
Informed
consent

 

"Conversion
therapy"

5/ PERSONAL SAFETY AND VIOLENCE

Score Indicators  Summary

There is an official communication by MOH (Aug 3rd, 2022) condemning
the practice of conversation therapy.

1

"Normalizing"
medical

interventions

Children born with variations of sex characteristic are defined as "persons
with congenital sex defects or of unidentifiable sex" and are target of
"normalizing/corrective" surgery without their consent.

Hate crime
legislation/Incite
ment to violence

There is no legal definition of "hate crime." Crime and violence motivated
by hate towards LGBTI people are treated as crime in other categories
based on specific acts.

Asylum
protections

Viet Nam is not a signatory to the 1951 Refugee Convention, and there is
no framework for identifying international protection needs or refugee
protection.

4/ HEALTH

Score Indicators  Summary

The law requires informed consent before any medical examinations,
including anal examinations and HIV testing.

1

Medical record
protections

The law protects the right of privacy to the medical records. The patients
can request brief copy of the medical record upon written request. The
ability of intersex adults to access to their medical report from the
childhood is not confirmed, so we give half of the point for the value of
sexual characteristics.

HIV prevalence
 

The HIV prevalence of gay men and other men who have sex with men in
Viet Nam is 13.3% (UNAIDS). Another research indicates that 16.5%
transgender women are HIV positive.

Patient non-
discrimination

protections

The Law on Medical examination and Treatment provides no protection
specifically including SOGIESC. The National Strategy to end the HIV
pandemic by 2030 by the Prime Minister provides "men who have sex with
men" with solution to increase their health care access

THE TOTAL SCORE OF VIET NAM FOR THIS PILOT PHASE IS : 0.41/1 
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Decriminalization
of gender

expression
 

ECONOMIC WELL-BEING

LGBTI 
INCLUSION

INDEX

Employment
non -

discrimination
law

 

SCOREINDICATORS SUMMARY

Rate of bullying
72.2% students experienced AT LEAST 01 form of violence (in this case
verbal violence at 72.2%) (UNESCO Viet Nam, 2016)

0.278

Non-discrimination
policy

Both the Vietnam Constitution and the Education Law prohibit discrimination
but not explicitly enumerating of SOGIESC. No cases where these articles
are implemented against SOGIESC-based discrimination, or a
decree/ordinance that specify SOGIESC as a ground for non-discrimination.

0

Implementation
of non-

discrimination
policy

 

Viet Nam has established national plans on child protection or violence
against children, however SOGIESC are not explicitly mentioned. The
hotline 111 can be used to report cases of violence & discrimination towards
children, including (but not explicitly mentioning) children with diverse
SOGIESC.

0

Score Indicators  Summary

No laws that criminalize people on the basis of their gender expression. 1

Restrictive laws
 

There are no laws and regulations that have been created or used to
restrict the right to freedom of expression in relation to SOGIESC issues.

1

LGBTI NGOs 
allowed

While no NGOs in Viet Nam use explicit names in their registration
documents, some do include SOGIESC and LGBTI rights in their
descriptions, programs and activities.

LGBTI NGOs 
present

No notable CSOs in Vietnam who consistently address intersex issues.

Process for
updating

sex/gender in
documents

The Draft Law on Transgender was introduced in 2017 by the MOH and
have not been passed, provides process for changing official documents.
For intersex people, the administrative process has been in place since
2008.

Legal gender
recognition

Law on Transgender to give guidance to Article 37 is still being drafted by
the MOH and not yet passed in the National Assembly. For intersex people,
they need to undergo "sex reassignment" surgery to be able to change their
gender in documents.

Statistical
inclusion

The 2019 Population and Housing Census collected basic information on the
demographics of over 96.2 million people, collected data on sex
disaggregated by male and female and no questions on sexual orientation
and gender identity.

Main initial findings of the pilot phase in Viet Nam:

1/EDUCATION

LGBTI in
Parliament

There are no members of the national elected representative body
(National Assembly) who are openly LGBTI. 

LGBTI INCLUSION INDEX
The LGBTI Inclusion Index (the Index) is a UNDP-led initiative that aims to measure the inclusion of lesbian, gay, bisexual,
transgender, and intersex people across the five strategic areas of health, education, personal safety and violence, civil and
political participation, and economic empowerment. The Index includes a set of proposed 51 indicators, which UNDP and the
World Bank published after extensive consultations.

The pilot phase of the Index is currently being implemented in 8 countries and Viet Nam is the only representative from the
Southeast Asia region, other countries include (Angola, Dominican Republic, Ecuador, Georgia, Guyana, New Zealand, Pakistan).
For the pilot phase of the Index, 22 indicators on policies and laws currently existed in the country in the protection of LGBTI
people will be examined. UNDP Viet Nam – in collaboration with the US CDC and LGBTI organizations in Viet Nam – has
implemented the pilot phase of the Inclusion Index from May to August 2022 to increase the awareness on the available data on
the lived realities of LGBTI people. 

2/ POLITICAL & CIVIC PARTICIPATION

Decriminalization
of same-sex

conduct
 

No laws that criminalize consensual same-sex sexual acts between adults.
The age of consent in Viet Nam is 16.

3/ ECONOMIC WELL-BEING

Score Indicators  Summary

There are no laws or provincial ordinances that offer full or partial legal
protections against SOGIE discrimination. For intersex people, there is a
Decree which prohibits discrimination against people who underwent
"reassignment surgery.

0.167

Implementation
of employment

non-
discrimination

law

There are no national equality or human rights institutions who are
responsible for handling charges of employment discrimination related to
SOGIESC. 

Equal benefits
 

Viet Nam do not recognize same-sex marriage or same-sex unions. The
pension system is exclusive for opposite-sex spouses.1

1
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Đồng ý sau khi
được giải thích

"Liệu pháp
chuyển đổi"

5/ AN TOÀN CÁ NHÂN VÀ BẠO LỰC

ĐIỂMCHỈ SỐ TÓM TẮT

Bộ Y tế đã có một thông báo chính thức vào ngày 3 tháng 8 năm 2022 lên
án việc thực hiện liệu pháp chuyển đổi.

1

Các can thiệp y
tế nhằm "bình
thường hóa"

Những trẻ em sinh ra với các đặc điểm giới tính khác nhau được định nghĩa
là "những người bị khuyết tật giới tính bẩm sinh hoặc không xác định được
giới tính" và là nạn nhân của các cuộc phẫu thuật "bình thường hóa/chỉnh
sửa" mà không có sự đồng thuận của những trẻ em đó.

Luật chống tội
phạm do thành
kiến / Kích động

bạo lực

Chưa có định nghĩa pháp lý dành cho "tội phạm do thành kiến". Tội phạm
và bạo lực bắt nguồn từ thành kiến đối với người LGBTI được coi là hành vi
phạm tội trong các nội dung khác, tùy theo hành vi cụ thể.

Bảo vệ người tị
nạn

Việt Nam chưa tham gia Công ước về người tị nạn năm 1951, và chưa có
khuôn khổ để xác định các nhu cầu bảo vệ quốc tế hoặc bảo vệ người tị
nạn.

4/ SỨC KHỎE

ĐIỂMCHỈ SỐ TÓM TẮT

Luật quy định phải có sự đồng ý sau khi được giải thích trước khi tiến hành
bất kỳ nội dung khám chữa bệnh nào, bao gồm khám hậu môn và xét
nghiệm HIV.

1

Bảo vệ hồ sơ
bệnh án

Luật pháp bảo vệ quyền riêng tư đối với hồ sơ bệnh án. Người bệnh có thể
yêu cầu một bản sao chép tóm tắt bệnh án khi có yêu cầu bằng văn bản.
Khả năng những người liên giới tính trưởng thành có thể tiếp cận hồ sơ
bệnh án của bản thân từ khi còn nhỏ không được xác nhận, vì vậy chúng
tôi cho một nửa số điểm dành cho đặc điểm giới tính.

Tỷ lệ nhiễm HIV
Tỷ lệ nhiễm HIV của người đồng tính nam và người nam quan hệ tình dục
đồng giới tại Việt Nam là 13,3% (theo USAIDS). Một nghiên cứu khác chỉ ra
rằng 16,5% phụ nữ chuyển giới dương tính với HIV.

Bảo vệ bệnh
nhân không

phân biệt đối xử

Luật Khám bệnh, chữa bệnh không bao gồm bất kỳ nội dung bảo vệ nào
có nêu cụ thể yếu tố SOGIESC. Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh
AIDS vào năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các giải pháp để
tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của "những
người nam quan hệ tình dục đồng giới". 

TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM NÀY LÀ : 0.41/1 
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PHÚC LỢI KINH TẾ

CHỈ SỐ 
HÒA NHẬP

LGBTI

Phi hình sự hóa
việc thể hiện giới

Luật không phân
biệt đối xử trong

công việc

ĐIỂMCHỈ SỐ TÓM TẮT

Tỷ lệ bắt nạt
72,2 % số học sinh là nạn nhân của ÍT NHẤT một dạng bạo lực (trường hợp
này là tỷ lệ 72,2% của bạo lực bằng lời nói) (UNESCO Việt Nam, 2016)

0.278

Chính sách không
phân biệt đối xử

 

Cả Hiến pháp Việt Nam và Luật Giáo dục đều có nội dung về cấm tình
trạng phân biệt đối xử, nhưng không nêu rõ cụ thể phân biệt đối xử bắt
nguồn từ SOGIESC. Vẫn chưa có trường hợp nào mà trong đó các điều luật
nêu trên được áp dụng nhằm chống lại sự phân biệt đối xử bắt nguồn từ
SOGIESC, hay có một nghị định/quy định nào đó nêu rõ SOGIESC là cơ sở
để cấm phân biệt đối xử.

0

Thực hiện chính
sách không phân

biệt đối xử
 

Việt Nam đã xây dựng các kế hoạch quốc gia về bảo vệ trẻ em hoặc
chống bạo lực đối với trẻ em, tuy nhiên trong đó SOGIESC lại không được
đề cập một cách rõ ràng. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận báo
cáo về các trường hợp bạo lực và phân biệt đối xử đối với trẻ em, bao gồm
(nhưng không đề cập rõ ràng) về trẻ em có yếu tố SOGIESC đa dạng.

0

ĐIỂMCHỈ SỐ TÓM TẮT

Không có bất kỳ bộ luật nào buộc tội một người vì hành vi thể hiện giới. 1

Luật hạn chế
 

Không có luật và quy định nào được tạo ra hoặc sử dụng để hạn chế quyền
tự do biểu đạt liên quan đến các vấn đề SOGIESC.

1

Sự cho phép đối
với các tổ chức

phi chính phủ về
LGBTI

Mặc dù không có tổ chức phi chính phủ nào tại Việt Nam thể hiện một cách
rõ ràng qua tên tổ chức trong hồ sơ đăng ký của họ, tuy nhiên một số tổ
chức phi chính phủ đã đưa SOGIESC và quyền LGBTI vào trong nội dung
mô tả, các chương trình và hoạt động của họ một cách chi tiết. 

Sự tồn tại của
các tổ chức phi
chính phủ về

LGBTI

Chưa có tổ chức xã hội dân sự đáng chú ý nào tại Việt Nam tham gia vào
việc giải quyết các vấn đề liên quan đến liên giới tính.

Quy trình cập
nhật giới/giới tính
trên các giấy tờ

Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính đưa ra quy trình cho việc cập nhật thông
tin trên các giấy tờ chính thức đã được Bộ Y tế ban hành năm 2017 và chưa
được thông qua. Đối với những người liên giới tính, quy trình thủ tục hành
chính đã được áp dụng từ năm 2008.

Công nhận giới
tính hợp pháp

 

Luật Chuyển đổi giới tính để hướng dẫn Điều 37 vẫn đang được Bộ Y tế
soạn thảo và chưa được Quốc hội thông qua. Đối với người liên giới tính,
những người này cần thực hiện phẫu thuật "xác định lại giới tính" để có thể
thay đổi giới tính của mình trên các giấy tờ.

Bao hàm trong
hoạt động
thống kê

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã thu thập thông tin cơ bản về
nhân khẩu học của hơn 96,2 triệu người, thu thập dữ liệu về giới tính (bao
gồm nam và nữ) và không có câu hỏi về xu hướng tình dục và bản dạng giới.

Các phát hiện chính của giai đoạn thí điểm của Bộ chỉ số hòa nhập LGBTI:

1/ GIÁO DỤC

LGBTI trong
Quốc Hội

 

Không có thành viên của các cơ quan đại diện dân cử quốc gia (Quốc Hội)
nào công khai bản thân thuộc cộng đồng LGBTI. 

BỘ CHỈ SỐ HÒA NHẬP LGBTI
Bộ chỉ số hòa nhập LGBTI là một sáng kiến do UNDP toàn cầu phát triển nhằm đo lường sự hòa nhập của người đồng tính nữ,
đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính trên năm lĩnh vực chiến lược bao gồm sức khoẻ, giáo dục, an toàn cá nhân
và bạo lực, sự tham gia vào đời sống chính trị và dân sự và phát triển kinh tế. Bộ chỉ số bao gồm 51 chỉ số, được UNDP và Ngân
hàng thế giới công bố sau các cuộc tham vấn rộng rãi.

Giai đoạn thí điểm của Bộ chỉ số hiện đang được thực hiện tại 8 quốc gia và Việt Nam là đại diện duy nhất đến từ khu vực Đông
Nam Á. Các quốc gia còn lại bao gồm Angola, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Georgia, Guyana, New Zealand và Pakistan. Giai
đoạn thí điểm của Bộ chỉ số bao gồm 22 chỉ số, tập trung chủ yếu vào việc xem xét luật pháp và chính sách đang hiện hành trong
việc bảo vệ người LGBTI. Tại Việt Nam, UNDP phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) và
các tổ chức hoạt động về LGBTI cùng thực hiện thí điểm Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI từ tháng 5 tới tháng 8 năm 2022 để tăng
cường dữ liệu về thực tế cuộc sống của cộng đồng LGBTI.

2/ SỰ THAM GIA CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

Phi hình sự hóa
việc quan hệ tình

dục đồng giới

Không có bộ luật hình sự hóa việc thực hiện quan hệ tình dục đồng giới
giữa người trưởng thành nếu có sự đồng thuận của cả hai bên. Độ tuổi
được quan hệ tình dục nếu có sự đồng thuận của cả hai bên là 16 tuổi.

3/ PHÚC LỢI KINH TẾ

ĐIỂMCHỈ SỐ TÓM TẮT

Hiện chưa có điều luật hoặc quy định cấp tỉnh nào có bao gồm các biện
pháp nhằm cung cấp bảo vệ pháp lý một phần hoặc toàn phần chống lại
tình trạng phân biệt đối xử bắt nguồn từ SOGIE. Đối với những người liên
giới tính, có một Nghị định cấm phân biệt đối xử với những người đã trải
qua "phẫu thuật chuyển đổi giới tính".

0.167

Việc thực hiện
luật không phân
biệt đối xử trong

công việc

Chưa có cơ quan bình đẳng quốc gia hoặc tổ chức nhân quyền quốc gia
nào chịu trách nhiệm xử lý các cáo buộc về phân biệt đối xử trong công
việc có liên quan đến yếu tố SOGIESC. 

Bình đẳng về 
lợi ích

Việt Nam không công nhận hôn nhân đồng giới. Hệ thống lương hưu chỉ
dành riêng cho cặp vợ chồng khác giới.1
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AN TOÀN CÁ NHÂN VÀ
BẠO LỰC SỨC KHỎE

GIÁO DỤC

SỰ THAM GIA CHÍNH TRỊ
VÀ XÃ HỘI


