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về bình đẳng giới năm 2022 

 

 

Căn cứ Công văn số 206/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 16/02/2023 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục 

tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

PHẦN I 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT  

VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 1. Tình hình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, 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 

 Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản trong đó có 

lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (LGG), cụ thể (có bảng danh mục kèm theo). 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới 

- Công tác tổ chức, tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới luôn 

được Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hằng năm xây dựng chương trình, kế 

hoạch lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền các văn bản liên quan đến bình đẳng giới: Luật Bình 

đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các văn bản, chương trình của 

Trung ương, của tỉnh về công tác bình đẳng giới với nhiều hình thức phong 

phú như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tuyên truyền lưu động tại 

địa phương, trên cổng thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; tổ chức tuyên truyền tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt 

Chi bộ. 

 - Thông qua các hình thức tuyên truyền đã góp phần tích cực nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức xã 

hội trong công tác bình đẳng giới, từ đó đã tạo sự hưởng ứng tích cực của các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình 

(PCBLGĐ), bảo vệ trẻ em và công tác bình đẳng giới. 

- Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022: Sở VHTTDL đã chỉ đạo các phòng, đơn 

vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các 
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huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động vì đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Thư 

viện tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu các loại sách, báo, tạp chí nói chung 

và các đầu sách có nội dung về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực, xâm hại 

phụ nữ và trẻ em đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, nhu cầu học tập, giải trí, 

nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Trung tâm Đào tạo, Thi đấu 

thể thao và Nghệ thuật lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, 

giáo dục kiến thức và kỹ năng bảo vệ tránh xâm hại đối với trẻ em với công tác 

chuyên môn nghiệp vụ; duy trì các lớp năng khiếu (Múa, Thanh nhạc, Mỹ thuật, 

Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Cầu lông, Bơi, Quần vợt...) cho đối tượng thanh 

thiếu nhi nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích cho trẻ em. Trung tâm Văn hóa và 

Thông tin Du lịch thực hiện tuyên truyền lồng ghép trước, trong và sau các buổi 

chiếu phim lưu động vùng cao được trên 80 buổi; treo khẩu hiệu tuyên truyền tại 

trụ sở đơn vị. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố ban hành Kế 

hoạch triển khai Tháng hành động vì đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới phù hợp với thực tế địa phương; tuyên truyền về bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại cho phụ nữ và 

trẻ em. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng 

hành động với nhiều hình thức, như: Tuyên truyền phát thanh bằng xe thông tin 

lưu động được 52 buổi với hơn 5.000 lượt người nghe; thực hiện treo 228 khẩu 

hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm huyện, trụ sở UBND xã, 

phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học; tuyên truyền lồng ghép tại các 

cuộc họp cơ quan, đơn vị, xóm, tổ dân phố được 502 cuộc; thực hiện tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên 60 lượt giới thiệu các hoạt 

động, mô hình, các tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống bạo lực gia 

đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. 

3. Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

- Thực hiện Chương trình Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

giai đoạn 2021 - 2025, Sở VHTTDL tích cực lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng 

giới trong việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục phối hợp 

với Ủy ban nhân dân các huyện: Hòa An, Trùng Khánh, Hà Quảng, Quảng Hòa, 

Nguyên Bình và thành phố Cao Bằng duy trì hoạt động mô hình phòng, chống 

bạo lực gia đình. Tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình” năm 2022 tại xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc và xã Vũ Minh, 

huyện Nguyên Bình. Tại Lễ phát động có đại diện 350 hộ gia đình tham gia 

đăng ký thực hiện. Nội dung đăng ký gồm 05 tiêu chí: Tiêu chí ứng xử chung 

của các thành viên trong gia đình (Tôn trọng, Bình đẳng, Yêu thương, Chia sẻ); 

Tiêu chí ứng xử vợ chồng (Chung thủy, nghĩa tình); Tiêu chí ứng xử của cha mẹ 

với con, ông bà với cháu (Gương mẫu, yêu thương); Tiêu chí ứng xử của con với 

cha mẹ, cháu với ông bà (Hiếu thảo, lễ phép); Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em 

(Hòa thuận, chia sẻ). Hằng năm, Sở đã ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn 

các địa phương kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy ước xóm, tổ dân 

phố đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới. Đến nay 100% các thôn, xóm, tổ dân 

phố có quy ước, hương ước được rà soát, bổ sung và phê duyệt.   
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Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình và phòng, chống bạo lực 

gia đình, bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện  đồng bộ, 

hiệu quả, tình trạng bạo lực gia đình giảm dần qua các năm, xây dựng ngày 

càng nhiều gia đình văn hóa có chất lượng, bền vững. Việc phổ biến, tuyên 

truyền và xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện bình đẳng giới 

được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc trên từng lĩnh vực và triển khai 

đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời 

sống xã hội. Nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, 

các cơ quan, ban, ngành về tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới trong 

việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được 

nâng lên.  

 4. Đánh giá tình hình chung triển khai thực hiện pháp luật về bình 

đẳng giới năm 2022 

Việc triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2022 của ngành 

VHTTDL đã được chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều nội dung, hình 

thức phong phú, đa dạng có tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về ý nghĩa thiết thực trong công tác bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đã có sự phối hợp tốt trong công tác triển khai các chương trình, 

hoạt động về công tác bình đẳng giới. 

PHẦN II 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã quán triệt, 

triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về bình đẳng giới tới các 

phòng, đơn vị trực thuộc; lồng ghép các chỉ tiêu của ngành được giao (chỉ tiêu 2 

của mục tiêu 3 trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới) trong các kế hoạch 

của ngành như: Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 21/02/2022 về triển khai thực 

hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2022- 2030); Kế hoạch số 736/KH-UBND ngày 

30/3/2022 về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 735/KH-UBND ngày 

30/3/2022 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong 

tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch 

1370/KHUBND ngày 02/6/2022 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 

gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 

1964/KH-UBND ngày 01/8/2022 về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025. Sở VHTTDL đã Ban 

hành Kế hoạch số 138/KH-SVHTTDL ngày 11/11/2022 về triển khai Tháng 

hành động vì đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 
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2022; chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố, triển khai lồng ghép, thực hiện nhiệm vụ được giao trong 

Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ trong các chương trình, kế 

hoạch của ngành. 

2. Kết quả thực hiện 06 mục tiêu và 20 chỉ tiêu của Chiến lược quốc 

gia về bình đẳng giới năm 2022 (Đối với ngành VHTTDL) 

- Mục tiêu 1 (trong lĩnh vực chính trị): Trong cơ quan, đơn vị thực hiện 

các quy định về bình đẳng giới trong công tác tổ chức như đề bạt, bổ nhiệm, 

đào tạo có sự cân bằng, không có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ.  

- Mục tiêu 3 (trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới): Chỉ tiêu 2: Đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người 

bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất 

một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 

đạt 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở 

mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn: Trong năm 

2022, theo số liệu thống kê thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia 

đình, trên địa bàn tỉnh có 46 hộ xảy ra bạo lực gia đình với 52 vụ, trong đó 

người gây bạo lực gia đình chủ yếu là nam giới (45 người, chiếm 97,8%); 97,8% 

người gây bạo lực được áp dụng các biện pháp phê bình, giáo dục (4 trường hợp 

xử lý vi phạm hành chính), không có trường hợp phải xử lý hình sự. Nạn nhân bị 

bạo lực chủ yếu là nữ (44 người, chiếm 95,6%), trong đó 78% nạn nhân được tư 

vấn tâm lý, pháp luật. So với năm 2021, số vụ bạo lực gia đình đã giảm 15 vụ, 

số hộ có bạo lực giảm 16 hộ, số nạn nhân bị bạo lực là nữ giảm 12 người; 79% 

nạn nhân bị bạo lực được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, 98% người gây bạo lực 

được áp dụng các biện pháp phê bình, giáo dục, có 2 trường hợp người gây bạo 

lực phải xử lý hình sự (phạt tù). 

- Ước tính kết quả thực hiện đến năm 2025: trên 80% người bị bạo lực gia 

đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các 

dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025, trên 50% người gây bạo lực gia đình, bạo 

lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

được tư vấn, tham vấn. 

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện: Một số cấp ủy Đảng, 

chính quyền, cộng đồng dân cư chưa quan tâm đúng mức đến công tác gia đình 

và trẻ em, đặc biệt là bình đẳng giới. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn 

thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đôi khi còn thiếu đồng bộ, chưa 

chặt chẽ, chưa thường xuyên. Do điều kiện địa hình phức tạp, địa bàn rộng, một 

số ít người dân trình độ nhận thức còn hạn chế vì vậy công tác tuyên truyền còn 

gặp nhiều khó khăn, kết quả triển khai còn hạn chế.  

PHẦN III 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- Việc triển khai mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 

2022 của ngành VHTTDL đã được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ với nhiều 
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nội dung, hình thức phong phú, đa dạng có tác động tích cực đến nhận thức của 

các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về ý nghĩa của công tác bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.         

- Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, kịp thời đã góp phần 

tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của các cấp, các 

ngành, các tổ chức xã hội trong công tác bình đẳng giới, từ đó đã tạo sự 

hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. 

- Các cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp tốt trong công tác triển khai các 

chương trình, hoạt động về công tác Bình đẳng giới.  

- Cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước 

về bình đẳng giới đã tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển đặc biệt là phụ nữ thuộc 

diện khó khăn, vùng sâu vùng xa là dân tộc thiểu số. Thường xuyên có kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng và cơ cấu quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ một cách hợp lý. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong quá trình 

triển khai, tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới, công tác gia đình và các 

văn bản liên quan khác đôi khi còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa thường 

xuyên; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ liên quan đến gia đình, bình 

đẳng giới hiệu quả chưa cao. 

- Công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới chưa thực sự đi 

vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao; chưa đến được với từng người dân, nhất là 

đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; việc tổ chức các hoạt 

động cho công tác bình đẳng giới còn hạn chế. 

 - Các mô hình về gia đình và PCBLGĐ chưa được triển khai sâu rộng tại 

cơ sở. 

- Kinh phí chi cho công tác gia đình và PCBLGĐ còn hạn chế, nhất là tại 

cơ sở, gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động, tuyên truyền trong đó có 

các hoạt động về bình đẳng giới.  

3. Nguyên nhân 

- Một số cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là bình đẳng 

giới; việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số đơn vị và địa phương còn chưa 

đồng bộ, chưa lồng ghép các mục tiêu, nội dung công tác bình đẳng giới vào 

kế hoạch chuyên ngành, kế hoạch tuyên truyền, vận động của đơn vị. 

- Lực lượng cán bộ làm công tác gia đình và PCBLGĐ các cấp còn mỏng, 

chưa có nhiều kinh nghiệm. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm bố trí cho 

công tác gia đình và bình đẳng giới còn hạn chế, chưa đáp ứng việc thực hiện 

các mục tiêu của công tác bình đẳng giới, đặc biệt là tại cơ sở. 

- Hiện nay do mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế đã tác 

động, làm tổn hại đến các giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh 

của công tác gia đình và bình đẳng giới; một số cán bộ, đảng viên chưa gương 



6 

 

mẫu chăm lo xây dựng gia đình mình để nhân dân noi theo, một số gia đình 

chưa thật sự chăm lo đến giáo dục con cái, xây dựng gia đình. 

- Tình trạng ly hôn, ly thân, sống thử, không đăng ký kết hôn, tệ nạn xã 

hội xâm nhập vào gia đình có chiều hướng tăng; tình trạng tảo hôn, bạo lực 

gia đình vẫn còn xảy ra; tình trạng buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục trẻ em 

diễn biến phức tạp… 

PHẦN IV 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với UBND tỉnh 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm cấp kinh phí hoạt động dành cho 

công tác gia đình và PCBLGĐ các cấp để lồng ghép triển khai có hiệu quả 

công tác bình đẳng giới; kinh phí xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình 

về gia đình và PCBLGĐ đang hoạt động và tiếp tục xây dựng các mô hình 

mới phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, nhu cầu của người dân.  

2. Đối với các Sở, ngành 

Đề nghị các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố đẩy mạnh việc 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân (nhất là nông dân người dân 

tộc thiểu số), lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức về Hiến pháp, pháp luật 

về quyền bình đẳng và Luật bình đẳng giới… lên án những hành vi vi phạm 

và kìm hãm việc thực hiện quyền bình đẳng giới như: Tình trạng bạo lực gia 

đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, phân biệt đối xử giới, những hủ tục và quan 

điểm trọng nam khinh nữ.... nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân 

dân về vị thế của phụ nữ trong xã hội. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc 

gia về bình đẳng giới năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch./. 

 

Nơi nhận:    
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Lê An 
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