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BÁO CÁO 

Hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bình đẳng giới năm 2022 

 
 

 

Kính gửi: Sở Lao động thương binh và xã hội Ninh Bình 

 

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 2161/CV-VSTBPN ngày 01/12/2022 

của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo hoạt động vì sự tiến 

bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới năm 2022. 

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện, Sở Tài chính tổng hợp báo 

cáo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới tại cơ quan Sở Tài 

chính năm 2022, như sau: 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

 Trên cơ sở Kế hoạch số 15/KH-SLĐTBXH ngày 17/3/2022 của Sở Lao 

động thương binh và xã hội về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến 

bộ của phụ nữ tỉnh Ninh Bình năm 2022, Sở Tài chính quán triệt và triển khai 

kịp thời các nội dung kế hoạch thông qua các cuộc họp giao ban, sơ kết tại cơ 

quan Sở. 

 2. Kết quả đạt được 

 2.1. Về công tác tuyên truyền 

 Sở Tài chính đã thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

phụ nữ, công tác cán bộ nữ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

qua các cuộc họp, hệ thống quản lý văn bản Ioffice, trang thông tin điện tử của 

Sở như: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban B thư về tiếp tục đẩy 

mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 

08/7/2021 về thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/5/2021 

về thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 52/KH-UBND 

ngày 15/3/2022 về thực hiện Chương trình “Truyền thông về bình đẳng giới đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 
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24/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng 

giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn 1 từ 

năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 15/KH-

SLĐTBXH ngày 17/3/2022 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc thực 

hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Ninh Bình năm 2022; 

triển khai tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2022), 

tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022) với tinh thần hiệu quả, sáng tạo, có 

sức lan toả và phù hợp với điều kiện thực tế của Sở.... 

 2. Về công tác cán bộ nữ 

 Sở Tài chính luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, bổ 

nhiệm, đào tào, bồi dưỡng và bố trí sử dụng công chức lãnh đạo, quản lý là nữ 

phù hợp năng lực, sở trường, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm theo từng giai đoạn, thời kỳ, tạo 

điều kiện thuận lợi, hợp lý nhất để cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và 

trưởng thành. Kết quả cụ thể trong năm 2022, tổng số nữ thuộc Sở là 40/68 

người, chiếm tỷ lệ 58,82%, trong đó: 

 - Công chức nữ tham gia cấp ủy Đảng giai đoạn 2020-2025: có 03/15 

đồng chí, chiếm tỷ lệ 20%. 

 - Công chức nữ tham gia quản lý, lãnh đạo chủ chốt của Sở (lãnh đạo cấp 

Sở, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng): có 09/25 đồng chí, chiếm tỷ lệ 36% 

(gồm: Lãnh đạo cấp Sở: 01 nữ (Phó Giám đốc; Trưởng phòng: 02 nữ; Phó 

trưởng phòng: 06 nữ). 
 

 3. Đánh giá chung 

 3.1. Ưu điểm 

Sở Tài chính luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ nói chung và của Sở Tài chính nói riêng, tạo điều kiện mọi mặt để 

cán bộ nữ học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Trong thời gian qua, 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ thuộc Sở Tài chính nhận 

thức sâu sắc được vai trò, nhiệm vụ của mình, không ngừng học tập, rèn luyện 

để nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, giải quyết hài hòa giữa 

công việc cơ quan và gia đình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

3.2. Tồn tại, hạn chế 

 Công chức phụ trách công tác phụ nữ đều làm công tác kiêm nhiệm nên 

trong một số nội dung, hoạt động còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 
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III. Phương hướng, nhiệm vụ  trọng tâm năm 2023 

1. Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác truyền thông về bình đẳng giới 

và sự tiến bộ của phụ nữ. 

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình 

đẳng giới theo quy định; thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các hoạt 

động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của cơ quan, đơn vị. 

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức nữ thuộc 

ngành tài chính. Thực hiện kịp thời và đúng chế độ, chính sách đối với công 

chức, viên chức, người lao động nữ; đồng thời, vận động công chức, viên chức, 

người lao động nữ tích cực tham gia phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

4. Tổ chức triển khai hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày phụ nữ 

Việt Nam 20/10, Tháng hành động về bình đẳng giới và và phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2023 và các hoạt động khác. 
 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, 

công tác bình đẳng giới năm 2022. 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT. MT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Thăng 
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