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Phụ Lục 1: Thư gửi Bộ Y tế 
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 
Bộ Y tế  
 

Số 138A Giảng Võ, 
Quận Ba Đình 
Hà Nội, Việt Nam 
 
Fax: (+84)04.38464051 
Email: byt@moh.gov.vn 
 
Về việc: Những câu hỏi liên quan đến thanh thiếu niên Đồng tính, Song tính và Chuyển 
giới (LGBT)  
 
Thưa Bộ trưởng, 
 
Chúng tôi xin thay mặt cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gửi tới bà lời chào trân trọng. Như 
bà có thể đã biết, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là một tổ chức phi chính phủ thường xuyên 
điều tra và báo cáo về các vụ vi phạm nhân quyền tại trên 90 quốc gia. Trong đó có bao gồm 
việc nghiên cứu về quyền của những người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, và 
chuyển giới (LGBT). 
 
Gần đây chúng tôi có tiến hành nghiên cứu về những rào cản đối với quyền giáo dục của 
thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam. Báo cáo của chúng tôi chỉ ra những thách thức mà thanh 
thiếu niên LGBT gặp phải trong việc tiếp cận thông tin chính xác và được hội nhập mà 
không bị bắt nạt hay kỳ thị ở học đường. Một số điểm chính rút ra từ nghiên cứu của chúng 
tôi là: 
  

 Thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam cảm thấy bị cô lập ở học đường, nhất là 
khi các em bị các bạn học bắt nạt hoặc sách nhiễu. Tình trạng này xảy ra có 
một phần nguyên nhân là do các giáo viên không được tập huấn theo một 
tiêu chuẩn chung về xu hướng tính dục, bản dạng giới và quyền con người, 
và vì thế không được trang bị kỹ năng đồng bộ để xử lý các trường hợp khi 
nhận được khiếu nại hoặc trình báo của học sinh  
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 Nhận thức cho rằng đồng tính luyến ái là một “căn bệnh tâm lý” vẫn còn phổ 
biến trong các trường học ở Việt Nam, và đôi khi còn được các giáo viên và 
học sinh lan truyền rộng ra do thiếu thông tin. 

 Các trường học không phổ biến thông tin chính xác về LGBT ở lứa tuổi học 
đường. Học sinh thường phải tìm kiếm thông tin ở các nguồn không đáng 
tin cậy hay định hướng sai lệch, vì các chương trình đào tạo không có thông 
tin chính xác, tích cực về xu hướng tính dục và bản dạng giới. 

 
Chúng tôi muốn phản ánh được ý kiến và những việc đã làm được của quý Bộ về vấn đề nêu 
trên trong bản phúc trình sắp công bố. Để làm được việc đó, chúng tôi đề nghị bà phúc đáp 
những câu hỏi sau đây, và xin cho biết thêm bất cứ thông tin nào mà quý Bộ có thể cung 
cấp về vấn đề đó: 
 

1. Bộ đã thực hiện được những bước nào để hỗ trợ các cộng đồng thiểu số về giới tính 
và xu hướng tính dục trong các chương trình của mình?  

2. Đồng tính luyến ái đã được xóa khỏi Danh mục các Bệnh Quốc tế của Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) từ năm 1990 và Việt Nam cũng xóa khỏi danh mục quốc gia từ năm 
2001. Bộ đã làm gì để phổ biến thông tin cho người dân biết rằng đồng tính luyến ái 
không phải là một “căn bệnh tâm lý” có thể chẩn đoán? 

3. Bộ đã làm thế nào để bảo đảm rằng người dân có thể tiếp cận các thông tin chính 
xác về xu hướng tính dục và bản dạng giới? 

 
Cảm ơn bà đã dành thời gian và tiếp nhận các câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi dự kiến 
công bố phúc trình vào cuối năm nay, nên đề nghị bà gửi phản hồi về các câu hỏi trên trước 
ngày 15 tháng Mười một năm 2019 để có thể phản ánh chính xác quan điểm của chính phủ 
Việt Nam trong bản phúc trình. 
 
Kính thư, 
 
Graeme Reid 
Giám đốc Ban Quyền của Người Đồng tính Nam, Đồng tính Nữ, Song tính và Chuyển giới 
(LGBT) 
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền  
 
Brad Adams 
Giám đốc Ban Á châu 
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền  
  


