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KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2006 và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành 
Luật Bình đẳng giới đã góp phần quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh 
vực, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của cả phụ nữ, bảo đảm quyền con người, 
quyền công dân và an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, 
Luật Bình đẳng giới đấ bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc nhất định trong một số quy 
định của Luật và trong công tác tổ chức thực hiện.

Để đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, 
tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
về bình đẳng giới và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, ủy 
ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổng két 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

I.MỤC ĐÍCH, YỂU CẦU

1. Muc đích

- Tổng kết, đánh giá một cách toàn diện về tình hình thực hiện và tác động của 
việc thi hành Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn Luật Bình đẳng giới trên 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó bao gồm: những kết quả đạt được, hạn chế, 
yếu kém, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân xuất phát từ việc thực hiện các quy 
định và tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giói;

- Đánh giá sự phù họp của Luật Bình đẳng giới với Hiến pháp năm 2013 và sự 
thống nhất, đồng bộ của với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; 
đánh giá sự tương thích của Luật Bình đẳng giới với các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước Liên họp quốc về xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW);

- Đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế là cơ sở 
để báo cáo Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội về các biện pháp, giải pháp nhằm 
đảm bảo hoàn thiện hệ thống thực thi chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.



2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên 
phạm vi toàn tỉnh và tại từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; bảo đảm đúng nội 
dung, mục đích và tiến độ đề ra; bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả;

- Đánh giá đúng tình hình 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Làm rõ những kết quả, thành tựu đã đạt được, những mặt còn 
hạn chế, tồn tại. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm ữong công tác quản lý, triển 
khai các quy định của Luật Bình đẳng giới;

- Phân công nhiệm vụ họp lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, địa phương và đảm bảo sự phối họp chặt chẽ của các cơ quan liên 
quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết;

- Kết quả tổng kết phải có sự tham khảo ý kiến đánh giá của cán bộ, công chức, 
viên chức, người dân trong cộng đồng.

II. PHAM VI VÀ CÁC HOAT ĐỒNG TỔNG KẾT• • •

1. Phạm vi

- Tổng kết việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn thi hành kể từ ngày Luật được ban hành đến ngày 01/5/2017 trên phạm vi 
toàn tỉnh.

- Đánh giá công tác triển khai thi hành và tác động của các quy định Luật Bình 
đẳng giói, các văn bản hướng dẫn Luật được thực hiện tại các sở, ban, ngành, hội, 
đoàn thể tỉnh và từng địa phương.

2. Hình thức và hoạt động tổng kết

- Căn cứ quy định của Luật Bình đẳng giới các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; 
ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) tùy theo tính chất 
và khối lượng công việc có thể quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc đánh giá 
tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

- Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị phối họp với Sở Lao động -  Thương 
binh và Xã hội thực hiện triển khai xây dựng Báo cáo tổng họp và tổ chức hoạt động 
tổng kết toàn quốc 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

III. NỘI DƯNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết tình hình triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó tập 
trung vào các nội dung chính sau: việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai, 
ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; tình hình quán triệt, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên
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chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác đào 
tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 
làm công tác bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về 
bình đẳng giới.

2. Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới thuộc 
phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trong đó tập trung vào các nội dung: ban hành các quy 
định, hướng dẫn ừiển khai và việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 
của từng lĩnh vực; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, chính sách, chương trình; nguồn kinh phí cho hoạt động bình đẳng giói; 
thống kê số liệu liên quan lĩnh vực bình đẳng giới, số liệu tách biệt giới.

3. Nêu ra những hạn chế, vướng mắc, những khoảng trống giữa quy định của 
Luật Bình đẳng giới và việc thực thi trong thực tế, đồng thời phần tích rõ nguyên 
nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc; xác định những vấn đề 
mới nảy sinh trong thực hiện bình đẳng giới cần được điều chỉnh.

4. Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa những quy định của Luật Bình đẳng giới 
với những quy định của Hiến pháp năm 2013, các bộ Luật/Luật hiện hành và các điều 
ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, những vấn đề mới phát sinh cần 
được điều chỉnh.

5. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sử Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối họp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu ủy  ban Nhân 
dân tỉnh trong việc tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn 
tỉnh.

- Chủ trì, phối họp tổ chức các hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình 
đẳng giới trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể:

+ Xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình 
đẳng giới theo Hướng dẫn của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội.

+ Hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 
ở các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Tổng họp kết quả báo cáo của các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
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- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 
trong việc chủ trì và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác 
thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới trong các lĩnh vực lao động, 
giáo dục nghề nghiệp: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề 
xuất.

“ Thực hiện rà soát và đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới theo các 
nguyên tắc quy định tại Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt 
đối xử đối với phụ nữ (CEDAW).

2. Sở Tư pháp

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bỉnh đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Ke hoạch, trong đó tập 
trung vào một số nội dung chính sau:

- Tình hình thực hiện thẩm định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên 
nhân trong thực hiện và phối hợp thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

3. Sở Nôi vu
0 •

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: thành 
tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Đánh giá việc: ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về quy 
hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; tổ chức thực hiện các quy định về tuổi bổ nhiệm, đào 
tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện các quy định về hỗ 
trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con 
dưới 36 tháng tuổi.

4. Sử Tài chính

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kể hoạch, trong đó tập 
trung vào nội dung chính sau:

- Đánh giá việc cấp phát ngân sách cho hoạt động bình đẳng giới.
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- Đánh giá việc thực hiện các quy định ưu đãi về thuế và tài chính cho doanh 
nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

5. Sử Kế hoạch và Đầu tư

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào việc đánh giá việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây 
dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

6. Cục Thống kê tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào việc đánh giá việc thống kê, thu thập, cung cấp thông tin, số liệu về giới và 
bình đẳng giới.

7. SỞYtế

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế: thành tựu 
đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các 
chính sách hỗ trợ khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là phụ 
nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 
theo quy định của Chính phủ.

- Đánh giá việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế, 
đặc biệt là công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Binh đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

9. Sở Văn hóa và Thể thao

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào một số nội dung chính sau:
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- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, 
thể thao và lĩnh vực gia đình: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân 
và đề xuất.

- Đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định lồng ghép vấn đề 
bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và lĩnh vực gia đình.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông, chú trọng đến kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các 
hạn chế của công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về việc thực hiện Luật 
Bỉnh đẳng giới thông qua các lĩnh vực quản lý: báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền 
hình, thông tin điện tử.

- Đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới thông qua việc xây dựng các 
văn bản chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, 
thông tin điện tử trong việc giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới qua các 
ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình và thồng tin điện tử.

11. Sở Giáo duc và Đào tao• •

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật 
Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập 
trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Đánh giá việc thực hiện đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào các 
chương trình giáo dục trong nhà trường; rà soát chương trình, tài liệu giảng dạy để 
loại bỏ kiến thức, thông tin, hình ảnh thể hiện định kiến giới.

12. Ban Dân tôc tỉnh

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới đối với những nội dung nêu tại 
Phần II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng
9  r
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- Đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt 
đọng bmh đang giơi tại vung sau, vung xa, vung đông bào dân tôc thiêu sô và vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

13. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: việc tham mưu 
các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2010 -  
2015 và 2015 -  2020; Việc ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về 
quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; tổ chức thực hiện các quy định về tuổi bổ nhiệm 
đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức.

14. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Tong ket 10 nam thi hanh Luạt Bmh đăng giới trong phạm vi, thâm quyền 
được giao đối với những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch này, trong đó 
tập trung vào một sô nội dung được quy định tại Điều 30 Luật Bình đẳng giới và các 
văn bản hướng dẫn Luật.

15. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động 
tỉnh, Tỉnh đoàn và các hội, đoàn thể khác trong phạm vi chức năng của mình to 
chức triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trong phạm 
vi, thẩm quyền được giao đối với những nội dung nêu tại mục II và III của Ké hoạch 
này, trong đó tập trung vào đánh giá việc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật 
bình đăng giới và thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình theo quy định 
tại Điều 31 Luật Bình đẳng giới.

16. ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới bằng hình thức phù 
họp với tình hình thực tế tại địa phương theo các nội dung quy định tại mục II và III 
của Kế hoạch này; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 
(theo đề cương hướng dẫn báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)- gửi 
Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tổng hợp.

V. VỀ TIẾN Đ ộ XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ TRIỂN KHAI 
HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ 
động thực hiện việc tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình 
đẳng giới theo đề cương hướng dẫn báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội báo cáo cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trước 
ngay 15/5/2017 đe tong họp) (gửi file điện tử về địữ chỉ: ndhloãti(ũ), khữĩĩhhoữ.Ịĩov.vn)
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, địa 
phương tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 
trình ƯBND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Bộ Lao động -  Thương binh và Xã 
hội.

2. Thòi gian tỗ chức Hội nghị tổng kết

UBND tỉnh tổ chức hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, dự kiến trong tháng 6 năm 2017.

VI. KINH PHÍ THựC HIỆN

Kinh phí thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của các sở, 
ban, ngành, Hội đoàn thể cấp tỉnh và ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt 
động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trên đây là Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới đề nghị 
các sở, ban, ngành, đoàn thể; ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 
triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội 
để được hướng dẫn hoặc báo cáo, đề xuất ƯBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
-  Bộ Laó động-TBXH (Vụ Bình đẳng giới);
- TT.TỈnh uy, HĐND, UBNITtỉnh; '
- ủ y  ban Mặt ừận Tổ quốc và các đoàn thể;
- Các Ban Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện,thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TmN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN___ _____? ______ _
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