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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bình đẳng giới và 

vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
 

 Căn cứ Công văn số 895/SLĐTBXH-PCTNXHBĐG ngày 31/5/2022 của 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về báo cáo kết quả thực 

hiện công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) 6 

tháng đầu năm 2022. UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng 

đầu năm như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác 

bình đẳng giới và VSTNCPN: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn triển khai 

thực hiện BĐG, VSTBCPN của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện, Ban 

VSTBCPN huyện, các cơ quan, đơn vị đã tham mưu ban hành chương trình, kế 

hoạch triển khai thực hiện Công tác BÐG, VSTBCPN trên địa bàn huyện, các 

nội dung bám sát vào Nghị quyết của Đảng bộ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện1. 

 2. Công  tác  kiện  toàn,  ban hành  quy chế tổ chức, hoạt động  của  

Ban VSTBCPN các cấp 

 a) Tại cấp huyện 

 - Để tập trung cho công tác điều hành thực hiện các mục tiêu BĐG, 

VSTBCPN, UBND huyện đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban 

VSTBCPN huyện với 16 thành viên, trong đó: Trưởng Ban là Phó Chủ tịch 

UBND huyện; 04 Phó trưởng ban là Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc (thường trực), Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng 

                                                           
1 . Kế hoạch số118/KH-UBND ngày 28/3/2022 vềthực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn 

huyện ĐìnhLập; Công văn số 499/BVSTBCPN ngày 12/4/2022 của Ban VSTBCPN về triển khai hoạt động vì 

sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/2/2022 về triển khai thực hiện công tác gia 

đình; phòng, chống bạo lực gia đìnhnăm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 

24/3/2022 về triển khai Chương trình Truyền thôngvề bình đẳng giới trên địa bàn huyện Đình Lậpđến năm 

2030;Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 27/4/2022 triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực 

gia đình trong tình hình mới đến năm 2025trên địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 

17/5/2022 về thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020củaThủ tướng Chính phủ về phê 

duyệtChương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp 

hoạch địnhchính sách giai đoạn 2021-2030”trên địa bàn huyện Đình Lập;Kế hoạch số 25/KH-BTV ngày 

16/3/2022 của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ 

tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ” năm 2022; Kế hoạch số 30/KH-BTV ngày 04/4/2022 

của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện về triển khai thực hiện chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng và 

bình lọc nước cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại huyện Đình Lập từ năm 2022-2023; Kế hoạch số 40/KH-BTV 

ngày 08/4/2022 của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện về triển khai, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ 

biên cương” năm 2022. 
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Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; các thành viên là Trưởng các ban, 

ngành, đoàn thể huyện: Ban Tổ chức Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn 

Lao động, Hội nông dân, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND & UBND, các phòng: 

Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thông tin, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT. 

- Ban VSTBCPN cấp huyện đã tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND 

huyện các mục tiêu, giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác 

BĐG, VSTBCPN trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận 

động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến BĐG, VSTBCPN. 

 - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc được giao phụ trách 

công tác BĐG, kiêm thường trực của Ban VSTBPN cấp huyện, phân công 01 

chuyên viên kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tổng hợp việc thực hiện công tác 

BĐG và VSTBPN trên địa bàn huyện. 

 b) Tại cấp xã 

 - 12/12 xã, thị trấn đã thành lập Ban VSTBCPN, thường trực Ban là Phó 

Chủ tịch UBND xã, công chức văn hóa xã hội kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ 

tổng hợp, tham mưu giúp lãnh đạo UBND việc thực hiện công tác BĐG và 

VSTBPN trên địa bàn, Ban VSTBCPN xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn 

khi có sự thay đổi về nhân sự. 

 - Ban VSTBCPN huyện và các xã, thị trấn đã ban hành Quy chế làm việc, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức triển khai, thực hiện 

nhiệm vụ.  

 3. Kinh phí hoạt động: Năm 2022, huyện chưa cân đối được kinh phí 

hoạt động cho Ban VSTBCPN và kinh phí hoạt động cho công tác BĐG từ 

nguồn ngân sách cấp huyện. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Hoạt động tuyên truyền 

 Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, hướng đến chuyển đổi 

hành vi về BĐG, VSTBCPN của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân 

trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền văn bản của Đảng, Nhà nước về BĐG, 

VSTBCPN đã được đẩy mạnh như: Tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 

20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ 

nữ trong tình hình mới; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

về ban hành chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030; Luật Bình đẳng 

giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo 

dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan 

đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn huyện Đình Lập… bằng nhiều 

hình thức đa dạng: Trực tiếp thông qua các cuộc họp thôn, khu, sinh hoạt câu lạc 

bộ, hội, nhóm, trong các buổi sinh hoạt đầu giờ cho học sinh, hội nghị của cấp 

ủy đảng, chính quyền; gián tiếp thông qua các khẩu hiệu, pa nô trong các ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, các tin bài trên hệ thống loa 
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truyền thanh của huyện, xã, thị trấn… 

 2. Công tác phối hợp liên ngành triển khai về BĐG và VSTBCPN 

 BĐG là mục tiêu được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội vì vậy để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cần có sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đánh giá được tầm quan trọng 

của sự phối hợp, các cơ quan, đơn vị Ban VSTBCPN huyện đã tăng cường phối 

hợp liên ngành trong: Tuyên truyền, đa dạng các hình thức đưa tin về BĐG, 

VSTBCPN, chú trọng hướng đến nhóm đối tượng vùng đặc biệt khó khăn, biên 

giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp trong xây dựng các chính sách an 

sinh xã hội về bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại; trong công tác kiểm tra, giám 

sát… nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định 

của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, các ban, ngành thành viên Ban 

VSTBCPN phối hợptổ chức kiểm tra được 01 cuộc về thực hiện các chế độ 

chính sách đối với người lao động (trong đó có lao động nữ) tại 06 cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; phối hợp giữa cấp huyện và cấp cơ sở về tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên phụ 

nữ, thường xuyên tuyên truyền kiến thức pháp luật về gia đình được 25 

cuộc/700 lượt phụ nữ tham gia. 

3. Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình các hoạt động 

hỗ trợ về BĐG 

- Để phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo 

lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, mô hình, địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng 

đồng đã được thành lập, nhân rộng và thường xuyên được kiện toàn tại nhiều 

thôn, khu trên địa bàn huyện: Tổng số địa chỉ nhà tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng 

đồng trên địa bàn huyện 104 địa chỉ. Nhìn chung các địa chỉ tin cậy - nhà tạm 

lánh tại cộng đồng hiện nay cung ứng được nơi tạm trú an toàn cho các nạn nhân 

khi bị bạo lực, bị xâm hại. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 mô hình phòng 

chống bạo lực gia đình, 01 Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ bị ép kết hôn với người 

nước ngoài; 14 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, phòng chống bạo lực gia 

đình; 7 nhóm  phòng, chống bạo lực gia đình. Các câu lạc bộ đã tiến hành tuyên 

truyền lồng ghép phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong các 

buổi tọa đàm, các cuộc họp của khu, các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ phòng chống 

bạo lực gia đình, tổ chức gặp mặt giao lưu giữa các gia đình; tuyên truyền về 

lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, khuyến khích mọi cá nhân, tổ 

chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người  thân, gia 

đình và cộng đồng… các hoạt động của Câu lạc bộ đã góp phần không để xảy ra 

vụ bạo lực gia đình trên địa bàn. 

- Thực trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và công tác phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới, xử lý vi phạm: Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn 

huyện không có vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. 
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4. Công tác cán bộ nữ 

- Nhằm đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo 

và quản lý các cấp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực 

hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về BĐG và trao quyền cho phụ nữ 

giai đoạn 2021-2030. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND 

ngày 17/5/2022 về thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình 

đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính 

sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Đình Lập.  

- Công tác quy hoạch, tạo nguồn đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ 

luôn được Cấp ủy, chính quyền quan tâm. Các cơ quan, đơn vị tham mưu xây 

dựng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ đáp 

ứng đủ trình độ, năng lực để bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đội 

ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước được trẻ hóa, có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, 

HĐND, UBND các cấp và các cơ quan chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ngày 

càng tăng. 

- Tỷ lệ nữ tham gia Cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân các cấp tăng qua các 

giai đoạn, cụ thể: Nữ tham gia cấp ủy đảng, cấp huyện đạt từ 17,95% ( 2005 - 

2010) lên 32,5 % (2020-2025); cấp xã đạt từ 27,70% (2005 - 2010) lên 29,2% 

(2020-2025). Nữ là Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện đạt từ 30% (2006 - 

2011) lên 33,33% (2021-2026); cấp xã đạt từ 19,38% (2006 - 2011) lên 27% 

(2021-2026). So với mục tiêu Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-

2020 là 25% đạt và vượt chỉ tiêu, mục tiêu đề ra Tỷ lệ Nữ là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt trong cơ quan HĐND, UBND các cấp qua các nhiệm kỳ. Cụ thể: Cấp 

huyện 0% (2006 - 2011); lên 20% (2021-2026) 01 đồng chí giữ chức vụ phó chủ 

tịch UBND. Cấp xã đạt 16,33% (2006 – 2011); lên 91% (2021 - 2026) 05 đồng 

chí giữ chức vụ trong HĐND, 06 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch 

UBND. Tỷ lệ nữ trong các cơ quan đảng, tổ chức chính quyền các cấp là lãnh 

đạo chủ chốt qua các nhiệm kỳ. Cụ thể: Cấp huyện đạt 28,57% (2007 - 2010); 

đạt 20,0% (2021-2026). Cấp xã đạt 36,67% (2007 - 2010); đạt 27,6 % (2021-

2026). 

- Tỷ lệ nữ trong các cơ quan đảng, tổ chức chính quyền các cấp là lãnh 

đạo chủ chốt qua các nhiệm kỳ. Cụ thể: Cấp huyện đạt 28,57% (2007 - 2010); 

đạt 20,0% (2021-2026). Cấp xã đạt 36,67% (2007 - 2010); đạt 27,6 % (2021-

2026). 

- Nhìn chung công tác cán bộ nữ đã có sự chuyển biến tích cực và đạt 

hiệu quả. Các mục tiêu, kế hoạch Huyện ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số huyện Đình 

Lập đã đạt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân 

và giữ vị trí lãnh đạo trong các ngành, đoàn thể ngày càng được quan tâm, 

chú trọng. Vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định, thu hẹp 

khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị của huyện. 
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- Những khó khăn, tồn tại: Tỷ lệ nữ tham gia tại các lĩnh vực, địa 

phương chưa đồng đều, một số địa phương tỷ lệ còn thấp. Nguyên nhân của 

thực trạng trên do nguồn lực bổ nhiệm cán bộ nữ thiếu, một phần do nhận 

thức của một số chị em phụ nữ còn nặng về thiên chức làm vợ, làm mẹ chưa 

tự vượt qua chính mình nên việc bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ 

còn hạn chế. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

Nhìn chung công tác BĐG, VSTBCPN trên địa bàn huyện Đình Lập đã 

được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Các giải 

pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội đã được xây dựng theo lộ trình cụ thể và được đẩy mạnh thực 

hiện, qua đó vai trò của người phụ nữ ngày càng được khẳng định và đánh giá 

cao trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; Ban VSTBCPN các cấp đã chủ động tích 

cực tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng các văn bản triển khai thực hiện 

các vấn đề liên quan tới phụ nữ, BĐG; tình hình tư tưởng của tầng lớp phụ nữ 

trên địa bàn huyện ổn định, luôn tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

2. Khó khăn: Quá trình triển khai thực hiện BĐG, VSTBCPN tại một số 

vùng còn gặp khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số mô 

hình về BĐG, phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả hoạt động đạt được chưa 

cao. 

3. Nguyên nhân 

- Tư tưởng, định kiến về giới, tư tưởng trọng nam hơn nữ trong gia đình, 

xã hội vẫn còn tồn tại trong nhận thức và quan niệm xã hội là trở ngại đối với 

việc thay đổi thái độ, hành vi của cán bộ và người dân, của phụ nữ và nam giới. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai đôi khi còn 

thiếu đồng bộ. Một số cán bộ làm công tác BĐG ở một số cơ sở xã, thị trấn còn 

hạn chế về năng lực, còn lúng túng trong triển khai thực hiện. 

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động BĐGvà VSTBCPN ít nên chưa chủ 

động xây dựng được các hoạt động ngay từ đầu năm. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ kinh phí để 

thực hiện các mô hình hỗ trợ dành cho phụ nữ. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan 

đến BĐG, VSTBCPN các cấp. 

V.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐG 

nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ 
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nữ và trẻ em, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp 

luật về BĐG trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền 

giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện BĐG tại cơ sở (mô hình địa 

chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có 

nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài...). 

 - Lồng ghép tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

liên quan đến BĐG, VSTBCPN từ huyện đến cơ sở trong các chương trình của 

đơn vị thành viên Ban VSTBCPN. 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách đối với 

lao động nữ, công tác BĐG, VSTBCPN tại các xã, thị trấn. 

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

trong tháng hành động vì BĐG từ 15/11/2022 đến 15/12/2022. 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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