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NGUYỄN PHƯƠNG LAN * 

 Tóm tắt: Bài viết phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm của các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 

giới trong lĩnh vực chính trị, sự cần thiết thực hiện các biện pháp này nhằm thu hẹp khoảng cách giới, 

thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời bài viết phân tích các cách 

thức thực hiện biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị theo quy định của pháp luật 

hiện hành trong điều kiện xã hội nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị 

đảm bảo hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để 

nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, nhằm mục tiêu thực hiện bình đẳng 

giới thực chất. 

Từ khoá: Bình đẳng giới; biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính trị; khoảng cách giới; phụ nữ 

tham chính. 
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IMPLEMENTATION OF THE MEASURES TO PROMOTE GENDER EQUALITY IN THE 

FIELD OF POLITICS                                                     

Abstract: The article provides thorough analyses of the definition and characteristics of the 

measures to promote gender equality in the field of politics, as well as the necessity to implement them 

in order to close the gender gap and promote women’s political participation. At the same time, the 

article analyzes the ways of implementing the measures to promote gender equality in the political 

field according to the provisions of existing laws in the current social conditions of our country. On 

that basis, the article proposes some recommendations to ensure the effectiveness of the implementation 

of these measures to quicky decrease the gender gap in the political field, with the aim of achieving 

substantive gender equality. 
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1. Khái niệm, đặc điểm và sự cần thiết 

thực hiện biện pháp thúc đẩy bình đẳng 

giới trong lĩnh vực chính trị 

1.1. Khái niệm biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là 

cơ sở và là điều kiện để có thể đạt được bình 

đẳng giới trong các lĩnh vực khác, bởi vì 

trong bất cứ thể chế nhà nước nào, vai trò 

quyết định, lãnh đạo cũng thuộc về giai cấp 

cầm quyền. Với tầm quan trọng của chính trị 

trong việc lãnh đạo xây dựng kinh tế, phát 

triển đất nước, sự tham gia vào các vị trí 

khác nhau trong bộ máy nhà nước, với các 

hoạt động đa dạng trong lĩnh vực chính trị sẽ 

chứng minh khả năng của nam và nữ trong 

lĩnh vực chính trị. Có thể nói, “bình đẳng  
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