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   Kính gửi:   

- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; 

- Các Phòng: Lao động Thương binh và Xã hội;  Y tế; Giáo dục 

và Đào tạo; Văn hóa - Thông tin; Tư pháp,  

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Văn bản số 18/BVSTBPN ngày 18/11/2020 của Ban vì sự tiến bộ 

của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ 

nữ, bình đẳng giới năm 2020. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác bình 

đẳng giới năm 2020 như sau: 

1. Kết quả hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn năm 2020 (Theo Phụ lục 01 gửi kèm) 

2. Đối với các phòng, ban, ngành chủ trì thực hiện các mục tiêu bình, chỉ tiêu Chương 

trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020  (theo Phụ lục 02 gửi kèm) 

 - Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Báo cáo kết quả thực hiện bình đẳng giới trong 

lĩnh vực chính trị gồm: tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp, Tỷ lệ nữ đại biểu 

HĐND các cấp, tỷ lệ các phòng, ngành và UBND các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt là nữ (mục tiêu 1). 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Báo cáo kết quả thực hiện bình 

đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, nâng cao năng lực về công tác 

bình đẳng giới (Mục tiêu 2 và 7). 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng 

giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (mục tiêu 3). 

 - Phòng Y tế: Báo cáo kết quả thực hiện báo đảm bình đẳng giới trong lĩnh 

vực y tế (mục tiêu 4). 

 -  Phòng Văn hóa - Thông tin: Báo cáo kết quả đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực 

văn hóa, thông tin (mục tiêu 5). Kết quả bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình (mục tiêu 6) 

 - Phòng Tư pháp: Báo cáo kết quả thẩm định các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến bình đẳng giới (chỉ tiêu 7.1, 7.2) 

 (có biểu mẫu báo cáo gửi kèm) 

 Yêu cầu các Phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn báo cáo về  

UBND huyện qua Phòng Lao động – TBXH (cơ quan Thường trực về bình đẳng giới)  

trước ngày 26/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Lao động – TB&XH./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Lao động - TB&XH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 
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MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT 

HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2020 

 

 I. Tình hình chung của phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương 

 Khái quát đặc điểm, tình hình hoạt động chung của Phòng, ban, ngành, đơn 

vị địa phương, trong đó nhấn mạnh các đặc điểm, yếu tố liên quan đến việc triển 

khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 II. Kết quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 

 1. Triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan 

tới công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 

 Nêu cụ thể các hoạt động triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật, 

chương trình liên quan tới công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới: 

Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành, ban hành theo thẩm quyền các văn 

bản hướng dẫn triển khai, chỉ đạo điều hành, đề xuất chính sách có liên quan 

 2. Tổ chức và hoạt động thường xuyên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ  

 2.1. Công tác tổ chức: 

 - Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của 

phụ nữ (nêu rõ số lượng các đơn vị được kiện toàn, thành lập trong năm 2019, hệ 

thống các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tính đến thời điểm báo cáo).  

 - Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ; chế độ thông tin, báo cáo. 

 - Việc cấp kinh phí cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 2.2. Hoạt động thường xuyên của Ban:  

- Công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 

nữ (hình thức, nội dung, số lượng các cuộc tuyên truyền, tập huấn; tỷ lệ lãnh đạo, 

thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ, công chức, viên chức nam và nữ 

tham gia; đánh giá hiệu quả công tác truyền thông)  

 - Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị của , 

ban, ngành, đơn vị, địa phương (Hình thức tổ chức công tác kiểm tra; số lượng đơn 

vị được kiểm tra trong năm; những kết quả nổi bật; tồn tại, vướng mắc trong triển 

khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị trực thuộc, cấp dưới; những 

kiến nghị, đề xuất nào của đơn vị kiểm tra đã được các cơ quan chức năng của chủ 

động giải quyết). 

 3. Công tác phối hợp liên ngành 

 Công tác phối hợp giữa phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương với các đơn 

vị liên quan và các ngành thành viên trong việc triển khai các hoạt động như: xây 

dựng Báo cáo thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; xây dựng và triển 

khai các kế hoạch, đề án nhằm giải quyết những vấn đề có tác động ảnh hưởng tiêu 

cực tới phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong 

chương trình công tác của phòng, Ban, ngành, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

PHÒNG, BAN,/ UBND … 

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:    ………………, ngày      tháng      năm 2020 



của địa phương; thống kê số liệu có tách biệt theo giới tính trong các lĩnh vực, tổ 

chức các hoạt động … 

 4. Công tác cán bộ nữ 

4.1. Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách 

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

4.2. Kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ  

- Đối với đơn vị, địa phương: cập nhật số liệu về phụ nữ tham gia cấp ủy 

Đảng, chính quyền, đoàn thể (các cấp) của huyện, xã, thị trấn; phụ nữ được quy 

hoạch các chức danh lãnh đạo, trong đó so sánh kết quả (việc tăng, giảm…) và hiệu 

quả so với nhiệm kỳ trước, năm trước đó.  

4.3. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp đối với 

công tác cán bộ nữ của ban, ngành, đoàn thể, đơn vị các huyện và xã, thị trấn. 

 5. Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em gái 

 - Tình hình triển khai kế hoạch số 75/KH-UBND tỉnh ngày 19/3/2018 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực 

đối với phụ nữ và trẻ em gái gắn với triển khai Đề án phòng ngừa và ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030: tuyên 

truyền, tập huấn, triển khai các mô hình liên quan,… 

 - Đánh giá những khó khăn, vướng mắc. 

 6. Các vấn đề nổi cộm có tác động, ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương 

 - Nêu những vấn đề tiêu cực đang có tác động đến sự tiến bộ của phụ nữ 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; đối với phụ nữ của cơ quan, đơn vị.

 - Nguyên nhân và các đề xuất, kiến nghị để khắc phục các vấn đề liên quan. 

 III. Khó khăn, vướng vắc 

 IV. Kiến nghị, đề xuất 

1. Với lãnh đạo UBND các huyện. 

2. Với Ban vì sự tiến bộ của phụ  nữ huyện 

3. Với các cơ quan chức năng liên quan khác 

 IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 

Nơi nhận:         TRƯỞNG BAN  

        VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ 

                     (Ký, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2: 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2020 

  

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC  
––––––––– 

Số:          /.....-...... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

       ..........  ......., ngày        tháng      năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 1. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và 

thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, 

chương trình, kế hoạch 

 a) Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới 

Stt Tên văn bản Cơ quan ban 

hành/Cấp ban 

hành 

Ngày ban 

hành 

Hình thức 

văn bản 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

… … … …. …  

 b) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (LGG) trong xây dựng chính sách, pháp luật 

Stt Tên văn bản 

được LGG 

Nội dung 

LGG 

Cơ quan 

ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

Cơ 

quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

… … … … … …  

 2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới 

 Đề nghị nêu rõ số lượng hoạt động, đối tượng, mục đích truyền thông.  

 3. Công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới 

 a) Số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới tại cấp 

tỉnh/huyện/xã:  

- Số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới tại cấp tỉnh/tổng số? 

- Số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới tại cấp huyện/tổng số? 

- Số lượng cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới tại cấp xã/tổng số? 

b) Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới:  

 + Số các lớp tập huấn được tổ chức, nội dung tập huấn 

 + Đối tượng tham gia  

 + Số lượng người tham gia (có phân tách giới tính) 

 c) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện pháp luật 

về bình đẳng giới 

 - Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra tại địa phương 

 - Nội dung thanh tra, kiểm tra (ví dụ như: thực hiện chính sách, pháp luật lao động 

đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp, truyền thông, quảng cáo mang định kiến 

giới…) 

 - Số lượng các vụ việc bị xử phạt/ hình thức xử phạt/ mức xử phạt 

  d) Công tác nghiên cứu, thống kê, công bố thông tin, số liệu 

 Nêu rõ số lượng các nghiên cứu, công bố thông tin, số liệu về bình đẳng giới 

 đ) Kinh phí địa phương và huy động dành cho hoạt động bình đẳng giới  



 

Năm Kinh phí (triệu đồng) Ghi chú 

Chi thường xuyên Huy động (dự kiến) 

2019    

2020    

  e) Hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới 

 Nêu rõ các hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới hoặc lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới đã được triển khai thực hiện tại địa phương 

 4. Đánh giá tình hình chung triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới 

 

PHẦN II 

TÌNH HÌNH  VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA 

VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

I. Mục tiêu 1  

1. Các hoạt động giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị 

2. Kết quả thực hiện mục tiêu: 

- Số lượng/Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025;  

- Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội 

- Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, quy hoạch 2021-

2026 

- Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện/tỉnh; tỷ lệ nữ quy hoạch 

trong các vị trí lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh/huyện/xã nhiệm kỳ tới 

- Đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội: số lượng/tỷ lệ nữ giữ 

chức vụ chủ chốt 

3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

II. Mục tiêu 2 

1. Các hoạt động làm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc 

làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số 

đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động 

2.  Kết quả thực hiện mục tiêu: 

Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu của mục tiêu 2 tại địa phương 

3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

III. Mục tiêu 3 

1. Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự 

tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

2. Kết quả thực hiện 2 chỉ tiêu của mục tiêu 3 tại địa phương (trong đó chỉ tiêu 1 

của mục tiêu 3 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 

của Thủ tướng Chính phủ) 

3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

IV. Mục tiêu 4 

1. Các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe 

2.  Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu của mục tiêu 4 tại địa phương 

3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

V. Mục tiêu 5 

1. Các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin. 



2. Kết quả thực hiện 2 chỉ tiêu của mục tiêu 5 tại địa phương (trong đó chỉ tiêu 1 

của mục tiêu 5 được thay thế theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

VI. Mục tiêu 6 

1. Các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ 

bạo lực trên cơ sở giới. 

2.  Kết quả thực hiện 3 chỉ tiêu của mục tiêu 6 tại địa phương (trong đó chỉ tiêu 2 

của mục tiêu 6 được điều chỉnh theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

VII. Mục tiêu 7 

1. Các hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 

2.  Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu của mục tiêu 7 tại địa phương 

3. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

PHẦN III 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được. 

2. Khó khăn, vướng mắc. 

PHẦN IV 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

Nơi nhận: 

- ...............; 

- ................; 

- Lưu: VT. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 
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