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Loạt bài nghiên cứu chính sách về Quản trị và Tham gia này do 

Nhóm Quản trị và Tham gia của UNDP Việt Nam thực hiện. 

Đây là những nghiên cứu phân tích xu thế của các tiến trình và 

giải pháp thúc đẩy hiệu quả thực thi chính sách công. Để giải 

quyết những thách thức về kinh tế, xã hội chính trị và môi trường 

mà Việt Nam đang phải đối mặt, các nhà hoạch định chính sách 

cần những luận cứ thực chứng. Những bài nghiên cứu này nhằm 

cung cấp một số nội dung cho những thảo luận hiện nay về đổi 

mới chính sách, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực 

phát triển nền quản trị công hiện đại ở Việt Nam. 

Ba nguyên tắc chủ đạo trong thực hiện những nghiên cứu chính 

sách này là: (i) nghiên cứu thực chứng, (ii) sâu sắc về học thuật 

và độc lập trong phân tích, và (iii) hợp lý về mặt xã hội và có sự 

tham gia của các bên liên quan. Để đạt được ba nguyên tắc đó 

đòi hỏi cách tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu và xác định một 

cách hệ thống và cặn kẽ các biện pháp chính sách nhằm giải 

quyết các vấn đề liên quan đến quản trị công.  

 

Tên trích dẫn nguồn: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

(2021). Đóng góp của nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2021. Báo cáo 

nghiên cứu chính sách về Quản trị và Tham gia đồng thực hiện bởi Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân 

văn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Tháng 5 năm 2021. 

 

Bảo hộ bản quyền. Không được sao in, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống mở hoặc chuyển tải bất kỳ phần 

nào hoặc toàn bộ nội dung báo cáo này dưới mọi hình thức, như điện tử, sao in, ghi âm, hoặc các hình thức 

khác khi chưa được sự đồng ý của các tổ chức thực hiện nghiên cứu. 

 

Ghi chú: Các quan điểm, phát hiện và kết luận đưa ra trong báo cáo này không nhất thiết phản ánh quan 

điểm chính thức của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam. 

 

UNDP Việt Nam 

304 Kim Mã,  

Ba Đình 

Hà Nội – Việt Nam 

 

Điện thoại: +84 4 38500 100 

Fax: +84 4 3726 5520 

 

Email: registry.vn@undp.org  
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LỜI CẢM ƠN  

Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã tham gia cuộc 

nghiên cứu qua việc trả lời bộ phiếu hỏi. Nghiên cứu này chắc chắn sẽ không thể thực hiện được nếu không 

có sự hỗ trợ của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã tham gia nghiên cứu. Các thông tin 

định danh của người tham gia nghiên cứu sẽ không được công bố. 

Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thư viện 

Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Hội đồng Nhân dân 

tỉnh Bình Phước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm 

Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) và Công ty Cổ phần Hội tụ Nhân tài (TalentPool) đã 

nhiệt tình hỗ trợ và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nhóm nghiên cứu triển khai nghiên cứu này. Chúng tôi 

cũng cảm ơn TS. Paul J. Schuler (Đại học Arizona, Hoa Kỳ) đã góp ý đối với quá trình xây dựng bộ phiếu hỏi 

và trong quá trình hoàn thiện báo cáo. Nhóm nghiên cứu cũng chân thành cảm ơn ông Trịnh Ngọc Thạch 

(Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội), ông 

Lê Hoàng Anh (Giám đốc Thư viện Quốc hội), ông Lê Hà Vũ (Thư viện Quốc hội), ông Nguyễn Thanh Hà (Vụ 

Phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội), ông Nguyễn Trọng Chính, bà Đặng Thị Mai Huế, bà Phạm 

Lê Ngọc Lan đã có những hỗ trợ, góp ý thiết thực trong quá trình triển khai nghiên cứu này.  

Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham gia buổi công 

bố kết quả nghiên cứu sơ bộ phần nội dung nghiên cứu chuyên đề về đại biểu Quốc hội vào ngày 4 tháng 2 

năm 2021. Các ý kiến quý báu của các chuyên gia và người tham dự tại buổi công bố đã giúp ích rất nhiều để 

nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo này. Những hạn chế và sai sót nếu có trong báo cáo này hoàn toàn 

thuộc về nhóm nghiên cứu.  

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đặc biệt trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ Quán 

Ai len, và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tài trợ cho nghiên cứu này. 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc đảm bảo bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cũng như 

các nỗ lực nhằm tăng cường sự tham gia lãnh đạo chính trị của phụ nữ. Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới về Khoảng cách giới năm 2021, Việt Nam đạt 0,701 điểm trên thang điểm từ 0 đến 1 ở chỉ số 

lấp đầy khoảng cách giới, đứng thứ 87 trên 156 quốc gia. Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đặt ra nhiều mục 

tiêu cao về quyền tham chính của phụ nữ. Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2018 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

đề ra, đến năm 2030 tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp phải đạt trên 35%. 

Nhằm đạt được những mục tiêu trên, rất nhiều công việc cần phải được triển khai. Nghiên cứu này mong muốn 

tìm hiểu về sự đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, thành phố đối với quá trình phát triển của 

Việt Nam thông qua vai trò và chức năng hiến định của đại biểu dân cử như một điểm tựa góp phần xóa bỏ các 

định kiến đối với phụ nữ tham gia lãnh đạo chính trị. Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ 

tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Trong khuôn khổ nghiên cứu, 248 đại biểu Quốc hội khóa XIV và 

136 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tham gia trả lời khảo sát định lượng và định tính. Bộ câu hỏi định 

lượng gồm 25 câu bao quát nhiều chiều cạnh liên quan đến các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những 

vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương; về phẩm chất, năng lực của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND; dự 

định, kỳ vọng trong tương lai của nữ đại biểu dân cử. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng thực hiện phỏng vấn định 

tính đối với một số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trên cơ sở dữ liệu định lượng và định tính, đặc biệt là 

dữ liệu định lượng, kết quả nghiên cứu thu thập được đã cho thấy một số nhận định có ý nghĩa về vai trò và sự 

đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND và các hàm ý quan trọng như dưới đây. 

Trước hết là về vai trò, hoạt động của nữ đại biểu dân cử. Nghiên cứu cho thấy, mặc dù có quan tâm và thế 

mạnh ở các lĩnh vực khác nhau, đại biểu cả hai giới đều quan tâm như nhau đến lợi ích cử tri, coi lợi ích cử 

tri là một yếu tố lớn nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều dữ liệu còn chứng tỏ một số thế mạnh nhất định 

của đại biểu nữ như tỉ lệ cao chủ động tiếp xúc cử tri hay tận dụng phương tiện truyền thông xã hội để trao 

đổi, tương tác với cử tri.  

Đồng thời, đại đa số các đại biểu Quốc hội và HĐND đều cho rằng lợi ích của cử tri nơi họ ứng cử là yếu tố 

chi phối mạnh nhất khi đại biểu tham gia ý kiến về một vấn đề cụ thể. Gần 63% nam đại biểu Quốc hội và 

khoảng 71% nữ đại biểu Quốc hội chia sẻ quan điểm này. Tỉ lệ này tương ứng ở đại biểu HĐND là 88% số nam 

đại biểu và 89% số nữ đại biểu. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu 

HĐND chủ động tiếp xúc cử tri với tư cách cá nhân trong năm 2019 đều là 56% trong khi tỉ lệ này của nam 

đại biểu Quốc hội là khoảng 47% và HĐND là khoảng 46%. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND sử dụng ứng 

dụng truyền thông xã hội để trao đổi, tương tác với cử tri tương ứng là khoảng 51% và 41%, nhiều hơn tỉ lệ 

nam đại biểu Quốc hội và HĐND (tương ứng là 37% và 29%.)  

Thứ hai là về phẩm chất và thế mạnh của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND khi thực hiện nhiệm vụ. Nghiên 

cứu cho thấy nam và nữ đại biểu dân cử không có sự khác biệt trong ý kiến về các phẩm chất của một đại 

biểu dân cử. Họ có sự tự tin như nhau khi đánh giá về việc thực hiện một số công việc quan trọng như tiếp 

nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, thế mạnh và phẩm chất của nữ đại biểu được đánh 

giá cao thông qua tự đánh giá cũng như đánh giá của nam đại biểu. Kết quả nghiên cứu không cho thấy có 

sự khác biệt lớn giữa tỉ lệ ý kiến của nam và nữ đại biểu Quốc hội và HĐND về ba phẩm chất quan trọng nhất 

của đại biểu dân cử khi thực hiện nhiệm vụ: ‘lắng nghe’, ‘có chính kiến’, và ‘có khả năng theo đuổi vấn đề’. 

Cả nam và nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đều tự cho rằng họ đã đáp ứng ở mức độ cao việc giải 

quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri.   
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Đặc biệt, nghiên cứu này cho thấy cảm nhận của chính nữ đại biểu dân cử cũng như của nam đồng nghiệp về 

vai trò và thế mạnh trong một số lĩnh vực hoạt động của nữ đại biểu đều rất tích cực. Lĩnh vực chuyên môn 

mà nữ đại biểu Quốc hội được cho là tập trung nhiều hơn nam đại biểu là giáo dục và đào tạo, y tế. Đồng 

thời, tỉ lệ gần tương đương giữa nữ đại biểu HĐND và nam đại biểu HĐND quan tâm tới một số lĩnh vực như 

giáo dục và đào tạo; lao động, thương binh và xã hội; nội vụ.  Đặc biệt, có một tỉ lệ rất cao (73% nam đại biểu 

Quốc hội, 68% nam đại biểu HĐND, 84% nữ đại biểu Quốc hội và 81% nữ đại biểu HĐND) đồng tình với nhận 

định “Có thêm phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cơ quan Nhà nước sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện 

chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam”.   

Thứ ba là kỳ vọng trong tương lai về tỉ lệ nữ đại biểu tham gia cơ quan dân cử các cấp. Mặc dù có tới 63% 

đại biểu Quốc hội và 79% đại biểu HĐND tham gia khảo sát cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND 

nhiệm kỳ 2016-2021 là hợp lý, nhiều đại biểu vẫn tin tưởng và kỳ vọng vào việc gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu tham 

gia các cơ quan Quốc hội và HĐND trong tương lai. Có đến gần 60% đại biểu Quốc hội và 66% đại biểu HĐND 

đồng tình với nhận định “Sẽ có lúc ở Việt Nam số lượng nữ đại biểu Quốc hội/HĐND và nam đại biểu Quốc 

hội/HĐND ngang nhau”.  

Hàm ý quan trọng từ các kết luận nghiên cứu 

Hàm ý chính sách: Cần có những chính sách và lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đạt được mục tiêu trên 35% nữ 

đại biểu Quốc hội và HĐND vào năm 2030 như đã đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2018 của Trung 

ương Đảng (Khóa XII) và thực hiện tốt các cam kết quốc tế về bình đẳng giới của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam 

chỉ còn hai kỳ bầu cử, tháng 5 năm 2021 và tháng 5 năm 2026, để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết này. Ngoài 

ra, cần khuyến khích và tạo mọi cơ hội để cả nam và nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tham gia tất cả các lĩnh vực 

bằng việc áp dụng chỉ tiêu giới trong tất cả các Uỷ ban của Quốc hội và trong các ban của HĐND.  

Để chuẩn bị cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử đạt tỉ lệ trên 35%, có lẽ đã đến lúc Việt Nam có thể đặt ra chỉ tiêu 

tỉ lệ ứng cử viên mỗi giới từ 45% trở lên trong Luật Bầu cử, nhất là khi nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 

XV trong danh sách chính thức những người ứng cử hiện đã đạt trên 45%. Đồng thời, trên cơ sở thực hiện cơ 

cấu đại biểu và ứng cử viên trước mỗi kỳ bầu cử, cần giới thiệu và bảo đảm nữ ứng cử viên được đưa vào 

danh sách chính thức những người ứng cử là những người có năng lực, phẩm chất và bảo đảm tính tương 

đồng về trình độ học vấn và vị trí công tác giữa những người ứng cử của mỗi đơn vị bầu cử để cử tri lựa chọn 

những ứng cử viên nữ có đủ năng lực và phẩm chất trở thành người đại diện của mình. Ngoài ra, cần tạo điều 

kiện để nữ giới có năng lực và phẩm chất tự ứng cử nhằm tăng cường chất lượng nguồn ứng cử viên nữ.  

Hàm ý truyền thông: Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu Quốc 

hội và HĐND thông qua hiện thực hóa các chức năng hiến định của đại biểu dân cử. Phát hiện của nghiên cứu 

này mang một thông điệp truyền thông quan trọng: bên cạnh nhấn mạnh vào góc độ quyền tham chính của 

phụ nữ, cần nhấn mạnh rằng nữ giới có đủ phẩm chất, thế mạnh để trở thành đại biểu của các cơ quan dân 

cử từ đó đóng góp vào sự phát triển của quốc gia và địa phương. Nghiên cứu  cung cấp thêm thông tin để cử 

tri có niềm tin vào nữ đại biểu dân cử các cấp bởi họ đã và đang đóng góp thực sự vào sự phát triển của Việt 

Nam. Các cơ quan hữu quan cần đẩy mạnh truyền thông về tầm quan trọng và lợi ích của việc đảm bảo cân 

bằng giới trong các cơ quan dân cử trước các kỳ bầu cử từ nay đến 2030.  

Hàm ý nghiên cứu: Cần thực hiện sớm nghiên cứu chiến lược về lộ trình, kế hoạch, cách thức thực hiện và 

vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan từ nay đến trước cuộc bầu cử tháng 5 năm 2026 nhằm đạt 

được tỉ lệ trên 35% nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào năm 2030 theo yêu cầu của Nghị quyết số 26-

NQ/TW. Đặc biệt, cần chú trọng đến nghiên cứu nhằm xóa bỏ định kiến đối với phụ nữ tham gia các vị trí đại 

diện dân cử và lãnh đạo chính trị ở tất cả các cấp.  
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DẪN NHẬP 

Ở cấp độ toàn cầu, bình đẳng giới đã trở thành một vấn đề xuyên suốt không thể thiếu trong các Mục tiêu 

phát triển bền vững (SDG) đến năm 2030. Tuy nhiên, trên nhiều phương diện khác nhau, phụ nữ vẫn đang 

phải đối mặt với những thách thức lớn. Theo ấn phẩm “Các Quan điểm Phát triển Con người 2020: Giải quyết 

các khuôn mẫu xã hội: Yếu tố thay đổi luật chơi đối với bất bình đẳng giới” do Chương trình Phát triển Liên 

Hợp Quốc phát hành ngày 5 tháng 3 năm 2020, một trong những nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới là 

định kiến xã hội đối với phụ nữ. Những định kiến này đã và đang tạo nên nhiều thách thức để đạt được bình 

đẳng giới thực chất. Theo báo cáo này, một nửa số nam giới và phụ nữ trên thế giới cho rằng nam giới làm 

lãnh đạo chính trị tốt hơn; hơn 40% cho rằng nam giới làm người điều hành doanh nghiệp tốt hơn.1 Đây là 

một số dữ liệu cho thấy mức độ sâu rộng của bất bình đẳng giới do định kiến đối với phụ nữ. 

Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách để cải thiện bình đẳng giới. Hiến pháp đảm bảo rằng nam giới 

và nữ giới có quyền bình đẳng. Luật Bình đẳng giới năm 2006 cung cấp khuôn khổ pháp lý để phụ nữ và nam 

giới không bị phân biệt đối xử về giới trong thực hiện các quyền của mình.2 Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2011-2020 nhấn mạnh: “Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng 

cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội”.3 Nghị quyết 11-NQ/TW của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2007 khẳng định: “Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn 

của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ 

nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ 

và mục tiêu quan trọng”.4 Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam năm 2009 đã nêu: “Nâng cao vị thế 

của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thông qua việc tăng cường sự tham gia lãnh đạo và quản lý của 

phụ nữ; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ”.5  

Gần đây, Việt Nam đã đặt mục tiêu cao hơn về vị trí và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hệ thống chính trị. 

Theo Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đến năm 

2030: “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp ủy viên 

các cấp đạt từ 20 đến 25%; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%”.6 

Báo cáo Phát triển Con người năm 2020 của UNDP ghi nhận những thành tích của Việt Nam về bình đẳng giới. 

Chỉ số Phát triển Giới của Việt Nam đạt 0,997 điểm, thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu trên năm nhóm về sự 

bình đẳng trong thành tích phát triển con người giữa phụ nữ và nam giới. Về chỉ số Bất bình đẳng giới, Việt 

Nam xếp thứ 65 trên 162 quốc gia trong bảng xếp hạng. Báo cáo này cũng cho thấy Việt Nam nằm trong 

nhóm các nước có thành tích trung bình trên thế giới về phụ nữ tham gia lãnh đạo chính trị.7 Theo báo cáo 

mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới về Khoảng cách giới năm 2021, Việt Nam đạt 0,701 điểm trên thang 

điểm từ 0 đến 1 ở chỉ số lấp đầy khoảng cách giới, đứng thứ 87 trên 156 quốc gia.8 Kết quả từ Báo cáo Chỉ số 

 
1 UNDP, 2020.  
2 Quốc hội Việt Nam, 2006. 
3 Thủ tướng Chính phủ, 2010. 
4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2007. 
5 Chính phủ, 2009. 
6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2018. 
7 UNDP, 2020.  
8 Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2021, trang 395. 
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hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) các năm 2018, 2019 và 2020 cho thấy phần 

lớn cử tri không bày tỏ sự ưu tiên đối với ứng cử viên nam hoặc ứng cử viên nữ cho các vị trí trong cơ quan 

dân cử như Quốc hội và HĐND.9 Điều này, ở một mức độ nhất định, đã góp phần gia tăng số lượng nữ đại 

biểu Quốc hội khóa XIV (với 26,72% đại biểu là nữ).  

Để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ cao hơn trong Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 

điều quan trọng là phải hiểu các lãnh đạo nữ và đại diện phụ nữ đã thể hiện vai trò, hoạt động và đóng góp 

như thế nào. Vì vậy, dựa trên các dữ liệu định tính và định lượng thu thập trên thực tế, nghiên cứu này góp 

phần mở rộng sự hiểu biết về vai trò, hoạt động, đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ đầu 

nhiệm kỳ đến nay. Đây là cơ sở quan trọng để xã hội, cử tri có niềm tin mạnh mẽ hơn vào nữ ứng cử viên 

trong cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp năm 2021 và những kỳ bầu cử tiếp theo. Kết quả của nghiên 

cứu này cũng có thể là nguồn cảm hứng để các nữ ứng cử viên tích cực hơn trong quá trình ứng cử làm đại 

biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Trong 

khuôn khổ của nghiên cứu, phương pháp định tính và định lượng được vận dụng. Về mặt định tính, ngoài 

phân tích các tài liệu có sẵn, các cuộc phỏng vấn sâu đối với một số đại biểu Quốc hội thuộc hai nhiệm kỳ 

2011-2016 và 2016-2021 và một số đại biểu HĐND cấp tỉnh của ba tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bình Phước 

và Cần Thơ đã được thực hiện. Phỏng vấn sâu cũng được triển khai đối với một số cán bộ làm việc ở Văn 

phòng Quốc hội và các Ban, Ủy ban của Quốc hội cũng như các nhà nghiên cứu chuyên sâu về bình đẳng giới. 

Tổng cộng, trong khuôn khổ nghiên cứu, 23 cuộc phỏng vấn sâu đã được thực hiện. Những dữ liệu thu được 

từ phỏng vấn sâu phục vụ hai mục tiêu. Thứ nhất là giúp xây dựng bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng. Thứ hai 

là cung cấp dữ liệu định tính để hiểu sâu những hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND 

tỉnh trong một số lĩnh vực cụ thể.   

Đối với phương pháp nghiên cứu định lượng, bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng đã được chuẩn bị sẵn để 

những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh ở ba tỉnh, thành phố đồng ý tham gia khảo sát cung cấp 

thông tin. Trong báo cáo này, HĐND được hiểu là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thuộc ba địa phương được 

nghiên cứu. Bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng có 25 câu hỏi. Ngoài các câu hỏi về đặc điểm nhân khẩu, nội 

dung của các câu hỏi tập trung tìm hiểu những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND qua các hoạt 

động và kỳ vọng của cả nam và nữ đại biểu. Ý kiến của các đại biểu tham gia nghiên cứu không nhất thiết 

phản ánh ý kiến của tất cả các ĐBQH ở trung ương và địa phương, và đại biểu HĐND của toàn bộ 63 tỉnh, 

thành phố.  

Với nhóm đại biểu Quốc hội, bảng hỏi được thực hiện với những đại biểu sẵn sàng tham gia trước, trong và 

sau kỳ họp Quốc hội thứ 10, khóa VIV từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2020. Các câu hỏi trong 

bảng hỏi (xem Phụ lục) bao quát nhiều chiều cạnh liên quan đến các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định 

những vấn đề quan trọng của đất nước. Các câu hỏi cung cấp dữ liệu về vai trò, hoạt động của nữ đại biểu 

Quốc hội; phẩm chất, năng lực của nữ đại biểu Quốc hội; dự định, kỳ vọng trong tương lai của nữ đại biểu 

Quốc hội. Những chiều cạnh này, dưới một góc độ nhất định, phản ánh đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội 

từ đầu nhiệm kỳ đến nay.  

 
9 CECODES, VFF-CRT, RTA, và UNDP, 2019, 2020 và 2021. 
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Quá trình chuẩn bị bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng để các đại biểu Quốc hội cung cấp thông tin được làm 

cẩn trọng qua nhiều vòng khác nhau. Trước hết, nhóm nghiên cứu đã hình thành bản thảo bộ phiếu hỏi khảo 

sát định lượng dựa trên nghiên cứu tài liệu có sẵn và phỏng vấn sâu, trao đổi ý kiến với một số đại biểu Quốc 

hội, một số cán bộ làm việc ở Văn phòng Quốc hội và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. Sau đó, bản thảo bộ phiếu hỏi được gửi đến một số đại biểu Quốc hội và một số cán bộ của Văn phòng 

Quốc hội và Ban Công tác đại biểu để nhận ý kiến phản hồi. Trên cơ sở các ý kiến phản hồi này, bộ phiếu hỏi 

khảo sát định lượng được hoàn thành. Sau khi hoàn thành, thành viên của nhóm nghiên cứu phối hợp với 

cán bộ của Ban Công tác đại biểu gửi bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng đến các Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội các tỉnh, thành phố. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chuyển bộ phiếu hỏi 

khảo sát định lượng đến các đại biểu Quốc hội để thu thập thông tin. Sau đó, nhóm nghiên cứu tiếp nhận các 

bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng đã được trả lời để xử lý dữ liệu.  

Có tới 248 đại biểu Quốc hội đã tham gia cung cấp thông tin thông qua việc trả lời bộ phiếu hỏi. Một bộ phận 

đại biểu không đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi trong bộ phiếu hỏi. Trong tổng số 248 đại biểu tham gia 

nghiên cứu, đại biểu cao tuổi nhất là 68 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 28 tuổi. Cơ cấu 248 đại biểu tham gia 

nghiên cứu cụ thể như sau: 33,6% đại biểu nữ; 23,9% đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số; 25,2% đại biểu 

chuyên trách; 77,7% đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước ở Trung ương hay địa 

phương; 8,7% đại biểu giữ chức vụ lãnh đạo trong Mặt trận Tổ quốc hay tổ chức hội, đoàn thể; 38,6% đại 

biểu giữ chức vụ lãnh đạo trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở các cấp. 

 

Trên cơ sở bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng dành cho các đại biểu Quốc hội (xem Phụ lục), nhóm nghiên cứu 

điều chỉnh bộ phiếu hỏi này cho phù hợp với các đại biểu HĐND cấp tỉnh. Sau khi bộ phiếu hỏi dành cho đại 

biểu HĐND được hoàn thành, nhóm nghiên cứu đã trực tiếp đến văn phòng HĐND thành phố Hà Nội, tỉnh 

Bình Phước và thành phố Cần Thơ để thu thập dữ liệu. Cụ thể, bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng được văn 

phòng HĐND các tỉnh, thành phố này gửi đến các đại biểu HĐND cấp tỉnh. Đồng thời, các cuộc thảo luận 

nhóm, phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo một số ban và một số đại biểu HĐND cấp tỉnh đã được thực hiện.  

Mẫu khảo sát HĐND gồm 136 đại biểu cấp tỉnh thuộc ba tỉnh, thành phố đã cung cấp thông tin. Trong đó, đại 

biểu cao tuổi nhất là 72 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 34 tuổi; 32,8% đại biểu nữ; 4,5% đại biểu thuộc các dân 

tộc thiểu số; 17,7% đại biểu chuyên trách; 70,6% đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Nhà 

nước ở địa phương; 16,2% đại biểu giữ chức vụ lãnh đạo trong Mặt trận Tổ quốc hay tổ chức hội, đoàn thể; 

248
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Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam 

38,6%
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51,5% đại biểu giữ chức vụ lãnh đạo trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở các cấp. Một bộ phận đại biểu 

không đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi trong bộ phiếu hỏi.  

 

Dữ liệu khảo sát được phân tích bằng phần mềm SPSS. Phân tích biểu đồ được sử dụng chủ yếu trong báo 

cáo này. Ngoài ra, một số bảng tương quan cũng được trình bày nhằm so sánh ý kiến của các nhóm đại biểu 

Quốc hội dựa trên các đặc điểm nhân khẩu xã hội. Trong đó, phân tích ý kiến trên bình diện giới tính được 

thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ báo cáo.   
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3 Tỉnh: Hà Nội, Cần Thơ, Bình Phước
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PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH 

Vai trò và hoạt động của nữ đại biểu dân cử 

Tiếp xúc cử tri  

Tiếp xúc cử tri là hoạt động quan trọng đầu tiên phản ánh vai trò của nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu 

HĐND. Nhìn một cách tổng thể, hoạt động tiếp xúc cử tri của nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND được 

chia làm hai nhóm. Thứ nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam (MTTQVN) tổ chức (đối với đại biểu Quốc hội); và do Đoàn đại biểu HĐND hoặc MTTQVN tổ chức 

(đối với đại biểu HĐND). Thứ hai là hoạt động tiếp xúc cử tri do cá nhân nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu 

HĐND chủ động thực hiện.   

Liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc MTTQVN tổ chức, kết quả nghiên 

cứu cho thấy, trong năm 2019, có gần 95% số đại biểu Quốc hội tham gia khảo sát cho biết họ đã tham gia 

tiếp xúc cử tri. Trong khi đó, 100% số đại biểu HĐND cấp tỉnh tham gia khảo sát cho biết họ đã thực hiện hoạt 

động tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu HĐND hoặc MTTQVN tổ chức trong năm 2019. Tựu trung, trong các đại 

biểu Quốc hội tham gia khảo sát, số đại biểu không thực hiện tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc 

MTTQVN trong năm 2019 chiếm tỉ lệ rất thấp. Với nhóm đại biểu HĐND, tất cả đại biểu HĐND tham gia khảo 

sát đều thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu HĐND hoặc MTTQVN tổ chức. 

Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc MTTQVN tổ chức, việc các cá nhân đại biểu chủ 

động tiếp xúc cử tri là hoạt động quan trọng phản ánh vai trò tích cực của đại biểu Quốc hội nói chung và nữ 

đại biểu Quốc hội nói riêng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có khoảng 50% đại biểu Quốc hội tham gia khảo 

sát chủ động thực hiện tiếp xúc cử tri trong năm 2019. Tương tự, khoảng một nửa số đại biểu HĐND tham 

gia khảo sát cho biết họ chủ động thực hiện tiếp xúc cử tri trong năm 2019.  

Nếu so sánh giữa nhóm nam đại biểu Quốc hội và nhóm nữ đại biểu Quốc thì kết quả nghiên cứu cho thấy, 

khoảng 47% số nam đại biểu tham gia khảo sát cho biết cá nhân họ chủ động tiếp xúc cử tri trong năm 2019. 

Tỉ lệ tương ứng ở nhóm nữ đại biểu Quốc hội là gần 56%. Như vậy, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội chủ động tiếp 

xúc cử tri trong năm 2019 cao hơn khá nhiều so với nam đại biểu Quốc hội (cao hơn khoảng trên 8%). Trong 

khi đó, có khoảng 46% nam đại biểu HĐND và 56% nữ đại biểu HĐND trả lời khảo sát cho biết cá nhân họ chủ 

động tiếp xúc cử tri trong năm 2019. Như vậy, tỉ lệ nữ đại biểu chủ động tiếp xúc cử tri trong năm 2019 cao 

hơn khá nhiều so với nhóm nam đại biểu, với hiệu số chênh lệch gần 10%.  

Về số lần chủ động tiếp xúc cử tri trong năm 2019, các đại biểu Quốc hội thực hiện 2,8 lần tiếp xúc. Đại biểu 

Quốc hội chuyên trách có 2,7 lần chủ động tiếp xúc cử tri; trong khi con số tương ứng ở đại biểu kiêm nhiệm 

là 2,8 lần. Số lần chủ động tiếp xúc cử tri trung bình của nam đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu Quốc hội trong 

năm 2019 lần lượt là 3,0 lần và 2,5 lần. Đối với đại biểu HĐND, tính trung bình, số lần chủ động tiếp xúc cử 

tri của một đại biểu trong năm 2019 là 2,7 lần. Đại biểu HĐND chuyên trách có 1,8 lần chủ động tiếp xúc cử 

tri; trong khi con số tương ứng ở đại biểu kiêm nhiệm xấp xỉ 3 lần. Nếu so sánh giữa nhóm nam đại biểu và 

nhóm nữ đại biểu HĐND thì số lần chủ động tiếp xúc cử tri trung bình của nam và nữ đại biểu HĐND trong 

năm 2019 lần lượt là 3,3 lần và 2,4 lần.  

Tóm lại, thứ nhất, số lần chủ động tiếp xúc cử tri bình quân của nam đại biểu Quốc hội cao hơn so với nữ đại 

biểu Quốc hội. Đồng thời, số lần chủ động tiếp xúc cử tri bình quân của nam đại biểu HĐND cao hơn so với 

nữ đại biểu HĐND. Thứ hai, số lần chủ động tiếp xúc cử tri bình quân của đại biểu Quốc hội không chuyên 
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trách cao hơn số lần chủ động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Đồng thời, số lần chủ động 

tiếp xúc cử tri bình quân của đại biểu HĐND không chuyên trách cao hơn số lần chủ động tiếp xúc cử tri của 

đại biểu HĐND chuyên trách. 

Điểm quan trọng mà nghiên cứu quan tâm là cách thức tương tác giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

với cử tri. Bên cạnh việc gặp mặt trực tiếp, một tỉ lệ lớn (42%) đại biểu Quốc hội đã trao đổi, tương tác với 

cử tri thông qua thư điện tử (email) và các ứng dụng truyền thông xã hội như zalo và facebook. Kết quả khảo 

sát bốn nhóm nam đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội, nam đại biểu HĐND, nữ đại biểu HĐND về vấn 

đề này được trình bày ở Hình 1. 

Hình 1. Đại biểu đã tiếp xúc cử tri thông qua các ứng dụng  

truyền thông xã hội (đơn vị tính: tỉ lệ %, làm tròn số) 

 

Kết quả khảo sát trên cho thấy, khoảng 51% nữ đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri qua email và các ứng 

dụng truyền thông xã hội, trong khi tỉ lệ này ở nam đại biểu Quốc hội thấp hơn gần 14%. Đối với đại biểu 

HĐND, một phần ba số đại biểu HĐND trả lời khảo sát đã tiếp xúc cử tri thông qua email và các ứng dụng 

truyền thông xã hội như zalo và facebook. Điểm đáng lưu ý, có khoảng 41% nữ đại biểu HĐND đã tiếp xúc cử 

tri qua các ứng dụng truyền thông xã hội, trong khi tỉ lệ này ở nam đại biểu HĐND thấp hơn khoảng 12%.  

Kết quả khảo sát nêu trên cho thấy ba điểm quan trọng. Thứ nhất, một bộ phận lớn đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND đã sử dụng các ứng dụng truyền thông xã hội để tiếp xúc cử tri. Thực tiễn này không chỉ góp phần 

đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri mà còn nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND. Thứ hai, tỉ lệ đại biểu Quốc hội sử dụng ứng dụng truyền thông xã hội để tiếp xúc với cử tri cao hơn 

khá nhiều so với tỉ lệ đại biểu HĐND. Thứ ba, trong việc ứng dụng truyền xã hội để tiếp xúc với cử tri, tỉ lệ nữ 

đại biểu Quốc hội và HĐND cao hơn nhiều so với tỉ lệ nam đại biểu Quốc hội và HĐND. Phát hiện quan trọng 

này phần nào phản ánh sự tích cực, năng động và khả năng tiếp thu, ứng dụng truyền thông xã hội của nữ 

đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri.  

Tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị, tố cáo của cử tri 

Một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là tiếp nhận, giải quyết đơn 

thư, kiến nghị của cử tri. Đối với các đại biểu Quốc hội, một số loại hình đơn thư, kiến nghị, nam đại biểu 

nhận được cao hơn đáng kể so với nữ đại biểu. Chẳng hạn, kết quả khảo sát cho thấy,  trung bình, một nam 

đại biểu nhận được 12 kiến nghị và một nữ đại biểu nhận được 11 kiến nghị từ đơn vị bầu cử. Hoặc trung 

bình, một nam đại biểu nhận được 10 đơn khiếu nại và một nữ đại biểu nhận được 7 đơn khiếu nại từ đơn 

vị bầu cử. Đối với đại biểu HĐND, một số loại hình đơn thư, kiến nghị, nam đại biểu nhận được cao hơn đáng 

kể so với nữ đại biểu. Chẳng hạn, trung bình một nam đại biểu nhận được 14 kiến nghị và một nữ đại biểu 

nhận được 8 kiến nghị từ đơn vị bầu cử. 
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Điểm đáng lưu ý là số lượng đơn tố cáo trung bình mà đại biểu Quốc hội và HĐND phân tổ theo giới tính 

nhận được. Trong nhóm đại biểu Quốc hội, một nữ đại biểu nhận được trung bình gần 7 đơn, cao hơn số 

trung bình là 6 đơn mỗi nam đại biểu nhận được. Tương tự, số lượng đơn tố cáo trung bình mà nữ đại biểu 

và nam đại biểu HĐND nhận được lần lượt là gần 5 và 3 đơn. Tóm lại, trung bình, số đơn tố cáo mà nữ đại 

biểu Quốc hội nhận được cao hơn nam đại biểu Quốc hội; số đơn tố cáo mà nữ đại biểu HĐND nhận được 

cao hơn nam đại biểu HĐND.  

Giải quyết đơn thư, kiến nghị từ cử tri 

Vấn đề quan trọng cần đề cập đến ở đây là việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND. Trong nghiên cứu này, mức độ giải quyết đơn thư, kiến nghị từ cử tri của đại biểu Quốc hội dựa 

vào ý kiến tự đánh giá của họ theo thang điểm từ 1 đến 5; trong đó 1 là mức độ đáp ứng thấp nhất và 5 là 

mức độ đáp ứng cao nhất việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri. Kết quả khảo sát về vấn đề này được 

trình bày qua Hình 2. 

Hình 2. Giá trị trung bình về mức độ đáp ứng việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri  

trong nhiệm kỳ 2016-2021 của nam và nữ đại biểu (đơn vị tính: điểm trung bình) 

 

Kết quả khảo sát cho thấy cả nam và nữ đại biểu Quốc hội đều tự đánh giá họ đã đáp ứng ở mức độ cao việc 

giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri kể từ đầu nhiệm kỳ (từ tháng 7 năm 2016) đến thời điểm khảo sát. 

Điểm trung bình thấp nhất (3,8 trên 5 điểm) là mức điểm do nam đại biểu Quốc hội tự đánh giá. Điểm trung 

bình cao nhất (4,6 trên 5 điểm) là mức điểm do nữ đại biểu Quốc hội tự đánh giá. Đối với đại biểu HĐND, cả 

nam và nữ đại biểu HĐND đều tự đánh giá họ đã đáp ứng ở mức độ cao việc giải quyết đơn thư, kiến nghị 

của cử tri kể từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm khảo sát. Mức điểm trung bình thấp nhất (4,1 trên 5 điểm) là 

mức điểm do nam đại biểu HĐND tự đánh giá. Mức điểm trung bình cao nhất (4,7 trên 5 điểm) là mức điểm 

do nữ đại biểu HĐND tự đánh giá.  

Như vậy, nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND cho điểm cao hơn nam đại biểu Quốc hội, nam đại biểu 

HĐND trong việc việc tự đánh giá mức độ tiếp nhận đơn thư, kiến nghị của cử tri; và giải trình với cử tri về 

giải quyết đơn thư, kiến nghị.  

Một nữ đại biểu Quốc hội cho biết chị đã sử dụng phương pháp thuyết phục, nhẹ nhàng, sâu sắc dù không 

đao to búa lớn nhưng lọt tai người nghe. Chị chia sẻ: “Khởi đầu với động cơ đúng (vô tư khách quan), bắt 

đầu với nội dung đúng (chính xác, có căn cứ, cơ sở thuyết phục), rồi tiếp cận với phương pháp đúng (lời nói 

nhẹ nhàng, câu chữ thẳng thắn trực diện) thì kết quả sẽ phù hợp với kỳ vọng”.10 

 
10 Thông tin từ một nữ đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. 
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Kênh gửi phản ánh nguyện vọng của cử tri  

Một vấn đề nữa liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri là đại biểu Quốc hội, 

đại biểu HĐND đã phản ánh nguyện vọng của cử tri đến những cơ quan hữu trách nào. Trong cuộc khảo sát, 

đại biểu tự đánh giá mức độ thường xuyên của việc gửi hoặc phản ánh đơn thư, kiến nghị của cử tri đến hoặc 

qua các cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, MTTQVN và các tổ 

chức thành viên, Ủy ban Nhân dân (UBND) các cấp, sở, ban, ngành; truyền thông đại chúng (tivi, đài phát 

thanh, báo in, báo điện tử, v.v.); truyền thông xã hội (zalo, facebook, blog, v.v.). Thang điểm đánh giá từ 1 

đến 5; trong đó điểm 5 phản ánh mức độ thường xuyên cao nhất.  

Kết quả khảo sát cho thấy có một số địa chỉ được cả nam và nữ đại biểu tin tưởng để phản ánh nguyện vọng 

của cử tri, thể hiện ở giá trị trung bình cao trên 4 điểm, thậm chí lên tới 4,7 điểm. Đó là Quốc hội, các cơ quan 

của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội (với giá trị trung bình tự đánh giá của nam đại biểu và nữ đại biểu đều 

rất cao, lần lượt là 4,5 và 4,7 điểm); Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ (với giá trị trung bình tự đánh 

giá của nam đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu Quốc hội là 4,2 và 4,1 điểm). Các địa chỉ như UBND các cấp, sở, 

ban, ngành đều nhận giá trị trung bình là 4,1 điểm về mức độ thường xuyên ở cả nữ và nam đại biểu. MTTQVN 

và các tổ chức thành viên và truyền thông đại chúng là những địa chỉ có giá trị trung bình về mức độ thường 

xuyên tiếp nhận phản ánh của cử tri từ các đại biểu, dao động từ 2,7 đến 3,5 điểm.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy đối với đại biểu HĐND, có một số địa chỉ được cả nam và nữ đại biểu tin 

tưởng để phản ánh nguyện vọng của cử tri, thể hiện ở giá trị trung bình cao trên 4, thậm chí lên tới 4,7 điểm. 

Đó là HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (với giá trị trung bình tự đánh giá của nam và nữ đại 

biểu đều rất cao, lần lượt là 4,5 và 4,7 điểm); HĐND cấp huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (với giá trị 

trung bình tự đánh giá của nam đại biểu và nữ đại biểu HĐND là 4,2 và 4,4 điểm); UBND các cấp, sở, ban, 

ngành (với giá trị trung bình tự đánh giá của nam đại biểu và nữ đại biểu HĐND là 4,3 và 4,1 điểm). Các địa 

chỉ còn lại có giá trị trung bình mức độ thường xuyên dao động từ 2,5 đến 4 điểm.  

“Ban đầu thì mình chủ yếu tập trung vào góp ý xây dựng luật. Sau đó mình nhận ra thực tiễn cuộc sống đặt 

ra nhiều vấn đề mà các cá nhân, cơ quan có trách nhiệm phải thực thi pháp luật mới giải quyết được, vậy 

nên mình quan tâm nhiều hơn tới việc giám sát thực thi pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp 

pháp của cử tri. Mình nghiệm lại là trong cuộc sống, ngoài quan tâm tới những cái lớn thì không thể bỏ 

qua cái nhỏ. Ví dụ như việc giải quyết quyền lợi cho giáo viên hợp đồng ở Hà Nội. Mình đã tìm hiểu kỹ, đặt 

mình vào vị trí của họ để hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Nhận được đơn tập thể của 256 giáo viên, 

mình đã nghiên cứu để tìm hiểu được tinh thần của chính sách, xem phóng sự của truyền hình Quốc hội để 

nhìn được tổng thể các ảnh hưởng của chính sách, liên hệ trực tiếp với những cử tri trong lĩnh vực giáo dục 

thì mình đã mang tâm thư của giáo viên đến nghị trường để chất vấn, đeo bám để gặp được Bí thư, Chủ 

tịch thành phố để nhắc lại, thảo luận thêm cũng như giám sát sau thực hiện cho tới khi mình nhận được 

thư cảm ơn, điện thoại nhắn tin cảm ơn của các giáo viên thì sự việc coi như được đóng lại.”11 

Như vậy, không có sự khác biệt lớn giữa nam và nữ đại biểu Quốc hội về mức độ thường xuyên phản ánh ý 

kiến, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các bộ, 

các cơ quan ngang bộ, MTTQVN và các tổ chức thành viên, UBND các cấp, sở, ban, ngành; truyền thông đại 

chúng (tivi, đài phát thanh, báo in, báo điện tử, v.v.); truyền thông xã hội (zalo, facebook, blog, v.v.).  Tương 

 
11 Thông tin từ đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. 
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tự, không có sự khác biệt lớn giữa nam đại biểu và nữ đại biểu HĐND về mức độ thường xuyên phản ánh ý 

kiến, nguyện vọng của cử tri đến HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; HĐND cấp huyện, quận, 

thành phố trực thuộc tỉnh; HĐND cấp xã, phường, thị trấn; Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ; MTTQVN 

và các tổ chức thành viên, UBND các cấp, sở, ban, ngành; truyền thông đại chúng (tivi, đài phát thanh, báo 

in, báo điện tử, v.v.); truyền thông xã hội (zalo, facebook, blog, v.v.). 

Kênh thông tin để đại biểu thể hiện quan điểm, ý kiến 

Liên quan đến kênh thông tin để đại biểu Quốc hội thể hiện quan điểm của mình, cũng như để phản ánh ý 

kiến của cử tri, nghiên cứu đã tìm hiểu về số lần đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí với tư 

cách là đại biểu Quốc hội. Kết quả cho thấy, có 43% đại biểu Quốc hội đã từng trả lời phỏng vấn của báo chí 

từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm khảo sát. Trong đó, bình quân, nam đại biểu Quốc hội trả lời báo chí khoảng 

11 lần, so với mức trung bình 7 lần của nữ đại biểu Quốc hội. Bình quân, một đại biểu Quốc hội chuyên trách 

trả lời báo chí 11 lần; một đại biểu không chuyên trách trả lời báo chí gần 9 lần. Những đại biểu ở nhóm tuổi 

dưới 46 trả lời báo chí gần 5 lần; đại biểu ở nhóm tuổi từ 46 đến dưới 60 là 10 lần; và đại biểu ở nhóm tuổi 

từ 60 trở lên là gần 15 lần.  

Đối với đại biểu HĐND, khoảng 67% đại biểu đã từng trả lời phỏng vấn báo chí từ đầu nhiệm kỳ đến thời 

điểm khảo sát. Trong đó, bình quân, nam đại biểu HĐND trả lời báo chí gần 2 lần, so với mức trung bình 2 lần 

của nữ đại biểu. Bình quân, một đại biểu HĐND chuyên trách trả lời báo chí 2 lần và một đại biểu HĐND kiêm 

nhiệm trả lời báo chí khoảng 2 lần. Về độ tuổi, trung bình, một đại biểu ở nhóm dưới 52 tuổi12 trả lời báo chí 

gần 2 lần và một đại biểu HĐND thuộc nhóm tuổi từ 52 trở lên cũng khoảng 2 lần. 

Dữ liệu khảo sát trên cho thấy mấy điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, ở nhóm tuổi càng cao, đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND càng có xu hướng bày tỏ quan điểm trước các cơ quan báo chí nhiều hơn. Thứ hai, số lần trả 

lời báo chí trung bình của đại biểu Quốc hội chuyên trách cao hơn đại biểu Quốc hội không chuyên trách; của 

đại biểu HĐND chuyên trách cao hơn đại biểu HĐND kiêm nhiệm (nhưng không nhiều). Thứ ba, số lần trả lời 

báo chí trung bình của nam đại biểu Quốc hội cao hơn nữ đại biểu Quốc hội, nhưng số lần trả lời báo chí 

trung bình của nữ Đại biểu HĐND lại cao hơn nam đại biểu HĐND. 

Các lĩnh vực được tập trung trong kế hoạch hành động  

Kế hoạch hành động của đại biểu Quốc hội và của đại biểu HĐND tập trung vào lĩnh vực nào từ khi họ tham 

gia ứng cử năm 2016 là một vấn đề được nghiên cứu quan tâm. Kết quả nghiên cứu (xem Hình 3) cho thấy, 

có sự khác biệt nhất định trong kế hoạch hành động của nam đại biểu và nữ đại biểu Quốc hội kể từ khi họ 

tham gia ứng cử năm 2016.  

 
12 Độ tuổi trung bình của các đại biểu tham gia trả lời là 51,2 tuổi. Do đó, chúng tôi lấy đây làm căn cứ để chia nhóm tuổi 
của các đại biểu gồm: nhóm dưới 52 tuổi và nhóm từ 52 tuổi trở lên. Nếu phân chia nhóm tuổi của đại biểu HĐND thành 
ba nhóm: dưới 46 tuổi, từ 46 đến dưới 60, từ 60 tuổi trở lên như đối với đại biểu Quốc hội thì số lượng đại biểu trong 
các nhóm chênh lệnh nhau quá lớn nên khó so sánh. 
13 Thông tin từ phỏng vấn sâu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước tháng 2 năm 2021. 

“Dưới góc độ là người điều hành cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nam hay nữ thường trực HĐND tỉnh 

đều cầm trịch tốt các cuộc thảo luận tại nghị trường, thể hiện sự công tâm và sôi nổi. Cử tri đánh giá cao 

công tác chất vấn tại nghị trường được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông của tỉnh Bình Phước.”13 
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Hình 3. Một số lĩnh vực tập trung trong kế hoạch hành động  

của đại biểu Quốc hội (đơn vị tính: tỉ lệ %, làm tròn số) 

 

Cụ thể, nam đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm nhiều hơn so với nữ đại biểu Quốc hội ở một số lĩnh vực 

như quốc phòng, với 51% nam đại biểu lựa chọn, trong khi tỉ lệ nữ đại biểu lựa chọn khoảng 20%. Hoặc, 

khoảng 49% nam đại biểu lựa chọn ở lĩnh vực an ninh, trong khi tỉ lệ nữ đại biểu chọn lĩnh vực này chỉ khoảng 

27%. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường được khoảng 44% nam đại biểu lựa chọn, cao hơn tương đối so với 

tỉ lệ 35% ở nữ đại biểu. Trong khi đó, nữ đại biểu Quốc hội tập trung một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, 

với tỉ lệ nữ đại biểu lựa chọn lĩnh vực này lên tới 72%, trong khi số đại biểu nam lựa chọn chỉ gần 48%; hoặc 

lĩnh vực y tế, với tỉ lệ đại biểu nữ lựa chọn đạt 50% trong khi chỉ gần 32% đại biểu nam lựa chọn. Ở lĩnh vực 

dân tộc, khoảng 46% đại biểu nữ lựa chọn, cao hơn tỉ lệ 35% ở đại biểu nam. Hình 3 phản ánh một số lĩnh 

vực trong kế hoạch hành động của nam và nữ đại biểu Quốc hội. 

Đối với đại biểu HĐND, như Hình 4 cho thấy, tỉ lệ nam đại biểu HĐND cao hơn so với tỉ lệ nữ đại biểu HĐND 

tập trung quan tâm đến nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh (tỉ lệ lựa chọn của nam đại biểu là 45,5% so 

với 19% của nữ đại biểu); quốc phòng (tỉ lệ lựa chọn của nam đại biểu và nữ đại biểu lần lượt là 58% và gần 

24%); kế hoạch và đầu tư (với 59% nam đại biểu và khoảng 28% nữ đại biểu lựa chọn); tài nguyên và môi 

trường (tỉ lệ lựa chọn của nam đại biểu và nữ đại biểu lần lượt là khoảng 65% và 45%). Trong khi đó, một số 

lĩnh vực tỉ lệ nữ đại biểu HĐND quan tâm ngang bằng với nam đại biểu HĐND như giáo dục và đào tạo (53% 

nam đại biểu và 52% nữ đại biểu lựa chọn); lao động, thương binh và xã hội (gần 56% nam đại biểu và khoảng 

52% nữ đại biểu lựa chọn) hoặc nội vụ (tỉ lệ lựa chọn của nam và nữ đại biểu lần lượt đều khoảng 43%). Hình 

4 phản ánh một số lĩnh vực trong kế hoạch hành động của nam và nữ đại biểu HĐND. 

Hình 4. Một số lĩnh vực tập trung trong kế hoạch hành động  

của đại biểu HĐND (đơn vị tính: tỉ lệ %, làm tròn số) 
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Nhìn tổng thể, có sự khác biệt khá rõ nét giữa nam và nữ đại biểu trong việc tập trung vào một số lĩnh vực cụ 

thể trong kế hoạch hành động của họ. Đáng lưu ý, nam đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm nhiều hơn so 

với nữ đại biểu Quốc hội ở một số lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, tài nguyên và môi trường; nữ đại biểu 

Quốc hội dành sự quan tâm nhiều hơn so với nam đại biểu Quốc hội ở một số lĩnh vực như giáo dục và đào 

tạo, y tế, dân tộc. Trong khi đó, nam đại biểu HĐND quan tâm hơn nữ đại biểu HĐND ở một số lĩnh vực, nhất 

là an ninh, quốc phòng; đồng thời tỉ lệ gần tương đương giữa nữ đại biểu HĐND và nam đại biểu HĐND trong 

việc quan tâm tới một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo; lao động, thương binh và xã hội; nội vụ. 

“Các nữ đại biểu thường thể hiện tiếng nói và mối quan tâm của mình trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã 

hội, đặc biệt quan tâm đến quyền trẻ em. Đây cũng là một dấu ấn quan trọng trong cả nhiệm kỳ khi việc 

giám sát theo chuyên đề được triển khai trong đó có chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.14 

Thời gian dành cho hoạt động với tư cách là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 

Cùng với chương trình hành động của mình, một vấn đề mà nghiên cứu quan tâm là thời gian đại biểu dành 

cho hoạt động với tư cách là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Kết quả nghiên cứu cho thấy, không có sự 

chênh lệch đáng kể giữa nam đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu Quốc hội về việc dành thời gian cho các hoạt 

động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trung bình, nếu như nam đại 

biểu Quốc hội dành thời gian cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của 

đất nước lần lượt là khoảng 40%, 28% và 23%, thì tỉ lệ tương ứng ở nữ đại biểu Quốc hội là 41%, 30% và 22%.   

Đối với đại biểu HĐND, trong khi nữ đại biểu dành nhiều thời gian hơn nam đại biểu đối với hoạt động giám 

sát (tỉ lệ 40% ở nhóm nữ đại biểu và 34% ở nhóm nam đại biểu), thì nam đại biểu lại dành thời gian nhiều 

hơn nữ đại biểu cho hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương (37% ở nhóm nam đại 

biểu và 30,5% ở nhóm nữ đại biểu). Trong khi đó, nam và nữ đại biểu HĐND dành thời gian gần tương đương 

nhau cho hoạt động xây dựng nghị quyết (với 29% đối với cả nam và nữ đại biểu).  

Như vậy, tính trung bình, nữ đại biểu Quốc hội dành thời gian nhiều hơn so với nam đại biểu Quốc hội cho 

các hoạt động lập pháp và giám sát; nam đại biểu Quốc hội lại dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động quyết 

định những vấn đề quan trọng của đất nước. Với nhóm đại biểu HĐND, tính trung bình, nữ đại biểu dành 

thời gian nhiều hơn so với nam đại biểu cho hoạt động giám sát; nam đại biểu lại dành thời gian nhiều hơn 

nữ đại biểu cho hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. 

Phát biểu, trình bày quan điểm của đại biểu, ý kiến của cử tri 

Một trong những chiều cạnh quan trọng phản ánh đóng góp của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là việc 

phát biểu, trình bày quan điểm của đại biểu, ý kiến của cử tri tại các phiên họp toàn thể, hoặc trong các phiên 

họp tổ đại biểu, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc thông qua các công trình nghiên cứu. Trong 

khuôn khổ nghiên cứu, các đại biểu tự đánh giá mức độ thường xuyên phát biểu của mình theo thang điểm 

từ 1 đến 5. Trong đó, 5 điểm là mức độ thường xuyên nhất.  

Kết quả nghiên cứu (Hình 5) cho thấy, các đại biểu Quốc hội, dù là nam hay nữ, đều có mức độ thường xuyên 

nêu ý kiến thông qua các hình thức khác nhau rất cao. Trong đó, phát biểu tại các phiên họp tổ đại biểu là 

thường xuyên nhất, với điểm trung bình tự đánh giá là 4,5 ở nam đại biểu Quốc hội và 4,4 ở nữ đại biểu Quốc 

 
14 Thông tin từ phỏng vấn sâu nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. 
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hội. Các đại biểu Quốc hội, dù là chuyên trách hay không chuyên trách, đều có mức độ phát biểu bằng cách 

hình thức khác nhau đạt từ cao đến rất cao. Mức độ phát biểu thường xuyên nhất của đại biểu Quốc hội là 

tại các phiên họp tổ đại biểu, với điểm trung bình tự đánh giá của đại biểu không chuyên trách là 4,4 điểm và 

của đại biểu chuyên trách là 4,5 điểm. Các đại biểu Quốc hội dù ở độ tuổi khác nhau song đều tự đánh giá 

mức độ thường xuyên nêu ý kiến bằng cách hình thức khác nhau khá cao, đạt từ 2,8 điểm đến 4,6 điểm. Mức 

độ thường xuyên phát biểu tại các phiên họp tổ đại biểu trung bình là 4,2 điểm ở nhóm đại biểu dưới 46 tuổi; 

4,5 điểm ở nhóm đại biểu từ 46 đến 59 tuổi và 4,6 điểm ở nhóm đại biểu từ 60 tuổi trở lên.  

Hình 5: Đại biểu tự đánh giá mức độ thường xuyên nêu ý kiến tại tổ đại biểu  

(tính trung bình trên thang điểm từ 1 đến 5) 

 

Đối với đại biểu HĐND, dù là nam hay nữ, đều có mức độ thường xuyên nêu ý kiến thông qua các hình thức 

rất khác nhau. Trong đó, thường xuyên nhất là phát biểu tại các phiên họp tổ đại biểu, với điểm trung bình 

tự đánh giá là 4,5 ở nam đại biểu và 4,6 ở nữ đại biểu. Các đại biểu HĐND dù là chuyên trách hay không 

chuyên trách đều có mức độ phát biểu bằng các hình thức khác nhau từ cao đến rất cao. Trong đó, mức độ 

thường xuyên phát biểu nhất của đại biểu HĐND là tại các phiên họp tổ đại biểu, với điểm trung bình tự đánh 

giá của đại biểu không chuyên trách là 4,5 và của đại biểu chuyên trách là 4,7. Các đại biểu HĐND dù ở độ 

tuổi khác nhau song đều tự đánh giá mức độ thường xuyên nêu ý kiến bằng các hình thức khác nhau khá cao, 

đạt từ 2,7 điểm đến 4,6 điểm. Trung bình, mức độ thường xuyên phát biểu tại các phiên họp tổ đại biểu là 

4,5 điểm ở nhóm đại biểu dưới 52 tuổi và 4,6 điểm ở nhóm đại biểu từ 52 tuổi trở lên. 

Dưới góc độ là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, một nữ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khẳng 

định bản thân đã góp phần nâng cao vị trí và hình ảnh của phụ nữ trong cơ quan dân cử. Một nữ đại biểu 

HĐND tỉnh Bình Phước khác cho biết, với kinh nghiệm 11 năm làm công tác tham mưu tại HĐND, bà cam 

kết làm tốt công tác tham mưu trong quá trình chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND và ban hành nghị quyết 

của HĐND. Cuối nhiệm kỳ, các nữ đại biểu đều thực hiện đúng hoặc vượt so với chương trình hành động.15 

Một nữ đại biểu HĐND chia sẻ: “Tôi nhận thức rất rõ, khi mình đứng ở đâu, mình đội cái mũ nào, thì mình 

phải nói gì và làm gì để phù hợp với vai trò của mình. Đây cũng là khó khăn của những đại biểu một lúc 

đảm nhiệm hai vai trò. Để giải thoát mình khỏi những mâu thuẫn nội tâm, tôi rất rành mạch về chuyện 

mình đang nói gì với vai trò nào, ngay cả khi trả lời hoặc viết bài báo chí, tôi cũng đã viết với trái tim và lý 

trí của một đại biểu dân cử.” 16 

 
15 Thông tin từ phỏng vấn sâu các đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước 
16 Thông tin từ một nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên 
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Tóm lại, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tự đánh giá mức độ thường xuyên nêu ý kiến thông qua các 

hình thức rất khác nhau. Hình thức nêu ý kiến qua các phiên họp tổ đại biểu được sử dụng nhiều nhất. Đồng 

thời, không có sự khác biệt lớn về mức độ thường xuyên nêu ý kiến giữa nam đại biểu và nữ đại biểu, giữa 

đại biểu chuyên trách và không chuyên trách, giữa các nhóm đại biểu có độ tuổi khác nhau. 

Phẩm chất của nữ đại biểu khi thực hiện nhiệm vụ 

Những phẩm chất quan trọng của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khi thực hiện nhiệm vụ là một điểm 

trung tâm của nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, một tỉ lệ rất cao các đại biểu Quốc hội (khoảng 

71% nam đại biểu và 69% nữ đại biểu) lựa chọn ‘lắng nghe’ là một trong ba phẩm chất quan trọng nhất đối 

với một đại biểu dân cử. Tiếp theo, phẩm chất ‘có chính kiến’ cũng được bộ phận lớn đại biểu (58% nam và 

56% nữ đại biểu) cho là một trong ba phẩm chất quan trọng nhất. Ngoài ra, phẩm chất ‘có khả năng theo 

đuổi vấn đề’ được gần 37% nam đại biểu Quốc hội và 34% nữ đại biểu Quốc hội lựa chọn. Tuy nhiên, có tới 

gần 43% nữ đại biểu Quốc hội lựa chọn phẩm chất ‘có khả năng thuyết phục’ trong khi chỉ khoảng 28% nam 

đại biểu Quốc hội lựa chọn phẩm chất này.  

Đối với đại biểu HĐND, không có sự khác biệt lớn giữa ý kiến của nữ và nam đại biểu về ba phẩm chất quan 

trọng nhất của đại biểu HĐND khi thực hiện nhiệm vụ. Tỉ lệ rất cao ở nữ và nam đại biểu HĐND (khoảng 80% 

nam đại biểu và 87% nữ đại biểu) cho rằng ‘lắng nghe’ là một trong ba phẩm chất quan trọng nhất. Tiếp theo, 

phẩm chất ‘có chính kiến’ cũng được bộ phận lớn nữ và nam đại biểu (khoảng 52% ở nam đại biểu và 50% ở 

nữ đại biểu) cho là một trong ba phẩm chất quan trọng nhất. Phẩm chất ‘có khả năng theo đuổi vấn đề’ cũng 

được các đại biểu đề cao, với 46% đại biểu nam và gần 40% nữ đại biểu lựa chọn.  

Như vậy, có sự thống nhất cao giữa nam và nữ đại biểu Quốc hội đối với phẩm chất ‘lắng nghe’ và ‘có chính 

kiến’ khi đề cập đến ba phẩm chất quan trọng nhất của đại biểu Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy 

nhiên, nhiều nữ đại biểu Quốc hội cho rằng một trong ba phẩm chất quan trọng nhất là ‘có khả năng thuyết 

phục’, trong khi đó nhiều nam đại biểu lại nhấn mạnh ‘khả năng theo đuổi vấn đề’. Đối với đại biểu HĐND, 

về cơ bản, không có sự khác biệt đáng kể giữa tỉ nữ và nam đại biểu về ba phẩm chất quan trọng nhất của 

đại biểu HĐND khi thực hiện nhiệm vụ. Tỉ lệ cao ở cả nam và nữ đại biểu cho rằng ‘lắng nghe’, ‘có chính kiến’ 

và ‘có khả năng theo đuổi vấn đề’ là ba phẩm chất quan trọng nhất. 

Hoạt động có thế mạnh nhất của đại biểu 

Liên quan đến hoạt động có thế mạnh nhất của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, trong cuộc khảo sát, các 

đại biểu tự đánh giá thế mạnh của mình đối với các hoạt động cụ thể. Việc tự đánh giá dựa trên thang điểm 

từ 1 đến 5, trong đó 1 là có thế mạnh nhiều nhất và 5 là có thế mạnh ít nhất. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng cả 

nam và nữ đại biểu Quốc hội đều tự đánh giá là có thế mạnh nhất ở lĩnh vực lập pháp (với giá trị trung bình 

là 2,1  ở nhóm nam đại biểu và 2,3 ở nhóm nữ đại biểu). Vị trí thứ hai là hoạt động tiếp xúc cử tri (giá trị trung 

bình là 2,4 ở nhóm nam đại biểu và 2,3 ở nhóm nữ đại biểu). Vị trí thứ ba là hoạt động giám sát (giá trị trung 

bình ở nhóm nam đại biểu là 2,5 và ở nữ đại biểu là 2,3).  

Đối với đại biểu HĐND, cả nam đại biểu và nữ đại biểu đều tự đánh giá là có thế mạnh nhất ở lĩnh vực giám 

sát (với giá trị trung bình là 2,2 ở nhóm nam đại biểu và 1,9 ở nhóm nữ đại biểu). Vị trí thứ hai là hoạt động 

tiếp xúc cử tri (giá trị trung bình là 2,5 ở nhóm nam đại biểu và 2,1 ở nhóm nữ đại biểu). Vị trí thứ ba là hoạt 

động quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương (giá trị trung bình là 2,5 ở nhóm nam đại biểu và 

2,2 ở nhóm nữ đại biểu).  
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Tóm lại, cả nữ và nam đại biểu Quốc hội đều khá thống nhất trong đánh giá các thế mạnh của mình, trong 

đó ba lĩnh vực có thế mạnh nhất là lập pháp, tiếp xúc cử tri, và giám sát. Trong khi đó, nam và nữ đại biểu 

HĐND cũng khá thống nhất với nhau trong đánh giá thế mạnh của mình, trong đó ba lĩnh vực có thế mạnh 

nhất là: giám sát, tiếp xúc cử tri và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng lấy ý kiến đánh giá của đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân về những lĩnh 

vực nam hay nữ đại biểu có thế mạnh hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những lĩnh vực được các đại biểu 

Quốc hội nhận định là nam đại biểu có khả năng làm tốt hơn so với nữ đại biểu bao gồm quốc phòng, an ninh, 

kinh tế, môi trường, khoa học, công nghệ. Trong khi đó, những lĩnh vực nữ đại biểu Quốc hội được cho là có 

khả năng làm tốt hơn nam đại biểu Quốc hội là giáo dục, y tế, lao động và việc làm. Ví dụ, có tới 90% ý kiến 

đại biểu cho rằng nam đại biểu làm tốt hơn trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trong đó khoảng 90% số nam 

và nữ đại biểu đều có ý kiến như vậy. Lĩnh vực kinh tế cũng được đánh giá là thế mạnh của nam đại biểu, với 

tỉ lệ đồng tình của các đại biểu lên tới khoảng 70% (75% nam đại biểu và 61% nữ đại biểu đồng tình). Với lĩnh 

vực khoa học và công nghệ, 71% ý kiến đại biểu cho rằng nam đại biểu có khả năng làm tốt hơn (80% nam 

đại biểu và gần 71% nữ đại biểu đồng tình). Với lĩnh vực môi trường, khoảng 58% đại biểu cho rằng nam đại 

biểu làm tốt hơn (khoảng 58% cả nam và nữ đại biểu đồng tình). Ngược lại, đối với hai lĩnh vực giáo dục-đào 

tạo và y tế, có tới khoảng 85% đại biểu cho biết nữ đại biểu có khả năng làm tốt hơn nam đại biểu (tỉ lệ nữ 

đại biểu và nam đại biểu tán đồng với quan điểm lần lượt là 94% và 80%). Ở lĩnh vực lao động và việc làm, có 

khoảng 69% đại biểu cho rằng nữ đại biểu làm tốt hơn nam đại biểu (tỉ lệ nữ đại biểu đồng tình với ý kiến 

này là gần 83% trong khi tỉ lệ nam đại biểu đồng tình là khoảng 62%). 

Đối với đại biểu HĐND, những lĩnh vực họ nhận định là nam đại biểu có khả năng làm tốt hơn so với nữ đại 

biểu bao gồm quốc phòng, an ninh, kinh tế, môi trường, khoa học, công nghệ. Trong khi đó, những lĩnh vực 

nữ đại biểu HĐND được cho là có khả năng làm tốt hơn nam đại biểu HĐND là giáo dục, y tế, lao động, việc 

làm. Chẳng hạn, trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, có tới 93% ý kiến cho rằng nam đại biểu làm tốt hơn 

(96% nam đại biểu và 87% nữ đại biểu đồng ý với ý kiến này). Ở lĩnh vực kinh tế, khoảng 89% ý kiến đại biểu 

đánh giá đây là thế mạnh của nam đại biểu (tỉ lệ nam đại biểu đồng tình là gần 90% và tỉ lệ nữ đồng tình là 

gần 76%). Ở lĩnh vực môi trường, gần 81% đại biểu cho rằng nam đại biểu làm tốt hơn (tỉ lệ đại biểu nam và 

nữ đồng tình với ý kiến này lần lượt là khoảng 87% và 67%). Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, khoảng 78% 

ý kiến cho rằng nam đại biểu có khả năng làm tốt hơn (khoảng 87% số nam đại biểu và 57% số nữ đại biểu 

đồng tình với ý kiến này). Ngược lại, ở hai lĩnh vực giáo dục-đào tạo và y tế, gần 89% đại biểu cho biết nữ đại 

biểu có khả năng làm tốt hơn nam đại biểu (94% trong khi tỉ lệ tương ứng ở đại biểu nam là khoảng 86%. 

Tương tự như vậy, ở lĩnh vực lao động và việc làm, khoảng 85% đại biểu cho rằng nữ đại biểu làm tốt hơn 

nam đại biểu (92% nữ đại biểu và 82% nam đại biểu). Như vậy, mặc dù đại đa số các nữ đại biểu và nam đại 

biểu cho rằng nữ đại biểu có khả năng làm tốt hơn trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế và lĩnh vực lao động, 

việc làm song tỉ lệ nam đại biểu ít hơn khá nhiều tỉ lệ nữ đại biểu cho rằng nữ đại biểu có khả năng làm tốt 

hơn trong hai lĩnh vực này. 

Nhận định của đại biểu Quốc hội về vai trò của nữ đại biểu 

Một trong những chiều cạnh phản ánh phẩm chất, năng lực của nữ đại biểu Quốc hội là nhận định của nam 

và nữ đại biểu Quốc hội về vai trò của nữ đại biểu trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân 

Việt Nam. Dữ liệu dưới đây phản ánh ý kiến của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đối với nhận định “Có 

thêm phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cơ quan Nhà nước sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng 

cuộc sống của người dân Việt Nam”. 
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Kết quả khảo sát tổng hợp ở Bảng 1 cho thấy, tỉ lệ cao và rất cao nam đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu Quốc 

hội đồng tình với nhận định này. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn giữa tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội so với tỉ lệ 

nam đại biểu đồng ý với nhận định này, với mức chênh lệch lên đến gần 16% (84% nữ đại biểu so với 68% 

nam đại biểu). Đồng thời, tỉ lệ nam đại biểu không đồng tình với nhận định này là 15%; trong khi đó tỉ lệ nữ 

đại biểu không đồng ý với nhận định này chỉ gần 4%.  

Bảng 1. Ý kiến của nam và nữ đại biểu đối với nhận định “Có thêm phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cơ quan 

Nhà nước sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam”  

Nhóm đại biểu Quốc hội tham gia 
trả lời 

Ý kiến đánh giá của Đại biểu Quốc hội (%) 

Không đồng ý Đồng ý Không trả lời Tổng 

Nam 14,8 67,9 17,3 100 

Nữ 3,8 83,8 12,5 100 

Tỉ lệ chung cả hai giới 11,2 73,1 15,7 100 

Nhóm đại biểu HĐND tham gia trả 
lời 

Ý kiến đánh giá của đại biểu HĐND 

Không đồng ý Đồng ý Không trả lời Tổng 

Nam 25,9 72,9 1,2 100 

Nữ 14,0 81,3 4,7 100 

Tỉ lệ chung cả hai giới 21,9 75,8 2,3 100 

Ở nhóm đại biểu HĐND, tỉ lệ cao nam đại biểu và tỉ lệ rất cao nữ đại biểu HĐND đồng tình với nhận định này. 

Tương tự với kết quả khảo sát nhóm đại biểu Quốc hội, có sự chênh lệch lớn giữa tỉ lệ nữ đại biểu HĐND so 

với tỉ lệ nam đại biểu HĐND đồng ý với nhận định này, với mức chênh lệch lên khoảng 8% (81% ở nữ đại biểu 

so với gần 73% ở nam đại biểu). Đồng thời, tỉ lệ nam đại biểu không đồng tình với nhận định này là 26%; 

trong khi đó tỉ lệ nữ đại biểu không đồng ý với nhận định này chỉ 14%.  

Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trả lời khảo sát khẳng định vai trò của phụ nữ ở các vị trí 

lãnh đạo cơ quan Nhà nước đối với việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Mặc dù vậy, 

tỉ lệ nữ đại biểu đồng ý với nhận định này cao hơn so với tỉ lệ nam đại biểu. 

Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định của đại biểu khi tham gia ý kiến 

Khi đề cập đến phẩm chất của nữ đại biểu Quốc hội, một vấn đề mà nghiên cứu quan tâm là yếu tố ảnh hưởng 

lớn nhất đến quyết định của đại biểu khi tham gia ý kiến về một vấn đề cụ thể. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ, đại 

đa số các đại biểu Quốc hội đều cho rằng lợi ích của cử tri nơi họ ứng cử là yếu tố chi phối mạnh nhất khi đại 

biểu tham gia ý kiến về một vấn đề cụ thể, với gần 63% nam đại biểu và khoảng 71% nữ đại biểu chia sẻ quan 

điểm này. Thêm nữa, các khuyến nghị của chuyên gia, nhà khoa học trong nước cũng là yếu tố có ảnh hưởng 

mạnh nhất đối với một bộ phận đáng kể nữ đại biểu Quốc hội (22%) và nam đại biểu Quốc hội (27%).  

Đối với đại biểu HĐND, đại đa số các đại biểu đều khẳng định lợi ích của cử tri nơi họ ứng cử là yếu tố chi 

phối mạnh nhất khi tham gia ý kiến về một vấn đề nhất định. Có tới 88% số nam đại biểu và 89% số nữ đại 

biểu tham gia khảo sát chia sẻ quan điểm này. Các yếu tố còn lại, như khuyến nghị của chuyên gia, nhà khoa 

học trong nước và khuyến nghị của các tổ chức, chuyên gia quốc tế ít hoặc không có ảnh hưởng đến quyết 

định của nam và nữ đại biểu HĐND.  



 

16 

Dự định, kỳ vọng trong tương lai của đại biểu 

Kỳ vọng gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND 

Trước khi đề cập đến một số dự định, kỳ vọng trong tương lai của đại biểu Quốc hội và HĐND tham gia nghiên 

cứu, phân tích sau đây chia sẻ quan điểm của đại biểu Quốc hội về tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng 

như quan điểm của đại biểu HĐND về tỉ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội 

khoá XIV là 26,72%.17 Đối với HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh là 26,72%, 

cấp huyện là 27,5% và cấp xã là 26,59%.18 Tại địa bàn khảo sát, tỉ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, 

thành phố Cần Thơ và tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 lần lượt là 23,8%, 21,8% và 33,8%. Tỉ lệ nữ đại 

biểu HĐND có tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn so với chỉ tiêu được đề ra 

trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-

2020.19  

Hình 6 thể hiện nhận định của chính các đại biểu về tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và tỉ lệ nữ đại biểu HĐND hiện 

nay. Theo đó, khoảng 63% số đại biểu Quốc hội tham gia khảo sát cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 

XIV là hợp lý, và chỉ có khoảng 29% đại biểu Quốc hội đánh giá tỉ lệ này là ít. Không có đại biểu nào đánh giá 

tỉ lệ này là nhiều. Gần 8% số đại biểu Quốc hội không có ý kiến về vấn đề này. Hình 5 cũng chỉ ra rằng, gần 

bốn phần năm đại biểu HĐND tham gia khảo sát (79%) nhận định tỉ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 

là hợp lý; và chỉ có 19% đại biểu HĐND cho rằng tỉ lệ này là ít. Song, cũng có gần 2% đại biểu HĐND đánh giá 

tỉ lệ này là nhiều.  

Hình 6. Quan điểm của đại biểu về tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội  

và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân hiện nay (đơn vị tính: tỉ lệ %, làm tròn số) 

 

Như vậy, đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia khảo sát cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV là hợp 

lý. Tương tự, đa số đại biểu HĐND tham gia khảo sát cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là 

hợp lý. Đây là điểm rất đáng lưu tâm khi so sánh với định hướng mục tiêu đến năm 2030 với tỉ lệ nữ đại biểu 

Quốc hội, nữ đại biểu HĐND các cấp phải đạt trên 35% như Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) đã xác định. 

Kết quả phân tổ theo giới tính cho thấy sự khác biệt khá rõ nét trong đánh giá của nam và nữ đại biểu Quốc 

hội về tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong số 155 đại biểu nam tham gia trả lời, chỉ có 23% cho rằng tỉ 

 
17 Vũ Hoa, 2018.  
18 Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 24/3/2021. 
19 Bộ Nội vụ, 2016.  
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lệ nữ đại biểu Quốc hội hiện nay là ít. Trong số 78 đại biểu nữ trả lời, có tới 42% cho rằng tỉ lệ đại biểu nữ 

hiện nay là ít. Tỉ lệ nam đại biểu đánh giá tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội hiện nay là hợp lý cao hơn hẳn so với tỉ lệ 

đại biểu nữ (gần 70% so với khoảng 49%).  

Khi so sánh giữa nhóm nam và nhóm nữ đại biểu HĐND về số đại biểu nữ trong HĐND hiện nay, tỉ lệ nam đại 

biểu cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND hiện nay là ít chiếm 20,5%; cao hơn tỉ lệ gần 17% số nữ đại biểu cho 

rằng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND hiện nay là ít. Đồng thời, 77% số nam đại biểu cho rằng số nữ đại biểu HĐND hiện 

nay là hợp lý, thấp hơn so với tỉ lệ 83% đại biểu nữ có cùng quan điểm.  

Khi phân tổ theo nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách và không chuyên trách, kết quả khảo sát chỉ ra rằng 

số đại biểu không chuyên trách cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội hiện nay là hợp lý cao hơn so với số đại 

biểu chuyên trách (67% ở nhóm đại biểu không chuyên trách so với gần 62% ở nhóm đại biểu chuyên trách). 

Cùng với đó, số đại biểu không chuyên trách cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội hiện nay là ít thấp hơn so với 

số đại biểu chuyên trách về vấn đề này (31% ở nhóm đại biểu chuyên trách so với 26% ở nhóm đại biểu không 

chuyên trách).  

Trong hai nhóm đại biểu HĐND chuyên trách và không chuyên trách, khoảng 81% đại biểu HĐND không 

chuyên trách đánh giá tỉ lệ nữ đại biểu HĐND hiện nay là hợp lý, cao hơn tỉ lệ gần 73% đại biểu chuyên trách 

tham gia khảo sát ở ba tỉnh, thành phố có cùng đánh giá. Điểm đáng lưu ý, phần lớn trong số ít đại biểu HĐND 

cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiều đều là đại biểu chuyên trách.  

Như vậy, xu hướng kỳ vọng gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội ở nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách cao 

hơn nhóm đại biểu không chuyên trách. Ngược lại, xu hướng kỳ vọng gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND ở nhóm 

đại biểu HĐND không chuyên trách cao hơn so với nhóm đại biểu HĐND chuyên trách. 

Kết quả khảo sát phân tổ theo độ tuổi cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa các đại biểu ở độ tuổi khác nhau 

khi đánh giá về tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội hiện nay. Nhóm đại biểu có độ tuổi từ 46 đến 59 cho rằng tỉ lệ nữ 

đại biểu Quốc hội là hợp lý cao hơn hẳn so với nhóm đại biểu dưới 46 tuổi và nhóm đại biểu từ 60 tuổi trở 

lên. Đồng thời, tỉ lệ đại biểu có độ tuổi từ 60 trở lên cho rằng tỉ lệ đại biểu nữ hiện nay là ít cao hơn khá nhiều 

so hai nhóm tuổi dưới 46 tuổi và từ 46 đến 59 tuổi. Như vậy, xu hướng kỳ vọng gia tăng số nữ đại biểu Quốc 

hội ở nhóm đại biểu Quốc hội có độ tuổi 60 trở lên cao hơn nhóm đại biểu Quốc hội dưới 46 tuổi và nhóm 

đại biểu Quốc hội có độ tuổi từ 46 đến 59.  

Phát hiện nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt trong đánh giá về tỉ lệ nữ đại biểu HĐND hiện nay trong 

số những đại biểu HĐND tham gia khảo sát khi phân tổ theo hai nhóm tuổi. Cụ thể là nhóm đại biểu có độ 

tuổi dưới 52 đánh giá tỉ lệ nữ đại biểu HĐND là hợp lý cao hơn hẳn so với nhóm đại biểu có độ tuổi từ 52 trở 

lên (khoảng 84% so với 73%, với mức chênh lệch lên tới khoảng 11%). Đồng thời, tỉ lệ đại biểu có độ tuổi dưới 

52 đánh giá tỉ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân là ít cũng thấp hơn nhiều so với tỉ lệ đại biểu có độ tuổi từ 

52 trở lên (12% so với 27%, mức chênh lệch lên tới 15%). Như vậy, xu hướng kỳ vọng gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu 

HĐND cao hơn ở nhóm đại biểu từ 52 tuổi trở lên so với nhóm đại biểu dưới 52 tuổi. 

Để tìm hiểu thêm về kỳ vọng của các đại biểu dân cử, khảo sát đã tham khảo ý kiến của đại biểu Quốc hội đối 

với nhận định “Sẽ có lúc ở Việt Nam số lượng nữ đại biểu Quốc hội và nam đại biểu Quốc hội ngang nhau” và 

ý kiến của Đại biểu HĐND đối với nhận định: “Sẽ có lúc ở Việt Nam số lượng nữ đại biểu HĐND và nam đại 

biểu HĐND ngang nhau”.  

Kết quả khảo sát được trình bày ở Hình 7 cho thấy khoảng 60% số đại biểu Quốc hội đồng ý với nhận định 

“Sẽ có lúc ở Việt Nam số lượng nữ đại biểu Quốc hội và nam đại biểu Quốc hội ngang nhau”. Tuy nhiên, vẫn 

còn khoảng 30% số đại biểu Quốc hội tham gia khảo sát không đồng ý với nhận định này và khoảng 12% 
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không thể hiện quan điểm về nhận định này. Hình 6 cũng cho thấy, mặc dù một phần ba số đại biểu HĐND 

không đồng ý với nhận định “Sẽ có lúc ở Việt Nam số lượng nữ đại biểu HĐND và nam đại biểu HĐND ngang 

nhau” và khoảng 4% không thể hiện qua điểm, có tới hai phần ba số đại biểu HĐND (khoảng 66%) đồng ý với 

nhận định này. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND lạc quan về triển vọng gia tăng tỉ lệ nữ đại 

biểu Quốc hội và HĐND trong tương lai. 

Hình 7. Ý kiến của đại biểu với nhận định sẽ có lúc ở Việt Nam số nữ đại biểu và nam đại biểu 

Quốc hội và HĐND ngang nhau (đơn vị tính: tỉ lệ %, làm tròn số) 

 

Kết quả phân tích theo giới tính cho thấy, tỉ lệ nam đại biểu bày tỏ quan điểm không đồng ý với nhận định 

“Sẽ có lúc ở Việt Nam số nữ đại biểu và nam đại biểu Quốc hội ngang nhau” chiếm khoảng 33%; trong khi tỉ 

lệ này trong nhóm nữ đại biểu Quốc hội là 20%. Đồng thời, tỉ lệ nữ đại biểu tán đồng với nhận định này lên 

tới gần 69%, trong khi đó tỉ lệ tương ứng ở nam đại biểu chỉ khoảng 55%. Như vậy, nữ đại biểu Quốc hội bày 

tỏ sự tin tưởng về việc gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội trong tương lai hơn so với nam đại biểu Quốc hội.  

Kết quả phân tổ theo ý kiến của nam và nữ đại biểu HĐND về khả năng gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND trong 

tương lai, tỉ lệ nữ đại biểu tán đồng với nhận định này là 76%, cao hơn so với 61% nam đại biểu đồng ý với 

nhận định này. Như vậy, nữ đại biểu HĐND có niềm tin lớn hơn so với tỉ lệ nam đại biểu HĐND về khả năng 

gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND trong tương lai.  

Khi phân tổ theo hai nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách và không chuyên trách với nhận định này, kết quả 

khảo sát cho thấy 63% đại biểu không chuyên trách tán đồng, cao hơn hẳn so với khoảng 52% đại biểu chuyên 

trách. Đồng thời, tỉ lệ không tin tưởng vào triển vọng trên ở đại biểu chuyên trách cao hơn hẳn so với tỉ lệ 

đại biểu không chuyên trách (43% so với 24%).  

Tương tự, khi so sánh giữa nhóm đại biểu HĐND chuyên trách và không chuyên trách thì tỉ lệ tán đồng với 

nhận định này cao hơn ở nhóm các đại biểu không chuyên trách (khoảng 68%) so với ở nhóm đại biểu chuyên 

trách (khoảng 61%). Tỉ lệ đại biểu chuyên trách không tin vào triển vọng gia tăng số nữ đại biểu HĐND trong 

tương lai chiếm tới hơn một phần ba (gần 35%) trong khi con số tương ứng ở đại biểu không chuyên trách là 

khoảng 28%.  

Như vậy, đại biểu Quốc hội không chuyên trách có mức độ kỳ vọng về sự gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội 

cao hơn so với đại biểu chuyên trách. Đồng thời, xu hướng kỳ vọng gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND ở nhóm 

đại biểu HĐND không chuyên trách cao hơn so với nhóm đại biểu HĐND chuyên trách. 

Kết quả phân tích phân tổ theo độ tuổi cho thấy tỉ lệ đồng tình với nhận định nêu trên trong nhóm đại biểu 

Quốc hội ở độ tuổi từ 46 đến 59 tuổi là 62%, cao hơn so với hai nhóm tuổi còn lại (56% ở nhóm đại biểu dưới 
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46 tuổi, và 55% ở nhóm đại biểu từ 60 tuổi trở lên). Khi so sánh giữa các đại biểu HĐND trên cơ sở hai nhóm 

tuổi (nhóm tuổi dưới 52 và nhóm tuổi từ 52 trở lên) đối với nhận định trên thì tỉ lệ đồng tình với nhận định 

ở nhóm đại biểu ở độ tuổi dưới 52 cao hơn, dù không đáng kể, so với nhóm đại biểu ở độ tuổi từ 52 trở lên 

(69% so với 64%). Đồng thời, tỉ lệ không đồng ý ở nhóm đại biểu HĐND dưới 52 tuổi cũng thấp hơn so với 

nhóm đại biểu từ 52 tuổi trở lên (29% so với 31%).  

Tóm lại, nhóm đại biểu Quốc hội ở độ tuổi từ 46 đến 59 có sự kỳ vọng lớn hơn vào sự gia tăng tỉ lệ nữ đại 

biểu Quốc hội trong tương lai. Trong khi đó, nhóm đại biểu HĐND dưới 52 tuổi có sự tin tưởng vào sự gia 

tăng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND trong tương lai cao hơn so với nhóm đại biểu HĐND từ 52 trở lên. 

Những hoạt động đại biểu mong muốn dành nhiều thời gian hơn nếu được bầu lại trong nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Vấn đề cuối cùng được phân tích trong báo cáo này là ý kiến của đại biểu Quốc hội và HĐND về mong muốn 

được dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động nào nếu được bầu chọn làm đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-

2026.  

Có thể thấy hai điểm đáng lưu ý đối với kết quả khảo sát với nhóm đại biểu Quốc hội được trình bày ở Hình 

8. Thứ nhất, lập pháp sẽ là hoạt động nhận được sự quan tâm hàng đầu của cả nam và nữ đại biểu Quốc hội 

trong nhiệm kỳ tới. Vị trí ưu tiên thứ hai là hoạt động giám sát. Hoạt động quyết định những vấn đề quan 

trọng của đất nước chiếm vị trí thứ ba. Quan điểm của nam và nữ đại biểu Quốc hội là tương đồng về thứ tự 

ưu tiên dành thời gian cho các hoạt động nếu được tái cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Thứ hai, có sự khác 

nhau trong lựa chọn của nam và nữ đại biểu ở từng hoạt động cụ thể. Sự khác biệt rõ nhất là ở hoạt động 

giám sát. Gần 32% nữ đại biểu so với khoảng 25% số nam đại biểu chọn ưu tiên hoạt động giám sát. Tỉ lệ nữ 

đại biểu lựa chọn dành thời gian nhiều hơn đối với hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng 

của đất nước cũng cao hơn so với nam đại biểu. 

Hình 8. Những hoạt động nam và nữ đại biểu Quốc hội sẽ dành thời gian nhiều hơn  

nếu tiếp tục được bầu chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị tính: tỉ lệ %, làm tròn số) 

 

Như vậy, cả nam và nữ đại biểu Quốc hội đều dành ưu tiên cho hoạt động lập pháp. Trong hoạt động giám 

sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, có sự khác biệt nhất định giữa nam và nữ đại biểu đối 

với từng hoạt động. Đáng lưu ý, tỉ lệ nữ đại biểu dự định dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động giám sát 

cao hơn so với tỉ lệ nam đại biểu. 
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Đối với đại biểu HĐND, những hoạt động được nam và nữ đại biểu dành thời gian nhiều hơn nếu tiếp tục 

được bầu chọn làm đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả khảo sát về vấn đề này được trình bày 

qua Hình 9. 

Hình 9. Những hoạt động nam và nữ đại biểu HĐND sẽ dành thời gian nhiều hơn  

nếu tiếp tục được bầu chọn làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị tính: tỉ lệ %, làm tròn số) 

 

Kết quả trên cho thấy việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương sẽ được cả nam và nữ đại biểu 

HĐND dành nhiều thời gian hơn nếu họ tiếp tục làm đại biểu trong nhiệm kỳ tới. Vị trí ưu tiên thứ hai là hoạt 

động giám sát. Sự khác biệt trong quan điểm của hai giới là ở hoạt động giám sát (39% đại biểu nữ so với gần 

25% đại biểu nam) và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương (46% nữ đại biểu so với 42% nam 

đại biểu). Xây dựng nghị quyết HĐND là hoạt động có tỉ lệ nam đại biểu vượt trội so với tỉ lệ nữ đại biểu dành 

nhiều thời gian hơn (gần 25% ở nhóm nam đại biểu so với 12% ở nhóm nữ đại biểu). Tóm lại, so với nữ đại 

biểu HĐND thì nam đại biểu HĐND có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động xây dựng nghị quyết; 

trong khi đó nữ đại biểu có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động giám sát và quyết định các vấn 

đề quan trọng của địa phương nếu tiếp tục được bầu chọn làm đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026. 

Những dữ liệu trên cho thấy có trật tự ưu tiên thời gian như nhau giữa nam và nữ đại biểu Quốc hội đối với 

hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; có trật tự ưu tiên thời gian 

như nhau giữa nam và nữ đại biểu HĐND đối với các hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của địa 

phương, giám sát, xây dựng nghị quyết. Tuy nhiên, tỉ lệ lựa chọn của nam đại biểu và nữ đại biểu lại có sự 

khác biệt nhất định đối với từng hoạt động. Đặc biệt, số nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND cho rằng 

họ sẽ dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động giám sát nếu được tái cử trong nhiệm kỳ tới cao hơn so với số 

nam đồng nhiệm. 

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý QUAN TRỌNG 

Như đã đề cập đến ở đầu báo cáo, mục tiêu của nghiên cứu này là góp phần mở rộng sự hiểu biết về vai trò, 

hoạt động, đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội Khoá XIV và nữ đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ 2016-2021. 

Việc góp phần mở rộng sự hiểu biết này là cơ sở quan trọng để xã hội, cử tri có niềm tin mạnh mẽ hơn vào 

ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với mục tiêu như vậy, những nội dung của báo cáo được trình bày ở trên đã tập trung vào ba vấn đề. Thứ 
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nhất là vai trò và hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND. Thứ hai là phẩm chất của nữ đại biểu khi 

thực hiện nhiệm vụ. Thứ ba là dự định, kỳ vọng trong tương lai của nữ đại biểu. Đến đây, báo cáo nhìn lại 

một số điểm chính của kết quả nghiên cứu, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách và thực tiễn cụ thể. 

Kết luận  

Về vai trò và hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND 

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND chủ động tiếp xúc cử 

tri cao hơn khá nhiều so với tỉ lệ nam đại biểu Quốc hội và nam đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, một bộ phận 

lớn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã ứng dụng truyền thông xã hội để tiếp xúc cử tri. Điều này không 

chỉ góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri mà còn nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc 

hội, đại biểu HĐND. Khi phân tổ theo giới tính, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND cho biết họ 

dùng truyền thông xã hội để tiếp xúc với cử tri cao hơn nhiều so với tỉ lệ nam đại biểu đồng nhiệm. Phát hiện 

quan trọng này phần nào phản ánh sự tích cực, năng động và khả năng ứng dụng truyền thông xã hội của nữ 

đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri.  

Thứ hai, tỉ lệ cao cả nữ đại biểu Quốc hội và nam đại biểu Quốc hội, cả nữ đại biểu HĐND và nam đại biểu HĐND 

nhất quán với nhận định lợi ích của cử tri nơi họ ứng cử là yếu tố chi phối mạnh nhất khi đại biểu tham gia ý 

kiến về một vấn đề cụ thể. Bên cạnh đó, không có sự khác biệt lớn giữa nam đại biểu và nữ đại biểu Quốc hội 

về mức độ thường xuyên phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, Đoàn 

đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ, MTTQVN và các tổ chức thành viên, UBND các cấp, 

sở, ban, ngành; truyền thông đại chúng (tivi, đài phát thanh, báo in, báo điện tử, v.v.); truyền thông xã hội (zalo, 

facebook, blog, v.v.). Đồng thời, không có sự khác biệt lớn giữa nam đại biểu và nữ đại biểu HĐND về mức độ 

thường xuyên phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

HĐND cấp huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh; HĐND cấp xã, phường, thị trấn; Chính phủ, các bộ, các cơ 

quan ngang bộ; MTTQVN và các tổ chức thành viên, UBND các cấp, sở, ban, ngành; truyền thông đại chúng (tivi, 

đài phát thanh, báo in, báo điện tử, v.v.); truyền thông xã hội (zalo, facebook, blog, v.v.). 

Thứ ba, có sự khác biệt khá rõ nét giữa nam đại biểu và nữ đại biểu trong việc tập trung vào một số lĩnh vực 

cụ thể trong kế hoạch hoạt động của họ. Đáng lưu ý là nam đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm nhiều hơn 

so với nữ đại biểu Quốc hội ở một số lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, tài nguyên và môi trường; nữ đại 

biểu Quốc hội dành sự quan tâm nhiều hơn nam đại biểu Quốc hội ở một số lĩnh vực như như giáo dục và 

đào tạo, y tế, dân tộc. Trong khi đó, nam đại biểu HĐND quan tâm nhiều hơn nữ đại biểu HĐND ở một số lĩnh 

vực, nhất là an ninh, quốc phòng; đồng thời tỉ lệ gần tương đương giữa nữ đại biểu HĐND và nam đại biểu 

HĐND trong việc quan tâm một số lĩnh vực như giáo dục và đào tạo; lao động, thương binh và xã hội; nội vụ. 

Thứ tư, tính trung bình, nữ đại biểu Quốc hội dành thời gian nhiều hơn so với nam đại biểu cho các hoạt 

động lập pháp và giám sát; nam đại biểu Quốc hội lại dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động quyết định 

những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong khi đó, tính trung bình, nữ đại biểu HĐND dành thời gian nhiều 

hơn so với nam đại biểu HĐND cho hoạt động giám sát; nam đại biểu HĐND lại dành thời gian nhiều hơn nữ 

đại biểu HĐND cho hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. 

Về phẩm chất và thế mạnh của nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND khi thực hiện nhiệm vụ 

Thứ nhất, đối với quan niệm ba phẩm chất quan trọng nhất của đại biểu Quốc hội khi thực hiện nhiệm vụ, 

kết quả nghiên cứu cho thấy có sự thống nhất cao giữa nam và nữ đại biểu Quốc hội ở hai phẩm chất ‘lắng 

nghe’ và ‘có chính kiến’. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của nữ đại biểu Quốc hội cho rằng một trong ba phẩm chất 

quan trọng nhất là ‘có khả năng thuyết phục’, trong khi đó nhiều ý kiến của nam đại biểu lại nhấn mạnh ‘khả 
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năng theo đuổi vấn đề’ là một trong ba phẩm chất quan trọng nhất của đại biểu khi thực hiện nhiệm vụ. Đối 

với đại biểu HĐND, về cơ bản, không có sự khác biệt đáng kể giữa ý kiến của nữ và nam đại biểu về ba phẩm 

chất quan trọng nhất của đại biểu HĐND khi thực hiện nhiệm vụ, và tỉ lệ cao ở cả nam đại biểu và nữ đại biểu 

cho rằng ‘lắng nghe’, ‘có chính kiến’, và ‘có khả năng theo đuổi vấn đề’ là ba phẩm chất quan trọng nhất. 

Thứ hai, cả nam và nữ đại biểu Quốc hội đều khá thống nhất trong đánh giá các thế mạnh của mình, trong 

đó ba thế mạnh bậc nhất là lập pháp, tiếp xúc cử tri, và giám sát. Ý kiến của nam và nữ đại biểu HĐND cũng 

khá thống nhất khi đánh giá thế mạnh của mình, với ba thế mạnh bậc nhất là giám sát, tiếp xúc cử tri, quyết 

định những vấn đề quan trọng của địa phương.  

Thứ ba, nghiên cứu cho thấy cả nam và nữ đại biểu Quốc hội; nam và nữ đại biểu HĐND đều tự đánh giá họ 

đã đáp ứng ở mức độ cao việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri kể từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm khảo 

sát. Bên cạnh đó các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, dù là nam hay nữ, đều tự đánh giá rất cao mức độ 

thường xuyên nêu ý kiến thông qua các hình thức khác nhau.  

Thứ tư là ý kiến đối với nhận định về vai trò của nữ đại biểu trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của 

người dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở trên cho thấy tỉ lệ cao nam và nữ đại biểu Quốc 

hội và HĐND đồng tình với nhận định “Có thêm phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cơ quan Nhà nước sẽ góp phần 

quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam”.  

Thứ năm, những lĩnh vực được các đại biểu Quốc hội nhận định là nam đại biểu có khả năng làm tốt hơn so 

với nữ đại biểu bao gồm quốc phòng, an ninh, kinh tế, môi trường, khoa học, công nghệ. Trong khi đó, những 

lĩnh vực nữ đại biểu Quốc hội được cho là có khả năng làm tốt hơn nam đại biểu Quốc hội là giáo dục, y tế, 

lao động và việc làm. Đối với đại biểu HĐND, những lĩnh vực họ nhận định là nam đại biểu có khả năng làm 

tốt hơn so với nữ đại biểu bao gồm quốc phòng, an ninh, kinh tế, môi trường, khoa học, công nghệ. Trong 

khi đó, những lĩnh vực nữ đại biểu HĐND được cho là có khả năng làm tốt hơn nam đại biểu HĐND là giáo 

dục, y tế, lao động, việc làm. 

Về kỳ vọng trong tương lai đối với nữ đại biểu dân cử 

Thứ nhất, đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia khảo sát cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV là hợp 

lý; và cũng đại đa số đại biểu HĐND tham gia khảo sát cho rằng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 

là hợp lý. Đây là điểm đáng quan tâm liên quan đến việc đạt mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ nữ đại biểu Quốc 

hội, HĐND các cấp đạt trên 35% như Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) đã xác định. 

Thứ hai, kết quả nghiên cứu cho thấy đại đa số đại biểu Quốc hội đồng ý với nhận định “Sẽ có lúc ở Việt Nam 

số lượng nữ đại biểu Quốc hội và nam đại biểu Quốc hội ngang nhau”. Tương tự, đại đa số đại biểu HĐND đồng 

ý với kỳ vọng tỉ lệ nữ đại biểu HĐND và tỉ lệ nam đại biểu HĐND sẽ có lúc ngang nhau. Tuy nhiên, tỉ lệ nữ đại 

biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND đồng ý với nhận định trên lớn hơn nhiều so với nam đại biểu đồng nhiệm. 

Như vậy, phát hiện này khẳng định ở cả cấp Quốc hội và HĐND, các đại biểu dân cử nữ đều có niềm tin và sự 

tự tin về việc gia tăng tỉ lệ nữ đại biểu dân cử hơn so với nam đại biểu dân cử.  

Thứ ba, liên quan đến ý kiến của đại biểu Quốc hội và HĐND về việc dành thời gian cho các hoạt động cụ thể 

nếu được bầu chọn làm đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tuy có trật tự ưu 

tiên thời gian như nhau giữa nam và nữ đại biểu Quốc hội cho các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định 

các vấn đề quan trọng của đất nước; song có sự khác biệt nhất định giữa nam đại biểu và nữ đại biểu về việc 

dành thời gian ưu tiên đối với từng hoạt động. Chẳng hạn, số nữ đại biểu Quốc hội dự định dành thời gian 

nhiều hơn cho hoạt động giám sát cao hơn số nam đại biểu. So với nữ đại biểu HĐND thì nam đại biểu HĐND 

có xu hướng sẽ giành nhiều thời gian hơn cho hoạt động xây dựng nghị quyết; trong khi đó nữ đại biểu có xu 
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hướng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương 

nếu tiếp tục được bầu chọn làm đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, số nữ đại biểu Quốc hội 

và nữ đại biểu HĐND cho rằng họ sẽ dành thời gian nhiều hơn cho hoạt động giám sát nếu được tái cử trong 

nhiệm kỳ tới cao hơn nam đại biểu đồng nhiệm. 

Một số hàm ý quan trọng từ nghiên cứu 

Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu ở trên đã khẳng định vai trò, phẩm chất, thế mạnh và đóng góp của nữ 

đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND thông qua các chức năng hiến định của một đại biểu dân cử. Khẳng 

định này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tăng số nữ đại biểu trong các cơ quan dân cử, nhất là hiện nay 

chỉ còn hai kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (vào tháng 5 năm 2021 và tháng 5 năm 

2026) nữa để Việt Nam phấn đấu đạt trên 35% nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu HĐND vào năm 2030 như 

được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII). Nghiên cứu này đưa ra một số hàm ý quan trọng với 

hoạch định chính sách, hoạt động truyền thông và các nghiên cứu liên quan tiếp theo.   

Hàm ý chính sách  

Cần cụ thể hóa mục tiêu đạt tỉ lệ trên 35% số đại biểu dân cử là phụ nữ ở các cấp vào năm 2030 trong nghị 

quyết của Đảng bằng những hành động thiết thực ở tất cả các cấp có liên quan cùng một lộ trình thực hiện 

bài bản. Có như vậy mới đạt được mục tiêu đã đề ra vào năm 2030.   

Trước hết, có lẽ đã đến lúc Việt Nam có thể đặt ra chỉ tiêu tỉ lệ ứng cử viên mỗi giới từ 45% trở lên trong Luật 

bầu cử, nhất là khi tỉ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trong danh sách chính thức hiện đã đạt 

trên 45%.  Việc quy định và đạt được trên 45% ứng cử viên nữ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nỗ lực đạt 

mục tiêu 35% đại biểu dân cử các cấp là nữ theo Nghị quyết Trung ương 7.  

Đồng thời, trên cơ sở thực hiện cơ cấu đại biểu và ứng cử viên trước mỗi kỳ bầu cử, cần giới thiệu và bảo 

đảm nữ ứng cử viên được đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử là những người có năng lực, 

phẩm chất và bảo đảm tính tương đồng về trình độ học vấn và vị trí công tác giữa những người ứng cử của 

mỗi đơn vị bầu cử để cử tri lựa chọn  những ứng cử viên nữ có đủ năng lực và phẩm chất trở thành người 

đại diện của mình. Ngoài ra, cần tạo điều kiện để nữ giới có năng lực và phẩm chất tự ứng cử nhằm tăng 

cường chất lượng nguồn ứng cử viên nữ.   

Nghiên cứu cũng chỉ ra thế mạnh và sự quan tâm của nam và nữ đại biểu vào những lĩnh vực chuyên môn 

khác nhau. Thực tế này tạo ra một khoảng trống nhất định về nhu cầu giải quyết vấn đề trong một số lĩnh 

vực chuyên môn của từng giới. Ví dụ, hiện nay số lượng đại biểu nữ Quốc hội và HĐND còn ít và chưa tham 

gia vào các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh. Ngược lại, các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động và việc làm ít 

được nam đại biểu Quốc hội và HĐND quan tâm hơn. Vì vậy, song song với lộ trình tăng nữ đại biểu dân cử, 

cần khuyến khích và tạo mọi cơ hội và điều kiện để cả nam và nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tham 

gia tất cả các lĩnh vực. Một biện pháp có thể thực hiện là áp dụng chỉ tiêu giới khi phân bổ đại biểu về tất cả 

các Uỷ ban của Quốc hội và các ban của HĐND các cấp.  

Cuối cùng, cần khuyến khích và tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tăng cường tiếp xúc cử tri, 

đối thoại với cử tri qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng truyền thông xã hội. 

Hàm ý đối với truyền thông  

Nghiên cứu này có những dữ liệu cho thấy nữ đại biểu Quốc hội và HĐND đã có sự tự tin về vai trò, phẩm 

chất, thế mạnh của mình trong việc thực hiện các chức năng của đại biểu dân cử. Họ cũng tin tưởng vào khả 
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năng các cơ quan dân cử sẽ cân bằng hơn về giới trong tương lai. Điều đó cho thấy các nỗ lực truyền thông 

nhằm xoá bỏ định kiến giới trong quản lý, lãnh đạo chính trị dường như đã có một số kết quả nhất định.   

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng đưa ra một thông điệp truyền thông rất quan trọng. Bên cạnh các thông điệp 

truyền thông dựa trên góc độ nữ quyền, cơ sở để tăng cường vai trò của nữ đại biểu dân cử chính là sự khẳng 

định và đánh giá cao những đóng góp, thế mạnh và phẩm chất của nữ đại đại biểu dân cử. Vì vậy, cần đẩy mạnh 

truyền thông về tầm quan trọng cũng như những giá trị và lợi ích của việc đảm bảo cân bằng giới trong Quốc 

hội và HĐND các cấp, nhất là yêu cầu giới thiệu những ứng cử viên nữ có đủ phẩm chất, thế mạnh để cử tri bầu 

chọn trở thành đại biểu của các cơ quan dân cử, từ đó đóng góp vào sự phát triển của quốc gia và địa phương. 

Đối với truyền thông trước ngày bầu cử vào 23 tháng 5 năm 2021, kết quả của nghiên cứu này tạo ra niềm tin 

đối với cử tri về phẩm chất và tiềm năng của các ứng cử viên nữ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy cả nam và 

nữ đại biểu đều quan tâm đến lợi ích cử tri như nhau, coi lợi ích cử tri là mục đích quan trọng nhất trong thực 

hiện nhiệm vụ. Nhiều dữ liệu còn chứng tỏ một số thế mạnh nhất định của nữ đại biểu như chủ động tiếp xúc 

cử tri hay tận dụng phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra, với thực tế đang có ít đại biểu nữ trong các cơ 

quan dân cử, cần nhấn mạnh thông điệp về việc bầu thêm đại biểu nữ sẽ góp phần cân bằng mối quan tâm và 

nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm khác ngoài các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động và việc làm.   

Hàm ý đối với các nghiên cứu tiếp theo  

Cần thực hiện sớm một nghiên cứu chiến lược về lộ trình, kế hoạch, cách thức thực hiện và vai trò trách 

nhiệm của các cơ quan liên quan từ nay cho đến trước cuộc bầu cử tháng 5 năm 2026 nhằm đạt được tỉ lệ 

trên 35% nữ đại biểu Quốc hội và HĐND vào năm 2030 theo yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW.  

Các nghiên cứu tiếp theo cũng cần chú trọng đến tìm hiểu thực trạng và cách thức xóa bỏ định kiến đối với 

phụ nữ tham gia các vị trí đại diện dân cử và lãnh đạo chính trị ở tất cả các cấp, cũng như định kiến với đại 

biểu nữ tham gia vào các uỷ ban của Quốc hội và các ban của HĐND các cấp đang được xem là thế mạnh của 

nam giới. Nghiên cứu nhu cầu và cách thức hỗ trợ nữ giới tham gia lãnh đạo chính trị ở cấp cơ sở20 cũng cần 

thiết để giảm khoảng cách chênh lệch về tỉ lệ lãnh đạo nữ giữa cấp cơ sở và cấp trung ương. 

 

20 Theo kết quả khảo sát PAPI qua các năm 2019 và 2020, định kiến của cử tri đối với ứng cử viên nữ đã có gia đình, phụ 

nữ giữ vai trò lãnh đạo ở cấp thôn/tổ dân phố phổ biến hơn. Tỉ lệ nữ làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố qua khảo 

sát trực tiếp ở 832 đơn vị thôn, ấp, bản, tổ dân phố đạt chưa đến 25%. Tuy nhiên, chính sách về bình đẳng giới của Việt 

Nam mới tập trung vào tăng tỉ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và HĐND, chưa đề cập tới tỉ lệ nữ làm lãnh đạo hoặc đại 

diện ở cơ sở, đặc biệt là cấp thôn/tổ dân phố. Vì vậy, nỗ lực cải thiện tính đại diện của phụ nữ trong chính quyền cần 

xuất phát từ cấp thôn/tổ dân phố. 
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PHỤ LỤC: BỘ PHIẾU HỎI 

Phần phụ lục này giới thiệu hai bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng đối với hai nhóm gồm đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh của ba tỉnh, thành phố Hà Nội, Bình Phước và Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-

2021.  

Phụ lục 1. Bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng đối với đại biểu Quốc hội 

 

Kính thưa Đại biểu! 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ban Công tác đại 

biểu và Văn phòng Quốc hội (Thư viện Quốc hội Việt Nam), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên hợp 

quốc (UNDP) tại Việt Nam, đang tiến hành nghiên cứu “Đóng góp của nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt 

Nam giai đoạn 2016-2020”.  

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu những đóng góp nổi bật của nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hiện nay. Với góc nhìn so sánh qua lăng kính 

giới, kết quả nghiên cứu này cung cấp thêm cơ sở khoa học phục vụ quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước liên quan tới bình đẳng giới trong các cơ quan dân cử gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân; 

đồng thời góp phần mở rộng sự hiểu biết của Nhân dân về những đóng góp tích cực của nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp.  

Kính mong Đại biểu dành thời gian trả lời các câu hỏi trong Bộ phiếu hỏi khảo sát với đại biểu Quốc hội này. 

Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin Đại biểu cung cấp cho mục đích nghiên cứu. 

Về cách thức trả lời, xin Đại biểu đánh dấu x vào ô vuông của phương án trả lời phù hợp và ghi thông tin trả lời 

trên các đường gạch rời (….) hoặc vào các ô trống theo chỉ dẫn ở các câu hỏi. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đại biểu. 

 

 

PHẦN I. NỘI DUNG 

 

Câu 1. Xin Đại biểu cho biết, trong năm 2019, Đại biểu đã tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Mặt trận tổ 

quốc, v.v… tổ chức bao nhiêu lần? 

 1. ……. lần     888. Không nhớ 

Câu 2a. Xin cho biết, trong năm 2019, Đại biểu đã tiếp xúc cử tri do cá nhân Đại biểu chủ động thực hiện với tư cách là 

đại biểu Quốc hội bao nhiêu lần? 

 1. ………. lần     888. Không nhớ 

Câu 2b. Xin cho biết, Đại biểu đã và đang thực hiện những cách thức nào dưới đây để tương tác với cử tri? (Có thể chọn 

nhiều phương án) 

 1. Gặp mặt trực tiếp   

 2. Trao đổi qua các ứng dụng trên truyền thông xã hội (email, facebook, zalo…) 

 7. Cách thức khác (xin nêu ra) ………………. 

Câu 3. Xin cho biết trong năm 2019, Đại biểu đã nhận được bao nhiêu đơn thư, kiến nghị của cử tri? 

Loại hình Số lượng đơn  [Không nhớ] 

a. Từ đơn vị bầu cử b. Từ ngoài đơn bầu cử 

a. Khiếu nại   888 

b. Tố cáo   888 

c. Kiến nghị   888 

d. Phản ánh   888 

 

Câu 4. Xin Đại biểu tự đánh giá mức độ giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay qua các hoạt 

động dưới đây?  

(Vui lòng đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là mức độ đáp ứng cao nhất) 
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 Thang điểm từ 1 đến 5  [Không trả lời] 

a. Tiếp nhận đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 

b. Chuyển đơn thư, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết 

 999 

c. Theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 

d. Trả lời về việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 

e. Giải trình với cử tri về việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 

 

Câu 5. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu đã phản ánh nguyện vọng của cử tri đến các địa chỉ nào sau đây? (Vui lòng 

đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là thường xuyên nhất) 

 Cho điểm từ 1 đến 5  [Không nhớ] 

1. Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc 

hội 

 888 

2. Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ  888 

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên   

4. Ủy ban Nhân dân các cấp, sở, ban, ngành  888 

5. Truyền thông đại chúng (tivi, đài phát thanh, báo in, 

báo điện tử, …) 

 888 

6. Truyền thông xã hội (zalo, facebook, blog...)  888 

 

Câu 6. Xin cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đại biểu đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí với tư cách là đại biểu 

Quốc hội bao nhiêu lần? 

 1. ………. lần    888. Không nhớ 

 

Câu 7. Từ khi tham gia ứng cử năm 2016, kế hoạch hành động của Đại biểu tập trung vào lĩnh vực nào trong những lĩnh 

vực dưới đây? (Có thể chọn nhiều phương án)  

•  1. Quốc phòng •  6. Công thương •  12. Giáo dục và Đào 

tạo 

•  17. Khoa học và 

Công nghệ 

•  22. Bảo hiểm xã hội 

•  2. An ninh  •  8. Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

•  13. Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

•  18. Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

•  23. Ngân hàng 

•  3. Ngoại giao •  9. Giao thông vận tải •  14. Kế hoạch và 

Đầu tư 

•  19. Tài nguyên 

và Môi trường 

•  24. Tôn giáo, tín 

ngưỡng 

•  4. Tư pháp •  10. Xây dựng •  15. Nội vụ •  20. Thanh tra •  7. Khác (xin nêu 

rõ) ……………….. 

• …………………… 

•  5. Tài chính •  11. Thông tin và 

truyền thông 

•  16. Y tế •  21. Dân tộc •  999 Không trả lời 

 

Câu 8. Xin Đại biểu cho biết mức độ đóng góp của mình đối với các lĩnh vực dưới đây như thế nào? (Vui lòng đánh giá 

theo thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 10 là mức đóng góp cao nhất)  

• Ngành, lĩnh vực • Cho điểm trên thang điểm từ 1 đến 10 

• 1. Quốc phòng •  

• 2. An ninh  •  

• 3. Ngoại giao •  

• 4. Tư pháp •  

• 5. Tài chính •  

• 6. Công thương •  

• 8. Lao động, Thương binh và Xã hội •  

• 9. Giao thông vận tải •  

• 10. Xây dựng •  
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• Ngành, lĩnh vực • Cho điểm trên thang điểm từ 1 đến 10 

• 11. Thông tin và truyền thông •  

• 12. Giáo dục và Đào tạo •  

• 13. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn •  

• 14. Kế hoạch và Đầu tư •  

• 15. Nội vụ •  

• 16. Y tế •  

• 17. Khoa học và Công nghệ •  

• 18. Văn hóa, Thể thao và Du lịch •  

• 19. Tài nguyên và Môi trường •  

• 20. Thanh tra •  

• 21. Dân tộc •  

• 22. Bảo hiểm xã hội •  

• 23. Ngân hàng •  

• 24. Tôn giáo, tín ngưỡng •  

• 7. Khác (xin nêu rõ) …………………………………….. •  

•  999. Không trả lời •  

 

Câu 9. Với tư cách đại biểu Quốc hội, Đại biểu đã dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho các hoạt động dưới đây? 

• Hoạt động • Tỉ lệ thời gian trong tổng 100%  

(Vui lòng ghi một con số) 

[Không nhớ] 

• 1. Hoạt động lập pháp •  888 

• 2. Hoạt động giám sát •  888 

3. Hoạt động quyết định các vấn đề quan 

trọng của đất nước  

•  888 

 

Câu 10. Xin cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đại biểu nêu ý kiến của mình qua các hình thức dưới đây với mức độ 

thường xuyên như thế nào?  

(Vui lòng đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là mức độ thường xuyên nhất)  

Các hình thức nêu ý kiến Thang điểm từ 1 đến 5 [Không nhớ] 

1. Phát biểu tại các phiên họp toàn thể  888 

2. Phát biểu tại các phiên họp tổ đại biểu  888 

3. Phát biểu qua phương tiện thông tin đại chúng  888 

4. Phát biểu tại hội nghị, hội thảo  888 

5. Nêu ý kiến qua các bài viết hoặc đề tài nghiên cứu  888 

6. Gửi ý kiến đến các tổ chức chính trị - xã hội   888 

8. Gửi ý kiến đến các tổ chức xã hội - nghề nghiệp  888 

7. Khác (xin nêu rõ) ………………………………..   888 

 

Câu 11. Xin Đại biểu cho biết quan điểm của mình về tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội hiện nay? 

 1. Ít    2. Hợp lý   3. Nhiều  999. Không trả lời 

 

Câu 12. Xin Đại biểu cho biết, trong số những phẩm chất sau đây, ba (03) phẩm chất nào là quan trọng nhất đối với đại 

biểu Quốc hội khi thực hiện nhiệm vụ?  

(Vui lòng đánh dấu x vào các ô vuông ở đầu mỗi phẩm chất, và điền các giá trị 1 đến 3, trong đó 1 là quan trọng nhất, 2 

là quan trọng thứ nhì và 3 là quan trọng thứ 3) 

a. Đánh dấu x vào 3 phẩm chất quan trọng nhất b. Đánh số 1, 2, 3 vào ba phẩm chất quan trọng nhất 

 1. Lắng nghe  

 2. Thấu hiểu, cảm thông  

 3. Làm gương   

 4. Biết thỏa hiệp  
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a. Đánh dấu x vào 3 phẩm chất quan trọng nhất b. Đánh số 1, 2, 3 vào ba phẩm chất quan trọng nhất 

 5. Chính trực   

 6. Phát ngôn đúng mực   

 8. Có chính kiến  

 9. Có khả năng thuyết phục  

 10. Chịu được áp lực trong công việc  

 11. Khả năng theo đuổi vấn đề  

 7. Khác (xin nêu rõ) .......................................  

 

Câu 13. Xin Đại biểu cho biết trong số những hoạt động của đại biểu Quốc hội sau đây, hoạt động nào là quan trọng nhất? 

(Vui lòng đánh giá từ 1 = quan trọng nhất tới 5 = ít quan trọng nhất) 

 Điểm đánh giá 

(1 = quan trọng nhất -  

5 = ít quan trọng nhất) 

[Không trả lời] 

a. Tiếp xúc cử tri  999 

b. Lập pháp  999 

c. Giám sát  999 

d. Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước  999 

e. Đối ngoại  999 

 

Câu 14. Xin Đại biểu cho biết, trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào Đại biểu có thế mạnh nhất? (Vui lòng 

đánh giá từ 1 = có nhiều thế mạnh nhất tới 5 = có ít thế mạnh nhất) 

 Điểm đánh giá 

(1 = có nhiều thế mạnh nhất - 5 = 

có ít thế mạnh nhất) 

[Không trả lời] 

a. Tiếp xúc cử tri  999 

b. Lập pháp  999 

c. Giám sát  999 

d. Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước  999 

e. Đối ngoại  999 

 

Câu 15. Xin Đại biểu cho biết ý kiến của mình (đồng ý hoặc không đồng ý) đối với những phát biểu dưới đây? (Vui lòng 

khoanh tròn vào lựa chọn tương ứng) 

 1. Đồng ý 0. Không đồng 

ý 

[Không trả 

lời] 

a. Cho dù phụ nữ tham gia hoạt động chính trị nhiều hơn, nam giới 

vẫn tiếp tục giữ các vị trí then chốt trong bộ máy Nhà nước trong 

nhiệm kỳ tới. 

1 0 999 

b. Sẽ có lúc ở Việt Nam số lượng nữ đại biểu Quốc hội và nam đại 

biểu Quốc hội ngang nhau 

1 0 999 

c. Có thêm phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cơ quan Nhà nước sẽ góp 

phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người 

dân Việt Nam 

1 0 999 

 

Câu 16. Xin Đại biểu cho biết nữ đại biểu hay nam đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ đại biểu tốt hơn trong các lĩnh 

vực dưới đây? (Xin khoanh tròn vào lựa chọn tương ứng) 

  2. Nữ đại biểu 1. Nam đại biểu [Không trả lời] 

1. Giáo dục, y tế 2 1 999 

2. Quốc phòng, an ninh 2 1 999 

3. Kinh tế 2 1 999 

4. Môi trường 2 1 999 

5. Lao động, việc làm 2 1 999 

6. Khoa học và công nghệ 2 1 999 
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Câu 17. Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định của mình khi Đại biểu tham gia ý kiến về một vấn 

đề cụ thể? (Vui lòng chọn một phương án.) 

 1. Lợi ích của cử tri tại địa phương nơi mình ứng cử 

 2. Lợi ích của doanh nghiệp 

 3. Khuyến nghị của chuyên gia, nhà khoa học trong nước 

 4. Khuyến nghị của các tổ chức, chuyên gia quốc tế 

 999. Không trả lời 

 

Câu 18. Khi thực hiện nhiệm vụ, Đại biểu chịu ảnh hưởng của yếu tố nào nhất? (Vui lòng chọn một phương án.) 

 1. Nguyện vọng của cử tri 

 2. Chính kiến của bản thân 

 3. Phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng 

 4. Phản ánh của các tổ chức xã hội 

 5. Kinh nghiệm khu vực, quốc tế 

 6. Lợi ích của cơ quan, đơn vị nơi Đại biểu công tác 

 7. Ý kiến tham vấn của chuyên gia 

 999. Không trả lời  

 

Câu 19. Xin cho biết, nếu được bầu chọn làm đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu sẽ dành thời gian cho 

hoạt động nào nhiều hơn? (Vui lòng chọn một phương án.) 

 1. Lập pháp 

 2. Giám sát 

 3. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 

 999. Không trả lời 

Câu 20. Theo Đđại biểu, ba vấn đề hệ trọng nhất của đất nước cần Nhà nước tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ 2021-

2026 là gì? 

Vấn đề hệ trọng 1: ………………………………………………………………………. 

Vấn đề hệ trọng 2: ………………………………………………………………………. 

Vấn đề hệ trọng 3: ………………………………………………………………………. 

 999. Không trả lời 

 

 

PHẦN II. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG 

 

Xin đại biểu cho biết một số thông tin cụ thể dưới đây. 

 

Câu 21a. Giới tính của Đại biểu: 

 1. Nam  2. Nữ  

Câu 21b. Năm nay Đại biểu bao nhiêu tuổi? ................ tuổi   

Câu 21c. Đại biểu là người dân tộc gì? 

 ..............................................................................  

Câu 21d. Đại biểu theo tôn giáo nào?  

..............................................................................  

Câu 21e. Xin cho biết trình độ học vấn cao nhất mà Đại biểu đạt được:  

..............................................................................  

Câu 22. Đại biểu là đại biểu chuyên trách hay không chuyên trách?  

 1. Chuyên trách    2. Không chuyên trách   999. Không trả lời 

Câu 22a. Đại biểu đã tham gia Quốc hội mấy nhiệm kỳ? …………. nhiệm kỳ 
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Câu 22b. Đó là (những) nhiệm kỳ nào trong những nhiệm kỳ dưới đây?  

 1. Khóa X (1997-2002)    2. Khóa XI (2002-2007) 

 3. Khóa XII (2007-2011)    4. Khóa XIII (2011-2016) 

 5. Khóa XIV (2016-2021)    

 7. Khác (xin nêu rõ): …………………………….   

 888. Không nhớ 

Câu 22c. Đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử ở đô thị, nông thôn, hay cả hai?  

  1. Đô thị    2. Nông thôn   3. Cả hai 

Câu 22d. Đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nào? ........................... 

Câu 23a. Đại biểu đang là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước ở Trung ương hay địa phương không?  

 1. Có  (chuyển xuống Câu 23b)     

 0. Không (chuyển xuống Câu 24a)     

 999. Không trả lời (chuyển xuống Câu 24a) 

Câu 23b. Xin Đại biểu cho biết chức vụ cụ thể: ...……………………..................................... 

Câu 24a. Đại biểu đang giữ chức vụ lãnh đạo trong tổ chức Đảng không? 

 1. Có  (chuyển xuống Câu 24b)     

 0. Không (chuyển xuống Câu 25a)     

 999. Không trả lời (chuyển xuống Câu 25a) 

Câu 24b. Xin Đại biểu cho biết chức vụ cụ thể: ...……………………..................................... 

Câu 25a. Đại biểu đang đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong Mặt trận Tổ quốc hay tổ chức hội, đoàn thể (Hội Phụ nữ, 

Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn v.v…) không? 

 1. Có  (chuyển xuống Câu 25b)     

 0. Không  

 999. Không trả lời 

Câu 25b. Xin Đại biểu cho biết chức vụ và tổ chức cụ thể: ...……………………............................ 

 

 

 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN ĐẠI BIỂU ĐÃ THAM GIA NGHIÊN CỨU NÀY! 
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Phụ lục 2. Bộ phiếu hỏi khảo sát định lượng đối với đại biểu HĐND 

 

Kính thưa Đại biểu! 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ban Công tác đại 

biểu và Văn phòng Quốc hội (Thư viện Quốc hội Việt Nam), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên hợp 

quốc (UNDP) tại Việt Nam, đang tiến hành nghiên cứu “Đóng góp của nữ đại biểu dân cử trong sự phát triển của Việt 

Nam giai đoạn 2016-2020”.  

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu những đóng góp nổi bật của nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hiện nay. Với góc nhìn so sánh qua lăng kính 

giới, kết quả nghiên cứu này cung cấp thêm cơ sở khoa học phục vụ quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước liên quan tới bình đẳng giới trong các cơ quan dân cử gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân; 

đồng thời góp phần mở rộng sự hiểu biết của Nhân dân về những đóng góp tích cực của nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp.  

Kính mong Đại biểu dành thời gian trả lời các câu hỏi trong Bộ phiếu hỏi khảo sát với đại biểu Hội đồng nhân 

dân này. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin Đại biểu cung cấp cho mục đích nghiên cứu. 

Về cách thức trả lời, xin Đại biểu đánh dấu x vào ô vuông của phương án trả lời phù hợp và ghi thông tin trả lời 

trên các đường gạch rời (….) hoặc vào các ô trống theo chỉ dẫn ở các câu hỏi. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đại biểu. 

 

PHẦN I. NỘI DUNG 

Câu 1. Xin Đại biểu cho biết, trong năm 2019, Đại biểu đã tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc Mặt 

trận tổ quốc, v.v… tổ chức bao nhiêu lần? 

 1. ……. lần     888. Không nhớ 

Câu 2a. Xin cho biết, trong năm 2019, Đại biểu đã tiếp xúc cử tri do cá nhân Đại biểu chủ động thực hiện với tư cách là 

đại biểu Hội đồng nhân dân bao nhiêu lần? 

 1. ………. lần     888. Không nhớ 

Câu 2b. Xin cho biết, Đại biểu đã và đang thực hiện những cách thức nào dưới đây để tương tác với cử tri? (Có thể chọn 

nhiều phương án) 

 1. Gặp mặt trực tiếp   

 2. Trao đổi qua các ứng dụng trên truyền thông xã hội (email, facebook, zalo…) 

 7. Cách thức khác (xin nêu ra) ………………. 

Câu 3. Xin cho biết trong năm 2019, Đại biểu đã nhận được bao nhiêu đơn thư, kiến nghị của cử tri? 

Loại hình Số lượng đơn  [Không nhớ] 

a. Từ đơn vị bầu cử b. Từ ngoài đơn bầu cử 

a. Khiếu nại   888 

b. Tố cáo   888 

c. Kiến nghị   888 

d. Phản ánh   888 

 

Câu 4. Xin Đại biểu tự đánh giá mức độ giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay qua các hoạt 

động dưới đây?  

(Vui lòng đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là mức độ đáp ứng cao nhất) 

 Thang điểm từ 1 đến 5  [Không trả lời] 

a. Tiếp nhận đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 

b. Chuyển đơn thư, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền 

để giải quyết 

 999 

c. Theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 

d. Trả lời về việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 

e. Giải trình với cử tri về việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri  999 
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Câu 5. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu đã phản ánh nguyện vọng của cử tri đến các địa chỉ nào sau đây? (Vui lòng 

đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là thường xuyên nhất) 

 Cho điểm từ 1 đến 5  [Không nhớ] 

1a. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

 888 

1b. Hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, thành phố trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 888 

1c. Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn  888 

2. Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ  888 

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên   

4. Ủy ban Nhân dân các cấp, sở, ban, ngành  888 

5. Truyền thông đại chúng (tivi, đài phát thanh, báo in, báo điện 

tử, …) 

 888 

6. Truyền thông xã hội (zalo, facebook, blog...)  888 

 

Câu 6. Xin cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đại biểu đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí với tư cách là đại biểu 

Hội đồng nhân dân bao nhiêu lần? 

 1. ………. lần    888. Không nhớ 

 

Câu 7. Từ khi tham gia ứng cử năm 2016, kế hoạch hành động của Đại biểu tập trung vào lĩnh vực nào trong những lĩnh 

vực dưới đây? (Có thể chọn nhiều phương án)  

•  1. Quốc phòng •  6. Công thương •  12. Giáo dục và Đào 

tạo 

•  17. Khoa học và 

Công nghệ 

•  22. Bảo hiểm xã hội 

•  2. An ninh  •  8. Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

•  13. Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

•  18. Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

•  23. Ngân hàng 

•  3. Ngoại giao •  9. Giao thông vận tải •  14. Kế hoạch và 

Đầu tư 

•  19. Tài nguyên 

và Môi trường 

•  24. Tôn giáo, tín 

ngưỡng 

•  4. Tư pháp •  10. Xây dựng •  15. Nội vụ •  20. Thanh tra •  7. Khác (xin nêu 

rõ) ……………….. 

•  5. Tài chính •  11. Thông tin và 

truyền thông 

•  16. Y tế •  21. Dân tộc •  999 Không trả lời 

 

Câu 8. Xin Đại biểu cho biết mức độ đóng góp của mình đối với các lĩnh vực dưới đây như thế nào? (Vui lòng đánh giá 

theo thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 10 là mức đóng góp cao nhất)  

• Ngành, lĩnh vực • Cho điểm trên thang điểm từ 1 đến 10 

• 1. Quốc phòng •  

• 2. An ninh  •  

• 3. Ngoại giao •  

• 4. Tư pháp •  

• 5. Tài chính •  

• 6. Công thương •  

• 8. Lao động, Thương binh và Xã hội •  

• 9. Giao thông vận tải •  

• 10. Xây dựng •  

• 11. Thông tin và truyền thông •  

• 12. Giáo dục và Đào tạo •  

• 13. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn •  

• 14. Kế hoạch và Đầu tư •  

• 15. Nội vụ •  

• 16. Y tế •  
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• Ngành, lĩnh vực • Cho điểm trên thang điểm từ 1 đến 10 

• 17. Khoa học và Công nghệ •  

• 18. Văn hóa, Thể thao và Du lịch •  

• 19. Tài nguyên và Môi trường •  

• 20. Thanh tra •  

• 21. Dân tộc •  

• 22. Bảo hiểm xã hội •  

• 23. Ngân hàng •  

• 24. Tôn giáo, tín ngưỡng •  

• 7. Khác (xin nêu rõ) …………………………………….. •  

•  999. Không trả lời •  

 

Câu 9. Với tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu đã dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho các hoạt động dưới 

đây? 

• Hoạt động • Tỉ lệ thời gian trong tổng 100%  

(Vui lòng ghi một con số) 

[Không nhớ] 

• 1. Xây dựng nghị quyết •  888 

• 2. Hoạt động giám sát •  888 

3. Hoạt động quyết định các vấn đề quan 

trọng của địa phương  

•  888 

 

Câu 10. Xin cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đại biểu nêu ý kiến của mình qua các hình thức dưới đây với mức độ 

thường xuyên như thế nào?  

(Vui lòng đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là mức độ thường xuyên nhất)  

Các hình thức nêu ý kiến Thang điểm từ 1 đến 5 [Không nhớ] 

1. Phát biểu tại các phiên họp toàn thể  888 

2. Phát biểu tại các phiên họp tổ đại biểu  888 

3. Phát biểu qua phương tiện thông tin đại chúng  888 

4. Phát biểu tại hội nghị, hội thảo  888 

5. Nêu ý kiến qua các bài viết hoặc đề tài nghiên cứu  888 

6. Gửi ý kiến đến các tổ chức chính trị - xã hội   888 

8. Gửi ý kiến đến các tổ chức xã hội - nghề nghiệp  888 

7. Khác (xin nêu rõ) ………………………………..   888 

 

Câu 11. Xin Đại biểu cho biết quan điểm của mình về tỉ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân hiện nay? 

 1. Ít    2. Hợp lý   3. Nhiều  999. Không trả lời 

Câu 12. Xin Đại biểu cho biết, trong số những phẩm chất sau đây, ba (03) phẩm chất nào là quan trọng nhất đối với đại 

biểu Hội đồng nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ?  

(Vui lòng đánh dấu x vào các ô vuông ở đầu mỗi phẩm chất, và điền các giá trị 1 đến 3, trong đó 1 là quan trọng nhất, 2 

là quan trọng thứ nhì và 3 là quan trọng thứ 3) 

a. Đánh dấu x vào 3 phẩm chất quan trọng nhất b. Đánh số 1, 2, 3 vào ba phẩm chất quan trọng nhất 

 1. Lắng nghe  

 2. Thấu hiểu, cảm thông  

 3. Làm gương   

 4. Biết thỏa hiệp  

 5. Chính trực   

 6. Phát ngôn đúng mực   

 8. Có chính kiến  

 9. Có khả năng thuyết phục  

 10. Chịu được áp lực trong công việc  

 11. Khả năng theo đuổi vấn đề  

 7. Khác (xin nêu rõ) .......................................  
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Câu 13. Xin Đại biểu cho biết trong số những hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân sau đây, hoạt động nào là quan 

trọng nhất? (Vui lòng đánh giá từ 1 = quan trọng nhất tới 5 = ít quan trọng nhất) 

 Điểm đánh giá 

(1 = quan trọng nhất -  

5 = ít quan trọng nhất) 

[Không trả lời] 

a. Tiếp xúc cử tri  999 

b. Xây dựng nghị quyết  999 

c. Giám sát  999 

d. Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương  999 

e. Đối ngoại  999 

 

Câu 14. Xin Đại biểu cho biết, trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào Đại biểu có thế mạnh nhất? (Vui lòng 

đánh giá từ 1 = có nhiều thế mạnh nhất tới 5 = có ít thế mạnh nhất) 

 Điểm đánh giá 

(1 = có nhiều thế mạnh nhất - 5 = 

có ít thế mạnh nhất) 

[Không trả lời] 

a. Tiếp xúc cử tri  999 

b. Xây dựng nghị quyết  999 

c. Giám sát  999 

d. Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương  999 

e. Đối ngoại  999 

Câu 15. Xin Đại biểu cho biết ý kiến của mình (đồng ý hoặc không đồng ý) đối với những phát biểu dưới đây? (Vui lòng 

khoanh tròn vào lựa chọn tương ứng) 

 1. Đồng ý 0. Không 

đồng ý 

[Không trả 

lời] 

a. Cho dù phụ nữ tham gia hoạt động chính trị nhiều hơn, nam giới vẫn 

tiếp tục giữ các vị trí then chốt trong bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ 

tới. 

1 0 999 

b1. Sẽ có lúc ở Việt Nam số lượng nữ đại biểu Hội đồng nhân dân và 

nam đại biểu Hội đồng nhân dân ngang nhau 

1 0 999 

c. Có thêm phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cơ quan Nhà nước sẽ góp phần 

quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt 

Nam 

1 0 999 

 

Câu 16. Xin Đại biểu cho biết nữ đại biểu hay nam đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ đại biểu tốt hơn trong 

các lĩnh vực dưới đây? (Xin khoanh tròn vào lựa chọn tương ứng) 

  2. Nữ đại biểu 1. Nam đại biểu [Không trả lời] 

1. Giáo dục, y tế 2 1 999 

2. Quốc phòng, an ninh 2 1 999 

3. Kinh tế 2 1 999 

4. Môi trường 2 1 999 

5. Lao động, việc làm 2 1 999 

6. Khoa học và công nghệ 2 1 999 

 

Câu 17. Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định của mình khi Đại biểu tham gia ý kiến về một vấn đề 

cụ thể? (Vui lòng chọn một phương án.) 

 1. Lợi ích của cử tri tại địa phương nơi mình ứng cử 

 2. Lợi ích của doanh nghiệp 

 3. Khuyến nghị của chuyên gia, nhà khoa học trong nước 

 4. Khuyến nghị của các tổ chức, chuyên gia quốc tế 

 999. Không trả lời 
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Câu 18. Khi thực hiện nhiệm vụ, Đại biểu chịu ảnh hưởng của yếu tố nào nhất? (Vui lòng chọn một phương án.) 

 1. Nguyện vọng của cử tri 

 2. Chính kiến của bản thân 

 3. Phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng 

 4. Phản ánh của các tổ chức xã hội 

 5. Kinh nghiệm khu vực, quốc tế 

 6. Lợi ích của cơ quan, đơn vị nơi Đại biểu công tác 

 7. Ý kiến tham vấn của chuyên gia 

       999. Không trả lời  

Câu 19. Xin cho biết, nếu được bầu chọn làm đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu sẽ dành thời gian cho hoạt 

động nào nhiều hơn? (Vui lòng chọn một phương án.) 

 1. Xây dựng nghị quyết  

 2. Giám sát 

 3. Quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương 

 999. Không trả lời 

Câu 20. Theo Đại biểu, ba vấn đề hệ trọng nhất của địa phương cần chính quyền tỉnh, thành phố tập trung giải quyết 

trong nhiệm kỳ 2021-2026 là gì? 

Vấn đề hệ trọng 1: ………………………………………………………………………. 

Vấn đề hệ trọng 2: ………………………………………………………………………. 

Vấn đề hệ trọng 3: ………………………………………………………………………. 

 999. Không trả lời 

 

 

PHẦN II. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG 

 

Xin đại biểu cho biết một số thông tin cụ thể dưới đây. 

 

Câu 21a. Giới tính của Đại biểu: 

 1. Nam  2. Nữ  

Câu 21b. Năm nay Đại biểu bao nhiêu tuổi? ................ tuổi   

Câu 21c. Đại biểu là người dân tộc gì? 

 ..............................................................................  

Câu 21d. Đại biểu theo tôn giáo nào?  

..............................................................................  

Câu 21e. Xin cho biết trình độ học vấn cao nhất mà Đại biểu đạt được:  

..............................................................................  

Câu 22. Đại biểu là đại biểu chuyên trách hay không chuyên trách?  

 1. Chuyên trách    2. Không chuyên trách   999. Không trả lời 

Câu 22a. Đại biểu đã tham gia Hội đồng nhân dân mấy nhiệm kỳ? …………. nhiệm kỳ 

Câu 22b. Đó là (những) nhiệm kỳ nào trong những nhiệm kỳ dưới đây?  

 1. Khóa X (1997-2002)    2. Khóa XI (2002-2007) 

 3. Khóa XII (2007-2011)    4. Khóa XIII (2011-2016) 

 5. Khóa XIV (2016-2021)    

 7. Khác (xin nêu rõ): …………………………….   

 888. Không nhớ 

Câu 22c. Đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử ở đô thị, nông thôn, hay cả hai?  

  1. Đô thị    2. Nông thôn   3. Cả hai 

Câu 22d. Đại biểu thuộc Hội đồng nhân dân cấp nào? ........................... 
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Câu 23a. Đại biểu đang là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước ở Trung ương hay địa phương không?  

 1. Có  (chuyển xuống Câu 23b)     

 0. Không (chuyển xuống Câu 24a)     

 999. Không trả lời (chuyển xuống Câu 24a) 

Câu 23b. Xin Đại biểu cho biết chức vụ cụ thể: ...……………………..................................... 

Câu 24a. Đại biểu đang giữ chức vụ lãnh đạo trong tổ chức Đảng không? 

 1. Có  (chuyển xuống Câu 24b)     

 0. Không (chuyển xuống Câu 25a)     

 999. Không trả lời (chuyển xuống Câu 25a) 

Câu 24b. Xin Đại biểu cho biết chức vụ cụ thể: ...……………………..................................... 

Câu 25a. Đại biểu đang đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong Mặt trận Tổ quốc hay tổ chức hội, đoàn thể (Hội Phụ nữ, 

Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn v.v…) không? 

 1. Có  (chuyển xuống Câu 25b)     

 0. Không  

 999. Không trả lời 

Câu 25b. Xin Đại biểu cho biết chức vụ và tổ chức cụ thể: ...…………………….................................. 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN ĐẠI BIỂU ĐÃ THAM GIA NGHIÊN CỨU NÀY! 


