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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm góp thêm những dẫn chứng về tham gia của giới trong các mô hình nhỏ ở 

cấp hộ là mô hình kỹ thuật SRI - Hệ thống canh tác lúa cải tiến và mô hình quản lý Book keeping - Mô 
hình sổ kế toán hộ. Cả 2 mô hình đều do Tổ chức Oxfam Mỹ hỗ trợ cho 3 xã Đại Nghĩa, Hợp Tiến và 
An Tiến của huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. Trong hoạt động xã hội cũng như các hoạt động của 
mô hình SRI (Systems of Rice Intensification) và Book keeping, phụ nữ đều tham gia một phần đáng 
kể. Qua việc tham gia các mô hình, nữ giới đã có tiến bộ nhanh hơn trong thay đổi nhận thức, ra 
quyết định và trình độ ghi chép tính toán kinh tế. 

Từ khóa: Book keeping, giới, mô hình, Mỹ Đức, SRI.  

SUMMARY 
This research aims to provide additional evidence on Gender participation in small models at 

households level. They are technical model SRI- Systems of Rice intensification and management model 
- Book keeping. Both models are supported by Oxfam America for 3 communes Dai Nghia, Hop Tien and 
An Tien, My Duc District, Ha Noi City. In social activities as well as SRI and Book keeping activities 
women have participated remarkably. By participating in the model, women had faster progress in 
changing the perception, attitude, decision making, record levels and economic calculation. 

Key words: Book keeping, gender, model, My Duc, SRI.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

ViÖt Nam lμ mét n−íc n«ng nghiÖp víi 
76% d©n c− sèng ë n«ng th«n. Trong ®ã lùc 
l−îng lao ®éng n÷ chiÕm kho¶ng 70% lao 
®éng n«ng th«n, hä ®· cã nhiÒu ®ãng gãp to 
lín cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n 
ViÖt Nam. HiÖn t¹i ë ViÖt Nam ch−a cã sù 
c©n b»ng giíi mét c¸ch thùc sù trong mäi 
lÜnh vùc, minh chøng trong thùc tÕ hiÖn nay 
khi ®−a nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, 
c«ng nghÖ míi vμo ¸p dông trong c¸c ngμnh, 

lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung vμ n«ng nghiÖp 
nãi riªng, chóng ta míi chØ quan t©m ®Õn hé 
vμ céng ®ång mμ ch−a thùc sù ®Ò cËp ®Õn 
vÊn ®Ò vÒ giíi, ®iÒu nμy lμm h¹n chÕ viÖc 
chuyÓn giao, sö dông vμ khai th¸c hiÖu qu¶ 
nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®ã. Bëi vËy 
®−a giíi vμo c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ 
nãi chung vμ kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi riªng 
lμ mét chiÕn l−îc ®óng ®¾n vμ cÇn thiÕt. Cho 
®Õn nay ®· cã nhiÒu tμi liÖu vμ nghiªn cøu 
liªn quan ®Õn lÜnh vùc giíi (Ph¹m V¨n 
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B×nh, 2003; Ph¹m ThÞ Mü Dung, 2005; 
QuyÒn §×nh Hμ vμ cs., 2003) nh−ng nghiªn 
cøu giíi trong c¸c x· cã mét sè m« h×nh míi 
g¾n trùc tiÕp víi hé n«ng d©n th× cßn Ýt. 
Nghiªn cøu nμy gãp phÇn bæ sung nh÷ng 
nÐt riªng cho viÖc kÕt luËn vÒ tham gia cña 
giíi trong ph¸t triÓn n«ng th«n. 

Mü §øc lμ huyÖn nghÌo cña thμnh phè 
Hμ Néi. C¶ huyÖn cã kho¶ng 40.000 hé víi 
kho¶ng 180.000 khÈu trong 23 x·. S¶n xuÊt 
lóa lμ nguån thu nhËp chÝnh (lóa chiÕm tíi 
h¬n 72% diÖn tÝch canh t¸c). Tõ ®Çu n¨m 
2007, Tæ chøc Oxfam Mü ®· hç trî cho 
huyÖn dù ¸n thö nghiÖm m« h×nh SRI - HÖ 
thèng canh t¸c lóa c¶i tiÕn, sau ®ã lμ dù ¸n 
thö nghiÖm m« h×nh Book keeping - Sæ KÕ 
to¸n hé (Ph¹m ThÞ Mü Dung, 2009). C¸c dù 
¸n ®−îc thö nghiÖm t¹i 3 x· §¹i NghÜa, Hîp 
TiÕn vμ An TiÕn. §©y lμ 3 x· liÒn kÒ nhau vμ 
chñ yÕu s¶n xuÊt lóa, ngμnh nghÒ Ýt ph¸t 
triÓn. M« h×nh SRI nh»m gióp n«ng d©n 
chuyÓn tõ  c¸ch canh t¸c truyÒn thèng sang 
canh t¸c lóa víi cÊy m¹ non, cÊy th−a, cÊy 1 
d¶nh, kh«ng dïng ph©n hãa häc vμ thuèc 
b¶o vÖ thùc vËt, cßn m« h×nh Book keeping 
nh»m t¨ng n¨ng lùc qu¶n lý hé th«ng qua 
ghi chÐp, tÝnh to¸n cho hé.  

Nghiªn cøu nμy nh»m môc ®Ých ph©n 
tÝch tham gia cña giíi trong c¸c ho¹t ®éng x· 
héi nãi chung vμ cô thÓ h¬n lμ mét sè ho¹t 
®éng trong 2 dù ¸n cô thÓ. Tõ ®ã thÊy ®−îc 
vai trß giíi trong n«ng th«n vμ ®−a ra mét sè 
kiÕn nghÞ thóc ®Èy tham gia cña giíi trong 
c¸c lÜnh vùc, ®Æc biÖt  khi cã nh÷ng dù ¸n tíi 
cÊp hé. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

2.1. TiÕp cËn nghiªn cøu  

* Nghiªn cøu sö dông ph−¬ng ph¸p tiÕp 
cËn giíi gåm: TiÕp cËn giíi trong s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp; tiÕp cËn giíi trong c«ng t¸c x· 
héi; tiÕp cËn giíi trong quyÒn quyÕt ®Þnh cña 
gia ®×nh vμ c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan tíi ho¹t 

®éng x· héi. Trong ®ã, tiÕp cËn nghiªn cøu 
ph¸t triÓn n«ng th«n gåm: Giíi trong viÖc 
tham gia c¸c m« h×nh kinh tÕ, m« h×nh dù 
¸n; Giíi tham gia vμo viÖc ho¹t ®éng thóc 
®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng 
nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng; Giíi trong viÖc tù 
nguyÖn x©y dùng c©u l¹c bé, nhãm tæ cïng 
nhau ph¸t triÓn. 

* TiÕp cËn nghiªn cøu cã sù tham gia 
gåm: Sè l−îng nam, n÷ trong tËp huÊn m« 
h×nh dù ¸n; Sè n÷ vμ nam quyÕt ®Þnh viÖc 
tham gia m« h×nh kinh tÕ, dù ¸n; Sè nam, n÷ 
tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi vμ c¸c quyÕt 
®Þnh cña gia ®×nh kh¸c. 

* TiÕp cËn nghiªn cøu hÖ thèng gåm: 
Nghiªn cøu giíi trong c¸c ho¹t ®éng x· héi; 
Nghiªn cøu giíi trong c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c«ng 
viÖc x· héi vμ gia ®×nh; Nghiªn cøu giíi 
trong vai trß ho¹t ®éng cña m« h×nh dù ¸n 
t¹i n«ng th«n. 

2.2. §iÓm nghiªn cøu 

Dù ¸n chän 3 x· §¹i NghÜa, Hîp TiÕn vμ 
An TiÕn lμ ®iÓm nghiªn cøu. Nghiªn cøu 
còng dùa trªn c¬ së c¸c m« h×nh ®−îc thùc 
hiÖn trong c¸c th«n tõ n¨m 2007 ®Õn nay. 

2.3. Hé ®iÒu tra 

Chän toμn bé 90 hé n«ng d©n t¹i 3 x· cã 
tham gia c¶ 2 m« h×nh SRI vμ Book keeping. 
Ngoμi ra cßn kh¶o s¸t 60 hé ngoμi m« h×nh 
t¹i 3 x·. Nghiªn cøu thªm mét sè néi dung 
liªn quan lμ thμnh viªn trong gia ®×nh trong 
sè 90 hé ®iÒu tra chÝnh ®Ó lμm râ vÊn ®Ò. 
Chän hé ®Ó nghiªn cøu kh«ng dùa trªn tiªu 
trÝ kinh tÕ cña hé mμ dùa trªn c¬ së c¸c hé 
tham gia dù ¸n vμ hé kh«ng tham gia dù ¸n 
®Ó thÊy ®−îc sù kh¸c nhau trong viÖc tham 
gia ho¹t ®éng x· héi cña hai giíi trong hai 
nhãm hé.  

2.4. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch  

Chñ yÕu dïng c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n 
tÝch giíi, so s¸nh “tr−íc, sau” , so s¸nh “cã, 
kh«ng” vμ th¶o luËn víi c¸c hé, c¸n bé ®Þa 
ph−¬ng. 
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HÖ thèng SRI gäi lμ mét ph−¬ng ph¸p 
míi vÒ kü thuËt trång lóa khoa häc. Sè liÖu 
®iÒu tra cã 74,3% - 93,8% lμ n÷ trong c¸c líp 
tËp huÊn vÒ trång trät, nam giíi chØ tham 
gia kho¶ng 6,7% - 25,7%. §iÒu nμy thÓ hiÖn 
sù ph©n chia c«ng viÖc theo giíi trong c¸c 
ho¹t ®éng s¶n xuÊt lμ râ rμng. Qua pháng 
vÊn, n÷ giíi trong c¸c hé cã nam tham gia 
tËp huÊn SRI cho r»ng dï c¸c líp tËp huÊn 
cã nam tham gia nh−ng n÷ giíi l¹i cã tr¸ch 
nhiÖm nhiÒu h¬n trong viÖc lμm ®óng quy 
tr×nh kü thuËt (n÷ giíi 47 tuæi, tr×nh ®é 
7/10). V× vËy ngay khi n÷ giíi kh«ng ®−îc 
tham gia tËp huÊn, hä cã thÓ lμm tèt h¬n 
nam giíi trªn ph−¬ng diÖn c«ng viÖc trång 
trät. NhiÒu n÷ giíi kh«ng ®−îc ®i tËp huÊn 
vÒ SRI nh−ng ®−îc ng−êi biÕt vÒ SRI truyÒn 
l¹i, cã thÓ hä chØ ¸p dông mét kh©u kü thuËt 
nμo dÔ vμ phï hîp víi hä. VÝ dô trong SRI cã 
kü thuËt cÊy th−a d¶nh, cÊy Ýt d¶nh, rót 
n−íc ®óng thêi ®iÓm, bãn Ýt ph©n… øng 
dông tõng phÇn ®−îc gi¶i thÝch râ h¬n ®ã lμ 
chØ ¸p dông mét hoÆc hai kü thuËt cña SRI.  

3. KÕT  QU¶  NGHI£N  CøU  Vμ 
     TH¶O  LUËN 

3.1. Giíi trong c«ng t¸c x· héi  

Nghiªn cøu giíi trong c«ng t¸c x· héi t¹i 
c¸c x· cho thÊy, trong c¸c chøc vô chñ chèt 
t¹i x· chØ cã Héi Phô n÷ do n÷ giíi gi÷ chñ 
chèt, cßn c¸c chøc danh kh¸c ®Òu do nam 
®¶m nhiÖm (H×nh 1).   

T¹i cÊp th«n, xãm th× tû lÖ n÷ tham gia 
c«ng t¸c chiÕm 52,1% nhiÒu h¬n nam giíi. 
Phô n÷ th−êng lμm chi héi tr−ëng phô n÷ 
hoÆc n«ng d©n. Hai dù ¸n SRI vμ Book 
keeping lμ dù ¸n nhá ë cÊp th«n nªn phô n÷ 
còng cã ®iÒu kiÖn tham gia nhiÒu h¬n vμo 
c¸c ho¹t ®éng x· héi. Nh− vËy cμng ë cÊp ®é 
c«ng t¸c cao th× tû lÖ n÷ tham gia cμng Ýt. Sù 
tham gia kh¸c nhau thÓ hiÖn râ vai trß, ®iÒu 
kiÖn c«ng t¸c vμ c¸c quan niÖm cña mçi giíi 
trong mçi cÊp ®é c«ng t¸c (B¶ng 1). 

3.2. Giíi trong m« h×nh  SRI  

3.2.1. Giíi trong c¸c khãa tËp huÊn SRI 
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                 Nguồn : Điều tra năm 2009 
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B¶ng 1. Giíi trong  tham gia c«ng t¸c cÊp th«n

Trong đó Nam Trong đó Nữ 
Xã Số người tham 

gia công tác thôn Số người % Số người % 

Đại Nghĩa 28 12 42,9 16 57,1 

Hơp Tiến 12 7 58,3 5 41,7 

An Tiến 8 4 50 4 60 

Tổng 48 23 47,9 25 52,1 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009 

3.2.2. Giíi trong c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan 
         ®Õn SRI 

C¸c hé gia ®×nh lÇn ®Çu tham gia SRI 
cßn hoμi nghi vÒ hiÖu qu¶ cña SRI nh−ng víi 
c¸c hé ®· ¸p dông SRI nhiÒu vô th× c¶ nam 
vμ n÷ ®Òu ñng hé dù ¸n. Mäi quyÕt ®Þnh vÒ 
trång trät còng nh− tham gia vμo dù ¸n SRI 
phô n÷ chiÕm 59%. Bëi v× n÷ giíi th−êng 
tham gia nhiÒu vμo c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn 
n«ng nghiÖp n«ng th«n viÖc hä tiÕp cËn 
th«ng tin vμ ra quyÕt ®Þnh trong trång trät 
sÏ tèt h¬n nam giíi.  

N÷ giíi cã vai trß quan träng trong chi 
tiªu c«ng viÖc nhμ vμ viÖc ®ång ¸ng nh−ng 
víi nghiªn cøu quyÒn quyÕt ®Þnh cña giíi n÷ 
giíi trong c¸c hé kh«ng ¸p dông SRI hÇu 
nh− Ýt cã c¸c quyÕt ®Þnh chi tiªu lín, quan 
träng trong gia ®×nh. 

VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi nhãm hé 
trong dù ¸n SRI th× quyÕt ®Þnh cña n÷ vÒ 
trång trät chiÕm 83,7%, cã nhiÒu c«ng viÖc 
n÷ giíi n¾m vai trß quyÕt ®Þnh lín nh− c«ng 
viÖc chän gièng c©y trång n÷ giíi quyÕt ®Þnh 
tíi 95,5%. Trong khi ®ã ë c¸c hé ngoμi SRI 
c¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu do nam giíi 

Trong ngμnh nghÒ phô nghÒ ë hé  SRI 
th×  87,5% quyÕt ®Þnh thuéc vÒ n÷ giíi, ë hé 
kh«ng ¸p dông SRI n÷ chØ quyÕt ®Þnh 75,9%. 
§iÒu nμy còng kh«ng cã g× ng¹c nhiªn v× hé 
¸p dông SRI cã nhiÒu thêi gian h¬n ®Ó lμm 
c«ng viÖc t¹o thu nhËp kh¸c nh− thªu, m©y 
tre ®an, nÊu r−îu, hay cã thêi gian ®i lμm 
thuª kh¸c.  

C¸c quyÕt ®Þnh lín nh− mua s¾m söa 
ch÷a c¸c tμi s¶n lín, c−íi hái cho con c¸i trong 

c¸c hé cã SRI n÷ quyÕt ®Þnh 66,1%, hé kh«ng 
cã SRI chØ lμ 7,5%. Riªng viÖc n¾m gi÷ c¸c 
tμi s¶n lín nh− sæ nhμ ®Êt, ®¨ng ký xe m¸y, 
ho¸ ®¬n mua ti vi, ®¨ng ký kinh doanh.. chñ 
yÕu do nam n¾m gi÷ nªn quyÕt ®Þnh sö dông 
c¸c tμi s¶n lín lμ do nam.  

3.2.3. N¨ng lùc giíi tõ dù ¸n SRI   

- N¨ng lùc vÒ kü thuËt 

NhËn thøc cña n«ng d©n ®−îc thay ®æi 
sau khi tiÕp cËn c¸c m« h×nh dù ¸n. Trong 
sè c¸c thμnh viªn trong hé ®−îc hái, cã  99% 
ý kiÕn cho lμ c¸c dù ¸n cã lμm thay ®æi 
nhËn thøc cña n«ng d©n vμ c¸c thμnh viªn 
trong hé, trong ®ã 26,8% nam giíi ®ång ý vμ 
73,2% ý kiÕn n÷ ®ång ý; 79,9% ý kiÕn cho 
r»ng sau khi tËp huÊn cã thÓ ¸p dông ®−îc 
SRI, trong ®ã cã 26,2% nam vμ 73,8% n÷ 
cho r»ng b¶n th©n cã thÓ cã thÓ lμm ®−îc 
theo nh÷ng g× ®· biÕt.  

- N¨ng lùc vÒ ho¹t ®éng x· héi 

N«ng d©n vμ ®Æc biÖt lμ n«ng d©n n÷ tù 
tin ®· tæ chøc ®−îc nhiÒu líp tËp huÊn l¹i 
cho n«ng d©n, thμnh lËp nhãm tæ nghiªn cøu 
thÝ nghiÖm vÒ mËt ®é cÊy, nhãm nghiªn cøu 
vÒ s©u bÖnh, nhãm nghiªn cøu vÒ gièng lóa, 
nhãm nghiªn cøu vÒ n¨ng suÊt vμ nhãm 
nghiªn cøu vÒ so s¸nh n¨ng suÊt hai ph−¬ng 
ph¸p cÊy kh¸c nhau. C¸c nhãm nghiªn cøu 
nμy ®Òu do n÷ lμm nhãm tr−ëng cã tr¸ch 
nhiÖm viÕt b¸o c¸o tæng kÕt vμ tr×nh bμy kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña nhãm tr−íc héi nghÞ ®Çu 
bê. Phô n÷ ®· kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc vμ vai 
trß quyÕt ®Þnh c«ng viÖc s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp trong gia ®×nh h¬n h¼n nam giíi.  
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3.3. Giíi trong m« h×nh Book keeping 

3.3.1. Tham gia cña giíi trong m« h×nh 
           Book keeping  

M« h×nh “Book keeping” (M« h×nh sæ kÕ 
to¸n hé) kh¸c víi m« h×nh SRI v× nã kh«ng 
thùc hiÖn trªn ®ång ruéng mμ thùc hiÖn t¹i 
hé vμ t¹i nhãm hé. Sau khi ®−îc tËp huÊn 
c¸c hé m« h×nh ®−îc tæ chøc thμnh c¸c nhãm 
nh»m trao ®æi chia sÎ vμ h−íng dÉn lÉn 
nhau. Trong gia ®×nh nam giíi n¾m quyÒn 
lμm chñ hé chiÕm 87,4%, nh−ng trong viÖc 
ghi sæ kÕ to¸n hé n÷ giíi chiÕm tíi 74,4% 
(B¶ng 2).  

X¸c ®Þnh vai trß cña giíi trong m« h×nh 
Sæ kÕ to¸n hé th«ng qua c¸c tiªu chÝ chñ hé 
lμ n÷, ng−êi ghi sæ lμ n÷, xÕp lo¹i ghi sæ tèt. 
Qua b¶ng ®¸nh gi¸ trªn ta thÊy n÷ giíi lμ 
ng−êi ghi sæ tèt h¬n nam vμ chiÕm tû lÖ 
81,3% so víi nam, c¸c nhãm cã nhãm tr−ëng 
lμ n÷ th× nhãm ®ã ghi tèt h¬n nhãm cã nhãm 
tr−ëng lμ nam. §iÒu ®ã chøng tá dï ë 

ph−¬ng diÖn nμy hay ë ph−¬ng diÖn kh¸c th× 
®Òu kh¼ng ®Þnh ®−îc vai trß cÇn thiÕt cña 
phô n÷ trong gia ®×nh vμ c¸c ho¹t ®éng x· 
héi. Tuy nhiªn cã thÓ do yÕu tè chñ quan hay 
kh¸ch quan mμ trong nhiÒu lÜnh vùc lao 
®éng còng nh− c«ng viÖc cã møc thu nhËp 
cao, cã rÊt Ýt n÷ giíi ®−îc tham gia.  

3.3.2. Giíi trong ®μo t¹o TOT vÒ sæ kÕ to¸n 
          hé (®μo t¹o gi¶ng viªn n«ng d©n vÒ 
          sæ kÕ to¸n hé)  

TOT (Training of trainers) lμ ph−¬ng 
ph¸p ®μo t¹o gi¶ng viªn n«ng d©n nh»m 
gióp n«ng d©n cã kü n¨ng, ph−¬ng ph¸p vμ 
cã kh¶ n¨ng h−íng dÉn cho nh÷ng n«ng d©n 
kh¸c trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Trong 
líp tËp huÊn, n÷ giíi chiÕm tû lÖ cao (60,7%). 
Víi c¸c cuéc th¶o luËn theo nhãm, líp häc 
®−îc chia theo nhiÒu nhãm phô thuéc vμo sè 
l−îng häc viªn. C¬ cÊu giíi trong nhãm thÓ 
hiÖn sù tham gia cña nam vμ n÷ cho mçi vÊn 
®Ò cÇn th¶o luËn (B¶ng 3). 

B¶ng 2. Vai trß giíi trong ghi sæ

1 Chủ hộ nữ 12,6% 

2 Ghi sổ là nữ 74,4% 

3 Xếp loại ghi tốt là nữ 81,3% 

4 Nhóm ghi sổ tốt nhất Nữ nhóm trưởng 

                Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2009  

B¶ng 3. Th¶o luËn nhãm theo c¸c chñ ®Ò trong hé 

Nhóm trưởng Học viên Tham gia ý kiến 
Diễn giải Số 

nhóm Nam Nữ Học viên/ nhóm Nam 
Tỷ lệ 

% 
Tổng Nam Tỷ lệ 

% 

1. Cách ghi và hạch  
    toán Trồng trọt 1 1 - 6 2 33,3 7 3 42, 9 

2. Cách ghi và hạch 
    toán Chăn nuôi 1 - 1 6 2 33,3 9 5 55,6 

3. Cách ghi và hạch 
    toán TTCN – DV 1 1 - 5 3 60 5 4 80 

4. Cách ghi các khoản  
    Thu trong hộ 1 - 1 5 2 40 11 2 18,2 

5. Cách ghi các khoản  
    Chi trong hộ 1 1 - 6 2 33,3 9 3 33,3 

Nguồn : Số liệu điều tra tại lớp tập huấn TOT cho nông dân ngày 3 tháng 4 năm 2009 
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Trong th¶o luËn ë líp ®μo t¹o TOT cã 5 
nhãm vÊn ®Ò mμ n«ng d©n hay coi lμ chuyÖn 
b×nh th−êng, nh−ng khi th¶o luËn th× l¹i 
®−îc rÊt nhiÒu n«ng d©n quan t©m. §iÒu ®ã 
cho thÊy nam vμ n÷ cã nhiÒu ý kiÕn tham gia 
kh¸c nhau, tuy nhiªn mçi vÊn ®Ò th¶o luËn 
l¹i cã nh÷ng ý kiÕn nghiªng vÒ giíi nam, giíi 
n÷ kh¸c nhau nh− vÊn ®Ò vÒ ghi h¹ch to¸n 
thu chi, trång trät, tû lÖ nam giíi tham gia Ýt 
vμ dao ®éng tõ 18% - 42%. Nh−ng víi viÖc 
th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò ghi h¹ch to¸n vÒ ch¨n 
nu«i, TTCN – dÞch vô th× tû lÖ ý kiÕn cña 
nam chiÕm 55% - 80%.  

3.3.3. Lîi Ých cña giíi tõ m« h×nh Book 
           keeping 

ë huyÖn Mü §øc (Hμ Néi) còng nh− c¸c 
vïng n«ng th«n kh¸c, phô n÷ lμ ng−êi chñ lùc 
trong c«ng viÖc gia ®×nh vμ x· héi nh−ng vÉn 
bÞ thiÖt thßi trªn nhiÒu mÆt. §¸nh gi¸ lîi Ých 
giíi tõ m« h×nh qua c¸c khÝa c¹nh nh−: 

- H−ëng lîi cña phô n÷  tõ dù ¸n (B¶ng 4) 
Mét m« h×nh cã thÓ ®−a l¹i lîi Ých vËt 

chÊt hoÆc lîi Ých phi vËt chÊt. Dù ¸n kü 
thuËt th−êng thÓ hiÖn râ lîi Ých vËt chÊt cßn 
dù ¸n Sæ th× lîi Ých ®−îc hiÓu lμ ®−îc giao 
tiÕp, ®−îc häp hμnh, kh¶ n¨ng tÝnh to¸n viÕt 
tèt h¬n... Qua kh¶o s¸t cho thÊy, tû lÖ phô 
n÷ ®−îc ®i tËp huÊn, héi häp hoÆc hái ý kiÕn 
do cã dù ¸n cao h¬n, tõ ®ã lμm gi¶m dÇn sù 
c¸ch biÖt so víi nam.  

 

Tõ viÖc häc ghi sæ, n¨ng lùc tÝnh to¸n, viÕt 
ch÷ cña chÞ em t¨ng lªn. Phô n÷ gÇn gòi h¬n 
víi con c¸i vμ bè mÑ nªn ®−îc nhiÒu ng−êi trong 
gia ®×nh tham gia ghi sæ cïng. Phô n÷ chia sÎ 
víi xung quanh viÖc ghi sæ réng r·i h¬n v× hä 
th−êng cëi më vμ th−êng lμm viÖc trong lμng.  

Trong sè trªn cã 5 ng−êi ®· 5 - 7 n¨m 
kh«ng cÇm bót viÕt vμ 2 ng−êi ®· 10 -15 n¨m 
kh«ng cÇm bót viÕt. §iÒu ®Æc biÖt hä ®Òu lμ 
phô n÷ v× mäi c«ng viÖc quan träng trong gia 
®×nh ®Òu do chång vμ con ®¶m nhiÖm. Mét sè 
hé nghÌo c¶ vî vμ chång hÇu nh− rÊt Ýt khi 
cÇm bót ghi chÐp c¸c c«ng viÖc trong gia 
®×nh. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ®em l¹i sù hiÓu biÕt 
vÒ tÝnh to¸n thu chi vμ c¸c ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt kinh doanh trong hé mμ bÊy l©u nay hä 
th−êng −íc l−îng mét c¸ch kh«ng chÝnh x¸c 
c¸c kho¶n thu chi cña gia ®×nh m×nh. 

- H−ëng lîi cña trÎ em g¸i 
Dù ¸n ghi sæ th−êng lÊy gia ®×nh cña 

mét ng−êi lμm n¬i trao ®æi cho c¶ nhãm hoÆc 
trao ®æi víi c¸n bé dù ¸n. §iÒu nμy cã ¶nh 
h−ëng tíi trÎ em g¸i v× trÎ em trai hay ch¬i 
ngoμi ®−êng, ngoμi s©n, cßn trÎ em g¸i 
th−êng ch¬i quanh quÈn trong nhμ, trong 
v−ên. Häp nhãm th−êng kÝch thÝch sù tß mß 
cña trÎ em g¸i, gîi më c¸c em b¾t ch−íc mÑ 
hoÆc cïng mÑ ghi chÐp, tÝnh to¸n. Trong sè 
c¸c em ®ã, cã nh÷ng em g¸i sÏ ë l¹i quª vμ 
trë thμnh n«ng d©n. 

B¶ng 4. QuyÒn lîi vμ chia sÎ th«ng tin cña phô n÷

Nữ 
TT Chỉ tiêu 

Tổng số 
Người trả lời Số người Tỷ lệ (%) 

1 Trước đây không ghi  sổ sách 36 29 80,6 

2 Trước đây không dùng  bút giấy 14 10 71,4 

3 Trước đây không được đi họp từ xã trở lên 24 14 58,3 

4 Trước đây không được tập huấn từ xã trở 26 15 57,7 

5 Trước đây không được đề nghị  góp ý kiến 45 36 80,0 

6 Từ khi ghi sổ  thấy chữ viết đẹp hơn và tính nhẩm nhanh hơn 79 55 69,6 

7 Trong gia đình có người  ghi sổ cùng 25 17 68,0 

8 Trong thôn có người biết việc hộ ghi sổ 75 57 76,0 

Nguồn: Báo cáo Đánh giá hiệu quả và tác động của mô hình Sô kế toán hộ Book keeping tại Mỹ Đức, Hà Nội 
                      (Trích kết quả điều tra 87 hộ ngày 9/5/2009 nhân cuộc họp nhóm theo xã).  
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3.3.4. C¸c khã kh¨n liªn quan tíi phô n÷ 
          khi tham gia vμo SRI vμ m« h×nh ghi 
          sæ kÕ to¸n 

- Khã kh¨n vÒ quan niÖm cña gia ®×nh 
vμ x· héi vÒ SRI vμ m« h×nh ghi sæ kÕ to¸n 

SRI vμ m« h×nh ghi sæ kÕ to¸n lμ mét 
tiÕn bé khoa häc míi ®−îc ®−a vμo n«ng d©n 
nghÌo s¶n xuÊt n«ng n«ng nghiÖp. SRI gióp 
n«ng d©n cã ph−¬ng ph¸p kü thuËt ®Ó n©ng 
cao n¨ng suÊt c©y trång. M« h×nh ghi sæ kÕ 
to¸n gióp n«ng d©n tÝnh to¸n vμ so s¸nh s¶n 
xuÊt c©y trång nμo hay ch¨n nu«i con vËt 
nu«i nμo cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, m« 
h×nh dù ¸n khi ®−îc ®−a vμo n«ng th«n ®· 
gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nhÊt lμ giíi n÷ 
khi tham gia vμo m« h×nh. Quan niÖm cña 
cÊp qu¶n lý cho r»ng ®Ó thay ®æi c¸i g× mang 
tÝnh truyÒn thèng th× thËt khã, cßn quan 
niÖm cña nam giíi trong gia ®×nh th× cho 
r»ng phô n÷ kh«ng cã ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc 
®Ó lμm vμ thùc hiÖn ®−îc mét tiÕn bé kü 
thuËt míi v× vËy sÏ thÊt b¹i vμ kh«ng ®em 
l¹i kÕt qu¶ g×. Sù kh«ng ®ång thuËn cña nam 
giíi trong gia ®×nh th−êng hay lμm phô n÷ 
kh«ng tù tin vμo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n.  

- Khã kh¨n vÒ n¨ng lùc tiÕp nhËn khoa 
häc kü thuËt trong m« h×nh dù ¸n  

C¬ héi ®Ó n«ng d©n nãi chung vμ phô n÷ 
n«ng th«n nãi riªng cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ 
nh− quan niÖm vÒ thiªn chøc cña n÷ giíi, vÒ 
søc kháe phô n÷, vÒ c¬ héi ®−îc tiÕp cËn 
khoa häc kü thuËt míi, vÒ n¨ng lùc vμ tr×nh 
®é ®Ó tiÕp cËn m« h×nh kü thuËt ®ã, v.v... 

- Khã kh¨n vÒ vai trß vμ quyÒn quyÕt 
®Þnh trong gia ®×nh vμ x· héi 

Phô n÷ trong gia ®×nh ë thêi ®iÓm nμo 
còng lu«n bÞ nam giíi cho lμ ng−êi quyÕt 
®Þnh phô ngay c¶ trong c¸c quyÕt ®Þnh vÒ 
trång trät ®−îc cho lμ phô n÷ cã nhiÒu vai 
trß nhÊt (gieo trång lóa th× phô n÷ lu«n 
quyÕt ®Þnh tuy nhiªn khi thu ho¹ch vμ b¸n 
s¶n phÈm th× ®Òu do nam giíi quyÕt ®Þnh). 
ViÖc quyÕt ®Þnh tham gia vμo m« h×nh ghi sæ 
kÕ to¸n hé, thêi gian ®Çu kh«ng Ýt phô n÷ bÞ 
chång cÊm kh«ng cho ghi chÐp vμ kh«ng 

®−îc tham gia c¸c ho¹t ®éng häp nhãm, héi 
th¶o. Khi ghi chÐp, h¹ch to¸n cÈn thËn theo 
dù ¸n, phô n÷ ®· biÕt h¹ch to¸n qu¶n lý chi 
tiªu trong gia ®×nh h¬n, nhiÒu nam giíi cho 
r»ng vî m×nh kh«ng tin t−ëng nªn ph¶i ghi 
chÐp, ®iÒu nμy c¶n trë kh«ng nhá tíi t©m lý 
cña phô n÷ trong viÖc tham gia vμo m« h×nh 
ghi sæ. 

3.4. Mét sè ®Ò xuÊt t¨ng c−êng sù tham  
       gia cña giíi vμo trong c¸c ho¹t ®éng  
       x· héi vμ c¸c m« h×nh dù ¸n   

3.4.1. Thay ®æi quan ®iÓm vμ nhËn thøc cña 
           c¸n bé c¸c cÊp vÒ vÊn ®Ò giíi 

- L·nh ®¹o ë ®Þa ph−¬ng vμ c¸c cÊp cÇn 
l−u ý vÊn ®Ò giíi trong ph¸t triÓn x· héi vμ 
kh«ng coi nhÑ vÊn ®Ò giíi trong ph¸t triÓn 
n«ng nghiÖp n«ng th«n.  

- Lμm râ vÊn ®Ò giíi lμ vÊn ®Ò chung cña 
c¶ céng ®ång mμ kh«ng riªng vÒ mét nhãm tæ 
nμo trong x· héi, mμ cÇn xem xÐt giíi gi÷a 
c¸c hé h¬n lμ giíi trong néi bé hé gia ®×nh.   

- C¸c cÊp cÇn cã nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch 
më réng hîp t¸c quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn 
lîi nhÊt cho c¸c tæ chøc n−íc ngoμi vμo ViÖt 
Nam tham gia ph¸t triÓn, nghiªn cøu ®Çu t− 
cho n«ng nghiÖp, n«ng d©n vμ n«ng th«n 
ViÖt Nam. 

3.4.2. Tuyªn truyÒn vμ n©ng cao tr×nh ®é 
           cho hé n«ng d©n nhÊt lμ phô n÷ 

- N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn cho n«ng 
d©n lμm m«i tr−êng vμ ®iÒu kiÖn ®Ó phô n÷ 
ph¸t triÓn. 

- Tuyªn truyÒn cho ng−êi d©n thay ®æi 
t− duy kh«ng ph©n biÖt nam vμ n÷ trong 
toμn céng ®ång.  

- C¸c tæ chøc héi, ®oμn thÓ c¸c cÊp 
th−êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn 
chuyÓn giao khoa häc kü thuËt cho n«ng d©n 
cÇn quan t©m vÊn ®Ò c©n b»ng giíi trong mçi 
khãa tËp huÊn hoÆc cã líp tËp huÊn −u tiªn 
nhiÒu n÷ h¬n, hoÆc cã líp liªn quan ®Õn b¹o 
lùc gia ®×nh, líp liªn quan ®Õn quyÒn cña 
phô n÷ trong gia ®×nh vμ x· héi th× cã thÓ 
cho nam tham gia nhiÒu h¬n.  
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3.4.3. N©ng cao kinh tÕ hé tõng b−íc ®−a 
           phô n÷ tham gia vμo m« h×nh kinh 
           tÕ, dù ¸n 

- Gióp c¸c hé n÷ tiÕp cËn nhiÒu h¬n víi 
c¸c dÞch vô hç trî cña nhμ n−íc vμ c¸c tæ 
chøc kh¸c. Trong ®ã chó ý nhÊt lμ c¸c dÞch 
vô tμi chÝnh vi m«, khuyÕn n«ng, dù ¸n, m« 
h×nh ph¸t triÓn.  

- Ph¸t triÓn c¸c ngμnh nghÒ phï hîp víi 
kh¶ n¨ng vμ nhu cÇu cña c¸c chñ hé n÷ ®Æc 
biÖt lμ nghÒ phô vμ ch¨n nu«i. 

- C¸c chñ hé n÷ th−êng Ýt cã c¬ héi lμm 
viÖc xa lμng, x· vμ t×m viÖc ngoμi huyÖn nªn 
cÇn h−íng cho hä ph¸t triÓn c¸c ngμnh nghÒ 
t¹i chç.  

- §¶m b¶o nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n cho 
c¸c chñ hé n÷ nh− ®Êt ®ai, vèn. ViÖc nμy cÇn 
®i ®«i víi c¸c biÖn ph¸p gióp hä qu¶n lý rñi 
ro v× c¸c chñ hé n÷ th−êng lμ hé gÆp nhiÒu 
rñi ro. 

3.4.4. §Þnh h−íng cho phô n÷ vÒ quyÒn vμ 
          vai trß quyÕt ®Þnh cña m×nh trong  
          gia ®×nh vμ x· héi 

Vai trß vμ quyÒn quyÕt ®Þnh cña phô n÷ 
ë c−¬ng vÞ nμo còng bÞ nam giíi lÊn ¸t. CÇn 
kÕt hîp víi c¸c tæ chøc kh¸c gi¸o dôc, tuyªn 
truyÒn cho phô n÷ thÊy vai trß vμ quyÒn cña 
m×nh trong gia ®×nh vμ x· héi ®Ó phô n÷ cè 
g¾ng v−¬n lªn v× n÷ hay tù ti, coi m×nh yÕu 
h¬n nam giíi.  

Khi x©y dùng m« h×nh dù ¸n cÇn ®Æt c¸c 
môc tiªu cô thÓ c©n b»ng giíi cho tõng lo¹i 
ho¹t ®éng. Víi m« h×nh thö nghiÖm cÇn mÊy 
hé nam, mÊy hé n÷, tËp huÊn tham quan 
yªu cÇu cÇn cã c©n b»ng nam vμ n÷. 

3.4.5. ¦u tiªn ®éng viªn phô n÷ tham gia 
           c¸c ho¹t ®éng x· héi 

- §Ò cao c¸c ®iÓn h×nh n«ng d©n n÷ ®i 
®Çu trong ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh, c¸c 
g−¬ng häc tËp ®μo t¹o vμ thμnh ®¹t cña phô 
n÷ trong th«n, x·. 

- Phô n÷ hay tù ti trong gia ®×nh vμ 
ngoμi x· héi nªn cÇn cã c¸c líp tËp huÊn cã 

sù tham gia phô n÷ tù do trao ®æi th¶o luËn 
c¸c vÊn ®Ò trong gia ®×nh vμ x· héi, gióp cho 
phô n÷ chñ ®éng h¬n trong viÖc quyÕt ®Þnh 
lμ ng−êi tham gia ®i häp th«n xãm hay tham 
gia tËp huÊn khoa häc kü thuËt kh¸c  

- C¸c m« h×nh dù ¸n −u tiªn n÷ tham gia 
vμ n÷ lμm nhãm tr−ëng trong c¸c tæ nhãm 
nghiªn cøu kü thuËt, nhãm ghi sæ kÕ to¸n.  

- Trong c¬ cÊu c¸n bé th«n, x·, huyÖn… 
cÇn cã tû lÖ c¸n bé n÷ thÝch hîp t¹o ®iÒu kiÖn 
cho phô n÷ thuËn lîi ph¸t huy vai trß vμ kh¶ 
n¨ng cña m×nh. 

4.  KÕT LUËN  

Nghiªn cøu vÒ giíi trong c¸c m« h×nh dù 
¸n nh»m ®−a vÊn ®Ò giíi thμnh mét ho¹t 
®éng cÇn thiÕt phæ biÕn ë n«ng th«n nãi 
chung vμ nhËn thøc c©n b»ng giíi trong ho¹t 
®éng gia ®×nh vμ x· héi nãi riªng. Môc tiªu 
lμ tÊt c¶ ng−êi d©n, tÊt c¶ lo¹i hé ®Òu biÕt vÒ 
khuyÕn n«ng, vÒ SRI vμ Book keeping. 

Trong c¸c x· cã c¸c dù ¸n SRI vμ Book 
keeping, tham gia cña giíi ë cÊp x· còng 
t−¬ng tù nh− c¸c n¬i kh¸c: c¸c cÊp chñ chèt 
ë x· vÉn do nam giíi ®¶m nhiÖm. Víi cÊp 
th«n th× n÷ tham gia c«ng viÖc x· héi chiÕm 
tû lÖ cao h¬n v× c¸c dù ¸n chñ yÕu tiÕn hμnh 
trong ph¹m vi th«n ®· t¹o thªm mét sè vÞ 
trÝ cho n÷ phô tr¸ch nh− tr−ëng nhãm SRI, 
tr−ëng nhãm ghi sæ. C¶ 2 m« h×nh ®Òu cã tû 
lÖ n÷ tham gia tËp huÊn cao h¬n nam giíi. 
H¬n n÷a n¨ng lùc giíi thÓ hiÖn qua viÖc biÕt 
m« h×nh, lμm theo m« h×nh th× n÷ còng cã 
−u thÕ h¬n. C¸c vÊn ®Ò mμ nam vμ n÷ quan 
t©m trong c¸c m« h×nh còng kh¸c nhau, c¸c 
quyÕt ®Þnh hμng ngμy hoÆc quyÕt ®Þnh nhá 
th× n÷ tham gia quyÕt ®Þnh cao nh−ng c¸c 
quyÕt ®Þnh lín vμ quyÒn së h÷u tμi s¶n vÉn 
chñ yÕu thuéc vÒ nam giíi. Nh− vËy víi c¸c 
m« h×nh nhá trùc tiÕp tíi hé còng ch−a ®ñ 
thay ®æi vÞ thÕ cña n÷ trong nh÷ng viÖc lín 
ë n«ng th«n. 
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này nhằm góp thêm những dẫn chứng về tham gia của giới trong các mô hình nhỏ ở cấp hộ là mô hình kỹ thuật SRI - Hệ thống canh tác lúa cải tiến và mô hình quản lý Book keeping - Mô hình sổ kế toán hộ. Cả 2 mô hình đều do Tổ chức Oxfam Mỹ hỗ trợ cho 3 xã Đại Nghĩa, Hợp Tiến và An Tiến của huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. Trong hoạt động xã hội cũng như các hoạt động của mô hình SRI (Systems of Rice Intensification) và Book keeping, phụ nữ đều tham gia một phần đáng kể. Qua việc tham gia các mô hình, nữ giới đã có tiến bộ nhanh hơn trong thay đổi nhận thức, ra quyết định và trình độ ghi chép tính toán kinh tế.


Từ khóa: Book keeping, giới, mô hình, Mỹ Đức, SRI. 


SUMMARY


This research aims to provide additional evidence on Gender participation in small models at households level. They are technical model SRI- Systems of Rice intensification and management model - Book keeping. Both models are supported by Oxfam America for 3 communes Dai Nghia, Hop Tien and An Tien, My Duc District, Ha Noi City. In social activities as well as SRI and Book keeping activities women have participated remarkably. By participating in the model, women had faster progress in changing the perception, attitude, decision making, record levels and economic calculation.

Key words: Book keeping, gender, model, My Duc, SRI.  Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. §ÆT VÊN §Ò


ViÖt Nam lµ mét níc n«ng nghiÖp víi 76% d©n c sèng ë n«ng th«n. Trong ®ã lùc lîng lao ®éng n÷ chiÕm kho¶ng 70% lao ®éng n«ng th«n, hä ®· cã nhiÒu ®ãng gãp to lín cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam. HiÖn t¹i ë ViÖt Nam cha cã sù c©n b»ng giíi mét c¸ch thùc sù trong mäi lÜnh vùc, minh chøng trong thùc tÕ hiÖn nay khi ®a nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ míi vµo ¸p dông trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung vµ n«ng nghiÖp nãi riªng, chóng ta míi chØ quan t©m ®Õn hé vµ céng ®ång mµ cha thùc sù ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò vÒ giíi, ®iÒu nµy lµm h¹n chÕ viÖc chuyÓn giao, sö dông vµ khai th¸c hiÖu qu¶ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®ã. Bëi vËy ®a giíi vµo c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi riªng lµ mét chiÕn lîc ®óng ®¾n vµ cÇn thiÕt. Cho ®Õn nay ®· cã nhiÒu tµi liÖu vµ nghiªn cøu liªn quan ®Õn lÜnh vùc giíi (Ph¹m V¨n B×nh, 2003; Ph¹m ThÞ Mü Dung, 2005; QuyÒn §×nh Hµ vµ cs., 2003) nhng nghiªn cøu giíi trong c¸c x· cã mét sè m« h×nh míi g¾n trùc tiÕp víi hé n«ng d©n th× cßn Ýt. Nghiªn cøu nµy gãp phÇn bæ sung nh÷ng nÐt riªng cho viÖc kÕt luËn vÒ tham gia cña giíi trong ph¸t triÓn n«ng th«n.

Mü §øc lµ huyÖn nghÌo cña thµnh phè Hµ Néi. C¶ huyÖn cã kho¶ng 40.000 hé víi kho¶ng 180.000 khÈu trong 23 x·. S¶n xuÊt lóa lµ nguån thu nhËp chÝnh (lóa chiÕm tíi h¬n 72% diÖn tÝch canh t¸c). Tõ ®Çu n¨m 2007, Tæ chøc Oxfam Mü ®· hç trî cho huyÖn dù ¸n thö nghiÖm m« h×nh SRI - HÖ thèng canh t¸c lóa c¶i tiÕn,http://ciifad.cornell.edu/sri/ sau ®ã lµ dù ¸n thö nghiÖm m« h×nh Book keeping - Sæ KÕ to¸n hé (Ph¹m ThÞ Mü Dung, 2009). C¸c dù ¸n ®îc thö nghiÖm t¹i 3 x· §¹i NghÜa, Hîp TiÕn vµ An TiÕn. §©y lµ 3 x· liÒn kÒ nhau vµ chñ yÕu s¶n xuÊt lóa, ngµnh nghÒ Ýt ph¸t triÓn. M« h×nh SRI nh»m gióp n«ng d©n chuyÓn tõ  c¸ch canh t¸c truyÒn thèng sang canh t¸c lóa víi cÊy m¹ non, cÊy tha, cÊy 1 d¶nh, kh«ng dïng ph©n hãa häc vµ thuèc b¶o vÖ thùc vËt, cßn m« h×nh Book keeping nh»m t¨ng n¨ng lùc qu¶n lý hé th«ng qua ghi chÐp, tÝnh to¸n cho hé. 


Nghiªn cøu nµy nh»m môc ®Ých ph©n tÝch tham gia cña giíi trong c¸c ho¹t ®éng x· héi nãi chung vµ cô thÓ h¬n lµ mét sè ho¹t ®éng trong 2 dù ¸n cô thÓ. Tõ ®ã thÊy ®îc vai trß giíi trong n«ng th«n vµ ®a ra mét sè kiÕn nghÞ thóc ®Èy tham gia cña giíi trong c¸c lÜnh vùc, ®Æc biÖt  khi cã nh÷ng dù ¸n tíi cÊp hé.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


2.1. TiÕp cËn nghiªn cøu 


* Nghiªn cøu sö dông ph¬ng ph¸p tiÕp cËn giíi gåm: TiÕp cËn giíi trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; tiÕp cËn giíi trong c«ng t¸c x· héi; tiÕp cËn giíi trong quyÒn quyÕt ®Þnh cña gia ®×nh vµ c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan tíi ho¹t ®éng x· héi. Trong ®ã, tiÕp cËn nghiªn cøu ph¸t triÓn n«ng th«n gåm: Giíi trong viÖc tham gia c¸c m« h×nh kinh tÕ, m« h×nh dù ¸n; Giíi tham gia vµo viÖc ho¹t ®éng thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph¬ng; Giíi trong viÖc tù nguyÖn x©y dùng c©u l¹c bé, nhãm tæ cïng nhau ph¸t triÓn.


* TiÕp cËn nghiªn cøu cã sù tham gia gåm: Sè lîng nam, n÷ trong tËp huÊn m« h×nh dù ¸n; Sè n÷ vµ nam quyÕt ®Þnh viÖc tham gia m« h×nh kinh tÕ, dù ¸n; Sè nam, n÷ tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña gia ®×nh kh¸c.


* TiÕp cËn nghiªn cøu hÖ thèng gåm: Nghiªn cøu giíi trong c¸c ho¹t ®éng x· héi; Nghiªn cøu giíi trong c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c«ng viÖc x· héi vµ gia ®×nh; Nghiªn cøu giíi trong vai trß ho¹t ®éng cña m« h×nh dù ¸n t¹i n«ng th«n.


2.2. §iÓm nghiªn cøu


Dù ¸n chän 3 x· §¹i NghÜa, Hîp TiÕn vµ An TiÕn lµ ®iÓm nghiªn cøu. Nghiªn cøu còng dùa trªn c¬ së c¸c m« h×nh ®îc thùc hiÖn trong c¸c th«n tõ n¨m 2007 ®Õn nay.


2.3. Hé ®iÒu tra


Chän toµn bé 90 hé n«ng d©n t¹i 3 x· cã tham gia c¶ 2 m« h×nh SRI vµ Book keeping. Ngoµi ra cßn kh¶o s¸t 60 hé ngoµi m« h×nh t¹i 3 x·. Nghiªn cøu thªm mét sè néi dung liªn quan lµ thµnh viªn trong gia ®×nh trong sè 90 hé ®iÒu tra chÝnh ®Ó lµm râ vÊn ®Ò. Chän hé ®Ó nghiªn cøu kh«ng dùa trªn tiªu trÝ kinh tÕ cña hé mµ dùa trªn c¬ së c¸c hé tham gia dù ¸n vµ hé kh«ng tham gia dù ¸n ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c nhau trong viÖc tham gia ho¹t ®éng x· héi cña hai giíi trong hai nhãm hé. 


2.4. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch 


Chñ yÕu dïng c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch giíi, so s¸nh “tríc, sau” , so s¸nh “cã, kh«ng” vµ th¶o luËn víi c¸c hé, c¸n bé ®Þa ph¬ng.


3. KÕT  QU¶  NGHI£N  CøU  Vµ
     TH¶O  LUËN


3.1. Giíi trong c«ng t¸c x· héi 


Nghiªn cøu giíi trong c«ng t¸c x· héi t¹i c¸c x· cho thÊy, trong c¸c chøc vô chñ chèt t¹i x· chØ cã Héi Phô n÷ do n÷ giíi gi÷ chñ chèt, cßn c¸c chøc danh kh¸c ®Òu do nam ®¶m nhiÖm (H×nh 1).  


T¹i cÊp th«n, xãm th× tû lÖ n÷ tham gia c«ng t¸c chiÕm 52,1% nhiÒu h¬n nam giíi. Phô n÷ thêng lµm chi héi trëng phô n÷ hoÆc n«ng d©n. Hai dù ¸n SRI vµ Book keeping lµ dù ¸n nhá ë cÊp th«n nªn phô n÷ còng cã ®iÒu kiÖn tham gia nhiÒu h¬n vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi. Nh vËy cµng ë cÊp ®é c«ng t¸c cao th× tû lÖ n÷ tham gia cµng Ýt. Sù tham gia kh¸c nhau thÓ hiÖn râ vai trß, ®iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ c¸c quan niÖm cña mçi giíi trong mçi cÊp ®é c«ng t¸c (B¶ng 1).


3.2. Giíi trong m« h×nh  SRI 


3.2.1. Giíi trong c¸c khãa tËp huÊn SRI


HÖ thèng SRI gäi lµ mét ph¬ng ph¸p míi vÒ kü thuËt trång lóa khoa häc. Sè liÖu ®iÒu tra cã 74,3% - 93,8% lµ n÷ trong c¸c líp tËp huÊn vÒ trång trät, nam giíi chØ tham gia kho¶ng 6,7% - 25,7%. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù ph©n chia c«ng viÖc theo giíi trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ râ rµng. Qua pháng vÊn, n÷ giíi trong c¸c hé cã nam tham gia tËp huÊn SRI cho r»ng dï c¸c líp tËp huÊn cã nam tham gia nhng n÷ giíi l¹i cã tr¸ch nhiÖm nhiÒu h¬n trong viÖc lµm ®óng quy tr×nh kü thuËt (n÷ giíi 47 tuæi, tr×nh ®é 7/10). V× vËy ngay khi n÷ giíi kh«ng ®îc tham gia tËp huÊn, hä cã thÓ lµm tèt h¬n nam giíi trªn ph¬ng diÖn c«ng viÖc trång trät. NhiÒu n÷ giíi kh«ng ®îc ®i tËp huÊn vÒ SRI nhng ®îc ngêi biÕt vÒ SRI truyÒn l¹i, cã thÓ hä chØ ¸p dông mét kh©u kü thuËt nµo dÔ vµ phï hîp víi hä. VÝ dô trong SRI cã kü thuËt cÊy tha d¶nh, cÊy Ýt d¶nh, rót níc ®óng thêi ®iÓm, bãn Ýt ph©n… øng dông tõng phÇn ®îc gi¶i thÝch râ h¬n ®ã lµ chØ ¸p dông mét hoÆc hai kü thuËt cña SRI. 
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H×nh 1. N÷ giíi trong c¸c vÞ trÝ chñ chèt cña c¸c x· 


                 Nguồn : Điều tra năm 2009

B¶ng 1. Giíi trong  tham gia c«ng t¸c cÊp th«n

		Xã

		Số người tham gia công tác thôn

		Trong đó Nam

		Trong đó Nữ



		

		

		Số người

		%

		Số người

		%



		Đại Nghĩa

		28

		12

		42,9

		16

		57,1



		Hơp Tiến

		12

		7

		58,3

		5

		41,7



		An Tiến

		8

		4

		50

		4

		60



		Tổng

		48

		23

		47,9

		25

		52,1





Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009


3.2.2. Giíi trong c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan
         ®Õn SRI

C¸c hé gia ®×nh lÇn ®Çu tham gia SRI cßn hoµi nghi vÒ hiÖu qu¶ cña SRI nhng víi c¸c hé ®· ¸p dông SRI nhiÒu vô th× c¶ nam vµ n÷ ®Òu ñng hé dù ¸n. Mäi quyÕt ®Þnh vÒ trång trät còng nh tham gia vµo dù ¸n SRI phô n÷ chiÕm 59%. Bëi v× n÷ giíi thêng tham gia nhiÒu vµo c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n viÖc hä tiÕp cËn th«ng tin vµ ra quyÕt ®Þnh trong trång trät sÏ tèt h¬n nam giíi. 


N÷ giíi cã vai trß quan träng trong chi tiªu c«ng viÖc nhµ vµ viÖc ®ång ¸ng nhng víi nghiªn cøu quyÒn quyÕt ®Þnh cña giíi n÷ giíi trong c¸c hé kh«ng ¸p dông SRI hÇu nh Ýt cã c¸c quyÕt ®Þnh chi tiªu lín, quan träng trong gia ®×nh.


VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi nhãm hé trong dù ¸n SRI th× quyÕt ®Þnh cña n÷ vÒ trång trät chiÕm 83,7%, cã nhiÒu c«ng viÖc n÷ giíi n¾m vai trß quyÕt ®Þnh lín nh c«ng viÖc chän gièng c©y trång n÷ giíi quyÕt ®Þnh tíi 95,5%. Trong khi ®ã ë c¸c hé ngoµi SRI c¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu do nam giíi


Trong ngµnh nghÒ phô nghÒ ë hé  SRI th×  87,5% quyÕt ®Þnh thuéc vÒ n÷ giíi, ë hé kh«ng ¸p dông SRI n÷ chØ quyÕt ®Þnh 75,9%. §iÒu nµy còng kh«ng cã g× ng¹c nhiªn v× hé ¸p dông SRI cã nhiÒu thêi gian h¬n ®Ó lµm c«ng viÖc t¹o thu nhËp kh¸c nh thªu, m©y tre ®an, nÊu rîu, hay cã thêi gian ®i lµm thuª kh¸c. 


C¸c quyÕt ®Þnh lín nh mua s¾m söa ch÷a c¸c tµi s¶n lín, cíi hái cho con c¸i trong


c¸c hé cã SRI n÷ quyÕt ®Þnh 66,1%, hé kh«ng cã SRI chØ lµ 7,5%. Riªng viÖc n¾m gi÷ c¸c tµi s¶n lín nh sæ nhµ ®Êt, ®¨ng ký xe m¸y, ho¸ ®¬n mua ti vi, ®¨ng ký kinh doanh.. chñ yÕu do nam n¾m gi÷ nªn quyÕt ®Þnh sö dông c¸c tµi s¶n lín lµ do nam. 


3.2.3. N¨ng lùc giíi tõ dù ¸n SRI  


- N¨ng lùc vÒ kü thuËt


NhËn thøc cña n«ng d©n ®îc thay ®æi sau khi tiÕp cËn c¸c m« h×nh dù ¸n. Trong sè c¸c thµnh viªn trong hé ®îc hái, cã  99% ý kiÕn cho lµ c¸c dù ¸n cã lµm thay ®æi nhËn thøc cña n«ng d©n vµ c¸c thµnh viªn trong hé, trong ®ã 26,8% nam giíi ®ång ý vµ 73,2% ý kiÕn n÷ ®ång ý; 79,9% ý kiÕn cho r»ng sau khi tËp huÊn cã thÓ ¸p dông ®îc SRI, trong ®ã cã 26,2% nam vµ 73,8% n÷ cho r»ng b¶n th©n cã thÓ cã thÓ lµm ®îc theo nh÷ng g× ®· biÕt. 


- N¨ng lùc vÒ ho¹t ®éng x· héi


N«ng d©n vµ ®Æc biÖt lµ n«ng d©n n÷ tù tin ®· tæ chøc ®îc nhiÒu líp tËp huÊn l¹i cho n«ng d©n, thµnh lËp nhãm tæ nghiªn cøu thÝ nghiÖm vÒ mËt ®é cÊy, nhãm nghiªn cøu vÒ s©u bÖnh, nhãm nghiªn cøu vÒ gièng lóa, nhãm nghiªn cøu vÒ n¨ng suÊt vµ nhãm nghiªn cøu vÒ so s¸nh n¨ng suÊt hai ph¬ng ph¸p cÊy kh¸c nhau. C¸c nhãm nghiªn cøu nµy ®Òu do n÷ lµm nhãm trëng cã tr¸ch nhiÖm viÕt b¸o c¸o tæng kÕt vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu cña nhãm tríc héi nghÞ ®Çu bê. Phô n÷ ®· kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc vµ vai trß quyÕt ®Þnh c«ng viÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong gia ®×nh h¬n h¼n nam giíi. 


3.3. Giíi trong m« h×nh Book keeping


3.3.1. Tham gia cña giíi trong m« h×nh
           Book keeping 


M« h×nh “Book keeping” (M« h×nh sæ kÕ to¸n hé) kh¸c víi m« h×nh SRI v× nã kh«ng thùc hiÖn trªn ®ång ruéng mµ thùc hiÖn t¹i hé vµ t¹i nhãm hé. Sau khi ®îc tËp huÊn c¸c hé m« h×nh ®îc tæ chøc thµnh c¸c nhãm nh»m trao ®æi chia sÎ vµ híng dÉn lÉn nhau. Trong gia ®×nh nam giíi n¾m quyÒn lµm chñ hé chiÕm 87,4%, nhng trong viÖc ghi sæ kÕ to¸n hé n÷ giíi chiÕm tíi 74,4% (B¶ng 2). 


X¸c ®Þnh vai trß cña giíi trong m« h×nh Sæ kÕ to¸n hé th«ng qua c¸c tiªu chÝ chñ hé lµ n÷, ngêi ghi sæ lµ n÷, xÕp lo¹i ghi sæ tèt. Qua b¶ng ®¸nh gi¸ trªn ta thÊy n÷ giíi lµ ngêi ghi sæ tèt h¬n nam vµ chiÕm tû lÖ 81,3% so víi nam, c¸c nhãm cã nhãm trëng lµ n÷ th× nhãm ®ã ghi tèt h¬n nhãm cã nhãm trëng lµ nam. §iÒu ®ã chøng tá dï ë ph¬ng diÖn nµy hay ë ph¬ng diÖn kh¸c th× ®Òu kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cÇn thiÕt cña phô n÷ trong gia ®×nh vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi. Tuy nhiªn cã thÓ do yÕu tè chñ quan hay kh¸ch quan mµ trong nhiÒu lÜnh vùc lao ®éng còng nh c«ng viÖc cã møc thu nhËp cao, cã rÊt Ýt n÷ giíi ®îc tham gia. 


3.3.2. Giíi trong ®µo t¹o TOT vÒ sæ kÕ to¸n
          hé (®µo t¹o gi¶ng viªn n«ng d©n vÒ
          sæ kÕ to¸n hé) 


TOT (Training of trainers) lµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o gi¶ng viªn n«ng d©n nh»m gióp n«ng d©n cã kü n¨ng, ph¬ng ph¸p vµ cã kh¶ n¨ng híng dÉn cho nh÷ng n«ng d©n kh¸c trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Trong líp tËp huÊn, n÷ giíi chiÕm tû lÖ cao (60,7%). Víi c¸c cuéc th¶o luËn theo nhãm, líp häc ®îc chia theo nhiÒu nhãm phô thuéc vµo sè lîng häc viªn. C¬ cÊu giíi trong nhãm thÓ hiÖn sù tham gia cña nam vµ n÷ cho mçi vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn (B¶ng 3).


B¶ng 2. Vai trß giíi trong ghi sæ

		1

		Chủ hộ nữ

		12,6%



		2

		Ghi sổ là nữ

		74,4%



		3

		Xếp loại ghi tốt là nữ

		81,3%



		4

		Nhóm ghi sổ tốt nhất

		Nữ nhóm trưởng





                Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2009 


B¶ng 3. Th¶o luËn nhãm theo c¸c chñ ®Ò trong hé


		Diễn giải

		Số nhóm

		Nhóm trưởng

		Học viên

		Tham gia ý kiến



		

		

		Nam

		Nữ

		Học viên/ nhóm

		Nam

		Tỷ lệ


%

		Tổng

		Nam

		Tỷ lệ %



		1. Cách ghi và hạch 
    toán Trồng trọt

		1

		1

		-

		6

		2

		33,3

		7

		3

		42, 9



		2. Cách ghi và hạch
    toán Chăn nuôi

		1

		-

		1

		6

		2

		33,3

		9

		5

		55,6



		3. Cách ghi và hạch
    toán TTCN – DV

		1

		1

		-

		5

		3

		60

		5

		4

		80



		4. Cách ghi các khoản 
    Thu trong hộ

		1

		-

		1

		5

		2

		40

		11

		2

		18,2



		5. Cách ghi các khoản 
    Chi trong hộ

		1

		1

		-

		6

		2

		33,3

		9

		3

		33,3





Nguồn : Số liệu điều tra tại lớp tập huấn TOT cho nông dân ngày 3 tháng 4 năm 2009


Trong th¶o luËn ë líp ®µo t¹o TOT cã 5 nhãm vÊn ®Ò mµ n«ng d©n hay coi lµ chuyÖn b×nh thêng, nhng khi th¶o luËn th× l¹i ®îc rÊt nhiÒu n«ng d©n quan t©m. §iÒu ®ã cho thÊy nam vµ n÷ cã nhiÒu ý kiÕn tham gia kh¸c nhau, tuy nhiªn mçi vÊn ®Ò th¶o luËn l¹i cã nh÷ng ý kiÕn nghiªng vÒ giíi nam, giíi n÷ kh¸c nhau nh vÊn ®Ò vÒ ghi h¹ch to¸n thu chi, trång trät, tû lÖ nam giíi tham gia Ýt vµ dao ®éng tõ 18% - 42%. Nhng víi viÖc th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò ghi h¹ch to¸n vÒ ch¨n nu«i, TTCN – dÞch vô th× tû lÖ ý kiÕn cña nam chiÕm 55% - 80%. 


3.3.3. Lîi Ých cña giíi tõ m« h×nh Book
           keeping


ë huyÖn Mü §øc (Hµ Néi) còng nh c¸c vïng n«ng th«n kh¸c, phô n÷ lµ ngêi chñ lùc trong c«ng viÖc gia ®×nh vµ x· héi nhng vÉn bÞ thiÖt thßi trªn nhiÒu mÆt. §¸nh gi¸ lîi Ých giíi tõ m« h×nh qua c¸c khÝa c¹nh nh:


- Hëng lîi cña phô n÷  tõ dù ¸n (B¶ng 4)


Mét m« h×nh cã thÓ ®a l¹i lîi Ých vËt chÊt hoÆc lîi Ých phi vËt chÊt. Dù ¸n kü thuËt thêng thÓ hiÖn râ lîi Ých vËt chÊt cßn dù ¸n Sæ th× lîi Ých ®îc hiÓu lµ ®îc giao tiÕp, ®îc häp hµnh, kh¶ n¨ng tÝnh to¸n viÕt tèt h¬n... Qua kh¶o s¸t cho thÊy, tû lÖ phô n÷ ®îc ®i tËp huÊn, héi häp hoÆc hái ý kiÕn do cã dù ¸n cao h¬n, tõ ®ã lµm gi¶m dÇn sù c¸ch biÖt so víi nam. 


Tõ viÖc häc ghi sæ, n¨ng lùc tÝnh to¸n, viÕt ch÷ cña chÞ em t¨ng lªn. Phô n÷ gÇn gòi h¬n víi con c¸i vµ bè mÑ nªn ®îc nhiÒu ngêi trong gia ®×nh tham gia ghi sæ cïng. Phô n÷ chia sÎ víi xung quanh viÖc ghi sæ réng r·i h¬n v× hä thêng cëi më vµ thêng lµm viÖc trong lµng. 

Trong sè trªn cã 5 ngêi ®· 5 - 7 n¨m kh«ng cÇm bót viÕt vµ 2 ngêi ®· 10 -15 n¨m kh«ng cÇm bót viÕt. §iÒu ®Æc biÖt hä ®Òu lµ phô n÷ v× mäi c«ng viÖc quan träng trong gia ®×nh ®Òu do chång vµ con ®¶m nhiÖm. Mét sè hé nghÌo c¶ vî vµ chång hÇu nh rÊt Ýt khi cÇm bót ghi chÐp c¸c c«ng viÖc trong gia ®×nh. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ®em l¹i sù hiÓu biÕt vÒ tÝnh to¸n thu chi vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong hé mµ bÊy l©u nay hä thêng íc lîng mét c¸ch kh«ng chÝnh x¸c c¸c kho¶n thu chi cña gia ®×nh m×nh.


- Hëng lîi cña trÎ em g¸i


Dù ¸n ghi sæ thêng lÊy gia ®×nh cña mét ngêi lµm n¬i trao ®æi cho c¶ nhãm hoÆc trao ®æi víi c¸n bé dù ¸n. §iÒu nµy cã ¶nh hëng tíi trÎ em g¸i v× trÎ em trai hay ch¬i ngoµi ®êng, ngoµi s©n, cßn trÎ em g¸i thêng ch¬i quanh quÈn trong nhµ, trong vên. Häp nhãm thêng kÝch thÝch sù tß mß cña trÎ em g¸i, gîi më c¸c em b¾t chíc mÑ hoÆc cïng mÑ ghi chÐp, tÝnh to¸n. Trong sè c¸c em ®ã, cã nh÷ng em g¸i sÏ ë l¹i quª vµ trë thµnh n«ng d©n.


B¶ng 4. QuyÒn lîi vµ chia sÎ th«ng tin cña phô n÷

		TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số


Người trả lời

		Nữ



		

		

		

		Số người

		Tỷ lệ (%)



		1

		Trước đây không ghi  sổ sách

		36

		29

		80,6



		2

		Trước đây không dùng  bút giấy

		14

		10

		71,4



		3

		Trước đây không được đi họp từ xã trở lên

		24

		14

		58,3



		4

		Trước đây không được tập huấn từ xã trở

		26

		15

		57,7



		5

		Trước đây không được đề nghị  góp ý kiến

		45

		36

		80,0



		6

		Từ khi ghi sổ  thấy chữ viết đẹp hơn và tính nhẩm nhanh hơn

		79

		55

		69,6



		7

		Trong gia đình có người  ghi sổ cùng

		25

		17

		68,0



		8

		Trong thôn có người biết việc hộ ghi sổ

		75

		57

		76,0





Nguồn: Báo cáo Đánh giá hiệu quả và tác động của mô hình Sô kế toán hộ Book keeping tại Mỹ Đức, Hà Nội
                      (Trích kết quả điều tra 87 hộ ngày 9/5/2009 nhân cuộc họp nhóm theo xã). 

3.3.4. C¸c khã kh¨n liªn quan tíi phô n÷
          khi tham gia vµo SRI vµ m« h×nh ghi
          sæ kÕ to¸n


- Khã kh¨n vÒ quan niÖm cña gia ®×nh vµ x· héi vÒ SRI vµ m« h×nh ghi sæ kÕ to¸n


SRI vµ m« h×nh ghi sæ kÕ to¸n lµ mét tiÕn bé khoa häc míi ®îc ®a vµo n«ng d©n nghÌo s¶n xuÊt n«ng n«ng nghiÖp. SRI gióp n«ng d©n cã ph¬ng ph¸p kü thuËt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång. M« h×nh ghi sæ kÕ to¸n gióp n«ng d©n tÝnh to¸n vµ so s¸nh s¶n xuÊt c©y trång nµo hay ch¨n nu«i con vËt nu«i nµo cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, m« h×nh dù ¸n khi ®îc ®a vµo n«ng th«n ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nhÊt lµ giíi n÷ khi tham gia vµo m« h×nh. Quan niÖm cña cÊp qu¶n lý cho r»ng ®Ó thay ®æi c¸i g× mang tÝnh truyÒn thèng th× thËt khã, cßn quan niÖm cña nam giíi trong gia ®×nh th× cho r»ng phô n÷ kh«ng cã ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc ®Ó lµm vµ thùc hiÖn ®îc mét tiÕn bé kü thuËt míi v× vËy sÏ thÊt b¹i vµ kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ g×. Sù kh«ng ®ång thuËn cña nam giíi trong gia ®×nh thêng hay lµm phô n÷ kh«ng tù tin vµo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n. 


- Khã kh¨n vÒ n¨ng lùc tiÕp nhËn khoa häc kü thuËt trong m« h×nh dù ¸n 


C¬ héi ®Ó n«ng d©n nãi chung vµ phô n÷ n«ng th«n nãi riªng cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ nh quan niÖm vÒ thiªn chøc cña n÷ giíi, vÒ søc kháe phô n÷, vÒ c¬ héi ®îc tiÕp cËn khoa häc kü thuËt míi, vÒ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®Ó tiÕp cËn m« h×nh kü thuËt ®ã, v.v...


- Khã kh¨n vÒ vai trß vµ quyÒn quyÕt ®Þnh trong gia ®×nh vµ x· héi


Phô n÷ trong gia ®×nh ë thêi ®iÓm nµo còng lu«n bÞ nam giíi cho lµ ngêi quyÕt ®Þnh phô ngay c¶ trong c¸c quyÕt ®Þnh vÒ trång trät ®îc cho lµ phô n÷ cã nhiÒu vai trß nhÊt (gieo trång lóa th× phô n÷ lu«n quyÕt ®Þnh tuy nhiªn khi thu ho¹ch vµ b¸n s¶n phÈm th× ®Òu do nam giíi quyÕt ®Þnh). ViÖc quyÕt ®Þnh tham gia vµo m« h×nh ghi sæ kÕ to¸n hé, thêi gian ®Çu kh«ng Ýt phô n÷ bÞ chång cÊm kh«ng cho ghi chÐp vµ kh«ng ®îc tham gia c¸c ho¹t ®éng häp nhãm, héi th¶o. Khi ghi chÐp, h¹ch to¸n cÈn thËn theo dù ¸n, phô n÷ ®· biÕt h¹ch to¸n qu¶n lý chi tiªu trong gia ®×nh h¬n, nhiÒu nam giíi cho r»ng vî m×nh kh«ng tin tëng nªn ph¶i ghi chÐp, ®iÒu nµy c¶n trë kh«ng nhá tíi t©m lý cña phô n÷ trong viÖc tham gia vµo m« h×nh ghi sæ.


3.4. Mét sè ®Ò xuÊt t¨ng cêng sù tham 
       gia cña giíi vµo trong c¸c ho¹t ®éng 
       x· héi vµ c¸c m« h×nh dù ¸n  


3.4.1. Thay ®æi quan ®iÓm vµ nhËn thøc cña
           c¸n bé c¸c cÊp vÒ vÊn ®Ò giíi


- L·nh ®¹o ë ®Þa ph¬ng vµ c¸c cÊp cÇn lu ý vÊn ®Ò giíi trong ph¸t triÓn x· héi vµ kh«ng coi nhÑ vÊn ®Ò giíi trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. 


- Lµm râ vÊn ®Ò giíi lµ vÊn ®Ò chung cña c¶ céng ®ång mµ kh«ng riªng vÒ mét nhãm tæ nµo trong x· héi, mµ cÇn xem xÐt giíi gi÷a c¸c hé h¬n lµ giíi trong néi bé hé gia ®×nh.  


- C¸c cÊp cÇn cã nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch më réng hîp t¸c quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho c¸c tæ chøc níc ngoµi vµo ViÖt Nam tham gia ph¸t triÓn, nghiªn cøu ®Çu t cho n«ng nghiÖp, n«ng d©n vµ n«ng th«n ViÖt Nam.


3.4.2. Tuyªn truyÒn vµ n©ng cao tr×nh ®é
           cho hé n«ng d©n nhÊt lµ phô n÷


- N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn cho n«ng d©n lµm m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó phô n÷ ph¸t triÓn.


- Tuyªn truyÒn cho ngêi d©n thay ®æi t duy kh«ng ph©n biÖt nam vµ n÷ trong toµn céng ®ång. 


- C¸c tæ chøc héi, ®oµn thÓ c¸c cÊp thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn chuyÓn giao khoa häc kü thuËt cho n«ng d©n cÇn quan t©m vÊn ®Ò c©n b»ng giíi trong mçi khãa tËp huÊn hoÆc cã líp tËp huÊn u tiªn nhiÒu n÷ h¬n, hoÆc cã líp liªn quan ®Õn b¹o lùc gia ®×nh, líp liªn quan ®Õn quyÒn cña phô n÷ trong gia ®×nh vµ x· héi th× cã thÓ cho nam tham gia nhiÒu h¬n. 


3.4.3. N©ng cao kinh tÕ hé tõng bíc ®a
           phô n÷ tham gia vµo m« h×nh kinh
           tÕ, dù ¸n


- Gióp c¸c hé n÷ tiÕp cËn nhiÒu h¬n víi c¸c dÞch vô hç trî cña nhµ níc vµ c¸c tæ chøc kh¸c. Trong ®ã chó ý nhÊt lµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh vi m«, khuyÕn n«ng, dù ¸n, m« h×nh ph¸t triÓn. 


- Ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña c¸c chñ hé n÷ ®Æc biÖt lµ nghÒ phô vµ ch¨n nu«i.


- C¸c chñ hé n÷ thêng Ýt cã c¬ héi lµm viÖc xa lµng, x· vµ t×m viÖc ngoµi huyÖn nªn cÇn híng cho hä ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ t¹i chç. 


- §¶m b¶o nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n cho c¸c chñ hé n÷ nh ®Êt ®ai, vèn. ViÖc nµy cÇn ®i ®«i víi c¸c biÖn ph¸p gióp hä qu¶n lý rñi ro v× c¸c chñ hé n÷ thêng lµ hé gÆp nhiÒu rñi ro.


3.4.4. §Þnh híng cho phô n÷ vÒ quyÒn vµ
          vai trß quyÕt ®Þnh cña m×nh trong 
          gia ®×nh vµ x· héi


Vai trß vµ quyÒn quyÕt ®Þnh cña phô n÷ ë c¬ng vÞ nµo còng bÞ nam giíi lÊn ¸t. CÇn kÕt hîp víi c¸c tæ chøc kh¸c gi¸o dôc, tuyªn truyÒn cho phô n÷ thÊy vai trß vµ quyÒn cña m×nh trong gia ®×nh vµ x· héi ®Ó phô n÷ cè g¾ng v¬n lªn v× n÷ hay tù ti, coi m×nh yÕu h¬n nam giíi. 


Khi x©y dùng m« h×nh dù ¸n cÇn ®Æt c¸c môc tiªu cô thÓ c©n b»ng giíi cho tõng lo¹i ho¹t ®éng. Víi m« h×nh thö nghiÖm cÇn mÊy hé nam, mÊy hé n÷, tËp huÊn tham quan yªu cÇu cÇn cã c©n b»ng nam vµ n÷.


3.4.5. ¦u tiªn ®éng viªn phô n÷ tham gia
           c¸c ho¹t ®éng x· héi


- §Ò cao c¸c ®iÓn h×nh n«ng d©n n÷ ®i ®Çu trong ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh, c¸c g¬ng häc tËp ®µo t¹o vµ thµnh ®¹t cña phô n÷ trong th«n, x·.


- Phô n÷ hay tù ti trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi nªn cÇn cã c¸c líp tËp huÊn cã sù tham gia phô n÷ tù do trao ®æi th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò trong gia ®×nh vµ x· héi, gióp cho phô n÷ chñ ®éng h¬n trong viÖc quyÕt ®Þnh lµ ngêi tham gia ®i häp th«n xãm hay tham gia tËp huÊn khoa häc kü thuËt kh¸c 


- C¸c m« h×nh dù ¸n u tiªn n÷ tham gia vµ n÷ lµm nhãm trëng trong c¸c tæ nhãm nghiªn cøu kü thuËt, nhãm ghi sæ kÕ to¸n. 


- Trong c¬ cÊu c¸n bé th«n, x·, huyÖn… cÇn cã tû lÖ c¸n bé n÷ thÝch hîp t¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ thuËn lîi ph¸t huy vai trß vµ kh¶ n¨ng cña m×nh.


4.  KÕT LUËN 


Nghiªn cøu vÒ giíi trong c¸c m« h×nh dù ¸n nh»m ®a vÊn ®Ò giíi thµnh mét ho¹t ®éng cÇn thiÕt phæ biÕn ë n«ng th«n nãi chung vµ nhËn thøc c©n b»ng giíi trong ho¹t ®éng gia ®×nh vµ x· héi nãi riªng. Môc tiªu lµ tÊt c¶ ngêi d©n, tÊt c¶ lo¹i hé ®Òu biÕt vÒ khuyÕn n«ng, vÒ SRI vµ Book keeping.

Trong c¸c x· cã c¸c dù ¸n SRI vµ Book keeping, tham gia cña giíi ë cÊp x· còng t¬ng tù nh c¸c n¬i kh¸c: c¸c cÊp chñ chèt ë x· vÉn do nam giíi ®¶m nhiÖm. Víi cÊp th«n th× n÷ tham gia c«ng viÖc x· héi chiÕm tû lÖ cao h¬n v× c¸c dù ¸n chñ yÕu tiÕn hµnh trong ph¹m vi th«n ®· t¹o thªm mét sè vÞ trÝ cho n÷ phô tr¸ch nh trëng nhãm SRI, trëng nhãm ghi sæ. C¶ 2 m« h×nh ®Òu cã tû lÖ n÷ tham gia tËp huÊn cao h¬n nam giíi. H¬n n÷a n¨ng lùc giíi thÓ hiÖn qua viÖc biÕt m« h×nh, lµm theo m« h×nh th× n÷ còng cã u thÕ h¬n. C¸c vÊn ®Ò mµ nam vµ n÷ quan t©m trong c¸c m« h×nh còng kh¸c nhau, c¸c quyÕt ®Þnh hµng ngµy hoÆc quyÕt ®Þnh nhá th× n÷ tham gia quyÕt ®Þnh cao nhng c¸c quyÕt ®Þnh lín vµ quyÒn së h÷u tµi s¶n vÉn chñ yÕu thuéc vÒ nam giíi. Nh vËy víi c¸c m« h×nh nhá trùc tiÕp tíi hé còng cha ®ñ thay ®æi vÞ thÕ cña n÷ trong nh÷ng viÖc lín ë n«ng th«n.
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