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BÁO CÁO
Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ
Thực hiện công văn số 3540/LĐTBXH-BĐG ngày 20/10/2011 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo hai năm tình hình thực hiện Nghị
quyết số 57/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4
năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước;
Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả 02 năm
thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 57/NQ-CP CỦA CHÍNH
PHỦ
- Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có diện tích 5.903,940 km2,
dân số cuối năm 2011 ước trên 2,7 triệu dân. Trong hai năm qua do ảnh hưởng
khủng hoảng kinh tế chung của cả nước và thế giới nhưng kinh tế Đồng Nai vẫn
tiếp tục tăng trưởng. Kinh tế, chính trị, xã hội nhìn chung ổn định và phát triển.
- Được sự quan tâm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh trong việc thường xuyên chỉ đạo,
quán triệt, triển khai, Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW về công
tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Ngày 22/12/2010 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc
gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Quyết định số 1241/QĐ-TTg
ngày 22/7/2011 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai
đoạn 2011 – 2015.
- Ngày 11/5/2011 Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm
thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII)
thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “công tác phụ nữ thời
kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 57/NQ-CP CỦA CHÍNH
PHỦ
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo
Để thực hiện nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội đã tham mưu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:
Số 05 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0612.636.222; Fax: 0613.846.186; Email: binhdanggioidn@yahoo.com

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/4/2010 về triển khai thực hiện Nghị
định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị
quyết số 57/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4
năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ
tỉnh Đồng Nai đến năm 2010. Trong 25 chỉ tiêu thuộc 05 mục tiêu của báo cáo,
tỉnh Đồng Nai đều vượt hoặc bằng so với chỉ tiêu, mục tiêu của quốc gia.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày
10/6/2011 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày
15/11/2011 về việc Phê duyệt chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh
Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày
20/9/2010 về việc Quy định tạm thời hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với
cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đồng Nai. Trong đó có những quy định
ưu tiên hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ đi học tập.
2. Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban VSTBPN và bình
đẳng giới
Để kiện toàn tổ chức bộ máy, Ban VSTBPN tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tham
mưu UBND tỉnh:
- Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 về kiện toàn tổ chức, bộ
máy Ban VSTBPN tỉnh; Quyết định 2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của
UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh theo
đó ông Nguyễn Thành Trí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban thay bà
Huỳnh Thị Nga làm Trưởng ban trước đó và Quyết định 2842/QĐ-VSTBPN
ngày 01/11/2010 của Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Đồng Nai về việc
ban hành quy chế hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 về việc thành lập Phòng
Bình đẳng giới trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
3. Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác Vì sự tiến bộ
của phụ nữ và bình đẳng giới.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Luật Bình đẳng
giới cho hơn 200 cán bộ làm công tác Lao động, Thương binh và Xã hội tại các
huyện, xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền, cấp phát tài liệu
bình đẳng giới cho 1.300 cán bộ quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Năm 2011 tổ chức tập huấn chuyên đề về bình đẳng giới cho 185 cán bộ
làm công tác bình đẳng giới và VSTBPN của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, 11
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huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và cán bộ phụ trách công tác gia
đình, trẻ em, bình đẳng giới của các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
- Tổ chức hội nghị, tập huấn triển khai Kế hoạch 3910/KH-UBND ngày
10/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai cho gần 200 cán bộ làm công tác lao động,
thương binh và xã hội cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và
171 cán bộ xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
- Phối hợp Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cao
ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tổ chức hội thảo tập huấn công ước CEDAW
và các chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Phối hợp tổ chức, tọa đàm về hôn
nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho 85 cán bộ cấp tỉnh,
huyện.
- Phối hợp Ban quản lý dự án Ô, Vụ Bình đẳng giới, Bộ lao động – Thương
binh và Xã hội tổ chức 03 lớp tập huấn mẫu nâng cao năng lực thực hiện Luật
Bình đẳng giới cho hơn 100 người, đối tượng là cán bộ dân cử, cán bộ làm công
tác đảng và cán bộ chính quyền nhà nước.
4. Công tác thông tin tuyên truyền
- Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 35-KH/PN về việc hành động
thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương
trình hành động của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPNVN về thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phụ nữ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 07 ngày
06/5/2011 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới cho toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh. Kết quả hội thi có
20.193 bài dự thi trong và ngoài tỉnh. Nam giới tham gia dự thi có 7.415/20.193
bài dự thi chiếm 36,72%. Tổng kết cuộc thi có 06 tập thể và 18 cá nhân được
nhận giấy khen của Ban VSTBPN tỉnh.
- In ấn và phát hành 3.000 cuốn tài liệu Hỏi đáp về bình đẳng giới cho các
cơ quan đơn vị trong tỉnh để phục vụ cuộc thi tìm hiểu pháp luật Bình đẳng giới.
- Phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục bình
đẳng giới phát sóng trên đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai hàng tháng
và phối hợp tuyên truyền, giới thiệu các nữ ứng cử viên tham gia vào HĐND các
cấp.
- Tổ chức Hội thảo lồng ghép giới trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai; hội thảo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số
57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ
Chính trị về tăng cường công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước; hội thảo đóng góp lấy ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện
chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn
2011-2015.
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- Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức thi tìm hiểu Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao ý thức xây dựng đời sống văn hóa
mới.
- Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách lao
động, bảo hiểm, Luật Công đoàn, Luật Bình đẳng giới cho trên 25.600 lượt
công nhân lao động, đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp trong tỉnh; chỉ
đạo 989 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp tổ chức quán triệt phổ biến
Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 32.121 lượt cán bộ công đoàn và công nhân viên
chức. Riêng khối ngoài quốc doanh phổ biến trên hệ thống bản tin và loa phát
thanh nội bộ.
Được sự quan tâm và phối hợp của các cấp ủy Đảng, đến nay, đối tượng
được triển khai Nghị quyết không những là cán bộ, hội viên trong hệ thống Hội
LHPN mà còn mở rộng trong Đảng viên, cán bộ chủ chốt của các ban, ngành,
đoàn thể cấp huyện và cơ sở.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm, nguyên nhân
a) Những mặt làm được
- Qua hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ
nhìn chung các mục tiêu về nâng cao vai trò, vị trí của chị em phụ nữ đã có
nhiều chuyển biến, khởi sắc. Đặc biệt là khi Luật Bình đẳng giới ra đời và có
hiệu lực từ năm 2007, đã giúp chị em và xã hội nhìn nhận và đánh giá vai trò,
đóng góp to lớn của phụ nữ một cách thực chất và đúng đắn hơn. Phụ nữ Việt
Nam nói chung và phụ nữ Đồng Nai nói riêng đang ngày càng chiếm giữ những
vị trí quan trong trong tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và
góp phần to lớn vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.
- Cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 10/6/2011 về việc thực hiện Chiến lược
quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và
Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về việc Phê duyệt chương
trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
- Tổ chức nhiều hình thức truyền thông đa dạng về thực hiện Nghị quyết số
57/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn
đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007
của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời ký đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước;
- Thông qua công tác tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp
đã nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phụ nữ, trở thành hành động thực
tiễn. Các chính sách ưu tiên về giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ, học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ được quan tâm; việc chăm sóc sức
khỏe, tổ chức khám và chữa bệnh cho phụ nữ sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc
sức khỏe sinh sản được lưu tâm thực hiện; thành viên các sở, ban, ngành tham
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gia Ban VSTBPN các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho ban cùng cấp đề ra
nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là các hoạt động của phụ nữ, giáo dục đào tạo,
y tế, xóa đói giảm nghèo...
b) Nguyên nhân.
- Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương kịp thời của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- UBND tỉnh kịp thời cung cấp kinh phí để các hoạt động tập huấn, truyền
thông đạt kết quả cao và đúng tiến độ.
- Có sự phối hợp, quan tâm của các ngành, các cấp, sự ủng hộ tham gia của
nhân dân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
Mặc dù có nhiều thuận lợi ở trên nhưng công tác triển khai Nghị quyết số
57/NQ-CP của Chính phủ vẫn còn một số khó khăn nhất định.
- Công tác triển khai, tuyền truyền, tập huấn vẫn còn yếu ở cấp cơ sở, đặc
biệt là ở phường, xã, thị trấn và ấp, khu phố.
- Tỷ lệ nữ tỉnh Đồng Nai trúng cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 còn thấp (dưới 30%).
- Tỷ lệ nữ tham chính trong các cơ quan nhìn chung còn thấp, nhiều cơ
quan không có hoặc rất ít phụ nữ tham gia làm lãnh đạo.
b) Nguyên nhân
- Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành còn chưa đồng bộ, nhất quán.
- Một số cơ quan chưa thật sự chủ động trong công tác tổ chức, triển khai
thực hiện cũng như chưa có kế hoạch hành động thể hiện ở các chính sách cụ
thể, rõ ràng, chưa có bước đột phá để để thúc đẩy phát triển hơn nữa công tác
cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn còn tồn tại, cộng thêm đó là tâm lý tự
ti, an phận của một số bộ phận phụ nữ.
3. Đề xuất kiến nghị
- Các Sở, Ban, ngành cần quan tâm hơn nữa về công tác cán bộ nữ. các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra phải sát thực, mang tính khả thi cao và trở thành hành
động thực tế.
- Các Sở, Ban, ngành phải xây dựng và thực hiện đạt các mục tiêu của Kế
hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh Đồng Nai giai
đoạn 2011-2015 và lồng ghép vào kế hoạch hành động của đơn vị mình.
- Lồng ghép giới vào tất cả các lĩnh vực như lao động, y tế, dạy nghề, đào
tạo….. đảm bảo ít nhất có 40% phụ nữ tham gia.
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IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI.
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chỉ đạo và thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị, Nghị quyết số
57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ và Nghị quyết số 07-NQ/TU của
Ban Thường vụ tỉnh ủy (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày
27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước đạt kết quả cao nhất.
- Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để xây dựng, đào tạo lực lượng cán
bộ nữ ngày càng khỏe mạnh về thể lực và tinh thần, nâng cao trình độ chuyên
môn, chính trị, nghiệp vụ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật
Phòng, chống bạo lực gia đình và các nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan.
Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và nhân dân về đạo đức, lối sống,
sống có trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm giới.
- Tiến hành đánh giá kết quả triển khai hàng năm, tổ chức kiểm tra giám
sát việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57 của
Chính phủ. Tổng kết thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung và có biện pháp tốt hơn
nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bình đẳng giới./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Bộ Lao động – TBXHl;
- Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐ-TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Chánh VP, UBND tỉnh;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Thường trực Ban VSTBPN Sở.
-Lưu: VT, BĐG.

(đã ký)

Lê Thị Mỹ Phượng

11/2011/Quang.
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