
Hai mục đích được hướng tới là: đánh giá vai
trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu
Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng
Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đưa ra
một số đề xuất chính sách và thực tiễn hướng
tới bình đẳng giới trong các cơ quan dân cử ở
Việt Nam giai đoạn 2021-2026 và hướng tới
2030. Nghiên cứu “Vai trò, hoạt động và đóng
góp của nữ đại biểu dân cử Việt Nam giai đoạn
2016-2021” chính là một nỗ lực nhằm cung cấp
các dữ liệu và bằng chứng, làm cơ sở, luận cứ,
là nguồn dữ liệu tham khảo hữu ích cho các cơ
quan nhà nước trong hoạch định chính sách về
bình đẳng giới trong chính trị.
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Ngày 19/5/2021, tại Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn (Trường ĐHKHXH&NV) đã
diễn ra buổi báo cáo chuyên đề “Vai trò, hoạt
động và đóng góp của nữ đại biểu dân cử Việt
Nam giai đoạn 2016-2021”. Đây là Nghiên cứu
được đồng thực hiện bởi Trường ĐHKHXH&NV,
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)
tại Việt Nam, Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy
ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên
quan; với sự đồng tài trợ của Bộ Ngoại giao và
Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ai-len tại
Việt Nam và UNDP. Nghiên cứu thực hiện điều
tra phiếu hỏi với 248 đại biểu Quốc hội Khóa XIV
(50% số đại biểu Quốc hội) và 136 đại biểu Hội
đồng Nhân dân cấp tỉnh của ba tỉnh và thành phố
trực thuộc Trung ương quản lý gồm Hà Nội,   
 Bình Phước và Cần Thơ. 


