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Tãm t¾t: Bµi viÕt nµy t×m hiÓu vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi trong viÖc
®øng tªn trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë hai ®Þa bµn
lµ thÞ trÊn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh vµ huyÖn Mª Linh, thµnh phè
Hµ Néi. Nghiªn cøu cho thÊy sè lưîng phô n÷ tham gia c¸c ho¹t
®éng liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt ®· cã t¨ng lªn, nhưng ®a
sè ngưêi chång vÉn lµ ngưêi ®øng tªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö
dông ®Êt. T×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi trong lÜnh vùc nµy vÉn
®ưîc nhiÒu ngưêi d©n thõa nhËn víi biÓu hiÖn chñ yÕu lµ viÖc
phô n÷ kh«ng ®ưîc tham gia c¸c giao dÞch vÒ ®Êt ®ai vµ kh«ng
®ưîc thõa kÕ ®Êt ®ai. Vµ nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ do ®Þnh
kiÕn giíi vèn ®Ò cao vai trß quan träng cña nam giíi vµ coi nhÑ
vai trß cña n÷ giíi trong quyÒn lµm chñ vÒ tµi s¶n lín trong gia
®×nh.
Tõ khãa: Phô n÷; Gia ®×nh; B×nh ®¼ng giíi; CÊp giÊy chøng
nhËn quyÒn së h÷u ®Êt.

Giíi thiÖu
LuËt §Êt §ai lµ mét ®¹o luËt rÊt quan träng vµ lµ c«ng cô ph¸p lý quan
träng ®Ó Nhµ nưíc qu¶n lý, ®iÒu tiÕt c¸c mèi quan hÖ vÒ ®Êt ®ai. ë ViÖt
Nam, §¹o LuËt nµy thu hót ®ưîc sù quan t©m réng r·i cña ngưêi d©n v×
nã liªn quan ®Õn tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhÊt cña hä. §Ó n©ng cao c¸c quyÒn vÒ
kinh tÕ cho n÷ giíi, Quèc héi ViÖt Nam ®· th«ng qua LuËt Söa ®æi ®Êt ®ai
n¨m 2003, trong ®ã quy ®Þnh tÊt c¶ c¸c giÊy tê liªn quan ®Õn quyÒn sö
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dông ®Êt ®Òu ph¶i ghi râ tªn cña c¶ vî vµ chång. §iÒu nµy sÏ b¶o ®¶m
quyÒn vµ nghÜa vô cña ngưêi phô n÷ ®èi víi tµi s¶n ®Êt ®ai cña hé gia ®×nh.
§ång ®øng tªn trªn nh÷ng giÊy tê nµy sÏ gióp n÷ giíi cã thÓ chñ ®éng
trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña hä trong
trưêng hîp ly dÞ vµ ph©n chia tµi s¶n.
Như vËy, viÖc ph¸p luËt quy ®Þnh tÊt c¶ nh÷ng giÊy tê, ®¨ng ký tµi s¶n
gia ®×nh bao gåm c¶ quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u nhµ ë ph¶i ®ưîc
ghi c¶ tªn vî vµ chång lµ yÕu tè ph¸p luËt mang tÝnh tiÕn bé nh»m thóc
®Èy sù b×nh ®¼ng giíi. Còng nhê vËy mµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¶ vî vµ
chång trong viÖc quyÕt ®Þnh sö dông, qu¶n lý tµi s¶n, nhÊt lµ khèi tµi s¶n
lín lµ ®Êt ®ai, nhµ ë sÏ t¨ng lªn, t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng khai th¸c nguån
tư liÖu s¶n xuÊt hiÖu qu¶ h¬n.
GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (GCNQSD§) mang tªn c¶ hai vî
chång sÏ t¹o ®iÒu kiÖn b×nh ®¼ng cho c¶ vî vµ chång. Ngưêi phô n÷ sÏ
thÊy tù tin h¬n v× ®ưîc c«ng nhËn quyÒn lµm chñ tµi s¶n gia ®×nh ngang
víi chång; trong trưêng hîp ly h«n th× ngưêi phô n÷ sÏ chñ ®éng vµ kh«ng
gÆp nh÷ng bÊt lîi trong viÖc ph©n chia tµi s¶n. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö
dông ®Êt ®øng tªn hai vî chång cßn ®¶m b¶o ®Ó ngưêi vî cã quyÒn tham
gia vµo viÖc qu¶n lý, b¶o vÖ tµi s¶n cho con c¸i. Như vËy vÞ thÕ cña ngưêi
phô n÷ sÏ ®ưîc n©ng cao trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi. Trong bèi c¶nh
nµy, viÖc tiÕp tôc t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi trong viÖc thùc hiÖn
cÊp GCNQSD§ lµ rÊt cÇn thiÕt, gãp phÇn thóc ®Èy h¬n n÷a viÖc thùc hiÖn
quyÒn cña phô n÷ vµ vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi trong lÜnh vùc ®Êt ®ai.
Dùa vµo d÷ liÖu cña ®iÒu tra “§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ viÖc cÊp giÊy chøng
nhËn quyÒn sö dông ®Êt mang tªn vî vµ tªn chång” ®ưîc tiÕn hµnh n¨m
2012, t¹i ThÞ trÊn Tõ S¬n tØnh B¾c Ninh vµ HuyÖn Mª Linh thµnh phè Hµ
Néi víi mÉu ®Þnh lưîng lµ 200 ®¹i diÖn hé gia ®×nh (víi tû lÖ ngưêi tr¶ lêi
lµ 50% nam vµ 50% n÷). Sè lưîng ngưêi ®ưîc hái lµ chñ hé 172 ngưêi
chiÕm 86%, sè lưîng ngưêi ®ưîc hái lµ vî/ chång víi ngưêi ®ưîc hái
chiÕm 8,5% vµ thµnh viªn ®¹i diÖn kh¸c lµ 5,5%. Ngoµi ra ®Ò tµi cßn thùc
hiÖn 10 cuéc pháng vÊn b¸n cÊu tróc (5 nam - 5 n÷) ®èi víi c¸c ®èi tưîng
lµ c¸n bé chÝnh quyÒn ®Þa phư¬ng vµ c¸n bé lµm trong lÜnh vùc tµi nguyªn
m«i trưêng cña huyÖn.
1. T×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mang tªn vî vµ
tªn chång
Theo ®iÒu tra kh¶o s¸t t¹i ThÞ trÊn Tõ S¬n tØnh B¾c Ninh vµ HuyÖn Mª
Linh thµnh phè Hµ Néi, sè lưîng ngưêi chång ®øng tªn chñ hé chiÕm tû
lÖ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi tû lÖ chñ hé lµ ngưêi vî. Trong sè 200 ngưêi
®ưîc hái th× nam giíi chiÕm 68%, như vËy n÷ giíi ®øng tªn chñ hé chØ
chiÕm 1/3 (32%).
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Sè lưîng ngưêi chång ®øng tªn chñ hé chiÕm tû lÖ cao h¬n còng ®ång
nghÜa víi viÖc hä lµ ngưêi ®øng tªn trong nhiÒu giÊy tê quan träng cña hé
gia ®×nh như sæ hé khÈu, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®Êt… Nam giíi
lµ chñ hé nªn hä cã lîi thÕ ë nhiÒu mÆt, ®iÒu nµy còng lµ bëi v× c¸c chñ
trư¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ nưíc lÊy chñ hé lµm chñ thÓ, vµ v× vËy, ngưêi
®øng tªn chñ së h÷u ®Êt ®ai lµ chñ hé, ngưêi ®øng tªn chñ tµi s¶n còng lµ
chñ hé. Khi thÕ chÊp tµi s¶n hay ®Êt ®ai ®Ó vay vèn, còng ph¶i do chñ hé
quyÕt ®Þnh. Vµ khi cã c¸c líp tËp huÊn khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp th×
tÊt nhiªn ngưêi tham gia ph¶i lµ chñ hé, ngưêi ®¹i diÖn cho hé gia ®×nh,
vµ trong ®a sè trưêng hîp lµ nam giíi.
Như vËy, sù phæ biÕn trong viÖc ngưêi chång lµ chñ hé vµ lµ ngưêi
®øng tªn c¸c lo¹i giÊy tê së h÷u sÏ tiÕp tôc g©y trë ng¹i cho ngưêi phô n÷
trong viÖc b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých cña m×nh liªn quan ®Õn nguån lùc ®Êt
®ai, mÆc dï ph¸p luËt ®· cã quy ®Þnh râ rµng vÒ viÖc ®øng tªn tµi s¶n do
hai vî chång cïng t¹o dùng; ®ång thêi hä còng như bÞ thiÖt thßi trong viÖc
tiÕp cËn c¸c ho¹t ®éng céng ®ång.
Trong mÉu kh¶o nµy sè lưîng GCNQSD§ mang tªn vî vµ tªn chång
chØ chiÕm 15,5%, trong khi ®ã GCNQSD§ mang tªn vî chiÕm 20,5% vµ
2/3 sè GCNQSD§ mang tªn chång (chiÕm 64%). Tû lÖ gia ®×nh cã c¶ vî
vµ chång cïng ®øng tªn thÊp h¬n nhiÒu so víi mong muèn. Con sè nµy
cho thÊy, sau gÇn 10 n¨m ban hµnh LuËt §Êt ®ai quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp míi
vµ cÊp thay thÕ c¸c GCNQSD§ ®ưîc cÊp trưíc 2004 b»ng GCNQSD§
míi ghi râ tªn cña c¶ vî vµ chång vÉn chưa ®i vµo thùc tÕ cuéc sèng.
Lý gi¶i vÒ sè lưîng GCNQSD§ mang tªn chång vÉn cßn rÊt cao ë ®Þa
bµn nghiªn cøu, theo ý kiÕn cña c¸n bé phßng Tµi nguyªn M«i trưêng huyÖn
th× ®ã lµ do viÖc thùc thi cÊp GCNQSD§ hai tªn hiÖn ®ang cßn ®èi mÆt víi
nhiÒu khã kh¨n như chi phÝ, thêi gian, thñ tôc; vµ do th¸i ®é thê ¬ cña nhiÒu
ngưêi phô n÷ kh«ng muèn ®øng tªn trong GCNQSD§ ®· xin khưíc tõ quyÒn
lîi cña m×nh theo quy ®Þnh. VÝ dô như vÒ thñ tôc giÊy tê cho viÖc ®æi sæ cßn
nhiÒu phiÒn phøc, nhÊt lµ viÖc x¸c minh nguån gèc ®Êt ®ai. C¸c v¨n b¶n
hưíng dÉn ®Òu thiªn vÒ tr×nh tù thñ tôc hµnh chÝnh vµ chÕ tµi, mµ chưa cã v¨n
b¶n truyÒn th«ng vÒ lîi Ých cho ngưêi phô n÷ vµ cÇn ph¶i thùc thi t¹i c¸c ®Þa
phư¬ng ra sao: “ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë ®©y diÔn ra
theo ®óng quy ®Þnh… Tuy nhiªn cã nhiÒu gia ®×nh ngưêi phô n÷ kh«ng muèn
®øng tªn trong giÊy ®· xin khưíc tõ quyÒn lîi cña m×nh theo quy ®Þnh. Sè
lưîng GCNQSD§ mang tªn chång vÉn cßn rÊt cao… ChÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn
®Õn t×nh tr¹ng chÞ em kh«ng cã ®ưîc quyÒn lîi cña m×nh nhÊt lµ trong trưêng
hîp ly h«n, tranh chÊp… V× vËy, chÝnh quyÒn cÇn cã biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n
®Ó ngưêi vî hiÓu vÒ quyÒn vµ lîi Ých cña m×nh” (N÷ c¸n bé tµi nguyªn m«i
trưêng huyÖn).
ViÖc nhiÒu phô n÷ khưíc tõ quyÒn lîi nµy cho thÊy vÉn cßn mét bé
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phËn ngưêi vî chưa thÊy ®ưîc lîi Ých, quyÒn b×nh ®¼ng cña m×nh khi cã
tªn trong sæ ®á. Bëi hä nghÜ r»ng nÕu cuéc sèng vÉn diÔn ra thuËn lîi su«n
sÎ th× giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mang 1 tªn hay 2 tªn lµ kh«ng
quan träng. ThËt tiÕc lµ chØ khi cã nh÷ng sù viÖc gia ®×nh x¶y ra cã liªn
quan ®Õn vÊn ®Ò tranh chÊp tµi s¶n, ngưêi phô n÷ míi nhËn thÊy sù thiÖt
thßi v× m×nh kh«ng cã tªn trong GCNQSD§. §iÒu nµy cho thÊy sù cÇn
thiÕt ph¶i t¨ng cưêng c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn tõ cÊp chÝnh quyÒn th«ng
qua c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn cho phô n÷ vÒ quyÒn lîi trong viÖc ®øng tªn
GCNQSD§. Tuy nhiªn ho¹t ®éng nµy kh«ng ph¶i ®· ®ưîc tæ chøc ë hÇu
kh¾p c¸c ®Þa phư¬ng. Trong khi ë Mª Linh viÖc tËp huÊn tuyªn truyÒn diÔn
ra thưêng xuyªn, th× ë Tõ S¬n kh«ng cã c¸c líp tËp huÊn nµy mµ chØ lång
ghÐp trªn c¸c phư¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Cô thÓ ë Mª Linh, cã 87%
ngưêi d©n cho biÕt chÝnh quyÒn ®Þa phư¬ng cã tæ chøc líp tËp huÊn tuyªn
truyÒn, sè cßn l¹i cho cho biÕt cã nghe phæ biÕn trªn c¸c phư¬ng tiÖn
th«ng tin ®¹i chóng (13%).
ë ThÞ trÊn Tõ S¬n kh«ng cã c¸c líp tËp huÊn cho phô n÷ ®Ó tuyªn
truyÒn vÒ quyÒn lîi, lîi Ých cña viÖc ®øng tªn trong GCNQSD§, nhưng
theo ý kiÕn cña c¸n bé cña Phßng tµi nguyªn m«i trưêng th× chÝnh quyÒn
®Þa phư¬ng cã thùc hiÖn viÖc lång ghÐp vÒ vÊn ®Ò nµy trªn c¸c phư¬ng tiÖn
truyÒn th«ng; ngoµi ra cßn cã sù chñ ®éng tù t×m hiÓu th«ng tin tõ ngưêi
d©n, do hä ®· nhËn thøc ®ưîc tÇm quan träng cña viÖc ®øng tªn trong
GCNQSD§ cña hé gia ®×nh: “Tõ S¬n lµ mét ®iÓm nãng vÒ ®Êt ®ai, viÖc
cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ chuyÓn nhưîng vµ båi thưêng
rÊt phøc t¹p vµ ®ưîc quan t©m, v× lîi Ých ®ã nªn c¶ vî vµ chång ®Òu tù
t×m hiÓu quyÒn lîi cho m×nh…” (C¸n bé cña Phßng tµi nguyªn m«i
trưêng).
MÆc dï ë c¶ hai ®Þa bµn nghiªn cøu, tû lÖ ngưêi chång vÉn chiÕm ®a
sè trong viÖc ®øng tªn trong GCNQSD§, nhưng trong nh÷ng n¨m gÇn ®·
ghi nhËn sù tham gia cña phô n÷ liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt ®ai, ®ã
lµ tû lÖ ngưêi phô n÷ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Êt ®ai như chuyÓn
nhưîng, b¶o l·nh thÕ chÊp, gãp vèn trong quyÒn sö dông ®Êt ®ang dÇn dÇn
t¨ng lªn. §Æc biÖt trong giao dÞch vÒ chuyÓn nhưîng quyÒn sö dông ®Êt
(QS§). Trong sè nh÷ng ngưêi tr¶ lêi cã ho¹t ®éng giao dÞch nµy th× 67%
cho biÕt phô n÷ cã tham gia c¸c giao dÞch vÒ chuyÓn nhưîng vÒ ®Êt ®ai.
Râ rµng b×nh ®¼ng giíi trong lÜnh vùc nµy còng ®· cã biÓu hiÖn thay ®æi.
2. B×nh ®¼ng giíi trong quyÒn sö dông ®Êt mang tªn vî vµ tªn chång
BÊt b×nh ®¼ng giíi trong quyÒn sö dông ®Êt
§Êt vÉn lµ mét trong nh÷ng tµi s¶n gi¸ trÞ nhÊt cña ngưêi d©n ViÖt Nam
(Ravallion and Van de Walle, 2008). LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 b¾t ®Çu cho
phÐp chuyÓn nhưîng quyÒn sö dông ®Êt dµi h¹n, trưíc ®©y thuéc quyÒn
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qu¶n lý cña c¸c hîp t¸c x·, c¸c hé gia ®×nh, chuyÓn ®æi ®Êt thµnh mét tµi
s¶n c¸ nh©n cã thÓ sinh lêi. Tuy nhiªn sè lưîng giÊy chøng nhËn quyÒn sö
dông ®Êt ®ưîc cÊp cho phô n÷ trong vßng mưêi n¨m ®Çu tiªn sau c¶i c¸ch
chØ chiÕm 10-12% v× chØ cã chç trèng ®Ó ®iÒn tªn mét ngưêi vµo giÊy
chøng nhËn vµ thưêng th× giÊy chøng nhËn ®ưîc cÊp cho chñ hé, vµ ngưêi
nµy thưêng lµ nam giíi. Sau khi LuËt §Êt ®ai söa ®æi n¨m 2003, Bé Tµi
nguyªn vµ M«i trưêng ®· ban hµnh hưíng dÉn vÒ viÖc thay thÕ c¸c GCNQSD§ ®ưîc cÊp trưíc 2004 b»ng GCNQSD§ míi ghi râ tªn cña c¶ vî vµ
chång nªn ®· cã gia t¨ng sè lưîng c¸c GCNQSD§ do phô n÷ ®øng tªn vµ
®ång së h÷u víi ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt thæ cư ë tÊt c¶ c¸c vïng vµ c¸c hé
gia ®×nh. So víi n¨m 2004 tû lÖ GCNQSD§ chØ ®øng tªn nam giíi ®· gi¶m
tõ 66% xuèng cßn 62%, trong ®ã tû lÖ GCNQSD§ do phô n÷ ®øng tªn ®·
t¨ng tõ 19% lªn 20% vµ phô n÷ ®ång së h÷u t¨ng tõ 15% lªn 18%
(AusAID, UK Aid vµ UN Women, 2011:27).
KÕt qu¶ nghiªn cøu t¹i hai ®iÓm nghiªn cøu cho thÊy trong sè 200
ngưêi ®ưîc hái cã tíi h¬n mét nöa sè ngưêi cho biÕt t×nh tr¹ng bÊt b×nh
®¼ng giíi trong lÜnh vùc ®Êt ®ai hiÖn vÉn cßn tiÕp tôc diÔn ra (57%), vµ nÕu
kh«ng tÝch cùc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng ®Ó tuyªn truyÒn vÒ b×nh ®¼ng giíi
trong lÜnh vùc ®Êt ®ai th× kho¶ng c¸ch nµy sÏ bÞ níi réng h¬n vµ viÖc thu
hÑp nã sÏ rÊt khã kh¨n.
Nh÷ng biÓu hiÖn cña bÊt b×nh ®¼ng giíi trong sö dông ®Êt ®ai
BiÓu hiÖn cña bÊt b×nh ®¼ng giíi trong lÜnh vùc ®Êt ®ai, ®Æc biÖt thÓ
hiÖn ë viÖc thùc hiÖn quyÒn lîi trong c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn quyÒn sö
dông ®Êt cña ngưêi phô n÷. Trong sè nh÷ng ngưêi thõa nhËn cßn cã sù bÊt
b×nh ®¼ng giíi trong lÜnh vùc nµy th× cã tíi 48,2% (trong sè 114 ngưêi tr¶
lêi) cho r»ng sù bÊt b×nh ®¼ng nµy thÓ hiÖn ë viÖc ngưêi phô n÷ kh«ng
®ưîc tham gia c¸c giao dÞch vÒ QSD§, 42,1% ngưêi cho r»ng phô n÷
kh«ng ®ưîc thõa kÕ, sè ngưêi phô n÷ kh«ng ®ưîc chia QSD§ chiÕm 5,3%
vµ ngưêi phô n÷ kh«ng ®ưîc ph¸p luËt b¶o vÖ khi cã tranh chÊp chiÕm
4,4%. Nh÷ng biÓu hiÖn bÊt b×nh ®¼ng giíi trong viÖc sö dông ®Êt diÔn ra
B¶ng 1. BiÓu hiÖn cña bÊt b×nh ®¼ng giíi trong sö dông ®Êt ®ai (%)
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trªn thùc tÕ nªu trªn khiÕn cho ngưêi phô n÷ vÉn khã ®ưîc b×nh ®¼ng víi
nam giíi trong quyÒn sö dông ®Êt ®ai, ®Æc biÖt trong viÖc cÊp giÊy chøng
nhËn QSD§. §iÒu nµy ®ưîc lý gi¶i lµ v× ®Êt ®ai lµ mét tµi s¶n lín vµ v×
vËy c¸c giao dÞch vÒ ®Êt ®ai vèn thuéc vÒ quyÒn ®Þnh cña ngưêi
chång/nam giíi trong gia ®×nh.
Mét sè nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi trong sö
dông ®Êt ®ai
Tuy luËt ph¸p quy ®Þnh phô n÷ vµ nam giíi ®Òu cã quyÒn vµ cã kh¶
n¨ng thùc hiÖn, qu¶n lý tµi nguyªn bÒn v÷ng nhưng nhËn thøc cña ngưêi
d©n vÒ sö dông quyÒn kh¸c nhau tïy theo ®iÒu kiÖn tiÕp cËn nguån ®Êt ®ai.
Thªm vµo ®ã, phong tôc, tËp qu¸n ë mét sè n¬i ®· bá qua quyÒn së h÷u
thùc tÕ ®ưîc ph¸p luËt c«ng nhËn. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö
dông ®Êt mét tªn ®· t¹o nªn sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ quyÒn tiÕp cËn ®Êt ®ai cña
phô n÷ so víi nam giíi.
Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra t¹i thÞ trÊn Tõ S¬n vµ huyÖn Mª Linh khi ®ưîc
hái vÒ nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi trong thùc hiÖn
QSD§ trong 200 ngưêi tr¶ lêi cã 49% ngưêi tr¶ lêi cho r»ng sù bÊt b×nh
®¼ng nµy lµ do ®Þnh kiÕn giíi cña ngưêi d©n vÒ vai trß quan träng cña nam
giíi vµ coi nhÑ vai trß cña n÷ giíi trong QSD§, cßn l¹i lµ c¸c nguyªn nh©n
liªn quan ®Õn phong tôc tËp qu¸n riªng biÖt cña c¸c ®Þa phư¬ng ®èi víi
thõa kÕ, th¸i ®é thê ¬ cña phô n÷, khưíc tõ ®øng tªn hoÆc nhưêng cho
chång ®øng tªn, h¹n chÕ trong nhËn thøc vÒ LuËt §Êt ®ai cña chñ thÓ liªn
quan, b¶n th©n cña c¸c chñ së h÷u QSD§ ®ã kh«ng nhËn thøc ®ưîc lîi Ých
cña m×nh, thê ¬ vµ ®¸nh gi¸ thÊp tÇm quan träng còng như ¶nh hưëng cña
quyÒn lîi nªn kh«ng lưêng trưíc ®ưîc c¸c hËu qu¶ vÒ sau. HÖ qu¶ lµ nÕu
GCNQSD§ chØ ®øng tªn mét ngưêi th× c¶ phô n÷ vµ nam giíi ®Òu dÔ mÊt
quyÒn víi ®Êt ®ai trong mäi trưêng hîp, nhÊt lµ khi vî chång ly h«n hoÆc
gãa bôa. Vµ ®èi víi phÇn lín phô n÷ hiÖn kh«ng ®øng tªn GCNQSD§ hä
sÏ gÆp khã kh¨n trong trưêng hîp cÇn vay vèn tÝn dông cña Nhµ nưíc khi
chång kh«ng cã kh¶ n¨ng ®øng tªn.
Thùc tÕ ®iÒu tra cho thÊy ngưêi phô n÷ lµ ngưêi ®ãng vai trß quan träng
trong ho¹t ®éng n«ng nghiÖp, nhưng hä l¹i kh«ng ph¶i lµ ngưêi chñ së
h÷u, chñ ®ưîc giao QSD§. C¸c quyÒn nµy trong ®a sè c¸c gia ®×nh ®Òu
thuéc vÒ ngưêi ®µn «ng. KÕt qu¶ cña cuéc kh¶o s¸t t¹i ®Þa bµn cho thÊy
®Þnh kiÕn giíi thÓ hiÖn ë viÖc ngưêi chång lµ ngưêi quyÕt ®Þnh chÝnh trong
gia ®×nh, lµ trô cét vµ cã quyÒn uy trong ra ®×nh vÉn rÊt nÆng nÒ. MÆt kh¸c,
cïng víi viÖc thÓ hiÖn quyÒn uy cña ngưêi chång th× b¶n th©n ngưêi vî
còng kh«ng biÕt m×nh cã nh÷ng quyÒn h¹n g× vµ lîi Ých g× trong viÖc ®øng
tªn sæ ®á. Ngoµi ra trong nhiÒu trưêng hîp ngưêi phô n÷ nhưêng quyÒn
së h÷u cho chång v× hä muèn gi÷ hßa khÝ trong ra ®×nh vµ chÊp nhËn lÖ
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thuéc vµo ngưêi chång. ThËm chÝ viÖc bÊt b×nh ®¼ng giíi trong cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cßn tån t¹i lµ do c¶ vî vµ chång kh«ng hiÓu
vÒ luËt còng như chưa ®ưîc phæ biÕn vµ tiÕp cËn víi c¸c quy ®Þnh míi vÒ
viÖc ®øng tªn trong GCNQSD§, nhiÒu trưêng hîp tr¶ lêi rÊt b×nh th¶n
r»ng: “C¸n bé x· b¶o thÕ nµo th× chóng t«i lµm vËy th«i”.
Bªn c¹nh ®ã, viÖc thõa kÕ tµi s¶n lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p kh«ng chØ ë
®Þa bµn Tõ S¬n - B¾c Ninh vµ Mª Linh (Hµ Néi) mµ cßn lµ t×nh tr¹ng
chung ë ViÖt Nam. TËp tôc truyÒn thèng kh«ng thõa nhËn quyÒn thõa kÕ
tµi s¶n cña con g¸i vµ hiÖn t¹i, tËp tôc nµy vÉn cßn t¸c ®éng ®Õn t©m lý,
thãi quen vµ c¸ch suy nghÜ, hµnh xö cña mét bé phËn nh©n d©n. NhiÒu gia
®×nh ë n«ng th«n thưêng kh«ng quan t©m ®Õn hµng thõa kÕ lµ con g¸i, tµi
s¶n, ®Êt ®ai cña gia téc chØ chia cho con trai, ®Æc biÖt dµnh phÇn ưu tiªn
cho con trai trưëng ®Ó lo phÇn hư¬ng ho¶. ViÖt Nam lµ mét nưíc n«ng
nghiÖp, t©m lý träng nam khinh n÷ ®· lµ mét ®Þnh kiÕn h¹n chÕ viÖc nhËn
thøc ®Çy ®ñ vµ kh¸ch quan vÒ n¨ng lùc vµ vai trß cña ngưêi phô n÷. T©m
lý Êy cßn ¶nh hưëng kh¸ phæ biÕn trong x· héi víi nh÷ng biÓu hiÖn phøc
t¹p. Cô thÓ ë mét sè n¬i ngưêi phô n÷ lµ ngưêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh
trong mäi c«ng viÖc gia ®×nh nhưng l¹i bÞ lÖ thuéc chång vÒ quan hÖ kinh
tÕ vµ quan hÖ kh¸c trong gia ®×nh. Cho thÊy phong tôc tËp qu¸n còng cã
t¸c ®éng ®Õn bÊt b×nh ®¼ng trong viÖc cÊp GCNQSD§.
KÕt luËn
KÕt qu¶ tõ hai ®Þa bµn kh¶o s¸t cho thÊy GCNQSD§ mang tªn vî vµ
chång chiÕm tû lÖ thÊp, trong khi sè GCNQSD§ mang tªn mét ngưêi lµ tªn
ngưêi chång vÉn chiÕm ®a sè. Nhưng ë khÝa c¹nh kh¸c, tû lÖ ngưêi phô n÷
tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Êt ®ai như chuyÓn nhưîng, b¶o l·nh thÕ chÊp,
gãp vèn trong quyÒn sö dông ®Êt ®ang dÇn dÇn t¨ng lªn. §Æc biÖt trong giao
dÞch vÒ chuyÓn nhưîng quyÒn sö dông ®Êt. T×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi
trong lÜnh vùc ®Êt ®ai vÉn cßn tån t¹i ë ®Þa bµn nghiªn cøu víi hai biÓu hiÖn
lµ viÖc phô n÷ kh«ng ®ưîc tham gia c¸c giao dÞch vÒ QSD§ vµ kh«ng ®ưîc
thõa kÕ QSD§. Nguyªn nh©n chñ yÕu ®ưîc ngưêi d©n thõa nhËn ®ã lµ do
¶nh hưëng cña ®Þnh kiÕn giíi vèn ®Ò cao vai trß quan träng cña nam giíi vµ
coi nhÑ vai trß cña n÷ giíi trong QSD§, bªn c¹nh ®ã phong tôc tËp qu¸n,
nhËn thøc cña chñ së h÷u QSD§, th¸i ®é thê cña ngưêi phô n÷ vÒ quyÒn
nµy còng ®ưîc cho lµ nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng nµy
ngµy cµng khã ®ưîc c¶i thiÖn.n
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