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BÁO CÁO 

Đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 

 

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 594/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG 

ngày 04 tháng 5 năm 2022 về việc báo cáo đánh giá 15  năm thi hành Luật Bình 

đẳng giới. Sau khi nghiên cứu, rà soát Sở Ngoại vụ báo cáo như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại 

vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của tỉnh; các dịch vụ công thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.  

 Sở Ngoại vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng 

quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý 

công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.   

Hiện nay, Sở Ngoại vụ có 37 cán bộ công chức, viên chức và người lao 

động, 04 phòng chuyên môn và 01 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm 17 nam 

và 20 nữ. Về trình độ chuyên môn có: 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ, 20 đại học. Về lý 

luận chính trị: 11 cao cấp lý luận chính trị, 07 trung cấp lý luận; Về quản lý nhà 

nước: 08 chuyên viên chính; 25 chuyên viên và tương đương. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 

1. Công tác ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Luật 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, 

Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn của Trung ương, của tỉnh, Sở 

Ngoại vụ Cao Bằng đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện 

công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị sở, các nội dung 

bám sát vào Nghị quyết của Chi bộ sở, kế hoạch công tác của đơn vị và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan. (Kế hoạch số  548/KH-SNgV ngày 

22 tháng 4 năm 2022 về triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 

phụ nữ của Sở Ngoại vụ năm 2022). 

2. Công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới 

Bình đẳng giới là một mục tiêu được thực hiện trên đất cả các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vì vậy để thực hiện được nhiệm vụ này đạt 
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hiệu quả cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Xác định 

nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới là trách nhiệm chung của cấp ủy chi bộ, 

chính quyền cơ quan. Sở đã chủ động tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bình đẳng giới. Trong đó tập 

trung quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị 

(khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ Ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện 

Nghị quyết số  11-NQ/TW  ngày 27/4/2007 của  Bộ Chính trị về công tác phụ 

nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật bình đẳng 

giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 

20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình 

hình mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Lồng 

ghép trong vào các cuộc họp của Chi bộ, của Sở, của các đoàn thể tuyên truyền 

về vai trò, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, về lợi ích, 

sự cần thiết của việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm 

quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, đảm bảo và thúc đẩy 

bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 

100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở đã được học 

tập, tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó đã tạo tiền đề quan trọng nâng cao 

nhận thức trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt 

Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.  Nâng cao nhận 

thức, ý nghĩa, trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ 

tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. 

3. Công tác đảm bảo thực hiện các quy định bình đẳng giới trong công 

tác tổ chức và hoạt động tại các cơ quan, đơn vị tại địa phương (đề bạt, bổ 

nhiệm, đào tạo; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây 

dựng các mục tiêu bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị) 

Trong lĩnh vực chính trị, công tác quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ, công 

chức, viên chức nữ luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Tại đơn vị Sở 

Ngoại vụ, 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 

phòng, lãnh đạo chủ chốt. Hiện nay Sở có 01 đồng chí nữ là Phó Giám đốc, 

03/05 trưởng các phòng của Sở, 02/05 phó trưởng phòng của Sở là nữ. Công 

tác quy hoạch lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng của Sở luôn quan tâm chú trọng 

cán bộ nữ. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN LUẬT BÌNH 

ĐẲNG GIỚI 

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự 
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phối kết hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các mục tiêu 

về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của Sở Ngoại vụ đã đạt được 

những kết quả nhất định. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân 

dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được nâng lên, đặc biệt là 

nhận thức, sự tự tin của chính bản thân người phụ nữ ngày càng được quan tâm, 

chú trọng, thể hiện trong việc tại đơn vị có vị trí Phó giám đốc và các Trưởng, 

Phó phòng chuyên môn là phụ nữ, từng bước khẳng định vị thế của phụ nữ tại 

nơi công tác cũng như trong xã hội phát triển, hiện đại ngày nay. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của Sở 

Ngoại vụ gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - TB và XH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 
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