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SỞ, NGÀNH/ UBND HUYỆN… 

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 2019 

 

MẪU BÁO CÁO SƠ KẾT/TỔNG KẾT 

HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2019 

 I. Tình hình chung  

 Khái quát đặc điểm, tình hình hoạt động chung của 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 trƣơng, chính sách, pháp luật, chƣơng 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 thƣờng 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, 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; 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 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 
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đơn vị, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 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 Bộ, ngành: cập nhật  số liệu về phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng, phụ 

nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, 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. 

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

chính quyền, đoàn thể (các cấp) của địa phương; 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 đơn vị. 

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

 - Tình hình triển khai 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 hƣởng đến phụ nữ và trẻ em gái 

trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của ngành/ tại địa phƣơng 

 - 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, vƣớng vắc 

 IV. Kiến nghị, đề xuất 

 IV. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ  

 

Nơi nhận:         TRƢỞNG BAN  

        VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ 

          (Ký)  
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