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BÁO CÁO     

Kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 

 

                  Kính gửi:   

                                  - Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; 

                                  - Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 93/UBQG-VP ngày 04/12/2020 của Ủy Ban Quốc gia 

vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam về việc báo cáo công tác bình đẳng giới năm 

2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Tuyên 

Quang) báo cáo kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

(sau đây viết tắt là BĐG và VSTBPN) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, 

như sau:  
 I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, nằm giữa Tây Bắc và Đông Bắc 

Việt Nam, tiếp giáp với 07 tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng; diện tích tự nhiên là 5.868 km2; có 07 đơn vị hành 

chính (06 huyện, 01 thành phố), 138 xã, phường, thị trấn (trong đó 61 xã đặc 

biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 của 

Chính phủ). Dân số toàn tỉnh trên 792 ngàn người, với 22 dân tộc sinh sống, 

trong đó: Dân số nam là chiếm chiếm 50,3%, dân số nữ chiếm 49,7%; dân số 

sống ở khu vực thành thị là chiếm 13,8% và ở khu vực nông thôn chiếm 86,2%. 

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, 

các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát 

triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; các chỉ 

tiêu về phát triển kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó công tác bình đẳng 

giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo 

và đạt được một số kết quả nhất định, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy 

quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ   

 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 520/UBND-KGVX ngày 

03/3/2020 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020. 
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- Căn cứ văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn triển 

khai công tác BĐG và VSTBPN của thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 

tỉnh; các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động BĐG và 

VSTBPN năm 2020 tại địa phương, đơn vị. 

 2. Tổ chức, kinh phí và hoạt động thường xuyên của Ban vì sự tiến bộ 

của phụ nữ   

 2.1. Công tác tổ chức 

 Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Để đảm bảo thống nhất về tổ chức bộ 

máy và triển khai có hiệu quả các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa 

bàn toàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập và chỉ đạo kiện toàn Ban vì sự 

tiến bộ của phụ nữ các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn hướng 

dẫn thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  tại các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và các xã, phường, thị trấn. Đến nay cơ bản Ban vì sự tiến bộ 

của phụ nữ các cấp đã được thành lập, đi vào hoạt động ổn định; có gần 50 các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 7/7 huyện, thành phố và các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiện toàn thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ 

nữ và xây dựng quy chế hoạt động1.  

 Tuy nhiên hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp còn có 

những khó khăn, tồn tại như: các thành viên hoạt động kiêm nhiệm, thường 

xuyên thay đổi do luân chuyển công tác nhưng chưa kịp thời cử người thay thế; 

một số thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp chưa chủ động bố trí 

thời gian để triển khai hoạt động đã được phân công; vẫn còn một số ngành, địa 

phương chưa coi hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ là hoạt động của chính 

quyền, sự chỉ đạo còn chung chung, hình thức, chưa đúng chức năng, nhiệm vụ; 

chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, kinh phí hoạt động còn hạn chế. 

2.2. Kinh phí hoạt động: Tổng kinh phí gần 880 triệu đồng, trong đó: 

- Cấp tỉnh: 658 triệu đồng 

+ Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp 

xã hội năm 2020 có lồng ghép nội dung hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia 

về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh: Tổng vốn đã bố trí: 556 triệu đồng. 

+ Kinh phí địa phương: Tổng đã bố trí: 102 triệu đồng. 

- Cấp huyện: 221.504 triệu đồng. 

 2.3. Hoạt động thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

* Về công tác tuyên truyền: 

 Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành duy trì thường xuyên 

công tác tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác 

cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Bình đẳng 

giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược và Chương trình Quốc 

gia về Bình đẳng giới, Công ước CEDAW; về những thành tựu, đóng góp của 

                                                           
1 Trong năm 2020, có 05 đơn vị cấp tỉnh kiện toàn lại Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị, gồm: 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh,, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.  
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hệ thống tổ chức VSTBPN đối với sự nghiệp bình đẳng giới và sự phát triển 

của phụ nữ... bằng nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể như sau: 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang ban hành Chương trình phối hợp công tác giữa 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2020 - 2022; đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức khác nhau qua đó nâng cao nhận thức của người dân về 

công tác giới, phòng tránh bạo lực gia đình trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng2. 

- Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với các cơ quan 

liên quan tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí: Báo Tuyên Quang, Báo Tân 

Trào, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các trang thông tin điện tử tổng hợp 

thực hiện các tin, bài và phóng sự chuyên đề về bình đẳng giới. Đẩy mạnh và 

đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động về 

thông tin, báo chí, xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành ấn phẩm), thông 

tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; xử lý nghiêm 

những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới3.  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn thuộc khối nội dung chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

phân công phóng viên phụ trách các mục, chuyên mục và thực hiện các tin, bài, 

phóng sự tuyên truyền. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các 

huyện, thành phố trong tỉnh trong công tác tuyên truyền như phối hợp với Hội 

Phụ nữ tỉnh, huyện, thành phố; ngành Lao động  - Thương binh và Xã hội; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, thành phố; Công 

an tỉnh; Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

cơ quan, ban, ngành có liên quan... sản xuất, phát sóng các chuyên mục, tạp chí4 

và trong các bản tin thời sự hàng ngày đã truyền tải các nội dung của Luật Bình 

đẳng giới, các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan cũng như việc 

thực hiện các quy định pháp luật về bình đẳng giới tại cơ sở. Tuyên truyền kịp 

thời việc thực hiện các chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận và thụ 

hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thông tin, tiếp cận với các 

chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; việc đảm bảo quyền, lợi 

ích cho phụ nữ theo quy định hiện hành. Việc nâng cao nhận thức, kiến thức 

                                                           
2 Biên soạn, in 1.900 cuốn Sổ tay cán bộ làm công tác trẻ em cấp phát cho cán bộ, cộng tác 

viên làm công tác trẻ em các cấp; 21.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em cấp phát 

về các tổ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; 3.400 quyển sách mỏng truyền thông về công tác Bình đẳng 

giới cấp phát cho giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; Treo 45 băng zôn tuyên truyền công 

tác trẻ em trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong Tháng hành động vì trẻ em; treo 75 chiếc pano 

tuyên truyền công tác trẻ em tại 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc huyện Lâm Bình; treo 56 băng 

zôn tuyên truyền về bình đẳng giới trong Tháng hành động “Tháng hành động về Bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020; Chủ trì, phối hợp với Báo Lao động và Xã hội và Tạp 

chí Lao động Xã hội triển khai tổ chức tuyên truyền về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh 

3 Năm 2020 Báo Tuyên Quang đã đăng tải trên 1.200 tin bài, ảnh về bình đnăgr giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ. 

4 “Phụ nữ và cuộc sống”, “Lao động - Việc làm”, “Gia đình và xã hội”, “An ninh Tuyên 

Quang”, “Ô cửa học trò” v.v...  
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pháp luật cho phụ nữ về bình đẳng giới trong gia đình và xã hội; phòng, chống 

bạo lực gia đình; vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử tổng 

hợp5. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực lồng ghép 

tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

thông qua môn học Đạo đức, Giáo dục Công dân và các hoạt động giáo dục 

khác; thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, 

buôn bán phụ nữ - trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị 

trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của phụ nữ và trẻ em gái với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong 

phú phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của từng đơn vị như: tổ chức các 

buổi ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể....; phát 

động các phong trào thi đua: "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; 

“Thi đua Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích 

cực”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”; 

“Nuôi con khỏe - Dạy con ngoan”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư” … gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Mái ấm công đoàn”… nhằm nâng cao 

nhận thức về công tác nữ và bình đẳng giới, phát huy các giá trị đạo đức truyền 

thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam6. 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố 

tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Gia đình Việt 

Nam (28/6), Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình với các hoạt động: 

giao lưu văn nghệ quần chúng, thi đấu thể thao tại cơ sở, tạo không khí phấn khởi 

trong nhân dân. Công tác tuyên truyền đã tập trung vào các đối tượng là nam giới, 

vận động nam giới tham gia chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ, thực hiện rút 

ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam. Các 

đội chiếu bóng lưu động thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phố 

biến các chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trước các 

buổi chiếu phim, đặc biệt là tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, 

Luật Bình đẳng giới và các văn bản liên quan; chủ động khai thác các phim có 

chủ đề về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới để trình chiếu phục vụ 

                                                           
5 Kết quả năm 2020 đã phát sóng gần 2.000 lượt tin, bài, phóng sự, ảnh (bằng 5 thứ tiếng Việt, 

Tày, Dao, Cao Lan, Mông) trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp.  

6 100% các trường trung học phối hợp đơn vị công an tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa giáo dục pháp luật về An toàn giao thông; Phòng, chống các tệ nạn xã hội; tuyên 

truyền Luật An ninh mạng… với trên 600 buổi ngoại khoá thu hút được hơn 200.000 lượt cán bộ, giáo 

viên và học sinh tham gia; Tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn 

về ma tuý và các hành vi liên quan đến ma tuý với trên 80.000 lượt người tham gia; duy trì hình thức 

Hòm thư tố giác tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã hội; mỗi trường học đều có ít nhất 01 khẩu hiệu nội 

dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm được treo ở các vị trí thuận lợi cho 

mọi người đều dễ nhìn thấy, coi đó là khẩu hiệu hành động quyết tâm không để ma túy xâm nhập học 

đường. 
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nhân dân ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức trưng bày các loại sách, báo, tạp 

chí chuyên đề về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; hệ 

thống loa phát thanh của nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố thường xuyên tuyên 

truyền lồng ghép tại các hội nghị của xã, thôn, bản7. Công tác tuyên truyền về 

BĐG và VSTBPN đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về vị 

trí, vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần khắc phục 

bất bình đẳng giới trong cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng xã hội.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh, huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách và tập huấn, 

vận động người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nhỏ lẻ tuân thủ quy định đảm bảo an toàn thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn và 

nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn VietGAP, 

hữu cơ; hỗ trợ 45 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn được dán tem 

truy xuất nguồn gốc.  

- Sở Y tế thực hiện lồng ghép công tác thông tin, giáo dục truyền thông về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản với các hoạt động của hội, đoàn thể các cấp. Công 

tác khám và quản lý thai nghén; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau 

sinh được duy trì có chất lượng8. 

- Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BĐG và VSTBPN, công tác gia đình 

và trẻ em đến mọi tầng lớp nhân dân; trong đó chú trọng tuyên truyền về các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, 

chống tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ 

em; trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phương thức thủ đoạn của 

các loại tội phạm xâm hại trẻ em; kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống bị bạo lực, 

xâm hại(9)...  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; 

tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện 

Đại hội Đảng các cấp10; đăng ký xây dựng các công trình/phần việc/sự kiện chào 

                                                           
7 Các đội thông tin lưu động biên tập 7 chương trình đơn, tổ chức 162 buổi tuyên truyền bằng xe 

loa, xây dựng 03 chương trình thông tin tổng hợp, tuyên truyền 41 buổi tại cở sở, trong đó tập trung 

tuyên truyền tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, treo trên 86 băng zôn, khẩu hiệu có nội dung 

tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình 
8 Số phụ nữ đẻ được quản lý thai nghén đạt 95,7%; số phụ nữ được khám thai >3 lần đạt 88%; 

số phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 95%; 98,8% số phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ; 99,5% phụ nữ đẻ được 

chăm sóc sau sinh; không xảy ra mắc/chết do tai biến sản khoa.  
(9) Tiến hành treo 12 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở Công an tỉnh và tại các đơn vị có 

trụ sở độc lập ngoài Công an tỉnh để hưởng ứng các hoạt động; xây dựng 13 phóng sự, 28 bài, 12 tin 

phát trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; 06 bài, đăng trên báo Tuyên Quang; 68 tin, 

bài đăng trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh phản ánh kết quả công tác phòng chống tội phạm, 

phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
10 Qua tổng hợp ý kiến có 1.915 lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh tham gia góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo 

báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Kết quả có 12 lượt ý kiến tham gia vào các dự 
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mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 

- 202511; tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội Liên hiệp 

phụ nữ Việt Nam lần thứ IV12; thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” (Đề 

án 939) Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông về khởi sự, 

khởi nghiệp kinh doanh cho 180 hội viên phụ nữ là ủy viên Ban Chấp hành Hội 

Liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt và hội viên phát 

triển kinh tế tại huyện Na Hang, Chiêm Hóa và Sơn Dương; cấp cơ sở tổ chức 

138 cuộc với gần 7.000 lượt người tham gia. Ra mắt “Nhóm phụ nữ cùng sở 

thích trồng cây ăn quả” tại chi hội phụ nữ tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Sơn 

Dương (huyện Sơn Dương). Hướng dẫn các cấp Hội xây dựng đề án, ý tưởng 

tham gia Cuộc thi“Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công” do Trung 

ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức13. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm, thực hiện tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng14. 

                                                                                                                                                                                     

thảo. Các cấp Hội phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội 

Đảng các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ của các huyện, thành phố. Kết quả đã có 

643 lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo. 
11 Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện và các cơ sở Hội đã đăng ký và xây dựng hoàn thành 

161/161 công trình/phần việc/sự kiện chào mừng (cấp huyện 14, cấp xã 147), trong đó tập trung vào 

các nội dung về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây 

dựng “Mái ấm tình thương”. 
12 Hỗ trợ xây dựng 24 nhà “Mái ấm tình thương” tổng giá trị 915 triệu đồng, trong đó: Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh hỗ trợ 65 triệu. 

      13 Kết quả, đã thẩm định, lựa chọn 12 đề án, ý tưởng của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

tham gia vòng sơ khảo cuộc thi, trong đó có 01 ý tưởng được tôn vinh và trao giải liên kết sáng tạo gia 

tăng giá trị cho cộng đồng (Sản phẩm Gà trống thiến - Hợp tác xã Gà thiến Bình Xa của tác giả 

Nguyễn Thị Nga). Hỗ trợ và lựa chọn 04 Đề án/Ý tưởng của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh để 

tham gia cuộc thi “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức, trong đó có 02 hồ sơ được vào 

vòng chung kết cấp Trung ương. 

Phát 180 cuốn sách (cha mẹ dạy con tuổi dậy thì dành cho con trai; cha mẹ dạy con tuổi dạy 

thì dành cho con gái; chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà); 54 cuốn tài liệu về tập huấn truyền thông 

thay đổi hành vi trong phòng, chống mua bán người do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành. 

 14 Huyện Hàm Yên xây dựng 12 bài phóng sự tuyên truyền về công tác bình đẳng giới trên hệ 

thống thông tin cơ sở tại các xã, thị trấn; phối hợp với Công An tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền Luật 

giao thông, tuyên truyền phòng chống mua bán người, xuất cảnh trái phép, quản lý sử dụng vật liệu nổ 

công cụ hỗ trợ cho 274 người tại xã Đức Ninh, Hùng Đức; tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền nông thôn 

mới tại 2 xã Minh Dân và Phù Lưu cho 100 người tham gia, 01 hội nghị tuyên truyền Luật trẻ em, 

phòng chống xâm hại trẻ em cho 102 người tham gia; huyện Na Hang treo 01 cụm pano, 12 băng 

zôn, khẩu hiệu về công tác bình đẳng giới tại các xã, thị trấn và tổ chức truyền thông về bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới lồng ghép với các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện 

truyền thống của các trường học của cả 03 cấp; huyện Sơn Dương lồng ghép 02 chương trình tuyên 

truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các chương trình tuyên truyền về phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; cắt, dán và căng 05 băng zôn với 10 khẩu hiệu; đăng tải  91 tin, bài trên 

sóng phát thanh và Trang thông tin điện tử huyện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy 

mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về BĐG và VSTBPN trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với 96 

buổi, phục vụ hơn 48.000 lượt người nghe; cắt dán 31 lượt băng zôn, 62 khẩu hiệu; Phối hợp với Doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức 12 buổi tuyên truyền cho 1.750 người tham dự là nhân viên, công nhân 



7 

 

* Về công tác tập huấn: 

Công tác tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới được đẩy mạnh ở 

các ngành, các cấp và được lồng ghép với nhiều hình thức và nội dung khác 

nhau. Cụ thể: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức 13 lớp tập huấn liên 

quan đến công tác trẻ em và bình đẳng giới15.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho 60 cán bộ phụ trách công tác nữ của 

Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường Trung học phổ thông tham gia tập huấn 

nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên 

chủ nhiệm ở trường Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 

tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác nữ của 100% các trường trung 

học trên địa bàn trong Tháng hành động năm 2020. 

- Sở Tư pháp thực hiện lồng ghép vấn đề giới vào các chương trình, kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý của ngành góp phần nâng 

cao nhận thức của nhân dân về vị trí, tầm quan trọng công tác bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn công tác Hội, công 

tác xã hội cho 239 cán bộ Hội các cấp lồng ghép triển khai một số nội dung liên 

quan đến công tác BĐG và VSTBPN, nhằm phát huy vai trò, sự chủ động trong 

việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và tham gia 

giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em trong thực tiễn16.  

                                                                                                                                                                                     

tại các doanh nghiệp, phát 2.110 tờ rơi tài liệu tuyên truyền với nội dung Luật An toàn giao thông đường 

bộ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ luật Lao động...; thành phố Tuyên 

Quang đã phối hợp tuyên truyền 32 tin, bài phản ánh về hoạt động Hội, về các gương tập thể, cá nhân điển 

hình, các mô hình, cách làm hay; chuyển tải kịp thời cuốn Thông tin phụ nữ Việt Nam và cuốn Thông tin 

Phụ nữ Tuyên Quang đến các chi hội làm tài liệu sinh hoạt; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Sơn phối 

hợp với Công an huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tuyên truyền về 

luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người năm 2020 cho hơn 150 hội viên 

phụ nữ trên địa bàn huyện.  
15 Triển khai tổ chức 06 lớp tập huấn về kiến thức về phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các 

hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em cho 565 đại biểu là cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện, xã, 

các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em trên địa bàn các xã Vĩnh Lợi, Phúc Ứng và Thị trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương. Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho trên 70 thành viên Ban điều hành 

bảo vệ trẻ em cấp huyện, các thành viên Tổ chức liên ngành bảo vệ trẻ em cấp xã, Nhóm thường trực 

bảo vệ trẻ em cấp xã; 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới cho 80 cán bộ, 

cộng tác viên cơ sở làm công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Lâm Bình.Tổ chức 01 lớp tập huấn 

nghiệp vụ công tác trẻ em cho trên 120 đại biểu là thành viên Ban điều hành bảo vệ trẻ em huyện, các 

thành viên Tổ chức liên ngành bảo vệ trẻ em cấp xã, Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã; tổ chức 

01 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác bình đẳng giới cho trên 90 đại biểu là Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân các xã, cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp xã và chi hội trưởng phụ nữ thôn, bản huyện 

Na Hang. Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho trên 100 đại biểu là các thành viên Ban Vì 

sự tiến bộ của phụ nữ cấp xã và người dân trên địa bàn xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; Phối hợp với 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo Hội thảo tham vấn tài liệu bồi dưỡng nữ ứng 

cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho trên 80 đại biểu là 

thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh và cấp huyện. 
16 Tổ chức 01 hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý nguồn vốn vay đối với hộ 

nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho 

293 đại biểu là cán bộ Hội chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở; 01 hội nghị tập huấn về khoa học kỹ thuật 
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3. Công tác phối hợp liên ngành  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực đã thực 

hiện tốt công tác chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức 

chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn trong quá 

trình xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình giai đoạn và 

hàng năm về công tác BĐG và VSTBPN bảo đảm gắn kết chặt chẽ với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các kế hoạch liên quan do các sở, 

ngành chủ trì thực hiện. 

 Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã 

bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và kế hoạch thực hiện tốt công 

tác phối hợp trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực 

hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và kiến thức, cung cấp thông tin, số liệu 

về giới, bình đẳng giới và việc bảo đảm điều kiện về nguồn tài chính cho hoạt 

động về bình đẳng giới. Cụ thể đã thực hiện tổ chức các hoạt động sau:  

 - Sở Tư pháp thực hiện rà soát 53 lượt văn bản quy phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành17. Qua rà soát đã phát hiện và 

kiến nghị xử lý đối với 01 Quyết định có nội dung không còn phù hợp; Sở Tư 

pháp đã tổ chức soạn thảo và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định để 

thay thế Quyết định có nội dung không còn phù hợp nêu trên (đạt 100%). Thực 

hiện rà soát, kiến nghị xử lý 29 nội dung vướng mắc của hệ thống pháp luật hiện 

hành (do Trung ương ban hành) liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của 

doanh nghiệp. Các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành đều đảm bảo phù hợp với các quy định của 

pháp luật hiện hành và các cam kết của Việt Nam về BĐG và VSTBPN. 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành các văn bản chỉ đạo; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là xây dựng "Gia đình 

văn hóa", "Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa", trong đó đề cao tiêu chí "gia đình hòa 

thuận, tiến bộ, hạnh phúc". Dự kiến năm 2020 có 90%  hộ đạt danh hiệu Gia 

đình văn hóa; trên 80% thôn, bản, tổ dân phố đạt Khu dân cư văn hóa. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

chăn nuôi gà cho 40 đại biểu là thành viên, ban lãnh đạo Hợp tác xã Gà thiến Bình Xa và các thành 

viên của tổ hợp tác tham gia chuỗi liên kết với hợp tác xã trên địa bàn huyện Hàm Yên; phối hợp tập 

huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 206 nghìn lượt hội viên phụ nữ. 

Hỗ trợ thành lập 12 tổ hợp tác với 94 hội viên phụ nữ tham gia, tiếp tục duy trì 280 mô hình phụ nữ 

làm kinh tế giỏi có mức thu nhập từ 80 triệu đồng/năm trở lên. 
17 Gồm: rà soát thường xuyên 22 văn bản (10 Nghị quyết, 12 Quyết định) do Hội đồng nhân dân 

và ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; rà soát 16 văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành (gồm 08 Nghị quyết, 

08 Quyết định) có nội dung liên quan đến lĩnh vực giá, phí, lệ phí; rà soát 15 văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành (gồm 06 Nghị quyết, 09 Quyết định) đang còn hiệu lực thi hành 

có nội dung liên quan đến việc thực thi Hiệp định CPTTP và EVFTA. 



9 

 

 4. Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề bạo lực trên cơ sở giới 

- Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-LĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định tiêu chuẩn tạm thời về 

điều kiện tối thiểu của Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 197/SLĐTBXH-

BVCSTE ngày 26/02/2019 về hướng dẫn triển khai “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm 

lánh” tại cộng đồng đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn tạm thời. Đồng thời lồng 

ghép thực hiện triển khai “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng” với các 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

- Sở Tư pháp đã biên soạn 40 tình huống pháp luật liên quan đến công tác 

hoà giải ở cơ sở, in, cung cấp 1.750 cuốn cho 100% tổ hoà giải; in bộ tài liệu bồi 

dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hoà giải viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp, cung cấp 

cho 100% tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh; đăng tải Bộ Tài liệu bồi dưỡng tập huấn 

viên hòa giải ở cơ sở và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở dành 

cho đội ngũ hoà giải viên trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Các Tổ hoà 

giải đã tiến hành hoà giải 4.040 vụ việc (tăng 435 vụ so với cùng kỳ năm 2019), 

trong đó hoà giải thành 3.390 vụ việc, đạt 83,91% (tăng 0,41% so với cùng kỳ 

năm 2019). Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, tầm 

quan trọng của bình đẳng giới, công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

gia đình18. 

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các sở, ngành liên 

quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai các hoạt 

động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình thông qua hoạt động của các mô 

hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình và lồng ghép các nội dung về bình 

đẳng giới với hoạt động của các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở19; Phối hợp 

với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” tại 

10 thôn thuộc xã An Tường, thành phố Tuyên Quang. Các thôn, xóm duy trì tổ 

chức sinh hoạt theo định kỳ 2 tháng/lần, số buổi sinh hoạt trên 30 buổi/6 tháng. 

Thông qua hoạt động câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các buổi sinh hoạt 

thôn đã tác động mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình và bình đẳng giới. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mới liên quan đến phòng, chống xâm 

hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực 

gia đình. Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện công tác phòng, 

                                                           
18 Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoàn thành trợ giúp pháp lý cho 213 người, trong 

đó tư vấn pháp luật cho 120 người, tham gia tố tụng cho 93 người; tổ chức 06 đợt truyền thông về trợ 

giúp pháp lý cho 1.495 lượt người, cung cấp 4.600 tài liệu tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý.  
19 Duy trì hoạt động 10 mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình, với 35 câu lạc bộ, 25 nhóm 

phòng, chống bạo lực gia đình. Các câu lạc bộ duy trì tổ chức tốt sinh hoạt theo định kỳ 2 tháng/lần. 
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chống mua bán người, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học; văn hóa ứng xử 

trong trường học; phòng, chống bạo lực học đường... góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức tự giác của từng cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn ngành, xây 

dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học 

đường20.  

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, diễn 

biến hoạt động của tội phạm liên quan đến gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh 

để áp dụng các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc 

rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; tiến hành quản lý chặt chẽ số đối tượng 

có tiền án, tiền sự về xâm hại tình dục để răn đe giáo dục, tuyên truyền cá biệt, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; lập danh sách những đối tượng có điều 

kiện, khả năng gây án, xâm hại phụ nữ và trẻ em và các đối tượng chưa thành 

niên có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật để đưa vào diện theo dõi. Đồng 

thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 

kiến nghị khởi tố liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại, mua bán phụ nữ và trẻ 

em; kịp thời điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp 

luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan 

người vô tội. Trong kỳ, không phát hiện nạn nhân bị mua bán. 

 5. Công tác cán bộ nữ 

a) Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách 

nhằm tăng cường cự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo 

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác cán bộ, trong đó 

quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, góp phần đưa tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp 

ủy các cấp và đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp đều đạt và vượt quy 

định của Trung ương.  

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội luôn quan tâm xây dựng  đội ngũ cán bộ nữ trong các khâu của công 

tác cán bộ, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu cán bộ nữ theo quy định; tạo điều kiện để đội 

ngũ cán bộ nữ phát triển về mọi mặt, tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí 

lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ 

* Cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp và lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ 

quan cấp tỉnh và tương đương 

- Ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 là 14/51 đồng chí, 
                                                           

20 các trường phổ thông trên địa bàn phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức trên 

700 buổi ngoại khoá tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành 

niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; phòng chống cháy nổ, môi 

trường ... thu hút được hơn 400.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia; tổ chức cho cán bộ 

giáo viên và học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn về ma tuý và các hành vi liên quan đến ma tuý 

với trên 160.000 lượt người tham gia; duy trì hình thức Hòm thư tố giác tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã 

hội  
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chiếm 27,45%; nhiệm kỳ 2020-2025  là 14/48 đạt 29,2% (trong đó có 01 Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là nữ), tăng 1,75%. 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 02/14 đồng chí, chiếm 

14,28%; nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03/13 đạt 23,08% (trong đó có 01 Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy là nữ), tăng 8,8% 

- Ban Chấp hành cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015-2020 là 

78/379 đồng chí, chiếm 20,58%; nhiệm kỳ 2020-2025 là 69/321 đạt 21,5%, 

tăng 0,92%. 

-  Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 là: 944/3.795 

đồng chí, chiếm 24,87%; nhiệm kỳ 2020-2025 là: 961/3.471 đạt 27,69%, tăng 

2,82%. 

* Cán bộ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021:  

- Đại biểu Quốc hội 03/06 đồng chí, chiếm 50%. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 21/59 đồng chí, chiếm 35,59%. 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện 90/252 đồng chí, chiếm 35,71%. 

-Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 1.139/3.690 đồng chí, chiếm 30,87%. 

6. Các chính sách ưu tiên dành cho cán bộ, công chức, người lao động 

là nữ địa phương 

Tỉnh thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính 

sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại 

học theo đúng Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết 

số 09/2016/NQ-HĐND. Trong năm 2020, thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo 

nâng cao trình độ cho 13 người trong đó 09 người là nữ; thu hút 58 người trong 

đó 46 người là nữ; Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 

09/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh về thực hiện Quyết định số 515/QĐ-

TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện 

biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016-2020, cụ thể: Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính 

Quốc gia tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương cho 

40 học viên, trong đó có 11 nữ lãnh đạo quản lý; 04 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng cho 433 người trong đó có 182 nữ. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

 1. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục về BĐG và VSTBPN chưa có 

chuyên mục, chuyên đề riêng, chủ yếu là tuyên truyền lồng ghép vào các chương 

trình công tác của các sở, ngành nên hiệu quả chưa cao.  

2. Đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG và VSTBPNi ở các cấp, các đơn vị 

đềù kiêm nghiệm, do đó kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới 
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của một số đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác bình đẳng giới nói 

riêng còn yếu. 

3. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, 

chính quyền địa phương các cấp trong quá trình triển khai thực hiện đôi khi còn 

hạn chế.̃ Một số địa phương, đơn vị nhận thức và trách nhiệm đối với công tác 

BĐG và VSTBPN còn có tư tưởng coi công tác BĐG và VSTBPN là việc riêng 

của phụ nữ; Công tác triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế 

hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa thực sự quan tâm. 

4. Nguồn lực đầu tư cho công tác BĐG và VSTBPÑ các cấp còn khó 

khăn, nhất là cấp cơ sở, nhiều nơi chưa bố trí được kinh phí hoạt động. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mở các lớp đạo tạo 

giảng viên nguồn cho các địa phương; sản xuất, cung cấp các sản phẩm truyền 

thông tuyên truyền tại cơ sở. 

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường nguồn lực hơn nữa thực 

hiện công tác BĐG và VSTBPÑ cho cơ quan Lao động -  Thương binh và Xã 

hội các cấp để triển khai công tác BĐG và VSTBPN ở địa phương, cơ sở. 

3. Đề nghị các sở, ngành và huyện, thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính 

quyền các cấp lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch chuyên môn của ngành 

vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị. 

4. Tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, bảo vệ đối với phụ nữ như: Có 

chính sách khuyến khích phụ nữ học nghề, giảm nghèo bền vững, được tiếp 

cận thông tin và hưởng thụ văn hoá, được chăm sóc sức khoẻ.  

5. Tạo điều kiện thuận lợi, hợp lý để cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, 

rèn luyện và trưởng thành; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, đề bạt 

những cán bộ nữ có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ . 

6. Cung cấp các bộ tài liệu, đa dạng hóa các hình thức và sản phẩm 

truyền thông phù hợp với vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.  

 V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch giai đoạn 

2021-2025 theo văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; thực hiện tốt chức năng 

quản lý nhà nước thực hiện công tác BĐG và VSTBPN. 

2. Đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao năng lực; các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới với nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể.  

3. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt 

động vì sự tiến bộ của phụ nữ và nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà 

nước về bình đẳng giới.  

4. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến 

bộ của phụ nữ và các chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới. 
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 Trên đây là báo cáo kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của 

phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c PCT UBND tỉnh, 

Trưởng ban VSTBPN tỉnh; 

- Vụ Bình đẳng giới; 

- Các ngành thành viên  

Ban VSTBPN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;          

- Lưu: VT, XH (Định). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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