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BÁO CÁO  

Kết quả hoạt động công tác Bình đẳng giới,  

vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022. 

 

Kính gửi: Sở Lao động TB & XH tỉnh Lào Cai 

Thực hiện Văn bản số 2783/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2022 của Sở Lao động 

Thương binh & xã hội tỉnh Lào Cai về việc báo cáo kết quả hoạt động công tác Bình 

đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác năm 2022  

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  

a) Công tác chỉ đạo. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 

07/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; 

Ban dân tộc tổ chức quán triệt các văn bản về Bình đẳng giới của tỉnh cho cán bộ, 

công chức cơ quan như: Kế hoạch số 43/UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về triển khai thực hiện đề án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí 

lãnh đạo và quản lý ở cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2020 - 2030” trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai.  Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thực 

hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 

2030. Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai dự án 

8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 

em”. Thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch 356/KH-UBND ngày 28/102022 của 

UBND tỉnh về triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 

28/2/2022 về thực hiện công tác dân tộc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp tục 

tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và 

gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật liên quan đến phụ 

nữ, trẻ em cho cán bộ, công chức, người lao động thông qua các cuộc họp cơ quan, tọa 
đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cấp ủy và cơ quan thường xuyên quan tâm 

đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm đối với cán bộ nữ của cơ quan. 

 Hướng dẫn Phòng Dân tộc cấp huyện tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, trong 

đó tập trung vào các nội dung được phụ nữ quan tâm nhiều như: Kết hôn, khai sinh, bảo 

vệ quyền lợi của phụ nữ. 

UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN DÂN TỘC 

 

  Số:            /BC-BDT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lào Cai, ngày         tháng 12 năm 2022  
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         b) Công tác phối hợp liên ngành   

Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền thực hiện 

bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. 

 Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề xuất, nhu cầu vốn thực hiện dự án 8, 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

Tham gia diễn đàn Bình đẳng giới trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ do Hội liên 
hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy Bình đẳng giới và 

tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ do GPCD tổ chức, Hội thảo khoa học nghiên cứu 

thực tiễn, đề suất giải pháp và mô hình hỗ trợ nhóm phụ nữ đặc thù tại tỉnh Lào Cai.  

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐN ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh 

về chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số 

vùng khó khăn, phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn 

tỉnh. 

2) Công tác tổ chức và Hoạt động thường xuyên của Ban vì sự tiến bộ của phụ 

nữ 

Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-BDT ngày 12/1/2022 Về việc kiện 

toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ban Dân tộc tỉnh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan hiện có 

05 cán bộ, công chức, trong đó có 03 cán bộ nữ. 

Ban vì sự sự tiến bộ của phụ nữ tham mưu kịp thời cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan 

trong tổ chức hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công 
chức nữ cơ quan, thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống, tinh thần cho cán bộ, công 

chức nữ.  

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ nữ theo quy định, hàng năm tổ 

chức tốt ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

20/10. Tổ chức cho cán bộ, công chức nữ được đi tham quan học tập, trao đổi kinh 

nghiệm công tác trong và ngoài tỉnh. 

3.Công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về sự tiến bộ của phụ 

nữ và bình đẳng giới 

Phối hợp với Sở Tư Pháp, UBND các huyện, thị xã, tổ chức 02 Hội nghị tuyên 

truyền về Bình đẳng giới tại 02 xã Mô hình điểm xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai; xã Lùng 

Cải, huyện Bắc Hà, cho gần 240 người là trưởng thôn bản, người uy tín, các đoàn thể 

quần chúng thôn, bản và đồng bào dân tộc thiểu số; Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn về 

Bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới tại huyện Si Ma Cai, Bát Xát, Bảo Thắng, Sa 

Pa, Văn Bàn cho gần 500 người là trưởng thôn bản, người uy tín, các đoàn thể quần 

chúng thôn, bản. 

Tham gia các hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới có 43% số 

học viên nữ tham gia. Tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh có 35% đại 

biểu nữ tham gia. 

2. Công tác cán bộ nữ trong cơ quan 

Ban Dân tộc tỉnh luôn quan tâm tới công tác cán bộ nữ; giới thiệu, quy hoạch công 

chức nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của cơ quan từng bước nâng cao vai trò, vị thế 

của cán bộ, công chức nữ trong cơ quan.  
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 Ban Dân tộc tỉnh có 29 công chức, trong đó có 12 người cán bộ, công chức nữ; 

chiếm 41,3%, có 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng ban; 04 đồng chí giữ chức vụ Phó 

Trưởng phòng; 02 đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn; 01 đồng chí giữ chức Chủ 

tịch Hội Chữ thập đỏ cơ quan; 02 đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ; 07 công chức nữ có 

trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 

– 2025 đã có 01 đồng chí được quy hoạch vào chức danh Trưởng ban, 04 đồng chí được 

quy hoạch và chức danh trưởng, phó phòng.  

Cơ quan Ban Dân tộc hiện có 13 cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nữ 05 người 
chiếm 38%. Cán bộ nữ cơ quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2022 100% 

cán bộ nữ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Bình đẳng giới trong đồng bào Dân tộc thiểu số  

Công tác bình đẳng giới được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan 

tâm chỉ đạo sát sao, lồng ghép vào các lĩnh vực hoạt động như: Giáo dục, y tế, văn hóa, 

kinh tế, tham gia chính trị, hoạt động cộng đồng... đạt được nhiều kết quả tích cực. Quyền 

và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ nói chung và phụ nữ người dân tộc thiểu số 

nói riêng trên các lĩnh vực ngày càng được cải thiện, vị thế, vai trò của phụ nữ ngày càng 

được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, phụ nữ ngày 

càng đóng góp quan trọng vào vào sự nghiệp chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và văn 

hóa của địa phương. Phụ nữ người dân tộc thiểu số tích cực vươn lên trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội và gia đình. Công tác phòng chống bạo lực gia đình được triển khai 

tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa công tác phòng chống bạo lực gia đình 

vào chương trình hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh hoạt động của tổ 
hòa giải cơ sở ở thôn, bản, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng dòng họ 

trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

4. Đánh giá chung. 

Công tác bình đẳng giới được cấp ủy, cơ quan chỉ đạo sát sao, lồng ghép vào các 

hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cán bộ, công chức nữ.  

Công tác quy hoạch đối với cán bộ, công chức nữ được quan tâm, góp phần nâng 

cao tỷ lệ cán bộ, công chức nữ giữ các vị trí lãnh đạo của cơ quan. Tăng cường công tác 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giúp cho cán bộ nữ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức nữ, 

các chế độ, chính sách dành cho cán bộ nữ theo quy định của Nhà nước. 

Công tác bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số: Tỉnh Lào Cai luôn quan 

tâm công tác thúc đẩy bình đẳng giới, gắn thực hiện  bình đẳng giới với phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 về chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021 - 2030, các mục tiêu được triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức khác nhau, phù 

hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng 

cách về giới, thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. 

Công tác triển khai Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ được thực hiện tốt, tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, 

bình đẳng giới cho đồng bào DTTS, từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc 
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thiểu số về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng đời sống 

văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tuy nhiên việc thực hiện bình đẳng giới trong đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó  

khăn do còn tồn tại một số phong tục, tập quán lạc hậu, không đồng đều nhận thức về 

giới, bình đẳng giới, khoảng cách giới còn nhiều hạn chế, tình trạng bạo lực trong gia 

đình cá biệt vẫn xẩy ra. Phụ nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo các cấp còn ít, tỷ lệ chưa 

tương xứng với số lượng, sự phát triển của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 

5. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

 Phối hợp triển khai dự án 8, thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 

cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, gắn với thực hiện 

Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức cơ quan về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 

 Tiếp tục rà soát quy hoạch bổ sung cán bộ nữ vào danh sách quy hoạch của cơ 

quan, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo đạt tỷ lệ cao, tương xứng 

với tỷ lệ cán bộ nữ cơ quan. 

 Tổ chức tốt các hoạt động cho cán bộ, công chức nữ như: Tham quan, tọa đàm, văn 

hóa, văn nghệ... nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam 20/10. 

 Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức  nữ theo quy định của 
Nhà nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức nữ. 

Trên đây là báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh về kết quả hoạt động công tác bình đẳng 

giới và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Vụ DTTS - UBDT; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT,TT&ĐB. 

         
         KT.TRƯỞNG BAN 

         PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

 
            Mã Én Hằng 
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