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TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG 
BAÛNG KIEÅM VEÀ GIÔÙI 
TRONG COÂNG TAÙC CAÙN BOÄ 

Chương trình Hợp tác Cấp vùng về “Thúc đẩy Bình đẳng giới trong Tham chính 
tại các nước Băng-la-đet, Cam-pu-chia,  Phi-lip-pin,  Đông Ti-mo và Việt Nam” 
do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha và Tổ chức Hòa bình và Phát 
triển Tây Ban Nha hỗ trợ.
Với sự tham gia của: Sở Nội vụ Thành Phố Đà Nẵng và Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Nam
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Phân tích giới và lồng ghép giới trong công tác cán bộ là bước khởi đầu quan trọng 
nhằm đưa ra các giải pháp đảm bảo bình đẳng giới (BĐG) trong công tác cán bộ, tiến tới 
bình đẳng giới trong tham gia quản lý nhà nước và trong lĩnh vực chính trị.  Tài liệu này 
nhằm mục đích giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một công cụ thử nghiệm phân tích giới 
trong công tác cán bộ thông qua các bảng câu hỏi, gọi là bảng kiểm về giới trong công tác 
cán bộ. Đây chưa phải là công cụ lồng ghép giới hoàn chỉnh.  Các câu hỏi trong bảng kiểm 
sẽ chỉ là những gợi ý cơ bản về vấn đề giới trong công tác cán bộ.  Bằng việc trả lời các bảng 
câu hỏi này, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tự kiểm tra và thử nghiệm đánh giá để thấy 
được bức tranh sơ bộ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ tại đơn 
vị mình và lấy đó làm cơ sở để suy nghĩ về những giải pháp cần thiết nhằm tăng cường bình 
đẳng giới trong công tác cán bộ.  

Đối tượng sử dụng tài liệu là những người làm công tác  cán bộ, cấp ủy đảng,  lãnh đạo 
các cơ quan,  đơn vị,  các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ 
nữ, những người làm việc trong lĩnh vực bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong 
lĩnh vực chính trị.

Tài liệu được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Cấp vùng về “Thúc 
đẩy Bình đẳng giới trong Tham chính tại các nước Băng-la-đet, Cam-pu-chia, Phi-lip-
pin, Đông Ti-mo và Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AE-
CID) tài trợ và Tổ chức Phi chính phủ Tây Ban Nha Hòa bình và Phát triển (PyD) cùng 
các đối tác Việt Nam thực hiện.  Trên cơ sơ sở Tài liệu Tập huấn về Lồng ghép giới trong 
Công tác cán bộ nhằm Thúc đẩy Bình đẳng giới trong Tham chính do nhóm chuyên gia 
của Chương trình là Phạm Thu Hiền và Trương Quang Hồng biên soạn,  tài liệu đã được 
tiếp tục hoàn thiện qua các hội thảo và tập huấn của Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, Sở Nội vụ 
tỉnh Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và Hội Nữ trí thức thuộc Hội 
Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng.

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ là công cụ giúp các các cơ quan hành chính sự nghiệp, 
các tổ chức chính trị - xã hội thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện quá trình học hỏi lồng ghép 
giới trong công tác cán bộ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 

Nhóm biên soạn

MÔÛ ÑAÀU 
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Sơ đồ dưới đây tóm tắt những khâu chính trong công tác cán bộ. Sơ đồ 
được xây dựng trên cơ sở khái quát các quy trình của công tác cán bộ, trong đó 
chú trọng những khâu có thể sử dụng làm cơ sở để phân tích các vấn đề liên 
quan đến bất bình đẳng giới, định kiến giới có thể còn tồn tại ở các cơ quan, 
tổ chức. Sơ đồ được xây dựng dưới dạng hình xương cá nhằm thể hiện một 
cách tổng thể các khâu: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá, khen 
thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm và các bước thực hiện chính trong từng khâu. 

I CAÙC KHAÂU TRONG COÂNG TAÙC CAÙN BOÄ

SƠ ĐỒ CÁC KHÂU TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

4. Tiếp nhận 
hồ sơ và sơ 
tuyển

2. Xây dựng 
kế hoạch

TUYỂN DỤNG

ĐÀO TẠO, 
BỒI DƯỠNG

ĐÁNH GIÁ

THI ĐUA, 
KHEN THƯỞNG

QUY HOẠCH

BỔ NHIỆM

1. Xác định 
tiêu chuẩn

1. Xác định vị 
trí và xây dựng 
tiêu chuẩn

3. Bình xét 
thi đua, khen 
thưởng trong 
phòng, ban

3. Xác định 
cách thức 
bổ nhiệm

2. Đăng ký 
thi đua

2. Rà soát, đánh 
giá nguồn nhân sự 

4. Hội đồng 
thi đua, 
khen thưởng

4. Tổ chức 
thực hiện

1. Xác định nhu 
cầu, mô tả vị trí 
tuyển dụng 

4. Phê duyệt 
và thông báo 
kết quả

4. Định hướng 
đào tạo sau 
quy hoạch

2. Triển khai 
đánh giá

2. Rà soát đánh 
giá đội ngũ nhân 
sự hiện có

3. Hội đồng 
đánh giá 3. Tổ chức quy 

hoạch

1. Xác định 
tiêu chí 1. Xây dựng 

tiêu chuẩn 

3. Thông báo 
tuyển dụng

5. Tổ chức 
tuyển dụng 

1. Xây dựng tiêu 
chuẩn, chế độ

2. Xác định 
nhu cầu

4. Tổ chức 
thực hiện

3. Xây dựng 
kế hoạch

5. Đánh giá và 
báo cáo kết quả
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Bảng kiểm giới là gì? 
Bảng kiểm được xây dựng dưới dạng các câu hỏi ngắn gọn, mang tính 
thực tiễn cao. Đây là công cụ được sử dụng khá phổ biến trong các hoạt 
động dự án phát triển.
Bảng kiểm về giới trong công tác cán bộ là bộ câu hỏi định hướng  cho 
người sử dụng xác định được các vấn đề giới liệu có  đang tồn tại trong 
thực tiễn công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị hay không. Thông qua trả lời 
bảng hỏi, người sử dụng nhận biết được những điểm mạnh hay khoảng 
trống về giới trong công tác cán bộ. Đó là cơ sở cho việc tham mưu, xây 
dựng kế hoạch, đề án, chiến lược về công tác cán bộ có nhạy cảm về giới. 

Bố cục bảng kiểm 
Bảng kiểm về giới trong công tác cán bộ được xây dựng trên cơ sở phân 
tích từng bước trong từng khâu của công tác cán bộ.  Mỗi câu hỏi đặt ra 
là một gợi ý, giúp phát hiện những vấn đề bất bình đẳng giới và định kiến 
giới có thể còn tồn tại ở mỗi bước, mỗi khâu. 
Bảng kiểm về giới trong công tác cán bộ bao gồm 6 bảng hỏi, tương ứng 
với 6 khâu trong công tác cán bộ: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
đánh giá, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm. Sau mỗi câu hỏi chuyên sâu 
về giới sẽ có hướng dẫn trả lời.

II BAÛNG KIEÅM VEÀ GIÔÙI TRONG COÂNG TAÙC CAÙN BOÄ 
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Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Bảng kiểm
Trong từng bảng kiểm, tất cả các câu hỏi đều có phương án trả lời là 
“Không” hoặc “Có”. Người sử dụng đọc từng câu hỏi và đánh dấu vào ô 
tương ứng với câu trả lời:

Đánh dấu vào cột “Không” nếu cơ quan, địa phương hoàn toàn chưa  
quan tâm đến vấn đề giới trong lĩnh vực được hỏi.
Nếu cơ quan, địa phương đã có quan tâm đến vấn đề giới trong lĩnh 
vực được hỏi thì đánh dấu vào một trong ba mức độ nêu ở cột “Có”:
- Yếu: Cơ quan có bàn đến vấn đề này nhưng còn chưa đưa thành quy 
định chung.
- Trung bình:  Đã đưa thành quy định chung nhưng thực hiện ở mức 
độ không thường xuyên.
- Tốt: Có đưa thành quy định chung, thực hiện tốt, áp dụng thường 
xuyên.

Lưu ý: 
Việc đánh giá theo các mức độ yếu, trung bình, tốt như trên, tuy chưa 
chính xác tuyệt đối, nhưng sẽ giúp các cơ quan, tổ chức có cái nhìn khái 
quát về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ. Để có 
thể trả lời các câu hỏi chuyên sâu về giới một cách sát thực, cần tham 
khảo phần Hướng dẫn trả lời ở sau câu hỏi. Muốn đánh giá cụ thể hơn 
tình hình thực hiện bình đẳng giới để đưa ra các giải pháp lồng ghép giới 
trong công tác cán bộ, có thể xây dựng một bộ công cụ đầy đủ và chi tiết 
hơn trên cơ sở Bảng kiểm này. 

•	

•	
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1. Cơ quan/ địa phương anh/chị có thống kê số lượng 
nam, nữ trước khi xác định vị trí tuyển dụng không?

3. Các yêu cầu, tiêu chuẩn của từng vị trí tuyển dụng có 
được áp dụng chung cho cả ứng viên nam và nữ không?

2. Các quy định về bình đẳng giới nêu trong Luật Bình 
đẳng giới và các văn bản liên quan có được áp dụng khi 
tuyển dụng không?  

Hướng dẫn trả lời: Cần thống kê số lượng nam nữ của toàn đơn vị, trong đó phân tách 
riêng nam/nữ theo từng vị trí chức vụ. Thống kế số liệu tách biệt theo giới sẽ giúp cho việc 
phát hiện những bất bình đẳng giới còn tồn tại hoặc tiềm ẩn liên quan đến số lượng nam, 
nữ đang làm việc ở từng vị trí.

Hướng dẫn trả lời: Xem Mục 1 Điều 13 Luật Bình đẳng giới nêu trong Hướng dẫn trả lời Câu 
2 và Mục 1 Điều 154 Bộ Luật lao động về Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao 
động nữ  quy định “Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 
trong tuyển dụng”. 
Lưu ý: Tránh phân biệt đối xử một cách gián tiếp đối với phụ nữ hoặc nam giới về độ tuổi, 
học vấn, hệ đào tạo, kinh nghiệm, chuyên môn… Ví dụ: Trong điều kiện cụ thể, nếu cơ 
quan cần quy định về độ tuổi của đối tượng được tuyển dụng (không trái với quy định của 
pháp luật), thì quy định này phải được áp dụng chung đối với cả nam và nữ. Ngoài ra, khi 
xác định yêu cầu, tiêu chuẩn, kinh nghiệm, thâm niên công tác, cần lưu ý có trường hợp 
ứng viên nữ không có đủ thâm niên công tác như ứng viên nam do có thời gian nghỉ thai 
sản, nhưng trình độ và khả năng làm việc của họ không thua kém. Vì vậy, khi đưa ra tiêu 
chí tuyển dụng, cần chú trọng tiêu chí năng lực và kinh nghiệm làm việc chứ không chỉ đơn 
thuần chú ý đến thâm niên công tác. 

Hướng dẫn trả lời: Mục 1 Điều 13 Luật Bình đẳng giới quy định “Nam, nữ bình đẳng về tiêu 
chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng.” Chỉ tiêu 3 Mục tiêu số 1 của Chiến lược quốc gia về BĐG 
nêu rõ “Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% 
trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.”

1 TUYEÅN DUÏNG

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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4. Cơ quan anh/chị có xác định tỉ lệ nam, nữ khi xây 
dựng kế hoạch tuyển dụng và sơ tuyển không?

5. Trong thông báo tuyển dụng, có sử dụng ngôn từ, 
hình ảnh khuyến khích cả nam và nữ tham gia ứng 
tuyển không? 

6. Có cân nhắc tỷ lệ nam/nữ khi thành lập hội đồng 
tuyển dụng không?

7. Khi kiểm tra, đánh giá ứng viên, có tránh sự phân 
biệt đối xử giữa nam và nữ không?

Hướng dẫn trả lời: Luật Bình đẳng giới Điều 13 Mục 3 (b) quy định các biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới trong lĩnh vực lao động, bao gồm quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động. 
Nên rà soát và phân tích số liệu về tỉ lệ nam nữ.  Cần tránh định kiến giới khi cân nhắc tỉ lệ nam 
nữ ở tất cả các vị trí. Nên tránh quan điểm cho rằng vị trí này thì nên chọn nam giới hoặc nữ 
giới thì mới phù hợp.
Sau khi rà soát các số liệu, việc ưu tiên tuyển dụng nam hoặc nữ phụ thuộc vào tỉ lệ nam nữ đã 
thống kê tại thời điểm hiện tại. Nếu ở cùng vị trí đang cần tuyển dụng đã có nhiều nam, nên cân 
nhắc ưu tiên nữ, hoặc nếu đã có nhiều nữ thì nên ưu tiên nam. Ở cấp lãnh đạo chỉ có một vị trí 
duy nhất thì khi tuyển dụng, cần đối chiếu giữa các bộ phận khác nhau nhằm đảm bảo có sự 
bình đẳng trong tỷ lệ nam/nữ lãnh đạo ở cùng vị trí tương đương giữa các bộ phận.

Hướng dẫn trả lời: Nếu sử dụng hình ảnh trong quảng cáo tuyển dụng thì nên đưa hình ảnh 
của cả nam và nữ. Trong thông báo tuyển dụng tránh dùng chữ “ưu tiên” tuyển nam hoặc nữ. 
Nếu cần thực hiện biện pháp bình đẳng giới và ưu tiên tuyển dụng nam hoặc nữ thì tùy theo 
từng trường hợp, trong thông báo tuyển dụng nên dùng chữ “khuyến khích” nam hoặc nữ 
nộp đơn (theo Mục 3 Điều 13 của Luật Bình đẳng giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 
trong lĩnh vực lao động bao gồm quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động).

Hướng dẫn trả lời: Trong trường hợp quy chế thành lập hội đồng tuyển dụng yêu cầu rõ 
chức danh thành viên được mời vào hội đồng, nên cân nhắc mở rộng thành phần nếu thấy 
hội đồng tuyển dụng chỉ có đại diện của một giới. 

Hướng dẫn trả lời: Các thành viên hội đồng tuyển dụng cần nắm vững các quy định của 
Luật bình đẳng giới. Khi kiểm tra, đánh giá cần tránh định kiến giới, ví dụ như cho rằng chỉ 
có nam hoặc chỉ có nữ mới hoàn thành tốt công việc của vị trí đang cần tuyển chọn.

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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1.Cơ quan anh/ chị có cân nhắc vấn đề bình đẳng giới 
khi xây dựng tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng không?

2. Cơ quan anh/ chị có cân nhắc các yếu tố bình đẳng giới 
trong việc cử đi đào tạo bồi dưỡng không?

3. Có cân nhắc tỉ lệ nam/nữ khi xây dựng kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng không?

Hướng dẫn trả lời: Điều 13 Luật Bình đẳng giới quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới trong lĩnh vực lao động bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động 
nữ;  Điều 14 quy định: Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách 
về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Nữ cán bộ, công chức, viên chức 
khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ 
theo quy định của Chính phủ. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo bao gồm: Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, đào tạo. 
Cần tránh định kiến giới đối với một vị trí hoặc công việc. Ví dụ, không nên cho rằng nếu 
tập huấn về vấn đề giới thì nên cử nữ tham gia, hoặc nếu học về bảo dưỡng thiết bị tin học 
thì nhất thiết nên cử nam tham gia. Nên khuyến khích ngược lại và cân nhắc cử nam đi học 
về bình đẳng giới, nữ đi học về bảo dưỡng thiết bị tin học. Khuyến khích một tỷ lệ nam nữ 
cân bằng, ví dụ quy định tỷ lệ 40% đối với một giới. Cần tránh có những phân biệt về giới 
hạn độ tuổi khi cử các cán bộ nữ và nam đi học.

Hướng dẫn trả lời: Xem quy định tại Điều 14 Luật Bình đẳng giới (Xem Hướng dẫn trả 
lời Câu 1).

Hướng dẫn trả lời: Xem quy định tại Điều14 Luật Bình đẳng giới (Xem Hướng dẫn 
trả lời Câu 1).

2 ÑAØO TAÏO, BOÀI DÖÔÕNG

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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5. Có phân tích tâm tư/ nguyện vọng/ cản trở của cán bộ 
nữ khi đánh giá về nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch 
và tổ chức thực hiện không?

6. Có thực hiện thống kê riêng kết quả đào tạo, bồi 
dưỡng đối với nam và nữ không?

7. Có biện pháp hỗ trợ dành riêng cho nữ (về đào tạo, 
bồi dưỡng) nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh, vị 
trí quy hoạch trong dài hạn không? 

4. Có áp dụng các chỉ tiêu của quốc gia và địa phương về 
tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý khi 
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng không?

Hướng dẫn trả lời: Áp dụng Điều 14 Luật Bình đẳng giới (Xem Hướng dẫn trả lời Câu 1) 
và các quy định, chính sách liên quan đối với cán bộ nữ. Lưu ý đến hình thức, thời gian và 
địa điểm đào tạo …; cố gắng hạn chế các yếu tố gây trở ngại đối với phụ nữ tham gia học 
tập như địa điểm tổ chức đào tạo ở xa, giờ học tổ chức ngay sau giờ làm việc v.v. Nên khảo 
sát nhu cầu đào tạo trước khi tổ chức đào tạo.

Hướng dẫn trả lời: Kết quả phân tích đánh giá có thể sử dụng làm thông tin cho các báo 
cáo của cơ quan, báo cáo định kỳ cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ hoặc cho công tác lập 
kế hoạch tổ chức đào tạo.

Hướng dẫn trả lời: Kết quả nhiều khảo sát cho thấy phụ nữ còn thiếu tự tin và còn hạn chế về 
một số kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Vì vậy, cần tạo điều kiện cho cán bộ nữ có cơ hội tham gia 
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ 
của vị trí chức danh đã quy hoạch. Có thể xem xét việc đào tạo riêng cho cán bộ nữ.

Hướng dẫn trả lời: Tham khảo các chỉ tiêu thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 
trong Mục tiêu 1, chỉ tiêu 3 của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới và các mục tiêu cụ 
thể của địa phương.

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt

1. Việc đánh giá dựa trên thước đo là kết quả công việc 
có đươc xây dựng thành quy chế chung và thực hiện tại 
cơ quan anh/chị không? 

2. Khi đánh giá, có cân nhắc đến nguyên nhân của 
những yếu tố gây cản trở đến kết quả làm việc của cán 
bộ nữ không? 

3. Có đảm bảo không có định kiến giới trong quá trình 
đánh giá không?

4. Có thực hiện thống kê riêng kết quả đối với  nam và 
nữ khi thông qua kết quả đánh giá để có các quyết định 
liên quan đến công tác cán bộ không?

5. Kết quả đánh giá có được dùng làm cơ sở tham chiếu 
cho công tác quy hoạch và bổ nhiệm không?

Hướng dẫn trả lời: Việc sử dụng phương pháp đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả, kết quả 
làm việc sẽ góp phần tạo sự bình đẳng trong quá trình đánh giá, nhìn nhận kết quả làm việc 
một cách công bằng cho cả cán bộ nữ và cán bộ nam.

Hướng dẫn trả lời: Khi đánh giá, cần xem xét các yếu tố cản trở đến kết quả làm việc của 
cán bộ nữ. Ví dụ: Thời gian nghỉ thai sản, cho con bú, v.v. Nếu kết quả làm việc như nhau 
thì nên cộng thêm điểm cho cán bộ nữ hoặc nam phải chăm sóc con nhỏ. Việc chăm sóc 
con nhỏ là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội.

Hướng dẫn trả lời: Đảm bảo công bằng và khách quan khi đánh giá nam và nữ ở các vị trí 
ngang nhau, theo các tiêu chí như nhau. Tránh các định kiến trong quá trình đánh giá, ví 
dụ: tránh áp đặt các khuôn mẫu cứng nhắc về nam hoặc nữ như nam giới phải biết quyết 
đoán, làm việc có khoa học, còn nữ giới phải mềm dẻo, tỉ mỉ…

Hướng dẫn trả lời: Thống kê phân tách số liệu đánh giá kết quả làm việc của nam, nữ có thể 
sử dụng cho việc thực hiện các biện pháp bình đẳng giới trong các khâu của công tác cán bộ 
như cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ v.v.

Hướng dẫn trả lời: Việc dùng kết quả đánh giá làm sơ cở tham chiếu cho công tác quy hoạch 
và bổ nhiệm sẽ góp phần tạo cơ hội bình đẳng cho cả nữ và nam phát triển nghề nghiệp.

3 ÑAÙNH GIAÙ
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1. Cơ quan anh/chị có cân nhắc một số yếu tố đặc thù 
của nữ khi đánh giá khen thưởng không?

2. Cơ quan anh/chị có áp dụng hình thức khuyến khích 
nam, nữ tham gia đăng ký danh hiệu thi đua, khen 
thưởng không? 

3. Có cân nhắc mở rộng thành phần trong một số trường hợp 
khi hội đồng thi đua, khen thưởng chỉ có một giới không? 

4. Có xem xét tỷ lệ nam/nữ khi bình chọn cho một danh 
hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng không? 

5. Có thực hiện thống kê riêng kết quả bình xét thi đua, 
khen thưởng đối với nam và nữ để đánh giá riêng mức độ 
tiến bộ của cán bộ nam/nữ không? 

Hướng dẫn trả lời: Đảm bảo công bằng và khách quan khi đánh giá khen thưởng nam và nữ 
ở các vị trí ngang nhau, theo các tiêu chí như nhau. Tránh các định kiến trong quá trình đánh 
giá, ví dụ: tránh áp đặt các khuôn mẫu cứng nhắc về nam hoặc nữ như nam giới phải quyết 
đoán, nữ giới phải mềm dẻo… Cần xem xét những nỗ lực phấn đấu của cán bộ nữ để vượt 
qua những cản trở có thể ảnh hưởng đến kết quả làm việc như nghỉ thai sản, cho con bú, v.v. 
Nếu kết quả làm việc như nhau thì nên cộng thêm điểm cho người phụ nữ hoặc nam giới 
phải chăm sóc con nhỏ. Việc chăm sóc con nhỏ là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội.

Hướng dẫn trả lời: Nên khuyến khích cả nam và nữ đăng ký các danh hiệu thi đua cấp cao 
như chiến sĩ thi đua. Tránh bàn lùi hoặc ngăn cản khi các nữ cán bộ, nhân viên có con nhỏ 
đăng ký thi đua. 

Hướng dẫn trả lời: Trong trường hợp quy chế thành lập hội đồng thi đua khen thưởng quy 
định rõ thành phần được mời vào hội đồng, nên cân nhắc mở rộng thành phần nếu thấy 
hội đồng chỉ có đại diện của một giới.

Hướng dẫn trả lời: Số liệu thống kê riêng biệt kết quả bình xét thi đua, khen thưởng giữa 
nam và nữ có thể sử dụng cho việc đưa ra các biện pháp bình đẳng giới trong các khâu của 
công tác cán bộ như cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ v.v.

4 KHEN THÖÔÛNG

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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1. Cơ quan/ địa phương của anh/chị có xem xét áp dụng 
các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các yêu 
cầu, tiêu chuẩn cho từng vị trí quy hoạch cho nam và 
nữ không? 

2. Cơ quan/ địa phương của anh/chị có cân nhắc các yếu 
tố giới khi rà soát và đánh giá định hướng phát triển 
của từng đối tượng quy hoạch không?

3. Có xác định chỉ tiêu nam, nữ cụ thể khi quy hoạch các 
vị trí, chức danh lãnh đạo chủ chốt không? 

Hướng dẫn trả lời: Trong mục tiêu số 1 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới về Tăng 
cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần 
khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, chỉ tiêu 2 nêu rõ: “Phấn đấu đến năm 2015 đạt 
80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ”; chỉ tiêu 3 “Phấn đấu đến năm 2015 đạt 
70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có 
lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động”. 

Hướng dẫn trả lời: Cần chú ý đến các yếu tố cản trở đối với phụ nữ liên quan đến việc nghỉ 
thai sản và chăm sóc con sơ sinh. Tránh coi các yếu tố này như một điểm ảnh hưởng đến 
kết quả định hướng quy hoạch. Trong trường hợp có thể, nên tránh sự phân biệt về tuổi tác 
giữa nam và nữ trong công tác quy hoạch.

Hướng dẫn trả lời: Xem Điều 11 Luật Bình đẳng giới quy định nam, nữ bình đẳng trong 
tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội; Chỉ tiêu 2 và 3 Mục tiêu số 1 của 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (Xem Hướng dẫn trả lời Câu 1). 
Rà soát số liệu và phân tích: Trước hết, cần tránh định kiến giới khi cân nhắc tỉ lệ nam nữ ở 
tất cả các vị trí. Nên tránh quan điểm cho rằng đối với vị trí này thì quy hoạch nam giới là 
phù hợp hơn nữ giới hoặc ngược lại. 

5 QUY HOAÏCH

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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4. Cơ quan/địa phương anh/chị có đảm bảo không có sự 
thiên vị trong nội dung giới thiệu đối với ứng viên nam 
và nữ không?

5. Có định kỳ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện quy 
hoạch nhằm đảm bảo các chỉ tiêu bình đẳng giới trong 
lĩnh vực chính trị để tìm nguyên nhân và định hướng 
khắc phục không? 

Sau khi rà soát các số liệu, việc ưu tiên quy hoạch nam hoặc nữ phụ thuộc vào tỉ lệ nam 
nữ đã thống kê tại thời điểm hiện tại. Nếu ở cùng vị trí đang cần quy hoạch đã có nhiều 
nam, nên cân nhắc ưu tiên nữ, hoặc nếu đã có nhiều nữ thì nên ưu tiên nam. Ở cấp lãnh 
đạo chỉ có một vị trí duy nhất thì khi quy hoạch, cần đối chiếu giữa các bộ phận khác nhau 
nhằm đảm bảo có sự bình đẳng trong tỷ lệ nam/nữ lãnh đạo ở cùng vị trí tương đương giữa 
các bộ phận. Tránh việc đưa vào quy hoạch chỉ nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ một cách hình thức.

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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1. Cơ quan/địa phương anh/chị có xác định tỷ lệ nam/
nữ cụ thể trong việc bổ nhiệm nhân sự không? 

2. Khi xác định điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí bổ 
nhiệm, có đảm bảo sự công bằng cho nam và nữ không?

Hướng dẫn trả lời: Điều 11 Luật Bình đẳng giới quy định nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn 
chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ 
quan, tổ chức. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm 
việc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước 
phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Tham khảo các chỉ tiêu 2 và 3 trong Mục 
tiêu số 1 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới về tăng cường sự tham gia của phụ nữ 
vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực 
chính trị. 
Rà soát số liệu và phân tích: Trước hết, cần tránh định kiến giới khi cân nhắc tỉ lệ nam nữ 
ở tất cả các vị trí. Nên tránh quan điểm cho rằng đối với vị trí này thì bổ nhiệm nam giới là 
phù hợp hơn nữ giới hoặc ngược lại. Sau khi rà soát các số liệu, việc ưu tiên bổ nhiệm nam 
hoặc nữ phụ thuộc vào tỉ lệ nam nữ đã thống kê tại thời điểm hiện tại. Nếu ở cùng vị trí 
đang cần bổ nhiệm đã có nhiều nam, nên cân nhắc ưu tiên nữ, hoặc nếu đã có nhiều nữ thì 
nên ưu tiên nam. Ở cấp lãnh đạo chỉ có một vị trí duy nhất thì khi bổ nhiệm, cần đối chiếu 
giữa các bộ phận khác nhau nhằm đảm bảo có sự bình đẳng trong tỷ lệ nam/nữ lãnh đạo ở 
cùng vị trí tương đương giữa các bộ phận.

Hướng dẫn trả lời: Xem Luật Bình đẳng giới Điều 11 và các chỉ tiêu 2 và 3 trong Mục tiêu 
số 1 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong Hướng dẫn trả lời câu 1. 
Lưu ý: Trong trường hợp có thể, nên tránh sự phân biệt về tuổi tác giữa nam và nữ trong 
việc bổ nhiệm.

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt

6 BOÅ NHIEÄM
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4. Có thực hiện công khai vị trí, tiêu chuẩn bổ nhiệm 
không?

5. Cơ quan/địa phương anh/chị có thẩm quyền lựa 
chọn hình thức bổ nhiệm (hình thức truyền thống, thi 
tuyển...) để đảm bảo công bằng cho nam và nữ không? 

6. Các chỉ tiêu của quốc gia và địa phương về tỷ lệ phụ 
nữ tham gia và các vị trí lãnh đạo, quản lý có được đưa 
ra làm định hướng tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm 
không? 

3. Có xem xét những yếu tố rào cản đối với nữ trong 
quá trình phấn đấu khi đánh giá nguồn nhân sự để bổ 
nhiệm không? 

Hướng dẫn trả lời: Khi đánh giá nguồn nhân sự để bổ nhiệm, cần xem xét các yếu tố cản 
trở đến kết quả làm việc của cán bộ nữ. Ví dụ: Thời gian nghỉ thai sản, cho con bú, v.v. Nếu 
kết quả làm việc như nhau thì nên cộng thêm điểm cho người phụ nữ hoặc nam giới phải 
chăm sóc con nhỏ. Việc chăm sóc con nhỏ là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội.

Câu hỏi phân tích giới
Có (theo mức độ)Không

Trung 
bìnhYếu Tốt
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1.    MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ GIỚI

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều 
kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng 
đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển 
đó.
Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về 
đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc 
không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam 
và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình 
đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 
trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, 
điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát 
triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm 
giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được 
thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình 
đẳng giới đã đạt được.
Nguồn: Điều 5. Giải thích từ ngữ - Luật Bình đẳng giới.

III PHUÏ LUÏC
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2.     TRÍCH DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 
10 thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2007. 

Điều 11. 
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động 
xã hội.
2. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy 
ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức. 
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu 
ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp.
4. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, 
bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức.
5. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm:
a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;
b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan 
nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
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Điều 13. 
Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động 
1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử 
bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm 
xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.
2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ 
các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.
3. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm:
a) Quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động;
b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ;
c) Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho 
lao động nữ làm việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm 
hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

Điều 14. 
Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng. 
2. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo. 
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về 
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 
4. Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang 
theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của 
Chính phủ.
 5. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
bao gồm:
a) Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, đào tạo;
b) Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định 
của pháp luật.
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 2351/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2010 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC 
GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

* Mục tiêu 1: 
Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm 
từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. 
Chỉ tiêu 1: 
Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 
25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 – 2020 trên 35%. 
Chỉ tiêu 2: 
Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có 
lãnh đạo chủ chốt là nữ. 
Chỉ tiêu 3: 
Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu 
ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động.

Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 1: 
Rà soát các quy định của Đảng và Nhà nước về độ tuổi đào tạo, bồi 
dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu. Xác định những bất hợp lý và bất 
lợi đối với phụ nữ khi thực hiện những quy định này để sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp với Luật Bình đẳng giới. 
Thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với 
các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện. 

•	

•	
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Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương 
tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ 
nữ, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về 
vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đa dạng hóa các 
hình ảnh của nữ giới với các vai trò và nghề nghiệp khác nhau. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định 
của pháp luật về bình đẳng giới, trước hết là quy định về độ tuổi đào tạo, 
bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm. 
Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thí điểm việc thi tuyển các 
chức danh lãnh đạo; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, sáng kiến 
liên quan đến việc tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý.
Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ thông qua việc thực 
hiện các chương trình, dự án nâng cao năng lực. 

* Mục tiêu 3: 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia 
bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
Chỉ tiêu 2: 
Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 25% vào năm 2015 và 40% vào năm 2020. Tỷ lệ nữ tiến 
sỹ đạt 5% vào năm 2015 và 15% vào năm 2020.   

•	

•	

•	

•	
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BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 
3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực ngày 01/5/2013

Điều 153
Chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ 
1. Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ. 
2. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có 
việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian 
biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà. 
3. Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình 
độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, tăng cường phúc lợi về vật chất và 
tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả 
năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hoà cuộc sống lao động và cuộc sống 
gia đình. 
4. Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng 
nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế. 
5. Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm 
nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng 
làm mẹ của phụ nữ. 
6. Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi 
có nhiều lao động nữ.

Điều 154
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ 
1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi, tiền lương và các chế độ khác. 
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2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định 
những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ. 
3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc. 
4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí 
gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.

Điều 155 
Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ 
1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban 
đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây: 
a. Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 
b. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 
2. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, 
được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc 
hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. 
3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ 
thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao 
động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất 
tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân 
chấm dứt hoạt động. 
4. Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy 
định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao 
động nữ không bị xử lý kỷ luật lao động. 
5. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; 
trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút 
trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương 
theo hợp đồng lao động. 
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Điều 156 
Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao 
động nữ mang thai 
Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi 
có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực 
hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho 
người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có thẩm quyền chỉ định. 

Điều 157
Nghỉ thai sản 
1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. 
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ 
mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. 
Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. 
2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có 
nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương 
theo thoả thuận với người sử dụng lao động. 
4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 
này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao 
động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại 
làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. 
Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người 
sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 



26

Điều 158
Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản 
Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ 
hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật 
này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải 
bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương 
trước khi nghỉ thai sản. 

Điều 159
Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện 
pháp tránh thai 
Thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, 
phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 
tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng 
trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 

Điều 160
Công việc không được sử dụng lao động nữ 
1. Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo 
danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với 
Bộ Y tế ban hành. 
2. Công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước. 
3. Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ. 



27

1.

2.

TUYỂN DỤNG 
CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC

ĐÀO TẠO, 
BỒI DƯỠNG 
CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC 
VIÊN CHỨC

1. Xác định nhu cầu tuyển 
dụng và mô tả vị trí tuyển 
dụng
2. Thông báo tuyển dụng 
và tiếp nhận hồ sơ
3. Sơ tuyển (sơ loại hồ sơ)
4. Ôn thi
5. Tổ chức tuyển dụng
6. Ra quyết định tuyển 
dụng

1. Xây dựng tiêu chuẩn, 
chế độ, chính sách
2. Xác định nhu cầu
3. Xây dựng kế hoạch đào 
tạo
4. Tổ chức thực hiện
5. Thực hiện chính sách
6. Đánh giá và báo cáo kết 
quả

•	 Luật	Cán	bộ,	công	chức	số	22/2008/QH12	
ngày 13/11/2008. 
•	 Luật	 Viên	 chức	 số	 58/2010/QH12	 ngày	
15/11/2010.
•	 Nghị	 định	 số	 24/2010/NĐ-CP	 ngày	
15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức.
•	 Nghị	 định	 số	 29/2012/NĐ-CP	 ngày	
12/4/2012 của Chính phủ  quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
•	 Thông	 tư	 số	 13/2010/TT-BNV	 ngày	
30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 
một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch 
công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP 
ngày 15/3/2010 của Chính phủ.
•	 Thông	 tư	 số	 15/2012/TT-BNV	 ngày	
25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển 
dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí 
đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

•	 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 
ngày 13/11/2008.
•	 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 
15/11/2010.
•	 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 
tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định 
về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
•	 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 
12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
•	 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 
25/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định 18/2010/NĐ-CP.

TT
Các khâu 

trong công tác 
cán bộ

Mô tả công việc Văn bản tham khảo

3. VĂN BẢN THAM KHẢO VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
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3.

4.

ĐÁNH GIÁ 
CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC

KHEN 
THƯỞNG

1. Xác định tiêu chí
2. Cá nhân đánh giá
3. Cấp trên trực tiếp đánh giá
4. Tập thể đánh giá
5. Hội đồng đánh giá
6. Phê duyệt kết quả
7. Thông báo kết quả

1. Xác định tiêu chuẩn
2. Đăng ký thi đua
3. Báo cáo thi đua
4. Bình xét thi đua trong 
phòng, ban
5. Hội đồng xét duyệt
6. Ra quyết định và thông 
báo kết quả

•	 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 
ngày 13/11/2008. 
•	 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 
15/11/2010. 
•	 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 
15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức. 
•	 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 
12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

•	 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 
ngày 13/11/2008.

•	 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 
15/11/2010.

•	 Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/
QH11 ngày 26/11/2003 và luật số 39/2013/
QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

•	 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng.

•	 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 
01/7/2014 của Chính phủ thay thế một số điều 
Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

TT
Các khâu 

trong công tác 
cán bộ

Mô tả công việc Văn bản tham khảo
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5. QUY HOẠCH 
CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC

1. Xây dựng tiêu chuẩn 
cho từng vị trí, chức danh
2. Rà soát, đánh giá đội 
ngũ nhân sự hiện có
3. Lấy phiếu giới thiệu tại 
hội nghị cán bộ 
4. Tổ chức lấy ý kiến cấp 
ủy Đảng
5. Quyết định quy hoạch 
cán bộ

•	 Thông tư số 02/2011/TT-BNV do Bộ Nội 
vụ ban hành ngày 24/01/2011 hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của  Luật thi đua, 
khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

•	 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 
tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng.

•	 Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 
11 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.
•	 Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 
05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về 
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 
30/11/2004 của Bộ Chính trị và Kết luận 24-
KL/TW ngày 05/06/2012 của Bộ Chính trị.

TT
Các khâu 

trong công tác 
cán bộ

Mô tả công việc Văn bản tham khảo
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6. BỔ NHIỆM 
CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC

1. Xác định vị trí cần bổ 
nhiệm
2. Xây dựng tiêu chuẩn
3. Rà soát, đánh giá nguồn 
nhân sự để bổ nhiệm
4. Xác định cách thức bổ 
nhiệm (hình thức truyền 
thống hay thi tuyển)
5. Tổ chức thực hiện
6. Quyết định bổ nhiệm

•	 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 
ngày 13/11/2008. 
•	 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 
15/11/2010.
•	 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 
15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức.
•	 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 
12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
•	 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 
19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, 
công chức lãnh đạo.
•	 Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04 tháng 
7 năm 2007 của Ban Chấp hành trung ương 
về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và 
giới thiệu cán bộ ứng cử.
•	 Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26 
tháng 9 năm 2007 của Ban Tổ chức Trung 
ương hướng dẫn thực hiện Quy định về phân 
cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ 
và giới thiệu cán bộ ứng cử.

TT
Các khâu 

trong công tác 
cán bộ

Mô tả công việc Văn bản tham khảo
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