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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới. Đáng chú ý, trong xu hướng lao động nam giới ngày càng chuyển khỏi sản 

xuất nông nghiệp và di cư ra thành phố tìm việc làm thì phụ nữ đang giữ vị trí trung 

tâm và đóng vai trò quyết định trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, cộng 

đồng, tham gia trực tiếp, tích cực và vận động người thân trong gia đình tham gia xây 

dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng đời 

sống văn hoá, tinh thần và quản lý cộng đồng [15]. 

 Phát triển nông nghiệp nông thôn luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng 

và Nhà nước Lào. Trong đó việc thực hiện các dự án phát triển nông thôn sẽ mang lại 

hiệu quả và tạo ra những cơ hội để phát triển cho khu vực nông thôn. Nông dân là chủ 

thể và là đối tượng chính của các khu vực nông thôn, vì vậy, các hoạt động phát triển 

nông thôn sẽ mang lại tính hiệu quả cao nhất nếu công việc đó được giải quyết và 

được tham gia bởi người dân. Người dân là những người tự tổ chức ra kế hoạch thực 

hiện, tự tìm ra vấn đề và tự tìm cách giải quyết vấn đề đó. 

Đến cuối năm 2006, phong trào làng mới Saemaul Undong đề cao “Tinh thần 

saemaul” đã bắt đầu vào Lào, với mục tiêu chung là hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội của Lào, và mục tiêu cụ thể là tăng cường năng lực, ý thức, khả năng sản xuất 

nông nghiệp cho người dân nông thôn và có thể áp dụng những khả năng và ý thức 

này trong thực tiễn để đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Mô hình Saemaul Undong đã và 

đang triển khai theo nghị quyết Đại Hội lần thứ IX, hoạch định phát triển kinh tế-xã 

hội của chính phủ và quyết nghị 03 của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng trong việc 

xây dựng tỉnh thành đơn vị chiến lược, xây dựng huyện thành đơn vị mạnh mẽ toàn 

diện và xây dựng làng thành phát triển cụm làng. 

Huyện ThouLakhom trong những năm qua đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức triển khai các hoạt động phát triển nông thôn. Trong tiến trình triển khai, 

Huyện đã đạt được những hiệu quả đáng phấn khởi, bộ mặt, diện mạo nông thôn thay 

đổi, đời sống vật chất, tinh thần, môi trường được cải thiện nâng cao. Tuy nhiên, trong 

quá trình triển khai thực hiện các dự án còn gặp khó khăn và thách thức, vai trò, sự 

tham gia của người dân đặc biệt là phụ nữ còn hạn chế như không tiếp cận được thông 

tin, không có quyền ra quyết định trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 
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Saemaul Undong. Mô hình Saemaul Undong được triển khai mạnh mẽ trên các làng 

thuộc huyện ThouLakhom, các công trình kỹ thuật, các cơ sở kinh tế, các công trình 

văn hóa, phúc lợi công cộng được quan tâm, đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, một số công 

trình xây dựng chưa đáp ứng được theo quy hoạch, tiến độ xây dựng các công trình 

chưa đảm bảo, cảnh quan nông thôn chưa thật sự khang trang, sự tham gia đóng góp 

của người dân còn nhiều hạn chế đã gây không ít khó khăn cho quá trình triển khai mô 

hình Saemaul Undong tại các làng thuộc huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn. Vấn 

đề sự tham gia của phụ nữ thực hiện chủ yếu thông qua một số mô hình phát triển 

nông thôn theo mô hình Saemaul Undong (SMU) vẫn còn mang tính hình thức, chưa 

được cụ thể hoá một cách chi tiết, chưa mô phỏng nó thành phương pháp để thực hiện 

có tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế. 

 Chính vì vậy, Luận văn này muốn tập trung vào việc nghiên cứu phân tích, 

đánh giá thực trạng tham gia của phụ nữ trong các dự án, nghiên cứu nhằm đề xuất 

những giải pháp thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển 

nông thôn theo mô hình Saemaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, 

Lào hiện nay. Từ những vấn đề từ thực tiễn, tôi đã lựa chọn và tiến hành nghiên cứu 

đề tài “Tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong ở huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào”. 

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Những năm vừa qua, vấn đề phát triển nông thôn theo mô hình SMU tại Lào và 

các nước khác được một số nhà nghiên cứu quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau. 

Nhiều công trình đã góp phần giải đáp những đòi hỏi bức thiết của thực tế đối với xã 

hội trong nông thôn nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng. 

 Bài báo khoa học của Ms. Vanna Chomsavanh 2013 “Vai trò của phụ nữ trong 

sự phát triển nông thôn theo mô hình SMU tại tỉnh Thoulakhom” [32], trong công trình 

nghiên cứu này tác giả đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của phụ nữ, từ ðó 

ðã đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong các dự án phát triển nông 

thôn theo mô hình của SMU tại tỉnh Thoulakhom, Lào. 

 Bài báo khoa học của Duangphet Matsavong 2013 “Tham gia của người dân 

trong phát triển nông thôn theo mô hình SMU tại Lào” [33] tác giả đã đi sâu phân tích 

quá trình phát triển nông thôn và sự tham gia của người dân trong quá trình phát triển 

nông thôn theo mô hình của SMU. Trong bài nghiên cứu này có thể thấy rằng trong 
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quá trình phát triển nông thôn theo mô hình SMU này thì người dân đã tập trung vào 

việc tham gia tích cực trong những quá trình phát triển nông thôn theo mô hình SMU 

bao gồm: tham gia của người dân trong việc trao đổi ý kiến, lên kế hoạch, quyết tâm, 

cùng có lợi. Trong qúa trình phát triển nông thôn theo mô hình SMU này thì đã tập 

hợp người dân toàn làng cùng nhau phát triển như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển 

kinh tế gia đình theo khả năng của mình.  

 Báo cáo tổng kết hội thảo chuyên môn năm 2013 “Thực hiện chiến lược phảt 

triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo tại Lào” [9]. Trong báo cáo này đã trình bày 

một số ý kiến của Kim Hoo Kong, “là người đầu tiên đã đưa ra và tổ chức mô hình 

SMU tại Lào”, ông có đóng góp rất có ý nghĩa với việc phát triển nông thôn theo mô 

hình SMU này là “ điều quan trọng nhất trong việc tổ chức thực hiện theo mô hình này 

chính là phải có 3 điều: 

 Một là sự kiên trì: SMU chính là quá trình luyện tập của người dân, thể hiện sự 

cố gắng nỗ lực và trong lòng tin của những người đã thực hiện liên tục, điều đó chính 

là sự kiên trì . 1) Nếu kiên trì thì sẽ ăn ngon ở ngon, trong đó nếu cùng nhau làm một 

việc thật cố gắng thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn. 2) Sự chăm chỉ trở thành lương 

thiện: lương thiện là điều cơ bản để đánh giá giá trị của con người, ai mà có sự lương 

thiện là người không bị lừa gạt, không nói dối, dẫn đến mọi người được kín trọng, yêu 

thương. 3) Tiết kiệm trở thành phát triển: nếu con người không chi tiêu những điều 

không cần thiết trong đời sống của mình và biết đầu tư thì sẽ giúp phát triển kinh tế gia 

đình của mình nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. 

 Hai là trở thành người chủ động: có thể nói rằng mô hình SMU này đã khai thác 

nguồn nhân lực có ý thức để hỗ trợ giúp đỡ mình ra khỏi sự nghèo nàn và chủ động 

phát triển khả năng cơ bản của bản thân. 1) Không có gì quan trọng bằng sự hiểu biết 

mình: Khi nào mình biết những điều tốt, điều yếu của mình thì mình có thể thay đổi và 

tìm hiểu cách để cho mình tốt hơn. 2) Nương cậy bản thân: chủ động thực hiện công 

việc của mình, tự hỗ trợ giúp đỡ mình. 

 Ba là sự đoàn kết: nếu có sự đoàn kết giữa mọi người để thực hiện công việc 

nào đó thì sẽ dễ dàng thành công hơn. Nếu mọi người cũng hỗ trợ nhau trong công 

việc, có thể nhận thấy cảm giác yêu thương và thân thiết với nhau, có cả cái tôi và 

những người xung quanh mà cùng nhau sinh sống. 
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 Luận án của Ms. Souvanny Lorvixay 2015 “Ảnh hưởng của các dự án phát 

triển theo mô hình SMU đến chất lượng đời sống của người dân tỉnh Thoulakhom” 

[30]. Bài nghiên cứu này tác giả đã đi sâu về những gì liên quan đến chất lượng đời 

sống của người dân tỉnh Thoulakhom khi mô hình SMU bắt đầu triển khai. Trong đó 

tác giả đã đi rộng hơn với chất lượng về thể chất, tinh thần và thấy rằng chất lượng về 

thể chất đã thay đổi khá tốt, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người dân như: ăn 

uống, ăn mặc, đi lại, sức khoẻ, nhà ở… còn chất lượng tinh thần thì có thể thấy rất rõ ở 

chỗ người dân có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vì có sự hỗ trợ của sự phát triển của 

công nghệ kỹ thuật. Ngoài ra còn có sự giúp đỡ yêu thương nhau của những người 

trong cụm làng cùng nhau phát triển để thay đổi đời sống của bản thân tốt hơn, bền 

vững hơn. 

Nghiên cứu của Cao Thị Kim Dung (2015) Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, 

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới 

tại huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh” [4]. Trong công trình nghiên cứu này, tác giả đã đi 

sâu đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của phụ nữ trong 

xây dựng nông thôn mới, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong 

xây dựng nông thôn mới tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.  

Nghiên cứu của Trần Thị Hằng (2017) Luận văn thạc sĩ khoa học triết học, Đại 

học Sư Phạm Hà Nội “Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở 

huyện Thường Tín, Hà Nội hiện nay” [7]. Trong công trình này, tác giả đã nghiên cứu 

một cách hệ thống những vấn đề lý luận chung về phụ nữ, vai trò của phụ nữ nông 

thôn và vai trò của người phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, đề tài cũng 

đã đưa ra những định hướng cho việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, biện pháp về phát 

huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới; có thể làm tài liệu tham khảo 

trong giảng dạy và cũng có ý nghĩa kiến nghị với Đảng và Nhà nước Việt Nam có 

những chính sách cụ thể nhằm nâng cao vai trò người phụ nữ trong trong lĩnh vực xây 

dựng nông thôn mới nói riêng và các hoạt động chính trị-xã hội nói chung trong giai 

đoạn hiện nay. 

Như vậy, nghiên cứu về xây dựng nông thôn mới đã có nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm, đề cập và có nhiều công trình, đề tài công bố có giá trị cả về lý luận và ứng 

dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, trong các công trình, mỗi tác giả thường chỉ đề cập 

đến một khía cạnh nào đó trong việc xây dựng xây dựng nông thôn mới và thường đề 
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cập ở dạng chung nhất hoặc trong một địa phương cụ thể; rất ít đề tài đi sâu nghiên 

cứu về sự tham gia của người dân đặc biệt là phụ nữ và vai trò của chính quyền địa 

phương trong xây dựng nông thôn mới theo mô hình SMU. Đây là một khoảng trống 

nghiên cứu mà bản thân nhận thấy cần phải có sự nghiên cứu tiếp để góp phần khắc 

phục đựợc những khó khăn tồn tại, thúc đẩy sự SMU tại huyện Thoulakhom, tỉnh 

Viêng Chăn, Lào.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu thực trạng tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông 

thôn theo mô hình Semaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, tìm ra 

những yếu tố tác động đến sự tham gia của phụ nữ và đề xuất các khuyến nghị nhằm 

tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Semaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Phân tích và đánh giá thực trạng tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển 

nông thôn theo mô hình Semaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn. 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát 

triển nông thôn theo mô hình Semaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn. 

- Đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các 

dự án phát triển nông thôn theo mô hình Semaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh 

Viêng Chăn, Lào.  

4. Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng 

Tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU. 

4.2. Khách thể  

    Các phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn, các hộ gia đình nông dân, cán 

bộ chính quyền cấp huyện cấp làng, cán bộ dự án. 

4.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi thời gian: Các số liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 

2014-2019. 

- Phạm vi không gian: nghiên cứu được tiến hành ở huyện ThouLaKhom, tỉnh 

Viêng Chăn, Lào. 
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- Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu về tham gia của phụ nữ trong 

các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Semaul Undong đã và đang triển khai ở 

huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào. 

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

 Luận văn khái quát, hệ thống hóa các lý thuyết xã hội học như lý thuyết nữ 

quyền, lý thuyết vai trò và lý thuyết nhu cầu của Maslow để nghiên cứu về tham gia 

của phụ nữ trong các hoạt động phát triển nông thôn mới theo mô hình SMU nhằm 

làm rõ những vấn đề cụ thể của xã hội Lào. Đây là một trong những nỗ lực gắn kết lý 

luận với thực tiễn trong nghiên cứu. Đóng góp về mặt lý thuyết của luận văn là sự vận 

dụng lý thuyết trong thực tiễn cụ thể một cách linh hoạt và phù hợp. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn  

 Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp xã hội quan tâm nhiều hơn về vai trò của phụ 

nữ trong việc tham gia các hoạt động xã hội nói chung, phát triển kinh tế của những 

địa phương mà mình sinh sống nói riêng. Ngoài ra, luận văn còn thu thập được những 

thông tin cần thiết cho chính quyền từng cấp tham khảo để xây dựng, sửa đổi chính 

sách, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm tiếp cận vào tăng cường sự bình 

đẳng giới trong xã hội.  

6. Phƣơng pháp nghiên cứu  

6.1. Phương pháp luận chung 

 Luận văn sử dụng phương pháp Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin, quán triệt quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước Lào, 

vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng đồng thời kết 

hợp các kỹ thuận thu thập và xử lý thông tin khác nhau 

6.2. Phương pháp phân tích tài liệu  

 Các phương pháp phân tích định tính và định lượng được sử dụng và kết hợp 

một cách linh hoạt, áp dụng một cách cơ bản đối với các số liệu điều tra thu thập được.  

6.3. Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi  

- Chọn mẫu điều tra: khảo sát trực tiếp ý kiến của phụ nữ gồm 180 người của 6 

làng. Mỗi làng chọn 30 người ngẫu nhiên theo danh sách do trưởng thôn cung cấp. 

Ngoài ra còn phỏng vấn để lấy ý kiến của người dân về sự tham gia của phụ nữ (gồm 

90 người của 6 làng, mỗi làng chọn 15 người). 
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- Nội dung điều tra: Sự tiếp cận thông tin của dự án, sự tham gia vào các bước 

trong tiến trình dự án như tham gia lập kế hoạch, tham gia hưởng lợi, mực độ tham gia 

đóng góp trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong tại địa 

bàn huyện, hình thức tham gia....  

6.4. Phương pháp quan sát  

 Việc sử dụng phương pháp quan sát nhằm kiểm chứng các thông tin đã thu 

thập được bằng bảng hỏi cũng như bổ sung thêm nguồn dữ liệu chứng minh cho giả 

thuyết nghiên cứu đặt ra. 

6.5. Phương pháp phỏng vấn sâu  

 Phỏng vấn sâu một số cá nhân bằng danh mục các vấn đề cần thu thập, cụ thể: 

ｰ  Phỏng vấn lãnh đạo huyện và làng 

 Cấp huyện: khảo sát điều tra chủ tịch huyện, Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư, 

Giám đốc sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp, cán bộ điều phối viên dự án. 

 Cấp làng: khảo sát điều tra 6 làng đã và đang triển khai các dự án phát triển 

nông thôn theo mô hình Saemaul Undong, mỗi làng chọn điều tra 01 chủ tịch làng. 

ｰ  Phỏng vấn cán bộ Ban quản lý dự án: Cấp huyện 1 người và cấp làng 6 

người tham gia quản lý các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong 

của huyện và làng: tiến hành phỏng vấn bằng danh mục chủ đề đã chuẩn bị trước và 

phỏng vấn trực tiếp nhằm tìm hiểu những hoạt động cụ thể và kết quả đã đạt được khi 

triển khai mô hình Saemaul Udong tại huyện.  

6.6. Phương pháp xử lý thông tin 

 Toàn bộ số liệu khảo sát định lượng đã được nhập liệu và xử lý bằng phần mềm 

excel. 

7. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 

7.1. Câu hỏi nghiên cứu 

- Phụ nữ tham gia ở mức độ nào trong các dự án phát triển nông thôn theo mô 

hình SMU ở huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào? 

- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát 

triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong ở huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng 

Chăn, Lào? 
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7.2. Giả thuyết nghiên cứu 

- Sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn còn ở mức 

độ thấp. 

- Có nhiều yếu tố tác động đến sự tham gia của phụ nữ, từ yếu tố về phía dân 

gồm: trình độ học vấn, trình độ nhận thức, lợi ích, điều kiện kinh tế-xã hội… Ngoài ra 

còn có yếu tố về phía thể chế chính sách gồm: Tổ chức cộng đồng, quy chế hương 

ước, chính sách khuyến khích, thông tin tuyên truyền... 

8. Khung lý thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Những đặc điểm của người 

tham gia dự án 

+  Trình độ học vấn 

+  Trình độ nhận thức  

+  Lợi ích/hưởng lợi 

+  Tổ chức cộng đồng 

+  Quy chế hương ước 

+  Chính sách khuyến nghị 

Phụ nữ tham gia trong các dự án: 

- Tham gia Ban chỉ đạo 

- Tham gia xây dựng/lập kế hoạch dự án 

- Tham gia trong quy hoạch tổng thể và 

lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

- Tham gia trong xây dựng đời sống văn 

hoá, thong tin và truyền thông nông thôn 

- Tham gia đóng góp nguồn lực: tiền mặt, 

hiện vật, đất đai cho xây dựng phát triển 

nông thôn 

- Tham gia kiểm tra giám sát, nghiệm thu, 

khai thác, sử dụng các công trình xây 

dựng phát triển nông thôn 

- Tham gia trong đánh giá thực hiện hoạt 

động của dự án 

 

Điều kiện kinh tế-xã hội 
 

Thực trạng triển khai các dự án phát triển nông thôn 
 theo mô hình SMU 
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9. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận 

văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông 

thôn theo mô hình Saemaul Undong. 

Chương 2:  Thực trạng tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn 

theo  mô hình Saemaul Undong ở huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào. 

Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia của phụ nữ trong các dự án phát 

triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong ở huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng 

Chăn, Lào và một số khuyến nghị. 
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Chƣơng 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁC DỰ ÁN 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THEO MÔ HÌNH SAEMAUL UNDONG 

1.1. Các khái niệm công cụ 

1.1.1. Khái niệm về tham gia 

Tham gia của người dân là một khái niệm xuất hiện từ thập kỷ 70, nó phản ánh 

một sự cải cách trong con đường phát triển chuyển dịch từ tiếp cận từ trên xuống (top-

down) đến tiếp cận từ dưới lên (bottum-up) xuất phát từ thất bại của các mô hình phát 

triển theo tiếp cận từ trên xuống đã không đáp ứng đúng điều kiện địa phương (Libati 

M. và Mulonda M., 2017). Tuy nhiên, sự tham gia và trao quyền chính thức trở thành 

ý tưởng trung tâm của phát triển nông thôn từ đầu thập kỷ 90 [24]. 

Các nhà nghiên cứu cũng như các tổ chức khác nhau đưa ra khái niệm khác 

nhau về sự tham gia. Ngân hàng Thế giới (1994) cho rằng sự tham gia là “…một tiến 

trình trong đó các bên liên quan gây ảnh hưởng và chia sẻ sự kiểm soát đối với các 

khởi xướng, các quyết định và các nguồn lực phát triển”. Brett (2003) lại định nghĩa sự 

tham gia như một tiến trình giáo dục và trao quyền trong đó người dân (với sự hỗ trợ 

của đối tác phát triển) tự xác định vấn đề và nhu cầu, huy động nguồn lực và đóng góp 

trách nhiệm để lập kế hoạch, quản lý, kiểm soát và đánh giá các hành động tập thể và 

cá nhân mà bản thân họ quyết định. Theo Arnstein (1969), sự tham gia là sự phân phối 

lại quyền lực mà trong đó những người nghèo trong xã hội được quyền để kiểm soát 

và gây ảnh hưởng tới những vấn đề mà ảnh hưởng đến cuộc sống của họ (Arnstein, 

1969) [20]. PGS. TS Mai Thanh Cúc và một số tác giả (2019) khái niệm sự tham gia là 

“quá trình người dân được giác ngộ, có trách nhiệm, tham gia tích cực và bền vững 

của cộng đồng trong quá trình phát triển, từ xác định vấn đề quy hoạch, thực hiện, 

giám sát, đánh giá và chia sẻ lợi ích” [5]. Hoàng Mạnh Quân cho rằng sự tham gia của 

cộng đồng trong các dự án phát triển có thể hiểu đơn giản là cùng tham dự, chia sẻ và 

hành động với nhau trong các dự án, là trạng thái mà tri thức, kỹ năng và tài nguyên 

của cộng đồng được huy động và áp dụng một cách đầy đủ nhất [13]. Như vậy, nhìn 

chung khái niệm tham gia là khá trừu tượng và có thể hiểu theo các cách khác nhau.  

 Từ khái niệm và định nghĩa của một số tác giả trên, khái niệm sự tham gia của 

người dân trong các dự án phát triển nông thôn trong nghiên cứu này được hiểu là: Sự lôi 

cuốn người dân vào tất cả các hoạt động và các bước của chu trình dự án để họ có thể tự 
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khởi xướng, quyết định, triển khai và giám sát, quản lý các hoạt động dự án nhằm cải 

thiện chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh.  

Khi áp dụng vào thực tế, sự tham gia dường như thể hiện ở nhiều dạng khác 

nhau. Sự tham gia là một khái niệm khó nắm bắt mà sự phân biệt giữa các dạng khác 

nhau là không dễ dàng. Tuy nhiên, trong bản tóm tắt của các dự án phát triển của các 

quốc gia và các tổ chức phi chính phủ có gợi ý rằng ba dạng khác nhau của sự tham 

gia trong thực tế là: đóng góp, tổ chức và trao quyền.  

 Tham gia là đóng góp: Theo cách hiểu này, sự tham gia nhấn mạnh đến sự tự 

nguyện hay các dạng khác của sự đóng góp của người dân nông thôn để quyết định trước 

các chương trình và dự án. Ví dụ như các dự án về y tế, cấp nước, lâm nghiệp, kết cấu hạ 

tầng và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nhằm vào sự đóng góp của 

người dân nông thôn ẩn trong sự tham gia và thực sự là cơ sở để thành công. 

 Tham gia là tổ chức: Đã có các cuộc tranh luận rất lâu về phạm vi của lý 

thuyết và thực tế phát triển rằng sự tổ chức là công cụ cơ bản của sự tham gia. Rất ít người 

tranh luận về luận điểm này nhưng sẽ không đồng ý về bản chất và phát triển của sự tổ 

chức. Sự phân biệt giữa nguồn gốc của dạng tổ chức mà sẽ d ng như là phương tiện cho 

sự tham gia, hoặc các tổ chức này được giới thiệu và hình thành bên ngoài như hợp tác xã, 

hội nông dân, ban y tế..., hay các tổ chức này xuất hiện và tự cơ cấu mình như là kết quả 

của quá trình có sự tham gia. Cán bộ phát triển nhìn nhận có nhu cầu lớn về hỗ trợ hình 

thành các tổ chức thích hợp của người nông dân, tuy vậy chỉ khuyến khích để người dân 

nông thôn tự quyết định bản chất và cấu trúc của tổ chức. 

 Tham gia là trao quyền: Khái niệm vê  sýò tham gia như là sýò áp duòng 

trao quyê n cho ngư  i dân ðã ðư òc u ng hộ rộng rãi hơn trong nhý ng nãm gâ n 

ðây. Tuy nhiên, ðó là một khái niệm khó ðiònh nghi a và gây ra nhiê u cách gia i 

thích khác nhau. Một sôì coi trao quyê n là sýò phát triê n các ky  nãng và kha  

nãng giúp ngư  i dân nông thôn qua n lý tôìt hơn, có tiêìng nói và ðàm phán v ìi hệ 

thôìng tô  chýìc, diòch vuò phát triê n hiện có, một sôì khác laòi coi ðó là cơ ba n 

và câ n thiêìt liên quan ðêìn cho ph p ngư  i dân quyêìt ðiònh và týò thýòc hiện 

nhý ng việc mà hoò cho rã ng câ n thiêìt cho sýò phát triê n cu a mình.   

1.1.2. Khái niệm phụ nữ 

- Phụ nữ dưới góc độ sinh học:  
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 Theo Từ điển Tiếng Việt “Phụ nữ là người lớn thuộc nữ giới” [12], trong đó nữ 

giới là một khái niệm để chỉ giới tính của một người hay một nhóm người trong xã 

hội, những người mang đặc điểm giới tính nữ là những người có khả năng mang thai 

và sinh nở khi cơ thể họ trưởng thành và chức năng giới tính hoạt động bình thường. 

- Phụ nữ dưới góc độ tâm lí: 

 Tâm lí học giới tính là những đặc điểm tâm lí chủ yếu của mỗi giới trong từng 

giai đoạn phát triển lứa tuổi; sự khác biệt giữa các đặc điểm đó và các nguyên nhân 

gây ra sự khác biệt trong tâm lí giới tính ở nam và nữ. 

 Trong lĩnh vực tình cảm, sự khác biệt về giới tính giữa nam và nữ tạo nên 

những xúc cảm đặc biệt khi có sự giao tiếp giữa hai người khác giới, làm cho con 

người trở nên ý tứ, tế nhị, duyên dáng hơn hoặc thận trọng hơn. Đó chính là những 

cảm xúc giới tính. Những cảm xúc đó có thể tạo nên những mối quan hệ lành mạnh 

của tình bạn khác giới, của tình yêu lứa tuổi, của quan hệ vợ chồng giúp con người 

biết ứng xử với người bạn đời phù hợp hơn…Đó là điều kiện cần thiết để xây dựng 

một gia đình hoà thuận, hạnh phúc. 

- Phụ nữ dưới góc độ xã hội:     

Trong xã hội pháp quyền, phụ nữ và nam giới đều được xã hội công nhận các 

quyền con người, các quyền công dân; tương đối với các quyền đó là các vai trò, vị thế 

xã hội của phụ nữ cũng được xác nhận. 

Vai trò là những hành vi, hành động, nhưng không khuôn mẫu tác phong mà xã 

hội chờ đợi ở người phụ nữ phải thực hiện trên cơ sở vị thế của họ. Từ xưa đến nay, 

phụ nữ luôn thực hiện các vai trò kép- vừa là người công dân-người lao động, vừa là 

người vợ, người mẹ-người chăm lo công việc sinh sản nuôi dưỡng. Xã hội nói chung 

nhìn nhận về vai trò của người phụ nữ thường thiên về vai trò làm vợ, làm vợ của 

người phụ nữ hơn là vai trò của xã hội. Quan niệm người phụ nữ biết đảm đang, thu 

vén việc nhà, thực hiện tốt chức năng của người vợ người mẹ sẽ được đánh giá cao 

hơn người phụ nữ chỉ giỏi giang công việc xã hội. 

Trong xu thế phát triển của xã hội, con người kể cả nam giới và phụ nữ-ngày 

càng được xã hội quan tâm, đáp ứng các quyền, lợi ích, các nhu cầu một cách đầy đủ 

hơn. Tuy nhiên, tuỳ theo đặc điểm môi trường văn hoá-xã hội với cách nhìn nhận và 

đánh giá về vai trò, vị thế của con người khác nhau mà nam giới hoặc phụ nữ còn chịu 

những thiệt thòi, hạn chế do định kiến giới, bất bình đẳng giới vẫn tồn tại ở dạng này 

hay dạng khác. 
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- Phụ nữ trong tương quan với nam giới: 

Phụ nữ và nam giới khác biệt về đặc điểm sinh học. Còn về mối tương quan xã 

hội giữa nam và nữ thì tuỳ theo các giai đoạn lịch sử mà mối quan hệ đó được xã hội 

nhìn nhận khác nhau. Trải qua các thời kỳ lịch sử, xã hội có các nhìn nhận khách nhau 

về tương quan giữa phụ nữ với nam giới ở vị thế, vai trò trong gia đình và xã hội của 

mỗi giới. 

Xét trong mối tương quan, phụ nữ là một nửa của xã hội, gồm những người mà 

xét về mặt sinh học thuộc giống cái, phân biệt với nửa kia của xã hội là nam giới thuộc 

giống đực [2]. Nữ giới, phân biệt với nam giới, là một trong hai giới tính truyền thống 

cơ bản và đặc trung của loài người. 

Tóm lại, khái niệm “phụ nữ” để chỉ những người mà về mặt sinh học thuộc về 

giống cái, để hoàn thiện về mặt cơ thể, chức năng giới tính và trưởng thành về mặt xã 

hội [8]. 

1.1.3. Khái niệm nông thôn và đặc điểm của nông thôn  

 Cho đến nay, có rất nhiều khái niệm về nông thôn, nhưng chưa có định nghĩa 

nào được chấp nhận và sử dụng rộng rãi.  

 Trong từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, xuất bản năm 1994, nông 

thôn được định nghĩa là khu vực dân cư tập trung chủ yếu làm nghề nông [12]. 

Theo Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21-8-2009 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thì “Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc 

nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở 

là ủy ban nhân dân xã". 

 Theo tác giả Phạm Vinh Vương thì nông thôn được định nghĩa “là v ng sinh 

sống của tập hợp dân cư, trong đó có nhiều nông dân, tập hợp dân cư này tham gia vào 

các hoạt động kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường trong một thể chế chính trị nhất 

định và chịu ảnh hu  ởng của các tổ chức khác” [18]. 

 Theo tác giả Vũ Đình Thắng trong Giáo trình Kinh tế Nông thôn thì nông thôn 

là khu vực không gian lãnh thổ mà ở đó cộng đồng cư dân có cách sống và lối sống 

riêng, lấy sản xuất nông nghiệp làm hoạt động kinh tế chủ yếu và cách sống chủ yếu 

dựa vào nghề nông (nông, lâm, ngư nghiệp); có mật độ dân cư thấp và quần cư theo 

hình thức làng xã; có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát triển, trình độ về dân trí, 

trình độ khoa học kỹ thuật cũng như tư duy sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường là 
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thấp k m hơn so với đô thị; có những mối quan hệ bền chặt giữa các cư dân dựa trên 

bản sắc văn hóa, phong tục tập quán cổ truyền về tín ngưỡng, tôn giáo,… [14]. 

 Theo ý kiến phân tích của các nhà kinh tế và xã hội học có thể đưa ra khái niệm 

tổng quát về v ng nông thôn như sau:  

 Nông thôn là vùng khác với thành thị, ở đó một cộng đồng chủ yếu là nông dân 

sống và làm việc, có mật độ dân cư thấp, có kết cấu hạ tầng kém phát triển hơn, có 

trình độ dân trí, trình độ tiếp cận thị trường và sản xuất hàng hóa kém hơn. 

 Tuy nhiên khái niệm trên cần được đặt trong điều kiện thời gian và không gian 

nhất định của nông thôn mỗi nước, mỗi vùng và cần phải tiếp tục nghiên cứu để có 

khái niệm chính xác và hoàn chỉnh hơn. 

Từ những khái niệm trên đây có thể đưa ra một số đặc trưng cơ bản của vùng 

nông thôn như sau:  

 Thứ nhất, nông thôn là vùng sinh sống và làm việc của một cộng đồng chủ yếu 

là nông dân. là vùng sản xuất nông nghiệp là cơ bản, ngoài ra còn có các hoạt động sản 

xuất và phi sản xuất khác phục vụ chủ yếu cho nông nghiệp và cho nông dân. 

 Thứ hai, so với thành thị thì nông thôn là vùng có kết cấu hạ tầng kém phát 

triển hơn, trình độ sản xuất hàng hoá và tiếp cận thị trường thấp hơn. Vì vậy nông thôn 

chịu sức hút của thành thị về nhiều mặt. Dân cư nông thôn thường hay đổ xô về thành 

thị để kém việc làm và tìm cơ hội sống tốt hơn. 

 Thứ ba, nông thôn có thu nhập và đời sống thấp hơn, trình độ văn hoá, khoa học 

công nghệ thấp hơn thành thị và ngay cả trình độ dân chủ, tự do, công bằng xã hội 

trong một chừng mực nào đó cũng thấp hơn thành thị 

 Thứ tư, nông thôn giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn 

nước, khí hậu... nhưng rất đa dạng về kinh tế, xã hội, đa dạng về các hình thức tổ chức 

quản lý, đa dạng về quy mô và trình độ phát triển. Tính đa dạng đó không chỉ diễn ra 

giữa các nước khác nhau mà ngay giữa các vùng nông thôn khác nhau của mỗi nước. 

Điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng khai thác tài nguyên và các nguồn lực 

để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

1.1.4. Khái niệm phát triển nông thôn 

 Phát triển nông thôn là một phạm trù rộng được nhận thức với rất nhiều quan 

điểm khác nhau. Đã có nhiều nghiên cứu và triển khai ứng dụng thuật ngữ này ở các 

quốc gia trên thế giới. 
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 Theo Ngân hàng Thế giới (1975) đã đưa ra định nghĩa: “Phát triển nông thôn là 

một chiến lược nhằm cải thiện các điều kiện sống kinh tế và xã hội của một nhóm 

người cụ thể - người ngh o ở v ng nông thôn. Nó giúp những người ngh o nhất trong 

những người dân sống ở các v ng nông thôn được hưởng lợi ích từ sự phát triển”. 

 Theo quan điểm của tác giả Phạm Minh Vương: “Phát triển nông thôn là một 

quá trình cải thiện có chủ ý một cách bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi 

trường, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và có sự hỗ trợ 

tích cực của Nhà nước và các tổ chức khác” [18]. 

 Từ các quan điểm trên có thể hiểu “Phát triển nông thôn là một quá trình nhằm 

cải thiện và nâng cao đời sống của người dân nông thôn một các bền vững về kinh tế- 

xã hội, văn hóa, môi trường và ổn định chính trị”. 

 Bên cạnh đó, để phát triển nông thôn sẽ thành công khi chính người dân nông 

thôn tham gia tích cực vào quá trình phát triển đó. Chính quyền các cấp phải nhận thức 

đầy đủ, nghiêm túc về phát triển nông thôn toàn diện, bền vững; xây dựng đề án phát 

triển nông thôn phải có sự tham gia của cộng đồng để lôi cuốn người dân vào tiến trình 

phát triển một cách có ý thức chủ động, năng động, làm sao để người dân thật sự là 

trung tâm của sự phát triển, là chủ thể của quá trình phát triển, họ vừa là động lực, vừa 

là mục tiêu của sự phát triển. 

1.1.5. Khái niệm dự án, dự án phát triển nông thôn, chu trình dự án 

* Khái niệm Dự án 

Theo Hoàng Mạnh Quân (2007) “Dự án là một tập hợp các hoạt động nhằm đạt 

được những mục tiêu cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định, với những chi phí 

về tài chính và tài nguyên  đã được định trước” [13]. 

Như vậy dự án nhìn chung là các hoạt động thực hiện để đạt được một mục tiêu 

nhất định và chúng cần nguồn lực về tài chính, các nguồn tài nguyên và khoảng thời 

gian nhất định.  

* Khái niệm Dự án phát triển nông thôn 

Theo Hoàng Mạnh Quân (2007) thì dự án Phát triển nông thôn (PTNT) “là một 

loại dự án để giải quyết một hay một số vấn đề của cộng đồng nông thôn với sự tham 

gia tích cực của nhiều lực lượng xã hội nhằm mục đích tạo ra những chuyển biến xã 

hội theo hướng tích cực thể hiện bằng một chương trình hành động với những tiêu phí 

về tài chính và tài nguyên được định trước” [13]. 
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Một dự án PTNT tất nhiên phải có nội hàm của một dự án và phục vụ mục tiêu 

phát triển vùng nông thôn. Tóm lại dự án PTNT là một tập hợp các hoạt động nhằm 

mục tiêu phát triển vùng nông thôn trong một khoảng thời gian nhất định với những 

tiêu phí về tài chính và các nguồn lực khác được xác định và với sự tham gia của nhiều 

bên liên quan. 

*Khái niệm Chu trình dự án 

Chu trình dự án là tiến trình của các giai đoạn trong vòng đời của một dự án 

(European Commision, 2017). Theo tổ chức này, chu trình dự án gồm có 04 giai đoạn: 

(1) xây dựng dự án (project formulation); (2) thẩm định dự án (project appraisal); (3) 

thực hiện dự án (project implementation); (4) đánh giá dự án (project evaluation) , 

trong mỗi giai đoạn lại chia thành một số bước nhỏ.  Tổ chức Lương thực và Nông 

Nghiệp Liên Hiệp Quốc thế giới (FAO) lại chia chu trình dự án thành 6 giai đoạn: (1) 

nhận biết (nhận dạng) dự án; (2) xây dựng dự án/ thiết kế, chuẩn bị dự án); ((3) thẩm 

định dự án; (4) phê duyệt dự án; (5) thực hiện và giám sát dự án; (6) đánh giá dự án. 

Thực ra các tổ chức này đã cụ thể hóa chu trình này thành nhiều giai đoạn hơn, trên cơ 

sở tách ra từ các bước trong một giai đoạn nào đó của chu trình trên. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đi sâu nghiên cứu sự tham gia của phụ nữ trong 

các giai đoạn chính của dự án là (1) xây dựng dự án hay còn gọi là thiết kế/ lập kế 

hoạch dự án: trong bước này thì tác giả sẽ đi sâu về tham gia trong phân tích vấn đề 

của địa phương, xác định các hạng mục dự án và tham gia trong ra quyết định chọn lựa 

và ưu tiên thực hiện các hạg mục/hoạt động dự án; (2) thực hiện dự án: trong bước này 

thì tác giả sẽ đi sâu về vấn đề tham gia hưởng lợi (hưởng lợi trực tiếp và dán tiếp), vấn 

đề tổ chức thực hiện các hoạt động dự án (thành lập nhóm, hoạt đồng cộng đồng, tổ 

chức quản lý dự án tại địa phương) Tham gia trong đóng góp các nguồn lực, tham gia 

trong các hoạt động nâng cao năng lực (tập huấn, tham quan học tập....), Tham gia 

trong triển khai hoạt động: tham gia trực tiếp vào từng hoạt độngcụ thể của dự án.; (3) 

giám sát và đánh giá dự án: trong bước này thì tác giả sẽ đi sâu về tham gia kiểm tra 

giám sát sử dụng vật tư, tài chính, tiến độ thực hiện, chất lượng đầu ra, tính minh bạch 

trong thực hiện, tham gia trong vấn đề tổ chức quản lý, duy trì việc sử dụng sản phẩm 

của các hoạt động dự án như các công trình được xây dựng, hoặc duy trì tổ chức hoạt 

động của các nhóm hộ sản xuất/ kinh doanh cùng sở thích... được thành lập, vấn đề sở 

hữu/ kiểm soát các công trình/ cơ sở vật chất, phương tiện cũng như các tổ chức quản 
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lý của dự án; (4) đánh giá việc thực hiện của dự án. Đồng thời xem xét sự tham gia của 

họ vào khởi xướng dự án (nhận biết dự án-bước đầu tiên) và trong duy trì/ quản lý các 

hoạt động, công trình của dự án khi đã thực hiện xong. Các giai đoạn thuộc vai trò của 

người ngoài cộng đồng không được nghiên cứu trong đề tài này. Sự tham gia được 

phân tích đánh giá trên cơ sở các hoạt động dự án trong từng giai đoạn. 

1.1.6. Khái niệm về sự tham gia của người dân 

  Sự tham gia của người dân là một khái niệm xuất hiện từ thập kỷ 70, nó phản 

ánh một sự cải cách trong con đường phát triển chuyển dịch từ tiếp cận từ trên xuống 

(Top-Down) đến tiếp cận từ dưới lên (Bottum-Up) xuất phát từ thất bại của các mô 

hình phát triển theo tiếp cận từ trên xuống đã không đáp ứng đúng điều kiện địa 

phương (Libati M. và Mulonda M., 2017). Tuy nhiên, sự tham gia và trao quyền chính 

thức trở thành ý tưởng trung tâm của PTNT từ đầu thập kỷ 90 (Frank Ellis và Stephen 

Biggs, 2001) [24]. 

 Các nhà nghiên cứu cũng như các tổ chức khác nhau đưa ra khái niệm khác 

nhau về sự tham gia. Ngân hàng Thế giới (1994) cho rằng sự tham gia là “… một tiến 

trình trong đó các bên liên quan gây ảnh hưởng và chia sẻ sự kiểm soát đối với các 

khởi xướng, các quyết định và các nguồn lực phát triển”. Brett (2003) lại định nghĩa sự 

tham gia như một tiến trình giáo dục và trao quyền trong đó người dân (với sự hỗ trợ 

của đối tác phát triển) tự xác định vấn đề và nhu cầu, huy động nguồn lực và đóng góp 

trách nhiệm để lập kế hoạch, quản lý, kiểm soát và đánh giá các hành động tập thể và 

cá nhân mà bản thân họ quyết định. Theo Arnstein (1969), sự tham gia là sự phân phối 

lại quyền lực mà trong đó những người nghèo trong xã hội được quyền để kiểm soát 

và gây ảnh hưởng tới những vấn đề mà ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.  PGS. TS 

Mai Thanh Cúc và một số tác giả (2019) khái niệm sự tham gia là “quá trình người 

dân được giác ngộ, có trách nhiệm, tham gia tích cực và bền vững của cộng đồng trong 

quá trình phát triển, từ xác định vấn đề, quy hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá và 

chia sẻ lợi ích”.  Hoàng Mạnh Quân (2007) cho rằng sự tham gia của cộng đồng trong 

các dự án phát triển có thể hiểu đơn giản là cùng tham dự, chia sẻ và hành động với 

nhau trong các dự án, là trạng thái mà tri thức, kỹ năng và tài nguyên của cộng đồng 

được huy động và áp dụng một cách đầy đủ nhất. Như vậy, nhìn chung khái niệm tham 

gia là khá trừu tượng và có thể hiểu theo các cách khác nhau.  



 

 

18 

 Từ khái niệm và định nghĩa của một số tác giả trên, khái niệm sự tham gia của 

người dân trong các dự án PTNT trong nghiên cứu này được hiểu là: Sự lôi cuốn 

người dân vào tất cả các hoạt động và các bước của chu trình dự án để họ có thể tự 

khởi xướng, quyết định, triển khai và giám sát, quản lý các hoạt động dự án nhằm cải 

thiện chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh.  

 Khi áp dụng vào thực tế, sự tham gia dường như thể hiện ở nhiều dạng khác 

nhau. Sự tham gia là một khái niệm khó nắm bắt mà sự phân biệt giữa các dạng khác 

nhau là không dễ dàng. Tuy nhiên, trong bản tóm tắt của các dự án phát triển của các 

quốc gia và các tổ chức phi chính phủ có gợi ý rằng ba dạng khác nhau của sự tham 

gia trong thực tế là: đóng góp, tổ chức và trao quyền, gồm:  

 Tham gia là đóng góp: Theo cách hiểu này, sự tham gia nhấn mạnh đến sự tự 

nguyện hay các dạng khác của sự đóng góp của người dân nông thôn để quyết định 

trước các chương trình và dự án. Ví dụ như các dự án về y tế, cấp nước, lâm nghiệp, 

cơ sở hạ tầng và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nhằm vào sự đóng 

góp của người dân nông thôn ẩn trong sự tham gia và thực sự là cơ sở để thành công. 

 Tham gia là trao quyền: Khái niệm về sự tham gia như là sự áp dụng trao quyền 

cho người dân đã được ủng hộ rộng rãi hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đó 

là một khái niệm khó định nghĩa và gây ra nhiều cách giải thích khác nhau. Một số coi 

trao quyền là sự phát triển các kỹ năng và khả năng giúp người dân nông thôn quản lý 

tốt hơn, có tiếng nói và đàm phán với hệ thống tổ chức, dịch vụ phát triển hiện có, một 

số khác lại coi đó là cơ bản và cần thiết liên quan đến cho ph p người dân quyết định 

và tự thực hiênh những việc mà họ cho rằng cần thiết cho sự phát triển của mình.  

1.1.7. Khái niệm về mô hình Saemaul Undong 

 Mô hình SMU hay còn gọi là phong trào “Saemaul Undong” được tổng thống 

Hàn Quốc Park Chung Hy phát động vào ngày 22/4/1970. “SAEMAUL” (SMU) theo 

nghĩa tiếng Hàn là “Sự đổi mới của cộng đồng” được ghép với “UNDONG” có nghĩa 

là một phong trào và cụm từ “Saemaul Undong” có nghĩa là phong trào đổi mới cộng 

đồng. Vì phong trào bắt đầu từ nông thôn nên “Saemaul Undong” được hiểu là “Phong 

trào đổi mới nông thôn”.  

Với mục tiêu tạo ra một cuộc sống tốt hơn bao gồm cả vật chất, đạo đức và 

văn hóa qua quá trình hiện đại hóa, phong trào Semaul Undong (SMU) đã dựa trên 

các giá trị văn hóa cốt lõi cần cù, tự lực và hợp tác. Các giá trị này có tính chất phổ 
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quát ở các nền văn hóa nhưng sở dĩ ba giá trị này được cho là yếu tố cốt yếu dẫn 

đến thành công vì nó diễn tả được sự thành công của con người không phải là số 

phận mà đi lên chính sự thay đổi tư duy, nếp nghĩ và cách làm. Các hoạt động của 

phong trào (SUM) đã hình thành, khơi gợi, hay nói cách khác đã phát huy các giá trị 

văn hóa này ở các cộng đồng nông dân để biến nó thành sức mạnh vật chất. 

Phong trào SUM được thực hiện qua ba giai đoạn: 1971-1973 (Xây dựng cơ sở 

vật chất), 1974-1976 (phát triển sản xuất) và 1977-1981 (hoàn thiện an sinh xã hội). 

Trong 11 năm thực hiện phong trào SM, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các 

bước đi và cách thức thực hiện phù hợp để phát huy tính cần cù – tự lực và hợp tác 

của người dân. Lúc đầu Chính phủ đã tạo ra một nền tảng cho sự phát triển của cộng 

đồng bằng việc đầu tư vào cải thiện môi trường và điều kiện sống của cộng đồng. 

Trong các dự án này, người dân c ng tham gia và đóng góp công sức của mình. 

Chính họ là người quyết định việc sẽ thực hiện những dự án nào phù hợp với điều 

kiện của cộng đồng mình. Ví dụ, các làng ở đảo sẽ tập trung xây dựng cảng và cầu 

tàu, các làng vùng xa xây dựng đường sá và các dự án tạo thu nhập từ rừng; các 

làng vùng mỏ xây dựng các thiết bị cung cấp nước sạch, các làng du lịch chú trọng 

tạo cảnh quan đẹp để thu hút khách du lịch. Sau đó, nhà nước hỗ trợ các dự án để 

phát triển kinh tế tạo sự tự lực cho người dân. Và các giai đoạn sau là người dân 

tham gia tự nguyện trong các dự án của cộng đồng. Chính các bước đi thích hợp 

như vậy đã tạo cho quá trình hiện đại hóa nông thôn không trở thành một gánh nặng 

Phong trào SU được thực hiện qua ba giai đoạn: 1971-1973 (Xây dựng cơ sở 

vật chất), 1974-1976 (phát triển sản xuất) và 1977-1981 (hoàn thiện an sinh xã hội). 

Trong 11 năm thực hiện phong trào SMU, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các 

bước đi và cách thức thực hiện phù hợp để phát huy tính cần cù – tự lực và hợp tác 

của người dân. Lúc đầu Chính phủ đã tạo ra một nền tảng cho sự phát triển của cộng 

đồng bằng việc đầu tư vào cải thiện môi trường và điều kiện sống của cộng đồng. 

Trong các dự án này, người dân c ng tham gia và đóng góp công sức của mình. 

Chính họ là người quyết định việc sẽ thực hiện những dự án nào phù hợp với điều 

kiện của cộng đồng mình. Ví dụ, các làng ở đảo sẽ tập trung xây dựng cảng và cầu 

tàu, các làng vùng xa xây dựng đường sá và các dự án tạo thu nhập từ rừng; các 

làng vùng mỏ xây dựng các thiết bị cung cấp nước sạch, các làng du lịch chú trọng 

tạo cảnh quan đẹp để thu hút khách du lịch. Sau đó, nhà nước hỗ trợ các dự án để 
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phát triển kinh tế tạo sự tự lực cho người dân. Và các giai đoạn sau là người dân 

tham gia tự nguyện trong các dự án của cộng đồng. Chính các bước đi thích hợp 

như vậy đã tạo cho quá trình hiện đại hóa nông thôn không trở thành một gánh nặng 

1.2. Các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu 

1.2.1. Lý thuyết nhu cầu của Maslow 

 Lý thuyết nhu cầu của Maslow nhấn mạnh những nhu cầu của phụ nữ trong xã hội. 

Phụ nữ không chỉ có nhu cầu để sinh sống mà có nhu cầu cả về mặt tâm lý tinh thần.    

 Abraham (Harold) Maslow (1908-1970) là một trong những nhà đầu tiên phong 

người Mỹ trong trường phái “tâm lý học nhân văn”. Vào năm 1943, ông đã phát triển 

lý thuyết về Thang bậc nhu cầu hay còn gọi là Tháp Nhu Cầu. 

 Tháp nhu cầu là một trong những học thuyết nổi tiếng nhất về động lực và được 

áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh cho đến marketing, nhân sự hay 

trong chính cuọc sống của con người. trong lý thuyết này, Maslow sắp xếp các nhu cầu 

của con người theo một hệ thống trật tự dưới dạng hình kim tự tháp, các nhu cầu căn 

bản ở tầng nền và các nhu cầu ở mức độ căn bản phải được thoả mãn trước. 

 Tầng 1: Nhu cầu Sinh lý (Basic needs) 

 Nhu cầu này bao gồm những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của con người 

nhằm đảm bảo mục đích sinh tồn như ăn, uống, ngủ, thở, tình dục và các nhu cầu về sự 

thoải mãi như chỗ ở, quần áo. Sở dĩ tình dục được xếp vào nhóm nhu cầu này vì nó 

giúp con người duy trì được nòi giống. Đây đều là những như cầu cơ bản nhất và 

mạnh mẽ nhất của con người. 

 Tầng 2: Nhu cầu đƣợc an toàn (Security and Safety Needs) 

  Khi các nhu cầu ở mức độ sinh lý đã được thoả mãn, con người hướng tới 

những nhu cầu về sự an toàn của bản thân. Họ mong muốn được bảo vệ tính mạng 

khỏi các nguy hiểm và sự an toàn, ổn định trong đời sống. Nhu cầu được an toàn ở đây 

không chỉ là an toàn về thể chất và sức khoẻ, nó còn là mong muốn được an toàn về 

mặt tinh thần về điều kiện tài chính của bản thân. 

 Tầng 3: Nhu cầu về xã hội (Social Needs)  

 Vai trò của nhóm nhu cầu này rất quan trọng, Maslow cũng đã nhấn mạnh rằng, 

mặc d  đây không phải là nhu cầu ở cấp bậc cao nhất nhưng nếu nó không được thảo 

mãn và đáp ứng, con người có thể mắc phải những bệnh trầm trọng về tinh thần và tâm 

lý. Phụ nữ chính là có nhu cầu giao tiếp như việc kết giao bạn b , tìm người yêu, tham 
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gia hoạt động xã hội, câu lạc bộ… Ở cấp độ này, những nhu cầu thuộc về tình cảm 

chính là yếu tố tác động và chi phối hành vi của con người. 

 Tầng 4: Nhu cầu đƣợc quý trọng (Esteem Needs) 

 Nhu cầu này còn được gọi là nhu cầu tự trọng và được xếp vào loại nhu cầu bậc 

cao con người. Nó được thể hiện qua hai khía cạnh: việc được nể trọng, kính mến 

thông qua sự thành công của bản thân và lòng tự trọng, cảm nhận, trân quý chính 

mình. Khi nhu cầu này được thoả mãn, con người có xu hướng trở nên tự tin hơn vào 

năg lực của bản thân và mong muốn được cống hiến nhiều hơn. 

  Tầng 5: Nhu cầu đƣợc thể hiện mình(Self-actualizing Needs) 

 Đây chính là mức độ nhu cầu cao nhất mà Maslow đề cập đến: khẳng định bản 

thân. Khi tất cả những bậc nhu cầu ở dưới đã được đáp ứng,con người tiến tới một tầm 

cao mới, mong muốn khai phá những tiềm năng còn ẩn chứa và thể hiện đúng con 

người mình. Đó là khả năng tận dụng tối ưu và khai thác tối đa tài năng nhằm mục 

đích hoàn thiện bản thân.  

 Theo lý thuyết nhu cầu đã nêu trên thì chúng ta có thể nhấn mạnh đến nhu cầu 

chính của phụ nữ cũng có nhu cầu như nam giới. Ngoài việc làm vợ làm mẹ ra thì phụ 

nữ còn có sự mong muốn về giao tiếp với xã hội cũng như việc tham gia vào các hoạt 

động của xã hội để mình có thể khẳng định mình rằng mình là một người có tiềm năng 

giống như người ta. Vì trong thực tế, chúng ta thấy rất rõ về sự tồn tại của bất bình 

đẳng giới trong những địa phương, người ta còn có suy nghĩ lạc hậu về phụ nữ, phụ nữ 

là người chiếm vị trí dưới nam giới, phụ nữ chỉ là người chăm sóc gia đình thôi không 

có nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động để trao đổi ý kiến vì họ không có khả 

năng hiểu biết. Tuy nhiên, lý thuyết nhu cầu của Maslow đã khẳng định rất rõ ràng về 

nhu cầu của con người, không chỉ là một người nào đó có sự mong muốn mà chính là 

phụ nữ cũng là một người trong xã hội có sự mong muốn, có những nhu cầu để mình có 

thể sinh sống ở một xã hội có sự bình đẳng, thoải mái, hạnh phúc cùng với người khác. 

1.2.2. Lý thuyết vai trò  

 Lý thuyết vai trò nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân có bao nhiêu mối quan hệ 

xã hội thì có bấy nhiêu vai trò xã hội. Vị thế và vai trò của cá nhân trong xã hội bắt 

nguồn từ vị trí kinh tế, chính trị, xã hội của họ, từ địa vị của các cá nhân thuộc các giai 

câp và vai trò các nhóm xã hội mà quy định trên.  
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 Theo George, vai trò xã hội của cá nhân được xác định trên cơ sở các vị thế xã 

hội vì luôn luôn biến đổi trong xã hội.  

 Vai trò xã hội của một người có nghĩa là người đó phải đảm nhận hay thể hiện 

đầy đủ các hành vi, nghĩa vụ, hệ thống chuẩn mực trên cơ sở vị thế của người đó. 

Đồng thời họ cũng nhận được những quyền lợi xã hội trong tương ứng với việc thực 

hiện vai trò của họ. 

 Mỗi cá nhân có nhiều vị thế và vai trò khác nhau ở gia đình, ngoài xã hội… và 

tuỳ theo vai trò của mình mà cá nhân sẽ có cách ứng xử, hành vi, tác phong, hành động 

tương ứng với vai trò mà cá nhân đảm trách. Vị thế và vai trò luôn gắn bó mật thiết với 

nhau. Không thể nói tới vị thế mà không nói tới vai trò và ngược lại. Một vị thế có thể 

có nhiều vai trò , trong mối quan hệ giữa vị thế và vai trò thì vị thế thường ổn định hợ 

ít biến đổi hơn, còn vai trò thì biến động hơn. Thông thường thì sự biến đổi của vai trò 

phụ thuộc vào sự biến đổi vủa vị thế, vị thế biến đổi thì vai trò cũng biến đổi. Các vai 

trò khac nhau cho các vị thế khác nhau mà một người nằm giữ có thể xung đột lẫn 

nhau, điều này được biết đến như là xung đột vai trò. 

 Trong phạm vi của việc thực hiện hoạt động xã hội thì có thể thấy rằng phụ nữ 

bị xã hội coi vai trò của phụ nữ chỉ là người vợ-mẹ mà phải chăm sóc những thành 

viên trong gia đình, nếu tham gia các hoạt động xã hội khác thì sẽ  làm khó khăn cho 

phụ nữ khi phải làm đầy đủ công việc của mình cả việc trong gia đình và việc tham gia 

những hoạt động xã hội khác. Cho nên nhiều khi phụ nữ phải bị bắt chọn làm vai trò 

người vợ-mẹ trong gia đình nhiều hơn công việc ngoài gia đình.  

 Với việc vận dụng lí thuyết vai trò này để phân tích sâu hơn về vị trí, vai trò của 

phụ nữ trong sự tham gia các hoạt hộng của dự án phát triển nông thôn mới. Trong xã 

hội này thì mỗi người cũng có thể có nhiều vị trí vai trò để đóng góp trong sự phát 

triển đất nước của mình cũng như phát triển kinh tế gia đình của mình qua việc tham 

gia các hoạt động trong xã hội.  

1.2.3. Lý thuyết nữ quyền  

Simone De Beauvoir, nhà triết học, nhà văn người Pháp (1908 - 1986), nhà 

sáng lập thuyết Nữ quyền hiện sinh, một bộ phận của học thuyết Nữ quyền hiện đại, 

tác giả cuốn sách nổi tiếng “Giới tính thứ hai” (The Second Sex), là một trong những 

người đầu tiên đã đưa ra thuật ngữ “vị trí xã hội” để so sánh với thuật ngữ “vai trò xã 

hội” của phụ nữ từ góc độ triết học và xã hội học. Xuất phát từ sự bất bình đẳng giữa 
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nam giới và nữ giới đang tồn tại trong xã hội nam quyền, bà nhận thấy người phụ nữ 

đã phải chịu nhiều bất công khi chỉ tính đến vai trò của phụ nữ mà không quan tâm 

nhiều đến vị trí, vị thế xã hội của họ [34]. 

Simone De Beauvoir đã đưa ra quan điểm: phụ nữ có vai trò rất lớn trong xã hội 

là sinh đẻ và nuôi dưỡng các thế hệ, sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần, chăm sóc 

các thành viên gia đình, nhưng vị thế của họ lại rất thấp, bị coi rẻ và phụ thuộc vào 

nam giới. Sự khác biệt giữa vị thế và vai trò của phụ nữ chính là điểm bất công trong 

nhận thức và hành vi của xã hội khiến cho sự áp bức giới càng trở nên trầm trọng. 

S.De Beauvoir khẳng định: làm phụ nữ không phải là một chứng tật và “Tôi không 

chịu khuất phục ai cả, tôi luôn là người chủ của bản thân tôi”. Phụ nữ không chỉ được 

sinh ra mà còn phải được tôn trọng.  

Đồng quan điểm trên, nhà xã hội học người Mỹ Betty Friedan (1921-2006), 

thành viên sáng lập của thuyết Nữ quyền tự do, tác giả cuốn “Huyền thoại nữ tính” 

(Feminine Mystique) cũng đã có những tranh luận nổi tiếng với các tác giả của thuyết 

Cấu trúc chức năng (một thuyết lớn của xã hội học hiện đại) phản đối cách phân chia 

xã hội theo hướng tôn ti trật tự nam quyền của thuyết này, trong đó nam giới là người 

thống trị, còn phụ nữ là người bị trị.  

Cho đến nay trên phạm vi toàn cầu, nhận thức về vai trò và vị thế xã hội của 

nam và nữ chưa có nhiều thay đổi và ở mức độ khác nhau trong các nước khác nhau. 

Chẳng hạn, ở các nước văn minh thì khoảng cách của hai thuật ngữ này càng bị thu 

hẹp, còn ở các nước lạc hậu, kém phát triển thì khoảng cách càng cách biệt. 

Bảng 1.1: Mối liên hệ giữa vai trò giới, tình trạng bất bình đẳng giới  

và công cuộc phát triển 

Một số định kiến phổ 

biến về vai trò, đặc điểm 

giới trong xã hội 

Tình trạng bất bình 

đẳng giới phổ biến 

Những hậu quả đối với 

chất lƣợng cuộc sống và 

công cuộc phát triển 

Thích con trai - Trẻ em gái ít được tiếp 

cận giáo dục. 

- Trẻ em gái và phụ nữ có 

trình độ học vấn thấp. 

- Thu nhập của hộ gia 

đình thấp hơn. 

- Giáo dục giành cho trẻ 

em giảm. 

- Giảm khả năng tiếp cận 

của phụ nữ đối với những 

công việc được trả công 
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Một số định kiến phổ 

biến về vai trò, đặc điểm 

giới trong xã hội 

Tình trạng bất bình 

đẳng giới phổ biến 

Những hậu quả đối với 

chất lƣợng cuộc sống và 

công cuộc phát triển 

và những việc làm có thu 

nhập cao hơn. 

“Thiên chức”- về mặt sinh 

học, chỉ có phụ nữ mới có 

khả năng mang thai, sinh 

con và cho con bú bằng 

chính bầu sữa của mình. 

Tuy nhiên, xã hội lại gán 

cho phụ nữ toàn bộ vai trò 

chăm sóc con cái, chăm 

sóc các thành viên trong 

gia đình. Cuối cùng công 

việc nội trợ cũng được 

gán cho phụ nữ và trẻ em 

gái. 

Sự phân công lao động 

không bình đẳng giữa nam 

và nữ: 

+ Gánh nặng công việc 

+ Ít thời gian nghi ngơi, 

giải trí  

+ Ít tham gia vào quá trình 

ra quyết định trong cộng 

đồng. 

+ Ít được tiếp tục học 

hành. 

- Tình trạng mệt mỏi triền 

miên của phụ nữ. 

- Chi phí chăm sóc sức 

khoẻ cao hơn đối với phụ 

nữ 

- Năng suất lao động thấp 

Phụ nữ thường được xem 

là thiếu quyết đoán, hành 

động thiên về tỉnh cảm 

nên khó để trở thành 

người lãnh đạo tốt. 

- Xã hội thường ủng hộ 

nam giới vào các vị trí 

lãnh đạo hơn nữ giới. Vì 

thể tỷ lệ nữ tham gia lãnh 

đạo thấp hơn. 

- Những người ở vị trí ra 

quyết định chủ yếu là nam 

giới. 

- Các chính sách không 

đáp ứng hiệu quả nhu cầu 

của mọi thành viên trong 

xà hội, cụ thể đối với phụ 

nữ. 

- Hiệu quả của tăng 

trưởng kinh tế chưa cao. 

 

Việc vận dụng lí thuyết nữ quyền về quan điểm giới này để cải thiện sự bất bình 

đẳng của phụ nữ trong sự tham gia các hoạt động của dự án phát triển nông thôn mới. 

Trong xã hội này thì phụ nữ và nam giới bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động 

xã hội.  

1.3. Nội dung tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn 

1.3.1. Tham gia Ban chỉ đạo xây dựng phát triển nông thôn 

Việc quan tâm, đề cao vai trò của phụ nữ trong công tác quản lý xây dựng phát 

triển nông thôn là rất quan trọng. Công tác bổ sung, điều chỉnh cán bộ nữ trong Ban 
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quản lý xây dựng Nông thôn mới, Cơ quan điều phối xây dựng Nông thôn mới, chính 

quyền các cấp để nâng cao tiếng nói, vị thế của người phụ nữ, cũng như đóng góp của 

họ trong tất cả các lĩnh vực. 

Khi phụ nữ được tham gia quản lý, điều hành, họ có cơ hội được mở mang 

nhận thức hơn, tầm hiểu biết rộng hơn, qua đó có khả năng lãnh đạo, tuyên truyền vận 

động chị em phụ nữ tham gia tích cực hơn trong xây dựng Nông thôn mới. 

1.3.2. Vai trò của phụ nữ trong quy hoạch tổng thể và lập kế hoạch xây dựng 

Nông thôn mới 

Vai trò của phụ nữ trong quy hoạch xây dựng Nông thôn mới được thể hiện ở: 

- Nội dung 1: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; 

- Nội dung 2: Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát 

triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn. 

Sự tham gia quy hoạch xây dựng Nông thôn mới được thể hiện qua sự tham gia 

tham gia đóng góp ý kiến lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng Nông thôn mới; quyết 

định lựa chọn, góp ý nên xây dựng công trình nào, bố trí sản xuất cây con gì; bố trí xây 

dựng, bố trí sản xuất ở đâu; quy mô cỡ nào; nên thực hiện lúc nào; thông qua hình thức 

họp, bàn, lấy ý kiến, biểu quyết theo tỷ lệ để lựa chọn các phương án. Sự tham gia các 

lớp tập huấn phát triển sản xuất trên địa bàn… 

Việc lập kế hoạch xây dựng Nông thôn mới là việc hoàn thiện từng chi tiết theo 

từng giai đoạn cho quy hoạch tổng thể xây dựng Nông thôn mới. 

Đây là nội dung quan trọng nhất và xuyên suốt quá trình xây dựng Nông thôn 

mới, được coi như nhân tố quyết định sự thành bại của việc áp dụng phương pháp tiếp 

cận phát triển dựa vào nội lực và do cộng đồng làm chủ trong xây dựng thí điểm mô 

hình. Việc đóng góp ý kiến lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng Nông thôn mới của phụ 

nữ thể hiện sự hiểu biết, bŕn bạc, hành động, quyết định của phụ nữ. 

Người phụ nữ tham gia Hội họp, tham gia các diễn đàn về xây dựng Nông thôn 

mới được tổ chức. Sau khi đã họp, thảo luận, bàn bạc, khi triển khai, phụ nữ cùng 

người dân quyết định cái gì làm trước, cái gì làm sau, phù hợp với nguồn lực của chính 

họ, phù hợp với nguồn lực của địa phương và của Trung ương hỗ trợ cho họ để đạt 

hiệu quả nhất. 
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1.3.3. Tham gia trong xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông 

nông thôn 

Việc xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn khơi dậy 

quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm cao trong nhân dân tham 

gia hưởng ứng Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nâng cao nhận thức người dân 

về vai trò chủ thể của mình (được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được thụ 

hưởng...) để tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên 

làm công tác xây dựng Nông thôn mới; phòng, chống những tiêu cực trong thực hiện 

các chương trình, dự án xây dựng Nông thôn mới. 

Việc tuyên truyền khiến các tầng lớp nhân dân các nhà đầu tư hiểu đầy đủ hơn 

về Chương trình xây dựng phát triển nông thôn để tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ, 

phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp... nhiệt tình 

tham gia, đóng góp tích cực cho Chương trình, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. 

Phụ nữ là người quán xuyến, lo lắng mọi việc trong gia đình, chăm sóc con cái, 

phụng dưỡng cha mẹ, để ý việc đối nội, đối ngoại trong gia đình. Vì vậy, phụ nữ có vai 

trò rất lớn trong việc tuyên truyền vận động Nông thôn mới về các nội dung xây dựng 

Nông thôn mới, cách thức hành động cũng như ý thức của từng cá nhân trong xây 

dựng Nông thôn mới ngày trong chính gia đình mình. 

Bên cạnh đó, các sinh hoạt cộng đồng đặc biệt hoạt động của Hội phụ nữ cũng 

gắn kết thêm phụ nữ với nhau, phụ nữ với cộng đồng, họ có nhiều cơ hội để vận động 

mọi người cùng tham gia xây dựng Nông thôn mới, cổ vũ, động viên các tập thể, cá 

nhân phụ nữ điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông 

thôn mới; 

+ Hình thức xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông Nông thôn 

của phụ nữ 

Hình thức mà chị em phụ nữ sử dụng để xây dựng văn hóa, thông tin và truyền 

thông Nông thôn nhằm xây dựng Nông thôn mới vô c ng phong phú đa dạng. Đó là 

việc kết hợp nhuần nhuyễn linh hoạt giữa các hình thức: 

-  Kết hợp tổ chức tuyên truyền Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các 

hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền viên các cấp. 
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-  Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về xây dựng Nông 

thôn mới. 

- Tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong xây dựng Nông thôn mới. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, Tạp chí, 

Đài Phát thanh-Truyền hình; Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử; hệ thống Đài phát 

thanh, truyền thanh các tỉnh, huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn và các thôn. 

- Tuyên truyền trên Bản tin sinh hoạt chi bộ, Bản tin Khoa giáo của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ và bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các 

huyện, thành, thị. 

- Biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp, đề cương 

tuyên truyền về Chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

- Tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức khác như: khẩu hiệu, panô, áp 

phích, văn hoá, văn nghệ, giao lưu, toạ đàm… 

1.3.4. Tham gia đóng góp nguồn lực: tiền mặt, hiện vật, đất đai cho xây dựng 

phát triển nông thôn 

Phương châm xây dựng Nông thôn mới là “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, để 

thực hiện thành công xây dựng Nông thôn mới, các địa phương cần làm tốt công tác huy 

động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ cộng đồng dân cư. Nguồn lực xây dựng 

Nông thôn mới bao gồm: nguồn vốn tiền mặt, hiện vật (vật liệu xây dựng), hiến đất… 

vốn tài trợ khác (tranh thủ sự ủng hộ của con em thành đạt hướng về quê hương) để thực 

hiện các hoạt động xây dựng Nông thôn mới. Đây là sự thể hiện ở phạm trù vật chất lẫn 

phạm trù nhận thức về quyền sở hữu và tính trách nhiệm, tự giác của thanh niên. 

Trong xây dựng Nông thôn mới, công trình nào mà toàn dân làm được thì để 

toàn dân làm, không phải tất cả các công trình đều phải thuê. Làm như vậy để họ có 

thể đóng góp sức lực cho công cuộc xây dựng Nông thôn mới thông qua việc xây 

dựng, cải tạo nâng cấp công trình đó. Đồng thời, để phụ nữ phải thực sự hiểu được, 

thấy được là họ làm cho chính mình, thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà 

nước, tự đóng góp, đầu tư nâng cao hiệu quả các công trình, các hoạt động trong xây 

dựng Nông thôn mới để từng bước nâng cao đời sống của chính gia đình mình và làm 

giàu chính đáng.  



 

 

28 

1.3.5. Tham gia tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng phát 

triển nông thôn 

* Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 

Kết cấu hạ tầng nông thôn chính là bộ mặt của chính địa phương đó, khi có cơ 

sở hạ tầng đảm bảo: trường học, trạm y tế, trường mầm non, đường giao thông liên 

xóm liên xã, các công trình thủy lợi....thì việc đi lại, ăn ở, sản xuất, học hành của phụ 

nữ và gia đình của họ thuận lợi hơn, có cơ hội phát triển tốt hơn. Nhận thức được 

những điều đó, phụ nữ luôn thể hiện vai trò của mình một cách tích cực sáng tạo. 

* Tham gia bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên 

Tốc độ phát triển Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác tài nguyên và phát 

triển làng nghề đã làm cho vấn đề ô nhiễm môi trường vùng nông nghiệp, nông thôn 

ngày càng cấp bách, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đang triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới . Những năm gần đây, tình hình thiên tai, dịch 

bệnh diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của nhân 

dân. Nhiều vùng nông thôn bị ô nhiễm vượt quá mức cho phép nhiều lần, ô nhiễm 

nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm hữu cơ trên các v ng mà nguyên nhân chính 

là do chất thải sinh hoạt, chăn nuôi, chất thải sản xuất, đặc biệt tại các làng nghề… Để 

xây dựng thành công Nông thôn mới cần gắn quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội với 

bảo vệ tài nguyên môi trường. 

Để thực hiện thành công tiêu chí môi trường, cần thực hiện có hiệu quả quy 

hoạch bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, cải tạo, 

nâng cấp, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường vùng nông nghiệp, nông thôn, 

tăng cường năng lực quản lý môi trường cấp huyện, xã để bảo vệ môi trường; đặc biệt 

đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng 

dân cư trong các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động 

quét dọn đường làng, ngõ xóm; không thả gia súc, gia cầm trên đường, không phơi 

rơm rạ trên trục đường giao thôn liên xã, không xả rác bừa bãi, phân loại rác thải… 

Trong xây dựng phát triển nông thôn, phụ nữ và gia đình của họ đã thực hiện 

những tự giác chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, cổng ngõ của từng nhà theo tinh thần 

phong trào “ba sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) của Hội phụ nữ, theo quy hoạch 

chung của xã, đóng góp cho văn minh sạch đẹp của làng, xã từ chính nhà mình, tránh 

tư tưởng sạch trong nhà, ngoài ngõ bẩn hay ngược lại. Bên cạnh đó, phụ nữ khắp mọi 
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miền Tổ quốc đã đăng kí tham gia các đoạn đường tự quản của phụ nữ, đăng kí các tổ 

nhóm phụ nữ gồm 3-5 người luân phiên nhau qu t đường làng ngõ xóm, các tổ nhóm 

đăng kí “đoạn đường nở hoa”, “đoạn đường không nilon”. 

* Tham gia phát triển kinh tế 

Phụ nữ là lực lượng lao động chính trong sản xuất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ lớn 

ở khu vực nông thôn, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn. 

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình đã và đang diễn ra rất 

sôi động ở nhiều nơi và có hiệu quả. 

Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tiết kiệm vì phụ nữ 

ngh o”, “Chương trình hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập”, “Tổ chức tài chính 

quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương”, đã khơi dậy được tiềm 

năng to lớn, sức sáng tạo, truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý thực tự nguyện giúp nhau 

về vốn, cây, con giống, ngày công lao động trong sản xuất nông nghiệp của phụ nữ, 

góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Phụ nữ tham gia các mô hình sinh hoạt lồng ghép 

của các loại hình câu lạc bộ của tổ chức Hội Phụ nữ như: Câu lạc bộ phụ nữ - khuyến 

nông, Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhóm nhỏ cặp vợ chồng không sinh con thứ 3 phát 

triển kinh tế, Phụ nữ sản xuất giỏi… góp phần quan trọng vào xóa đói, giảm nghèo, 

tăng thu nhập, thi đua áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo nên các 

mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi: mô hình trồng rau an toàn, nuôi lợn sạch, đổi công, 

làm nghề thủ công.... nhằm phát triển kinh tế gia đình, đã thu hút đông đảo phụ nữ khu 

vực nông thôn tham gia. 

1.3.6. Tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, khai thác, sử dụng các công 

trình xây dựng phát triển nông thôn 

Vai trò của phụ nữ trong việc kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực 

hiện xây dựng Nông thôn mới thể hiện: kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, 

quản lý và sử dụng các nguồn đầu tư, nguồn thu từ cộng đồng, các dự án đầu tư vào 

cộng đồng, các công trình nhân dân đóng góp kinh phí; hay sự tham gia lao động trực 

tiếp, số ngày công kiểm tra thực tế vào các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các hoạt 

động của tổ, nhóm khuyến nông… thông qua hoạt động của các ban thanh tra nhân 

dân hay ban giám sát cộng đồng. 

Thông qua việc kiểm tra, giám sát thể hiện vai trò của phụ nữ trong xây dựng 

Nông thôn mới đồng thời đảm bảo được chất lượng các công trình, các hoạt động của 
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xây dựng Nông thôn mới từ đó nâng cao chất lượng phục vụ của các công trình Nông 

thôn mới, nâng cao thời gian hưởng lợi cho cộng đồng dân cư. 

Nghiệm thu có nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn và nghiệm thu tổng thể; 

được thể hiện qua biên bản có sự ký kết của các thành phần tham gia, trong đó có sự 

tham gia của phụ nữ. Số lần nghiệm thu ở các hoạt động khác nhau cũng khác nhau, để 

tham gia nghiệm thu được đòi hỏi cả quá trình tham gia lao động thực tế của phụ nữ. 

Sau nghiệm thu tổng thể, phụ nữ tiếp nhận quản lý và khai thác sử dụng để phục vụ 

cho chính nhu cầu của họ. Vừa khai thác vừa quản lý đồng thời nâng cao vai trò của 

phụ nữ, để họ thấy rằng mình thực sự rất quan trọng trong các hoạt động phát triển của 

địa phương, từ đó tăng tính trách nhiệm của phụ nữ mà lại nâng cao tuổi thọ cho các 

công trình. 

Có thể nói, sự tham gia của phụ nữ là phương tiện hữu hiệu để huy động sức 

mạnh tổng hợp của địa phương, tổ chức và vận dụng năng lực, sự khôn ngoan, tính 

sáng tạo của quần chúng vào hoạt động xây dựng Nông thôn mới. Giúp xác định nhu 

cầu ưu tiên của cộng đồng và tiến hành những hoạt động phát triển để đáp ứng những 

nhu cầu này. Giúp cho việc xây dựng Nông thôn mới được thừa nhận, khuyến khích 

thanh niên và nhân dân đóng góp nguồn lực thực hiện và đảm bảo khả năng bền vững. 

1.3.7. Tham gia trong đánh giá thực hiện hoạt động của dự án 

Đây chính là giai đoạn sau khi hoàn thành thực hiện dự án với các các thành quả 

của các hoạt đọ  ng mà ngu  ời dân đã tham gia như các công trình hạ tầng được xây 

dựng, các nhóm sản xuất kinh doanh được thành lập và tiếp tục hoạt động sau khi kết 

thúc thực hiện.  

Trong giai đoạn này nội dung tham gia của người dân là tham gia duy trì các hoạt 

động, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng các công trình của dự án để đạt được tuổi thọ và hiệu 

quả sử dụng cao nhất, tránh tình trạng không rõ ràng về sở hữu đối với các công trình 

hoặc các hoạt động được thiết lập; tham gia quản lý và duy trì các nhóm sở thích của 

dự án để đảm bảo sau khi kết thúc dự án thì các hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh 

hoạt văn hóa, xã hội do dự án tạo ra ... tiếp tục được duy trì để đời sống vật chất tinh 

thần của người dân địa phương tiếp tục được cải thiện. Nội dung sự tham gia ở đây 

bao gồm cả tham gia trực tiếp cũng như đóng góp kiến thức địa phương vào công việc 

quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình dự án cũng như duy trì các hoạt động đã 

được thiết lập. 
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1.4. Khái quát về mô hình Saemaul Undong ở Hàn Quốc và sự vận dụng ở 

nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

1.4.1. Mô hình Seamaul Undong ở Hàn Quốc  

Hàn Quốc vào những năm đầu 60 vẫn là một nước chậm phát triển, nông 

nghiệp là hoạt động kinh tế chính với khoảng 2/3 dân số sống ở khu vực nông thôn. 

Nông dân quen với sống trong cảnh nghèo nàn, an phận thủ thường, họ cho rằng 

nghèo là số phận, là do kết quả lao động của cha ông để lại, do lãnh đạo đất nước thiếu 

năng lực, nông dân thiếu tinh thần trách nhiệm về bản thân mình mà chỉ đổ tại cho 

khách quan bên ngoài. Những suy nghĩ còn mang tính thụ động và ỷ lại ở phần đông 

nông dân cần được thay đổi; do vậy, các chính sách mới phải khơi dậy được niềm tin 

và tính tích cực đối với việc phát triển nông thôn, khơi dậy tính độc lập, hăng say lao 

động của đội ngũ nông dân ở khu vực nông thôn là làm thay đổi những suy nghĩ thụ 

động và ỷ lại ở phần lớn nhân dân sống trong khu vực nông thôn và nâng cao vai trò 

của họ trong cuộc sống. 

Mục tiêu chính của chính sách mới là làm cho người dân có niềm tin và trở nên 

tích cực đối với sự nghiệp phát triển nông thôn, làm việc chăm chỉ, cần cù, sáng tạo, 

độc lập và cộng đồng. Tổng thống Hàn Quốc Park Jeong –hee phát biểu: ”Nếu chúng 

ta có thể tạo ra hay khai thác được tinh thần chăm chỉ, tự vượt khó khăn và hợp tác 

tiềm ẩn trong mỗi thành viên sống trong khu vực nông thôn, tôi tin tưởng rằng tất cả 

các làng xã nông thôn sẽ trở thành nơi thịnh vượng để sống. Chúng ta có thể gọi là 

phương hướng hành động của mô hình Saemaul Undong đó là lời tuyên ngôn của 

phong trào làng mới”. Như vậy, phong trào làng mới nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng 

nhất tạo động lực cho phát triển là “phát triển tinh thần của người nông dân”, lấy kích 

thích vật chất nhỏ để kích thích tinh thần và qua đó phát huy nội lực tiềm tàng to lớn 

của nông dân. 

Một số hoạt động của mô hình “Làng mới” trong việc nâng cao vai trò của phụ 

nữ trong việc tham gia xây dựng mô hình. 

- Lập ra “Ủy ban Phát triển Làng mới” có 5 - 10 người, đầy đủ nam và nữ. 

Cấp được coi trọng nhất vẫn là cấp cơ sở, việc đầu tiên được tiến hành là bầu ra 

một tổ chức ở cấp cơ sở được gọi là “Uỷ ban Phát triển Làng mới”; Uỷ ban này có 

khoảng 5 - 10 người, có đầy đủ nam và nữ, những người này là đại diện cho cộng đồng 

ở làng và chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực thi các tiểu dự án phát triển nông thôn 
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cho làng mình. Ngoài ra ở cấp tỉnh và cấp huyện, thị cũng được thành lập Uỷ ban này 

nhằm giúp, hướng dẫn, tư vấn mọi hoạt động cho Uỷ ban Phát triển làng mới và giúp 

họ trong vấn đề huy động vật lực. Khác với các nước khác, chương trình này do tổng 

thống đứng ra trực tiếp lãnh đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu Uỷ ban điều phối 

Trung ương với 12 điều phối viên là các Bộ trưởng của các bộ. 

- Đội ngũ lãnh đạo thôn gồm hai người, một nam và một nữ làm nòng cốt cho 

chương trình phát triển. 

Cuộc họp toàn dân mỗi làng bầu ra hai lãnh đạo, một nam và một nữ để lãnh 

đạo cho phong trào của mình. Việc bầu ra một nam một nữ để tạo quyền bình đẳng 

cũng như phát huy tinh thần tự chủ, năng nổ với các công việc chung của chị em phụ 

nữ. Những người này độc lập với hệ thống chính trị và hành chính ở nông thôn và 

không được hưởng một khoản trợ cấp nào. Nguồn tinh thần chính cho những người 

này là sự kính trọng của cộng đồng và sự vận động tinh thần kịp thời từ Chính phủ, 

những người lãnh đạo tinh thần này không bị một sức ép nào về chính trị hay ảnh 

hưởng về kinh tế, mà chỉ chịu sự phán xét của nông dân và được cộng đồng tin yêu. 

- Đào tạo cán bộ các cấp theo các mô hình, chú trọng đào tạo cán bộ nữ, gắn cả 

nước với phong trào phát triển nông thôn. 

Để giảm khoảng cách giữa dân thường và quan chức Chính phủ, cần gắn bó 

thực sự cán bộ nhà nước với nhân dân. Các quan chức Trung ương được đưa về và 

sống cùng với nông dân, lãnh đạo các cấp chính quyền sống với lãnh đạo nông dân; 

Chính phủ mở các khoá đào tạo ngắn ngày khoảng từ một đến hai tuần, nội dung tuỳ 

theo nhu cầu từng giai đoạn của sự phát triển, đào tạo chủ yếu là học theo các mô hình, 

rút kinh nghiệm từ các mô hình. Các chị em phụ nữ được cán bộ hướng dẫn học tập 

các mô hình đặc biệt, có hiệu quả của phụ nữ trong cả nước. 

- Phát huy dân chủ, mọi người đều được tham gia vào quá trình ra quyết định, 

không phân biệt giới tính nam hay nữ. 

Để tập hợp hay huy động nhanh, thuận lợi trong sinh hoạt cộng đồng, các làng 

đã xây dựng hội trường làng của mình. Nông dân đều tự ra quyết định lựa chọn thứ tự 

ưu tiên cho mỗi hoạt động, họ tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn, thực thi và 

quản lý, giám sát công trình. Các ý kiến phù hợp, hiệu quả sẽ được đem ra thảo luận 

và tổ chức thực hiện. Người phụ nữ luôn được khuyến khích thể hiện và đóng góp ý 

kiến của mình trong công việc chung của cộng đồng. 



 

 

33 

- Nhà nước và nhân dân cùng làm 

Nhà nước hỗ trợ vật tư, nhân dân đóng góp công, của; sự giúp đỡ và hỗ trợ của 

Nhà nước được giảm dần khi quy mô của địa phương và sự tham gia của dân gia tăng. 

Người phụ nữ và gia đình của họ chủ động trong vấn đề ra quyết định thứ tự ưu tiên 

trước, sau, họ tự quyết định các loại thiết kế, chỉ đạo thi công, xây lắp, nghiệm thu, 

giám sát công trình. Hàng năm nhà nước tổ chức các cuộc họp toàn quốc cho lãnh đạo 

cộng đồng làng, xã tham dự; tại cuộc họp này, người có công được tuyên dương, phát 

phần thưởng, kể cả tuyên dương anh h ng lao động. Việc khen thưởng tuyên dương 

được tổ chức thực hiện công khai minh bạch, ai có công được khen thưởng, không 

phân biệt nam nữ, có nhiều chị được danh hiệu “anh h ng lao động”. Đặc biệt Tổng 

thống Park Jeong –hee là người sáng tác bài hát của phong trào, điều này đã cổ động 

rộng rãi hơn cho phong trào xây dựng mô hình “làng mới”, người dân càng tự hào và 

tự tin hơn. 

- Một số kết quả đạt được từ phụ nữ Hàn Quốc và gia đình của họ đóng góp cho 

phong trào “Làng mới”. 

Bộ mặt nông thôn thay đổi một cách nhanh chóng, sau tám năm các dự án phát 

triển kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản được hoàn thành, trong vòng 20 năm rừng đã 

được che phủ khắp nước và khoảng 84% cây rừng của Hàn Quốc hiện nay là cây rừng 

đã được trồng trong những năm làm mô hình. 

Trong vòng sáu năm thu nhập bình quân các nông hộ tăng gấp 3 lần, tính 

thương mại trong sản xuất nông nghiệp tăng; việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đường 

làng, nhà xưởng, hệ thống cung cấp nước, điện, chuyển giao khoa học công nghệ, tích 

luỹ vốn, đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường, tạo quỹ tiết kiệm trong gia đình đều cải 

thiện.... Phong trào Saemaul là một mô hình phát triển nông thôn cho phép hạn chế tối 

đa thời gian chuyển hoá nông thôn truyền thống thành một nông thôn hiện đại. 

Sau hơn 30 năm thực hiện phong trào Làng mới, môi trường sống và cuộc sống 

vật chất của người dân nông thôn đã được cải thiện đáng kể; sản xuất mang tính 

thương mại. Cái được lớn nhất là những người nông dân ngh o đói, đặc biệt phụ nữ 

bắt đầu trở nên tự tin hơn, khu vực nông thôn trở thành xã hội năng động, có khả năng 

tích luỹ, tự đầu tư và nhờ đó mà có khả năng tự phát triển. Thông qua phong trào lao 

động nông thôn đã được đào tạo cơ bản, điều quan trọng là họ có tác phong công 
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nghiệp, điều này đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động cho ngành công nghiệp 

đòi hỏi kỹ thuật cao hơn [3]. 

Các kinh nghiệm và bài học từ chương trình làng mới có thể đóng góp đáng kể 

cho việc nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về các dự án phát triển 

nông thôn theo mô hình SMU của CHDCND Lào để thực hiện thành công quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 

1.4.2. Chủ trương vận dụng mô hình Seamaul Undong tại Lào 

Phát triển nông thôn với việc tăng cường sự tham gia của người dân hay phụ nữ 

trong việc xây dựng nông thôn là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 

tế, bình ổn xã hội, nhằm đạt đến sự phát triển bền vững cho mỗi quốc gia. Tuy nhiên, 

mỗi quốc gia có một quốc sách phát triển để ph  hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất 

nước mình. 

 Các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU là một quá trình dài hơi. Sau 

5 năm triển khai mô hình SMU (2015-2019) tại Lào đã đạt được kết quả tích cực, tuy 

nhiên sự tham gia của người dân trong các dự án theo mô hình SMU cũng cho thấy 

những tồn tại và thách thức đặt ra. Từ thực tiễn trên nên đã có nhiều công trình nghiên 

cứu tìm hiểu về những vấn đề này. 

 Nông nghiệp và kinh tế nông thôn là bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc 

dân của Lào. Nông thôn là môi trường sống của đa số nhân dân, nơi bảo tồn phát huy 

nhưng văn hoá truyền thống dân tộc. Phát triển nông nghiệp, phát triển nông thôn theo 

kiểu mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân là nhiệm vụ chiến 

lược, để đảm bảo ổn định Chính trị xã hội. Vì vậy, Nhà nước Lào luôn quan tâm đổi 

mới nông thôn để đất nước thóat khỏi tình trạng kém phát triển trong năm 2020. Trước 

những đòi hỏi của thực tiễn nước Lào đã tổ chức thực hiện các dự án SMU kết hợp với 

sáng kiến Sam-Sang (Three build directive policy) của Lào giai đoạn 2014-2019 (Biên 

bản ghi nhớ giữa Bộ Nông-Lâm nghiệp với Viện phát triển nông thôn Hàn Quốc, Bộ 

trưởng Bộ Nông-Lâm nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 4364/BN-LN ngày 

18/12/2014), đây là một mô hình đang hỗ trở sự phát triển của đất nước Lào hiện tại 

nhằm tạo ra những giá trị mới của nông thôn Lào. 

Mô hình SMU với mục tiêu xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và 

tình thần, phát triển nông thôn bền vững là một kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân. Các dự án phát triển nông 
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thôn theo mô hình SMU có sự tham gia được thực hiện từ năm 2015, trong quá trình 

lập kế hoạch được chọn thực hiện dự án thử nghiệm tại 2 tỉnh bao gồm: tinh Viêng 

Chăn; huyện Phonhong (4 làng), Viêngkham (4 làng), Keo-udom (4 làng), Heenherp 

(5 làng), Tỉnh Savannakhet bao gồm: huyện Champhone (5 làng) Songkhon (8 làng).  

 Sau hơn 4 năm thực hiện, các dự án thí điểm mô hình nông thôn mới đã thành 

công bước đầu và đạt được kết quả quan trọng. Chính phủ Lào đánh giá cao sáng kiến 

Saemaul Undong và đã khen ngợi Hàn Quốc cho những thành tựu đáng ghi nhận mà 

họ đã tạo nên từ những năm 1970. Đây là một mô hình tốt cho các phương pháp phát 

triển và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn và đang được áp dụng ở nhiều nước đang 

phát triển, trong đó có Lào. (Phomphong Laoin; 2019). 

 Theo báo cáo kết quả thực hiện dự án thử nghiệm phát triển nông thôn theo mô 

hình SMU có sự tham gia và chính sách Sam-Sang năm 2015-2018, kết quả đánh giá 

của các hoạt động thể hiện như sau:  

 - Hoạt động tạo thu nhập cho gia đình: dự án cải thiện cánh đồng cỏ ước tới 326 

ha/29 làng kết quả đạt được 386 ha/29 làng, tăng hơn ước tính 18.3%; dự án trồng rau 

trong nhà lưới (rau an toàn) với ước tính 306 nhà/14 làng, kết quả đạt được 306 

nhà/15 làng chiếm tỷ lệ 100%; dự án trồng nấm ước tới 130 gia đình/8 làng KQ đạt 

được 130/8 làng hoạc 100%; xây dựng đoàn trồng nếm ước tới 7 đoàn đạt được 8 

đoàn kết quả tăng hơn ước tính tới 14.3%; dự án trồng cây ăn quả ước tới 274 ha/17 

làng đạt được 295.2 ha/17 làng, tăng hơn so với ước tính tới 7.9%, cung cấp máy 

móc trồng lúa ước tới 15 chiếc/ 4 làng đạt 100%; thành lập đoàn sản xuất giống lúa 

mới 1 đoàn đạt 100%.  

 - Hoạt động xây dựng và cải thiện kết cấu hạ tầng:  Cải thiện đường hèm làng 

ước tới 59,7km/27 làng, thực tế đạt được 71,8km/27 làng, tăng hơn so với ước tínhtới 

20.3%; cải thiện đập/bể chứa nước nông lâm theo kế hoạch tại 3 địa điểm là 24.300 

m3 đạt được 3 nơi/29.000m3 cao hơn ước tính tới 19.8%; xây dựng đập quy mô nhỏ 2 

điểm đạt được 100%; cải thiện kênh mương 10km/4 làng đạt được 100%, cung cấp 

nước dùng cuộc sống hằng ngày 1.529 gia đình đạt được 100%; cải thiện văn phòng 

làng-sân văn phòng làng, xây nhà phân loại rác, chung tay lao động, trồng cây cảnh và 

cải thiện các chợ  trên 30 làng đạt được 100%;  

 - Hoạt động khuyến khích giáo dục và y tế: Trường mẫu giáo 11 điểm, trường 

tiểu học 17 điểm, trường trung học cơ sở 2 điểm và trạm y tế được cải thiện và sửa 
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chữa, các trường học được cung cấp các thiết bị và học liệu, trạm y tế nhận sự cung 

cấp những công cụ y tế như máy x t nghiệm máu và máy siêu âm các hoạt động đạt 

được kết quả 100%. 

 - Hoạt động của Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nông lâm và Phát triển nông thôn 

Lào-Hàn Quốc: từ khi thành lập trung tâm vào năm 2016 đến năm 2018. Trung tâm 

được thành lập nhằm tăng cường phát triển nông thôn tại Lào trong sự liên kết với chỉ 

thị Sam-Sang (ba xây dựng). Nó cũng là một phần của “dự án phát triển nông thôn 

tổng hợp với cách tiếp cận có sự tham gia của Saemaul Undong”. Trung tâm đã phát 

triển và chỉnh sửa lại giáo trình tập huấn kỹ thuật phát triển nông nghiệp và nông thôn, 

kết quả phát triển và hàn thiện 39 loại giáo trình đạt 100% kế hoạch, đã thực hiện khoá 

tập huấn cho cán bộ của trung tâm, ðào tạo kỹ nãng mềm cho chính quyền cấp làng, 

hội phụ nữ, ðoàn thanh niên, cán bộ ðịa phýõng, cán bộ nghỉ hýu. Tổng số lần tập 

huấn là 80 ðợt với 1.525 ngýời tham gia. 

 Từ các thực tiễn triển khai ở 6 huyện điểm đã giúp cho Ban chỉ đạo trung ương, 

các Bộ, ngành, địa phương rút ra những bài học về mô hình, phương thức, cách thức 

triển khai thực hiện. Từ đó, tiến hành điểu chỉnh Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn mới, 

ban hành thông tự hướng dẫn sử dụng ngân sách cấp huyện, quy chế quản lý và lồng 

ghép các nguồn vốn, cơ chế đặc thủ về quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển. Từ đó làm 

tăng tính chủ độngcho người nông dân và cộng đồng, tạo ra những ý thức và nhận thức 

mới tại cộng đồng. Người dân tự động tham gia với cộng đồng cải thiện đời sống của 

mình, quan trọng nhất là người dân đã thay đổi tư tưởng từ ý tưởng ỷ lại sự giúp đỡ 

của câp trên, ý tưởng chờ đợi sự hỗ trợ từ cấp trên trong phát triển nông thôn sang tư 

tưởng phát triển nông thôn có sự tham gia và tự giúp đỡ bản thân mình nhiều hơn. Các 

thông tin về sản xuất nông nghiệp được chia sẻ giữa người nông dân trong nội bộ cộng 

đồng và cả với bên ngoài đó là một hình thức tốt cho việc thúc đẩy sản xuất dựa vào 

thị trường.  Bản thân các huyện điểm cũng trở thành địa chỉ để các địa phương trên cả 

nước đến tham quan, khảo sát, học hỏi mô hình. 

 Những hạn chế và bất cập 

 Xây dựng nông thôn mới là việc làm khó khăn, tốn k m, liên quan đến nhiều 

ngành, nhiều cấp nên quá trình tổ chức thực hiện thí điểm đã xuất hiện một số vấn đề 

mới, những hạn chế và bất cập thể hiện trên một số mặt sau:  
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 Thứ nhất: Nhận thức của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng về chính 

sách Seamaul Undong kết nối với chính sách sáng kiến Sam-Sang chưa rộng rãi; 

 Thứ hai: Để xác định hộ nông dân và làng điểm trong việc thực hiện chính sách 

Sam-Sang và Seamaul Undong chưa thực hiện thật tại khu vực nông thôn ở vùng sâu 

vùng xa,  

 Thứ ba: một số người được bầu làm Ban quản lý cấp làng c ng người dân thực 

hiện việc quản lý dự án chưa đạt được kết quả vẫn còn có ý tưởng ỷ lại cấp trên;  

 Thứ tư: mô hình sản xuất chăn nuôi-trồng trọt chưa đẩy mạnh so với yêu cầu 

của SMU đặt ra, lý do là sự hạn chế của việc tiếp cận thị trường và sự hạn chế của vốn 

đầu tư. 

Thứ năm: sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô 

hình này vẫn còn chiếm tỷ trọng ít. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Chương 1 đã tổng hợp và nêu rõ những vấn đề lý luận về sự tham gia của phụ 

nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong như khái niệm, 

vai trò, hình thức, nội dung, nguyên tắc đặc trưng... Chương 1 đã làm sáng tỏ thêm 

một số lý luận về sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn, từ sự 

nêu lên quan điểm cá nhân đối với các quan điểm của các tác giả về khái niệm tham 

gia, phụ nữ, nông thôn và đặc điểm của nông thôn, phát triển nông thôn, dự án, dự án 

phát triển nông thôn, chu trình dự án, sự tham gia của người dân, mô hình Saemaul 

Undong. 

Chương cũng đi sâu trình bày về 3 mô hình lý thuyết vận dụng trong luận văn 

là, Lý thuyết nhu cầu của Maslow, Lý thuyết vai trò và Lý thuyết nữ quyền. 

Sau đó, chương cũng trình bày sự tham gia của người phụ nữ trong các dự án 

phát triển nông thôn thể hiện trên các nội dung: Sự tham gia của phụ nữ trong việc 

tham gia Ban chỉ đạo xây dựng các dự án phát triển nông thôn; Sự tham gia của phụ 

nữ trong quy hoạch tổng thể và lập kế hoạch cho các dự án phát triển nông thôn; Sự 

tham gia của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông 

thôn; Sự tham gia của phụ nữ trong việc đóng góp nguồn lực: tiền mặt, hiện vật, đất 

đai cho các dự án phát triển nông thôn; Sự tham gia của phụ nữ trong tổ chức thực 

hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch trong các dự án phát triển nông thôn; Sự tham gia của 

phụ nữ trong tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, Sự tham gia của phụ nữ 

trong việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, Sự tham gia của phụ nữ trong tham 

gia phát triển kinh tế; Sự tham gia của phụ nữ trong kiểm tra, giám sát, nghiệm thu 

khai thác sử dụng các công trình xây dựng các dự án phát triển nông thôn. 

Ngoài ra, chương còn khái quát về phát triển nông thôn và các dự án phát triển 

nông thôn theo mô hình Saemaul Undong ở Hàn Quốc và nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào. 

Chương 1 là cơ sở để đi sâu nghiên cứu và phân tích ở chương 2. 
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Chƣơng 2 

 THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁC DỰ ÁN  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THEO MÔ HÌNH SAEMAUL UNDONG  

Ở HUYỆN THOULAKHOM, TỈNH VIÊNG CHĂN, LÀO 

 

2.1. Đặc điểm kinh tế-xã hội của huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào 

2.1.1. Vị trí địa lý 

 Huyện Thoulakhom nằm ở miền Trung, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 75 km. 

Huyện có 1/3 diện tích là miền núi và v ng đồng bằng, người nông dân sống ở ven bờ 

sông Nguem, ven đường Quốc lộ số 10 và ven chân núi Khao Khuoay.  

Diện tích của huyện được giới hạn bởi: 

- Phía Bắc giáp huyện Viêng Kham và huyện KeoUdom 

- Phía Nam giáp huyện SayThaNi và huyện NaSaythong thủ đô Viêng Chăn 

- Phía Đông giáp huyện ThaPhaBad, tỉnh BoLiKhamxay và huyện Home, tỉnh 

Viêng Chăn 

- Phía Tây giáp huyện Viêng Kham và huyện PhoneHong 

 

Hình 2.1: Sơ đồ vị trí địa lý huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn 
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Huyện ThouLaKhom là một huyện nằm trong 4 huyện v ng Đồng Bằng của 

tỉnh Viêng Chăn, cách trung tâm tỉnh về phía Đông khoảng 8 km, có đường Quốc lộ số 

10 chạy qua, huyện có tổng diện tích tự nhiên là 81,259.30 ha. Huyện có vị trí địa lý 

vô cùng thuận lợi để kết nối với các huyện và tỉnh khác như quốc lộ 10 phía Nam nối 

với thủ đô Viêng Chăn, phía Bắc nối với huyện Viêng Kham và KeoUdom (Hình 2.1). 

Huyện ThouLakhom được chia thành 4 nhóm cụm làng và 6 làng thị chính trực 

thuộc cơ quan quản lý cấp huyện, với 42 làng, 760 đơn vị, 12,115 gia đình dân số 

56,703 người, trong đó phụ nữ là 29,146 người; trong đó dân tộc Lào Lum là 48,887 

người, số phụ nữ là 25,351 người; dân tộc Mong là 7,634 người, số phụ nữ là 3,725 

người; dân tộc Kuem Mu là 99 người, có 50 phụ nữ; người nước ngoài 83 người, số 

phụ nữ là 20 người. 

2.1.2. Đặc điểm địa hình và khí hậu thủy văn 

Đặc điểm địa hình:  

Huyện nằm ở v ng đồng bằng, có địa hình tương đối bằng phẳng. Do nằm ở 

ven sông Ngeum, chịu ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm nên độ cao đất đai trong huyện 

không đồng đều và hình thành các dải cao thấp khác nhau theo dạng hình sóng. Đất có 

địa hình thấp thuộc các làng Napheuy, Keun-neua, Namal, Phonehea, Keun-kang, 

Boungphao, Lingsan, Phonepheang, Cheang, Hatxay, choum, Hatsauon, Vanghua, 

Nangeun, Nanokkhoum, Nabo và làng Bò. Đất có địa hình cao thuộc các làng Nam-

ang, Nala, Nakhong, Phonkham, Thinkham, Phonhong-nafaiy, Phonngam-nafaiy, 

Nakeo, Pakhang, Pakthao, Nonghaikham, Souksala, Tanpiao, Haiyoi-mai, , Nangang, 

Phoukhaokhauoy, Namngam, Thoulakhom có lợi thế trong việc phát triển đa dạng các 

sản phẩm nông nghiệp.  

Khí hậu, thuỷ văn:  

Huyện Thoulakhom thuộc v ng đồng bằng, nhiệt độ giữa các các mùa không 

chênh lệch nhiều (trung bình hàng thàng là 24
0
C). M a mưa k o dài từ tháng 5 đến 

tháng 10, nhiệt độ dao động hàng tháng từ 25
0
-29

0
C. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến 

tháng 4 năm sau, nhiệt độ dao động hàng tháng từ 16
0-

23
0
C. Số giờ nắng trung bình 

hàng năm khoảng 1750 giờ, lượng mưa trung bình năm là 1.674 mm, độ bốc hơi bình 

quân là 935 mm. độ ẩm không khí từ 80-90%. Đất đai của một số làng thuộc huyện 

chịu ảnh hưởng của các nguồn nước đó là lưu lượng dòng chảy của hệ thống sông 

Nguem và hệ thống kênh mương. 
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Có thể nói điều kiện khí hậu thuỷ văn rất thuận tiện cho Thoulakhom phát triển 

sản xuất nông nghiệp, thâm canh gối vụ, chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi cung 

cấp cho thị trường trong và ngoài huyện.  

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

Với cấu trúc về nền kinh tế của huyện Thoulakhom: đã có tổ chức thực hiện với 

việc huy động vốn từ Chính phủ và tư nhân vào việc phát triển kinh tế của huyện, làm 

cho kinh tế huyện có mức tăng lên. Về nông-lâm nghiệp chiếm 58,13%, về công 

nghiệp và thủ công chiếm 19,49%; về dịch vụ chiếm 22,38%; tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) đạt được 808 tỷ kíp, tỷ lệ bình quân trên 1 người có khoảng 13,771,000 

kíp/1,721 USD, tăng lên 43,17% so với năm 2009 khoảng 519 USD. 

 Với việc phát triển nền tảng kết cấu hạ tầng: Huyện Thoulakhom có hệ thống 

giao thông như: đường Quốc lộ số 10 nối liền với Thủ đô Viêng Chăn và có nhiều 

đường nối với các huyện. Đã huy động vốn từ nhân dân, tư nhân trong và nước ngoài 

và vốn của chính phủ cùng nhau chú trọng xây dựng và sửa chữa đường giao thông 

299 km trong đó có đường nhựa 57,6 km, đường bê tông được 3,4 km, sửa chữa và 

phục hồi đường giao thông đạt được 213,2 km và xây dựng đường mới được 25 km. 

Hiện nay, đang tổ chức thực hiện dự án xây dựng đường mới và sửa chữa cầu hư hỏng 

từ làng Nả Kẻo đến làng Nhỏng Phông được 4 km. 

Với việc sản xuất và dịch vụ huyện Thoulakhom đã khuyến khích cho việc sản 

xuất đặc biệt là kinh doanh quy mô nhỏ và kinh doanh quy mô trung bình: đã đăng ký 

doanh nghiệp được 69 đơn vị với tổng giá đăng ký doanh nghiệp là 2,540.000.000 kịp. 

Đã khuyến khích ở đơn vị sản xuất sản phẩm mây tre đan, dệt vải, thêu… trong đó sản 

phẩm đặc thù có thu nhập lớn nhất là sản phẩm giỏ quà của làng Nả Nok Khoum và 

sản phẩm dệt vải của làng Na Vả. 

  Với việc phát triển giáo dục văn hoá-xã hội: đã xây dựng trường trung học cơ sở 

và trường trung học phổ thông đến hiện nay tỷ lệ học sinh vào học cấp trung học cơ sở 

được thực hiện đạt 99,75%, tỷ lệ học viên vào học cấp trường học phổ thông đã thực 

hiện đạt 93,16% trong đó những các trường học từ phía nhà nước đến tư nhân đều 

cùng nhau phát triển liên tục để đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực có hiệu 

quả hơn. 
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2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Điểm nghiên cứu điều tra khảo sát được chọn gồm 6 làng: (1) làng Hatxay, (2) 

làng Phonh Hea, (3) làng Choum, (4) làng Cheang, (5) làng Nà Kẻo, (6) làng Nà 

Khỏng thuộc huyện Thou La Khom, tỉnh Viêng Chăn.  

Lý do chọn 6 làng vì đây là các làng đã và đang tham gia các dự án theo mô 

hình Saemaul Undong, trong đó làng Hatxay và làng Phonh Hea là 2 làng được mô 

hình Saemaul Undong chọn làm thí điểm đầu tiên đã hoàn thành tốt còn 4 làng còn lại 

đang thực hiện chương trình, dự án trong giai đoạn hiện nay. Việc chọn mẫu giúp 

nghiên cứu có thể so sánh được mức độ tham gia của phụ nữ ở các làng khác nhau về 

khả năng hoàn thiện các chỉ tiêu SMU. 

Bảng 2.1: Tổng hợp số mẫu điều tra phụ nữ tham gia vào dự án SMU 

Đối tƣợng Số mẫu 

Làng Hạt Xay 30 

Làng Phonh Hea 30 

Làng Choum 30 

Làng Cheang 30 

Làng Nà Kẻo,  30 

Làng Nà Khỏng 30 

Tổng hợp 180 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Số liệu được thu thập thông qua phiếu điều tra cán bộ cấp huyện có liên quan. 

Các ban chỉ đạo, ban quản lý SMU cấp huyện và cấp làng nghiên cứu, lấy số liệu và 

các văn bản chỉ đạo, ý kiến về các quá trình tham gia SMU. Phỏng vấn các hộ thuộc 

địa bàn nghiên cứu để tìm hiểu về tình hình kinh tế hộ, tình hình kinh tế-xã hội của địa 

phương và sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

SMU tại địa phương thông qua phiếu điều tra đã chuẩn bị trước. 

Bảng 2.2: Tổng hợp số mẫu phỏng vấn sâu 

Đối tƣợng Số mẫu 

1. Ban chỉ đạo và ban quản lý SMU cấp huyện 8 

2. Ban chỉ đạo và ban quản lý SMU cấp làng (6 làng) 12 

Tổng hợp 20 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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2.2.1. Cơ cấu giới tính 

 Tổng số mẫu nghiên cứu là 180 người. Trong đó có những người phụ nữ trả lời, 

chiếm 50% và nam giới trả lời, chiếm 50%. 

2.2.2. Cơ cấu độ tuổi 

Bảng 2.3: Cơ cấu độ tuổi của ngƣời tham gia trong các án 

Đơn vị: Người 

Tuổi 
Tổng số Nữ 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

18-30 25 13,89 12 06,67 

31-40 39 21,67 11 06,11 

41-50 47 26,11 8 04,44 

51-60 39 21,67 9 05,00 

61 trở lên 30 16,67 3 01,67 

Tổng hợp 180 100,00 43 23,89 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

 Qua điều tra cho thấy, độ tuổi tham gia các dự án trong 180 người thì có tỉ lệ 

cao so với độ tuổi khác khoảng 41-50 tuổi là 47 người, chiếm 26,11%, thấp nhất là 

khoảng 18-30 tuổi là 25 người, chiếm 13,89%. Tuy nhiên, trong độ tuổi phụ nữ tham 

gia dự án có tỉ lệ thấp so với độ tuổi nam giới tham gia các dự án chỉ có 12 người, 

chiếm 06,67%.    

2.2.3. Cơ cấu trình độ học vấn 

Bảng 2.4: Cơ cấu trình độ học vấn của ngƣời tham gia trong các dự án 

Đơn vị: Người 

Học vấn 
Tổng số Nữ 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

Không biết chữ 13 07,22 9 05,00 

Chưa hết tiểu học 27 15,00 16 08,89 

Tốt nghiệp tiểu học 30 16,67 19 10,56 

Tốt nghiệp THCS 39 21,67 17 09,44 

Tốt nghiệp THPT 29 16,11 13 07,22 

Tốt nghiệp TCCN 28 15,56 15 08,33 

Cao đẳng, đại học 12 06,67 4 02,22 

Từ đại học trở lên 2 01,11 0 00,00 

Tổng hợp 180 100,00 93 51,67 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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 Trình độ học vấn của những người trả lời phiếu là còn thấp, số người được hỏi 

có trình độ học vấn từ bậc trung cấp chuyên nghiệp trở xuống. Người trả lời phiếu ở 

bậc trung học cơ sở có tỉ lệ người tốt nghiệp cao chiếm 21,67%. Có sự chênh lệch giữa 

nam và nữ toàn các bậc học. Nữ có tổng số vào học tương đối cao do với nam giới 

nhưng nam giới có tỉ lệ học vấn cao hơn do với nữ.      

2.2.4. Cơ cấu mức sống 

 Về mức sống, đa số những so người được phỏng vấn tự đánh giá mức sống của 

mình ở mức trung bình khá so với mức sống khác chiếm 65,00%. Tuy nhiên, còn có 

mức nghèo chiếm tỉ lệ tương đối cao, chiếm 17,78%   

Bảng 2.5: Cơ cấu mức sống của ngƣời tham gia trong các án 

Đơn vị: Người 

Mức sống 
Tổng số 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

    Giàu có 2 1,11 

    Khá 29 16,11 

    Trung bình 117 65,00 

     Nghèo 32 17,78 

     Rất nghèo      0 00,00 

Tổng hợp 180 100,00 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

2.3. Thực trạng tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn 

theo mô hình Saemaul Undong 

2.3.1. Tham gia Ban chỉ đạo 

 Trong công tác tổ chức, quản lý xây dựng các dự án phát triển nông thôn theo 

mô hình SMU, phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng. Phụ nữ từ trước đến nay luôn 

đóng vai trò then chốt trong gia đình về khả năng sản xuất. Sự nghiệp giải phóng phụ 

nữ đã đem lại cho xã hội nguồn nhân lực, trí lực dồi dào và ngày càng phát triển. Vì 

vậy, trong lao động sản xuất, sinh hoạt cộng đồng cũng như trong tất cả các lĩnh vực 

nói chung, và xây dựng nông thôn mới nói riêng phụ nữ có vai trò to lớn. 
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Bảng 2.6: Tƣơng quan giữa tỉ lệ nam và nữ tham gia trong Ban chỉ đạo xây dựng 

các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU trên toàn huyện 

Nội dung 
Số lƣợng 

(ngƣời) 
Cơ cấu (%) 

Nữ giới tham gia Ban chỉ đạo xây dựng 

Nông thôn mới 

24 34,78 

Nam giới tham gia Ban chỉ đạo xây dựng 

Nông thôn mới 

45 65,22 

Tổng 69 100 

(Nguồn: Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện, 2019) 

 Trong công tác xây dựng Nông thôn mới, vai trò tổ chức quản lý của cán bộ 

nữ lại càng quan trọng. Theo bảng 2.6, tỉ lệ nữ của tổng các Ban chỉ đạo là 24 trên 

tổng số 69 cán bộ Chiếm 34,78%. 

 Việc quan tâm, đề cao vai trò của phụ nữ trong công tác quản lý xây dựng 

nông thôn mới là rất quan trọng. Công tác bổ sung, điều chỉnh cán bộ nữ trong Ban chỉ 

đạo xây dựng các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU, cơ quan điều phối 

xây dựng nông thôn mới tại huyện, chính quyền các cấp để nâng cao tiếng nói, vị thế 

của người phụ nữ, cũng như đóng góp của họ trong tất cả các lĩnh vực. 

2.3.2. Tham gia trong xây dựng/ lập kế hoạch dự án 

 Ở giai đoạn này, người dân tham gia trong phân tích đánh giá các tiềm năng và 

vấn đề của chính mình và cộng đồng; tham gia xác định nhu cầu, xác định mục đích, 

mục tiêu và các hoạt động dự án cũng như lập kế hoạch thực hiện cho từng hoạt động 

dự án bao gồm thời gian, nguồn lực tài chính, con người và các nguồn lực khác, phân 

công trách nhiệm... Trong quá trình tham gia xây dựng dự án, người dân còn đóng góp 

những hiểu biết về tình hình thực tế của địa phương để phân tích vấn đề và lập kế 

hoạch hiệu quả, phù hợp với nhu cầu địa phương. Đặc biệt là sự tham gia trong ra 

quyết định khi xác định nhu cầu, mục đích, mục tiêu dự án cũng như xác định và xếp 

thứ tự ưu tiên các hoạt động của dự án. 

Mô hình SMU nhằm phát triển kinh tế nông thôn, từng bước nâng cao đời sống 

nông dân, trong đó người dân nắm vai trò trung tâm trong cả quá trình thực hiện. Vai 

trò của phụ nữ được thể hiện trong việc quyết định các vấn đề về xây dựng nông thôn, 

như: đề ra nội dung xây dựng; đề xuất các hoạt động phát triển kinh tế và các hình 
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thức tổ chức sản xuất, … có thể nói, đây là điều kiện tiên quyết để công cuộc xây dựng 

thành công hay thất bại. Quá trình lập kế hoạch các hoạt động dự án đạt hiệu quả cao 

hay thấp phụ thuộc vào năng lực của tổ chức phát triển cơ sở mà nòng cốt chính là 

người dân. Trong các gia đình nông thôn tại huyện, người phụ nữ đóng vai trò quan 

trọng. Vì vậy, việc người phụ nữ tham gia vào việc xây dựng kế hoạch phát triển nông 

thôn càng sâu rộng sẽ mang lại hiệu quả càng cao cho dự án. 

Các cuộc họp có ý nghĩa rất lớn đối với sự thành công trong xây dựng các dự án 

phát triển nông thôn theo mô hình SMU, đặc biệt ở đây là các cuộc họp bàn giữa Ban 

chỉ đạo, trưởng các xóm, các tổ chức và đoàn thể trong xã với người dân, đặc biệt là 

phụ nữ, sau khi bàn bạc và thống nhất thì việc đưa ra triển khai các công việc đa được 

bàn bạc trước đây diễn ra rất tôt. 

Các cuộc họp dân đều mang tính chất dân chủ, người dân ai cũng có thể tham 

gia đóng góp ý kiến. Nội dung các cuộc họp đều được đưa bàn bạc, thảo luận công 

khai. Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến chủ quan của mình, cung cấp những thông tin 

liên quan đến từng cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống sinh hoạt của họ. Điều 

này giúp cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng phát huy được năng lực của 

mình và tính tích cực tham gia vào các hoạt động của làng xóm, của xã. Đây là một 

nhân tố rất quan trọng đảm bảo tính bền vững trong phát triển mô hình nông thôn mới 

tại huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn. 

Các cuộc họp thường là: 

+ Họp triển khai các nội dung liên quan đến xây dựng mô hình phát triển nông 

thôn Saemaul Undong 

+ Họp bàn lập kế hoạch, ưu tiên các hạng mục công trình thực hiện. 

+ Họp bàn đóng góp sức tiền và sức lao động cho các hoạt động xây dựng của 

xóm, của xã. 

+ Họp triển khai từng nội dung trong các hạn mục của công trình 

+ Họp bàn nội dung giám sát và phân công giám sát các hoạt động xây dựng 

các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong 

+ Họp nghiệm thu các công trình xây dựng các dự án phát triển nông thôn theo 

mô hình Saemaul Undong 



 

 

47 

Bảng 2.7: Tiến trình hoạt động các cuộc Hội họp xây dựng  

Các cuộc họp 

với cộng đồng 
Nội dung các cuộc họp tại xã 

Nội dung các cuộc họp tại 

thôn, xóm 

1. Cuộc họp lần 

thứ nhất 

- Mời đại diện các tổ chức và 

các trưởng thôn, xóm để công 

bố nội dung hoạt động 

- Giới thiệu về chương trình 

NTM 

- Thành lập Ban chỉ đạo 

- Lựa chọn các mục tiêu 

- Xây dựng, sắp xếp các nhu 

cầu người dân 

- Xác định nhu cầu từng xóm 

- Triệu tập người dân để công 

bố nội dung hoạt động. 

- Giới thiệu về chương trình 

NTM 

- Thành lập các tiểu ban 

- Lựa chọn các mục tiêu 

- Xây dựng, sắp xếp các nhu 

cầu người dân 

- Xác định nhu cầu từng cá 

nhân 

2. Cuộc họp lần 

thứ hai 

- Xác định nhu cầu của xã 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể 

trong năm, cả Chương trình 

- Xác định nhu cầu của cộng 

đồng xóm 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể 

trong năm, cả Chương trình 

3. Cuộc họp lần 

thứ ba 

- Bàn thống nhất với toàn dân 

- Triển khai tổ chức thực hiện 

- Xây dựng cơ chế thanh toán 

- Nghiệm thu, bàn giao công 

trình 

- Bàn thống nhất với toàn dân 

- Triển khai tổ chức thực hiện 

- Xây dựng cơ chế thanh toán 

- Nghiệm thu, bàn giao công 

trình 

(Nguồn: Báo cáo cuối năm 2019 của BCĐ NTM huyện ThouLaKhom, 2019) 
 

* Tham gia các cuộc họp về quy hoạch, lập kế hoạch xây dựng Nông thôn mới 

Khi Phỏng vấn 180 phụ nữ được chọn điều tra về việc tham gia các cuộc 

họp thảo luận phát triển nông thôn mới, chúng ta rút ra một số kết quả thể hiện ở 

bảng 2.8. 
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Bảng 2.8: Đánh giá mức độ tham gia cuộc họp của các phụ nữ ở một số làng 

Phụ nữ xã 

Tham gia đầy đủ 

các cuộc họp 

Tham gia 1 hoặc 

2 cuộc họp 
Không tham gia 

Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

Làng Hạt Xay 14 21,21 10 12,35 5 15,15 

Làng Phonh Hea 16 24,24 9 11,11 6 18,18 

Làng Choum 10 15,15 12 14,81 8 24,24 

Làng Cheang 12 18,18 13 16,05 5 15,15 

Làng Nà Kẻo,  6 9,09 17 20,99 4 12,12 

Làng Nà Khỏng 8 12,12 20 24,69 5 15,15 

Tổng 66 100 81 100 33 100 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Từ bảng 2.8 nhận thấy ở làng Hạt Xay và Làng Phonh Hea có số lượng phụ nữ đi 

hợp đầy đủ chiếm 21,21% và 24,24% số phụ nữ đi họp đầy đủ của cả 6 xã (66 phụ nữ), 

với chỉ tiêu này làng Choum chiếm 15,15%, làng Cheang chiếm 18,18%, làng Nà Kẻo 

chiếm 9,09% và làng Nà Khổng chiếm 12,12%. 

Hai làng Nà Kẻo và Nà Khổng có số người tham gia 1 hoặc 2 cuộc họp chiếm tỷ 

trọng cao nhất, tương ứng 20,99% và 34,69% số phụ nữ đi họp của cả 6 xã (81 người). 

Số phụ nữ không tham gia tại các làng vẫn còn chiếm tỷ trọng tương đối lớn. 

Qua đó có thể nhận thấy phụ nữ các làng vẫn chưa thực sự tích cực đi họp, thảo 

luận bàn bạc các kế hoạch. 

Về tìm hiểu nguyên nhân 33 phụ nữ trong tổng số 180 phụ nữ được điều tra 

không tham gia các cuộc họp, chúng tôi rút ra một số kết luận qua bảng 2.9 như sau. 

Bảng 2.9: Đánh giá nguyên nhân phụ nữ không tham gia các cuộc họp thảo luận 

chƣơng trình kế hoạch xây dựng  

Các nguyên nhân phụ nữ không tham 

gia các cuộc họp xây dựng kế hoạch  

Số lƣợng 

(Ngƣời) 
Tỷ trọng (%) 

Để chồng, con tham gia đi họp 19 57,57 

Bận công việc, không có thời gian 8 24,24 

Không để tâm đến nội dung các cuộc họp 6 18,18 

Tổng cộng 33 100 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Nguyên nhân chính để các phụ nữ được chọn điều tra là để chồng con đi họp 

chiếm 19/33 tương đương 57,57%, các nguyên nhân còn lại thường xuất phát từ chính 

công việc và nhận thức của người phụ nữ, họ phải lo toan nhiều công việc khá bận rộn 

hoặc không để tâm đến cộng đồng, cho rằng là việc chung không phải là việc của cá 

nhân mình nên không tham gia. 

* Tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp về quy hoạch và các cuộc họp 

về lập kế hoạch xây dựng  

Vai trò của phụ nữ thể hiện trong hoạt động quy hoạch và lập kế hoạch xây 

dựng Nông thôn mới không chỉ thể hiện ở mức độ họ có tham gia các cuộc họp hay 

không, mà còn thể hiện ở việc họ có được đóng góp ý kiến hay không và chất lượng ý 

kiến như thế nào? Qua quá trình tổng hợp các thông tin điều tra được, rút ra một số kết 

luận như sau: 

Tại huyện, nam giới là người tham gia chủ yếu vào các cuộc họp thôn xóm. Một vài 

phụ nữ cũng tham gia vào các cuộc họp này nhưng thường chỉ im lặng, ít có ý kiến. 

Kết quả phỏng vấn ông G, cán bộ triển khai dự án thì nhận được ý kiến “Hiện 

nay, chúng ta vẫn còn chịu định kiến từ xã hội truyền thống rằng người phụ nữ không 

nên tham gia đóng góp ý kiến nhiều và người phụ nữ không được tôn trọng ý kiến nên 

số lượng phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến và lập kế hoạch tại các xã vấn còn thấp”. 

 Kết quả phỏng vấn Chị Q, nữ,  Làng Choum thì thu được ý kiến “Nhiều khi tôi 

tham gia phát biểu ý kiến đóng góp thì thường bị nhiều người phản đối, không tôn 

trọng nên tôi cũng không muốn đóng góp ý kiến nữa”. 

Kết quả phỏng vấn Chị A, nữ, cán bộ làng Hạt Xay thì thu được ý kiến sau 

“Nhìn chung, phụ nữ tham gia hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội ít hơn nam giới. 

Việc phụ nữ tham gia hoạt động cộng đồng với tỷ lệ thấp hơn nam giới, là thiệt thòi lớn 

đối với chính bán thân họ trong việc tiếp cận thông tin diễn ra hàng ngày trên địa bàn 

cư trú, chia sẻ với những người xung quanh về công việc làm ăn và những vấn đề khác. 

Đồng thời họ cũng ít có điều kiện để thể hiện khả năng, tiếng nói của mình trong các 

hoạt động chung của cộng đồng dân cư, góp phần đưa ra những quyết định về những 

vấn đề liên quan đến cộng đồng. Hiện tượng "nữ làm- nam học” cùng là một trong 

những nguyên nhân khiến công việc của phụ nữ vất vả và tốn nhiều thời gian hơn”. 

Anh A, thành viên Ban chỉ đạo Làng Hạt Xay cho biết: “Chúng tôi hết sức 

khuyến khích các chị em tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch xây dựng Nông thôn 



 

 

50 

mới, có nhiều chị em làm kinh tế rất giỏi, có cái nhìn sâu sát rất nhiều vấn đề trong 

quy hoạch sản xuất, không thua kém gì nam giới”. 

Chị T, cán bộ Hội phụ nữ xã Nà Khổng “Chị em phụ nữ tuy nhiều người đi họp 

nhưng ngại phát biểu, chúng tôi phải làm công tác vận động để chị em mạnh dạn nói 

ra ý kiến của mình, các chị tuy rụt rè nhưng khi được động viên phát biểu thì có nhiều 

ý kiến rất chất lượng”. 

Điều tra về số lượng chị em phát biểu ý kiến đóng góp cho quy hoạch xây dựng 

Nông thôn mới qua 147 phụ nữ tham gia các cuộc họp xây dựng, thu được một số kết 

quả thể hiện ở bảng 2.10. 

Bảng 2.10: Phụ nữ các xã điều tra tham gia đóng góp ý kiến trong quy hoạch, lập 

kế hoạch xây dựng 

Phụ nữ các xã tham gia đóng 

góp ý kiến tại các cuộc họp 
SL (ngƣời) Cơ cấu (%) 

Làng Hạt Xay 13 19,70 

Làng Phonh Hea 11 16,67 

Làng Choum 10 15,15 

Làng Cheang 11 16,67 

Làng Nà Kẻo,  9 13,64 

Làng Nà Khỏng 12 18,18 

Tổng 66 100 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Qua Bảng 2.10 cho thấy phụ nữ Làng Hạt Xay có tỷ lệ tham gia đóng góp ý 

kiến trong công tác quy hoạch, lập kế hoạch là 19.70% trong tổng số các ý kiến, cao 

hơn các làng còn lại. Tuy nhiên, khi so sánh số phụ nữ có ý kiến với tổng số phụ nữ 

tham gia các cuộc họp, thì chưa có làng nào có số phụ nữ tham gia ý kiến trên tổng số 

phụ nữ đi họp vượt quá 50%. Tổng số phụ nữ ở 6 làng đóng góp ý kiến là 66/ 147 phụ 

nữ đi họp, tương đương 44,89%. 

Như vậy qua kết quả điều tra và phỏng vấn sâu cho thấy nguyên nhân chính dẫn 

đến việc tham gia của phụ nữ trong việc xây dựng, lập kế hoạch dự án thấp là do định 

kiến của xã hội về vai trò của phụ nữ trong cộng đồng, điều này đã tạo nên những rào 

cản trực tiếp đến các đối tượng nữ về sự hứng khởi trong việc tham gia dự án. 



 

 

51 

* Chất lượng các ý kiến đóng góp của phụ nữ huyện trong quy hoạch, lập kế 

hoạch xây dựng 

Vai trò của phụ nữ huyện trong quy hoạch, lập kế hoạch không chỉ thể hiện qua 

việc họ đi họp và tham gia ý kiến, mà còn quan trọng hơn là chất lượng ý kiến của họ. 

Các ý kiến đóng góp của tất cả mọi người dân được Ban chỉ đạo ghi chép lại và cùng 

đưa ra thảo luận, bổ sung, góp ý để đi đến những kết luận chung nhất, hợp lý nhất, cho 

địa phương. Qua nghiên cứu và tổng hợp các thông tin thu thập được, đặc biệt qua 

điều tra ý kiến của 30 cá nhân thuộc Ban chỉ đạo các thôn và Ban chỉ đạo các làng 

thuộc 6 làng, kết quả được trình bày ở bảng 2.11. 

Bảng 2.11: Đánh giá về chất lƣợng ý kiến đóng góp của phụ nữ huyện trong hoạt 

động quy hoạch, lập kế hoạch xây dựng 

Đánh giá về chất lƣợng ý kiến của phụ nữ trong 

hoạt động quy hoạch, lập kế hoạch xây dựng 

Số lƣợng 

(ý kiến) 

Cơ cấu 

(%) 

Chất lượng cao 22 73,33 

Chất lượng trung bình 8 26,67 

Chất lượng thấp 0 0 

Tổng 30 100 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Qua bảng 2.11 cho thấy có 73,33% các thành viên Ban chỉ đạo nhận xét ý kiến 

đóng góp của phụ nữ có chất lượng cao, 26,67% nhận xét ý kiến đóng góp của phụ nữ 

đạt chất lượng trung bình, không có ý kiến nào đánh giá ý kiến của phụ nữ đạt chất 

lượng thấp. 

 Mặc dù chất lượng ý kiến đóng góp của phụ nữ huyện trong hoạt động quy 

hoạch, lập kế hoạch xây dựng do ban chỉ đạo đánh giá khá cao nhưng trong việc áp 

dụng ý kiến đó lại có sự khác biệt hoàn toàn.  

 Qua bảng 2.12 cho thấy, ý kiến của phụ nữ tại huyện Thoulakhom còn ở mức 

độ thấp, chiếm 63,33%, mức độ trung bình, chiếm 28,89% và mức độ cao, chiếm 

07,78%. 
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Bảng 1.12: Đánh giá về mức độ áp dụng ý kiến của phụ nữ trong hoạt động 

 quy hoạch, lập kế hoạch xây dựng 

Đánh giá về mức độ áp dụng ý kiến của phụ 

nữ trong hoạt động quy hoạch, lập kế hoạch 

xây dựng 

Số lƣợng 

(ý kiến) 

Cơ cấu 

(%) 

Mức độ cao 14 07,78 

Mức độ trung bình  52 28,89 

Mức độ thấp 114 63,33 

Tổng 180 100,00 

(Nhuồn: kết quả điều tra) 

Tóm lại, xem xét sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng/ lập kế hoạch dự án có 

thể thấy là: phụ nữ tham gia vào các cuộc họp tại làng thí điểm (làng Hạt Xay và làng 

Phonh Hea) có tỉ lệ gia tăng do với các làng khác như làng Nà Kẻo và làng Na khỏng. 

Tuy nhiên phụ nữ huyện rất tích cực trong tham gia đi họp bàn về quy hoạch, lập kế 

hoạch xây dựng các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU. 

Có sự cạnh tranh với nhau về chất lượng ý kiến của chị em khá tốt, hầu hết các 

ý kiến được ban chỉ đạo đánh giá có nhiều hữu ích cho công tác quy hoạch nông thôn 

mới nhưng mức độ áp dụng ý kiến đóng góp của phụ nữ còn bị hạn chế. Giống như lý 

thuyết vai trò trong phạm vi của thực hiện xã hội thì có thể thấy rằng phụ nữ bị xã hội 

coi vai trò của phụ nữ chỉ là người vợ-mẹ mà phải chăm sóc những thành viên trong 

gia đình, nếu tham gia các hoạt động xã hội khác thì sẽ làm khó khăn cho phụ nữ khi 

phải làm đầy đủ công việc của mình cả việc trong gia đình và việc tham gia những 

hoạt động xã hội khác. Cho nên nhiều khi phụ nữ phải bị bắt chọn làm vai trò người 

vợ-mẹ trong gia đình nhiều hơn công việc ngoài gia đình 

2.3.3. Tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn 

Các cấp chính quyền, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống 

Phát thanh thanh niên, tuyên truyền trên Website Tỉnh Hội phụ nữ, Bản tin phụ nữ, 

thông qua sinh hoạt chi đoàn - chi hội, lồng ghép trong các hoạt động và các sự kiện 

của địa phương, các hội thi, hội diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền Chủ trương xây 

dựng Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước Lào; Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn 

mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Những kết quả 
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về xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thống nông thôn được thể hiện ở 

bảng 2.13. 

Bảng 2.13: Phụ nữ huyện tham gia tuyên truyền xây dựng dự án phát triển nông 

thôn theo mô hình SMU 

Nội dung ĐVT 
Số lƣợng 

hoạt động 

 SL buổi hội thảo, tọa đàm của phụ nữ Buổi 20 

 SL tờ rơi, sách lật được phát Quyển 1000 

SL cuộc thi được tổ chức Cuộc thi 09 

 SL phụ nữ sinh sống ở xa đóng góp cho quê hương Người 13 

 SL giờ phát thanh, truyền hình Giờ 300 

SL băng rôn, khẩu hiệu được treo Chiếc 60 

(Nguồn: Ban chỉ đạo, Hội phụ nữ huyện, 2019) 

Các cơ sở Hội phụ nữ phối hợp chính quyền đã tổ chức 20 buổi tọa đàm, nói 

chuyện về Nông thôn mới, tham gia đảm nhận treo 60 băng rôn khẩu hiệu, phát 1000 

tờ rơi tuyên truyền, phát hành 900 cuốn Bản tin phụ nữ, phát 300 giờ trên hệ thống 

phát thanh thanh niên. Đặc biệt, chính quyền còn tạo điều kiện cho Phụ nữ triển khai 

78 bài viết nêu cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình 

trong phong trào xây dựng dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU trên các 

chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí, bản tin phụ nữ và Hội phụ nữ. 

Mặt khác, về xây dựng đời sống văn hóa Nông thôn, các cấp hội làm tốt công 

tác tham mưu cho UBND các cấp hỗ trợ kinh phí cho Hội phụ nữ tổ chức các hoạt 

động hiệu quả như: Hội thi, hội thảo. Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức 

gặp mặt 111 cán bộ nữ lãnh đạo quản lý trên địa bàn toàn huyện nhân kỷ niệm ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3. Công tác phối hợp liên tịch với các ngành trên nhiều lĩnh vực: 

Phối hợp với Phòng tư pháp huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về Luật 

Hôn nhân gia đình, Luật an toàn giao thông; Luật đất đai... đến 32 cơ sở hội có 4.508 

hội viên phụ nữ tham gia; Phối hợp với Đồn biên phòng 563 tổ chức tuyên truyền cho 

hội viên và nhân dân các xã vùng biên nắm vững về Luật biên giới quốc gia, thông qua 

các cuộc sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ. Từ đó, giáo dục cán bộ, hội viên nâng 

cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống lại các hành vi xâm phạm, góp phần bảo vệ 
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vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các hoạt động của tổ chức Hội đều 

gắn với các chương trình, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương 

và được các cấp chính quyền tạo điều kiện mang lại hiệu quả thiết thực. 

Khảo sát về phụ nữ huyện tham gia thông tin – tuyên truyền xây dựng Nông 

thôn mới trên 180 phụ nữ, kết quả thể hiện ở bảng 2.14. 

Bảng 2.14: Mức độ thƣờng xuyên của phụ nữ huyện trong tham gia thông tin 

tuyên truyền xây dựng các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU 

Nội dung Số ngƣời Cơ cấu (%) 

Hội họp 28 32,18 

Phát tờ rơi, gắn băng rôn 47 54,02 

Tham gia hội thi 12 13,79 

Tổng cộng 87 100,00 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Từ kết quả bảng 2.14, xét về các hoạt động, phụ nữ các làng tham gia treo băng 

rôn khẩu hiệu nhiều nhất, tiếp đến là đi nghe các cuộc tọa đàm, hội thảo và sau cùng là 

tham gia các cuộc thi. 

2.3.4. Tham gia trong đóng góp các nguồn lực tiền mặt, hiện vật, đất đai xây 

dựng dự án 

Những công trình nông thôn được xây dựng là có một bộ mặt nông thôn đổi 

mới, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng là yếu tố thiết yếu. Cơ sở hạ tầng không những 

là nhân tố đảm bảo thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế mà còn nâng cao đời sống 

tinh thần của người dân. Đối với cơ sở hạ tầng như đường giao thông (liên xóm, liên 

xã, đường nối các cụm dân cư với hệ thống trục giao thông), hệ thống thuỷ lợi, hệ 

thống điện, trường học, các công trình nhà văn hoá,... được xếp thứ tự là các hạng mục 

ưu tiên cần được phát triển để đáp ứng với yêu cầu thiết yếu của đời sống dân sinh và 

sản xuất. 

Trong các công trình xây dựng người dân nói chung và phụ nữ nói riêng tại xã 

điểm đã tham gia tích cực vào việc đóng góp tiền để thực hiện những hoạt động xây 

dựng công trình chung của xóm, của xã với tổng kinh phí huy động cho các hoạt động. 

Do công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện khá hiệu quả ở huyện 

ThouLaKhom, nên người dân và đặc biệt người phụ nữ nhận thức được Xây dựng 

Nông thôn mới là trách nhiệm chung của Nhà nước và Nhân dân, việc đóng góp tiền 

để xây dựng Nông thôn mới diễn ra thuận lợi ở các địa phương này. 
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Qua điều tra một số ý kiến phỏng vấn, thu được một số tổng hợp: 

Chị C, 31 tuổi, xóm 2, làng Hạt Xay “Con đường nối giữa hai cánh đồng lớn 

của xóm chúng tôi trước đây mưa gió thì bị lầy lội, đi lại khó khăn, tội nghiệp các cháu 

đi học bị trượt ngã…Nay giờ nhà nước hỗ trợ kinh phí, chúng tôi đồng lòng đóng góp 

thêm, bây giờ đi lại trong xóm, giữa các xóm đường bê tông chắc chắn, to đẹp, chúng 

tôi vô cùng phấn khởi”. 

Chị N, 43 tuổi, làng Cheang “Gia đình tôi thuộc diện hộ ngh o, neo người, có 

một mẹ một con, tôi phải bươn chải kiếm sống nuôi con gái đang học đại học, trong 

việc đóng góp để xây dựng chương trình phát triển nông thôn theo mô hình SMU tôi 

được Hội phụ nữ quan tâm đến, kiến nghị với chính quyền giảm một nửa, nửa còn lại 

tôi cũng cố gắng đóng góp đầy đủ. Nay xóm tôi đã có nhà văn hóa xóm, bảng tin 

khang trang”. 

Theo số liệu của Ban chỉ đạo dự án thì giá trị tiền, hiện vật cho dự án ở 6 làng ở 

mức khoảng 2,07 tỷ kip Lào và số diện tích đất đóng góp là 5657m2. Điều đó chứng tỏ 

phụ nữ các làng tuy điều kiện kinh tế không khá, nhưng bản thân họ cũng rất hăng hái 

xây dựng phong trào nông thôn mới theo mô hình SMU. 

Xem xét số lượng phụ nữ được quyền tự nguyện đóng góp tài sản, hiện vật cho 

dự án thì có 45/180 người được tự quyết. Điều này cũng phản ánh thực tế làng hội 

huyện ThouLaKhom là có thể phụ nữ tham gia lao động đóng góp vào kinh tế gia đình 

không nhỏ, nhưng quyết định sử dụng tài sản của gia đình, phụ nữ có quyền tự quyết ít 

hơn nam giới. Đây cũng vấn đề mà chính quyền, các tổ chức đoàn thể đặc biệt Hội phụ 

nữ phải chung tay trong giải quyết vấn đề bình đẳng giới, và chính người phụ nữ phải 

tự lực trong nâng cao quyền tự quyết. 

Như vậy, qua nghiên cứu vai trò của phụ nữ ThouLaKhom và gia đình của họ 

trong góp nguồn lực xây dựng phát triển nông thôn mới theo mô hình SMU, rút ra một 

số kết luận như sau: 

- Phụ nữ huyện ThouLaKhom và gia đình của họ rất hăng hái và tích cực trong 

hoạt động đóng góp nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới. 

- Ngoài mức đóng góp phân bổ theo hộ và theo điều kiện của từng làng khác 

nhau khi thực hiện xây dựng Nông thôn mới theo các giai đoạn, một số các gia đình 

trong các làng tham gia đóng góp tự nguyện cho xây dựng Nông thôn mới.  
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- Khả năng tự quyết của phụ nữ trong gia đình về việc đóng góp tự nguyện chưa 

cao, tỉ lệ phụ nữ được quyền tự quyết việc đóng góp tự nguyện dưới 50%. Như vậy, 

đây cũng là vấn đề cần tháo gỡ ở huyện ThouLaKhom trong việc cần thúc đẩy bình 

đẳng giới, nâng cao quyền tự quyết của phụ nữ trong quyết định các vấn đề, đầu tiên là 

trong chính gia đình mình, sau đó mới đến các vấn đề ngoài làng hội. 

2.3.5. Tham gia của phụ nữ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch 

 Đây là giai đoạn tổ chức triển khai các hoạt động của dự án. Trong giai đoạn 

này, các đối tượng tham gia xây dựng cơ chế tổ chức quản lý dự án như tham gia 

thành lập các tiểu ban quản lý, thành lập các nhóm hưởng lợi (nhóm hưởng lợi trực 

tiếp) và xây dựng phương án chi tiết để triển khai các hoạt động cụ thể dựa trên các 

hợp phần của dự án đã được xây dựng và phê duyệt; tham gia xây dựng hệ thống 

thông tin để tạo mối liên hệ giữa các thành viên trong nhóm hưởng lợi, giữa các nhóm 

hưởng lợi cũng như mối liên hệ với chính quyền địa phương và các đối tác bên ngoài 

như cán bộ dự án các cấp, các chuyên gia dự án... 

 Trong thực hiện dự án, một nội dung tham gia rất quan trọng và cụ thể của 

người dân là tham gia đóng góp các nguồn lực để thực hiện dự án như đóng góp tiền 

mặt, ngày công, hoặc các loại nguồn lực khác như đất đai, cây con giống... tùy theo 

điều kiện và nguồn lực địa phương. 

 Bên cạnh đó, một nội dung tham gia khác cũng quan trọng trong giai đoạn này 

là tham gia vào các hoạt động tập huấn, xây dựng năng lực cho cá nhân/ hộ hoặc cộng 

đồng khi triển khai các hợp phần của dự án. 

* Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 

Sản xuất phát triển, nhất là sản xuất hàng hoá là điều kiện cơ bản để phát 

triển kinh tế của mỗi địa phương. Kinh tế có phát triển thì những yếu tố xã hội có 

cơ hội phát triển theo và đây là động lực chính cho những tiến bộ xã hội được thực 

hiện. Sau khi đã có thu nhập đảm bảo cuộc sống, người dân mới có điều kiện xây 

dựng những công trình phục vụ đời sống cho bản thân gia đình họ và đóng góp cho 

sự phát triển chung. 

Trong các nội dung SMU thì nội dung phát triển sản xuất thành hàng hoá là rất 

quan trọng. Mô hình SMU đầu tư cho các người dân ở làng về sản xuất các giống lúa 

chất lượng cao, sản xuất cây ăn quả, sản xuất gia súc gia cầm, hoạt động tạo thu nhập 

126.00 đô la Mỹ/năm chiếm 73% của tổng số vốn hoặc khoảng 1.123.000.000 kíp Lào 
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với chủ trương của phát triển nông nghiệp ở các làng đã nhân rộng diện tích sản xuất 

có hiệu quả, việc mở rộng vùng sản xuất là cơ sở để họ nâng cao diện tích sử dụng đất, 

tăng thêm thu nhập cho hộ. Từ đó tạo điều kiện để cải thiện, nâng cao chất lương sống 

của chính người dân. Với sự hỗ trở của dự án bằng kinh phí về những các loại giống, 

quy trình kỹ thuật, còn người dân thì đóng góp về công lao động và rất tích cực tham 

gia vào các hoạt động của mô hình.  

Sự tham gia một cách tự nguyện của người dân nói chung hay phụ nữ vào công 

việc chung của làng là nguyên nhân cơ bản đảm bảo sự hoàn thành các hoạt động mà 

xã hội đó ưu tiên thực hiện. Đó cũng chính là nền tảng của sự thành công trong việc 

xây dựng theo mô hình SMU.    

Ngoài việc đóng góp tiền cho các hoạt động xây dựng của xã, phụ nữ huyện 

còn tích cực trong việc góp ngày công lao động và các loại vật liệu tại chỗ cho việc 

san nền, giải phóng mặt bằng trong xây dựng, tu sửa các công trình trong các xóm. 

Đây là hoạt động mà trước đây chỉ có các nhà thầu xây dựng đảm nhận, nhưng hiện 

nay các công trình xây dựng đều có sự chung tay góp sức của người dân thông qua 

việc đóng góp ngày công lao động, đồng thời cũng là những giám sát viên các công 

trình... 

Việc đóng góp ngày công lao động và vật tư tại chỗ cho các hoạt động xây 

dựng công trình của người dân tại xóm đã góp phần giảm thiểu sự đóng góp về mặt tài 

chính cho chính người dân tham gia. Điều này đã giúp cho người dân giải quyết 

việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho gia đình. Để tăng trách nhiệm của người dân 

trong từng công việc trên, đội trưởng các đội sản xuất sẽ xác nhận với người dân về 

những công việc mà họ tham gia để từ đó giảm việc đóng góp về tài chính cho 

người dân. 

Các công việc lao động phổ thông và một số thuộc về kỹ thuật người dân đã 

tham gia như sản xuất, vận chuyển vật liệu xây dựng, san nền, giải phóng mặt bằng, 

tham gia lao động theo mức khoán khối lượng đều do người dân trong các thôn, xóm 

thực hiện. 

Tiến hành điều tra số phụ nữ tham gia đóng góp ngày công lao động xây dựng 

các công trình các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong tại huyện 

Thoulakhom thu được kết quả như bảng sau: 
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Bảng 2.15: Kết quả số phụ nữ tham gia đóng góp ngày công lao động xây dựng 

các công trình 

Đơn vị: Người 

Làng 

Số phụ nữ tham gia 

đóng góp ngày công 

lao động xây dựng 

các công trình 

Số đối tƣợng 

điều tra 

Tỷ lệ phụ 

nữ tham 

gia (%) 

Làng Hạt Xay 9 30 30,00 

Làng Phonh Hea 8 30 26,67 

Làng Choum 7 30 23,33 

Làng Cheang 5 30 16,67 

Làng Nà Kẻo 8 30 26,67 

Làng Nà Khỏng 9 30 30,00 

Tổng hợp 46 180 25,56 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

 Qua bảng 2.15 nhận thấy, số lượng đối tượng tham gia và đóng góp ngày công 

lao động xây dựng các công trình tại các làng đều rất thấp, tỷ lệ tham gia trung bình là 

25,56%. 

Bảng 2.16: Kết quả số phụ nữ tham gia đóng góp ngày công lao động xây dựng 

các công trình 

Đơn vị: Người 

Công việc 

Số phụ nữ tham gia  

đóng góp ngày công 

lao động xây dựng 

các công trình 

Số đối 

tƣợng 

điều 

tra 

Tỷ lệ phụ 

nữ tham 

gia (%) 

1. Xây dựng nhà văn hoá làng 31 46 67,39 

2. Xây dựng văn phòng làng 27 46 58,70 

3. Xây dựng và sửa chữa trường học 25 46 54,35 

4. Làm thuỷ lợi nội đồng 31 46 67,39 

5. Làm đường giao thông nông thôn 36 46 78,26 

Tổng hợp 150 230 65,22 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Kết quả từ bảng 2.16 nhận thấy trong 46 đối tượng phụ nữ tham gia vào ngày 

công lao động xây dựng các công trình tại các làng thì việc tham gia tập trung vào việc 

xây dựng nhà vãn hóa làng và làm ðýờng giao thông nông thôn cùng làm thủy lợi nội 

ðồng týõng ứng với 67,39%, 78,26% và 67,39%. Các công việc xây dựng về văn 

phòng làng, xây dựng và sửa chữa trường học còn tương đối thấp. 
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Qua kết quả phỏng vấn sâu lý do đối tượng phụ nữ tham gia thấp thu được 

như sau: 

Theo Anh G, cán bộ làng Hạt Xay thì “Đa phần phụ nữ còn phải làm việc nhà, 

chăm lo gia đình nên đa phần các công việc công của làng xã đều do đàn ông làm, 

hơn nữa việc xây dựng đa phần là công việc nặng nên phụ nữ được ưu tiên hơn”. 

Theo chị X, đối tượng làng Choum thì “Các công việc của làng xã gia đình tôi 

thường để chồng đi tham gia, vì công việc đa phần là công việc nặng”.  

Theo ý kiến của Chị D, nữ, cán bộ làng Hạt Xay thì “Mặc dù người phụ nữ có 

vai trò quan trọng trong công việc gia đình và tham gia quản lý sản xuất nhưng do 

phong tục tập quán, quan niệm và do nhận thức của người dân nên việc tham gia các 

hoạt động của làng, xã đa phần là do người chồng, vấn đề này phổ biến ở trong các 

hộ gia đình nông thôn”. 

Tóm lại, việc tham gia của phụ nữ vào việc xây dựng công trình tại huyện còn 

thấp lý do chủ yếu được đưa ra là do công việc nặng, phù hợp với đàn ông trai tráng 

hơn phụ nữ. 

* Tham gia vào thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên 

Tiến hành điều tra số phụ nữ tham gia tập kết rác, bảo vệ môi trường các dự án 

phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong tại huyện Thoulakhom thu được 

kết quả như bảng sau: 

Bảng 2.17: Kết quả số phụ nữ tham gia tập kết rác, bảo vệ môi trƣờng 

Đơn vị: Người 

Làng 

Số phụ nữ tham gia  

tập kết rác, bảo vệ 

môi trƣờng 

Số đối 

tƣợng điều 

tra 

Tỷ lệ phụ 

nữ tham 

gia (%) 

Làng Hạt Xay 25 30 83,33 

Làng Phonh Hea 26 30 86,67 

Làng Choum 28 30 93,33 

Làng Cheang 29 30 96,67 

Làng Nà Kẻo,  26 30 86,67 

Làng Nà Khỏng 27 30 90,00 

Tổng hợp 161 180 89,44 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Trong những năm qua, c ng với sự phát triển của các làng nghề, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, sự gia tăng dân số đã làm vấn đề ô nhiễm môi trường tỉnh 

nói chung, trên địa bàn huyện Thoulakhom nói riêng trở nên nghiêm trọng. Ô nhiễm 

môi trường nước do nguồn nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra 

môi trường (cánh đồng, ao, hồ); ô nhiễm không khí do bụi tại các làng nghề; ô nhiễm 

do nguồn rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất đổ ra ven các trục đường, cạnh các ao, 

hồ, cánh đồng… trước tình hình đó, UBND huyện quyết định đầu tư khu tập kết rác 

thải tập trung tại các huyện, các làng. Đầu tư mỗi thôn một bãi tập kết rác thải. Các bãi 

rác được quy hoạch xa khu dân cư, xung quanh trồng nhiều cây xanh, có bờ nhăn rác 

và nước tràn ra ngoài.  

Tại các làng, các đội vệ sinh môi trường được thành lập theo nhóm. Kinh phí 

duy trì hoạt động của các đội vệ sinh môi trường do người dân đóng góp theo mức từ 

7000 kíp đến 32.000 kíp. Ngoài ra, nhiều phụ nữ trong thôn, xóm có ý thức chủ động 

thường xuyên quyét dọn đường làng, ngõ xóm xung quanh khu vực gia đình mình. 

Đặc biệt chi đoàn thanh niên c ng hội phụ nữ các thôn có tổ chức lao động tình 

nguyện vì môi trường xanh-sạch-đẹp. Đây là hoạt động tổ chức thường xuyên. Vì vậy 

việc tham gia vào việc tập kết rác, bảo vệ môi trường tại huyện như bảng 2.17 có tỷ lệ 

tương đối cao 89,44%. 

Kết quả phỏng vấn sâu chị X, nữ, Làng Cheang “Nhờ những tuyên truyền của 

cán bộ, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, vì vậy 

tôi rất vui vì được đóng góp vào việc bảo vệ môi trường”. 

Kết quả phỏng vấn sâu chị H, nữ, Làng Phonh Hea “Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe 

gắn liền với môi trường nên việc dọn dẹp, tập kết rác đều được thực hiện tốt. Bên cạnh 

đó, làng tôi cũng đã xây dựng địa điểm tập kết rác nên việc thu dọn diễn ra thuận tiện”. 

Kết quả phỏng vấn sâu chị G, nữ, Làng Phonh Hea “ Tổ chức hội phụ nữ từ 

huyện đến cơ sờ thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có chiều sâu, là chỗ dựa 

vững chắc cho chị em phụ nữ trong các hoạt động”.  

Nói chung, phụ nữ huyện ThouLaKhom có vai trò rất lớn trong việc tham gia 

bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nhưng chưa có sự đồng đều giữa các vùng. Qua 

đó, Hội phụ nữ, chính quyền địa phương phải quan tâm sâu sát hơn các xã thực hiện 

chưa tốt để giúp đỡ các chị em cùng hoạt động tốt hơn. 

* Tham gia vào các lớp tập huấn và đào tạo ứng dụng kỹ thuật 
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Tiến hành điều tra số phụ nữ vào các lớp tập huấn và đào tạo ứng dụng kỹ thuật 

các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong tại huyện Thoulakhom 

thu được kết quả như bảng sau: 

Bảng 2.18: Kết quả số phụ nữ tham gia vào các lớp tập huấn và đào tạo ứng dụng 

kỹ thuật 

Đơn vị: Người 

Làng 

Số phụ nữ tham gia vào 

các lớp tập huấn và đào 

tạo ứng dụng kỹ thuật 

Số đối 

tƣợng điều 

tra 

Tỷ lệ phụ 

nữ tham 

gia (%) 

Làng Hạt Xay 21 30 70,00 

Làng Phonh Hea 23 30 76,67 

Làng Choum 18 30 60,00 

Làng Cheang 19 30 63,33 

Làng Nà Kẻo,  16 30 53,33 

Làng Nà Khỏng 17 30 56,67 

Tổng hợp 114 180 63,33 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

 Trong những năm gần đây, thực hiện đề án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong, các cán bộ đã phối hợp với các trung tâm dạy nghề, đoàn thể thực 

hiện đào tạo tập huấn, ứng dụng kỹ thuật cho người dân về quản lý kinh tế hộ gia đình, 

kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật trồng rừng, trồng chè... ở lớp đào tạo dài ngày có lồng 

ghép kiến thức về giới. Trong tổng số nông dân được đào tạo, tập huấn kiến thức có 

trên 35% phụ nữ tham dự. Họ tham gia nhiều ở các nội dung về kỹ thuật chăn nuôi, 

trồng trọt, trồng chè, còn nam giới tham dự nhiều về các nội dung kỹ thuật trồng rừng, 

trồng lúa ngô... Tuy nhiên, theo bảng 2.18 thì đối với các lớp tập huấn, đào tạo ứng 

dụng kỹ thuật thì số phụ nữ tham dự chỉ chiếm 63,33% trong tổng 180 đối tượng nữ 

được điều tra.  

Bảng 2.19: Kết quả đánh giá về hiệu quả của các khóa học 

Ý kiến Số ngƣời % 

Khóa học dễ hiểu, dễ tiếp thu, mang lại hiệu quả cao 68 59,65 

Khóa học mang lại hiệu quả chưa cao, người tham gia 

chưa nhận thức được 
21 18,42 

Khóa học không mang lại hiệu quả 25 21,93 

Tổng cộng 114 100 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Từ bảng 2.19 nhận thấy số người đánh giá rằng các khóa học dễ hiểu, dễ tiếp 

thu, mang lại hiệu quả cao là 59,65%, tuy nhiên số phụ nữ đánh giá khóa học mang 

lại hiệu quả chưa cao, người tham gia chưa nhận thức được và khóa học không 

mang lại hiệu quả còn cao, tương ứng 18,42% và 21,93%. Nguyên nhân đưa ra là 

do trình độ người tham gia học tập còn kém, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật gặp 

nhiều khó khăn. 

Kết quả phỏng vấn cán bộ X, nam, cán bộ triển khai dự án tại xã Nà Khỏng về 

kết quả khóa học thì thu được ý kiến “Những phụ nữ tham gia khóa học nhìn chung 

đều cố gắng học nghiêm túc, tuy nhiên do trình độ của họ còn kém và khoa học kỹ 

thuật thì phát triển không ngừng, nên nhiều người không nắm rõ và áp dụng được 

những kiến thức đã học vào thực tiễn”. 

Kết quả phỏng vấn chị X, nữ, đối tượng tham gia khóa học Làng Choum thì 

nhận được ý kiến “Các kiến thức học rất khó, tôi chỉ mới học hết cấp 3 nên nhiều kiến 

thức đơn giản còn chưa nắm bắt được nên đã gặp khó khăn về các kiến thức trong 

khóa học”. 

Kết quả phỏng vấn chị Y, nữ, đối tượng tham gia khóa học Làng Choum thì 

nhận được ý kiến “Tôi thấy các thầy/cô dạy còn khó hiểu, nhiều lúc họ giảng giải quá 

nhanh, chúng tôi không kịp hiểu các vấn đề trước đã chuyển sang học thứ mới rồi, vì 

vậy nên có nhiều nội dung đến giờ mà tôi vẫn chưa nắm được”. 

Sau khi kết thúc các lớp học, việc ứng dụng các kiến thức vào trong quản lý và 

tổ chức sản xuất chưa cao. Qua đó, vấn đề cần quan tâm trong việc đưa kiến thức cho 

người dân không chỉ là số lượng người tham dự, số phụ nữ được tham dự mà đặc biệt 

quan tâm tới chất lượng nội dung đào tạo, tập huấn. Vì vậy phải nâng cao trình độ 

chuyên môn, hiểu biết thực tế cho cán bộ truyền đạt kiến thức cho người dân. 

* Tham gia phát triển kinh tế 

Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào 

thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều việc làm thiết 

thực, hiệu quả. 
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Bảng 2.20: Phụ nữ toàn huyện ThouLaKhom tham gia phát triển kinh tế 

Các chỉ tiêu phân tích ĐVT 

Kết quả 

toàn 

huyện 

Sự tham 

gia của 

phụ nữ 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số tổ phụ nữ hợp tác phát triển kinh tế Tổ 962 718 74,63 

Số tổ tiết kiệm – vay vốn của phụ nữ Tổ 1068 677 63,38 

Số phụ nữ làm kinh tế giỏi Người - 140 - 

Số lớp khuyến nông, dạy nghề được mở Lớp  69 - 

Tổng lượng vốn vay Tỷ Kíp Lào 349,6 - - 

Số gia đình thoát ngh o Hộ 1986 - - 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Từ số liệu ở Bảng 2.20, sau 4 năm thực hiện Chương trình, có 1986 gia đình 

được vay vốn, được hỗ trợ về giống và kĩ thuật nuôi gà, nuôi lợn… hiện nay họ đã 

thoát nghèo. 

Hiện tại Phụ nữ huyện ThouLaKhom đã tổ chức và tham gia được 69 lớp 

khuyến nông, dạy nghề cho phụ nữ. 

Bên cạnh trong vai trò tham gia các nguồn vốn do các chính sách của các Ngân 

hàng, quỹ tín dụng tại địa phương đối với các Hộ gia đình. Các cấp Hội phụ nữ tại 

huyện ThouLaKhom trực tiếp quản lý nhiều thành viên vay vốn thông qua uỷ thác, tín 

chấp với các ngân hàng. Phụ nữ huyện ThouLaKhom hiện tại vay được từ các kênh 

khác nhau là 349,6 tỷ kíp Lào. Ngoài vốn vay, họ còn tổ chức các tổ tiết kiệm để, hiện 

tại toàn huyện có 677 tổ tiết kiệm – vay vốn của chị em phụ nữ. 

Hiện tại, toàn huyện ThouLaKhom có 718 tổ hợp tác kinh tế (trồng rau, nuôi 

lợn…) mang lại sự chia sẻ về vốn, kỹ thuật, lao động, đem lại năng suất và thu nhập 

cao hơn cho các thành viên. 

Nhìn chung, phụ nữ các làng đều đã hăng hái chung tay xây dựng phong trào 

xây dựng nông thôn theo mô hình SMU nhưng kết quả đạt được còn có sự khác nhau 

quá lớn, đấy đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa với các thành phần liên quan và bản thân 

người phụ nữ phải biết vươn lên trong mọi mặt. 

2.3.6. Tham gia trong kiểm tra giám sát hoạt động của dự án 

Về giám sát đánh giá các hoạt động của dự án, nội dung tham gia của người dân 

trong giai đoạn này nhằm đảm bảo tính minh bạch trong thực hiện các hoạt động dự 

án, đặc biệt là tính minh bạch trong sử dụng các nguồn lực được hỗ trợ từ bên ngoài và 
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các nguồn lực do cộng đồng đóng góp. Công việc giám sát này được tiến hành đồng 

thời với việc triển khai các hoạt động dự án.  

 Nội dung tham gia giám sát đánh giá bao gồm tham gia thành lập cơ cấu tổ 

chức và cơ chế giám sát từng hoạt động của dự án như tham gia thiết lập các nhóm 

giám sát, xây dựng kế hoạch, hình thức và cơ chế giám sát. Ví dụ như theo d i giám 

sát quá trình thực hiện các hoạt động như thi công công trình, tham gia nghiệm thu, 

thanh quyết toán các công trình... Tham gia xây dựng tổ đánh giá, phương thức và cơ 

chế đánh giá từng họat động của dự án sau khi hoàn thành thực hiện. Lưu ý rằng việc 

tham gia giám sát đánh giá của người dân cần được đảm bảo ở tất cả các công đoạn, 

các hoạt động của dự án cũng như ở tất cả các khía cạnh như kỹ thuật, tài chính, vấn 

đề hưởng lợi... 

Ở các làng hiện nay đã thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng tạo cơ chế để 

nhân dân được tham gia giám sát, hạn chế những sai phạm, tiêu cực trong quá trình 

thực hiện các công trình, dự án. Thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư xây dựng đối với 

các công trình xây dựng tại địa phương làm giảm tình trạng thất thoát trong đầu tư xây 

dựng. Các công trình xây dựng dưới sự giám sát của cộng đồng mà đại diện là ban 

thanh tra nhân dân huyện làng được thi công xây dựng đảm bảo đúng tiến độ và đảm 

bảo về chất lượng. Mỗi làng lập một ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ theo dõi 

kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công công trình SMU. 

Kết quả điều tra số phụ nữ tham gia đóng góp trong kiểm tra, giám sát các hoạt 

động dự án thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.21: Kết quả số phụ nữ tham gia đóng góp trong kiểm tra, giám sát 

Đơn vị: Người 

Làng 

Số phụ nữ tham gia 

đóng góp trong kiểm tra, 

giám sát 

Số đối 

tƣợng điều 

tra 

Tỷ lệ phụ 

nữ tham 

gia (%) 

Làng Hạt Xay 7 30 23,33 

Làng Phonh Hea 8 30 26,67 

Làng Choum 2 30 6,67 

Làng Cheang 1 30 3,33 

Làng Nà Kẻo,  2 30 6,67 

Làng Nà Khỏng 3 30 10,00 

Tổng hợp 23 180 12,78 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Nhìn chung, việc tham gia đóng góp trong kiểm tra giám sát tại các làng đều ở 

mức thấp, tại 2 làng Hạt Xay và Phonh Hea là hai làng thực hiện thành công dự án thì 

số đối tượng phụ nữ tham gia cao ở mức 23,33% và 26,67%. Ngược lại ở các làng 

khác thì chỉ dao động ở mức 3-10%. Nguyên nhân được đưa ra chủ yếu là do các ý 

kiến đóng góp của phụ nữ trong kiểm tra giám sát tại các làng xã không được tôn trọng 

nên họ không có xu hướng đóng góp sâu.  

Theo ý kiến của chị M, nữ, làng Hạt Xay thì “Số phụ nữ trong ban lãnh đạo tại 

làng rất thấp, mà việc tham gia kiểm tra, giám sát chủ yếu là do các đối tượng lãnh 

đạo thực hiện vì vậy số lượng phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến thấp là đúng.” 

2.3.7. Tham gia trong đánh giá thực hiện hoạt động của dự án 

Trong quá trình nghiệm thu có nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn và 

tổng thể. Kết quả của quá trình nghiệm thu được thể hiện trên biên bản, có chữ kí và 

xác nhận giữa các bên chức năng, trong đó có chính quyền địa phương, ban thanh tra 

nhân dân – những người đại diện cho người dân trong quá trình kiểm tra, giám sát. Sau 

nghiệm thu tổng thể, các công trình được bàn giao lại cho địa phương quản lí, khai 

thác và sử dụng. Người dân chính là những người trực tiếp quản lí và sử dụng các 

công trình đó để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất hàng ngày. Tuy nhiên thực tế 

chỉ ra rằng số lượng người dân tham gia đánh giá thực hiện hoạt động hay số lượng 

phụ nữ tham gia đánh giá thực hiện dự án còn rất thấp, ở mức trung bình 18,89% như 

bảng 2.21. 

Bảng 2.22: Kết quả số phụ nữ tham gia đánh giá thực hiện dự án 

Đơn vị: Người 

Làng 

Số phụ nữ tham 

gia đánh giá 

thực hiện dự án 

Số đối tƣợng 

điều tra 

Tỷ lệ phụ nữ 

tham gia (%) 

Làng Hạt Xay 8 30 26,67 

Làng Phonh Hea 9 30 30,00 

Làng Choum 4 30 13,33 

Làng Cheang 5 30 16,67 

Làng Nà Kẻo 6 30 20,00 

Làng Nà Khỏng 2 30 6,67 

Tổng hợp 34 180 18,89 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Tìm hiểu về nguyên nhân đối tượng phụ nữ tham gia đánh giá thực hiện thấp thì 

thu được các ý kiến sau: 

Theo cán bộ Y, nam, thì “Nhiều người dân, đặc biệt các đối tượng là phụ nữ họ 

cho rằng việc đánh giá dự án là của các cán bộ, người dân chỉ việc thực hiện theo 

hướng dẫn”. 

Theo chị L, nữ, làng Cheang thì “Các cán bộ thường không tạo điều kiện cho 

chúng tôi trong việc đánh giá, họ ít khi hỏi ý kiến chúng tôi về dự án tham gia có mang 

lại hiệu quả không cũng không có tiêu chí đánh giá gì cụ thể”. 

Tóm lại, nguyên nhân chính dẫn tới việc tham gia của phụ nữ trong công tác 

đánh giá thực hiện dự án là do sự ít quan tâm của người dân và sự thờ ơ của cán bộ 

thực hiện dự án. 

2.4. Đánh giá thực trạng tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển 

nông thôn theo mô hình Saemaul Undong 

2.4.1. Ưu điểm 

Phụ nữ huyện ThouLaKhom rất tích cực trong tham gia đi họp bàn về quy 

hoạch, lập kế hoạch các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU. 

Chất lượng ý kiến đóng góp của chị em khá tốt, hầu hết các ý kiến được đánh 

giá có nhiều hữu ích cho công tác quy hoạch dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong. 

Trong xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn, chính 

quyền còn tạo điều kiện cho Phụ nữ triển khai 178 bài viết nêu cách làm mới, sáng 

tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng Nông 

thôn mới trên các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí, bản tin phụ nữ và 

Hội phụ nữ.Ngoài ra, các chương trình, các hội thi của Hội phụ nữ tổ chức được hoạt 

động mạnh mẽ. Về các hoạt động, phụ nữ các xã tham gia treo băng rôn khẩu hiệu 

nhiều nhất, tiếp đến là đi nghe các cuộc tọa đàm, hội thảo và sau cùng là tham gia 

các cuộc thi. 

Phụ nữ huyện ThouLaKhom và gia đình của họ rất hăng hái và tích cực trong 

hoạt động đóng góp nguồn lực để xây dựng các dự án phát triển nông thôn theo mô 

hình Saemaul Undong.  Ngoài mức đóng góp phân bổ theo hộ và theo điều kiện của 

từng xã khác nhau khi thực hiện xây dựng dự án theo các giai đoạn, một số các gia 

đình trong các xã tham gia đóng góp tự nguyện cho xây dựng dự án. 
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Trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch, ngoài việc đóng góp tiền 

cho các hoạt động xây dựng của xã, phụ nữ huyện ThouLaKhom còn tích cực trong 

việc góp ngày công lao động. Phụ nữ huyện ThouLaKhom tham gia khá tích cực bảo 

vệ môi trường, quản lý tài nguyên, các hoạt động này được chính quyền phối hợp 

Hội phụ nữ kêu gọi, tổ chức và nắm sâu sát tình hình. Các hoạt động này diễn ra khá 

phong phú dưới các hình thức cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước thải tại nghĩa 

trang nhân dân, hỗ trợ các hợp tác xã, các tổ đội thu gom và xử lý rác thải, trồng cây 

xanh, tự quản đường giao thông, hưởng ứng chương trình “ba sạch: sạch nhà, sạch 

bếp, sạch ng ”.  

Hoạt động tham gia phát triển kinh tế của phụ nữ huyện được thể hiện khá 

mạnh mẽ dưới các hình thức: Tham gia công tác thoát nghèo; tham gia tập huấn, đào 

tạo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, học thêm nghề phụ: hiện tại tổ chức được 69 lớp 

khuyến nông, dạy nghề; thành lập các tổ hợp tác phát triển kinh tế và đẩy mạnh, nhân 

rộng các mô hình làm kinh tế giỏi: toàn huyện ThouLaKhom có 718 tổ hợp tác kinh tế 

của phụ nữ (trồng rau, nuôi hươu sao, nuôi lợn…) mang lại sự chia sẻ về vốn, kỹ thuật, 

lao động, đem lại năng suất và thu nhập cao hơn cho các thành viên và có 140 chị em 

làm kinh tế giỏi. 

Các khóa học triển khai khoa học kỹ thuật cho các dự án phát triển nông thôn 

theo mô hình Saemaul Undong tại huyện Thoulakhom được đánh giá là dễ hiểu, dễ 

tiếp thu, mang lại hiệu quả cao. 

Việc tuyên truyền của cán bộ về các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong tại huyện Thoulakhom được triển khai tương đối tốt, đã giúp các đối 

tượng phụ nữ nắm bắt được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. 

2.4.2. Nhược điểm 

Việc tham gia của phụ nữ trong việc xây dựng, lập kế hoạch dự án thấp. Tỷ lệ 

phụ nữ tham gia Ban chỉ đạo trên toàn huyện đạt 42,06. Như vậy, tỷ lệ phụ nữ tham 

gia Ban chỉ đạo còn thấp, tỷ lệ vẫn dưới 50%, tỷ lệ này của toàn huyện cũng còn thấp. 

Như vậy, cần quan tâm đến việc tạo điều kiện cho phụ nữ có năng lực được quản lý và 

bình đẳng giới trong bố trí quản lý, bố trí lao động. Số lượng phụ nữ tham gia đóng 

góp ý kiến không nhiều, chưa đạt đến 50% trên tổng số chị em đi tham gia hội họp, đa 

phần chị em còn e ngại khi nói lên suy nghĩ của mình. Hơn nữa mức độ áp dụng ý kiến 

đóng góp của phụ nữ còn ở mức độ thấp, chiếm 63,33% 
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Khả năng tự quyết của phụ nữ trong gia đình về việc đóng góp tự nguyện chưa 

cao, các làng điều tra đều có tỉ lệ phụ nữ được quyền tự quyết việc đóng góp tự nguyện 

dưới 50%. 

Số phụ nữ đánh giá khóa học mang lại hiệu quả chưa cao, người tham gia chưa 

nhận thức được và khóa học không mang lại hiệu quả còn cao, tương ứng 18,42% và 

21,93%. 

Sau khi kết thúc các lớp học, việc ứng dụng các kiến thức vào trong quản lý và 

tổ chức sản xuất chưa cao. 

Việc tham gia đóng góp trong kiểm tra giám sát tại các làng đều ở mức thấp. 

Việc tham gia của phụ nữ trong công tác đánh giá thực hiện dự án. 

2.4.3. Nguyên nhân 

Định kiến của xã hội về vai trò của phụ nữ trong cộng đồng, điều này đã tạo 

nên những rào cản trực tiếp đến các đối tượng nữ về sự hứng khởi trong việc tham 

gia dự án. 

Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp, các ngành còn thấp nên việc đóng góp tiếng nói 

trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các chú trương 

chính sách trong phát triển kinh tế nói chung và các chính sách liên quan đến phụ nữ 

nói riêng còn ít, hạn chế. 

Trình độ người tham gia học tập còn kém, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật gặp 

nhiều khó khăn. 

Việc tham gia của phụ nữ vào việc xây dựng công trình tại huyện còn thấp lý do 

chủ yếu được đưa ra là do công việc nặng, phù hợp với đàn ông trai tráng hơn phụ nữ. 

Việc tham gia của phụ nữ trong việc giám sát và đánh giá kết quả dự án thấp là 

do sự ít quan tâm của người dân và sự thờ ơ của cán bộ thực hiện dự án. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Chương 2 luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực tiễn sự tham gia của phụ nữ 

huyện ThouLaKhom trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul 

Undong. 

Nội dung Chương 2 đã nêu r  những kết quả đạt được trong tham gia của phụ nữ 

huyện ThouLaKhom trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul 

Undong tập trung ở các nội dung: Sự tham gia của phụ nữ trong việc tham gia Ban chỉ 

đạo xây dựng các dự án phát triển nông thôn; Sự tham gia của phụ nữ trong quy hoạch 

tổng thể và lập kế hoạch cho các dự án phát triển nông thôn; Sự tham gia của phụ nữ 

trong xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn; Sự tham gia 

của phụ nữ trong việc đóng góp nguồn lực: tiền mặt, hiện vật, đất đai cho các dự án 

phát triển nông thôn; Sự tham gia của phụ nữ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đề 

án, kế hoạch trong các dự án phát triển nông thôn; Sự tham gia của phụ nữ trong tham 

gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, Sự tham gia của phụ nữ trong việc bảo vệ môi 

trường, quản lý tài nguyên, Sự tham gia của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế; 

Sự tham gia của phụ nữ trong kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khai thác sử dụng các 

công trình xây dựng các dự án phát triển nông thôn. 

Đồng thời chương cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế từ quy định đến tổ chức 

thực hiện và đưa ra những nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở đó luận văn đã 

trình bày một cách hệ thống các đề xuất các kiến nghị nhằm tăng cường sự tham gia 

củacủa phụ nữ huyện ThouLaKhom trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong. 
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Chƣơng 3  

 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG  

CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THEO MÔ HÌNH SAEMAUL 

UNDONG Ở HUYỆN THOULAKHOM, TỈNH VIÊNG CHĂN, LÀO VÀ  

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

 Qua việc phân tích các nội dung tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển 

theo mô hình SMU tại huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn cho thấy hiện nay, Đảng 

và Nhà nước Cộng Hoà Dân Chủ Lào đã và đang quan tâm nhiều hơn về việc phát 

triển kinh tế xã hội đặc biệt là người dân ở nông thôn. Hơn nữa đã góp phần quan 

trọng vào việc nâng cao vị trí, vai trò của nữ không chỉ trong gia đình mà còn việc 

tham gia các hoạt động trong xã hội. Tuy nhiên, về việc tham gia của phụ nữ còn bị 

hạn chế vì nhiều yếu tố khác nhau. Nội dung tiếp theo là các yếu tố tác đông đến sự 

tham gia của phụ nữ trong các dự án. 

3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tham gia của phụ nữ trong các dự án phát 

triển theo mô hình Saemaul Undong  

3.1.1. Yếu tố về trình độ học vấn  

Trình độ dân trí là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến sự tham gia 

của phụ nữ. Công tác đào tạo, tập huấn cho người dân nông thôn gặp nhiều khó khăn, 

trình độ dân trí của phụ nữ còn thấp, kiến thức quản lý của cán bộ ban quản lý xây dựng 

nông thôn theo mô hình SMU còn chưa cao. Trong khi đó một phần tầng lớp thanh niên 

trí thức nông thôn được đào tạo không muốn trở về gắn bó xây dựng nông thôn. 

 Ngoài ra, vai trò chủ đạo của phụ nữ trong phát triển nông thôn chưa được phát 

huy đúng mức, chưa được đào tạo và trang bị các kiến thức, kỹ năng như: họp và trao 

đổi ý kiến, xây dựng và đề xuất dự án, tham gia xây dựng kế hoạch phát triển, thực 

hiện vai trò theo d i, giám sát cơ chế gắn kết các nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội tạo 

thành sức mạnh tổng hợp có tính bền vững. 

 Một số hộ khi tham gia các hoạt động trong mô hình SMU chỉ theo kinh 

nghiệm của bản thân chứ không theo cơ sở khoa học. Ví dụ như khi họ tham gia vào 

việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện đều theo kinh nghiệm của họ, đa số các người 

dân có trình độ văn hoá và trình độ nguyên môn thấp. 

Qua bảng 2.4 trên ta thấy số người phụ nữ trả lời phiếu là còn thấp do với nam giới, 

có tỉ lệ tốt nghiệp tiểu học chỉ 10,56%. Qua đó ta cho thấy rằng, trình độ văn hóa và trình 
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độ chuyên môn của phụ nữ trên địa bàn huyện còn thấp, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận 

các kiến thức được đào tạo và thực tế. 

Trình độ văn hoá ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu trong quá trình 

xây dựng mô hình SMU của các địa phương. Trình độ cao thì nhận thức cao, ý thức 

tham gia và chấp hành các quy định, cũng như khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra 

phương hướng hành động của địa phương sẽ hiệu quả hơn so với những địa phương có 

trình độ văn hoá thấp. Do đó, một trong những công việc quan trọng trong việc nâng 

cao khả năng tham gia của người dân và nâng cao vai trò của người dân trong xây 

dựng mô hình SMU là nâng cao trình độ văn hoá cho các người dân để tiếp thu và 

tuyên truyền có hiệu quả. 

 Kết quả phỏng vấn sâu Chị A, nữ tại Làng Nà Kẻo về trình độ học vấn và ảnh 

hưởng của nó đến tham gia dự án thì “Thực ra, tôi học vấn còn thấp, nhiều khi nghe 

hướng dẫn của cán bộ về các chỉ số phát triển, mô hình phải thực hiện như này như 

kia thì không hiểu được. Theo tôi, thì cán bộ cần giải thích đơn giản, dễ hiểu thôi”. 

 Chị B, nữ tại Làng Cheang thì nhận x t “Tôi học vấn chỉ hết cấp 2 nên nhiều 

khi được hướng dẫn tuyên truyền về dự án phát triển của xã chỉ nắm bắt qua qua, 

không hiểu được rõ về quy trình, cách thức làm”. 

3.1.2. Yếu tố về trình độ nhận thức của chính quyền và người dân 

Trình độ nhận thức của người dân và chính quyền có ảnh hưởng tới sự tham gia 

của họ trong việc xây dựng mô hình SMU trên địa bàn huyện. Mô hình SMU được áp 

dụng vẫn chưa có tác động lớn đến ý thức của nông dân, một bộ phận người dân vẫn 

còn tâm lý ỷ lại, trông chờ với sự trợ giúp của lãnh đạo địa phương, ban quản lý xây 

dựng mô hình SMU và của nhà nước. 

X t đến trình độ nhận thức ảnh hưởng lên sự tham gia của người dân trong 

chương trình SMU có một sự tương tác lớn. Nhận thức của người dân quyết định được 

có tham gia hay không, có đóng góp hay không hay đó là sự đóng góp nhiều hay ít… 

thông qua sự phân tích và hiểu biết về những lợi ích đã nhận được và những cái mà 

người dân không nhận được, những cái sẽ được hưởng lợi trực tiếp và những cái được 

hưởng lâu dài… điều này phải có một nhận thức tốt và phân tích các vấn đề thông qua 

sự hiểu biết về vấn đề đó. 
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Bảng 3.1: Ảnh hƣởng của nhận thức tới sự tham gia của ngƣời dân 

STT Làng 
Số ngày công 

lao động (công) 

Tỷ lệ hiểu biết về 

SMU (% ngƣời) 

1 Làng Hạt Xay 89 88 

2 Làng Phonh Hea 82 72 

3 Làng Choum 72 60 

4 Làng Cheang 70 50 

5 Làng Nà Kẻo 63 48 

6 Làng Nà Khỏng 71 50 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Bảng số liệu trên cho chúng ta thấy rằng tỷ lệ hiểu biết của phụ nữ tỷ lệ thuận 

với ngày công lao động góp xây dựng mới ở 6 địa phương khác nhau. Hạt Xay là làng 

điểm có tỷ lệ hiểu biết về mô hình SMU cao nhất với 88% điều này cho thấy sự đóng 

góp về ngày công của Hạt Xay ở một tỷ lệ cao nhất với 89 công tính đến thời điểm 

hiện nay. Còn thấp nhất là làng Na kẻo còn có 63 công tương ứng tỷ lệ hiểu biết về mô 

hình SMU thấp nhất là 48%.   

 Qua kết quả phỏng vấn cán bộ làng Làng Hạt Xay thì được cho biết “Cán bộ 

xã hiểu được tầm quan trọng của dự án phát triển theo mô hình ở Saemaul Undong, 

luôn luôn cố gắng hỗ trợ tạo điều kiện cho phụ nữ làng tham gia vào các hoạt động 

của dự án”. 

 Phỏng vấn sâu cán bộ làng Nà Khỏng thì thu được ý kiến “Cán bộ làng của 

chúng tôi đều nhận được thông tin về dự án phát triển theo mô hình Saemaul 

Undong, tuy nhiên chúng tôi cũng không chú trọng đến việc cải thiện vai trò của phụ 

nữ trong xây dựng phát triển dự án vì tâm lý chung là phụ nữ thì học vấn còn thấp, 

nhiều khi họ cũng bận chuyện gia đình nên không có thời gian nghe chúng tôi trình 

bày, hướng dẫn”. 

 Kết quả phỏng vấn sâu cán bộ làng Choum thì được cho biết “Cán bộ chúng tôi 

chỉ chú trọng đến việc truyền đạt thông tin về dự án cho mọi người trong làng, còn 

không tập trung vào đối tượng cụ thể là nam hay nữ. Tuy nhiên trong quá trình truyền 

đạt thì nhận thấy các đối tượng nữ tham gia nhìn chung là ít”. 

 Trong cuộc sống, nam và nữ đều tham gia vào các hoạt động đời sống xã hội, 

tuy nhiên mức độ tham gia của nam và nữ trong các loại công việc là khác nhau do 
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những quan niệm và chuẩn mực xã hội quy định. Những công việc mà họ đảm nhận 

được gọi là vai trò giới. Tại huyện Thoulakhom, phụ nữ hầu như đều phải đảm nhiệm 

vai trò tái sản xuất đồng thời cũng phải tham gia tương đối nhiều vào các hoạt động 

sản xuất. Gánh nặng công việc gia đình của phụ nữ cản trở họ tham gia một cách tích 

cực và thường xuyên vào các hoạt động cộng đồng. Kết quả là, đàn ông có nhiều thời 

gian và cơ hội hơn để đảm nhận vai trò cộng đồng như tham gia xây dựng, đóng góp ý 

kiến, thực hiện dự án phát triển nông thôn. 

Xây dựng mô hình SMU xác định người dân là chủ thể, vì thế, chỉ khi nào cán 

bộ cơ sở và người dân hiểu đúng, hiểu rõ yêu cầu và nội dung xây dựng SMU thì mới 

tạo ra tính chủ động, tự giác tham gia và tham gia một cách sáng tạo vào việc xây 

dựng mô hình SMU. Trên thực tế, người dân trên địa bàn đang thực hiện các hoạt 

động xây dựng nông thôn đều có những đóng góp và tham gia nhất định như được họp 

để thảo luận về mục tiêu, các hạng mục công trình; tham gia góp ý cho các hoạt động 

của chương trình dự án và đặc biệt đều được vận động để đóng góp bổ sung cho nguồn 

kinh phí hỗ trợ của nhà nước xây dựng các công trình. Thực chất, sự đóng góp và tham 

gia này còn ở mức độ thấp. Là do: 

 Các hạng mục công trình chủ yếu đã được xác định trước (do cấp lãnh đạo địa 

phương hoặc nhờ đơn vị tư vấn thực hiện) người dân chỉ được thông báo và thảo luận 

xem khi thực hiện thì có những khó khăn gì, có ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt 

bằng và đền b  đất đại, nhà cửa hay không. 

 Nguyên tắc chủ đạo trong xây dựng các công trình là nhà nước chỉ hỗ trợ, cộng 

đồng đóng góp do đó người dân luôn được quán triệt trong các buổi hội họp, thảo luận 

để cân nhắc việc đóng góp ở mức độ nào, thời gian và trình tự cho việc đóng góp. 

 Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện các công trình. Trước đây, các hộ thưởng 

không được tham gia công tác giám sát thực hiện các công trình do thường bị đánh giá 

là ít hoặc không am hiểu về xây dựng cơ bản cũng như các vấn đề về khoa học công 

nghệ liên quan. Nếu có ý kiến góp ý thì cũng bị bỏ qua hoặc không được giải thích 

một cách thoả đáng. 

 Tham gia quản lý, khai thác và sử dụng công trình. Khác với trước đây, các hộ 

chỉ khai thác sử dụng, còn vấn đề quản lý thuộc trách nhiệm của chính quyền địa 

phương thì hiện nay, trong xây dựng mô hình SMU vấn đề quản lý, khai thác và sử 

dụng công trình gắn liền với nhau. Khả năng khai thác hiệu quả sử dụng công trình lâu 

dài không phụ thuộc vào ý thức của người sử dụng.  
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Dự án PTNT là vấn đề thiết thực nhằm nâng cao đời sống của nông dân, nhu  ng 

đôi khi thiếu sự vào cuộc của người dân. Thực tế cho thấy một bộ phận người dân tại 

địa phương nhận thức về dự án PTNT rất hạn chế, mơ hồ, thậm chí họ cho rằng dự án 

PTNT là làm cho chính quyền Nhà Nước, là làm dự án chứ không phải làm cho chính 

mình. Điều này ảnh hưởng đến việc sẵn lòng tham gia vào các hoạt động của dự án 

đặc biệt là việc tham gia đóng góp công sức, tiền bạc để xây dựng các hạng mục đạt 

tiêu chuẩn dự án phát triển nông thôn. 

Tóm lại, để người dân thực sự tham gia vào chương trình xây dựng mô hình 

SMU, sự tham gia của họ phải được tham gia thực hiện ngay từ việc lựa chọn những 

nội dung, công trình được cộng đồng cho là bức xúc nhất liên quan đến sản xuất và đời 

sống, tiếp theo đó là tất cả các quá trình thực hiện xây dựng; kiểm tra, giám sát, quản 

lý, khai thác sử dụng… tất cả đều trên một nguyên tắc: đảm bảo dân chủ, công khai, 

minh bạch. 

3.1.3. Yếu tố về lợi ích/ hưởng lợi  

Lợi ích là một trong những động lực hoạt động của con người, của sự biến đổi 

xã hội và là một trong những vấn đề căn bản, có ý nghĩa quyết định bản chất các mối 

quan hệ trong xã hội. Trong quá trình tồn tại và phát triển xã hội, sự tác động lẫn nhau 

giữa các chủ thể lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu sẽ hình thành quan hệ lợi ích. Mối 

quan hệ giữa các lợi ích, đặc biệt giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội tạo nên những 

thúc đẩy hoạt động của con người và sự vận động của xã hội theo những chiều hướng 

khác nhau, mạnh yếu khác nhau.  

Ở Lào, trong quá trình xây dựng nền kinh tế và phát triển nông thôn, nhận thức 

về vai trò làm động lực của lợi ích đối với sự tiến bộ xã hội ngày càng quan trọng. 

Nhìn chung, khi các dự án phát triển nông thôn SMU mang lại lợi ích cho phụ 

nữ thì họ sẽ tích cực tham gia vào hơn. Ngược lại, khi các dự án không mang lại hiệu 

quả rõ ràng thì họ không có hứng thú tham gia, kết quả là tham gia ít hơn. 

 Kết quả phỏng vấn sâu Chị C, nữ tại Làng Nà Kẻo về lợi ích của dự án thì nhận 

được kết quả “Khi cán bộ làng nói về lợi ích mà dự án mang lại, tôi rất vui và rất hào 

hứng để tham gia. Tôi mong có thật nhiều dự án hỗ trợ chúng tôi để đời sống chúng 

tôi ngày càng được cải thiện”. 

 Kết quả phỏng vấn sâu Chị D, nữ tại Làng Nà Kẻo thì nhận được ý kiến “Phụ 

nữ mà, cứ có lợi là chúng tôi tham gia thôi, thấy dự án mang lại nhiều điều tốt đẹp cho 

chúng tôi, nên tôi rất hứng khởi, mong muốn được tham gia”. 
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 Phỏng vấn sâu Ông D ban triển khai thực hiện dự án thì thu được ý kiến “Khi 

chúng tôi tuyên truyền dự án và nói rõ về mặt lợi mà người dân có thể nhận được khi 

tham gia dự án thì có rất nhiều hộ gia đình, đặc biệt là các chị em phụ nữ rất hứng 

khởi tham gia, điều đó mang lại hiệu quả tốt cho dự án”. 

3.1.4. Yếu tố về thông tin tuyên truyền  

Khi phụ nữ nắm được thông tin về dự án đầy đủ thì họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm 

của họ và lợi ích khi tham gia vào dự án nên sẽ khuyến khích họ tham gia tích cực. 

Sự tham gia của phụ nữ vì vậy phụ thuộc vào mức độ chia sẻ thông tin của cán bộ 

dự án [25]. 

Công tác tuyên truyền về dự án PTNT theo mô hình SMU vì vậy là nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức thực hiện chương trình, dự án, là nhiệm vụ của 

các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Chất lượng của công tác tuyên truyền 

quyết định đến kiến thức và nhận thức của phụ nữ về chương trình và mức độ sẵn lòng 

tham gia đóng góp. Khi họ hiểu về vai trò của chương trình dự án PTNT theo mô hình 

SMU, hiểu r  nội dung, phương pháp, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc 

PTNT họ sẽ chủ động trong việc tham gia thực hiện chương trình, dự án, từng bước 

xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước trong quá trình thực hiện. Công tác 

tuyên truyền càng mạnh để người dân hiểu rõ về dự án, về mục tiêu, mức đầu tư của 

dự án sẽ càng làm tăng sự tự nguyện tham gia đóng góp của phụ nữ vào chương trình 

xây dựng nông thôn mới.  

 Trong việc tiếp cận các kênh thông tin, nam giới thường đi hội họp, nghe đài, 

xem ti vi, đọc báo... còn phụ nữ đảm nhiệm công việc đồng áng, nội trợ, chăm sóc sức 

khỏe cho các thành viên trong gia đình. Họ nắm bắt kiến thức chù yếu qua các lớp tập 

huấn do hội phụ nữ tổ chức, qua việc đi chợ mua, bán sản phấm và qua chính kinh 

nghiệm mà họ tích lũy được trong quá trình lao động. Trong vùng nghiên cứu, phụ nữ 

thường nắm bắt thông tin qua người chồng, qua hội đoàn thề, qua họ hàng, qua thông 

tin khi giao lưu trên thị trường, qua cán bộ khuyến nông, qua cửa hàng vật tư nông 

nghiệp.... hay tích lũy kinh nghiệm của chính bản thân. Qua các năm, số phụ nữ được 

tiếp nhận các thông tin từ cán bộ kỹ thuật khuyến nông và từ hội đoàn thể đã tăng 

nhưng vẫn chưa nhiều và chất lượng thông tin chưa cao, chú yếu họ nhận thông tin từ 

người chồng (52,2%), cửa hàng vật tư nông nghiệp (36,11%), qua chợ (42,78%), hay 

qua kinh nghiệm của bản thân (44,44%). 
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Bảng 3.2: Nguồn cung cấp thông tin về dự án SMU trên địa bàn Huyện 

Nguồn cung cấp thông tin 

Số phụ nữ tham 

gia đánh giá thực 

hiện dự án 

Số đối tƣợng 

điều tra 

Tỷ lệ phụ nữ 

tham gia (%) 

1- Từ chồng 94 180 52,22 

2- Hội phụ nữ, hội nông dân 41 180 22,78 

3- Họ hàng 44 180 24,44 

4- Chợ 77 180 42,78 

5- Cán bộ làng, xã 52 180 28,89 

6- Cửa hàng vật tư nông nghiệp 65 180 36,11 

7- Đài, sách báo 26 180 14,44 

8- Tự kinh nghiệm bản thân 80 180 44,44 

Tổng hợp 479           1,440  33,26 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

 Kết quả phỏng vấn sâu Chị D, nữ tại Làng Cheang thì nhận được ý kiến “Việc 

tuyên truyền của xã đã giúp tôi nắm bắt được các thông tin về dự án, cách thức tiến 

hành, điểm lợi, điểm hại v  vậy tôi đã rất hăng hái tham gia vào dự án”. 

 Phỏng vấn sâu Ông G ban triển khai thực hiện dự án thì thu được ý kiến “Nhận 

thức được tầm quan trọng của việc hiểu rõ về dự án, chúng tôi luôn cố gắng truyền đạt 

thông tin cụ thể, rõ ràng đơn giản cho tất cả các đối tượng, thực tế cho thấy qua quá 

trình tuyên truyền, ngày càng có nhiều người dân tham gia vào dự án, cho thấy được 

lợi ích của việc tuyên truyền mang lại”. 

3.1.5. Yếu tố về tổ chức cộng đồng 

Các tổ chức của cộng đồng là một phần quan trọng trong các phong trào vận 

động quyền của các nhóm yếu thế trong xã hội. 

Không phải ngẫu nhiên người ta xem trọng vai trò của các tổ chức cộng đồng. 

Cuối cùng thì hiệu quả hoạt động vẫn là thứ để đánh giá một tổ chức có tốt hay không, 

và tổ chức cộng đồng được chứng minh là có nhiều lợi thế hơn về hiệu quả. Các tổ 

chức cộng đồng có những ưu điểm sau: 

Thứ nhất, bề dày lịch sử, trải nghiệm và câu chuyện thực tế. Tổ chức cộng đồng 

thường được hình thành từ những nhóm cộng đồng, hoặc từ những cá nhân trong cộng 

đồng khởi xướng lên. Những trải nghiệm và câu chuyện thực tế luôn có tính thuyết 

phục cao, và tổ chức cộng đồng nắm giữ hầu hết các thông tin này. Ví dụ một tổ chức 
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của người chuyển giới sẽ luôn có những câu chuyện thuyết phục nhất chứng minh cho 

việc mình cần được thừa nhận quyền thay đổi giới tính như thế nào: câu chuyện về lần 

đi khám nghĩa vụ quân sự, cảm giác khi bị từ chối, tra hỏi khi lên máy bay… Không 

phải một chuyên gia phân tích chính sách nào cũng biết được những bằng chứng 

phong phú đó. 

Thứ hai, mạng lưới kết nối rộng. Sống, làm việc bên cạnh người thuộc cộng 

đồng mình, tổ chức cộng đồng có cơ hội quan sát, phân tích và tìm ra những giải pháp 

phù hợp và xác đáng. Điều này còn cung cấp cho tổ chức cộng đồng nguồn ý tưởng 

dồi dào, bởi càng tiếp xúc nhiều với cộng đồng, các ý tưởng này càng phát triển. Sức 

sáng tạo của tổ chức cộng đồng là rất lớn, họ cũng tiếp ứng môi trường nhanh, đo cảm 

xúc cộng đồng mình tốt hơn. 

Thứ ba, đoàn kết, huy động cộng đồng tốt hơn. Xuất phát từ hai thế mạnh nêu 

trên, tổ chức cộng đồng cũng có ưu thế trong việc kêu gọi sự tham gia, đóng góp của 

những người trong cộng đồng. Một ví dụ khác là việc gây quỹ, thân nhân người mắc 

bệnh ung thư thường có xu hướng dễ dàng đóng góp cho các quỹ nghiên cứu chữa 

bệnh ung thư. Tổ chức cộng đồng được xây từ nền móng chứ không phải từ một 

chương trình áp vào từ bên ngoài vào, rồi thuê người trong cộng đồng làm chương 

trình đó. Mục đích đầu tiên cho đến cuối cùng của hoạt động xã hội là làm cho cuộc 

sống của từng cá nhân tốt đẹp hơn, nên nó phải xuất phát từ những vấn đề thực tế, 

riêng tư và ấp ủ của mỗi người trong cộng đồng. 

Thứ tư, niềm tự hào. Các tổ chức cộng đồng thường hay nhắc đến một khái 

niệm là niềm tự hào. Xét về sứ mệnh, hoạt động thì tổ chức của cộng đồng hay tổ chức 

vì cộng đồng đều có vẻ giống nhau. Xét về cơ cấu, tổ chức của cộng đồng thường có 

người cộng đồng nắm giữ quyền quyết định chủ chốt. Nhưng sự khác biệt sẽ đến từ 

thông điệp, sự huy động, và đặc biệt là niềm tự hào. Khi làm một việc để thay đổi cuộc 

đời mình, người ta cũng dễ cảm thấy những cuộc đời “tương tự” khác cũng đang có cơ 

hội thay đổi, và dẫn đến một cảm giác “hưng phấn”, đồng điệu mà chỉ những người 

chia sẻ với nhau giá trị cộng đồng mới cảm nhận được, bên cạnh cảm giác hài lòng, 

vui mừng của một chuyên gia khi làm một hoạt động thành công. 

Thứ năm, tổ chức cộng đồng có người lãnh đạo cộng đồng đích thực. Người 

lãnh đạo đích thực được hiểu là người được chính cộng đồng đó thừa nhận, là người có 

sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Người lãnh đạo không nhất 
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thiết là người đứng đầu tổ chức, cũng như không nhất thiết chỉ là một người. Người 

lãnh đạo cộng đồng thường chọn gia nhập hoặc khởi xướng tổ chức của cộng đồng, vì 

chỉ ở đó họ mới thật sự có môi trường phù hợp để hoạt động. 

Nhìn vào thực tế tại huyện thì các tổ chức cộng đồng như Hội phụ nữ đóng vai 

trò quan trọng trong sự tham gia của phụ nữ vào các dự án phát triển nông thôn SMU. 

Nếu các tổ chức cộng đồng này phát triển thì công tác tuyên truyền về bình đắng giới 

được đẩy mạnh, không chỉ cho phụ nữ mà cả nam giới, đặc biệt là cho cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt của địa phương, đơn vị, nhằm tạo sự thay đổi nhận thức từ gốc về vị trí, vai 

trò của phụ nữ trong xã hội ngày nay, đảm bảo các điều kiện để chị em có cơ hội và 

điều kiện thuận lợi thực hiện quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực, được quyền tham 

gia vào các dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vai trò và tầm quan trọng. 

3.1.6. Yếu tố về quy chế hương ước 

Hương ước xưa còn gọi là “lệ làng”, vốn gắn chặt với cái thế giới bên trong lũy 

tre xanh đã sản sinh ra nó và cho nó một sức mạnh to lớn trong việc điều chỉnh cả 

nhận thức lẫn hành vi con người. 

Đó là hệ thống quy định, quy ước đã trở thành ý niệm, thành khuôn mẫu, thành 

nếp sống và là cơ sở của sự gắn kết giữa người với người, giữa người với quê hương, 

bản quán. Đặc biệt hơn, bao tr m trong quan điểm hay ý niệm sống ấy luôn hướng đến 

khát vọng về cuộc sống thuận hòa, yên ổn, trên kính dưới nhường... Thậm chí tâm lý 

ấy đã trở thành một chuẩn mực đạo đức, thành nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người, để 

củng cố sự bền vững của cơ cấu làng. Cũng chính sự bền vững của “thành lũy làng”, 

đã tạo ra “sức đề kháng” để chống lại sự đồng hóa của kẻ th . Đồng thời, lệ làng xưa 

còn chứa đựng nhiều thuần phong, mỹ tục và các quy tắc ứng xử liên quan đến mọi 

mặt đời sống. Từ thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thành hoàng hay người có công với làng 

với nước; các mối quan hệ gia đình, xóm làng; ma chay, cưới hỏi, lễ hội; quản lý đất 

đai, công sản... Nhờ đó mà ngày nay, khi xây dựng hương ước làng văn hóa, hậu thế 

có thể kế tục và phát huy nhiều giá trị vật chất và tinh thần của lệ làng xưa. 

Đặc biệt, việc xây dựng hương ước còn có ý nghĩa hơn, khi gắn với phong trào 

xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa. Bởi nhờ đó mà truyền thống tương thân tương 

ái, tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư 

ngày càng được củng cố và phát huy. Điều này không chỉ được hiện thực hóa bằng các 
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quy định có tính răn đe của luật pháp; mà còn dựa trên những quy định có tính ràng 

buộc về mặt đạo đức của hương ước làng. 

Bởi vậy, hương ước làng văn hóa trong giai đoạn hiện nay không những góp 

phần phát huy thuần phong, mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền 

thống của dân tộc; mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cuộc vận động duy trì an 

ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, 

khuyến khích học hành, xóa đói, giảm ngh o. Đồng thời, góp phần xây dựng nếp sống 

văn minh, gia đình văn hóa; đề ra những tiêu chuẩn gia đình văn hóa và các quy tắc 

đạo đức mới; giúp đỡ nhau tìm ra các biện pháp xử lý tốt các mối quan hệ giữa các 

thành viên trong gia đình... Đó là chưa kể, các hương ước, quy ước của làng, bản, thôn 

cũng hỗ trợ tích cực trong việc triển khai thực hiện pháp luật; cũng như điều chỉnh các 

mối quan hệ xã hội mang tính tự quản tại cộng đồng dân cư. Từ đó, góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của hệ thống chính quyền các cấp. 

Hương ước với các quy tắc, quy ước và chuẩn mực văn hóa mới, phù hợp với 

bối cảnh mới, sẽ là một “công cụ” đắc lực góp phần giáo dục đạo đức, định hình nhân 

cách và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, cộng đồng. Đồng thời, 

việc triển khai hiệu quả hương ước sẽ góp phần thấm sâu các giá trị thuần phong, mỹ 

tục vào đời sống - trong từng người dân, từng gia đình và cộng đồng. Từ đó, hình 

thành lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh; cũng như tăng sức 

“đề kháng” trước tệ nạn xã hội và các sản phẩm văn hóa độc hại. 

Như vậy, việc xây dựng hương ước quy định sự tham gia của người dân trong 

một thôn có ý nghĩa quan trọng, nâng cao tầm quan trọng của người dân trong cộng 

đồng. Hầu hết các làng trên địa bàn huyện Thoulakhom đều đã có xây dựng hương 

ước quy định sự tham gia. Hương ước là yếu tố khuyến khích sự tham gia của các đối 

tượng phụ nữ hiện nay. 

3.1.7. Yếu tố về chính sách khuyến khích 

Thể chế chính sách của nhà nước tác động và làm thay đổi lớn đến sự tham gia 

của đối tượng phụ nữ cũng như có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến vai t  của họ 

trong quá tŕnh thực hiện là không nhỏ đối với các chính sách hiện nay. Một chính sách 

tốt và phù hợp sẽ khuyến khích vai trò của phụ nữ, ngược lại vai trò của họ sẽ không 

phát huy tác dụng. 
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Phụ nữ luôn là một lực lượng quan trọng và đông đảo, thể hiện vai trò không 

thể thiếu trong mọi lĩnh vực của đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội... Hiện nay, phụ nữ 

ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể và 

kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt, đối với nhiều hộ gia đình, phụ nữ đã trở thành một trong 

những lực lượng sản xuất chính; nhiều phụ nữ còn tỏ ra mạnh mẽ và thông minh hơn 

nam giới trong nhiều vấn đề... Phụ nữ nông thôn cũng đóng vai trò rất quan trọng 

trong công cuộc thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển khu vực nông 

thôn trở thành nơi đáng sống. Phụ nữ cũng đã và đang đóng góp công sức lao động và 

kiến thức trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, 

bảo vệ sự đa dạng sinh học, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường... Có thể 

nói, họ chính là những nhân tố tạo ra sự thay đổi và góp phần quan trọng trong việc 

thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững. Tuy vậy, bên cạnh những ghi nhận 

và đánh giá đối với sự đóng góp ấy, có không ít phụ nữ nông thôn vẫn đang phải chịu 

sự thiếu tôn trọng, hạn chế về quyền và cơ hội. Thậm chí, họ vẫn nằm trong số những 

người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ngh o đói, ít có khả năng tận dụng các cơ hội mới; 

còn gặp nhiều rào cản để có thể giúp họ phát huy hết năng lực, kiến thức nhằm đóng 

góp cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Vì vậy, các chính sách hỗ trợ phụ nữ trong việc nâng cao vai trò, bình đẳng sẽ 

khuyến khích vai trò của phụ nữ trong các dự án phát triển theo mô hình Saemaul 

Undong. 

3.2. Một số khuyến nghị tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển 

theo mô hình Saemaul Undong 

3.2.1. Đối với Chính phủ Lào 

 Để các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU ở huyện ThouLaKhom, 

tỉnh Viêng Chăn, Lào tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo được phong trào sâu rộng trong 

nhân dân, Chính phủ Lào cần: 

 Quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ tài chính trong đầu tư xây dựng các tiêu chí nông 

thôn mới phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền, tạo điều kiện phát triển đồng đều 

giữa các v ng; có cơ chế khuyến khích, ưu đãi hơn nữa đối với các loại hình hợp tác 

xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn gắn với mô hình sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa, thu hút được lao động địa phương. 
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 Nhà nước sớm nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai tạo điều kiện cho việc tích tụ 

ruộng đất nhằm phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. 

Về đánh giá kết quả thực hiện dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU, 

không nên chỉ đánh giá các xã thực hiện tăng thêm được bao nhiêu tiêu chí; mà phải 

giao cho các bộ, ngành chỉ đạo theo ngành dọc thực hiện các tiêu chí mà ngành mình 

quản lý; hàng quý, hàng năm đánh giá mức độ tăng lên, chất lượng đạt của tiêu chí đó. 

 TW cần thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua 

cho các đối tượng tham gia một cách khoa học, có hệ thống, linh hoạt hơn. Quan tâm, 

động viên các đơn vị, cá nhân tiên phong, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ.  

Các khâu đột phá của TW đề ra cần có nghiên cứu kỹ, định hướng sát hơn cho 

cấp Hội cơ sở, nên quan tâm đến hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa Hội và các cấp 

Chính quyền trong thực hiện các mục tiêu KT-XH và bình đẳng giới.  

Nguồn lực hoạt động của địa phương còn hạn chế, vì vậy đề nghị TW tập trung 

nguồn, có đầu tư trọng tâm, trọng điểm các đơn vị, theo nhóm lĩnh vực; chủ động ký 

kết với các bộ, ngành có tác động lớn như Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Bộ Công 

thương ngay từ cấp TW để cấp cơ sở có định hướng phối hợp tốt hơn. 

Chính phủ cũng cần xây dựng khung thể chế hữu hiệu nhằm bảo vệ quyền của 

phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ tham gia lao động, đóng góp ý kiến, tham gia nghiên cứu, 

thực hiện các dự án phù hợp với những đặc điểm tự nhiên, đời sống xã hội của phụ nữ 

nhằm đảm bảo các chính sách pháp luật phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế.  

3.2.2. Đối với các bên liên quan cấp tỉnh, huyện, làng 

 Thứ nhất là tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền chuyển biến nhận 

thức, hình thành tư duy mới cho phụ nữ về các dự án phát triển nông thôn theo mô 

hình Saemaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào. 

Đối với nông thôn Lào hiện nay, việc quan trọng nhất là đưa kế hoạch kinh tế 

vào sản xuất nông nghiệp. Muốn vậy, các cơ quan liên quan cần quan tâm tới việc 

nâng cao trình độ dân trí để phụ nữ có thể nắm bắt được những thông báo mới.  

 Muốn nâng cao trình độ của phụ nữ một cách toàn diện và mọi mặt về kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội thì cần đào tạo và trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về 

hoạt động của thôn. Các cán bộ từ huyện đến các làng và cán bộ ban quản lý cần 

thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kế hoạch kinh tế tới bà 

con nhằm nâng cao trình độ của phụ nữ trong sản xuất. Tổ chức cho họ được đi tham 
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quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ở các địa phương khác trong và ngoài 

tỉnh. Khuyến khích họ tự học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

 Phụ nữ cần phải có ý thức tự nâng cao trình độ của mình nhằm đưa các hoạt 

động đi theo đúng kế hoạch. Vì lợi ích của chính mình và lợi ích của cộng đồng. 

 Phụ nữ nông thôn chủ yếu lŕ nông dân, do vậy họ vẫn có tâm lý tự tin, thậm chí 

là ỷ lại, ngại va chạm, hay né tránh. Vì vậy, trước hết chúng ta phải không ngừng 

tuyên truyền và vận động người dân, nói cho người dân hiểu được mục tiêu chủ yếu 

của việc xây dựng mô hình SMU là làm tãng thu nhập, nâng cao ðời sống vật chất và 

tinh thần cho chính họ. 

 Vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ chức xã hội hội phụ nữ, đoàn thanh 

niên, hội nông dân, mặt trận tổ quốc…có tính chất quyết định, bổ sung và trợ giúp cho 

các cấp chính quyền về tổ chức thực hiện, vận động nhân dân và nâng cao ý thức cộng 

đồng trong phát triển nông thôn. 

 Tổ chức lồng gh p các chương trình, phong trào của địa phương mình với 

chương trình xây dựng mô hình SMU sẽ tăng cường được sự tham gia của người dân. 

Gắn việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên; lồng gh p chương trình 

xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá với phong trào xây dựng mô hình SMU trên 

địa bàn. 

 Khuyến khích người dân tham gia đóng góp ý kiến, nói rõ nhu cầu và quan điểm 

của họ trong các buổi họp thôn với mục tiêu 100% các hộ đều tham gia các hoạt động. 

Nói cách khác, người dân cần phát huy hơn nữa tinh thần tham gia lập kế hoạch, kiểm tra, 

giám sát của chính mình để cho các hoạt động được triển khai và đạt kết quả tốt.  

 Thứ hai là đổi mới phương thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng cách tập 

trung xây dựng các mô hình liên kết, liên doanh giúp phụ nữ tiếp cận với thị trường, 

sản xuất hàng hóa; chuyển đổi nghề cho phụ nữ nông thôn, góp phần thực hiện tiêu chí 

các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng 

Chăn, Lào về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập.   

Một trong những yếu tố để nông thôn mới phát triển bền vững đó là nâng cao 

thu nhập cho người dân. Các cơ quan cần tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế 

như liên kết đào tạo nghề, tạo việc làm, xây dựng mô hình phát triển kinh tế và phát 

triển doanh nghiệp nữ tại khu vực nông thôn. 
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Thứ ba, triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với 

xây dựng mô hình "Chi hội xanh - sạch - đẹp", “Gia đình nông thôn mới tiêu biểu”.  

Cần chỉ đạo xây dựng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, phòng 

chống biến đổi khí hậu như “Chi hội xanh - sạch - đẹp”, CLB “Phân loại rác tại nguồn 

và hạn chế sử dụng túi ni lông” vận động, hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình 

"SX thực phẩm sạch", "Tiêu dùng sạch" trong hội viên, phụ nữ; đưa cuộc vận động 

“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành một trong những nội dung của các dự án 

phát triển nông thôn theo mô hình SMU ở huyện ThouLaKhom; quan tâm giáo dục 

văn hoá ứng xử, nuôi, dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình nông thôn 

mới tiêu biểu.  

Thứ tư, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ nói trong các dự án 

phát triển nông thôn theo mô hình SMU ở huyện ThouLaKhom. Bên cạnh việc tăng 

cường tuyên truyền, cần đưa nội dung này vào các chương trình giáo dục cơ bản; có 

chính sách đãi ngộ xứng đáng cho phụ nữ. 

Thứ năm, xây dựng các tổ chức vững mạnh. Chương trình SMU nó là sự tổng 

hợp của nhiều chương trình dự án. Vì vậy có rất nhiều tổ chức đoàn thể ở các vùng 

nông thôn, các làng cùng tham gia vào quá trình xây dựng mô hình SMU. Một tổ chức 

đoàn thể vững mạnh khi mà có sự thống nhất đoàn kết trong quá trình thực hiện, sử 

dụng khai thác và giám sát… Vì vậy, nên có một cơ chế thống nhất về tính đoàn kết 

giữa các tổ chức. Chính quyền cần đứng ra tổ chức về mối liên kết giữa các tổ chức, 

thống nhất sự nhất trí giữa các tổ chức và cùng xây dựng mô hình SMU.  

Có sự trao đổi, giao lưu giữa các tổ chức, đặc biệt là giữa doanh nghiệp tài trợ 

và người dân, giữa chính quyền và người dân, giữa các tổ chức đoàn thể với nhau giữa 

chính những người được hưởng lợi là người dân…  

Thứ sáu, cải tiến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức. Để nâng cao vai trò của 

phụ nữ và tăng số lượng phụ nữ tham gia vào dự án thì cần tổ chức tốt các việc sau: 

- Nghiên cứu đưa một số tiết học về thực hiện bình đẳng giới, kiến thức giới 

vào các nội dung chương trình học tập tại các trường phố thông, trung tâm bồi dưỡng 

chính trị của huyện. 

- Tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nông thôn học tập nâng cao trình độ văn hoá, 

cứ các chị em là cán bộ, công nhân viên chức theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và có chính sách hỗ trợ kinh phí để chị em 
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yên tâm học tập. 

- Trung tâm dạy nghề phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể thực hiện tốt 

chương trình đào tạo nghề cho nông dân hàng năm. Mở các lớp học dài ngày về trồng 

trọt, chăn nuôi, quản lý kinh tế gia đình có lồng gh p nội dung về binh đáng giới, kỳ 

năng tổ chức cuộc sống gia đình... cho phụ nữ nông thôn ờ các cụm xã. Để có chất 

lượng đào tạo nghề cho phụ nữ, cần nâng cao trình độ cho giáo viên giảng dạy tại 

trung tâm. 

- Phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông huyện bên cạnh các chủ đề khuyến 

nông dưới hình thức thuần tuý kỹ thuật, cần phát triển các chương trình khuyến nông 

dưới nhiều khía cạnh như kinh tế, marketing, quán lý tài chính, quản lý nhân lực...chú 

trọng xây dựng các mô hình sản xuất điểm để nhân rộng trong cộng đồng, phát huy 

trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thứ bảy, kiện toàn công tác tổ chức, quy hoạch.  

- Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ làng, xã, huyện, có thành viên của ban 

là cán bộ chuyên trách hưởng lương từ ngân sách, nâng cao chất lượng hoạt động của 

ban, tránh tình trạng nhiệm vụ của ban là nhiệm vụ của Hội phụ nữ huyện. 

- Xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò là nơi tập 

hợp, tổ chức, đoàn kết phụ nữ trong khối thống nhất. Xây dựng những nội dung hoạt 

động thiết thực đề thu hút phụ nữ. Huy động sức mạnh nội lực trong chị em giúp nhau 

kết hợp các chương trình hỗ trợ của tổ chức trong và ngoài nước về vốn, kiến thức cho 

phụ nữ phát triền kinh tế, xây dựng gia đinh no ấm, binh đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

- Trong công tác hoạch, bô nhiệm cán bộ vào các chức danh lãnh đạo huyện 

thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cần quan tâm tới số lượng, chất lượng 

cán bộ nữ. Tạo cơ hội để cán bộ nữ được tham gia xây dựng, lãnh đạo thực hiện các 

chương trình, đề án phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương. 

Thứ tám, tổ chức các buổi gặp mặt, các chương trình tuyên truyền về vai trò và 

trách nhiệm của người phụ nữ trong xã hội mới, giúp mọi người hiểu r  được tầm 

quan trọng và nâng cao tính tự tin để phụ nữ cống hiến cho xã hội; cũng như tổ chức 

các giải thưởng khen thưởng hằng năm cho những phụ nữ ưu tú trong thực hiện công 

tác xã hội, phát triển kinh tế… Việc tuyên dương sẽ góp phần to lớn cổ vũ tinh thần, 

sự tự tin của người phụ nữ trong toàn thể xã hội dám nghĩ, giám làm và thấy được vai 
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trò của mình đủ sức gánh vác và thực hiện tốt những công việc như những nam giới 

trong xã hội. 

3.3.3. Đối với các đối tượng phụ nữ 

Phụ nữ tự bản thân chủ động tiếp nhận thông tin từ hệ thống thông tin đại 

chúng, gặp gỡ các các bộ thực hiện dự án, chủ động tham gia vào các lớp đào tạo để 

nâng cao kiến thức, vai trò trong việc tham gia các dự án phát triển nông thôn theo mô 

hình SMU ở huyện ThouLaKhom. 

Để khẳng định vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội, thích ứng và hội nhập trong xu thế phát triển chung của nhân loại, đòi 

hỏi phụ nữ phải nỗ lực nhiều mặt: có tri thức, có văn hóa, có kỹ năng sống tự lập, biết 

đối mặt với áp lực và vươn lên mọi khó khăn thử thách… Họ phải biết cách sắp xếp 

công việc xã hội và công việc gia đình một các hợp lý, để làm được như vậy họ phải 

vượt qua rất nhiều gánh nặng trong cuộc sống. 

Hiện thời chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế cần phải được khắc phục trong vấn đề 

bình đẳng giới, nhất là về mặt tư tưởng, quan điểm của con người trong xã hội, kể cả 

nam giới và nữ giới. Không chỉ có nam giới chưa nhận thức hoặc có thái độ không 

chấp nhận vai trò, vị trí của phụ nữ mà ngay chính bản thân nhiều phụ nữ cũng hiểu 

biết mơ hồ từ đó, có những thái độ lệch lạc và không thể có cách giải quyết đúng đắn 

các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống có liên quan đến vai trò, vị trí về giới của 

mình. Vì vậy, người phụ nữ phải tự tin hơn trong việc cải thiện sự tự tin khi tham gia 

các dự án xã hội., 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Chương 3 luận văn tập trung phân tích, đánh giá các yếu tố xã hội ảnh hưởng 

đến sự tham gia của phụ nữ huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào trong các dự 

án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong, tập trung ở 2 nhóm yếu tố: 

Nhóm đặc điểm cá nhân của người tham gia bao gồm: Yếu tố về trình độ nhận 

thức của chính quyền và người dân, yếu tố về trình độ học vấn, Yếu tố về lợi ích/ 

hưởng lợi, Yếu tố về thông tin tuyên truyền. 

Nhóm đặc điểm bên ngoài: Yếu tố về tổ chức cộng đồng, Yếu tố về quy chế 

hương ước, Yếu tố về chính sách khuyến khích, Yếu tố về điều kiện kinh tế. 

Trong Chương 3, Luận văn cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với Chính phủ, 

các bên liên quan cấp tỉnh, huyện, làng, bản thân đối tượng phụ nữ nhằm giúp phụ nữ 

tham gia nhiều hơn nữa vào các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU. 
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KẾT LUẬN 

Vai trò người phụ nữ thời đại mới ngày càng trở nên quan trọng, bản thân phụ 

nữ cũng đang tích cực thi đua đóng góp cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Vai 

trò của người phụ nữ lại càng được khẳng định rõ rệt trong phong trào xây dựng Nông 

thôn mới. Nhưng làm sao để hạn chế được những tồn tại để phát huy được vai trò tham 

gia của người phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình SMU là một 

vấn đề khó cần tháo gỡ. 

Về sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát trển nông thôn theo mô hình 

SMU ở huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn, Lào hiện nay đã có kết quả nghiên cứu 

tương đối phù hợp với giả thuyết nghiên cứu đặt ra của luận văn. Cụ thể là trong điều 

kiện kinh tế-xã hội hiện nay cũng coi trọng phụ nữ chỉ là người mẹ và có rất nhiều 

công việc trong gia đình, phải làm mọi thứ đặc biệt là việc chăm sóc ông, bà, chồng, 

con cái…nên khi nói đến việc tham gia các hoạt động bên ngoài xã hội thì phụ nữ 

không còn nhiều thời gia để tham gia. Hơn nữa xã hội thường ưu tiên cho người đàn 

ông hơn phụ nữ làm cho phụ nữ hiếm khi để tham gia các hoạt động xã hội khác. 

Đồng thời, khi so sánh số phụ nữ có ý kiến trong quy hoạch, lập hoạch xây dựng với 

tổng số phụ nữ tham gia các cuộc họp, thì chưa có làng nào có phụ nữ tham gia ý kiến 

trên tổng số phụ nữ đi họp vượt qua 50%. Tương đối với quan điểm của Simone đã 

đưa ra trong thuyết nữ quyền: “Phụ nữ có vai trò rất lớn trong xã hội là sinh đẻ và nuôi 

dưỡng các thế hệ, sản xuất sinh ra của cải vật chất và tinh thần, nhưng vị thế của họ lại 

rất thấp, bị coi rẻ và phụ thuộc vào nam giới”.  

Tuy nhiên, người phụ nữ huyện ThouLaKhom đã tham gia đóng góp vai trò rất 

lớn trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul Undong ở huyện 

ThouLaKhom: phụ nữ chiếm 42,06% vào Ban chỉ đạo, đóng góp 480.000m2 đất, 3,3 

tỷ Kíp Lào, tự quản 700 km đường giao thông, thành lập 718 tổ hợp tác phát triển kinh 

tế, 677 tổ tiết kiệm – vay vốn, 140 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, mở 69 lớp khuyến 

nông tập huấn cho phụ nữ, tham gia 178.000 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ 

tầng, làm sạch môi trường, tham gia tuyên truyền sâu rộng về các dự án phát triển 

nông thôn theo mô hình Saemaul Undong ở huyện ThouLaKhom trên nhiều kênh, 

tham gia 29,37% trong Ban giám sát cộng đồng. 

Về các yếu tố tác động đến sự tham gia của phụ nữ đều là phụ thuộc với nhau. 

Điều mà phụ nữ tham gia các dự án hay không thì cũng đẫn đến nhiều yếu tố tác động 
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nhau. Nhưng trong kết quả điều tra đã thu được thì có thể nhấn mạnh rằng là yếu tố tác 

động chính là do yếu tố trình độ học vấn của phụ nữ, qua bảng 2.4 có thể thấy trình độ 

học vấn của phụ nữ có tỉ lệ ít hơn do với nam giới, tỉ lệ nam tốt nghiệp trung học cơ sở 

nhiều nhất, chiếm 21,67%. Còn phụ nữ tốt nghiệp tiểu học nhiều nhất chỉ chiếm 

10,56%. Về kết quả thu được trên thì ta có thể nhìn thấy là phụ nữ có trình độ thấp do 

nhiều yếu tố khác nhau: Thứ nhất là do phong tục tập quán quá lạc hậu, phụ nữ có vị 

trí trong gia đình chỉ là người sinh đẻ cho nên con gái ít được tiếp cận giáo dục hơn 

con trai đẫn đến cản trợ sự tiến độ về các khả năng giao tiếp, khả năng đóng góp ý 

kiến và giảm sự hiểu biết nhận thức của mình về quyền và nhiệm vụ của mình . Thứ 

hai, phụ nữ có trình độ học vấn thấp hơn nam giới thì cũng tới việc làm chủ nhà vì 

người làm chủ nhà chính là người có khả năng tạo thu nhập nhiều hơn cho gia đình 

đẫn đến tiếng nói và tự quyết công việc khác…Nói tóm lại, các yếu tố khác chính là 

nguyên nhân của trình độ học vấn cho nên phải cải thiện chính sách cho phù hợp với 

thực trạng hiện nay và cũng là nên áp dụng lòng ghép giới vào những công việc thì sẽ 

tốt hơn.    
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PHIẾU PHỎNG VẤN 

Sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình của 

Saemaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn,  CHDCND Lào. 

Phiếu dành cho cán bộ chính quyền cấp huyện/cấp làng  

Ngày điều tra :................/............../2020. 

Làng/bản: ................................................ 

Huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào. 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

1. Đơn vị: ....................................................................................................... 

2. Tuổi:..........Giới tính:.......        

Chức vụ của người được phỏng vấn trong Ban quản lý các dự án phát triển nông thôn 

theo mô hình SMU:......................................................................................... 

PHẦN II: NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. Về công tác tuyên truyền 

1.1. Theo ông/bà chủ thể trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong là ai ? (Có thể chọn nhiều phương án) 

 Người dân   Đảng và chính quyền địa phương 

 Nhà nước    Các tổ chức chính trị-xã hội 

 Hội nông dân    khác:............................................................. 

1.2. Theo ông/bà mục tiêu của mô hình Saemaul Undong là gì ? (có thể chọn nhiều 

phương án) 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng 

 Phát triển kinh tế-xã hội-môi trường địa phương 

 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 

 khác :.............................................................................................................. 

1.3. Số thành viên tham gia Ban quản lý ?  

.............................thành viên; Nam.................Nữ.................. 

1.4. Sự hoạt động của Ban quản lý là do ?  

 Có thu nhập   Vì lợi ích của dân 



 Khác: ...................................................................................................... 

1.5. Những hoạt động của ban quản lý là ?  

.................................................................................................................................. 

1.6. Phương thức huy động vốn của ban quản lý ?  

.................................................................................................................................. 

Người giám sát dự án? 

 chính quyền cấp huyện   Chính quyền cấp làng 

 đại diện dân 

trong đó nam..............; nữ..................... 

 

1.7. Nhận x t của ông/ bà về sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động dự án? 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  

1.8. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động dự án? 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  

1.9. Làm thế nào để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động dự án? 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  

 



PHIẾU ĐIỀU TRA 

Sự tham gia của phụ nữ trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình của 

Saemaul Undong ở huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn,  CHDCND Lào. 

Đối tượng: người dân 

Ghi chú: Bàđánh dấu (x) vào các ô được lựa chọn đối với mỗi câu hỏi 

Ngày điều tra :................/............../2020.  

Cụm làng :................................................................. 

Làng/Bản :................................................................. 

Huyện ThouLaKhom, tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào. 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG CỦA NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

1. Giới tính:  Nam     nữ 

2. Tuổi  

  20-30    31-40 

  41-50    51-60 

  61 trở lên 

3. Dân tộc 

 Lào Loom    Lào Sủng   Lào Therng 

4. Tôn giáo  

 Phật giáo    Thiên chúa giáo  

 Đa phật    khác (Ghi rõ)................................................ 

5. Trình độ học vấn  

 không biết chữ   chưa hết tiểu học 

  tốt nghiệp tiểu học  tốt nghiệp THCS 

  tốt nghiệp THPT  tốt nghiệp TCCN 

  cao đẳng, đại học  từ đại học trở lên  

6. Đặc điểm kinh tế  

 Giàu có      khá 

 Trung bình       nghèo     

 Rất ngh o  

7. Số nhân khẩu : 

 1-3 thành viên     4-6 thành viên  

 7-10 thành viên      10 trở lên 



Số lao động nông nghiệp :.................Nam;...............Nữ 

8. Nghề nghiệp hiện tại : 

 Thuần nông (bao gồm nông-lâm thuỷ sản; không có hoạt động phi nông 

nghiệp) 

 Có hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp 

 Phi nông nghiệp 100% (tiêu thủ công nghiệp, buôn bán, dịch vụ, làm thuê,...)  

9. Mức thu nhập bình quân/tháng 

 300.000-800.000 kip    800.000-1.200.000kip  

 1.200.000-2.500.000kip      2.500.000-4.000.000kip 

 4.000.000kip trở lên 

PHẦN II: NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. Về công tác tuyên truyền 

1.1. Theo Bàbiết về nội dung của các dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong qua:  

TT NỘI DUNG CÓ KHÔNG 

1 từ các văn bản chỉ thị của cấp trên   

2 các câu lạc bộ ở địa phương   

3 các phương tiện thông tin đại chúng   

4 qua các đợt đào tạo, tập huấn   

5 khác (hội thi tiềm hiểu,...........)   

 

1.2. Theo Bà hiểu về chủ trương của mô hình Saemaul Undong?  

 Đã hiểu    Hiểu một phần   Chưa hiểu 

1.3. Theo Bà hình thức tuyên truyền mô hình Saemaul Undong có ph  hợp với hoàn 

cảnh xã hội hiện nay hay không ?  

 Rất ph  hợp   Ph  hợp    không ph  hợp  

1.4. Theo Bà chủ thể trong các dự án phát triển nông thôn theo mô hình Saemaul 

Undong là ai ? (Có thể chọn nhiều phương án) 

 Người dân   Đảng và chính quyền địa phương 

 Nhà nước    Các tổ chức chính trị-xã hội 

 Hội nông dân    khác:............................................................. 



1.5. Theo Bà mực tiêu của mô hình Saemaul Undong là gì ? (có thể chọn nhiều 

phương án) 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng 

 Phát triển kinh tế-xã hội-môi trường địa phương 

 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 

 khác :.............................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

2. Sự tham gia của ngƣời dân vào việc lập kế hoạch trong các dự án phát 

triển  

2.1. Đánh giá của Bàvề mức độ tham gia các cuộc họp và đóng góp ý  kiến.   

2.1.1. Ông/ bà có tham gia vào thành lập tiểu ban hay không 

 Có    Không 

2.1.2. Tham gia vào các cuộc họp : 

 Đầy đủ    Thỉnh thoảng    Không tham gia 

2.1.3. Tham gia phát biểu ý kiến và thảo luận : 

 Thường xuyên  Bình thường   Không phát biểu 

2.2. Ông/ bà có đồng tình với quyết định về nội dung mô hình SMU?  

 Rất đồng tình               Đồng tình 

 Không đồng tình    Không quan tâm 

2.3. Bà có tham gia vào việc lập kế hoạch trong các dự án phát triển không ? 

 Có    Không 

2.4. Tỷ lệ các hộ tham gia các cuộc họp về dự án phát triển nông thôn theo mô hình 

Saemaul Undong ?  

 Thường xuyên(100%-80%)              Thỉnh thoảng (79%-50%) 

 Hiếm khi(49%-25%)     không quan tâm(25%-0%) 

3. Sự tham gia của ngƣời dân trong các cuộc hoạt động phát triển làng/bản 

3.1. Các hoạt động theo mô hình SMU có được đưa ra bàn bạc, thảo luận không 

khai ở các cuộc họp không?  

 Có    Không 

3.2. Có khó khăn gì khi Bàtham gia vào các dự án phát triển nông thôn theo hình 

SMU? 



 trình độ dân trí    kinh tế hộ 

 Ý thức của người dân    Khó khăn khác (Ghi rõ).................... 

.............................................................................................................................. 

3.3. Sự tham gia của người dân trong các hoạt động cự thể 

3.3.1. Bàcó tham gia các lớp tập huấn, đào tạo ứng dựng kỹ thuật của dự án PTNT 

SMU không ? 

 Có     Không 

TT lớp tập huấn 

Người tham gia 

Phụ nữ 

tham gia 
Đàn ông tham gia 

Nam-Nữ 

cùng nhau 

tham gia 

1 Lý thuyết về SMU    

2 Lập kế hoặch và thực hiện dự án    

3 
Kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc các 

giống lúa 
  

 

 Kỹ thuật chăn nuôi(gia súc gia cầm)    

4 Kiểm tra và giám sát    

 

3.3.2. Gia định tham gia đóng góp vào từng hoạt động như thế nào ? 

3.3.2.1. Số lần thôn tổ chức họp về chương trình SMU...........lần/tuần/tháng 

3.3.2.2. Gia đình tham gia đóng góp vào từng hoạt động như thế nào? 

TT Hoạt động Tham gia lao động Số tiền đóng góp 

1 Thực hiện mô hình sản xuất   

 Trống lúa   

 Trống rau theo m a   

 Trống cây ăn quả   

 Nuôi con vật giống: lợn, cá, vịt, bò   

 Đưa giống mới vào sản xuất   

2 Xây dựng cơ sở hạ tầng   

 Xây dựng nhà văn hoá làng   

 Xây dựng và sử chữa trường học   

 Xây dựng văn phòng làng   

 Làm thuỷ lợi nội đồng   

 Làm đường giao thông nông thôn   

 



3.3.3. Bà tham gia vào việc huy động nội lực của làng/bản theo phương thức nào? 

 Theo nhân khẩu     Theo lao động 

 Theo hộ gia đình 

3.3.4. Đóng góp của gia đình mình cho dự án được huy động từ nguồn nào?  

 Công lao động gia đình     Thu nhập gia đình 

3.3.5. Vấn đề khi Bàmuốn giải quyết khi tham gia vào dự án theo mô hình SMU là 

gì?  

 Thiếu kỹ thuật, kiến thức sản xuất   Khó khăn về cơ sở hạ tầng 

 Khó khăn về kinh tế      Muốn nhà nước trọ cấp 

3.4. Sự tham gia giám sát của người dân 

3.4.1. Bàcó tham gia giám sát các hoạt động của làng/bản không ? 

 Có       Không 

3.4.2. Nếu không thì tại sao ? 

  bầu  an giám sát  Không quan tâm 

 Đã có ban giám sát từ bên ngoài    

3.4.3. Theo Bà cách giám sát nào la hiệu quả nhất ?  

 Người dân tự tham gia giám sát   Thuê giám sát từ bên ngoài 

 Thành lập bàn giám sát    Không quan tâm 

3.5. Quản lý và bàn giao để đưa vào sử dụng 

3.5.1. Bàđã tham gia vào hoạt động quản lý không ? 

 Có      Không 

3.5.2. Bàcó biết ai tham gia hoạt động quản lý trên không ?  

 Ban quản lý dự án theo mô hình SMU   Toàn thể người dân 

 Các bên liên quan   Người dân và các bên liên quan 

3.5.3. Bàcó tham gia họp làng về việc công khai tài chính không ?  

 Có      Không 

3.5.4. Nếu không thì tại sao ?  

 Không được mời tham gia    Không công khai 

 Không quan tâm 

4. Hiệu quả từ việc các dự án theo mô hình SMU 



4.1. Thu nhập của gia đình có tăng sau hoạt động của dự án phát triển theo mô hình 

SMU không ? 

 Có      Không 

4.2. Tác động của dự án phát triển theo mô hình SMU đến thu nhập của người dân ?  

 Sản xuất tăng    Thêm ngành nghề TTCN 

 Không có tác động gì 

4.3. Tác động của dự án đến môi trường  

 Tăng ô nhiễm môi trường   Giảm ô nhiễm môi trường 

 Không có tác động gì   

4.4. Gia đình tham gia vào việc thực hiện các mô hình sản xuất vì lý do gì ? 

 Tăng năng suất cây trồng   Tăng thu nhập cho gia đình 

 Tăng độ phì của đất     Do được hỗ trợ 

4.5. Lý do gia đình tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng ?  

 Vì lợi ích của làng/bản, huyện         Bảo vệ môi trường xung quanh 

 Do yêu cầu của huyện, làng/bản          Vì lợi ích của bản thân  

5. Một số đánh giá chung của ngƣời dân 

5.1. Việc thực hiện lập kế hoạch xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân ?  

 Có      Không 

5.2. Các hoạt động trên muốn thực hiện tốt theo Bàcần làm gì?  

 Do dân tự làm      Thuê bên ngoài 

 Cần sự giúp đỡ của các bên ngành   

 Kết hợp giữa người dân và hỗ trợ bên ngoài 

5.3. Cách thực hiện kế hoạch có ph  hợp vời điều kiện của địa phương, gia đình 

không?  

 Có      Không 

5.4. Nếu chưa ph  hợp thì tại sao ?  

....................................................................................................... 

5.5. Bà có để xuất hay ý khuyến nghị gì  hoạt động của dự án ?  

........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 


