
NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ  
TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐỒNG KHỞI 

� Lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Bến Tre là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, dân số có trên 1,3 triệu 

người, trong đó nữ chiếm 50,92% dân số, là nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây 

dựng và phát triển của tỉnh. Xác định công tác cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong 

chiến lược cán bộ, Tỉnh ủy Bến Tre coi công tác cán bộ nữ là giải pháp quan trọng khai 

thác nguồn nhân lực nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ cống hiến và trưởng thành, góp phần tích 

cực vào việc thực hiện mục tiêu giải phóng phụ nữ, giải phóng con người, thúc đẩy tiến 

trình bình đẳng giới.  

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều Chương trình, Đề án về công tác 

phụ nữ, cụ thể như Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 18/6/2007 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị 
về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành 

động số 601/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 

2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Để đảm bảo tính kế thừa trong đội ngũ cán bộ, đặc biệt là 

cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ nữ và cán bộ trẻ, Tỉnh uỷ Bến Tre đã xây dựng Đề án 

số 01-ĐA/TU, ngày 12/6/2012 “Về xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ 

chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-

2015 và định hướng đến năm 2020”. Mục tiêu là: “tạo sự chuyển biến về công tác cán bộ 

nữ, cán bộ trẻ, qua phong trào cách mạng ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị sẽ chủ 

động tuyển chọn những cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, triển 

vọng phát triển,bổ sung nguồn để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ sớm đạt chuẩn chức 

danh để bố trí, sử dụng”. 

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm chăm lo công tác cán bộ nữ, 

đã phát hiện, mạnh dạn giới thiệu nhiều cán bộ nữ ưu tú, có năng lực, triển vọng phát 

triển để kết nạp vào đảng, đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm giữ các 

chức danh lãnh đạo, quản lý. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương khi có nhu cầu bố trí sử 

dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử... đều quan tâm lựa chọn cán bộ nữ và có biện 

pháp tạo nguồn đa dạng, phong phú từ trong đoàn viên thanh niên, sinh viên, tập thể lao 

động, trong các tổ chức mặt trận, đoàn thể, các ngành có nữ chiếm số đông như y tế, giáo 

dục… Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh cũng đã chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức 

triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, kịp thời phát hiện, tuyển dụng, quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ nữ và trẻ cho các cơ quan, địa phương xem 

xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý.  

Những chính sách, quy định trên đã tạo điều kiện và cơ hội để đội ngũ cán bộ nữ 

nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác, nhạy 

bén, năng động, sáng tạo, từng bước vươn lên, phát huy trí tuệ và sức lao động của bản 

thân; đồng thời là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt để lãnh đạo, tổ chức, thực hiện nhằm 
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không ngừng tăng cường cán bộ nữ đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý, tham gia vào 

các cơ quan dân cử. Điều này được thể hiện qua công tác phát triển Đảng viên, công tác 

quy hoạch cán bộ, kết quả bầu cử, kết quả sau đại hội đảng các cấp... Trong quy hoạch 

cán bộ, tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch cấp ủy các cấp và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt tăng dần qua từng nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối với cấp tỉnh, tỷ lệ nữ quy 

hoạch trong BCH Đảng bộ tỉnh chiếm 19,25% (tăng 5,9%); đối với các sở, ngành tỉnh, tỷ 

lệ cán bộ nữ quy hoạch diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chiếm tỷ lệ 28,28% (tăng 

0,95%). Đối với cấp huyện, tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, thành phố 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 chiếm 24,85% (tăng 4,78%). 

Từ tỷ lệ nữ trong quy hoạch tăng và có chất lượng dẫn tới kết quả bố trí, phân công 

nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ cũng tăng dần, có Ủy viên BTV là nữ, 

nữ cán bộ chủ chốt của tỉnh (nhiệm kỳ trước không có); tỷ lệ nữ HĐND vượt mức quy 

định mức tối thiểu 35%; Nữ lãnh đạo các sở, ban ngành và tương đương trên 20%; 

trưởng, phó phòng và tương đương trong các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và tương 

đương là nữ đạt trên 28%. Nữ cấp ủy huyện tăng 3,3%, ủy viên BTV tăng 1,23%, nữ Bí 

thư tăng 11,11%, nữ đại biểu HĐND tăng 6,47%.  

Gắn với quy hoạch cán bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành đã chủ động tạo điều kiện 

đưa cán bộ nữ đương chức và trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đạt 

chuẩn của từng chức danh và rèn luyện thực tiễn toàn diện, trong đó, chú trọng đào tạo lý 

luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng 

cán bộ theo chức danh. Căn cứ vào năng lực, phẩm chất và chiều hướng phát triển của 

CBCCVC, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, trẻ đạt chuẩn cả về chuyên môn, lý luận 

chính trị, kỹ năng nghề nghiệp theo quy định; quan tâm đào tạo sau đại học đối với nữ có 

chiều hướng phát triển tốt hơn. Trong giai đoạn 2010 - 2015 toàn tỉnh đào tạo, bồi dưỡng 

68.273 lượt người. Trong đó, đào tạo về chuyên môn 4.082 người, trong đó: 176 nữ có 

trình độ thạc sĩ, 01 nữ có trình độ tiến sĩ, đại học, cao đẳng là 2.850 người, trung cấp 711 

người; đào tạo lý luận chính trị: 2679 người, trong đó: cao cấp 873 người, trung cấp 

1.610 người. Năm 2016, tỉnh đưa đi đào tạo đại học 160 nữ, sau đại học 16 nữ (trong đó 

có 3 nữ đi học ở nước ngoài theo Đề án 50). Phần lớn CBCC nữ đều tiếp thu, vận dụng 

tốt những kiến thức, kỹ năng được trang bị, đảm bảo hiệu quả công việc sau đào tạo, tạo 

nền tảng cho cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. 

Đặc biệt, qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Đề án 01 - ĐA/TU của Tỉnh ủy, đã 

bổ nhiệm 109/221 cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của 

tỉnh, trong đó có 19 cán bộ nữ, trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Một số cơ quan, 

đơn vị, địa phương trước đây không có cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, đến 

nay đã được bổ nhiệm. Tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ trên tổng số đảng viên mới kết nạp 

hàng năm tăng dần; năm 2015, kết nạp được 910 đảng viên nữ /1.924 đảng viên (chiếm 

47,29%), năm 2016 tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp chiếm 51,26% trên tổng số đảng viên 

mới kết nạp. Đảng viên nữ chiếm 33,83% trong tổng số đảng viên toàn đảng bộ.  

Kính thưa Đại hội! 

Để có đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Bến Tre ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về 

chất lượng, khẳng định được vai trò, vị trí của mình ở từng cương vị công tác được giao 
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như ngày hôm nay, có thể xác định một số nguyên nhân chủ yếu sau: trước hết là cấp uỷ, 

lãnh đạo các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của phụ nữ trong thời 

kỳ mới, từ đó đã tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ; chủ 

động trong tuyển chọn cán bộ nữ có năng lực, phẩm chất, triển vọng phát triển, mạnh dạn 

giao việc... rồi đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng… đội ngũ cán bộ nữ sớm đạt 

chuẩn theo từng chức danh để bố trí, sử dụng; sự nỗ lực phấn đấu của bản thân đội ngũ 

cán bộ nữ. Các chị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu, rèn luyện không mệt mỏi, tận 

tụy với nhiệm vụ, chức trách được giao, vừa làm tròn trách nhiệm người con, người mẹ, 

người vợ lo toan công việc gia đình, chăm sóc giáo dục con, góp phần xây dựng gia đình 

ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt là Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã phát huy 

vai trò chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời các chủ 

trương của Đảng; kịp thời phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn 

cán bộ nữ và trẻ cho các cơ quan, địa phương xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu 

cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động tham mưu, 

giới thiệu hết sức cụ thể, kịp thời, chất lượng và rất quyết liệt của Đảng đoàn Phụ nữ tỉnh 

cũng như Đảng đoàn Phụ nữ Trung ương nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào sự tiến 

bộ của công tác cán bộ nữ của cả nước nói chung và của tỉnh Bến Tre nói riêng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ ở tỉnh vẫn còn một 

số hạn chế: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, 

các ngành tuy có tăng so với trước đây nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm 

năng nguồn nhân lực nữ của tỉnh. Việc bố trí cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý 

chưa có bước đột phá, còn gặp những rào cản nhất định (so sánh cán bộ nữ phải có năng 

lực trình độ và hoạt động như nam...). Một số cấp uỷ, người đứng đầu chưa nhận thức 

đầy đủ về công tác cán bộ nữ; thiếu tin tưởng vào khả năng, năng lực của đội ngũ cán bộ 

nữ nên chưa mạnh dạn đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, xem xét bố trí cán bộ nữ vào chức 

danh lãnh đạo, quản lý. Công tác quy hoạch ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn 

khép kín, nguồn cán bộ nữ vào quy hoạch còn ít hoặc có quy hoạch cán bộ nữ vào các 

chức danh chủ chốt nhưng tính khả thi không cao. Công tác tham mưu, đề xuất của Hội 

Liên hiệp Phụ nữ các cấp từng lúc, từng nơi chưa sâu sát, kịp thời. Một số ít cán bộ nữ tự 

ti, còn biểu hiện an phận, một số ít thích làm công tác chuyên môn, thiếu ý chí phấn đấu 

vươn lên vị trí lãnh đạo, quản lý. 

Kính thưa quý đại biểu! 

Để khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ nữ, tiếp tục xây dựng và phát 

triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh tương xứng 

với tiềm năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, với mục tiêu chung của đề 

án số 01-ĐA/TU của tỉnh ủy đó là phấn đấu thực hiện việc bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ 

giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kì 2015 -2020 và nhiệm kì 2020 - 2025 

đạt, vượt tỷ lệ quy định của Trung ương; trong thời gian tới cấp ủy các cấp trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác 

cán bộ nữ cho các cấp uỷ, chính quyền các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân.  
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Thứ hai, các cấp ủy đảng rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ trong quy 

hoạch tổng thể cán bộ, việc quy hoạch phải gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử 

dụng cán bộ nữ; đổi mới, kiên trì và kiên quyết trong việc tạo nguồn, phát hiện nhân tố 

tích cực, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ nữ; 

chủ động vận dụng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để động viên phụ 

nữ rèn luyện, phấn đấu; mạnh dạn đề bạt những cán bộ nữ có triển vọng; cấp ủy đảng 

nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy có biện pháp quyết liệt để đảm bảo tỷ lệ nữ trong 

quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục rà soát, đề ra những nhiệm vụ cụ thể để 

triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chủ trương tạo nguồn cán bộ nữ kế cận. Đối với cán bộ 

nữ, cán bộ trẻ xét thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện ngay việc bổ 

nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đã được quy 

hoạch. Qua đó thể hiện cơ cấu của từng chức danh để cung cấp nguồn cho công tác nhân 

sự cho các chức danh bầu cử ở các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp. Mạnh dạn bố 

trí cán bộ nữ, trẻ đã được đào tạo, tuy trước mắt còn có mặt hạn chế nhưng có triển vọng, 

xem xét thực hiện luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ tỉnh/huyện về xã giữ các chức danh 

chủ chốt, trưởng, phó các ngành huyện và xã, phường, thị trấn để rèn luyện, nâng cao 

năng lực thực tiễn.  

Thứ tư, biểu dương, khen thưởng đơn vị làm tốt về công tác cán bộ nữ; công tác 

chuẩn bị nhân sự nữ cho Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ tới. 

Dứt điểm thực hiện không thông qua đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm… 

nếu tỷ lệ nữ không đạt yêu cầu tối thiểu. 

Thứ năm, các cấp ủy đảng có cơ chế, tạo điều kiện và lãnh chỉ đạo để Hội Liên 

hiệp phụ nữ các cấp thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của tổ chức mình trong công tác 

cán bộ nữ như: tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính 

sách về công tác cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất 

lượng cho cấp ủy các cấp. 

Đề xuất, kiến nghị: Hội LHPN Việt Nam phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ qua, 

tiếp tục có tiếng nói trên các diễn đàn trong nước để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính 

phủ có các chính sách nhằm gia tăng tỉ lệ nữ lãnh đạo, quản lý; Chính sách phát triển 

nguồn nhân lực nữ. 

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy 

các cấp và của cả hệ thống chính trị, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế 

tồn tại; kế thừa truyền thống quý báu của Đội quân tóc dài năm xưa; trong cuộc Đồng 

khởi mới hôm nay, với sự nỗ lực học tập, công tác, từng bước vươn lên của đội ngũ cán 

bộ nữ; tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác cán bộ nữ sẽ có nhiều chuyển biến 

tích cực, đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Bến Tre không ngừng phát triển, trình độ năng lực, kinh 

nghiệm, kỹ năng công tác được nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đủ 

sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần xứng đáng vào thành tích 

chung của đội ngũ cán bộ nữ cả nước.  

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc 

và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


