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Hỏi đáp về hoạt động thu thập dữ 
liệu và khuyến nông có đáp ứng Giới 

T H Á N G  8 / 2 0 2 0

Các câu hỏi thường gặp 

C1: Thành viên nào trong hộ nên được chọn là 
người trả lời điều tra hộ gia đình nhằm tìm hiểu 
các thách thức trong quản lý dịch hại? Chúng tôi 
thường phỏng vấn người ra quyết định chính về 
sản xuất nông nghiệp gia đình, hoặc bất cứ thành 
viên nào có nhà và sau đó ghi lại giới tính của họ. 
Làm như vậy có đúng không? 

Trong nhiều trường hợp, cả nam và nữ đều tham gia vào 
các khâu khác nhau của việc trồng trọt, bảo quản và chế 
biến. Điều quan trọng là phải phỏng vấn đủ số lượng 
nông dân nam và nữ để tìm hiểu được một cách đầy đủ 
những kiến thức và khó khăn liên quan đến giới của cả 
hai bên. Phỏng vấn bất cứ thành viên nào có mặt ở nhà 
không bao giờ là một lựa chọn tốt, bởi vì nếu thành viên 
đó không có nhiều kiến thức về sản xuất nông nghiệp 
của gia đình thì thông tin họ cung cấp sẽ không chính 
xác. Hơn nữa, hầu hết các bảng hỏi điều tra nông nghiệp 
hiện nay đang rất hạn chế trong việc thu thập thông 
tin phân tách theo giới về quá trình ra quyết định trong 
nông nghiệp, đặc biệt là trong hoạt động quản lý sâu 
bệnh hại. Các câu hỏi về vai trò giới và quá trình ra quyết 
định liên quan đến quản lý dịch hại nên càng cụ thể càng 
tốt. Bảng 1 cung cấp một số câu hỏi mẫu có sử dụng lăng 
kính giới để bạn có thể tham khảo.

Bản thông tin vắn tắt dưới đây tìm hiểu những 
tiềm năng và lợi ích của việc áp dụng quan điểm 
giới vào hoạt động nghiên cứu nông nghiệp và 
khuyến nông. Tầm quan trọng của Giới trong các 
hoạt động nghiên cứu nông nghiệp đã được nhiều 
người thừa nhận, tuy nhiên, các phương pháp và 
kỹ thuật để áp dụng lăng kính giới vẫn còn những 
điểm chưa rõ ràng và không dễ thực hiện. Mục Hỏi 
Đáp sau đây sẽ làm rõ một số thắc mắc liên quan 
đến vấn đề này, được xây dựng bởi nhóm nghiên 
cứu liên ngành về Giới trong công tác quản lý dịch 
hại thuộc Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Cây 
lấy Củ, Rễ và Chuối (RTB). Một số tài liệu tham khảo 
có thể được tìm thấy ở cuối văn bản này. Nữ nông dân thu hoạch hom sắn ở Tboung Khmum, Campuchia. Sử dụng hom sắn 

bị bệnh làm giống có thể làm lây lan dịch hại cho cây sắn. • Ảnh: N. Minato.

Bảng 1: Mẫu câu hỏi đáp ứng Giới

Câu hỏi thông thường Câu hỏi đáp ứng Giới

Giới tính người trả lời 
 Nam 
 Nữ 

Giới tính người trả lời và kiểu hộ gia đình:

 Nam, hộ có chủ hộ là nam  
 Nam, hộ có chủ hộ là nữ 
 Nữ, hộ có chủ hộ là nam 
 Nữ, hộ có chủ hộ là nữ
 Khác (                             )

Ai là người quyết định 
về sản xuất nông 
nghiệp trong gia đình?
 Chồng  
 Vợ  
  Cả hai

Ai là người quyết định đầu tư bao nhiêu 
cho việc áp dụng thuốc trừ sâu?
 Chủ yếu là chồng  
 Chồng nhiều hơn vợ 
 Vợ nhiều hơn chồng  
 Chủ yếu là vợ 
 Thành viên khác (                           )

Ai đảm nhận việc kiểm 
soát dịch hại?
 Chồng  
 Vợ  
  Cả hai

Ai là người mua thuốc trừ sâu?  
Ai phun thuốc trừ sâu?
Ai đảm nhận việc làm cỏ?
Ai đảm nhận việc giặt giũ?  
 Chủ yếu là chồng  
 Chồng nhiều hơn vợ 
 Vợ nhiều hơn chồng  
 Chủ yếu là vợ 
 Thành viên khác 



C2: Trong cộng đồng nơi tôi làm việc, việc áp dụng 
thuốc trừ sâu thường do nam giới đảm nhiệm. 
Trong bối cảnh này, tôi nghĩ rằng Giới không phải 
là vấn đề quan trọng. Liệu chúng tôi có thể nhắm 
đến riêng đối tượng nam giới thôi không? 

Không. Bạn nên nhắm đến cả đối tượng nam lẫn nữ, trừ 
trường hợp có những chuẩn mực văn hoá hạn chế sự 
tham gia của nữ giới. Phụ nữ có thể không trực tiếp đảm 
nhận việc phun thuốc, nhưng họ vẫn có thể có kiến thức 
về quản lý dịch hại, bao gồm độ an toàn và rủi ro về sức 
khoẻ (Christie và cộng sự, 2015), và phân tích chi phí – lợi 
ích. Phụ nữ có thể là người quyết định việc mua thuốc 
trừ sâu, chịu trách nhiệm thăm dò sâu bệnh, họ có thể 
có mảnh ruộng/vườn riêng, hoặc vô tình chịu ảnh hưởng 
của hoá chất nông nghiệp trong quá trình giặt giũ và 
vệ sinh thiết bị (xem các câu chuyện của Kawarazuka và 
cộng sự, 2020). Việc chỉ mời nam giới tham gia không chỉ 
làm giảm tỷ lệ áp dụng công nghệ/kỹ thuật (Lambrecht 
và cộng sự, 2016) mà còn góp phần củng cố các chuẩn 
mực giới trọng nam khinh nữ và tước đi cơ hội của phụ 
nữ.  

C3: Chúng tôi mời cả nông dân nam và nông dân 
nữ tới tập huấn, nhưng phụ nữ hiếm khi tham gia. 
Chúng tôi nên làm gì? 

Phụ nữ có những hạn chế liên quan đến giới khi tham gia 
tập huấn, chẳng hạn như giới hạn về thời gian do gánh 
nặng công việc nhà (nhất là vào buổi sáng và chiều tối), 

hạn chế về tự do đi lại, phải xin phép chồng, và thiếu tự 
tin trước đông người (Nhóm nghiên cứu GENNOVATE 
RTB-HT, 2017). Bạn cần xác định khung thời gian và địa 
điểm phù hợp cho phụ nữ. Trong một số trường hợp, 
cũng có thể phải có các biện pháp để đảm bảo chồng 
ủng hộ vợ tham gia tập huấn nông nghiệp. Các tài liệu 
nghiên cứu cho thấy khi cả vợ và chồng cùng tham gia thì 
tỷ lệ áp dụng đạt mức cao nhất, và sự tham gia của nam 
giới có vai trò vô cùng quan trọng trong việc áp dụng 
các công nghệ đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, do họ thường 
là người quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính 
(Lambrecht và cộng sự, 2016). Trong một số trường hợp 
khác, phụ nữ lại muốn học theo nhóm riêng chỉ dành cho 
nữ, và chúng ta nên tôn trọng nguyện vọng của họ. 

Các nữ nông dân phun thuốc trên ruộng khoai tây với thiết bị bảo hộ cá nhân tại Hải Phòng, Việt Nam • Ảnh: N.D. Thoai.

Nữ nông dân học cách xử lý hạt giống ở Assam, Ấn Độ • Ảnh:  M. Begum.



C4: Chúng tôi thấy rằng nông dân nữ thuộc một 
số nhóm dân tộc thiểu số không biết đọc hoặc viết 
chữ quốc ngữ. Làm thế nào để chúng tôi truyền tải 
thông tin đến họ? 

Trong trường hợp này, tập huấn bằng tài liệu viết là 
không phù hợp. Hãy tìm một phiên dịch nữ và cung cấp 
tập huấn bằng nhiều hình thức như lời nói, hình ảnh, và 
tương tác, tốt nhất là ngay tại thực địa thay vì trong một 
phòng học, để giúp phụ nữ cảm thấy thoải mái. 

C5: Hầu hết các cán bộ khuyến nông đều là nam, 
nhưng chúng tôi cần chuyển tải thông tin tới nông 
dân nữ. Chúng tôi có thể làm gì?

Nếu chỉ làm việc với các nhà khoa học nam và cán bộ 
khuyến nông nam trong chủ đề này thì hiệu quả sẽ không 
cao. Dự án nên thành lập một đội ngũ có nhiều chuyên 
ngành khác nhau, trong đó có các chuyên gia khoa học 
xã hội, và tốt nhất nên có tỷ lệ nam nữ cân bằng. Các nhà 
khoa học xã hội cần phải làm việc với nhóm dự án xuyên 
suốt vòng đời dự án – từ khâu lập kế hoạch đến khâu 
đánh giá thực hiện. Điều quan trọng nữa là mỗi thành 
viên trong nhóm đều phải áp dụng lăng kính giới trong 
công việc của bản thân. Nông dân nữ thích được làm việc 
với cán bộ khuyến nông nữ hơn, không chỉ đơn giản là vì 
giới tính, mà còn vì cách họ cung cấp thông tin và tương 
tác với người dân (Lamontagne-Godwin và cộng sự, 
2017). Trong trường hợp không có cán bộ khuyến nông 
nữ, bạn cần trước hết mời những nông dân nữ năng 
động trong cộng đồng và đào tạo họ trở thành tập huấn 
viên (ToT), để sau đó họ có thể tập huấn những nông 
dân nữ khác. Việc này cũng góp phần khuyến khích phụ 
nữ tham gia vào vai trò lãnh đạo/điều hành và trở nên tự 
tin hơn. Đồng thời, họ có thể tạo không gian thoải mái 
và an toàn cho các nữ nông dân khác học hỏi. Nhiều tài 
liệu nghiên cứu ghi nhận bằng chứng cho thấy khi nông 
dân nữ được hướng dẫn bởi các tập huấn viên nữ thì tỷ lệ 
áp dụng công nghệ tăng lên (Kondylis và cộng sự, 2016).

C6: Chúng tôi không muốn gia tăng gánh nặng 
cho phụ nữ khi giới thiệu các thực hành mới. 
Chúng tôi có thể làm gì?

Đây là ý kiến rất hay. Phụ nữ thường là người chịu thêm 
gánh nặng sức lao động và thời gian phát sinh khi thực 
hiện các biện pháp mới. Hơn nữa, nếu thực hành mới đòi 
hỏi nhiều sức lao động, tỷ lệ áp dụng sẽ không cao. Ví dụ, 
sử dụng lớp phủ, tái vun gốc, và vệ sinh đồng ruộng là 
những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn thiệt hại do bọ 
hà gây ra, nhưng lại cần thêm nhiều sức lao động, thời 
gian và chi phí. Một số biện pháp như sử dụng thiên địch 
của sâu hại, ví dụ ký sinh trên sâu ăn lá khoai tây, bẫy 
pheromone, và máy phun thuốc bằng điện cỡ nhỏ có thể 

Bà mẹ và con trai trên đồn điền chuối ở Isingiro, 
Uganda • Ảnh:  A. Rietveld.

Chuyên gia của CIP giải thích cách sản xuất cây giống theo phương pháp 
nuôi cấy mô cho cán bộ thực địa ở Kvemo Kartli, Georgia • Ảnh: I. Mdzeluri.
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giúp tiết kiệm thời gian và sức lao động. Hỗ trợ cho việc 
cơ giới hoá trong hoạt động phun thuốc, cày bừa và thu 
hoạch có thể sẽ khuyến khích phụ nữ và nam giới đầu 
tư nhiều thời gian và công sức hơn cho quản lý dịch hại. 

C7: Chúng tôi có cần xem xét vấn đề giới khi đánh 
giá tập huấn quản lý dịch hại hay không? 

Có, bạn phải đánh giá xem phụ nữ và nam giới được 
hưởng lợi ra sao từ hoạt động tập huấn, và họ áp dụng 
những kiến thức học được trên đồng ruộng của gia đình 
như thế nào. Những lợi ích đối với phụ nữ có thể bao 
gồm những yếu tố chủ quan như tăng sự tự tin và quản 
lý tốt hơn sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ an ninh 
lương thực gia đình. Phụ nữ cũng có xu hướng chia sẻ 
thông tin với các phụ nữ khác, ví dụ như chị em ruột, 
chị em dâu, và bạn bè (Nhóm nghiên cứu GENNOVATE 
RTB-HT, 2017). Do đó, có những lợi ích gián tiếp lan toả ra 
ngoài nhóm đối tượng đích của dự án. Việc đánh giá dự 
án có đáp ứng giới cho phép các nhà nghiên cứu nhận 
xét mức độ áp dụng lăng kính giới trong thiết kế và thực 
hiện dự án, góp phần cung cấp các phương pháp tốt hơn 
cho người dùng trong tương lai.


