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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới  

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 864/KH-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ tỉnh Cao Bằng năm 2022, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả như sau:  

I. Khái quát tình hình  

Trong những năm qua, công tác nữ công và bình đẳng giới luôn được Chi 

ủy và Lãnh đạo Sở Ngoại vụ quan tâm và từng bước đạt được những kết quả 

đáng khích lệ. Luật Bình đẳng giới ra đời là sự quan tâm lớn đối với phụ nữ, 

nhận thức về bình đẳng giới được nâng lên, phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng 

hơn trong xã hội và gia đình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chị em cùng nỗ lực, 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn, quy hoạch, bổ nhiệm. 

Hiện nay, nữ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Sở Ngoại vụ là 

19/36 CBCCVC (chiếm tỷ lệ 52,7%). 

II. Nội dung thực hiện  

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ 

Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong 

thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Sở Ngoại vụ đã 

xây dựng và ban hành Kế hoạch số 548/KH-SNgV ngày 22/4/2022 về triển khai 

công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của Sở Ngoại vụ năm 2022, 

luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động các cá nhân trong và 

ngoài Sở thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

của tỉnh liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. 

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới  

Thực hiện vai trò và nhiệm vụ, Sở Ngoại vụ đã tổ chức phổ biến tuyên 

truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì 

sự tiến bộ của phụ nữ: Luật Bình đẳng giới; Bộ luật lao động, đặc biệt là những 

nội dung mới về 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 
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nữ trong tình hình mới; chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-

2030; các Chương trình, đề án, dự án về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 

nữ; các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bình đẳng giới, 

vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, 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 vào các cuộc họp của 

Chi bộ, của Sở, của các đoàn thể. 

Tăng cường 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. 

3. Kết quả thực hiện  

- Về trình độ chuyên môn: Có 01 nữ CBCCVC có bằng Tiến sỹ, 03 nữ 

CBCCVC có bằng Thạc sỹ, 14 nữ CBCCVC có văn bằng đại học. Hiện nay, Sở 

đang tạo điều kiện cho 03 cán bộ nữ tham gia chương trình thạc sỹ tại nước 

ngoài và trong nước. 

- Về trình độ chính trị: 05 nữ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. 

- Về tình hình tỷ lệ nữ làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt: 01 Phó Giám đốc; 03 

Trưởng phòng và tương đương; 02 Phó trưởng phòng và tương đương. 

- Về tình hình tỷ lệ nữ trong cấp ủy: 01 cán bộ nữ là Phó Bí thư Chi bộ, 01 

cán bộ nữ là Chi ủy viên. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ theo hướng dẫn số 15-

HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban tổ chức Trung ương về công tác quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý: Có 01 nữ CBCCVC được quy hoạch vị trí Giám 

đốc Sở Ngoại vụ và 04 nữ CBCCVC được quy hoạch vị trí Phó Giám đốc Sở 

Ngoại vụ giai đoạn 2020-2025, 2021-2026; Có 01 nữ CBCCVC được quy hoạch 

vị trí Giám đốc Sở Ngoại vụ và 03 nữ CBCCVC được quy hoạch vị trí Phó 

Giám đốc Sở Ngoại vụ giai đoạn 2025-2030, 2026-2031. 

4. Đánh giá chung  

Trong 06 tháng đầu năm công tác bình đẳng giới của Sở Ngoại vụ đã có 

những chuyển biến tích cực từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi 

dưỡng, bổ nhiệm đến công tác phong trào, chăm lo quyền lợi chính đáng của phụ 

nữ. CBCCVC nữ luôn được quan tâm thông qua việc khen thưởng động viên, tạo 

phong trào thi đua, phát huy nhân tố gương điển hình, quy hoạch, bổ nhiệm nhằm 

sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ. 

Ưu điểm: Có sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Sở tạo điều kiện cho các hoạt 

động bình đẳng giới; nhận thức về giới, bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng 
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giới được nâng lên đảm bảo sự tham gia, đóng góp và hưởng lợi của phụ nữ và 

nam giới trong các vị trí chức danh quản lý, lãnh đạo và các công việc cụ thể.  

Tồn tại, hạn chế: Việc cập nhật thông tin về giới trong nhiều lĩnh vực còn hạn 

chế; cán bộ phụ trách công tác phụ nữ đều là những cán bộ kiêm nhiệm nên trong 

một số nội dung, hoạt động còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Ngoại vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Sơ; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 

 


		2022-06-06T14:36:08+0700


		2022-06-06T15:53:24+0700


		2022-06-06T15:53:24+0700


		2022-06-06T15:53:24+0700




