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VIỆC LÀM KHÔNG ĐƯỢC TRẢ CÔNG CỦA PHỤ NỮ TRONG GIA
ĐÌNH NÔNG THÔN: THỰC TRẠNG VÀ HỆ QUẢ TÁC ĐỘNG
HỒ NGỌC CHÂM*

Sau 30 năm Đổi Mới, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu kinh tế đáng ghi
nhận, từ một trong những nước nghèo trên thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình.
Trên bình diện xã hội, Việt Nam đã có bước chuyển biến lớn về bình đẳng giới ở một số
lĩnh vực như tiếp cận y tế, giáo dục. Trong lĩnh vực lao động - việc làm, khoảng cách về
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữa phụ nữ và nam giới đã được cải thiện, nhưng bất
bình đẳng trong phân bổ việc làm không được trả công xét theo giới vẫn không thay đổi
nhiều. Điều đó có thể khiến phụ nữ gặp thêm rào cản trong việc tham gia đầy đủ vào thị
trường lao động. Bài viết này phân tích thực trạng của việc làm không được trả công
trong các gia đình nông thôn Việt Nam cũng như những hệ lụy của nó đối với vị thế phụ
nữ trong gia đình và xã hội.
1. Quan niệm và cách lượng hóa giá trị kinh tế của việc làm không
được trả công
Việc làm không được trả công1 (VKTC) là tất cả những hoạt động cung cấp dịch vụ
cho một hộ gia đình nhưng không được trả công hay tiền lương, bao gồm việc chăm sóc
các thành viên trong gia đình, công việc nội trợ, các hoạt động tự nguyện tại cộng đồng.
Những hoạt động này được coi là việc làm bởi vì về mặt lý thuyết người ta phải trả tiền
cho một người khác để thực hiện những loại hình công việc này (Elson, 2000). Các
nghiên cứu quốc tế về “sử dụng thời gian” (Time Use Surveys) coi VKTC bao gồm các
hoạt động nhằm duy trì sự hoạt động của gia đình (nội trợ, tự sửa chữa vật dụng gia
đình….), chăm sóc các thành viên trong gia đình và các hoạt động tự nguyện tại cộng
đồng (như chăm sóc người già tại trung tâm, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng…)
(Budlender, 2008).
Xét từ góc độ kinh tế, sự phân công lao động theo giới trong gia đình liên quan
đến sự vận hành của thị trường lao động chính thức và phi chính thức. Mặc dù làm
việc nhà là hoạt động thiết yếu để duy trì sự tồn tại của con người, song rất khó hoặc
không thể quy thành giá trị kinh tế nên thường bị đánh giá thấp và không được trả
công. Vì vậy, các nghiên cứu trên thế giới đã sử dụng hai phương pháp dưới đây nhằm
cố gắng lượng hóa giá trị kinh tế của VKTC để làm rõ hơn những đóng góp của phụ
nữ thông qua loại hình công việc này (Budlender, 2008; Falth và Blackden, 2009;
Hegewisch và Gornick, 2011).
*

ThS, Viện Xã hội học.

1

Dịch từ tiếng Anh “Unpaid care work”.
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1) Phương pháp tính theo chi phí cơ hội: Lượng hóa giá trị lao động không được trả
công theo chi phí cơ hội dựa trên giả định rằng trong thời gian một cá nhân phải làm công
việc không được trả công thì anh ta phải từ bỏ và không thể làm những hoạt động mang
lại lợi ích khác có thể quy đổi ra tiền hoặc không ra tiền.

2) Phương pháp tính theo chi phí thay thế thị trường: Phương pháp này tính toán
những gì mà hộ gia đình phải chi ra theo lương để có được hoặc thuê người khác làm
những công việc mà gia đình đó phải tự mình làm. Giả định ở trong cách tiếp cận chi phí
thay thế thị trường là ở chỗ thời gian sử dụng cho những hoạt động không công có thể
được định giá trên cơ sở thu nhập tính theo giờ của những người làm những công việc
tương tự trên thị trường.
Căn cứ theo hai phương pháp trên, số liệu của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên
Hợp Quốc (OHCHR, 2013) cho thấy rằng nếu được tính toán và được quy đổi ra tiền tệ,
giá trị của lao động không được trả công trong gia đình ước tính chiếm từ 10% đến 39%
GDP của một quốc gia. Tuy nhiên, các nhà làm luật và các nhà làm chính sách thường
không công nhận giá trị hoặc đánh giá thấp giá trị kinh tế của những công việc này.
Tại Việt Nam, các nghiên cứu về VKTC mới chỉ tập trung vào khía cạnh giới trong
phân công lao động trong gia đình nên ít khi dùng thuật ngữ “việc không được trả công”
mà thường sử dụng cụm từ “việc nhà” (ISDS, 2008) hoặc “lao động gia đình” (Trung tâm
Nghiên cứu phụ nữ, 2006). Theo đó, nam giới được quan niệm như trụ cột kinh tế còn
phụ nữ là người nội trợ trong gia đình (Vũ Tuấn Huy & Deborah Carr, 2002). Trong
những năm gần đây, một số nghiên cứu về việc nhà cũng cố gắng lượng hóa giá trị của
công việc này. Cụ thể, sử dụng hai phương pháp tính toán như trên, nghiên cứu của Trung
tâm nghiên cứu Phụ nữ (2006) tại Hà Nội đã cho thấy tùy theo nghề nghiệp của người vợ
và người chồng, giá trị bằng tiền công của công việc nhà dao động từ 423 nghìn đồng đến
1.433 triệu đồng/tháng. Nghiên cứu của ISDS (2007) cũng tại quận Hà Đông, Hà Nội cho
thấy giá trị lao động đóng góp vào kinh tế gia đình thông qua làm việc nhà dao động từ
khoảng 530 nghìn đồng đến 1.194 triệu đồng/tháng. Rõ ràng là, những công việc nhà như
nội trợ, chăm sóc con cái, chăm sóc người già, người ốm trong gia đình do người phụ nữ
thực hiện có những đóng góp nhất định về mặt kinh tế cho gia đình. Tuy nhiên, những
đóng góp này của người phụ nữ thường bị bỏ quên vì cho rằng đó là những công việc lặt
vặt, không có giá trị về mặt kinh tế và mất thời gian.
2. Thực trạng việc làm không được trả công trong gia đình nông
thôn Việt Nam

Phụ nữ là người thực hiện chính các công việc nội trợ
Công việc nội trợ là những hoạt động nhằm thỏa mãn trực tiếp nhu cầu của các
thành viên trong gia đình. Quan niệm phổ biến trong xã hội cho rằng nội trợ không
phải là công việc mà chỉ là một phần vai trò của phụ nữ bởi lẽ công việc nội trợ và
chăm sóc con cái là một phần bản năng tự nhiên, cố hữu của phụ nữ. Người phụ nữ
gắn liền với vai trò người vợ, người mẹ, người nội trợ trong gia đình (Vũ Tuấn Huy
& Deborah Carr, 2002).
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Thực tế, phụ nữ làm chính công việc nội trợ là tình trạng phổ biến ở hầu khắp các
vùng miền của nông thôn Việt Nam. Số liệu thống kê giai đoạn 2000-2010 cho thấy số
giờ làm việc nhà giữa nam và nữ có sự chênh lệch lớn: nữ bỏ ra 2,3 giờ/ngày so với nam
là 1,5 giờ/ngày (ở nông thôn là 2,2 giờ so với 1,5 giờ) (Tổng cục Thống kê, Quỹ Mục tiêu
phát triển thiên niên kỷ, Liên Hợp Quốc, 2012).
Nghiên cứu của Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về gia đình nông thôn
Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2008 trên 3 miền Bắc, Trung, Nam cũng cho thấy rằng
phụ nữ vẫn luôn là người thực hiện chính các công việc nội trợ (chiếm từ 82% đến 89%)
(Số liệu dự án VS-RDE-05, 2004-2008). Tương tự, nghiên cứu của Knodel và cộng sự
(2010) cũng cho thấy công việc nội trợ, chăm sóc con cái trong gia đình vẫn chủ yếu do
phụ nữ thực hiện. Xu hướng này hầu như không có sự thay đổi trong suốt 40, 50 năm qua.
Ở một số vùng nông thôn điển hình vùng ven biển miền Trung, nơi gia đình sống
chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt thủy, hải sản, thời gian và khối lượng công việc nhà mà
phụ nữ phải làm còn nhiều hơn so với những người phụ nữ ở các vùng nông thôn khác.
Hàng ngày sau khi cùng tham gia đánh bắt thủy sản, phụ nữ còn phải gánh vác toàn bộ
việc nội trợ, trong khi nam giới thường dành thời gian nghỉ ngơi hoặc tham gia một số
hoạt động giải trí khác. Do đó, ngày làm việc của đa số phụ nữ ở vùng ven biển thường
kéo dài từ 4 giờ sáng đến nửa đêm (Mai Huy Bích và Lê Thị Kim Lan, 2002).
Trong những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, điển hình như trong gia đình người
Raglai và Cơ Ho cho thấy, bên cạnh việc tham gia hoạt động sản xuất ở mức độ đáng kể,
làm việc nhà và chăm sóc gia đình là công việc chính của phụ nữ. Rất ít nam giới tự
nguyện cùng làm công việc nhà với vợ. Nhìn chung, họ thường lảng tránh những công
việc này và tự giải thích cho rằng đó là công việc của phụ nữ và là tập quán từ xưa đến
nay của dân tộc (Nguyễn Thị Phương Yến, 2007).

Phụ nữ là người thực hiện chính các công việc chăm sóc trẻ em và chăm sóc người
già, người ốm trong gia đình
Trong gia đình, sự xuất hiện của đứa con khiến cho khối lượng công việc nhà của phụ nữ
tăng lên đáng kể. Bên cạnh nội trợ vốn là công việc thường nhật của phụ nữ, họ luôn phải dành
nhiều thời gian cho con hơn người chồng. Trong quan niệm của không ít người Việt vẫn tin rằng
không những sinh đẻ mà cả chăm sóc và dạy dỗ con cái trước hết và chủ yếu là trách nhiệm của mẹ
chứ không phải của cha. Khi người chồng chia sẻ việc nhà với vợ, anh ta nhận được lời khen từ bên
ngoài trong khi công việc này là bình thường đối với phụ nữ (Mai Huy Bích, 2003).
Sự tham gia của người cha vào chăm sóc con cái nhiều hay ít tùy thuộc vào độ tuổi
của đứa trẻ. Với trẻ sơ sinh, người cha hầu như ít tham gia vào việc chăm sóc con. Khi
con cái khoảng từ 3 đến 6 tuổi, người cha tham gia nhiều hơn vào chăm sóc con cái, tuy
nhiên mức độ người cha chăm sóc con cái vẫn ít hơn rất nhiều so với người mẹ. Có tới
80,5% người mẹ là người chủ yếu cho con ăn uống, tắm rửa, so với 4,1% người cha và
9% ông bà nội làm công việc đó (Vũ Tuấn Huy và Deborah Carr, 2002). Khi đứa trẻ đi
học, người vợ vẫn là người kèm cặp và giúp con học ở nhà nhiều hơn người chồng
(Hoàng Bá Thịnh, 2008).
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Phụ nữ cũng chủ yếu là người chăm sóc các thành viên cao tuổi, người ốm trong gia
đình
Phụ nữ không chỉ đơn thuần là người vợ, người mẹ mà còn là người con dâu, con
gái trong gia đình. Đối với đa số phụ nữ cao tuổi, người hỗ trợ nhiều nhất cho họ trong
cuộc sống hàng ngày là con gái của họ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, 32,5% phụ nữ
cao tuổi cho rằng con gái là người chăm sóc cho họ trong cuộc sống hàng ngày, tiếp đến
là con dâu 19,6% và cháu gái 13,7%. Trong khi đó, đối với nam giới cao tuổi, trong cuộc
sống hàng ngày người vợ vẫn là người chủ yếu chăm sóc họ, chiếm 64,2%, tiếp đến là
con dâu 13% và con gái 10,9% (ISMS, 2012). Những thành viên còn lại trong gia đình
như con trai, con rể, cháu trai, cháu gái tuy có tham gia chăm sóc người già khi họ ốm
đau, nhưng với tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với người vợ, con gái và con dâu.
Có thể thấy rằng các công việc trong gia đình nông thôn như nội trợ, chăm sóc trẻ
em, người già, người ốm chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái thực hiện. Nam giới ít tham
gia thực hiện các công việc này. Xu hướng phụ nữ thực hiện các công việc không công
trong gia đình hầu như không có sự thay đổi trong suốt 40 - 50 năm qua. Đặt trong bối
cảnh xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi và phụ nữ ngày càng bình đẳng hơn với nam
giới trong nhiều lĩnh vực, thì việc người phụ nữ tiếp tục là người chịu trách nhiệm chính
công việc không được trả công trong gia đình suốt mấy thập kỷ qua là một vấn đề cần
phải giải quyết.
3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc làm không được trả công trong gia đình của
phụ nữ nông thôn

Quan niệm về phân công lao động theo giới trong gia đình
Tại Việt Nam, quan niệm về phân công lao động theo giới như mô tả ở trên là khá
phổ biến và đã có từ lâu đời. Trong khi người chồng phải là trụ cột kinh tế trong gia đình thì
người vợ được coi là người nội trợ. Phẩm chất của người phụ nữ là người nội trợ giỏi, biết
dạy con cái được đánh giá cao hơn so với học vấn cao, nghề nghiệp có uy tín trong xã hội
(Vũ Tuấn Huy và Deborah Carr, 2002). Quá trình xã hội hóa trong gia đình càng làm cho
phân công lao động theo giới trở nên phổ biến. Ngay từ khi còn nhỏ, các bé trai đã không
được khuyến khích học hỏi các hoạt động như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc trẻ em. Ngoài ra,
những chuẩn mực xã hội cũng như định kiến giới góp phần khiến cho nam giới có sự mâu
thuẫn giữa hành vi và thái độ. Phản ứng từ những người xung quanh khiến nam giới tham
gia nội trợ cảm thấy bị coi thường và điều đó khiến họ ngần ngại làm các công việc này.

Các yếu tố liên quan đến đặc điểm gia đình
Có thể thấy rằng các yếu tố liên quan đến đặc điểm gia đình như số thế hệ trong gia
đình, số năm kết hôn, địa bàn cư trú của gia đình, sự tham gia của con cái vào các công
việc trong gia đình hay nghề nghiệp của vợ/chồng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời
gian thực hiện những công việc không được trả công trong gia đình của phụ nữ.
Với những gia đình sống nhiều thế hệ, có nhiều thành viên trong gia đình thì thời
gian dành cho công việc gia đình của người phụ nữ giảm đi do có sự chia sẻ của các thành
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viên khác trong gia đình. Bố mẹ chồng thường giúp con cái trong việc chăm sóc trẻ em
còn nhỏ trong gia đình (Đặng Thị Việt Phương, 2006). Con cái lớn trong gia đình cũng
tham gia làm việc giúp người mẹ, nhưng điều này chỉ đáng kể ở những gia đình có con
gái lớn (Vũ Tuấn Huy và Deborah Carr, 2002; Số liệu dự án VS-RDE-05, 2004-2008).
Trong khi đó, sự tham gia của con trai lớn ít làm giảm thời gian nội trợ của người mẹ.
Độ dài của cuộc hôn nhân có ảnh hưởng nhất định đến thời gian cũng như người
thực hiện chính những công việc không được trả công trong gia đình. Với phong tục cư
trú ở nhà chồng, người phụ nữ với vị trí là con dâu trong gia đình thường là người làm
hầu hết các công việc nội trợ trong những năm đầu sau khi kết hôn. Khi độ dài hôn nhân
tăng lên, tỉ lệ và thời gian người vợ làm việc nội trợ giảm đi do có sự trợ giúp của con cái
(Vũ Mạnh Lợi, 2004).
Nghề nghiệp của người vợ, người chồng cũng tác động không nhỏ đến thời gian
làm công việc gia đình của người phụ nữ nông thôn. Với những gia đình mà người chồng
và người vợ cùng làm nông nghiệp, người chồng làm việc ở gần nhà thì khả năng chia sẻ
công việc nội trợ với người vợ sẽ tăng lên. Đối với những hộ gia đình phi nông nghiệp có
người vợ làm buôn bán và/hoặc nghề thủ công nghiệp, hoặc những hộ gia đình cả hai vợ
chồng cùng làm việc trong khu vực nhà nước thì thời gian người chồng làm việc nhà tăng
lên và góp phần giảm bớt công việc nội trợ của người vợ (Vũ Tuấn Huy và Deborah Carr,
2002; ISDS, 2008). Đối với những gia đình mà người chồng hay vắng nhà do nhiều
nguyên nhân khác nhau thì việc giáo dục và chăm sóc con cái thường được giao toàn bộ
cho người vợ (Hoàng Bá Thịnh, 2008).

Các yếu tố về mặt chính sách và sự phát triển khoa học công nghệ
Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng ảnh hưởng đến thời gian làm việc nhà
của người phụ nữ. Với việc ra đời của công nghệ thiết bị hiện đại trong gia đình cùng với
đó là sự sẵn có các dịch vụ chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già trong gia đình, phụ nữ
phần nào được giảm nhẹ gánh nặng việc nhà. Tuy nhiên, không phải gia đình nông thôn
nào cũng đủ chi phí và đủ khả năng chi trả cho những dịch vụ này.
Về mặt chính sách, có thể thấy rằng một số quy định về mặt chính sách hiện nay
đang góp phần làm giảm nhẹ gánh nặng việc nhà đối với phụ nữ. Luật Hôn nhân và Gia
đình Việt Nam năm 2014 cũng đã có những quy định về việc người chồng phải có trách
nhiệm chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình (Điều 19, Luật Hôn nhân và Gia
đình năm 2014). Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung năm 2014 cũng quy
định về việc nam giới có vợ sinh con được phép nghỉ (từ 5 ngày đến 14 ngày tùy từng
trường hợp) để tham gia vào việc chăm sóc trẻ em (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Tuy
nhiên, hiệu quả của các chính sách đến đâu thì vẫn chưa có sự đánh giá.
Như vậy, các yếu tố nói trên có thể làm tăng, có thể làm giảm thời gian thực hiện
việc nhà của người phụ nữ. Tuy nhiên, có thể thấy rằng một số yếu tố làm giảm thời gian
làm việc nhà của thế hệ phụ nữ này có thể làm tăng thời gian làm việc nhà của thế hệ phụ
nữ tiếp theo. Điều này phản ánh xu hướng phụ nữ làm việc nhà hầu như không có sự thay
đổi trong thời gian qua.
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4. Tác động của việc làm không được trả công trong gia đình đối với phụ nữ
Do phụ nữ dành nhiều thời gian cho VKTC trong gia đình hơn so với nam giới nên
đây là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ gặp nhiều trở ngại trên thị trường lao
động. Trở ngại này thể hiện ở khả năng tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động, chất
lượng công việc cũng như tạo ra khoảng cách về tiền lương/tiền công giữa nam giới và nữ
giới. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động giải
trí trong thời gian rảnh rỗi của phụ nữ.

Khả năng tham gia lao động có thu nhập
Các kết quả nghiên cứu về giới của UNDP (2012) đã cho thấy rằng bởi những gánh
nặng về lao động không được trả công trong gia đình, nữ giới thường tạm thời bỏ việc để
chăm sóc con cái, đặc biệt là khi con còn nhỏ. Từ đó, những tích lũy kinh nghiệm trên thị
trường lao động của nữ giới bị giảm đi. Điều này càng hạn chế kinh nghiệm của họ trên
thị trường lao động và dẫn đến thu nhập ngày càng giảm. Thu nhập thấp từ công việc
càng cổ vũ cho quan điểm rằng nữ giới nên chuyên tâm vào các công việc không công
trong gia đình chứ không phải là nam giới. Từ đó, những khác biệt về giới ngày càng sâu
sắc hơn trên thị trường lao động. Theo Ferrant và cộng sự (2014), giảm thời gian cho
VKTC trong gia đình sẽ giúp tỉ lệ phụ nữ có việc làm tăng lên.
Đối với những phụ nữ trong độ tuổi lao động, do công việc dành cho gia đình chiếm
thời gian tương đối nhiều trong tổng quỹ thời gian hàng ngày của người phụ nữ nên họ
thường khó khăn trong việc sắp xếp công việc gia đình để tham gia các khóa học nâng
cao trình độ tay nghề. Thực tế là chỉ có khoảng 1% nữ giới có bằng nghề dài hạn, trong
khi tỉ lệ nam giới có bằng nghề dài hạn cao gấp 3 lần (Viện Khoa học Lao động và xã hội,
2010). Như vậy, nếu nữ giới được mong đợi chủ yếu làm các công việc không được trả
công thì sẽ không có nhiều khoản đầu tư giáo dục dành cho họ bởi điều đó được xem là
không cần thiết. Các bé gái có nguy cơ bị cho thôi học để trợ giúp gia đình hơn là các bé
trai. Điều này sẽ giới hạn lựa chọn về nghề nghiệp và thu nhập của nữ giới trên thị trường
lao động.

Chất lượng công việc của phụ nữ trên thị trường lao động
Dành nhiều thời gian cho VKTC sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc được trả
công của phụ nữ trên thị trường lao động. Thời gian phụ nữ phải làm việc nhà càng nhiều
thì khả năng họ phải làm những công việc bán thời gian hoặc các công việc “thấp kém”
trên thị trường lao động càng tăng lên. Bởi lẽ những VKTC trong gia đình đã tiêu tốn
nhiều thời gian và công sức của người phụ nữ khiến cho họ bị hạn chế trên thị trường lao
động. Việc cố gắng làm hài hòa giữa VKTC trong gia đình với công việc được trả công
trên thị trường lao động có thể dẫn đến tình trạng được gọi là “hạ cấp nghề nghiệp”
(occupational downgrading), nơi mà người phụ nữ lựa chọn những công việc dưới kỹ
năng của họ và một số chấp nhận làm việc ở những điều kiện nghèo nàn (Hegewisch và
Gornick, 2011). Hiện nay ở Việt Nam, tuy phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội tham gia thị
trường lao động, họ vẫn tiếp tục gặp nhiều bất lợi so với nam giới. Phụ nữ có xu hướng
tham gia nhiều hơn vào các loại hình công việc được Tổ chức lao động quốc tế gọi là
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“việc làm dễ bị tổn thương”. Trên thị trường lao động, vị thế của phụ nữ luôn thấp hơn so
với nam giới. So với nam giới, tỉ lệ phụ nữ thấp hơn so với nam giới ở các công việc như
chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, làm công ăn lương (Tổng cục Thống kê, Quỹ Mục tiêu
phát triển thiên niên kỷ, Liên hợp quốc, 2012). Tỉ lệ phụ nữ tham gia bộ máy lãnh đạo
cũng thấp hơn nhiều so với nam giới. Phụ nữ muốn tham gia chính trị hoặc đời sống công
cộng phải cân nhắc vì phải cân đối giữa trách nhiệm với gia đình và các nghĩa vụ về
chuyên môn, chính trị. Tỉ lệ phụ nữ chỉ cao hơn nam giới trong lĩnh vực lao động nông
nghiệp và trong lao động gia đình - những công việc được xem như không có việc làm
(WB, 2011).

Khoảng cách về thu nhập trên thị trường lao động
Xét về mặt tiền công/tiền lương trên thị trường lao động, tiền công/lương của phụ
nữ luôn thấp hơn so với nam giới. Sự bất bình đẳng này không chỉ tồn tại trên thị trường
lao động của Việt Nam, nó còn là tình trạng chung trên thị trường lao động tại nhiều quốc
gia trên thế giới. Một phân tích xuyên quốc gia của Ferrant và cộng sự (2014) đã chỉ ra
rằng ở những quốc gia nào mà phụ nữ dành nhiều thời gian cho công việc không được trả
công trong gia đình cũng như có khoảng cách lớn với nam giới về thời gian dành cho
những công việc không công này thì khoảng cách giới trong tiền lương theo giờ lao động
cũng tăng lên. Cụ thể, ở những nước mà phụ nữ dành thời gian cho công việc chăm sóc
trong gia đình gấp đôi nam giới thì mức lương của phụ nữ chỉ bằng 65% so với nam giới
ở trong cùng một loại hình công việc trên thị trường lao động. Nếu thời gian của phụ nữ
cho việc nhà nhiều gấp 5 lần so với nam giới thì mức thu nhập của phụ nữ chỉ bằng 40%
so với nam giới (Ferrant và cộng sự, 2014). Tại Việt Nam, chênh lệch về tiền lương giữa
nam giới và nữ giới luôn vào khoảng 15% trong suốt thời kỳ 2004-2014. Bên cạnh
nguyên nhân về sự khác biệt trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, yếu tố phụ
nữ kết hôn và sinh con khiến gánh nặng việc nhà ngày càng tăng cũng là một trong những
lý do tạo nên sự chênh lệch tiền lương này (Viện Khoa học Lao động và xã hội, 2015).

Hoạt động trong thời gian rỗi
Đặc điểm chung của phụ nữ nông thôn là họ hầu như không có thời gian rảnh rỗi để
nghỉ ngơi. Vì không có thời gian nghỉ ngơi nên họ cũng ít tham gia các hoạt động có tính
chất vui chơi, giải trí (Nguyễn Tuấn Minh, 2011). Phụ nữ nông thôn luôn tranh thủ thời
gian trong ngày để có thể làm kết hợp nhiều công việc với nhau nên thời gian dành cho
việc nghỉ trưa của họ hầu như rất ít. Do mất nhiều thời gian cho việc nhà, có tới 50% phụ
nữ cho biết họ không ngủ trưa trong khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 35,5%. Phụ nữ mất
nhiều thời gian làm việc nhà nên họ khó có thời gian để đi chơi hay để thực hiện các vai
trò cộng đồng khác (ISDS, 2008).
Như vậy, công việc nhà vẫn chiếm nhiều thời gian, sức lực và tâm lực của đa số phụ
nữ trong khi họ cũng là một lao động chính tạo thu nhập cho gia đình. Đó là nguyên nhân
làm cho phụ nữ không còn nhiều thời gian để thực hiện các quyền con người cơ bản như
nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, học tập nâng cao trình độ, làm việc có thu nhập, hay
hưởng thụ văn hóa.
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5. Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý chính sách
Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy rằng những công việc không được trả công
trong gia đình do người phụ nữ và trẻ em gái thực hiện có những đóng góp cho nền kinh
tế nói chung cũng như cho sự phát triển con người nói riêng. Từ năm 2008, UNDP đã bắt
đầu sử dụng mô hình 3R do Diane Elson đề xuất nhằm định hướng cho các hoạt động và
chính sách công liên quan đến VKTC (Falth và Blackden, 2009). Mô hình 3R bao gồm
các thành tố sau:

Công nhận (Recognition) vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong việc thực hiện các
công việc không được trả công trong gia đình cũng như thừa nhận giá trị về mặt kinh tế
và xã hội của loại hình công việc này

Giảm nhẹ (Reduction) gánh nặng và thời gian mà người phụ nữ phải thực hiện
VKTC trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ nghèo.

Phân phối lại (Redistribution) VKTC trong gia đình ở các cấp độ khác nhau, ở cấp
độ giữa nam giới và nữ giới, cấp độ gia đình, cộng đồng và xã hội.
Trên thực tế, mô hình 3R đã phát huy tác dụng nhất định ở một số quốc gia. Điển
hình như tại Pakistan, chính phủ nước này đã thực hiện chương trình đưa nước sạch gần
hơn đến các hộ gia đình. Do không còn phải mất nhiều thời gian đi lấy nước sạch, tỉ lệ
phụ nữ tham gia lực lượng lao động tăng lên đáng kể. Tại Nam Phi, các chương trình điện
khí hóa nông thôn đã làm giảm đáng kể thời gian phụ nữ dành cho công việc gia đình. Và
điều này dẫn đến tỉ lệ phụ nữ nông thôn tại quốc gia này tham gia thị trường lao động
tăng lên 9% (Ferrant và cộng sự, 2014).
Tại Việt Nam, các nghiên cứu VKTC trong gia đình đã được chú ý qua các công
trình nghiên cứu về phân công lao động trong gia đình. Tuy nhiên, mới có rất ít các ước
lượng về giá trị cũng như những hệ lụy của nó đối với phụ nữ và trẻ em gái, và nếu có
cũng chỉ ở phạm vi nhỏ, không đủ để có thể suy rộng ra tầm quốc gia.
Việt Nam có thể học hỏi các kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện các nghiên
cứu về lao động không được trả công trong gia đình, từ đó đưa ra những bằng chứng cụ
thể về giá trị của loại hình công việc này về mặt kinh tế và về mặt xã hội và đưa ra những
đề xuất chính sách, giúp cho loại hình công việc này được nhìn nhận, đánh giá theo đúng
giá trị của nó. Có như vậy, giá trị của phụ nữ và trẻ em gái mới được đáng giá đúng mức
khi họ là người thực hiện chính loại hình công việc này.
6. Kết luận
Có thể thấy rằng tại Việt Nam, mặc dù nam giới đã và đang tham gia nhiều hơn vào
các công việc không được trả công trong gia đình, song hiện nay phần lớn các công việc
này vẫn được thực hiện bởi phụ nữ và trẻ em gái, và xu hướng này dường như ít thay đổi,
đặc biệt là trong các gia đình nông thôn. Điều này đã được khẳng định bởi kết quả của
nhiều nghiên cứu, bao gồm cả các nghiên cứu quốc gia cũng như các nghiên cứu có qui
mô nhỏ hơn. Người phụ nữ ngoài việc phải tham gia các công việc được trả công trên thị

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Hồ Ngọc Châm

89

trường lao động, khi trở về nhà, họ lại dành phần lớn thời gian của mình cho các công
việc nhà.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng làm giảm thời gian thực hiện công việc không được trả
công của người phụ nữ như sự tham gia của các thành viên khác trong gia đình, độ dài
hôn nhân… nhưng nhìn chung theo hướng giảm thời gian của thế hệ phụ nữ này bằng
hình thức chuyển việc nhà sang thế hệ phụ nữ khác. Các chính sách tuy khuyến khích sự
chia sẻ của nam giới với phụ nữ về việc nhà nhưng hiệu quả của chính sách cũng chưa
được đánh giá.
Bằng việc sử dụng hai phương pháp tính toán theo chi phí cơ hội và phương pháp
tính theo chi phí thay thế thị trường, các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy rằng, lao
động không được trả công trong gia đình không phải là những công việc lặt vặt, không có
giá trị về mặt kinh tế. Từ đó, họ kêu gọi các quốc gia cần có sự nhìn nhận, đánh giá lại vai
trò của phụ nữ thông qua việc nhà, và kêu gọi các hình thức giảm nhẹ gánh nặng việc nhà
cho người phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc phân phối lại công việc không được trả
công trong gia đình từ phạm vi gia đình đến cộng đồng.
Đặt trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày càng có nhiều thay đổi, các thành tựu về
mặt xã hội như tỉ lệ đi học và trình độ học vấn của phụ nữ tăng lên, tỉ lệ phụ nữ tham
chính cũng như tham gia thị trường lao động được cải thiện, việc phụ nữ tiếp tục là người
thực hiện chính công việc nhà là một khoảng trống của Việt Nam trong thực hiện mục
tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và tăng cường vị thế, năng lực cho phụ nữ.
Hiện chưa có các tính toán về giá trị kinh tế của lao động không được trả công trong
gia đình trên phạm vi quốc gia, vì vậy chưa có nhiều bằng chứng về đóng góp kinh tế của
phụ nữ khi họ thực hiện việc nhà. Việt Nam nên học tập các kinh nghiệm của quốc tế và
tiến hành những điều tra trên phạm vi quốc gia cũng như có các tính toán để lượng hóa
giá trị của việc nhà, để từ đó thấy được sự đóng góp về mặt kinh tế của người phụ nữ qua
loại hình công việc này. Về lâu dài, các chính sách và các chương trình về lao động và
việc làm cũng cần tính đến loại hình công việc này và đưa ra các chính sách nhằm giảm
gánh nặng việc nhà cho nữ giới thông qua sự thấu hiểu và chia sẻ của nam giới.
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