Bên cạnh những khó khăn về kinh tế, nhân sự và các vấn đề pháp lý, các CSO cũng
nhắc đến hai khó khăn khác: cơ sở hạ tầng và quan hệ của họ với các cơ quan
chính phủ.
Về cơ sở hạ tầng, các CSO đề cập đến những vấn đề như việc thiếu không gian
văn phòng (hoặc không gian văn phòng không thích hợp) để tiếp những người thụ
hưởng (6, 9, 10, 14, 31, 34, 35, 36, 42, 52 và 59) và/hoặc thiếu trang thiết bị (như
máy tính) để phục vụ công việc (1, 25, 41 và 49).
Về việc quan hệ với các cơ quan chính phủ và/hoặc công chức nhà nước, CSO nói
đến những khó khăn trong việc liên hệ hoặc giao tiếp với những người đại diện nhà
nước, như:
● Công chức bận rộn vì họ đảm đương nhiều trách nhiệm và có thể không chủ
động liên hệ với CSO (1, 2, 28, 30 và 48); và/hoặc
● Nhân viên CSO thường phải chờ hoặc “đi tới đi lui” nhiều lần khi họ muốn
tiếp xúc với người đại diện cơ quan nhà nước (35, 38 và 42).
Như đã chỉ ra ở phần trên, hầu hết CSO hợp tác với các văn phòng/cơ quan chính
phủ để hỗ trợ người thụ hưởng tiếp cận hệ thống tư pháp (xem phần “Đối tác hỗ trợ
tiếp cận tư pháp của CSO” và phụ lục: Bảng 12). Tuy vậy, nhiều CSO nói rằng họ
gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước. Một số
CSO nhận thấy ở những nơi khác nhau, sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước cũng
khác nhau. Ví dụ, ở một vài nơi, công chức nhà nước cởi mở, tạo điều kiện thuận
tiện cho người thụ hưởng và làm việc với CSO. Tuy nhiên, ở nơi khác, những người
làm ở các cơ quan nhà nước có thể yêu cầu quá máy móc các thủ tục, và cũng
không sẵn lòng chỉ ra những vướng mắc khiến cho nhóm người dễ bị tổn thương
tiếp cận hệ thống tư pháp.
Box 13: Những trƣờng hợp thành công
Có trường hợp làm giấy khai sinh, 27 -28 tuổi vẫn chưa làm được.Em là người trực
tiếp hướng dẫn em đó đi.Em đó là người có HIV, lúc đầu em hướng dẫn người đó
đến 111 Lê Thánh Tôn. Ở đó hướng dẫn về quê gốc nơi sinh ra; nhưng em này khó
ở chỗ khi em được 4 -5 tuổi thì cha mẹ ly dị, mẹ về bắc, cha về quận 2 và bây giờ
cha mất rồi, do đó không biết gốc ở đâu. Em mới quay lại phòng 111 Lê Thánh Tôn
thì họ nói bó tay, không biết làm thế nào. Sau đó, em làm theo kinh nghiệm của em,
em nói với em này là về quận 2 – nơi em sinh sống và lớn lên để nhờ 2 người hàng
xóm làm chứng, rồi đem lên quận 2 nhờ làm giấy khai sinh; quận 2 nói là không có
hộ khẩu ở đây, ai làm chứng cho sinh ở đây; và yêu cầu phải tìm người thân như dì
cậu bác chú. Nhưng dì cậu bác chú đều không biết ở đâu gần như là em này bị bỏ
rơi từ nhỏ.Em mới liên lạc với người mẹ ở ngòai Bắc xem có cách nào hay không?Vì
em cũng làm cho 1 trường hợp là nhờ dì/ cậu/ mợ cho nó nhập hộ khẩu để làm giấy
khai sinh, giấy chứng minh nhân dân.Nhưng khi em áp dụng cách này ở ngòai Bắc
thì họ không chịu, vì họ bảo rằng khi sống ở đó không khai báo, không có giấy kết
hôn họ không làm được. Do đó, cho đến giờ không có giấy tờ. Em này có 2 đứa con,
2 đứa con này thì nhờ người đỡ đầu ở quận 4 làm khai sinh cho 2 đứa nhỏ; 2 bé này
khi đến tuổi đến trường đang ký nhập học thì bắt buộc mẹ phải có chứng minh nhân
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dân, tạm trú; nhưng mẹ không có gì hết thì sao hai đứa nhỏ này đi học. Nguồn: Thảo
luận nhóm CSOs, Đại diện hỗ trợ người có HIV, Viện PTBVVNB, 18/5/2011) (#50)
Đối tượng hưởng lợi có những khó khăn như người khuyết tật khiếm thính, thiểu
năng thì không thể tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan chức năng vì do khuyết tật của
họ và do hạn chế về trình độ chuyên môn. Hơn nữa, bản thân các đối tựơng này
không có giấy tờ tùy thân nào nên không biết gốc gác, nhà cửa ở đâu,… Do đó các
tổ chức phải có người hỗ trợ đi với họ. “Nói về pháp lý, các cơ sở khuyết tật gặp
nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan.Ví dụ về giấy tờ, bên này có 6 em
không có giấy tờ. Còn nói về các em khiếm thính, mỗi lần đến các cơ quan phải có
người đi theo phiên dịch, thiểu năng thì cũng như vậy, các em không có gì trong đầu
nên cũng có người đi theo, do đó khó khăn gấp đôi. Cho nên hỗ trợ về pháp lý
nhưng phải xem xét thêm như ở nước ngoài người câm điếc đến các cơ sở pháp lý
thì cũng có người trao đổi hiểu được, không cần người đi theo phiên dịch”. Ở Cơ sở,
cũng có những em gia đình ở Thanh Hóa, cha mẹ bỏ đi mỗi người mỗi nơi, không có
giấy tờ tùy thân, đi vô tới TPHCM sau đó bị bắt đưa vô trại tâm thần. Trại tâm thần lại
gửi cho cơ sở mình, mình chỉ có giấy ở Trại tâm thần gửi ra vì nó không bị tâm
thần.Trường hợp này không biết làm sao, chưa giải quyết được. Một trường hợp
khác, nó bị thiểu năng, Trường May mắn gửi qua bên này, nó không biết nhà cửa ở
đâu, nó ở với mình 1 năm hỏi tên mình tên gì nó cũng không biết luôn. Như vậy nó đi
đến đâu bắt buộc mình phải đi theo, không thể bỏ ra được.” (#22)
“Có những em hiện nay không biết chữ, có những em học đến lớp 3, lớp 4, hoàn
cảnh khó khăn nhưng cơ sở mình chưa hỗ trợ tiếp cận giáo dục được. Khi nghe nói
đến công quyền là các em rất sợ, gần 90% nhìn thấy công an là sợ, không tự tin vì
không có chữ; khi nói đến cơ quan chính quyền nó sợ, nó không hiểu ngừơi ta nói gì”
(#22)
Có văn bản quy định đứa trẻ được quyền làm giấy khai sinh tại nơi nó sinh ra. Có địa
phương làm rất dễ, có địa phương làm rất khó vì nó phụ thuộc vào người cán bộ. Chị
đã làm CMND rất dễ dàng, anh đó đón tiếp rất niềm nở và cùng với chị làm bởi anh
đó nhận thức rằng đây là 1 công việc chung, ảnh vận động 1 người dân địa phương
đưa con bé này vào hộ khẩu của hộ đó, vì nguyên tắc là có hộ khẩu mới làm CMND;
thế là con bé đó làm được CMND. Nhưng trước khi làm CMND thì chị có làm cam
kết là sẽ gửi bé vào một cơ sở bởi vì nó mất cha, mất mẹ và nạn nhân của xâm hại
tình dục của cha ruột… Nhưng trường hợp khác mình tới địa phương khác thì cứ
ngồi chờ, rồi cho một cái hẹn, chờ mãi, phải đi lại nhiều lần” (#35)

Thêm vào đó, một rào cản khác ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ là sự thiếu chia
sẻ thông tin (như kinh nghiệm) giữa các CSO. Đối với một số lượng lớn trường hợp
tương tự nhau của những nhóm dễ bị tổn thương, một số CSO xử lý rất hiệu quả,
tuy một số khác thì không. Từ cuộc khảo sát, chúng tôi thấy rằng 60% CSO hợp tác
với nhau, những tổ chức tương tự nhau, với cùng một nỗ lực mang đến sự hỗ trợ
tốt hơn cho người được thụ hưởng (xem phụ lục 8, bảng 6), tuy vậy, thông qua thảo
luận nhóm tập trung, chúng tôi thấy rằng những hợp tác như thế không bao gồm
chia sẻ thông tin từ các trường hợp cụ thể và những phương pháp xử lý đối với
những trường hợp này.
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Nguồn thông tin
Các CSO được hỏi họ dùng nguồn nào để cập nhật tin tức về luật pháp, chương
trình và chính sách ảnh hưởng đến các nhóm dễ tổn thương mà họ hỗ trợ. Theo
biểu đồ bên dưới, hầu hết các CSO cập nhật thông tin từ các kênh truyền thông địa
phương (báo chí, TV và các kênh khác); 48% thường cập nhập nguồn luật mới.
Trong khi đó, khoảng 40% CSO thường xuyên tham vấn từ các nhân viên chính phủ
và 30% thỉnh thoảng. Dưới 20% đã từng tìm đến một chuyên gia tư vấn luật để cập
nhật những qui định mới. (Trong số này thì khoảng 12% có một luật sư riêng (được
trả lương hay tư vấn miễn phí) chịu trách nhiệm cập nhập cho tổ chức mình những
qui định phát luật, các chương trình và chính sách có liên quan (xem phụ lục 6,
bảng 13).
Biểu đồ 9: Các nguồn thông tin của CSO

Thông tin từ báo chí

90%

Đọc luật mới ban hành

48%

Tham vấn với nhân viên chính quyền

Thông tin từ các hội đoàn

T.xuyên

35%

40%

30%

23% 10%

Chuyên gia tƣ vấn luật 12%7%

T.thoảng

10%

17%

30%

67%

82%

Ít/Chưa bao giờ

Các CSO thường gặp khó khăn trong việc hiểu các qui định phát luật, các chính
sách và chương trình có liên quan đến các nhóm đối được hưởng lợi14. Mặc dù
48% CSO được khảo sát cho rằng họ không hề gặp khó khăn trong việc hiểu các
qui định này, thì số còn lại thừa nhận rằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc
14 Một số vấn đề trong đây được nêu trong những câu trả lời mở cho các câu hỏi về những rào cản mà CSO gặp phải trong quá trình thúc đẩy tiếp cận tư
pháp thông qua các dịch vụ hỗ trợ của họ (vui lòng xem Những khó khăn về thủ tục pháp lý ở phần trên).
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hiểu các qui định. 40% cho rằng họ gặp khó khăn trong việc hiểu và tận dụng các
quyền được phát luật bảo vệ hoặc các chương trình của chính phủ. Một số khác thì
gặp khó khăn trong việc nắm được ý nghĩa của các qui định - 23%; hoặc được
thông báo về những thay đổi trong các qui định - 20%. (xem phụ lục 6, bảng 14).
Các tổ chức xã hội hiện gặp khó khăn về kiến thức pháp luật có liên quan đến đối
tượng được hưởng lợi.Một phần là do hạn chế về kiến thức luật, không thể hiểu và
nắm được hết tất cả các luật ban hành; không thuộc phạm thù chuyên môn nên
không thể hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm đối tượng. (#28, #56)
Biểu đồ 10: Những khó khăn của nhân viên CSO trong việc hiểu luật pháp, các
chương trình và chính sách
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Khách

Cập nhật

Giải thích

Thực hiện

Không có thử
thách

Một số khó khăn đã được mô tả tỉ mỉ trong phần trước của báo cáo này (vui lòng
tham khảo mục “Những khó khăn của các CSO”. Trong khảo sát này, chúng tôi đã
yêu cầu các CSO chia sẻ những câu chuyện thành công của họ trong quá trình
công tác, chẳng hạn những dịch vụ của CSO đã giúp những đối tượng lấy lại được
công bằng. Trong khung bên dưới là một số ví dụ những dịch vụ đã đóng góp
những thay đổi đáng kể cho các đối tượng.
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“Trong những phiên tòa tranh chấp có liên quan đến nhóm công nhân trẻ, trung tâm
của chúng tôi có thể giúp bên nguyên đơn viết đơn kiến nghị, đơn kháng án đối với
ban quản lý công ty hay các cơ quan chính phủ. Chúng tôi có mối quan hệ gần gũi
với công đoàn địa phương để bảo vệ quyền lợi của công nhân”. (10)
“Khi những đứa trẻ bị trường từ chối do sự phân biệt đối xử, chúng tôi sẽ làm việc
trực tiếp với hiệu trưởng. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ hướng
dẫn gia đình của trẻ cách đệ đơn kiện” (50)
“Đối với những tổ chức tư vấn, nơi mà họ có thể nhận được sự chỉ dẫn cụ thể đối với
những vấn đề của họ. Chúng tôi sẽ tập trung giúp họ hiểu rõ những quy định của
pháp luật và hướng dẫn họ cách hệ thống tư pháp hoạt động như thế nào.” (31)
“Hướng dẫn cách điền những form đăng kí mua nhà, chứng minh nhân dân, đăng kí
tạm trú cho trẻ”. (30)
“ Chúng tôi giúp sinh viên nộp đơn xin miễn học phí” (12)
“ Chúng tôi đấu tranh để trẻ có HIV được đến trường học như những đứa trẻ bình
thường khác” (13)
“Giới thiệu cho các chính quyền địa phương những khoản trợ cấp hàng tháng” (19).
“Khi quyền của người bị nhiễm HIV hoặc những đối tượng dễ bị tổn thương khác bị
vi phạm, chúng tôi hướng dẫn họ đến những trung tâm, tổ chức hoặc những các
nhân có thể bảo vệ cho họ. (9).

4. Xây dựng năng lực cho các CSO để tăng cƣờng khả năng tiếp cận tƣ
pháp của các nhóm đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng
Hầu hết các CSO đều tin rằng họ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc
đẩy khả năng tiếp cận tư pháp cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Trong số
các dịch vụ, họ cảm thấy họ có thể (hay muốn) đóng góp nhiều nhất là chia sẻ thông
tin (77%), kết nối các đối tượng với các chuyên gia phù hợp (75%) hoặc các tổ chức
hữu ích (75%). Thêm vào đó, nhiều CSO mong muốn thực hiện các buổi tập huấn,
cung cấp các kiến thức và/hay tập huấn về các quyền (58%) và/hoặc tư vấn cho các
đối tượng thụ hưởng về các quyền và những địa chỉ cần cầu cứu khi các quyền này
bị xâm phạm ( cũng chiếm 58%). Trong khi đó, 55% muốn thay mặt đối tượng thụ
hưởng của mình vận động hanh lang hoặc ủng hộ những hoạt động nhằm mục đích
hoàn thiện các chính sách.
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Biểu đồ 11: Danh sách dịch vụ “mong muốn”15
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Có những dịch vụ khác mà các CSO cũng muốn thực hiện là tham gia các hoạt
động cộng đồng, các phiên xét xử bảo vệ, xây dựng mạng lưới (để cập nhật thông
tin với nhau), chia sẻ thông tin và tập huấn các luật sư về những quy định pháp luật
có ảnh hưởng đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
Những nhu cầu
Sau khi khảo sát về những dịch vụ nào mà CSO muốn tiếp tục thực hiện và/hoặc
muốn cải tiến để có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho các đối tượng, chúng tôi đã
yêu cầu các CSO chia sẻ về những nhu cầu hay hỗ trợ mà họ cần giúp đỡ để có thể
thực hiện được những cải tiến nêu trên. Sau đây là những nhu cầu được đề cập
nhiều nhất:
 Sự rõ ràng hơn trong các quy định pháp luật, các chính sách và chương
trình:
o Văn bản luật và các văn bản hướng dẫn phải rõ ràng.
o Các qui trình chi tiết và các thông tin được yêu cầu
o Thông tin không bị chồng chéo
o Các tài liệu dễ đọc, cụ thể cho từng đối tượng
 Tăng cường khả năng thực thi pháp luật, các chính sách và chương trình:
o Các thủ tục rõ ràng để mọi người biết quyền lợi của họ
15 Câu hỏi khảo sát (16): Giả sử không gặp trở ngại gì về nguồn lực, thì anh/chị muốn cung cấp (hoặc muốn tiếp tục cung cấp) dịch vụ nào sau đây để bảo
vệ quyền lợi của người hưởng lợi?
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o Hậu quả của việc thiếu hoặc khả năng thực thi pháp luật kém (ví dụ,
xử phạt)
o Đảm bảo rằng chính quyền địa phương được cập nhật các qui định
phát luật và làm để nào để thực hiện
Hội thảo / thảo luận để nâng cao kiến thức và năng lực nhân viên CSO đang
hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương
o Chủ đề: kiến thức pháp luật, quyền lợi (ưu đãi và cơ bản), quy trình hệ
thống tư pháp và thủ tục, vận động chính sách, làm thế nào để đóng
góp ý kiến cho những quy định về pháp luật, tuyên truyền cũng như
các kỹ năng mềm (như là lắng nghe, giao tiếp và kỹ năng đàm phán
với các CSO và chính phủ)
o Đối tượng: nhân viên CSO, những người hưởng lợi và cộng đồng.
o Định dạng: quy định pháp luật có liên quan, trường hợp cụ thể, chia
sẻ.
Tăng cường hợp tác và thông tin liên lạc
o Giữa các Cục/Sở Tư Pháp
o Giữa các CSO, cơ quan chính phủ, luật sư, …
o Các tổ chức trung ương CSO có thể hỗ trợ pháp lý hay giải đáp các
câu hỏi.
Nâng cao năng lực cán bộ để hỗ trợ các đối tượng.
Tăng cường hỗ trợ từ chính phủ (hỗ trợ các nhóm đối tượng bị thiệt thòi như:
dịch vụ dịch thuật, tiếp cận với văn phòng chính phủ, trợ cấp đi lại…)
Cho phép các CSO nhận một giấy phép hoạt động chính thức (hoặc, có thể
cung cấp quyền cho các CSO không chính thức để họ có thể thay mặt cho
đối tượng hưởng lợi của mình thực hiện các công việc.
Ngân sách, để các CSO có thể thuê/tập huấn các chuyên gia pháp lý và/hoặc
thuê một văn phòng hay một nơi an toàn để tiến hanh các cuộc họp và/hoặc
tham vấn với các nhóm dễ bị tổn thương.

Trên cơ sở các nhu cầu nêu trên, tình hình hiện tại và mong đợi của các CSO, dưới
đây là một số khuyến nghị từ cuộc nghiên cứu:
1. Tăng cường các khóa tập huấn, hoạt động truyền thông và xây dựng năng lực
về pháp luật và các thủ tục pháp lý cho các CSO. (Tập huấn có thể bao gồm
các quy định pháp luật, nhưng phải đi xa hơn pháp luật, chẳng hạn như đề ra
một phương pháp tiếp cận để tăng cường khả năng tiếp cận tư pháp). Những
tập huấn như thế này có thể được kết hợp với việc phổ biến và giới thiệu các
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các CSO sẽ cần một số thời gian
để vận dụng các thông tin này vào thực tế sau khi một khóa tập huấn. Sau đó,
cần có một cuộc họp và một diễn đàn để chia sẻ những thành công và khó
khăn trong suốt quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, họ sẽ được trang bị tốt
hơn để vận động chính sách.

2. Chia sẻ thông tin giữa các CSO:
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Rõ ràng là các CSO có nhu cầu thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin về
những thách thức chung và các giải pháp thành công đối với những thách
thức đó. Một số gợi ý rằng điều này được thực hiện bởi một tổ chức phối hợp
hoạt động tốt với các nhóm mục tiêu. Điều này cho thấy rằng, thông qua chia
sẻ những kinh nghiệm đó, các CSO có thể tìm hiểu làm thế nào để xử lý các
trường hợp tương tự.
Các CSO sẽ gặp gỡ thường xuyên (một người trong đợt khảo sát đề nghị
nên gặp thường xuyên mỗi quý), chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm
làm việc thông qua những trường hợp cụ thể, chia sẻ những khó khăn gặp
phải, để các tổ chức khác có thể đóng góp ý kiến và ý tưởng hoặc học hỏi từ
những kinh nghiệm đó. Hơn nữa, nhóm này có thể tổ chức một cuộc đối thoại
giữa các CSO và chính quyền địa phương để vận động hành lang cho các
chính sách liên quan

3. Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các CSO và các nhóm dễ bị tổn thương. Có
hai đề xuất như sau:
 Hỗ trợ pháp lý qua điện thoại: các nhóm tư vấn pháp lý qua điện thoại có thể
được thiết lập để hỗ trợ cho các CSO bằng cách chia sẻ thông tin, trả lời các
câu hỏi và xử lý các vấn đề mà các CSO phải đối mặt để nỗ lực hỗ trợ các
nhóm dễ bị tổn thương có thể tiếp cận hệ thống tư pháp.
 Cung cấp thêm văn phòng hoặc nơi an toàn để hỗ trợ pháp lý cho các nhóm
dễ bị tổn thương.
o Phối hợp với các văn phòng hỗ trợ pháp lý hiện hành, chẳng hạn như
văn phòng hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, người có HIV, người lao
động nhập cư.
o Thành lập thêm văn phòng hỗ trợ pháp lý cho các nhóm dễ bị tổn
thương.
“Khi các tổ chức xã hội gặp phải một số khó khăn / vấn đề, họ có thể liên hệ
với các luật sư để hiểu rõ các quyền của họ, nắm rõ các quy định pháp luật
và các thủ tục cần thiết. Các luật sư có thể giúp họ có hành động nhanh hơn
chúng tôi." (#18)
“Cần có sự phối hợp giữa các văn phòng hỗ trợ pháp lý và các CSO. CSO là
có khả năng tìm hiểu nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương tốt hơn, trong
khi đó, luật sư lại có khả năng hiểu rõ hơn về pháp luật và có thể cung cấp hỗ
trợ pháp lý ". (#30 và tài liệu thảo luận nhóm với các CSO tại SISD,
18/5/2011).
4. Tăng cường việc cộng tác với các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác
Một số các CSO nhận xét rằng các tổ chức phi chính phủ không thể đáp ứng tất cả
nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương mà họ phục vụ. Các tổ chức phi chính phủ
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được coi là một cây cầu để tạo điều kiện cho các đối tượng truy cập vào hệ thống tư
pháp. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp còn phụ thuộc vào các yếu tố
khác (như: sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ có liên quan.)
“Theo tôi, các CSO được trang bị kiến thức pháp luật là chuyện rất tốt, nhưng chúng
ta không thể giả định rằng sẽ có kết quả ngay lập tức. Trong khu vực của chúng tôi,
chúng tôi làm việc với các quan chức chính phủ ở cấp quận và cấp phường, vì các
quan chức địa phương hiểu các vấn đề và nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng.
Một kênh khác là cung cấp các lớp tập huấn cho chủ nhà cho thuê. Những người
này có thể đưa ra lời khuyên cho người thuê phòng hay thuê nhà. Mạng lưới tuyên
truyền này đã hoạt động hiệu quả trong ba năm qua bởi vì nó giúp giải quyết ba vấn
đề:(1) cán bộ nhà nước chỉ làm việc tám giờ mỗi ngày và người lao động không thể
rời văn phòng trong giờ làm việc, (2) văn phòng pháp lý được đặt gần Ủy ban nhân
dân, thông thường cách khá xa khu vực dân cư, do đó để đến được đó rất mất thời
gian và tốn kém, và, cuối cùng nhưng chưa phải là hết, (3) những cá nhân này, đa
số, đến từ các tỉnh, luôn ngần ngại giao tiếp với các quan chức chính phủ. Vì vậy,
chúng ta cần phải suy nghĩ về một cách tiếp cận dựa vào cộng đồng để có thể giải
quyết vấn đề trong những điều kiện như vậy.” (#18)
Mô hình mong muốn cho việc xây dựng năng lực
Để xây dựng năng lực cho các CSO hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận
hệ thống tư pháp, các CSO được yêu cầu chia sẻ các ý kiến và những hình thức tập
huấn được ưa chuộng. Trong số bốn đề nghị được đề xuất, khoảng 90% những
người được hỏi cho biết họ sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ / tất cả bốn định dạng được
đề xuất xây dựng năng lực, trong đó bao gồm: hội thảo tập huấn (88%), các diễn
đàn để chia sẻ thông tin giữa các CSO (92%); diễn đàn để giao tiếp giữa chính phủ
và các tổ chức CSO (88%) và thành lập một trung tâm giới thiệu hoặc danh bạ cho
các CSO đang làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương (90%).
Các CSO trả lời khảo sát cho biết họ sẽ đạt được nhiều kết quả với các hoạt động
như vậy nếu họ được tổ chức tốt.
Những kỳ vọng của CSO cho chƣơng trình xây dựng năng lực
Như đã nêu trong phần trước, nhân viên CSO rất quan tâm và sẵn sàng tham gia
vào chương trình xây dựng năng lực để hỗ trợ những nỗ lực của họ thúc đẩy khả
năng tiếp cận tư pháp cho các đối tượng. Dưới đây là những kỳ vọng cho bất kỳ
chương trình xây dựng năng lực nào:
 Xây dựng kiến thức về luật pháp / các thủ tục (28 người trả lời)
o Cập nhật thông tin pháp lý
o Trợ giúp để làm rõ các qui định của pháp luật và so sánh với việc
ứng dụng trong thực tế.
o Các thủ tục hành chính.
 Tăng cường kỹ năng và năng lực cho các nhân viên (14 người trả lời).
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 Nâng cao chất lượng dịch vụ cho người thụ hưởng (14 người trả lời).
 Chia sẻ kinh nghiệm / thực hành tốt nhất (7 người trả lời).
 Những kỳ vọng khác (7 người trả lời):
o Thiết lập mạng lưới cơ hội ( thành lập một hệ thống liên kết các CSO).
o Tập huấn cho người thụ hưởng.
o Cập nhật các quy định pháp luật.
o Vận động và ủng hộ các chính sách.
o Gặp gỡ / Tìm hiểu được các quan chức chính phủ.
o Có các khóa học khác nhau cho CSO phục vụ các nhóm đối tượng
khác nhau.
o Dễ hiểu & thú vị
Nhiều CSO nói rằng họ đã tham gia vào các khóa tập huấn về tiếp cận tư pháp và
quyền, tuy nhiên, họ nói rằng các phương pháp tập huấn và nội dung không thực tế
hoặc không đáp ứng được nhu cầu của họ. Một vài người trả lời đã để nghị tổ chức
các buổi tập huấn riêng cho từng nhóm của CSO, dựa trên các nhóm dễ tổn thương
mà họ đang hỗ trợ (các buổi tập huấn này phải hướng đến nhu cầu riêng của từng
nhóm dễ tổn thương). Do đó, họ đề nghị chương trình tập huấn trong tương lai tập
trung vào các nội dung thiết thực và cụ thể. Biểu đồ dưới đây thể hiện chi tiết các
chủ đề tập huấn mà các CSO ưa thích:
Biểu đồ 12: Chủ đề tập huấn được yêu thích

Luật pháp
Giúp người thụ hưởng bảo vệ bản thân
Vận động hành lang
Các quy trình
Cách làm cho người hưởng lợi tham gia
Kỹ năng giải quyết tình huống TOT
Truyền thông (kỹ năng mềm)
Giải quyết mâu thuẫn (kỹ năng mềm)
Quản trị tình huống (kỹ năng mềm)
Làm việc (kỹ năng mềm)
Thương lượng (Kỹ năng mềm)
Truyền thông (Người thụ hưởng)
Truyền thông (Chính quyền)
Tiếp cận khách hàng (Kỹ năng mềm)

80%
77%
68%
67%
58%
53%
52%
50%
48%
45%
45%
42%
40%
38%

Biểu đồ cho thấy các thông tin và chủ đề về luật luôn nhận được sự quan tâm nhiều
nhất từ các CSO (57% người trả lời xếp hạng 1, 2, 3 theo thứ tự ưu tiên). Đứng thứ
2 là các buổi tập huấn về kỹ năng mềm (45% người trả lời xếp hạng 1, 2, 3 theo thứ
tự ưu tiên). Các kiến thức về các quy trình yêu cầu quyền lợi và khuyến khích người
thừa hưởng bảo vệ quyền của chính mình xếp hạng thứ 3, 4 (với 37% và 35%
người trả lời xếp hạng chủ đề này ở vị trí 1, 2, 3.)
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Thông tin phản hồi ở trên phần nào khác với danh sách các nhu cầu được liệt kê chi
tiết trong phần trước. (Lưu ý: Xin vui lòng tham khảo phần "Nhu cầu" để xem một
danh sách khác liệt kê các chủ đề tập huấn được đề xuất)
Những đề nghị về tập huấn
Về thời gian tập huấn, có nhiều ý kiến khác nhau: 20% thích chương trình tập huấn
chỉ trong 1 ngày, 56% muốn có một tập huấn từ 2 đến 3 ngày và 24% thích chương
trình tập huấn 3 ngày hoặc nhiều hơn.
Về thời gian, người trả lời có sự đồng thuận cao hơn. 64% nói rằng họ thích chương
trình tập huấn nguyên ngày hơn là các khóa tập huấn ngắn (31% ưa thích nửa ngày
và chỉ 5% chọn tập huấn kéo dài một vài giờ).
Những người trả lời cũng được hỏi khi nào là ngày tốt nhất trong tuần để tổ chức
một hội thảo tập huấn. Hầu hết các ngày trong tuần được chọn, đặc biệt là thứ Tư,
thứ Năm và thứ Sáu.
Về địa điểm tập huấn, 78,3% cho biết rằng họ địa điểm tập huấn tại tổ chức tại
thành phố Hồ Chí Minh (thay vì ở một tỉnh khác ở miền Nam)

KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ
Các CSO là lực lượng hỗ trợ chính cho các nhóm dễ bị tổn thương và đóng một vai
trò quan trọng, như một cầu nối cho các nhóm này để cải thiện khả năng tiếp cận hệ
thống tư pháp. Các CSO phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thực
hiện vai trò này. Những khó khăn gặp phải bao gồm cả khó khăn trong nội bộ (ví dụ
như ngân sách, nguồn nhân lực, năng lực kỹ thuật) và những khó khăn do những
yếu tố bên ngoài (ví dụ như sự không rõ ràng của pháp luật, thực thi pháp luật
không nhất quán, phân biệt đối xử và phân biệt về mặt hệ thống, thiếu thông tin liên
lạc và phối hợp hiệu quả) :
Các CSO nói rằng họ sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực có đề ra mục tiêu và thực
tế để xây dựng năng lực nhân viên của họ nhằm thúc đẩy tiếp khả năng tiếp cận tư
pháp cho các đối tượng của họ. Đặc biệt, các CSO đã thể hiện nhu cầu và mong
muốn tham gia vào:
-

-

-

Hội thảo tập huấn cho các nhân viên CSO để cải thiện các kỹ năng mềm và
kiến thức chuyên môn, đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật và thủ tục
pháp lý, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và các kỹ năng đàm phán;
Đẩy mạnh thông tin liên lạc, phối hợp và chia sẻ giữa các tổ chức CSO tại
thành phố Hồ Chí Minh và trên khắp Việt Nam;
Đẩy mạnh thông tin liên lạc và phối hợp giữa các CSO và các quan chức nhà
nước cũng như các CSO và các luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý, cơ quan
nghiên cứu, các phương tiện truyền thông địa phương và các nhóm khác để
thúc đẩy khả năng tiếp cận tư pháp. ; và
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp luật có mục tiêu cho các CSO phục vụ
các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như hỗ trợ tư vấn pháp lý qua điện
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thoại di động và / hoặc một phần mở rộng thêm các văn phòng tư vấn miễn
phí (hoặc có trợ cấp?)
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: Báo cáo về hai buổi thảo luận Nhóm tập trung
Ngày 18/5/2011 Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ đã tổ chức 2 cuộc thảo luận nhóm tập trung
đại diện các tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương: nhóm người
khuyết tật, nhóm người nhiễm HIV, nhóm người nghèo thành thị, nhóm người làm mại dâm, nhóm
dân tộc thiểu số, nhóm công nhân nhập cư, nhóm nạn nhân buôn bán người.
Tổng số khách mời là 20 tổ chức, tuy nhiên chỉ có 12 đại diện tổ chức tham dự; các tổ chức còn lại
đã xác nhận tham dự nhưng đến ngày họp thì báo lại do bận việc đột xuất nên không đến được.
- Nhóm thứ nhất được tổ chức vào sáng ngày 18/5/2011, có 6 người tham dự; thành phần tham dự
bao gồm đại diện các tổ chức xã hội dân sự đã có những hoạt động hỗ trợ các vấn đề liên quan
đến pháp lý
- Nhóm thứ hai được tổ chức vào chiều ngày 18/5/2011, có 5 người tham dự đại diện cho các tổ
chức xã hội dân sự có nhiều kinh nghiệm trong các họat động hỗ trợ pháp lý cho các nhóm dễ bị
tổn thương.
Thành phần tham dự và nội dung thảo luận cụ thể của từng nhóm xin xem cụ thể ở mục 5.

5. KẾT QUẢ:
5.1. Kết quả của cuộc thảo luận nhóm thứ nhất:
1.

Thành phần tham dự: 6 người

2.

Người hướng dẫn thảo luận và trợ lý:
Người hướng dẫn:

Nguyễn Thị Minh Châu

Thư ký:

Nguyễn Thị Bảo Hà

Quan sát viên:

Phạm Trường Sơn, Đại diện Trung tâm LIN

3. Kết quả:
Thảo luận một số khái niệm chung:
-

Nhóm dễ bị tổn thương/nhóm yếu thế:
Có nhiều ý kiến về 2 khái niệm này, nhưng hầu như người tham dự không có sự phân biệt rõ rệt
giữa nhóm dễ bị tổn thương và nhóm yếu thế. Tuy nhiên giữa chúng có sự khác nhau về mức
độ, dễ bị tổn thương nghe “nhẹ nhàng hơn”, với những hoạt động của chúng ta có thể cải thiện
được, còn khi nói đến “yếu thế” thì vô hình trung đã đặt người ta vào một vị thế “yếu”, khó có thể
tranh đấu để vươn lên được. “Trong dự án của chúng tôi, xem đối tượng nhập cư là nhóm đối
tượng dễ bị tổn thương, là nhẹ hơn, ít bị tổn thương hơn so với nhóm yếu thế”, “dùng từ dễ bị
tổn thương nghe đỡ bị tổn thương hơn vì là nhóm người khuyết tật nên khi nghe dễ bị tổn
thương nghe tế nhị hơn, yếu thế thì như gạt người ta qua 1 bên.”, “dùng từ dễ bị tổn thương thì
tế nhị hơn. Nhóm yếu thế mang tính hơi tiêu cực”, “yếu thế là dán nhãn cho họ là ko vững vàng,
xếp loại riêng họ còn dễ bị tổn thương thì vững vàng hơn.”
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Các ý kiến đều thống nhất là đối với các nhóm đối tượng mà dự án tập trung nên dùng từ là
nhóm dễ bị tổn thương.
Ngoài 7 nhóm đối tượng hửơng lợi mà dự án tập trung thì trong xã hội thì còn có nhóm người bị
bệnh phong, người mới cai nghiện về. Những nhóm này rất dễ bị tổn thương, “Bệnh phong
không nằm trong nhóm người khuyết tật, vì họ trực thuộc bệnh viện Da liễu, không thuộc Hội bảo
trợ người tàn tật, nên không nằm trong nhóm người khuyết tật; trong khi bệnh phong thì cũng
giống như người HIV, khi nói bệnh phong thì họ rất dễ bị cô lập, dễ bị tổn thương. Hiện nay có 1
số tổ chức bên tôn giáo như các sơ các cha cũng rất quan tâm đến những người bị bệnh phong
nhưng sự quan tâm của xã hội thì chưa nhiều”. (Đại diện nhóm hỗ trợ người khuyết tật).

-

Tiếp cận tư pháp:


Là tiếp cận với luật pháp, ví dụ như về mặt giấy tờ, như giấy khai sanh, CMND, hoặc có
những vấn đề gì liên quan đến kiện tụng thì mình hỗ trợ để giải quyết vấn đề.



Ngoài ra, còn cung cấp cho họ những kiến thức liên quan đến pháp luật như quyền hạn của
họ và những chế tài khi họ vi phạm, cung cấp kiến thức pháp luật. “Ví dụ bên em gặp rất
nhiều trường hợp, họ nghĩ là họ sống ngoài đường, họ chơi ma túy rồi họ nhiễm thì việc
chứng minh nhân dân không quan trọng đối với họ, nhưng khi lập gia đình, đưa con cần giấy
khai thì cha mẹ lại không có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân thì rất là khó; họ không
hiểu được việc phải có giấy tờ tùy thân là quan trọng” (Đại diện nhóm hỗ trợ ngừơi có HIV).



Khi tiếp cận tư pháp là cung cấp kiến thức về luật pháp cho đối tượng của mình, bên cạnh
đó quan trọng hơn là tiếp cận với các dịch vụ tư pháp. “Khi tiếp cận kiến thức thì chỉ mang
tính phòng ngừa thôi, còn khi người ta đã vấp phải rồi thì hòan tòan bơ vơ, không biết chạy
đi đâu để tìm được dịch vụ tư pháp. Trong Nghị quyết của chúng ta thì người nhập cư không
phải là đối tựơng được hưởng các dịch vụ tư pháp. Chính vì thế, cái khó của chúng tôi là
trang bị kiến thức cho họ thì họ tiếp nhận, nhưng khi họ vấp phải thì ngay cả người của chính
quyền địa phương cũng không giúp họ được gì hết. Vấn đề lớn đặt ra là thay đổi chính sách,
đưa đối tượng dễ bị tổn thương được hưởng các dịch vụ tư pháp. Hỗ trợ tư pháp bao gồm:
phí tòa án, luật sư miễn phí hoặc được tư vấn trong quá trình kiện tụng.” (Đại diện nhóm hỗ
trợ công nhân nhập cư). Như vậy cần phải làm sao để các nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận
dịch vụ tư pháp, cụ thể hưởng được phí tòa án, được có luật sư miễn phí, được tư vấn khi
có kiện tụng.



Nâng cao nhận thức để mỗi người đều hiểu là mình có quyền công dân, sống đúng pháp
luật; khi quyền bị xâm thì mình đến đâu, cơ quan nào để được bảo vệ, bảo vệ bằng cách
nào.”Nâng cao nhận thức để họ biết được mỗi người đều có quyền công dân như quyền
trẻ,… và sống theo đúng pháp luật; giúp họ biết khi quyền bị xâm hại thì mình đi đến đâu, cơ
quan nào bảo vệ” (Đại diện tổ chức hỗ trợ trẻ em).



Ngoài ra còn là làm công tác vận động. “Làm công tác vận động chính sách, vận động cơ
quan nhà nước để có những cơ chế hỗ trợ cho nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận được ví dụ
như ở TPHCM có trung tâm hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, nhưng mình cần vận động thế
nào để người nghèo dễ tiếp cận với dịch vụ này và làm thế nào để bên các tổ chức hỗ trợ có
hiệu quả” (Đại diện hỗ trợ người nghèo thành thị).

Tóm lại, hỗ trợ nhóm đối tượng tiếp cận tư pháp là hỗ trợ cho họ các giấy tờ pháp lý; trang bị
kiến thức về pháp luật và quyền; cung cấp các dịch vụ tư pháp cho các nhóm dễ bị tổn thương;
làm công tác vận động để các tổ chức cơ quan pháp luật có cơ chế mà nhóm dễ bị tổn thương
tiếp cận được.
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- Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ các nhóm tiếp cận tư pháp:


Làm công tác truyền thông nâng cao nhận thức về pháp luật



Nhận diện và chuyển gởi người nào đang gặp khó khăn về vấn đề pháp lý; giúp họ tiếp ận
với các dịch vụ hỗ trợ pháp lý.



Theo dõi, giám sát, nhắc nhở



Tạo cơ hội cho đối tượng tiếp cận. Các tổ chức thường nghĩ ra cách nào để hỗ trợ cho
nhóm đối tượng tiếp cận tốt nhất các dịch vụ.

“Mình làm công tác truyền thông nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật, nhận diện người nào
chưa có giấy tờ và chuyển gởi tới các cơ quan nhà nước có liên quan, giúp họ tiếp cận với các dịch
vụ, các tổ chức xã hội dân sự không lo nổi”.
“Theo tôi, bản thân các tổ chức xã hội dân sự không phải là những người chuyên môn về luật, nhưng
ít nhất là hiểu được đối tượng của mình là ai, gặp khó khăn gì; nhu cầu gì và tạo cơ hội cho họ tiếp
cận. Vai trò của chúng tôi là làm sao nghĩ ra những cách tốt nhất để đối tượng của mình tiếp cận
được các cơ quan trách nhiệm pháp lý”.
“Trường hợp trước đây báo chí đã nói các em bị bệnh thiểu năng không làm được giấy chứng minh
nhân dân. Cho đến bây giờ bên tôi cũng không thể gỡ được.” (Đại diện hỗ trợ người khuyết tật
Như vậy, các tổ chức xã hội dân sự là cầu nối kết nối giữa nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các
dịch vụ hỗ trợ pháp lý.
- Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người:
Trong quá trình hỗ trợ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thì các tổ chức xã hội dân sự chủ yếu dựa trên
nhu cầu. Tùy thuộc vào nhu cầu của từng đối tượng, tùy nhu cầu từng người, có những cách thức
giải quyết, hỗ trợ khác nhau. “Trước tiên mình cũng nắm được một số luật pháp, kiến thức cơ bản,
các hướng dẫn cơ bản; khi làm thực tế thì tùy nhu cầu của từng người, mỗi người có những nhu cầu
rất khác nhau. Do đó mà mỗi đối tượng mình có những phương pháp khác nhau, chưa rút ra được
kinh nghiệm” (Đại diện hỗ trợ trẻ em).
Các tổ chức xã hội dân sự thực sự chưa biết nhiều về phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền
con người và chưa vận dụng. Có ý kiến cho rằng, “hiện nay mình chưa giải quyết dựa trên quyền,
bởi khi mình dựa trên quyền thì thái độ của mình phải khác, phải vững tâm, nghĩ trên cách tiếp cận
của mình. Còn thực tế hiện nay thì dựa vào hòan cảnh đối tượng,…”. Có ý kiến không đồng tình cho
rằng, “Đôi khi cũng dựa trên quyền, tuy nhiên do luật pháp của mình chưa có luật chế tài, ví dụ như
đã ký công ước quyền trẻ em nhưng chưa có biện pháp chế tài”.
Khi thiết kế bản hỏi, muốn tìm hiểu các tổ chức xã hội dân sự có sử dụng phương pháp tiếp cận dựa
trên cơ sở quyền con người hay không, cần phải chia nhỏ câu hỏi, bởi ngay cả nhận thức về tiếp cận
quyền con người, người ta cũng không hiểu rõ; ngay cả một số học phương pháp này rồi cũng không
biết trả lời. Phương pháp này không phải ai cũng biết.
“Khi nói về quyền, nhân quyền, những từ đó rất mơ hồ; những chuyên gia như chúng ta khi nói về
các khái niệm này cũng rất khó; cho nên nên thể hiện cái đó bằng những câu hỏi rất đơn giản, thông
qua những mẩu chuyện họ kể mà mình hình dung được họ sử dụng phương pháp nào”. (Đại diện dự
án Enda Việt Nam)

Nhiều ý kiến đề xuất:
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Bên cạnh bản câu hỏi phải chọn ra 1 ít phỏng vấn sâu, người ta sẽ kể quá trình giải quyết/hỗ
trợ vấn đề như thế nào thì sẽ hình dung ra phương pháp các tổ chức sử dụng như thế nào.



Cuộc khảo sát thường có 3 phương pháp: câu hỏi, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Hỏi
bản hỏi thì thông tin thu thập không trung thực, phỏng vấn sâu thì mất khá nhiều thời gian, do
đó thảo luận nhóm là cách trung hòa giữa 2 phương pháp này.

Việc cung cấp/hỗ trợ các nhóm đối tượng các vấn đề liên quan đến tư pháp/pháp lý:
Thông thường các tổ chức xã hội thường giúp làm giấy tờ như khai sinh, chứng minh nhân dân.
Những khó khăn/vướng mắc của các tổ chức xã hội dân sự gặp phải khi hỗ trợ các nhóm đối tượng
về các vấn đề liên quan đến dịch vụ công, tư pháp:


Chưa nhận được sự hỗ trợ hợp tác của các cơ quan chính quyền. “Em có 1 ca là trường hợp
làm giấy khai sinh, 27 -28 tuổi vẫn chưa làm được. Em là người trực tiếp hướng dẫn em đó
đi. Em đó là người có HIV, lúc đầu em hướng dẫn người đó đến 111 lê Thánh Tôn. Ở đó
hướng dẫn về quê gốc nơi sinh ra; nhưng em này khó ở chỗ khi em được 4 -5 tuổi thì cha
mẹ ly dị, mẹ về bắc, cha về quận 2 và bây giờ cha mất rồi, do đó không biết gốc ở đâu. Em
mới quay lại phòng 111 Lê Thánh Tôn thì họ nói bó tay, không biết làm thế nào. Sau đó, em
làm theo kinh nghiệm của em, em nói với em này là về quận 2 – nơi em sinh sống và lớn lên
để nhờ 2 người hàng xóm làm chứng, rồi đem lên quận 2 nhờ làm giấy khai sinh; quận 2 nói
là không có hộ khẩu ở đây, ai làm chứng cho sinh ở đây; và yêu cầu phải tìm người thân như
dì cậu bác chú. Nhưng dì cậu bác chú đều không biết ở đâu gần như là em này bị bỏ rơi từ
nhỏ. Em mới liên lạc với người mẹ ở ngòai Bắc xem có cách nào hay không? Vì em cũng
làm cho 1 trường hợp là nhờ dì/ cậu/ mợ cho nó nhập hộ khẩu để làm giấy khai sinh, giấy
chứng minh nhân dân. Nhưng khi em áp dụng cách này ở ngòai Bắc thì họ không chịu, vì họ
bảo rằng khi sống ở đó không khai báo, không có giấy kết hôn họ không làm được. Do đó,
cho đến giờ không có gấiy tờ. Em này có 2 đứa con, 2 đưa con này thì nhờ người đỡ đầu ở
quận 4 làm khai sinh cho 2 đứa nhỏ; 2 bé này khi đến tuổi đến trường đang ký nhập học thì
bắt buộc mẹ phải có chứng minh nhân dân, tạm trú; nhưng mẹ không có gì hết thì sao hai
đứa nhỏ này đi học. (Đại diện hỗ trợ người có HIV”



Đối tượng hưởng lợi có những khó khăn như người khuyết tật khiếm thính, thiểu năng thì
không thể tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan chức năng vì do khuyết tật của họ và do hạn chế
về trình độ chuyên môn. Hơn nữa, bản thân các đối tựơng này không có giấy tờ tùy thân nào
nên không biết gốc gác, nhà cửa ở đâu,… Do đó các tổ chức phải có người hỗ trợ đi với họ.
“Nói về pháp lý, các cơ sở khuyết tật gặp nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan. Ví
dụ về giấy tờ, bên này có 6 em không có giấy tờ. Còn nói về các em khiếm thính, mỗi lần đến
các cơ quan phải có người đi theo phiên dịch, thiểu năng thì cũng như vậy, các em không có
gì trong đầu nên cũng có người đi theo, do đó khó khăn gấp đôi. Cho nên hỗ trợ về pháp lý
nhưng phải xem xét thêm như ở nước ngoài người câm đíêc đến các cơ sở pháp lý thì cũng
có người trao đổi hiểu được, không cần người đi theo phiên dịch”. Ở Cơ sở, cũng có những
em gia đình ở Thanh Hóa, cha mẹ bỏ đi mỗi người mỗi nơi, không có giấy tờ tùy thân, đi vô
tới TPHCM sau đó bị bắt đưa vô trại tâm thần. Trại tâm thần lại gửi cho cơ sở mình, mình chỉ
có giấy ợ Trại tâm thần gửi ra vì nó không bị tâm thần. Trường hợp này không biết làm sao,
chưa giải quyết được. Một trường hợp khác, nó bị thiểu năng, Trường may mắn gửi qua bên
này, nó không biết nhà cửa ở đâu, nó ở với mình 1 năm hỏi tên mình tên gì nó cũng không
biết luôn. Như vậy nó đi đến đâu bắt buộc mình phải đi theo, không thể bỏ ra được.” (Đại
diện hỗ trợ nhóm người khuyết tật). “Có những em hiện nay không biết chữ, có những em
học đến lớp 3, lớp 4, hoàn cảnh khó khăn nhưng cơ sở mình chưa hỗ trợ tiếp cận giáo dục
được. Khi nghe nói đến công quyền là các em rất sợ, gần 90% nhìn thấy công an là sợ,
không tự tin vì không có chữ; khi nói đến cơ quan chính quyền nó sợ, nó không hiểu ngừơi ta
nói gì” (Đại diện nhóm người khuyết tật).
Đối với các em bị nhiễm HIV thì thường bị kỳ thị không đi học được, “Bên em có can thiệp
bằng cách đi xuống trực tiếp trường đó, tìm hiểu rõ lý do kỳ thị, ví dụ như họ nói họ sợ lây thì
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mình sẽ cung cấp những tài liệu, tổ chức 1 vài buổi truyền thông cho giáo viên, phụ huynh;
nếu các em ở cấp 2 và 3 thì làm truyền thông cho các em học sinh luôn; còn trường hợp bị
kỳ thị, nhất là trừơng mầm non, là do phụ huynh nhất định không cho con em họ học cùng thì
bên em chỉ có thể gửi thư đến Sở giáo dục, phòng giáo dục, Ủy ban phòng chống Aids thì
mới thành công” (Đại diện hỗ trợ người có HIV).


Khó khăn về kinh phí “Người nhập cư có rất nhiều nhu cầu tiếp cận giải trí, văn hóa, dạy
nghề; họ không có chuyên môn, chỉ lao động phổ thông và rất bấp bênh, họ cần đào tạo có 1
cái nghề. Tuy nhiên, các tổ chức gặp khó khăn về kinh phí, không thể tổ chức đầy đủ các
họat động để đáp ứng nhu cầu của họ”, cần phải có nguồn hỗ trợ kinh phí. (Đại diện hỗ
trợ nhóm công nhân nhập cư).



Các tổ chức xã hội hiện gặp khó khăn về kiến thức pháp luật có liên quan đến đối tượng
được hưởng lợi. Một phần là do hạn chế về kiến thức luật, không thể hiểu và nắm được hết
tất cả các luật ban hành; không thuộc phạm thù chuyên môn nên không thể hỗ trợ trực tiếp
cho các nhóm đối tượng. Các ý kiến đều thống nhất đề xuất nên có những văn phòng trợ
giúp pháp lý cùng phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự để thực hiện. Các tổ chức xã
hội dân sự có thời gian, điều kiện tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu của đối tượng, các luật
sư thì nắm rất rõ về luật, có thể hỗ trợ về pháp lý.



Thái độ/nhận thức của một số cán bộ tư pháp chưa cao. “Có văn bản quy định đứa trẻ được
quyền làm giấy khai sinh tại nơi nó sinh ra. Có nơi làm rất dễ, có nơi làm rất khó vì nó phụ
thuộc vào nhận thức của cán bộ. Chị đã làm CMND rất dễ dàng, anh đó đón tiếp rất niềm nở
và cùng với chị làm bởi anh đó nhận thức rằng đây là 1 công việc chung, ảnh vận động 1
người dân địa phương đưa con bé này vào hộ khẩu của hộ đó, vì nguyên tắc là có hộ khẩu
mới làm CMND; thế là con bé đó làm được CMND. Nhưng trước khi làm CMND thì chị có
làm cam kết là sẽ gửi bé vào một cơ sở bởi vì nó mất cha, mất mẹ và nạn nhân của xâm hại
tình dục của cha ruột… Nhưng trường hợp khác mình tới địa phương khác thì cứ ngồi chờ,
rồi cho một cái hẹn; đó là do nhận thức của cán bộ”. (Đại diện hỗ trợ nhóm nạn nhân xâm hại
tình dục, buôn bán ngừơi).

Khi thiết kế bản hỏi, cần đưa ra các khó khăn như:


Sự tuân thủ khung pháp lý của địa phương về các quyền được bảo vệ



Thủ tục pháp lý



Sự hợp tác không nhiệt tình của các tổ chức chính quyền địa phương



Kinh phí hoạt động



Trình độ học vấn của đối tượng hỗ trợ thấp, hạn chế khi tiếp cận với các cơ quan nhà nước.



Thiếu nhân sự.



Thiếu sự chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các tổ chức xã hội dân sự.

Sự phối kết hợp với các tổ chức khác:


Các tổ chức xã hội gặp khó khăn khó tiếp cận với các cơ quan nhà nước chuyên ngành cấp
cao, “Khi nhờ họ hỗ trợ tập huấn thì thường bị từ chối”; cần phải tăng cường sự phối kết hợp
chia sẻ thông tin giữa các tổ chức cấp cao với các tổ chức xã hội dân sự.



Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức xã hội dân sự về nhân lực, chia sẻ kinh
nghiệm.
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Có sự kết hợp với 1 số văn phòng hỗ trợ pháp lý, ví dụ như nhóm hỗ trợ có HIV phối hợp với
Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho người có HIV.

“Để có thể hỗ trợ cho các tổ chức xã hội tại sao mình không có những văn phòng luật sư miễn
phí, các cơ sở xã hội gặp khó khăn, vướng về vấn đề gì đó thì họ liên hệ với văn phòng luật sư
này để nắm luật, việc đẩy đi của họ nhanh hơn mình. Văn phòng luật sư có thể giải quyết cho trẻ
về vấn đề văn hóa, …” (Đại diện hỗ trợ nạn nhân buôn bán người).

Đề xuất: nên thành lập mạng lưới chia sẻ thông tin giữa các tổ chức xã hội dân sự.
So sánh giữa các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương thì mỗi nhóm đều có những khó khăn ở nhiều
góc độ rất khác nhau, có đặc thù riêng; không thể nói nhóm đối tượng nào khó khăn nhất, thiệt thòi
nhất.

Năng lực và các kỹ năng của các tổ chức xã hội dân sự:
- Những quy định, văn bản, chương trình, chính sách dành cho các nhóm dễ bị tổn thương:
 Nhóm hỗ trợ người khuyết tật:
-

Luật về người khuyết tật:

-

Nội dung hỗ trợ về quyền lợi người khuyết tật.

-

Hỗ trợ chính sách thuế với các doanh nghiệp dành cho người khuyết tật.

 Đối với trẻ em nghèo thành thị:
-

Trẻ đi học cấp 1 miễn phí học phí.

-

Được mua bảo hiểm y tế tự nguyện.

-

Được làm giấy khai sinh.

-

Chương trình quốc gia về chăm sóc và bảo vệ trẻ em (2011 – 2015).

-

Luật HIV.

-

Miễn phí BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

-

Quyết định 37 “Phường xã văn hóa”. Trong đó 1 số chỉ tiêu đưa ra không được mọi người
chấp nhận. Ví dụ khi con sinh ra phát hiện có HIV thì bị -25 điểm của phường,….

 Nhóm người nhiễm HIV/AIDS:
-

Luật cho người có H.

-

Người có H được mua bảo hiểm.

-

Trẻ em có H mồ côi cha hoặc mẹ được hỗ trợ hàng tháng tại địa phương (khoảng 200 –
300/người).

-

Trẻ em có H cũng được hưởng bảo hiểm chữa bệnh miễn phí với trẻ dưới 6 tuổi.

 Nhóm người nhập cư:
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-

Con em người nhập cư được học trường công (cấp 1).

-

Được vay tín dụng học nghề và văn hóa (Đại học).

-

Tạm trú sau 1 năm được nhập hộ khẩu.

-

Chế độ hưởng phí điện chính thức.

 Nhóm nạn nhân buôn bán người:
-

Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em (những điều khoản liên quan XHTDTE + buôn bán – 114,
115,…)

Các tổ chức xã hội dân sự phần lớn đều tổ chức truyền thông dưới dạng tập huấn, nói chuyện
chuyên đề và thừơng sử dụng mạng lưới “chân rết” (như chi hội phụ nữ, chủ nhà trọ…) để truyền
thông; phát tờ rơi (kết hợp kiến thức luật pháp và lịch có hình thức đẹp bằng sổ tay để bỏ túi). Hiện
có 1 nhóm hỗ trợ pháp lý lưu động đến các tổ chức xã hội để truyền thông kiến thức.

Các kỹ năng cần có của người hỗ trợ pháp lý:


Kỹ năng giao tiếp



Kỹ năng thương lượng



Kiên nhẫn



Kỹ năng hợp tác với chính quyền địa phương. “Khi bắt đầu 1 dự án nên lồng ghép cái gì có
sẵn, tạo địa phương có cảm giác không có gì mới, họ sẵn sàng hỗ trợ dự án hoạt động; trong
quá trình triển khai thực hiện mình lồng ghép thêm 1 số nội dung mới. Hơn nữa luôn đặt các
tổ chức chính quyền địa phương ở vị trí chủ động, họ là người đứng đầu chứ không phải tổ
chức của mình.” (Dự án Enda, hỗ trợ công nhân nhập cư)



Kỹ năng thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu của đối tượng thụ hưởng. (Kỹ năng lắng nghe,
kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng tạo niềm tin)

Hiện nay các tổ chức xã hội dân sự nói chung đã có và đã sử dụng các kỹ năng nói trên; tuy nhiên
một trong những kỹ năng cần thiết nhất là phải có đó là kỹ năng nắm bắt thông tin, kỹ năng lắng
nghe, tạo niềm tin; rất cần thiết tập huấn sâu bằng những tình huống cụ thể để chia sẻ với các
tổ chức xã hội dân sự.

Các tổ chức xã hội dân sự chỉ mới đáp ứng 1 phần nhu cầu của đối tượng, không thể đáp ứng hòan
tòan được bởi các tổ chức xã hội dân sự chỉ là cầu nối, tạo cơ hội cho đối tượng thụ hưởng tiếp cận
với hệ thống tư pháp, pháp lý; còn việc có hiệu quả hay không lại do nhiều yếu tố bên ngòai tác động
vào, cụ thể là sự hỗ trợ/giải quyết của các cơ quan chính quyền có liên quan.
“Theo tôi, các CSOs được trang bị kiến thức pháp luật thì tốt, nhưng đứng về mặt hiệu quả thì chưa
biết được. Ở địa phương chúng tôi sử dụng cán bộ tư pháp cấp quận và cấp phường, cán bộ địa
phương hiểu rõ hơn; cách khác là sử dụng tư vấn pháp luật lấy chủ nhà trọ là người được tập huấn 1
số luật cơ bản, chính những chủ nhà trọ là những ngừơi tư vấn cho người thuê nhà trọ; mạng lưới
này sinh họat được 3 năm và rất hiệu quả bởi vì nó giải quyết được 3 vướng mắc của cán bộ: cán bộ

49

nhà nước làm việc 8 tiếng hành chính trong thời gian đó người lao động đi làm; thứ hai văn phòng
pháp luật đặt ở UBND rất xa khu dân cư, mất nhiều thời gian; và quan trọng hơn các em từ các tỉnh
lẻ lên rất ngại đến gặp cơ quan nhà nước. Chính vì thề chúng tôi suy nghĩ ra phương pháp phát triển
dựa trên cộng đồng” (đại diện hỗ trợ công nhân nhập cư).

Đề xuất các hoạt động tiếp theo:
5. Cần phải có 1 tổ chức đứng ra tập hợp, phân tích hệ thống luật và tổng hợp, chia sẻ các
trường hợp đã giải quyết thành công (nên tập hợp các trường hợp đã giải quyết của các tổ
chức xã hội liên quan đến các nhóm đối tượng), từ đó làm cơ sở cho các tổ chức xã hội dân
sự học hỏi khi gặp những trường hợp tương tự.
6. Nên tổ chức những khóa học về luật, nhưng phải chia ra từng chủ đề nhỏ liên quan đến tư
pháp. Kết hợp phổ biến luật và tất cả các văn bản có liên quan đến vấn đề đó. Sau khi tập
huấn dành 1 thời gian để các tổ chức xã hội dân sự vận dụng thực tiễn; sau đó sẽ tổ chức
các buổi tọa đàm, diễn đàn để chia sẻ những thành công, khó khăn vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện. Từ đó mình hướng đến việc vận động chính sách.
7. Hàng quý nên tổ chức diễn đàn chia sẻ thông tin để các tổ chức xã hội dân sự gặp mặt, trao
đổi các trường hợp/khó khăn chưa giải quyết để các tổ chức khác góp ý; ngoài ra tổ chức đối
thọai giữa các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính quyền để vận động chính sách.

Đề xuất cụ thể cho hoạt động tập huấn trong thời gian tới:

Kinh nghiệm tham gia các tập huấn trước đây: khóa tập huấn tiếp cận dựa trên quyền cung cấp
những kiến thức phương pháp này; nhưng là người Việt Nam tập huấn và đưa ra nhiều ví dụ không
gắn với nội dung tập huấn. Nếu tập huấn chỉ dựa trên module có sẵn và đưa ra những trò chơi thỉ
thật sự không đáp ứng được mục tiêu, mong mỏi của người tham dự.
1. Nội dung:


Cần đào sâu kiến thức pháp luật của từng nhóm đối tượng



Rất cần thiết đưa phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người vào nội dung tập huấn.
Nhưng cần chú ý đến cách truyền đạt phương pháp này thế nào dễ hiểu, dễ thu hút mọi
người.



Kỹ năng cho các tổ chức xã hội dân sự.

2. Thời gian tập huấn:


Số ngày: thường cần 3 ngày/khóa nhưng nếu tập trung như vậy thì khó, không thể tham dự
xuyên suốt.



Thời gian nào: tốt nhất là vào các ngày thứ 4, 5, 6

3. Địa điểm: ngoài TPHCM là tốt nhất, như vậy sẽ tập trung được mọi người trong suốt thời gian
tập huấn.
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Cuộc thảo luận nhóm kết thúc với phần tóm tắt nội dung chính của bản hỏi sẽ được thiết kế như sau:


Thống nhất gọi là Tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ các nhóm đối tượng dẽ bị tổn thương



Nhận thức của các tổ chức xã hội dân sự về 1 số khái niệm như: thế nào là tiếp cận tư pháp
(những ý kiến các anh chị đưa ra sẽ được xem xét và đưa ra làm cơ sở để các tổ chức khác
lựa chọn).



Phương pháp nào mà các tổ chức xã hội dân sự đã sử dụng để hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn
thương tiếp cận tư pháp? Có sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền.



Việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư pháp: những nhu cầu của đối tượng, các tổ chức đáp
ứng/giải quyết nhu cầu khó khăn đó như thế nào? Xác định những khó khăn hiện nay tổ
chức xã hội dân sự đang gặp phải.



Các kỹ năng đang sử dụng?



Nhu cầu, mong muốn đề xuất các họat động để nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội
dân sự hỗ trợ nhóm đối tượng tiếp cận tư pháp?



Những đề xuất về nội dung, thời gian, địa điểm và mức độ sẵn sàng tham gia đợt tập huấn
trong thời gian tới.

5.2. Kết quả cuộc thảo luận nhóm thứ hai: các chuyên gia đã qua đào tạo
1. Thành phần tham dự: 5 ngƣời
2. Ngƣời hƣớng dẫn thảo luận: Nguyễn Thị Minh Châu - SISD
Thư ký: Nguyễn Thị Bảo Hà - SISD
Quan sát viên: Phạm Trường Sơn, Đại diện LIN
3. Nội dung thảo luận:
3.1. Quan niệm về 1 số cụm từ:
- Nhóm dễ bị tổn thương/nhóm yếu thế:
Hai khái niệm này chưa được hiểu và phân biệt rõ ràng ở Việt Nam; xuất phát điểm của 2 định
nghĩa này là từ tiếng Anh. Nhưng thiết nghĩ nên dùng từ dễ bị tổn thương sẽ nhẹ hơn từ yếu thế.
Hầu như các tổ chức xã hội dân sự đều dùng từ dễ bị tổn thương; ngay khi dùng từ yếu thế, đối tác
thụ hưởng cũng không đồng tình “họ cho rằng, tôi làm gì mà yếu thế?”. Những người này đều có
năng lực nhưng chưa được phát huy thôi.
Người khuyết tật, người có HIV, người nghèo thành thị,…. là nhóm tổn thương; nhưng đôi khi
người dân tộc thiểu số không thể gọi là dễ bị tổn thương, “Tùy theo chương trình, 1 số trường hợp
phụ nữ là nhóm dễ bị tổn thương nhưng cũng có trường hợp nhóm dân tộc thiểu số họ không phải
là nhóm dễ bị tổn thương. Vì vậy dồn vô tất cả là nhóm dễ bị tổn thương thì rất nguy hiểm. Có
những khi họ sống với điều kiện rất tốt thì không nên xếp họ vào nhóm dễ bị tổn thương. Thí dụ
như người dân tộc có khi họ sống ở điều kiện vị trí địa lý tốt thì không gọi là dễ bị tổn thương. Đối
với người khuyết tật thì rõ ràng họ là nhóm dễ bị tổn thương bởi vì có luật cho người khuyết tật
nhưng làm một thời gian họ bị đuổi ra. Ví dụ một số người nghiện họ mới ra trại thì cũng cần phải
xét họ có phải là nhóm dễ bị tổn thương hay không.” (Đại diện Trung tâm NCTVPTCĐ)
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Khi xác định nhóm dễ bị tổn thương thì cần phải khoanh vùng cụ thể, không thể dùng 1 từ dễ bị tổn
thương để nói cho tất cả các đối tượng này.
Có ý kiến đề xuất nên dùng từ là Nhóm nhân dân để gọi chung.

- Tiếp cận tư pháp: là phổ biến thông tin pháp luật và giúp họ tiếp cận pháp lý. Hỗ trợ pháp lý thuộc
Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho dân tộc, người nghèo, đối tượng chính sách. Khi nói từ tiếp cận chỉ mới
biết đến và chỉ là thụ hưởng một cách thụ động, chưa tham gia vào, chưa thấy vai trò của người thụ
hưởng.

3.2. Các họat động của CSO gắn với hỗ trợ tiếp cận tư pháp như thế nào?
Hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hiện nay gắn với hỗ trợ tiếp cận tư pháp chủ yếu là:
- Tuyên truyền, phổ biến cho các nhóm đối tượng, cán bộ phụ trách biết thông tin về luật và các
chương trình chính sách liên quan đến họ.
“Ở đơn vị mình trước đây có cho các em tiếp cận với pháp luật, giới thiệu với các em, tuyên truyền
cho các em biết về luật người khuyết tật, pháp luật hay có những chuyên đề nói chuyện về luật. Cán
bộ quản lý là người thực thi phải biết để thực thi, hỗ trợ cho các em; thầy cô giáo cũng phải biết về
luật để hướng dẫn cho các em; các em học sinh cũng phải biết về vấn đề này. Khi gặp vấn đề còn
lúng túng không biết nhờ đâu để hỗ trợ cho các em. Thí dụ tôi nói có 1 em khiếm thính và bị câm
điếc và nó không nhận thức được những hành động của nó là sai vì nó không biết, khi ra tòa tòa xử
thì chỉ nhìn hành động, nhì vào luật thì nó hoàn toàn sai nhưng cần nhìn vào hoàn cảnh đặc biệt để
xem xét giảm nhẹ. Thí dụ là 1 cậu bé phạm tội hãm hiếp nhưng nó nói bạn gái đó cũng đồng ý,
nhưng luật sư nói là dù đồng ý em cũng ko nên làm nhưng mà cô giáo nói nó khiếm thính nó không
biết. Cần phải có người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ, cần có tổ chức nào đứng ra nói lên quyền
lợi và trình bày nguyện vọng cho họ” (Đại diện Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng
đồng).
Do đó, việc truyền thông những nhóm tổn thương tiếp cận tư pháp, những vấn đề pháp luật là
rất hay và cần thiết, không chỉ riêng cho các em mà còn cho cả cộng đồng để họ có ý thức
hơn.
- Cung cấp các thông tin, địa chỉ các cơ quan chức năng liên quan để các nhóm đối tượng liên hệ.
Hiện nay các tổ chức xã hội dân sự chưa tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người; cần phải dựa
vào quyền căn bản của con người, ví dụ người nghèo cũng phải biết về quyền của mình.
Tiếp cận ở đây bao gồm: tuyên truyền cho họ, hỗ trợ cho họ và bảo vệ cho họ để họ tiếp cận được.
Từ những họat động đó có những kiến nghị chính sách. Như vậy, tiếp cận tư pháp là tuyền truyền,
hỗ trợ, bảo vệ và khuyến nghị chính sách.

Mong muốn là dự án có thể thiết kế mạng lưới xã hội giữa các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức
liên quan pháp lý.

3.3. Những khó khăn các tổ chức xã hội gặp phải khi hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công/tư pháp:


Khó khăn khi tiếp cận với chính quyền địa phương làm các thủ tục giấy tờ.
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Các tổ chức thiếu kiến thức liên quan và phương pháp tiến hành. Cán bộ tổ chức xã hội
chưa hiểu rõ các luật, văn bản hiện hành, cách giải quyết các vấn đề cụ thể.



Các tổ chức không đủ người có đủ trình độ trong lĩnh vực liên quan đến tư pháp.

Để nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội dân sự hiện nay thì cần hỗ trợ gì?


Các đối tượng thụ hưởng rất thụ động, cần có phương pháp vận động họ cùng tham gia.



Thay đổi phương pháp truyền thông để truyền thông đạt hiệu quả và thu hút sự tham gia của
các nhóm đối tượng.



Nâng cao nhận thức cho các tổ chức xã hội về việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng tiếp cận tư
pháp/pháp lý.



Cách thức giải quyết vấn đề thông qua các tình huống



Sự kết nối giữa các tổ chức xã hội dân sự, giữa tổ chức XHDS và tổ chức chính quyền, tạo
thành kênh chia sẻ thông tin.



Các kỹ năng cần tăng cường: kỹ năng truyền thông, cách làm việc nhóm,



Cung cấp những kiến thức về các luật, văn bản có liên quan cho các tổ chức xã hội dân sự.



Làm sao có mạng lưới các luật sư nắm được các vấn đề cơ bản như Khai sinh, giấy tờ…để
khi tư vấn còn biết chỗ để gọi điện để tư vấn lại các công nhân, đối tượng.



Các cán bộ chính quyền cũng cần nâng cao nhận thức.

3.4. Thảo luận khung bản hỏi để đáp ứng các mục tiêu của cuộc khảo sát:
Mục tiêu 1: Xác định phạm vi nhận thức của CSO trong việc tiếp cận các vấn đề liên quan đến tư
pháp và việc sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền.




Vai trò của CSO:
o

như là người tổ chức và người ủng hộ thúc đẩy sự cải cách

o

như là người điều phối, khuyến khích trách nhiệm giải trình trong lãnh vực tư pháp.

o

như là người phổ biến và người truyền thông tin

o

như là một nhà giáo dục thông qua việc trao quyền và sáng kiến đọc viết pháp lý

o

như là người đại diện trực tiếp giúp đỡ mọi người tiếp cận tư pháp thông qua cơ quan đại
diện và viện trợ pháp lý

Nhận thức của CSO về các vấn đề có liên quan đến tư pháp:
o

Luật liên quan đến đối tượng

o

Quyền của các đối tượng

o

Các đối tượng được tiếp cận với quyền và luật chưa?
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o


Đề xuất nâng cao nhận thức của CSO và đối tác (các tổ chức liên quan)

Việc sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền:
o

Cách thức hỗ trợ tư pháp cho các đối tượng (tư vấn, tuyên truyền, bảo vệ, khuyến nghị
chính sách)

o

Các tổ chức xã hội dân sự có sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con
người không? (có, không, chưa biết)

o

Khi thực hiện có phối hợp/hợp tác với tổ chức nào không? Nếu có, đó là tổ chức nào (cơ
quan nhà nước, tổ chính chính trị - xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, Hội đoàn, )

Những khó khăn trong quá trình thực hiện:


Kinh phí



Nguồn nhân lực (kiến thức, nghiệp vụ, số lượng người)



Cơ sở vật chất



Thủ tục pháp lý



Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước



….

Mục tiêu 2: Xác định các sáng kiến đã thực hiện và những phương pháp đang được sử dụng để giải
quyết các vấn đề cũng như việc xâm phạm quyền lợi của tầng lớp dân cư dễ bị thương tổn mà họ hỗ
trợ, đối chiếu với các vai trò khác nhau mà CSO có thể đảm nhận trong việc tạo điều kiện tiếp cận tư
pháp cho tầng lớp dân cư dễ bị tổn thương.


Các tổ chức xã hội dân sự đã hỗ trợ về tư pháp cho đối tựơng của mình chưa? (Có, không)



Những hình thức giải quyết/hỗ trợ có hiệu quả mà các tổ chức đã từng làm



Để hỗ trợ cho đối tượng cho hiệu quả, các tổ chức có ý kiến đề xuất gì?

Mục tiêu 3: Xác định những khó khăn và thử thách mà CSO đối mặt trong khi làm công việc này


Các tổ chức xã hội có đứng ra giải quyết/hỗ trợ/bảo vệ cho đối tượng về các vấn đề liên
quan đến tiếp cận tư pháp không?



Trong quá trình đó, các tổ chức gặp khó khăn/vướng mắc gì?



Ai là người hỗ trợ giải quyết khó khăn/vướng mắc (Hội luật gia, Đòan luật, Trung tâm trợ giúp
pháp lý, truyền thông đại chúng,…)

Mục tiêu 4: Xác định nhu cầu của các tổ chức cho việc xây dựng năng lực, hỗ trợ nghiên cứu và hệ
thống nâng cao năng lực của họ giúp đỡ tầng lớp dân cư dễ bị thương tổn trong việc theo đuổi tiếp
cận tư pháp của họ.


Để nâng cao nhận thức của các tổ chức xã hội dân sự thì cần có những họat động nào?
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Để nâng cao họat động liên quan đến hỗ trợ/tiếp cận tư pháp thì cần có những hỗ trợ nào?



Những nội dung cần tập huấn:
o

Kiến thức (luật, quyền, …) (cung cấp tài liệu)

o

Phương pháp truyền thông, tham vấn, tư vấn, làm việc nhóm

o

Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người

o

Xây dựng mạng lưới xã hội

o

Các kỹ năng cần có của CSO (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng, kỹ năng thuyết
phục, kỹ năng vận động, kỹ năng tiếp cận đối tượng, kỹ năng giải quyết tình huống, giải
quyết mâu thuẫn, )

6. Kết luận rút ra từ 2 cuộc thảo luận nhóm:
- Khi nói đến các nhóm đối tượng như người khuyết tật, người nhiễm HIV, người nghèo thành
thị, dân tộc thiểu số, nạn nhân buôn bán người, người làm mại dâm, công nhân nhập cư, nên
sử dụng từ gọi chung là nhóm dễ bị tổn thương. Riêng đối với nhóm dân tộc thiểu số thì cần
xem xét trong những điều kiện cụ thể, vì thực tế trong nhiều khía cạnh họ không thuộc đối
tựơng dễ bị tổn thương vì được thụ hưởng rất nhiều chương trình, chính sách của Nhà nước.
- Bên cạnh các nhóm đối tượng trên, còn có 1 số nhóm đối tượng chưa được sự quan tâm rộng
rãi, đó là người bị bệnh phong, những người sau cai nghiện. Hai nhóm này cũng rất dễ bị tổn
thương.
- Tiếp cận tư pháp bao gồm nhiều họat động, từ truyền thông, tư vấn, bảo vệ và khuyến nghị
thay đổi chính sách.
- Họat động của các tổ chức xã hội dân sự liên quan đến hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công và tiếp cận
tư pháp:


Dịch vụ công: các tổ chức truyền thông, tư vấn, liên kết nhóm đối tượng được hưởng với
các dịch vụ công.



Tiếp cận tư pháp/pháp lý: truyền thông, tư vấn, cầu nối nhóm đối tượng được hưởng và các
cơ quan pháp lý có liên quan. Nhưng chỉ dừng lại ở việc truyền thông, tư vấn; còn việc tiếp
cận có đạt hiệu quả hay không phần lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố quan
trọng là sự hỗ trợ/hợp tác của các cơ quan chính quyền tư pháp.

Các khó khăn mà xã hội nhân sự gặp phải là:



Chưa nhận được sự hỗ trợ hợp tác của các cơ quan chính quyền.



Nhân sự: số lượng cán bộ còn thiếu; về chất lượng, đội ngũ cán bộ chưa có đủ trình độ về
kiến thức pháp luật.



Các tổ chức xã hội hiện gặp khó khăn về kiến thức pháp luật có liên quan đến đối tượng
được hưởng lợi. Một phần là do hạn chế về kiến thức luật, không thể hiểu và nắm được hết
tất cả các luật ban hành; không thuộc phạm thù chuyên môn nên không thể hỗ trợ trực tiếp
cho các nhóm đối tượng. Các ý kiến đều thống nhất đề xuất nên có những văn phòng trợ
giúp pháp lý cùng phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự để thực hiện. Các tổ chức xã
hội dân sự có thời gian, điều kiện tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu của đối tượng, các luật
sư thì nắm rất rõ về luật, có thể hỗ trợ về pháp lý.



Khó khăn về kinh phí hoạt động.
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- Đề xuất các hoạt động tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự:


Cần phải có 1 tổ chức đứng ra tập hợp, phân tích hệ thống luật và tổng hợp, chia sẻ các
trường hợp đã giải quyết thành công (nên tập hợp các trường hợp đã giải quyết của các tổ
chức xã hội liên quan đến các nhóm đối tượng), từ đó làm cơ sở cho các tổ chức xã hội dân
sự học hỏi khi gặp những trường hợp tương tự.



Nên tổ chức những khóa học về luật, nhưng phải chia ra từng chủ đề nhỏ liên quan đến tư
pháp. Kết hợp phổ biến luật và tất cả các văn bản có liên quan đến vấn đề đó. Sau khi tập
huấn dành 1 thời gian để các tổ chức xã hội dân sự vận dụng thực tiễn; sau đó sẽ tổ chức
các buổi tọa đàm, diễn đàn để chia sẻ những thành công, khó khăn vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện. Từ đó mình hướng đến việc vận động chính sách.



Tổ chức các khóa tập huấn về phương pháp/kỹ năng hỗ trợ tiếp cận tư pháp/pháp lý và dịch
vụ công: kỹ năng vận động tham gia truyền thông, kỹ năng truyền thông, kỹ năng nắm bắt và
chia sẻ thông tin, kỹ năng giải quyết các vấn đề…



Hàng quý nên tổ chức diễn đàn chia sẻ thông tin để các tổ chức xã hội dân sự gặp mặt, trao
đổi các trường hợp/khó khăn chưa giải quyết để các tổ chức khác góp ý; ngoài ra tổ chức đối
thọai giữa các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính quyền để vận động chính sách.

- Đề xuất cụ thể liên quan đến các khóa tập huấn sắp tới:
Nội dung:


Cần đào sâu kiến thức pháp luật của từng nhóm đối tượng



Rất cần thiết đưa phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người vào nội dung tập huấn.
Nhưng cần chú ý đến cách truyền đạt phương pháp này thế nào dễ hiểu, dễ thu hút mọi
người.



Kỹ năng cho các tổ chức xã hội dân sự: kỹ năng truyền thông, cách làm việc nhóm, kỹ năng
vận động tham gia



Cung cấp những kiến thức về các luật, văn bản có liên quan cho các tổ chức xã hội dân sự.

Phƣơng pháp tập huấn:
Phương pháp tập huấn cần dễ hiểu, không nhàm chán, gắn với các tình huống cụ thể và xảy ra
thường xuyên.
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PHỤ LỤC 2: Danh sách ngƣời tham gia buổi thảo luận Nhóm tập trung 1
[Không công bố vì lý do bảo vệ danh tính]

PHỤ LỤC 3: Danh sách ngƣời tham gia buổi thảo luận Nhóm tập trung 2
[Không công bố vì lý do bảo vệ danh tính]
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PHỤ LỤC 4: Bản hƣớng dẫn thảo luận Nhóm tập trung
Giới thiệu và làm quen:
- Người hướng dẫn: tự giới thiệu
- Giới thiệu về Dự án
- Mục tiêu của cuộc thảo luận nhóm
- Thành phần tham dự (họ và tên, tổ chức, chức vụ)
Nội dung thảo luận:
I. Định nghĩa
1. Theo ông/bà, thế nào gọi là nhóm dễ bị tổn thương hay nhóm yếu thế? Khác nhau như thế nào?
Làm thế nào để phân loại các nhóm như sau:
- Người khuyết tật, công nhân nhập cư, người nghèo đô thị, người có HIV, dân tộc thiểu số,
người làm mại dâm, nạn nhân buôn bán người.
- Ngoài ra còn có các nhóm nào khác nữa không?
2. Ông/bà có nghe nói về thuật ngữ “tiếp cận tư pháp” chưa? Có nghĩa là gì?
- Tổ chức của ông/bà có những họat động cụ thể như thế nào gắn với việc hỗ trợ nhóm dễ bị tổn
thương tiếp cận tư pháp?
- Vai trò của các tổ chức xã hội là gì trong vấn đề này?
3. Trong quá trình tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho đối tượng, Ông/bà hoặc tổ chức của ông/bà đã
làm gì, bằng cách nào? Có sử dụng cách tiếp cận nào để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng hưởng
lợi tiếp cận tư pháp?
4. Có sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người không? Nếu có xin nêu ví dụ
cụ thể.

II. Việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận tƣ pháp:
5. Thân chủ của tổ chức ông/bà thường đến tổ chức Ông/bà nhờ giúp đỡ, hỗ trợ gì liên quan đến tư
pháp?
6. Tổ chức đã giúp thân chủ giải quyết khó khăn đó như thế nào? Bằng cách nào?
- Trong quá trình hỗ trợ thì có gặp khó khăn gì không? Khó khăn như thế nào?
- Khó khăn khách quan là gì?
- Khó khăn chủ quan là gì? (khó khăn của tổ chức, khó khăn của đối tượng)
- Khó khăn trong các lĩnh vực nào?
7. Tổ chức của ông/bà có phối hợp với tổ chức nào khác để hỗ trợ pháp lý cho thân chủ? Đó là
những tổ chức nào? Tham gia vào những công việc gì?
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8. Trong các nhóm yếu thế, nhóm nào chịu nhiều thiệt thòi nhất, vì sao? Thiệt thòi về vấn đề gì?

III. Nhận thức của CSOs trong việc tiếp cận tư pháp và các kỹ năng
(Phương pháp áp dụng để thu thập thông tin này: chia thành 6 nhóm nhỏ phân theo thân chủ,
thảo luận và trình bày lại trong cuộc hội thảo chung)
11. Hiện nay có những quy định, chính sách nào dành cho mỗi nhóm đối tƣợng thụ hƣởng (người
khuyết tật, người nhập cư, người nghèo thành thị, người có HIV, dân tộc thiểu số, người mại
dâm, nạn nhân buôn bán người). Liệt kê cụ thể các quy định, chính sách đang áp dụng.
12.

Ông/bà nắm được nội dung của những chương trình, chính sách này không? Vì sao?

13.

Ông/bà có biết thân chủ của mình có những quyền gì được pháp luật hỗ trợ không? Đó là
những quyền gì?

14.

Ông/bà truyền thông cho thân chủ của mình những chương trình, chính sách, quy định và
quyền của họ bằng những cách nào?

15.

Trong quá trình triển khai các họat động hỗ trợ pháp lý cụ thể, các tổ chức có những thuận lợi
và gặp khó khăn về vấn đề gì?
+ Nhân sự: sự nhận thức của nhân sự về các hoạt động đang triển khai; năng lực đáp ứng
mục tiêu hoạt động.
+ Thủ tục pháp lý
+ Sự tuân thủ của địa phương về các quyền được bảo vệ bởi khung pháp lý.
+ Quan hệ với tổ chức nhà nước
+ Thân chủ của tổ chức: thái độ hợp tác, nhu cầu hỗ trợ,…

16. Để vượt qua những khó khăn đó, ông/bà đã giải quyết như thế nào?
17. Theo ông/bà người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần
phải có những kỹ năng nào? Cần cung cấp những thông tin gì?
18. Để hỗ trợ pháp lý tốt hơn cho nhóm dễ bị tổn thương, theo ông/bà cần tập huấn cho các CSOs
các kỹ năng gì?
IV. Nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực của CSOs:
19. Đánh giá chung về năng lực của các CSOs trong công tác hỗ trợ cho nhóm dễ bị tổn thương tiếp
cận tư pháp?
20. Năng lực của các CSOs hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ tiếp cận tư pháp chưa? Nếu
chưa thì còn thiếu/yếu về mặt nào?
21. Từ trước đến nay, ông/bà đã tham gia khóa tập huấn nào về tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý
chưa? Nếu có, thì khóa tập huấn đó tập trung vào những nội dung gì? Nội dung nào thú vị
nhất.
22. Trong thời gian tới, nếu tổ chức lớp nâng cao năng lực cho các CSOs trong việc hỗ trợ nhóm đối
tượng được tiếp cận hệ thống tư pháp, thì nên tập trung đào tạo về các vấn đề gì?
23. Thời gian cho khóa tập huấn là bao lâu? Những ngày nào trong tuần? Địa điểm tổ chức?
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Ông /bà có đóng góp ý kiến gì thêm không? Nếu có, xin nêu cụ thể.
Trân trọng cám ơn sự có mặt của ông/bà.
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PHỤ LỤC 5: LỊCH TẬP HUẤN CHO PHỎNG VẤN VIÊN CỦA VIỆN PTBVVNB VÀ DANH
SÁCH THAM DỰ VIÊN
LỊCH TẬP HÚÂN NGÀY 1 (01/07/2011)
8.00 – 8.30: Giới thiệu tham dự viên
8.30 – 9.00: LIN giới thiệu về dự án
9.00 – 11.30: Tập huấn bản câu hỏi cho các CSO (tập huấn và thảo luận)
11.30 – 13.30: Ăn trưa
14.00 – 17.00: Tập huấn bản câu hỏi cho CSO (tiếp tục)
LỊCH TẬP HUẤN NGÀY 2 (10/07/2011)
Sau ngày đầu tiên, nhóm nghiên cứu thử nghiệm và hòan tất bản hỏi
9.00 – 12.00: Tập huấn với bản hỏi mới
12.00 – 13.30: Ăn trưa
13.30 – 16.00: - HLàm thế nào để tổ chức cuộc khảo sát
- Kế hoạch làm việc cho cuộc khảo sát
Danh sách tham dự viên tập huấn
Nhân viên Viện PTBVVNB và Phỏng vấn viên
1. Nguyễn Thị Minh Châu
2. Nguyễn Thị Bảo Hà
3. Nguyễn Đặng Minh Thảo
4. Nguyễn Ngọc Toại
5. Nguyễn Thị Cúc Trâm
6. Trương Quang Đạt
7. Kiều Thúy Ngọc
8. Hồ Ngọc Trí
Đội ngũ LIN
9. Phạm Trường Sơn, Phó giám đốc Trung tâm LIN
10. Dana R.H. Doan, Cố vấn của Trung tâm LIN
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PHỤ LỤC 6: CÁC BẢNG BIỂU THAM KHẢO TRONG BÁO CÁO
Bảng 1: Bảng thống kê CSOs hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thƣơng trong mẫu khảo sát

CSOs hỗ trợ cho cc nhĩm x hội dễ bị tổn
thương, như:

Người nghèo ở thành thị

Count

23

Table %

38.3

Count
Table %
Count
Table %
Count
Table %
Count
Table %
Count
Table %
Count
Table %

24
40
21
35
27
45
2
3.3
9
15
1
1.7

Người hành nghề mại dâm

Count
Table %

6
10

Nhóm người dễ bị tổn thương khác

Count
Table %

4
6.7

Người nghèo ở nông thôn
Người nhiễm HIV
Người khuyết tật
Người dân tộc thiểu số
Lao động nhập cư
Nạn nhân của buôn bán người

Count
Table %

60
100

Bảng 2: Số năm thành lập trong mối tƣơng quan với CSOs

Years established

Poor
people
in urban
areas

Total

Töø 1 - 5 naêm

Count

Töø 6 - 10 naêm

Colum
n%
Count

Töø 11 - 15 naêm

Colum
n%
Count

Töø 16 naêm trôû
leân

Colum
n%
Count
Colum
n%

Count
Column %

CSOs serve for
People with Disabled
HIV
people

Poor
people in
rural areas

Other
groups

Total

2

3

4

2

3

8

9.1

12.5

19.0

7.4

20.0

13.6

1

1

10

4

4

15

4.5

4.2

47.6

14.8

26.7

25.4

7

8

4

6

4

14

31.8

33.3

19.0

22.2

26.7

23.7

12

12

3

15

4

22

54.5

50.0

14.3

55.6

26.7

37.3

23

24

21

26

16

60

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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Bảng 3: Địa bàn hoạt động của CSO

Địa bàn hoạt động
Các
quận Count
Trung
tâm Column
TPHCM
%
Các
ngoại
TPHCM

quận
ô

Tất cả các
quận TPHCM

Count
Column
%
Count

Các CSO phục vụ
Ngừơi
Người
nghèo
nghèo
thành
nông thôn
thị

Người
sống
chung với
HIV

Người
khuyết tật

Khác

Tổng

6

8

4

3

6

15

26.1

33.3

19.0

11.5

37.5

25.4

19

20

15

10

13

34

82.6

83.3

71.4

38.5

81.3

57.6

6

9

4

6

4

17

Column
%

26.1

37.5

19.0

23.1

25.0

28.8

Các tỉnh khác

Count

11

12

4

10

5

20

47.8

50.0

19.0

38.5

31.3

33.9

Cả nước

Column
%
Count

7

8

7

13

4

21

30.4

33.3

33.3

50.0

25.0

35.6

Total

Column
%
Count

23

24

21

26

16
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100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Column
%

Bảng 4: Đặc điểm ngƣời trả lời
Các CSO phục vụ
Ngừơi nghèo Người nghèo
thành thị
nông thôn

Người
sống
chung với HIV

Người
tật

khuyết

Khác
Total

Nhóm
tuổi
NTL

trình
độ
học
vấn

giới
tính

Từ 18 - 34 tuổi
Từ 35 - 55 tuổi
Từ 56 tuổi trở
lên
phổ
thông
trung học
tốt
nghiệp
PTTH
đại học, cao
đẳng
cao học
nam

Count

Colum
nN%

Count

Colum
nN%

Count

Column
N%

Coun
t

Column
N%

Coun
t

3

13.0%

4

18.2%

8

38.1%

1

3.7%

6

15

65.2%

11

50.0%

9

42.9%

18

66.7%

6

5

21.7%

7

31.8%

4

19.0%

8

29.6%

4

2

8.7%

3

13.6%

4

19.0%

3

11.1%

0

2

8.7%

3

13.6%

5

23.8%

3

11.1%

3

16

69.6%

13

59.1%

7

33.3%

18

66.7%

11

3

13.0%

3

13.6%

5

23.8%

3

11.1%

2

8

34.8%

9

40.9%

13

61.9%

10

37.0%

8

Colu
mn
N%
37.5
%
37.5
%
25.0
%
.0%
18.8
%
68.8
%
12.5
%
50.0
%

Cou
nt

Column
N%

12

20.0%

33

55.0%

15

25.0%

6

10.0%

10

16.7%

36

60.0%

8

13.3%

27

45.0%
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nữ
chức
vụ
trong
tổ
chức

thời
gian
làm
việc
tại tổ
chức

15

65.2%

13

59.1%

8

38.1%

17

63.0%

8

16

69.6%

17

77.3%

14

66.7%

22

81.5%

9

1

4.3%

0

.0%

0

.0%

1

3.7%

1

2

8.7%

1

4.5%

1

4.8%

0

.0%

3

4

17.4%

4

18.2%

6

28.6%

4

14.8%

3

dưới 1 năm

1

4.3%

1

4.8%

0

.0%

2

7.4%

1

từ 1-3 năm

1

4.3%

1

4.8%

1

5.0%

3

11.1%

1

21

91.3%

19

90.5%

19

95.0%

22

81.5%

13

23

100.0
%

21

100.0
%

20

100.0%

27

100.0%

15

quản lý
thành viên hội
đồng/cố vấn
cán bộ chương
trình
chức vụ khác

trên 3 năm
Total

50.0
%
56.3
%
6.3%
18.8
%
18.8
%
6.7%
6.7%
86.7
%
100.
0%

33

55.0%

45

75.0%

1

1.7%

3

5.0%

11

18.3%

2

3.4%

5

8.6%

51

87.9%

58

100.0%

Bảng 5: Nhận định về hệ thống tƣ pháp hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thƣơng
tin có các tổ
các
đối biết các tổ chức/cơ
có luật bảo có các cơ tượng nhận chức/thủ tục quan bảo vệ
vệ các quyền quan/tổ
thức
được thực
thi quyền của
cơ bản
chức bảo vệ quyền
quyền
họ

có
các CSOs có khả
nguồn lực năng
vận
giúp
họ động
thay
hiểu
các đổi
chính
quyền
sách

N

%

N

%

1

1.7%

6

10.0%

8.3%

7

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

2

3.3%

4

6.7%

2

3.3%

1

1.7%

4

6.7%

9

15.0%

11

18.3%

8

13.3%

8

13.3%

7

11.7%

11.7%

23

38.3%

16

26.7%

22

36.7%

9

15.0%

7

11.7%

46.7%

20

33.3%

26

43.3%

22

36.7%

3
5

58.3%

30

50.0%

25.0%

4

6.7%

2

3.3%

1

1.7%

4

6.7%

5

8.3%

5.0%

2

3.3%

1

1.7%

5

8.3%

3

5.0%

5

8.3%

2

3.3%

60

100.0
%

6
0

100.0
%

60

100.0%

rất không đồng ý
không đồng ý

vừa đồng ý vừa
5
không đồng ý
đồng ý
27
rất đồng ý

45.0%

23

38.3%

không biết

3

5.0%

không trả lời

1

1.7%

Total

60

100.0%

2
8
1
5
3
1
6
0

1.7%
100.0%

60

100.0%

60

100.0%

Bảng 6: Những khó khăn mà đối tƣợng thụ hƣởng gặp phải khi tiếp cận hệ thống tƣ
pháp
Những khó khăn

khó khăn (mức trung khó khăn khá Total
bình)
lớn

Count
%
luật hoặc các chương trình dành Count
cho nhóm
%
có sự phân biệt đối xử
Count

7
11.67
11
18.33
9

khó khăn về mặt kinh tế

30
50
14
23.33
21

60
100
60
100
59

64

%
thông tin và cách thức hỗ trợ pháp Count
lý
%
sự tin tưởng vào hệ thống tư Count
pháp
%
sự tự tin khi tiếp xúc với chính Count
quyền
%
Count
tâm trạng sợ bị xã hội cô lập
%

15.25
10
16.67
16
26.67
9

35.59
17
28.33
19
31.67
20

100
60
100
60
100
60

15
7
11.67

33.33
20
33.33

100
60
100

khả năng tiếp cận hệ thống tư Count
pháp do thể chất
%

8
13.33

19
31.67

60
100

Count
phân biệt giới tính trong hệ thống
tư pháp
%

1

4

59

1.69

6.78

100

Count

3

6

14

%

21.43

42.86

100

các khó khăn khác

Hoạt động bảo vệ Quyền

Bảng 7: Những hoạt động hỗ trợ bảo vệ Quyền

cung cấp thông tin về pháp luật được ban hành để bảo vệ các quyền cơ Count
bản của họ
Table
%

46

Giới thiệu nhóm dễ bị tổn thương đến các tổ chức bảo vệ quyền của họ

Count

44

Table
%

81.5

85.2

Giới thiệu nhóm dễ bị tổn thương đến cán bộ/chuyên gia là những người có Count
thể bảo vệ quyền của họ
Table
%

30

Tham khảo với nhóm dễ bị tổn thương veà quyeàn của họ và những tổ Count
chức họ có thể gặp để xử lý vi phạm
Table
%

25

Vận động cải tiến về mặt chính sách dành cho nhóm dễ bị tổn thương

Count

27

Table
%

50.0

Count

35

Table
%

64.8

Count

19

Table

35.2

Tổ chức đào tạo/giáo dục về quyền

Hợp tác/trao đổi trực tiếp với luật sư

55.6

46.3

65

%
Hợp tác/trao đổi trực tiếp với văn phòng pháp lý

Hợp tác/trao đổi trực tiếp với các cơ quan và tổ chức chính phủ

Hợp tác/trao đổi trực tiếp với tòa án

Hướng dẫn, tư vấn cho nhóm dễ bị tổn thương về đơn từ khiếu nại

Hoạt động khác

Total

Count

18

Table
%

33.3

Count

18

Table
%

33.3

Count

4

Table
%

7.4

Count

24

Table
%

44.4

Count

8

Table
%

14.8

Count

54

Table %

100.0

Bảng 8: Tỷ lệ CSOs có mối quan hệ hợp tác với các tổ chức

Người nghèo ở
thành thị
Người nghèo ở
nông thôn
Người nhiễm HIV

CSOs hỗ trợ cho

Người khuyết tật
Người dân tộc
thiểu số
Lao động nhập
cư
Nạn nhân của
buôn bán người
Người hành nghề
mại dâm
Nhóm người dễ
bị tổn thương
khác
Total

các CSOs khác
Coun Row N
t
%

các tồ chức phi
chính phủ quốc
tế
Coun Row N
t
%

các tổ chức
khác
Coun Row N
t
%

87.0%

15

65.2%

10

43.5%

6

19

86.4%

15

68.2%

12

54.5%

19

90.5%

16

76.2%

14

24

88.9%

18

66.7%

2

100.0%

2

9

100.0%

1

cơ qua/tổ chức
nhà nước
Coun Row N
t
%
20

Total
Count

Row N
%

26.1%

23

100.0%

6

27.3%

22

100.0%

66.7%

3

14.3%

21

100.0%

11

40.7%

8

29.6%

27

100.0%

100.0%

1

50.0%

1

50.0%

2

100.0%

3

33.3%

4

44.4%

1

11.1%

9

100.0%

100.0%

0

.0%

1

100.0%

0

.0%

1

100.0%

6

100.0%

5

83.3%

5

83.3%

1

16.7%

6

100.0%

3

100.0%

3

100.0%

3

100.0%

0

.0%

3

100.0%

54

90.0%

38

63.3%

31

51.7%

12

20.0%

60

100.0%

Bảng 9: Những khó khăn CSOs gặp phải
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Khó khăn liên quan đến bảo vệ quyền

Ngân sách

Total

Nhân lực
Cơ sở vật chất

Thủ tục pháp lý
Quan hệ với các cơ quan nhà nước

Ý kiến khác

Count

33

Table %

75.0

Count

28

Table %

63.6

Count

21

Table %

47.7

Count

24

Table %

54.5

Count

14

Table %

31.8

Count
Table %

6
13.6

Count

44

Table %

100.0

Bảng 10: Số nhân viên của CSO

Frequency

Valid Percent

Dưới 10 nhân viên

24

40.0

Từ 10 - 19 nhân viên

19

31.7

17

28.3

60

100.0

Từ 20 nhân viên trở lên
Tổng

Bảng 11: Bình quân số nhân viên làm việc bán thời gian và toàn thời gian

Số trung bình

Tổng số nhân viên

Nhân viên toàn thời gian

Nhân viên bán thời gian

20 người

14 người

6 người

Bảng 12:Mức độ tin tƣởng của CSOs vào những tổ chức liên quan đến việc hỗ trợ
cho các nhóm dễ bị tổn thƣơng

không tin
tưởng

không tin
tưởng
nhiều

tin tưởng

rất
tưởng

Count

3

12

24

%

5.00%

20.00%

Count

2

viện kiểm sát

%

lực

Count

hệ thống tòa
án

lượng

tin

không biết

không trả lời

Tổng

6

12

3

60

40.00%

10.00%

20.00%

5.00%

100.00%

12

18

8

17

3

60

3.30%

20.00%

30.00%

13.30%

28.30%

5.00%

100.00%

1

17

24

9

8

1

60

67

công an nhân
dân
cơ quan thi
hành án
các cơ quan
hành chính

%

1.70%

28.30%

40.00%

15.00%

13.30%

1.70%

100.00%

Count

1

14

21

6

15

3

60

%

1.70%

23.30%

35.00%

10.00%

25.00%

5.00%

100.00%

Count

15

33

4

7

1

60

%

25.00%

55.00%

6.70%

11.70%

1.70%

100.00%

Count

2

13

25

4

12

2

58

%

3.40%

22.40%

43.10%

6.90%

20.70%

3.40%

100.00%

các tổ chức
chính trị xã
hội

Count

1

14

33

5

7

60

%

1.70%

23.30%

55.00%

8.30%

11.70%

100.00%

phương tiện
thông tin đại
chúng

Count

1

10

34

9

6

60

%

1.70%

16.70%

56.70%

15.00%

10.00%

100.00%

Count

8

32

12

7

59

%

13.60%

54.20%

20.30%

11.90%

100.00%

Count

2

3

5

%

40.00%

60.00%

100.00%

các tổ chức
hỗ trợ pháp lý

các tổ chức
nhân dân

Khác

Bảng 13: Mức độ cập nhật thông tin pháp lý
Rất
thương
xuyên
8

Thường
xuyên
21

Thỉnh
thoảng
21

Hiếm
khi
4

Khôn
g bao
giờ
Tổng
6
60

13.33
4

35.00
20

35.00
18

6.67
8

10.00
10
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%
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6.67
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Bảng 14: Những khó khăn liên quan đến việc nhận thức pháp luật

29

68

Table %
Count

48.3

Table %

20.0

Khó khăn để hiểu cách thức giải thích các quy định pháp luật
mới hoặc hiện hành

Count

14

Table %

23.3

Khó khăn để hiểu cách thức vận dụng các quyền được pháp luật
bảo vệ và/hoặc các chương trình khuyến khích của chính phủ

Count

21

Table %

35.0

Khó khăn khác

Count

8

Table %

13.3

Khó khăn liên quan đến thu thập thông tin về những thay đổi về
pháp luật/chính sách

Total

12

Count

60

Table %

100.0

Bảng 15: Mong muốn tiếp tục hoạt động
cung cấp thông tin về pl
Giới thiệu nhóm dễ bị tổn thương đến các tổ chức
Giới thiệu nhóm dễ bị tổn thương đến người bảo vệ
Tham khảo với nhóm dễ bị tổn thong
Vận động cải tiến về mặt chính sách
tổ chức đào tạo về quyền

Mong muốn tiếp tục hdong bảo vệ quyền

Hợp tác với luật sư

Total

Hợp tác với văn phòng pháp lý
Các cơ quan và tổ chức chính phủ
Hợp tác với tòa án
Hướng dẫn, tư vấn về đơn từ khiếu nại
Hoạt động khác

Count

46

Table %

76.7

Count

45

Table %

75.0

Count

45

Table %

75.0

Count

35

Table %

58.3

Count

33

Table %

55.0

Count

35

Table %

58.3

Count

26

Table %

43.3

Count

26

Table %

43.3

Count

27

Table %

45.0

Count

10

Table %

16.7

Count

25

Table %

41.7

Count

9

Table %

15.0

Count

60

Table %

100.0
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Bảng 16: Đánh giá sự cần thiết của các hoạt động tăng cƣờng năng lực cho CSOs

rất có ích

Count
32

%
53.3%

diễn đàn chia sẻ
thông tin
Coun
t
%
28
46.7%

có ích

21

35.0%

27

5

8.3%

5

2

3.3%
100.0
%

hội thảo đào tạo

có ích trong một
chừng mực nhất
định
vô ích
Total

60

60

diễn đàn đối
thoại CSOs v tổ
chức nhà nước
Count
30

%
50.0%

thành lập trung
tâm thông tin
Coun
t
%
28
47.5%

45.0%

23

38.3%

25

42.4%

8.3%

6

10.0%

3

5.1%

1

1.7%
100.0
%

3

5.1%

59

100.0%

100.0%

60

các cách khác
Count
6

%
100.0%

6

100.0%

Bảng 17:Thời gian hội thảo đào tạo

Valid

Missing

1 ngày

Count
12

%
20.3

từ 2-3 ngày

33

55.9

trên 3 ngày

14

23.7

Total

59

100.0

System

1

Total

60

Bảng 18: Thời gian trong một ngày

Valid

Missing

đào tạo cả ngày

Frequency
37

Valid Percent
63.8

đào tạo nửa ngày

18

31.0

hai giờ/ngày

3

5.2

Total

58

100.0

System

2

Total

60

Bảng 19: Địa điểm tập huấn

Valid

trung tâm TPHCM

Frequency
47

Valid
Percent
78.3
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ngoại ô TPHCM

5

8.3

những nơi khác

8

13.3

Total

60

100.0
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PHỤ LỤC 7: Bản câu hỏi cho CSO
Viện Phát triển Bền vững
Vùng Nam Bộ

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Mã số:

Phỏng vấn Đại diện “Các tổ chức nhân dân”
Kính thưa Ông/Bà,
Trong thời gian 10 năm vừa qua, Việt Nam đã có những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực kinh tế,
chính trị và xã hội; trong đó có sự đóng góp của các tổ chức nhân dân (CSOs). Đặc biệt, các CSOs
đã có rất nhiều hỗ trợ cho các nhóm người dễ bị tổn thương.
Để tăng cường năng lực cho các CSOs trong hoạt động hỗ trợ các nhóm người dễ bị tổn thương,
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, phối hợp với Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ,
thực hiện một chương trình khảo sát các CSOs tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu về hoạt
động và nhu cầu trong quá trình hỗ trợ tư pháp cho các nhóm người dễ bị tổn thương. Dựa vào kết
quả của chương trình nghiên cứu này, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN sẽ tiến hành các
cuộc hội thảo về tăng cường năng lực dành cho cán bộ của các CSOs là những người đang hoạt
động để hỗ trợ cho các nhóm người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi đánh giá cao việc Ông/Bà dành thời gian trả lời bảng câu hỏi này. Việc phỏng vấn sẽ được
thực hiện trong thời gian từ 30 phút đến 60 phút và câu trả lời của Ông/Bà sẽ được xử lý cùng với
câu trả lời của 59 cán bộ CSO khác. Tên Ông/Bà và tên tổ chức của Ông/Bà sẽ không được nêu
trong bản báo cáo cuối cùng của chúng tôi, trừ trường hợp chúng tôi có sự đồng ý của Ông/Bà.
Ông/Bà có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào vào bất kỳ thời điểm nào.
Nếu có thể được Ông/Bà chấp thuận, tôi xin phép ghi âm cuộc họp này để tôi có thể nghe rõ hơn câu
trả lời của Ông/Bà. Nếu muốn, Ông/Bà có thể đề nghị ngừng ghi âm vào bất kỳ thời điểm nào trong
khi phỏng vấn.
Thay mặt SISD và LIN, tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Ông/Bà vào chương trình nghiên
cứu này.

Tên của ngƣời đƣợc phỏng vấn: ___________________________________________
Tên của tổ chức: ________________________________________________________
Địa chỉ:
Số nhà/Đƣờng___________________________________________________________
Quận: ____________________________________________________________
Tên của ngƣời phỏng vấn: ________________________________________________
Ngày phỏng vấn: __ __/__ __/2011
A. Thông tin cơ bản về tổ chức:
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1. Tổ chức của Ông/Bà được thành lập năm nào? (4 số)…………………..
2. Tổng số nhân viên:………….người
Bao gồm:
-

Làm việc toàn thời gian: ………………….người

-

Làm việc bán thời gian: ………………… người

3a. Trình độ học vấn của nhân viên: bậc học đã hoàn thành (bao gồm học toàn thời gian và bán thời
gian):
1. Chưa tốt nghiệp phổ thông trung học

: …………………………….. người

2. Tốt nghiệp Trung học

: …………………………….. người

3. Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

: ………..…………………….người

4. Cao học trở lên

: ………………………………người

3b. Trong tổ chức của Ông/bà có bao nhiêu người được đào tạo (kể cả chính quy, dài hạn và ngắn
hạn) trong các lĩnh vực dưới đây:
1. Công tác xã hội

: …………người

2. Phát triển cộng đồng

: …………người

3. Luật/Pháp lý

: …………người

4. Các ngành khác: ……………………người

4. Tổ chức của Ông/bà giúp đỡ nhóm người dễ bị tổn thương ở đâu?
i.

Thành phố Hồ Chí Minh [vui lòng nêu rõ Quận]
ii. Quận 1

iii. Quận 5

iv. Quận 12

v. Quận 2

vi. Quận 7

vii. Huyện Hóc Môn

viii.Quận 3

ix. Quận 8

x. Huyện Củ Chi

xi. Quận 4

xii. Quận 10

xiii. Các quận huyện khác (Ghi rõ)
………………................

xiv.Tất cả các
quận

ii.

Các tỉnh khác (vui lòng ghi rõ): ……………………………………………………

iii.

Cả nước
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B. Hoạt động của tổ chức:
Trong phần này, tôi sẽ hỏi Ông/Bà về những công việc mà tổ chức của Ông/Bà đã làm cho những
người hoặc nhóm người dễ bị tổn thương (những người và nhóm người thường xuyên không được
cung cấp hoặc ít được cung cấp so với những người hoặc nhóm người khác) những quyền lợi và
dịch vụ công ví dụ như giáo dục, y tế, hệ thống bảo đảm an ninh trật tự và tư pháp.
5. Tổ chức của Ông/Bà hỗ trợ những nhóm người dễ bị tổn thương nào dưới đây và có sự khác
biệt giới không? (có thể có nhiều lựa chọn trong bảng dưới đây)
(Lưu ý người phỏng vấn: Khoanh tròn các đối tượng hỗ trợ và hỏi tiếp câu 5b)
5a. Nhóm người dễ bị tổn thương
được hỗ trợ (có thể khoanh tròn một
số nhóm)

5b. Theo quan điểm của Ông/bà, có sự khác biệt về giới tính
nào liên quan đến khả năng dễ bị tổn thương của một hoặc
nhiều nhóm người dễ bị tổn thương không? (vui lòng chọn
trong bảng dưới đây)
Đàn ông dễ bị
tổn thương hơn

Phụ nữ dễ bị tổn
thương hơn

Không
có
sự khác biệt

Không
biết

a. Người nghèo
i.

Người nghèo ở thành thị [Lưu
ý: hộ gia đình có thu nhập
dưới 1 triệu đồng/tháng]

ii.

Người nghèo ở nông thôn
[lưu ý: hộ gia đình có thu
nhập dưới 600.000/tháng]

b. Người nhiễm HIV
c.

Người khuyết tật
và/hoặc tinh thần)

(thể

chất

d. Người dân tộc thiểu số
e. Lao động nhập cư
f.

Nạn nhân của buôn bán người

g. Người hành nghề mại dâm
h. Những nhóm người dễ bị tổn
thương khác (vui lòng ghi
rõ:__________)
6. Hoạt động hỗ trợ người dễ bị tổn thương của tổ chức của Ông/Bà là gì? (vui lòng ghi chi tiết)[lưu
ý cho người phỏng vấn: nếu có hồ sơ thông tin về tổ chức, vui lòng xin một bản. nếu tổ chức có
website, vui lòng ghi địa chỉ.]
a. ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
d. ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Tổ chức của Ông/Bà hợp tác với tổ chức nào để bảo vệ cho những người được thụ hưởng
a. Cơ quan/tổ chức nhà nước (vui lòng ghi rõ:______________________________
_____________________________________________________________________)
b. Các CSOs khác (vui lòng ghi rõ:_______________________________________
____________________________________________________________________)
c.

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) (vui lòng ghi rõ:_________________

____________________________________________________________________)
d. Các tổ chức khác (vui lòng ghi rõ:_____________________________________
____________________________________________________________________)
8. Từ trước đến nay, người thụ hưởng có được tham gia vào quá trình xây dựng/quyết định về
các hoạt động của tổ chức Ông/Bà không?Vui lòng giải thích
(Khoanh tròn ở sự lựa chọn và cho ví dụ cụ thể ở cột bên cạnh)
Ví dụ cụ thể
1. Tham gia chính thức

2. Tham gia không chính
thức

3. Tham gia cuộc khảo
sát

4. Các hình thức khác
(ghi
rõ)
……………………….
5. Không có tham gia

C. Khả năng tiếp cận hệ thống tƣ pháp của các nhóm ngƣời dễ bị tổn thƣơng:
[Dành cho người phỏng vấn:
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Khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp là khả năng của một người được bảo vệ thông qua hệ thống tư
pháp. Trong cuộc khảo sát này, mức độ tiếp cận hệ thống tư pháp phụ thuộc vào những yếu tố dưới
đây:


Có các quy định pháp luật bảo vệ những quyền cơ bản của con người;



Có những cơ quan thực hiện các quyền đó;



Các cá nhân nhận thức được quyền của mình;



Các cá nhân phải có khả năng tiếp cận các tổ chức được lập ra để bảo vệ quyền lợi của họ
và phải có khả năng hiểu được các quy trình và thủ tục tại các tổ chức đó



Các cá nhân cần phải tin tưởng rằng hệ thống tư pháp có thể bảo vệ được quyền lợi của họ.

Hệ thống tư pháp/hỗ trợ tư pháp bao gồm các tổ chức được thành lập để thi hành pháp luật và các
quy định pháp luật:


Các tổ chức/cá nhân liên quan bao gồm Tòa án, Cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân,
Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Công an, Lãnh đạo phường/xã, Luật sư, Trung tâm hỗ trợ pháp
lý, các nhóm hòa giải viên cơ sở, các tổ chức chính trị-xã hội và phương tiện thông tin đại
chúng



Pháp luật và các quy định là những đạo luật quy định về các quyền của công dân và phương
thức bảo vệ và thi hành các quyền đó.]

9. Liên quan đến các nhóm người dễ bị tổn thương mà Ông/Bà đại diện, Ông/Bà vui lòng cho biết
mức độ đồng ý hoặc không đồng ý với những nhận định dưới đây:
Rất
khôn
g
đồng
ý

Không
đồng ý

Vừa
đồng ý
vừa
không
đồng ý

Đồng
ý

Rất
đồng
ý

Không
biết

Không
trả lời

a. Có luật bảo vệ các quyền cơ bản
của các đối tượng thụ hưởng;
b. Có các cơ quan/tổ chức bào vệ
quyền của người dễ bị tổn thương;
c.

Các đối tượng thụ hưởng nhận
thức được quyền của họ;
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Rất
khôn
g
đồng
ý

Không
đồng ý

Vừa
đồng ý
vừa
không
đồng ý

Đồng
ý

Rất
đồng
ý

Không
biết

Không
trả lời

d. Các đối tượng thụ hưởng biết là có
các tổ chức và/ thủ tục thực thi
quyền của họ

e. Các đối tượng thụ hưởng tin rằng
có các tổ chức và/hoặc cơ chế có
thể bảo vệ quyền của họ.

f.

Có các nguồn lực giúp cho họ hiểu
được các quyền và quyền lợi của
họ (ví dụ như các luật sư, cán bộ
và các CSOs).

g. Các tổ chức nhân dân (CSOs) có
khả năng vận động để thay đổi
theo hướng tích cực về mặt chính
sách
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10. Các đối tượng thụ hưởng gặp những khó khăn dưới đây ở mức độ nào, đây là những
yếu tố ngăn cản khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp của họ? Vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của
Ông/bà. (Lưu ý người phỏng vấn: Hỏi từng phương án)
Không
có khó
khăn

Có ít
khó
khăn

Khó
khăn
(mức
trung
bình)

Khó
khăn
khá
lớn/ lớn

Không
biết

Ví dụ

Không
có khó
khăn

Có ít
khó
khăn

Khó
khăn
(mức
trung
bình)

Khó
khăn
khá
lớn/ lớn

Không
biết

Ví dụ

a. Khó khăn về mặt
kinh tế (ví dụ như
án phí, phí luật sư,
phí hồ sơ, v.v.)?

b. Luật
hoặc
các
chương
trình/quy
định dành các nhóm
người dễ bị tổn
thương?
c.

Có sự phân biệt đối
xử của các Cơ
quan/tổ chức có liên
quan đối với nhóm
người dễ bị tổn
thương, có thể dẫn
đến những quyết
định không công
bằng, những hành
vi không hợp lý
hoặc những dịch vụ
không đầy đủ?

d. Thông tin về những
dịch vụ hỗ trợ pháp
lý và cách thức để
có được sự hỗ trợ
pháp lý

e. Sự tin tưởng vào hệ
thống tư pháp/hỗ
trợ pháp lý

78

f.

Sự tự tin khi tiếp
xúc với các tổ chức
chính quyền địa
phương

g. Tâm trạng sợ bị xã
hội cô lập

h. Khả năng tiếp cận
hệ thống tư pháp/hỗ
trợ pháp lý do hạn
chế về mặt thể chất
i.

Phân biệt đối xử
giới tính trong hệ
thống tư pháp

j.

Các khó khăn khác
(vui
lòng
nêu
rõ:_____________)
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11. Vui lòng cho chúng tôi biết mức độ tin tưởng của Ông/Bà vào những tổ chức dưới đây liên quan
đến khả năng bảo vệ quyền của những nhóm người dễ bị tổn thương:
Không tin
tưởng

Không tin
tưởng
nhiều

Tin
tưởng

Rất
tin
tưởng

Không
biết

Không
trả lời

a. Hệ thống tòa án (TAND các cấp
từ quận/huyện, Tỉnh/Thành và
Tòa án nhân dân tối cao)

b. Viện kiểm sát (cấp Tối cao,
Tỉnh/thành và Quận/Huyện)

c.

Lực lượng Công an nhân dân

d. Cơ quan thi hành án

e. Các cơ quan hành chính (ủy ban
nhân dân, thanh tra nhà
nước,…)

f. Các tổ chức hỗ trợ pháp lý (luật
sư, trung tâm trợ giúp pháp lý, các
nhóm hòa giải cơ sở)
g. Các tổ chức chính trị - xã hội

h. Phương tiện thông tin đại chúng

i.

Các tổ chức nhân dân (CSOs)

j.

Khác
(ghi
……………………………..

rõ)

12. Tổ chức của Ông/Bà có thường sử dụng những cách thức nào dưới đây để có được thông tin
về các chính sách/chương trình/quy định pháp luật liên quan đến cộng đồng người dễ bị tổn
thương của mình?
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Rất
thường
xuyên

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Hiếm khi

Không bao
giờ

a. Chúng tôi theo dõi các văn bản pháp
luật mới/chúng tôi đọc công báo
b. Chúng tôi tham khảo các cán bộ nhà
nước/cơ quan nhà nước
c. Chúng tôi đọc tài liệu cập nhật trên báo
địa phương (báo, tivi, các phương tiện
truyền thông khác)
d. Chúng tôi là thành viên của hiệp hội
cung cấp các tài liệu cập nhật quan
trọng.
e. Chúng tôi có nhân viên là luật sư (có
thu phí hoặc không thu phí) là người
chịu trách nhiệm về vấn đề này
f. Các cách thức khác (vui lòng nêu rõ:
______________)

13. Tổ chức của Ông/bà gặp phải những khó khăn gì liên quan đến việc nhận thức pháp luật/các
chương trình và chính sách của Chính phủ ảnh hưởng đến các đối tượng thụ hưởng?
(lưu ý đối với người phỏng vấn: Nên đợi người được phỏng vấn trả lời và khoanh tròn câu hỏi dưới đây
và/hoặc điền vào mục “e”.)
a. không có khó khăn.
b. gặp khó khăn liên quan đến thu thập thông tin về những thay đổi về pháp luật/chính sách,
c.

gặp khó khăn để hiểu cách thức giải thích các quy định pháp luật mới hoặc hiện hành,

d. gặp khó khăn để hiểu cách thức vận dụng các quyền được pháp luật bảo vệ và/hoặc các chương
trình khuyến khích của chính phủ
e. các khó khăn khác (vui lòng nêu rõ:)
1. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
D. Quyền và bảo vệ Quyền
[Lưu ý đối với người phỏng vấn: những câu hỏi dưới đây liên quan đến khả năng bảo vệ quyền công dân
của hệ thống tư pháp. Việt Nam đã ban hành luật và phê chuẩn việc gia nhập các hiệp ước quốc tế nhằm
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mục đích bảo vệ nhân quyền. Ví dụ, Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, và các quy định
pháp luật trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại và tố cáo, tất cả các văn bản pháp luật đó nhằm mục đích
công nhận và bảo vệ quyền của công dân Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam duy trì môt hệ thống thể chế
pháp lý rộng lớn nhằm mục đích đảm bảo rằng người dân có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi quyền lợi của họ
bị xâm phạm.]

14. Tổ chức của Ông/bà có những họat động nào dưới đây để bảo vệ quyền của các đối tượng thụ
hưởng?
a. Cung cấp thông tin về pháp luật được ban hành để bảo vệ các quyền cơ bản của họ
b. Giới thiệu đối tượng thụ hưởng đến những tổ chức được lập ra để bảo vệ quyền của họ.
c.

Giới thiệu đối tượng thụ hưởng đến gặp những cán bộ/chuyên gia là những người có thể bảo vệ
quyền của họ.

d. Tham khảo với đối tượng thụ hưởng về quyền của họ và những tổ chức họ có thể gặp để xử vi
phạm.
e. Vận động cải tiến về mặt chính sách dành cho đối tượng thụ hưởng.
f.

Tổ chức đào tạo/giáo dục về quyền.

g. Hợp tác/trao đổi trực tiếp với:
□

Luật sư

□

Các văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương

□

Các cơ quan và tổ chức chính phủ

□

Hệ thống tòa án

h. Hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng thụ hưởng về đơn từ khiếu nại
i.

Những
hoạt
động
khác
(vui
lòng
………………………………………………………………………………..

j.

Không thực hiện bất kỳ hoạt động nào nêu trên.

nêu

rõ):

15a. Tổ chức của Ông/bà đã có những hoạt động can thiệp/hỗ trợ bảo vệ Quyền cho các đối tượng
thụ hưởng như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

15b. Tổ chức của Ông/Bà có gặp khó khăn nào khi tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền của các
đối tượng thụ hưởng?
1. Có

2. Không  chuyển sang Câu hỏi 16

15c. Nếu trả lời là “Có”, vui lòng nêu một số ví dụ?
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o

Ngân sách (vui lòng nêu rõ) .......................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
o

Nguồn nhân lực (vui lòng nêu rõ)...............................................................

............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
o

Cơ sở vật chất (vui lòng nêu rõ)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Thủ tục pháp lý (vui lòng nêu rõ) :................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
5. Quan hệ với các cơ quan nhà nước (vui lòng nêu rõ).....................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
6. Những khó khăn khác (vui lòng nêu rõ).........................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

16. Giả sử khó khăn không phải là vấn đề nguồn lực, tổ chức của Ông/Bà muốn thực hiện (hoặc tiếp
tục thực hiện) những họat động nào để bảo vệ quyền của các đối tượng thụ hưởng? (lưu ý đối với
người phỏng vấn: khoanh tròn nội dung liên quan.)
a. Cung cấp thông tin về pháp luật được ban hành để bảo vệ quyền cơ bản của các đối tượng thụ
hưởng
b. Giới thiệu đối tượng thụ hưởng đến những tổ chức được thành lập để thực thi quyền của họ.
c. Giới thiệu đối tượng thụ hưởng đến những cán bộ/chuyên gia là những người có thể giúp họ
thực thi quyền.
d. Tham khảo với đối tượng thụ hưởng về quyền của họ và những tổ chức có thể xử lý vi phạm.
e. Vận động hành lang hoặc ủng hộ những tiến bộ về chính sách dành cho các đối tượng thụ
hưởng.
f. Tổ chức giáo dục/đào tạo về quyền
g. Có khả năng phối hợp với:
□ Luật sư
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□
□
□

Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương
Cơ quan/tổ chức chính phủ
Các đối tượng khác (vui lòng nêu rõ:______________)

h. Hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng thụ hưởng về đơn từ khiếu nại
i.

Các
hoạt
động
khác
(vui
lòng
………………………………………………………………………………………

nêu

rõ)

17. Tổ chức của Ông/bà có những kiến nghị/đề xuất gì để thực hiện và/hoặc cải thiện hoạt động bảo
vệ Quyền tốt hơn cho các đối tượng thụ hưởng? (Tối đa là 3 ý chính)
(Lưu ý đối với người phỏng vấn: câu trả lời liên quan có thể bao gồm: kỹ năng, nguồn lực, thông tin về
pháp luật, tư vấn pháp luât, thông tin về thủ tục, tư vấn về thủ tục, bài tập tình huống, thảo luận với cán
bộ nhà nước/chuyên gia, v.v.),

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E. Sự cần thiết phải tăng cƣờng năng lực:
Như đã đề cập ở phần đầu của chương trình khảo sát này, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
có kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo để hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức nhân dân (CSOs)
trong việc bảo vệ quyền của các đối tượng thụ hưởng và tăng cường khả năng tiếp cận của họ đối với hệ
thống tư pháp. Do đó, xin cho biết ý kiến của Ông/bà về hoạt động sau:
18. Xin Ông/bà vui lòng đánh giá mức độ thích hợp của các mô hình nâng cao năng lực cho cán bộ
của CSOs sau đây:
A. Hội thảo đào tạo
1. Rất có ích

2. có ích

3. có ích trong một chừng mực nhất định

4. vô ích

B. Diễn đàn chia sẻ thông tin giữa các tổ chức dân sự xã hội
1. Rất có ích

2. có ích

3. có ích trong một chừng mực nhất định

4. vô ích

C. Diễn đàn thông tin giữa các tổ chức dân sự xã hội và các cơ quan nhà nước địa phương
1. Rất có ích

2. có ích

3. có ích trong một chừng mực nhất định

4. vô ích
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D. Thành lập trung tâm thông tin làm đầu mối cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm cho các các tổ
chức nhân dân
1. Rất có ích

2. có ích

3. có ích trong một chừng mực nhất định

4. vô ích

E. Các cách thức khác (vui lòng nêu rõ) .......................................................................................................
1. Rất có ích

2. có ích

3. có ích trong một chừng mực nhất định

4. vô ích

19. Chúng tôi liệt kê dưới đây những chủ đề sẽ được đào tạo liên quan đến việc bảo vệ quyền của các
nhóm người dễ bị tổn thương. Trong số các chủ đề được liệt kê, chủ đề nào Ông/bà và/hoặc đồng
nghiệp của Ông/bà thấy có ích? Vui lòng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 5(chỉ chọn 5 mức độ ưu tiên):
Khoanh tròn sự lựa chọn của Ông/bà

Mức độ ưu tiên

a. Kiến thức pháp luật/khung pháp luật (bảo vệ quyền và/hoặc quy định
về quyền …)
b. Kiến thức về thủ tục khiếu nại về quyền (hợp đồng, soạn thảo tài liệu,
khung thời gian, trình bày, v.v.)
c. Cách thức trao đổi thông tin cho các nhóm đối tượng thụ hưởng
d. Làm thế nào để trao đổi với các cán bộ nhà nước
e. Đào tạo người huấn luyện về kỹ năng xử lý tình huống, do chuyên
gia/cán bộ pháp lý thực hiện
f. Đào tạo kỹ năng mềm trong những lĩnh vực dưới đây (có thể khoanh
tròn nhiều lĩnh vực):
i.

Thông tin

ii.

đàm phán

iii.

Tổ chức hoạt động

iv.

Tiếp cận khách hàng

v.

Quản lý vụ việc

vi.

Kỹ năng giải quyết tranh chấp

g. Đào tạo phương pháp có sự tham gia của đối tượng thủ hưởng thủ
tục khiếu nại về quyền của họ
h. Vận động chính sách
i. Phương pháp Khuyến khích đối tượng thụ hưởng tự bảo vệ quyền
của mình
j. Những hoạt động khác (vui lòng nêu rõ):……………………………….
20. Ông/bà mong đợi gì nếu Ông/bà đăng ký tham gia một khóa đào tạo về một hoặc một số nội
dung nêu trên?
..............................................................................................................................................

85

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
21. Liên quan đến mô hình đào tạo, Ông/bà muốn :


Thời gian của khóa đào tạo:
1. 1 ngày
2. Từ 2 - 3 ngày
3. Trên 3 ngày



Thời gian kéo dài trong một ngày:
1. đào tạo cả ngày
2. đào tạo nửa ngày
3. đào tạo trong hai giờ/ngày



Địa điểm:
1. Trung tâm TPHCM

: 1. Có

2. Không

2. Ngoại ô TPHCM

: 1. Có

2. Không

3. Những nơi khác (ghi rõ): …………………………………………………

22. Còn vấn đề gì mà chúng tôi chưa đề cập đến trong cuộc phỏng vấn này, liên quan đến việc bảo vệ
quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng của tổ chức của Ông/Bà, mà Ông/bà muốn nêu ra, trước khi
chúng tôi kết thúc cuộc phỏng vấn này?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

F. Thông tin về ngƣời đƣợc phỏng vấn
Vui lòng cung cấp thông tin về Ông/Bà:
23. Năm sinh: 19___
24. Trình độ học vấn?
a. Phổ thông trung học
b. Tốt nghiệp phổ thông trung học
c.

Đại học, cao đẳng (vui lòng ghi rõ chuyên ngành)

d. Cao học (vui lòng ghi rõ chuyên ngành)
25. Giới tính: 1. Nam

2. Nữ

26. Chức vụ trong tổ chức?
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i.

Quản lý (giám đốc, phó giám đốc)

ii.

Thành viên hội đồng/Cố vấn

iii.

Cán bộ chương trình

iv.

Chức vụ khác:

27. Thời gian làm việc tại tổ chức của Ông/bà?
i.

Dưới 1 năm

ii.

Từ 1 năm đến 3 năm

iii.

Trên 3 năm

Xin cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
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