
 

 

 

 

 

Thông cáo báo chí 

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016 

Sự kiện Viet Pride 2016 nh ấn mạnh quy ền được th ể hiện và quy ền 
được yêu c ủa cộng đồng LGBT 

Chuỗi sự kiện VietPride 2016 với chủ đề “Là chính mình. Yêu ng ười mình yêu ” diễn ra liên 
tục từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2016, trên 35 tỉnh/thành khắp cả nước nhằm nhấn 
mạnh lại một lần nữa sự tự do thể hiện, sống đúng là chính mình và được yêu thương mà 
không phải chịu bất kỳ rào cản, kì thị nào. 

Hai sự kiện lớn nhất của Viet Pride 2016 sẽ được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 19 – 21 tháng 8) 
và tại thành phố Hồ Chí Minh (từ 26 – 28 tháng 8) với nhiều hoạt động như hội thảo, chiếu phim 
ngắn và phim tài liệu, trưng bày các tác phẩm và trình diễn nghệ thuật đương đại, họp mặt và 
trò chuyện cùng với hội PFLAG (hội phụ huynh và người thân của cộng đồng LGBTQ+), cuộc 
thi tìm hiểu về quyền kết hôn cùng giới, gian thông tin Trường học Cầu Vồng, sự kiện ngoài trời 
xoay quanh chủ đề tôn vinh sự tự do thể hiện và tự do yêu đương, diễu hành, v..v thu hút sự 
quan tâm và tham gia của hàng trăm nghìn bạn LGBTQ+, những người ủng hộ, phụ huynh 
cũng như những ngôi sao và người có tiếng nói trên khắp Việt Nam. Từng sự kiện đều nhấn 
mạnh quyền được tự do thể hiện và quyền được tự do yêu thương – là những quyền rất quan 
trọng của các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ+. 

Viet Pride (1) là sự kiện lớn nhất trong năm của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển 
giới - gọi tắt là ‘cộng đồng LGBTQ+’ (2), nhằm tôn vinh quyền được tự do yêu thương và thể 
hiện bản thân bất kể định kiến về giới và xu hướng tình dục. Chuỗi sự kiện Pride trên toàn thế 
giới nói chung cũng như VietPride tại Việt Nam nói riêng được sinh ra không phải để ăn mừng 
vì chúng ta là người đồng tính, song tính hay chuyển giới, mà để nhắc chúng ta nhớ đến quyền 
lợi của mỗi bạn LGBTQ+ luôn phải có: được tồn tại, được tự do thể hiện, tự do yêu thương và 
được pháp luật bảo vệ như mọi công dân mà không phải chịu bất kì sự rào cản nào. 

Ngày 24/11/2015, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật Dân sự trong đó có điều 37 quy định 
về việc chuyển đổi giới tính và công nhận các quyền nhân thân của công dân chuyển giới. Điều 
này có tác động rất tích cực đến cộng đồng người chuyển giới: được sống là chính mình và 
được pháp luật thừa nhận, bảo vệ danh tín; đồng thời cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với 
cộng đồng LGBTQ+ khi các chiến dịch vận động luật đã bắt đầu đạt được những thành công 
nhất định. 



 

 

 

Kế thừa những thành quả đó, năm 2016, cộng đồng LGBTQ+ Việt Nam đã chọn chủ đề “Là 
chính mình - Yêu ng ười mình yêu” tại Viet Pride nhằm hỗ trợ Bộ Y Tế hoàn thiện bộ luật quy 
định về việc chuyển đổi giới tính và đồng thời cũng đề cập lại đến Quyền được kết hôn cho 
những cặp đôi cùng giới. Chủ đề này không chỉ hỗ trợ những người chuyển giới mà cho mọi 
thành viên của cộng đồng LGBT.  

nhằm nhấn mạnh lại một lần nữa sự tự do thể hiện, sống đúng là chính mình và được yêu 
thương mà không phải chịu bất kỳ rào cản, kì thị; của không chỉ cho cộng đồng người LGBTQ+, 
mà còn là cho tất cả mọi người. 

Viet Pride 2016 được tổ chức bởi chính các bạn thành viên cộng đồng LGBTQ+, các tổ chức 
làm về lĩnh vực phát triển có liên quan đến người LGBTQ+ và người ủng hộ như Viện Nghiên 
Cứu Kinh tế Xã hội và Môi trường (ISEE), Trung tâm ICS với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu 
tại Việt Nam (EU), Oxfam in Vietnam và  nhiều tổ chức đối tác, mạnh thường quân, tại các tỉnh 
thành trên khắp Việt Nam nhằm chung tay xây dựng một xã hội, một môi trường sống khoan 
dung và tôn trọng những giá trị đa dạng 

Tất cả sự góp sức từ các cá nhân hoặc tổ chức quan tâm đến chuỗi sự kiện VietPride là sự hỗ 
trợ mạnh mẽ giúp tất cả những công dân trong xã hội có cái nhìn khoan dung hơn, dần xóa bỏ 
những tác động xấu của định kiến và đoàn kết chung tay tạo nên một tương lai hạnh phúc, yêu 
thương và công bằng hơn. 

Thông tin thêm: 

Danh sách 35 tỉnh/thành có tổ chức VietPride 2016 bao gồm: Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Dương, 
Thái Bình, Quảng Ngãi, Long An, Nam Định, Hà Tĩnh, Hải Phòng, An Giang, Hà Giang, Quãng 
Bình, Tây Ninh, Thanh Hóa, Đà Lạt, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Thái 
Nguyên, Nghệ An, Bình Định, Đà Nẵng, Daklak, Huế, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bến Tre, 
Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.  

Toàn bộ thông tin về thời gian, sự kiện, hoạt động được cập nhật chi tiết tại trang chính thức 
của sự kiện: www.facebook.com/vietpridevn  

Thông tin liên h ệ:  

Tại thành ph ố Hồ Chí Minh  
 
Mr. Huỳnh Minh Thảo 
Cán bộ quản lý truyền thông 
Trung tâm ICS | Equal Rights for LGBT 
Phòng 21A2, Copac Square; 12 Tôn Đản,  
Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: +84 8 3940 5140 (ext. 107)  
Mobile: +84 908 339900 
Email: thao.huynh@ics.org.vn  
|vietpride@ics.org.vn   
 

Tại Hà Nội 
 
Mr. Lương Thế Huy 
Cán bộ quản lý chương trình Quyền của 
người LGBT 
Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi 
trường  (iSEE)  
Phòng 203, D10 Giảng Ba Đình, Hà Nội  
Tel: (844) 62 73 79 35  
Cell: (84) 0907 159 159 
Email: lthuy@isee.org.vn  
 

  



 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nguồn gốc của tháng Tự Hào LGBT (LGBT Pride Month): Tháng 6 hằng năm trở thành tháng Tự Hào của 
cộng động LGBT trên toàn thế giới kể từ năm 1969, để kỉ niệm cho sự kiện Stonewall ở Mahattan – đỉnh điểm 
của hàng loạt phong trào đấu tranh cho quyền bình đẳng của người đồng tính, song tính, chuyển giới trong xã 
hội Mỹ. Hiện nay, tháng Tự Hào ở mỗi nơi mỗi khác, tuy nhiên, thường dao động trong 3 tháng 6,7 và 8 hằng 
năm. 

(2) LGBTQ+ là từ viết tắt của Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer +, tạm dịch cộng đồng người đồng 
tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, ngoài dị tính-không chuyển giới và các nhóm khác. 

 

 


