
 

 

Tăng cường bình đẳng giới và khả năng      

phục hồi thông qua giải pháp sáng tạo về     

tài chính ứng phó với rủi ro khí hậu   



 

 

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 
Phụ nữ làm nhiều hơn nhưng 

được trả công ít hơn 

Phụ nữ chịu sự bất bình đẳng về khối lượng 

công việc đồng áng và việc nhà. Họ có xu 

hướng phải làm việc chân tay nhiều hơn với 

tiền công được trả ít hơn nam giới và phải 

làm không công những việc chăm sóc gia 

đình và việc nhà. 

Phụ nữ khó vay tiền và  

khó mua bảo hiểm hơn 

Phụ nữ khó tiếp cận các khoản vay lớn nếu 

không có tài sản thế chấp ví dụ như đất đai. 

Nam giới sử dụng bảo hiểm nhiều gấp bốn 

lần so với phụ nữ.  Phụ nữ thậm chí không 

biết đến khái niệm bảo hiểm, họ cũng không 

đủ khả năng mua bảo hiểm, hoặc họ phải 

ưu tiên chi tiêu cho gia đình và tiết kiệm đề 

phòng khi xảy ra bất trắc. 

THÔNG TIN 
Phụ nữ ít được tiếp cận thông tin và 

ít được tập huấn hơn 

Nam giới có xu hướng được đào tạo và 

tham gia các hoạt động khuyến nông 

nhiều hơn. Kiến thức về canh tác quan 

trọng với cả phụ nữ và nam giới để cùng 

nhau quyết định về cách đầu tư các 

khoản hỗ trợ tài chính sau thiên tai ví dụ 

tiền bảo hiểm được trả.   

Phụ nữ ít hiểu biết về tài chính hơn 

Phụ nữ có ít nhận thức và hiểu biết hơn 

về các sản phẩm và dịch vụ tài chính 

hiện có, về cách thức hoạt động, rủi ro 

và cách những sản phẩm này giúp cải 

thiện cuộc sống của họ. 

 

QUYỀN LỢI VÀ QUYỀN  

RA QUYẾT ĐỊNH 
Phụ nữ thường không được tham gia 

vào các quyết định tài chính lớn 

Mặc dù phụ nữ có xu hướng chịu trách 

nhiệm quản lý tài chính hàng ngày trong 

gia đình, nhưng nam giới mới thực sự 

kiểm soát các khoản tiền lớn hơn, ví dụ 

các khoản vay. 

Phụ nữ ít có cơ hội tiếp cận đất đai, 

bất động sản và tài sản  

Số lượng phụ nữ sở hữu đất đai và tài 

sản ít hơn nhiều so với nam giới. Ngay 

cả khi có sở hữu thì quyền của họ cũng 

ít chắc chắn và đất đai thường có diện 

tích nhỏ, chất lượng kém hơn. Khi 

không có quyền sở hữu đất đai, phụ nữ 

ít có khả năng áp dụng các kỹ thuật canh 

tác giảm rủi ro khí hậu hơn. 

Biến đổi khí hậu tác động khác nhau đến phụ nữ và nam giới.  

Khi khu vực ASEAN trải qua nhiều đợt nắng nóng, hạn hán, bão lũ và mực nước biển dâng thì phụ nữ chịu ảnh hưởng nhiều 

nhất bởi vì phụ nữ thường phụ trách công việc nội trợ trong gia đình, họ có ít tiếng nói, quyền quyết định về đất đai và tài 

sản, đồng thời cũng ít được tiếp cận với các nguồn tín dụng, bảo hiểm, thông tin và hỗ trợ của chính phủ. Phụ nữ trong nông 

nghiệp được trả công thấp hơn nam giới, họ ít được tiếp cận với giáo dục và dễ bị rơi vào cảnh nghèo đói hơn. Áp lực đối với 

phụ nữ ngày càng gia tăng khi xảy ra các thiên tai liên quan đến khí hậu do việc chăm sóc gia đình trở nên khó khăn hơn và số 

vụ bạo lực gia đình tăng lên. Tất cả những vấn đề này gây thêm nhiều khó khăn cho phụ nữ trong việc thay đổi phương thức 

canh tác, quản lý tác động của biến đổi khí hậu và đầu tư cho tương lai. 

Phụ nữ trong nông nghiệp phải đối mặt với 3 rào cản chính: nguồn lực tài 

chính, thông tin và quyền ra quyết định  

Bất bình đẳng giới trong tiếp cận thông tin, 

giáo dục, nguồn lực, quyền và việc đưa ra 

quyết định khiến phụ nữ ít có khả năng chống 

chịu với biến đổi khí hậu hơn và không có cơ 

hội tham gia vào các giải pháp tài chính khí hậu. 

 



 

 

 

  

 

 

Thay đổi cách thức chi trả quyền lợi 

bảo hiểm  

Xem xét lại các khoản chi trả một lần được tự 

động thanh toán cho các chủ hộ. Tốt nhất là 

cả hai vợ chồng cùng được nhận quyền lợi 

bảo hiểm. Nếu điều đó không thể thực hiện, 

hãy để phụ nữ là đối tượng thụ hưởng chính 

hoặc kết hợp giữa việc trả tiền mặt và các 

lợi ích phi tiền mặt.  

 
 
 
 
 

Tập huấn nâng cao hiểu biết về         

tài chính cho phụ nữ và nam giới 

Tiến hành đánh giá nhu cầu tập huấn để hiểu 

về năng lực tài chính và nhu cầu cụ thể của 

phụ nữ. Vợ và chồng nên cùng tham gia tập 

huấn để cả hai hiểu được các sản phẩm và 

dịch vụ tài chính đang có.  

 

Sử dụng cách tiếp cận dựa vào    

cộng đồng 

Phụ nữ có xu hướng dựa vào tư vấn tài 

chính của bạn bè và hàng xóm, do vậy nhóm 

cộng đồng hoặc tổ phụ nữ có thể là một 

kênh hiệu quả để phụ nữ tìm hiểu về các 

dịch vụ tài chính. Hội phụ nữ cũng có thể hỗ 

trợ các chị em thực thi quyền của mình với 

tư cách là khách hàng tài chính và thương 

lượng với chồng về việc sử dụng nguồn tài 

chính rủi ro khí hậu. 

Nông dân cần gì để chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu? 
Để dự đoán, thích ứng và đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu, nông dân trong khu vực ASEAN cần có khả năng đầu 

tư dài hạn vào việc bảo tồn đất và nước, trồng các loại hoa màu đa dạng hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn, đồng thời bảo 

vệ bản thân, gia đình, vật nuôi, đất đai và nhà cửa khỏi rủi ro thiên tai. Tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ bình đẳng giới và nâng cao 

khả năng chống chịu có thể đảm bảo rằng phụ nữ được tham gia vào các quyết định đầu tư quan trọng và có nhiều quyền kiểm 

soát hơn đối với các khoản vay, quyền lợi bảo hiểm, nguồn chi trả của chính phủ và các giải pháp tài chính khí hậu khác. 

 

 

Gói tài trợ rủi ro khí hậu được thiết kế 

riêng cho phụ nữ    

Phụ nữ có xu hướng quan tâm hơn đến bảo 

hiểm y tế, tiết kiệm và vay vốn kinh doanh 

nhỏ, vì vậy, tích hợp những sản phẩm này 

vào bảo hiểm nông nghiệp có thể hỗ trợ các 

ưu tiên tài chính của phụ nữ và duy trì khả 

năng chi tiêu của gia đình họ trong khi chờ 

vụ thu hoạch tiếp theo. 

 
 
 
 

 

Đơn giản hóa hồ sơ vay và bảo hiểm 

cũng như các yêu cầu về chứng minh 

nhân thân 

Để giúp phụ nữ dễ dàng đăng ký các khoản vay 

và bảo hiểm nông nghiệp, các hồ sơ nên sử 

dụng ngôn ngữ đơn giản với hình ảnh rõ ràng. 

Các yêu cầu về KYC (nhận dạng khách hàng) 

cũng nên được nới lỏng hoặc điều chỉnh cho 

phù hợp với phụ nữ nông thôn nghèo không có 

giấy tờ tùy thân, không có địa chỉ hoặc gặp khó 

khăn trong việc xin cấp giấy tờ. 

   

Đăng ký lao động nông nghiệp  

phi chính thức 

Phụ nữ làm lao động thời vụ phi chính thức 

thường không được tham gia hệ thống an 

sinh xã hội chính thức và việc làm của họ 

phụ thuộc vào mùa vụ. Việc đăng ký lao 

động nông nghiệp phi chính thức sẽ cho 

phép họ tham gia vào tài chính rủi ro khí hậu.  

  

Đơn giản hóa quy trình nhận bảo hiểm 

bằng cách chi trả ở gần nơi người thụ 

hưởng sinh sống. 

Không nên chỉ tập trung vào kiến thức 

tài chính, kỹ năng và thái độ mà còn cả 

sự tự tin của phụ nữ. Tổ phụ nữ có thể được tổ chức theo nhóm 

tuổi, chẳng hạn như nhóm phụ nữ trẻ. 

Cho vay không yêu cầu thế chấp, ví dụ: 

cho vay dựa trên dòng tiền. 

Phụ nữ thường không được coi là khách hàng tiềm năng. Và trong ngành bảo hiểm, có ít hiểu biết về nhu cầu và ưu tiên tài chính 

khác nhau giữa nam giới và phụ nữ. Các nhà cung cấp dịch vụ cần được đào tạo về bình đẳng giới và cách tiếp cận khách hàng là 

phụ nữ nông thôn, đồng thời cần áp dụng các cơ chế khiếu nại có tính nhạy cảm giới. Việc huy động các đại lý bảo hiểm là phụ nữ có 

thể giúp tiếp cận nhiều khách hàng nữ hơn, và lĩnh vực này có thể thu hút nhiều phụ nữ hơn với mức lương bình đẳng, giờ làm việc 

linh hoạt, cơ sở chăm sóc và dịch vụ đưa/đón trẻ em. 

Thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành tài chính 

Các chi nhánh dành cho phụ nữ và trung tâm dịch vụ một cửa đã và đang hoạt động hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng nữ, bao gồm cả 

các trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm. 

Khuyến nghị: 



 

 

 

 

Để tìm hiểu thêm về dự án Tài chính rủi ro khí hậu sáng tạo cho ngành Nông 

nghiệp ASEAN, xin mời truy cập trang:  
 

https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/topic/topic-agriculture-food/  
 

https://www.asean-agrifood.org/ 
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