Chuyên đề 5
THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ;
CHÚ TRỌNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI;
VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
A. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
- Cán bộ Hội các cấp nắm và hiểu đầy đủ nội dung cơ bản của nhiệm vụ
“Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã
hội; vận động thực hiện bình đẳng giới”; 2 chỉ tiêu Nghị quyết (thứ 7 và thứ m 8)
và 1 chỉ tiêu nhiệm vụ; các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ; những điểm
mới của nhiệm vụ và xác định được mối liên hệ với các nhiệm vụ trọng tâm khác.
- Các cấp Hội có thể liên hệ và vận dụng sáng tạo, sát tình hình thực tiễn
nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
- Các tỉnh/thành Hội, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ trong
quá trình bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động toàn khóa phù hợp với thực
tiễn, có tính khả thi cao.
B. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I. KẾT QUẢ TRONG NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Kết quả nổi bật
- Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động để phát huy vai trò làm chủ của hội
viên, phụ nữ, tăng cường tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động
cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội
LHPN cấp tỉnh và cấp huyện tham mưu tổ chức hơn 700 cuộc đối thoại với người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền, có nơi đến cấp xã/phường để nắm bắt và giải quyết
kịp thời các bức xúc, kiến nghị chính đáng của hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội vận
động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia quá trình tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tổ chức Hội thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò, chức năng đại diện bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; bảo đảm và phát huy vai trò của
cán bộ, hội viên, các cấp, các ngành vào các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển
của phụ nữ. Trung ương Hội tham gia tích cực, trách nhiệm trong Ban chỉ đạo
trung ương về tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các
chương trình mục tiêu, chiến lược quốc gia của Chính phủ; chủ động tham mưu
cho Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW30, đề xuất ban
hành Chỉ thị số 21-CT/TW31; phối hợp với Bộ Nội vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị
định 56/2012/NĐ-CP32.
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Ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày 18/1/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
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Ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN
Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
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- Công tác giám sát ngày càng thực chất và tiệm cận với nhu cầu thiết thân
của phụ nữ. Điểm mới của hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ này là chủ động hiệp
thương các nội dung giám sát với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội và thực hiện giám sát quá trình giải quyết các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em
của các cơ quan tố tụng. Các cấp Hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để
phát huy vai trò của phụ nữ tham gia tổ giám sát cộng đồng, ban thanh tra nhân
dân, thử nghiệm và nhân rộng mô hình “nghiên cứu cùng tham gia” giúp phát hiện
và giải quyết các vấn đề khó khăn ở một số địa bàn, nhất là ở các địa bàn có vấn đề
phức tạp. Những phát hiện, kiến nghị của Hội qua giám sát góp phần bổ sung và từng
bước hoàn thiện chính sách, pháp luật về phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.
- Công tác phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp ngày
càng có chất lượng, dựa trên bằng chứng khoa học, khảo sát thực tiễn, tham vấn
các đối tượng chịu sự tác động33; phát huy vai trò và thế mạnh của đội ngũ cộng
tác viên, chuyên gia tư vấn. Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ là Hội đã
chủ động làm việc, cung cấp thông tin, kiến nghị với các Ủy ban, Hội đồng Dân
tộc của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội để đưa vấn đề liên quan đến phụ nữ,
trẻ em và đảm bảo bình đẳng giới vào quá trình xây dựng luật pháp, chính sách;
nhiều chính sách đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, ghi nhận34.
- Tập trung đề xuất giải pháp, chính sách; tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính
quyền và toàn xã hội về bình đẳng giới. Trung ương Hội tham gia tích cực, trách
nhiệm trong Ban chỉ đạo trung ương về tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình mục tiêu, chiến lược quốc gia của Chính
phủ; chủ động tham mưu cho Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số
11-NQ/TW35, đề xuất ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW36; phối hợp với Bộ Nội vụ sơ
kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP37.
- Các cấp Hội chủ động chủ động nắm tình hình cán bộ nữ và giới thiệu
nguồn nhân sự nữ cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện các hoạt động bồi
dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, đặc biệt là nữ ứng cử viên lần đầu. Hoạt
động bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ có nhiều điểm mới, sáng tạo,
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Giai đoạn 2019 - 2020, TW Hội đã thực hiện phản biện xã hội đối với: (1) Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với 06
công văn gửi tới cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến trên 1 triệu lao động nữ, chuyên gia, nhà
quản lý; tham gia, tổ chức 02 hội nghị phản biện xã hội. Trên cơ sở đó, một số ý kiến phản biện của Hội đã được tiếp thu
như vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh đến lao động không có quan hệ lao động, bảo vệ thai sản, quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, quấy rối tình dục…; (2) Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với sự nghiên cứu, ý kiến phản biện có căn cứ khoa học và thực tiễn, kết quả
là có 6/9 ý kiến đề xuất của Hội đã được Ban soạn thảo tiếp thu và được đưa vào Luật; (3) Thực hiện lồng ghép vấn
đề bình đẳng giới vào Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 –
2030; Thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
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chính sách liên quan đến lao động nữ, chế độ thai sản, điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng
lương hưu trong giai đoạn 2018 - 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
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Ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
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Ngày 18/1/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
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Ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

linh hoạt theo tình hình thực tế38, được các bộ, ngành, địa phương đánh giá cao.
Bên cạnh đó, TW Hội đã tăng cường kết nối, phát huy vai trò cán bộ nữ thông qua
các cuộc gặp mặt, duy trì các kênh trao đổi thông tin, thành lập Mạng lưới ủy viên
Ban Chấp hành TW Hội khối bộ, ngành, cơ quan TW.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật được thực hiện thường
xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, linh hoạt trong vận động, tuyên truyền
tại các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, đa
dạng, tăng tính tương tác, bắt kịp xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại;
Việc chú trọng tư vấn, tuyên truyền pháp luật ngay trong quá trình tham vấn xây
dựng chính sách đã giúp phụ nữ, gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật, “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp làm
cơ sở, cung cấp luận cứ cho công tác chỉ đạo và tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà
nước các vấn đề liên quan đến phụ nữ39. Trung ương Hội tăng cường các hoạt động
phối hợp, trao đổi học thuật, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế với các cơ quan
nghiên cứu; Hội LHPN một số tỉnh/thành phố đã chủ trì các đề tài nghiên cứu ứng
dụng, nghiên cứu những vấn đề thực tiễn của phụ nữ và công tác Hội, để kiến nghị,
đề xuất cơ chế, giải pháp hỗ trợ.
Các cấp Hội đã đề xuất nhiều chính sách, chương trình, đề án tập trung vào
giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, thể chế hóa quy định pháp
luật về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội. Trung ương Hội
đã tham mưu đề xuất thành công 03 Đề án của Chính phủ40, một số nội dung trong
03 chương trình MTQG41. Cấp tỉnh/thành đã đề xuất được trên 600 chính sách/đề
án/chương trình42.
2. Những vấn đề đặt ra
Thời gian tới, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục là
mối quan tâm hàng đầu trong nỗ lực của các quốc gia và cộng đồng quốc tế nhằm
thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có Việt Nam.
- Xu hướng dân chủ hóa mọi hoạt động của đời sống xã hội ngày càng
mạnh mẽ, dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện ngày càng được mở rộng, vừa tạo
điều kiện, vừa thúc đẩy phụ nữ nâng cao trình độ dân trí, nhận thức chính trị, trách
nhiệm công dân, song cũng kèm theo nguy cơ phụ nữ dễ bị các thế lực thù địch lợi
38 TW Hội đã xây dựng các bài giảng trực tuyến và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Hội để hỗ trợ nữ ứng
cử viên trước kỳ Bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và sau khi trúng cử; Lãnh
đạo Hội trực tiếp tham gia báo cáo viên tại các hội nghị bồi dưỡng cho nữ ứng cử viên.
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Trong nhiệm kỳ, cấp TW đã thực hiện 61 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó, lần đầu tiên Hội tiến hành
đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia về chính sách bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù.
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Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến
phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939)
và Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025” (Đề án
1893).
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Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” vào Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Dự án
8 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Hỗ trợ phát triển các mô
hình kinh tế tập thể (bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã) do phụ nữ tham gia quản lý trong Chương trình MTQG giảm
nghèo.
42
Bao gồm cấp tỉnh và cấp huyện.

dụng, lôi kéo. Việc tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền của
phụ nữ và trẻ em gái, về bình đẳng giới sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để hoạch
định và thực thi chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Sự xuất hiện ngày
càng nhiều các tổ chức hoạt động vì phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới đặt ra yêu
cầu đẩy mạnh vai trò kết nối, định hướng trong công tác phụ nữ của tổ chức Hội.
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định một trong
những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII của Đảng là “Hoàn thiện đồng bộ
hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ
nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh...”. Theo đó, trong thời gian tới việc
xây dựng hệ thống pháp luật tập trung vào việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể
chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy phạm
pháp luật về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và các
công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; hoàn thiện pháp
luật trong từng lĩnh vực cụ thể liên quan về đất đai, lao động, khoa học và công
nghệ, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng đáp ứng yêu cầu thực
tiễn, luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.
Về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa
XV, Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh:
“Phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên trong việc nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình
lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật; chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị,
không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức,
cá nhân nào trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.”
- Các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đã tạo điều kiện cho sự
phát triển của phụ nữ, tuy nhiên, còn nhiều vấn đề xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến
phụ nữ cần tiếp tục quan tâm: Đói nghèo, biến đổi khí hậu, thay đổi chức năng gia
đình; bạo lực gia đình…; sự gia tăng các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ
cao; nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-19; bất
bình đẳng giới còn tồn tại.
- Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, đời sống, việc làm của hội viên, phụ
nữ tại một số địa phương chưa kịp thời. Một số nơi thực hiện tiếp xúc, đối thoại
còn mang tính hình thức; có địa phương người đứng đầu còn ngại, né tránh tiếp
xúc đối thoại ở những nơi có vụ việc nổi cộm. Một số địa phương, cấp Hội chưa
chủ động trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết
định 218-QĐ/TW, chủ yếu thực hiện theo đề nghị của cấp ủy Đảng, chính quyền
theo chương trình của MTTQ Việt Nam cùng cấp; góp ý thường xuyên và góp ý
đột xuất đối với cấp ủy Đảng, chính quyền còn hạn chế.
- Công tác giám sát của các cấp Hội mới chủ yếu thực hiện giám sát chuyên
đề, ít giám sát việc giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em trong quá
trình tố tụng; còn lúng túng trong việc thực hiện giám sát đối với tổ chức Đảng,
đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Càng xuống cấp dưới, công tác
giám sát càng khó khăn; chưa có nhiều phát hiện sau giám sát, nhiều kiến nghị còn

chung chung, không nêu rõ cơ quan có trách nhiệm giải quyết kiến nghị, do đó,
chưa có cơ sở đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân; phần lớn chưa tổ chức đối thoại giữa chủ thể giám sát với đối tượng
giám sát để làm rõ nội dung kiến nghị sau giám sát.
- Năng lực và nhận thức của cán bộ Hội về nhiệm vụ phản biện xã hội chưa
đầy đủ, có địa phương còn xem là trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, trách
nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; chưa nắm chắc các chủ trương, chính
sách, pháp luật; năng lực phản biện xã hội, phát hiện, lựa chọn vấn đề hạn chế; còn
tư tưởng ngại va chạm, nể nang, thiếu mạnh dạn trong quá trình thực hiện phản biện
xã hội.
- Một số tỉnh, thành Hội chưa thực sự quan tâm cho công tác cán bộ nữ.
Việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nữ tại địa phương, đơn vị, đặc biệt
là chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
đã được TW Hội chỉ đạo từ sớm, song một số tỉnh, thành Hội cung cấp thông tin
chậm, chưa đầy đủ, chưa chính xác. Mạng lưới lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp
hành TW Hội chưa phát huy được đầy đủ vai trò của các ủy viên Ban chấp hành
TW Hội tại cơ quan bộ, ngành.
- Công tác nghiên cứu mới chỉ tập trung ở cấp Trung ương và một số
tỉnh/thành phố, chưa được thực hiện nhiều ở cấp địa phương. Việc nghiên cứu
chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn để tham gia góp ý, phản biện xã hội trong xây
dựng chính sách, pháp luật về nội dung liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình
đẳng giới và tổ chức Hội còn bị động, chưa kịp thời, thiếu tính dự báo nên kết quả
đề xuất, góp ý, phản biện xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; Nghiên cứu ứng dụng chưa
được đầu tư đúng mức để cung cấp căn cứ cho công tác chỉ đạo phong trào.
- Nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn hẹp, một số nơi không
có kinh phí bố trí cho hoạt động; Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật còn hạn chế; trình độ, kĩ năng của cán bộ Hội và lực lượng tuyên truyền viên
về chính sách, luật pháp ở nhiều nơi còn hạn chế.
II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Cơ sở chính trị, pháp lý liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu và nội
dung nhiệm vụ
- Nghị quyết số 11-NQ/TWngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;
- Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh
công tác phụ nữ trong tình hình mới” tiếp tục xác định vai trò nòng cốt của tổ chức
Hội trong công tác phụ nữ;
- Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành
“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội”;
- Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành
“Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và

nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”;
- Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 Ban hành hướng dẫn khung đề
tài các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của
nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển
hóa trong nội bộ;
- Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối
sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;
- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Bình đẳng giới;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Luật Mặt trận Tổ quốc và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định
trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các
cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;
- Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về Ban hành Chiến
lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;
- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và
miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó, giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì dự
án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ
nữ và trẻ em”;
- Quyết định số 1408/QĐ-ĐCT ngày 4/5/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội
ban hành Quy định về việc Hội LHPN Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng Chính quyền và phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
- Điều lệ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 xác định một trong năm
nhiệm vụ của tổ chức Hội là “Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã
hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ” (Khoản 3 Điều 2).
2. Cách xác định chỉ tiêu
Chỉ tiêu: Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp TW và cấp tỉnh chủ trì giám
sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan
đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội Liên hiệp
Phụ nữ cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự
thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

Chỉ tiêu: Đến cuối nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp TW đề xuất thành
công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành
công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.
Chỉ tiêu trong nhiêm vụ: 3.500 cán bộ nữ được bồi dưỡng nâng cao năng
lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới trong nhiệm kỳ.
a) Thống nhất khái niệm
a1) Chính sách
- Khái niệm: là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết vấn đề của
thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu (Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016)
- Loại/hình thức chính sách do Hội chủ trì đề xuất, vận động theo chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, gồm:
+ Chủ trương, quan điểm trong Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng
+ Chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật (Ví dụ: quyết định của
Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung cấp Hội đề xuất; hoặc Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh có nội dung Hội đề xuất)
+ Cơ chế, chính sách trong chương trình, đề án liên quan đến phụ nữ (Ví dụ:
Dự án 8 trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030)
a2) Đề án
- Đối với cấp Trung ương: là đề án Chính phủ và/hoặc chương trình, chiến
lược quốc gia.
- Đối với cấp tỉnh, thành phố: là đề án độc lập cấp tỉnh trở lên, có thời gian
thực hiện theo giai đoạn nhất định và/hoặc chiến lược được cơ quan có thẩm quyền
của tỉnh phê duyệt. Lưu ý: không tính kế hoạch của tỉnh thực hiện đề án Chính phủ
do cấp TW đề xuất hoặc kế hoạch hàng nằm thực hiện các nhiệm vụ được giao (Ví
dụ: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đa số các tỉnh đều báo cáo kết quả thực hiện chỉ
tiêu đề xuất chính sách là Kế hoạch thực hiện các đề án 938, 939 hằng năm hoặc
giai đoạn. Như vậy, đến nhiệm kỳ XIII, kết quả này sẽ không được tính cho chỉ tiêu
về đề xuất chính sách).
b) Cách xác định chỉ tiêu
* Chỉ tiêu: Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp TW và cấp tỉnh chủ trì
giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên
quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội Liên
hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01
dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.
- Là chỉ tiêu hàng năm đối với từng cấp Hội.
- Cấp TW và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 1 chính sách và chủ trì phản
biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản: đưa nội dung giám sát và nội dung phản biện
xã hội mà Hội chủ trì thực hiện vào kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của

MTTQ cùng cấp; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát,
phản biện xã hội; có báo cáo giám sát và văn bản phản biện xã hội gửi các cơ quan
chức năng. Đối với hoạt động giám sát, nội dung giám sát của các cấp Hội có thể
trùng nhau; đối với hoạt động phản biện xã hội, mỗi cấp Hội lựa chọn dự thảo văn
bản của cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, tổ chức Hội.
- Hội LHPN mỗi huyện và mỗi xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít
nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền thông qua chủ trì; phối hợp với
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia giám sát với HĐND cùng cấp...
* Chỉ tiêu: Đến cuối nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp TW đề xuất thành
công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành
công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.
- Đề xuất thành công chính sách, đề án: chính sách, đề án được sử dụng để
báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phải được thể hiện ở văn bản quy phạm pháp
luật của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản chỉ đạo cụ thể của cấp có thẩm quyền.
Không tính chính sách đang trong quá trình vận động, đề xuất.
- Đối với chỉ tiêu của cấp tỉnh, thành phố: là chỉ tiêu nhiệm kỳ và không tính
chỉ tiêu hàng năm. Tuy nhiên, Hội LHPN tỉnh/thành phố cần có kế hoạch thời điểm
nào trong nhiệm kỳ sẽ đề xuất thành công được chính sách, đề án để chủ động vận
động ngay từ đầu nhiệm kỳ.
*Chỉ tiêu: 3.500 cán bộ nữ được bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo,
quản lý và kỹ năng lồng ghép giới trong nhiệm kỳ
- Là chỉ tiêu nhiệm kỳ của TW và các tỉnh/thành phố.
- Cán bộ nữ, gồm: cấp TW cán bộ nữ ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
cấp tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ nữ cấp tỉnh và cấp huyện; Tập trung vào đối
tượng nữ bổ nhiệm lần đầu, nữ lần đầu tham gia đại biểu dân cử, cán bộ nữ trẻ, cán
bộ nữ dân tộc thiểu số.
- Dự kiến phân bổ cụ thể:
+ TW Hội: 150 chị.
+ Dự kiến bồi dưỡng cho 50 chị/tỉnh; Riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, Thanh Hóa, Nghệ An: 100 chị/tỉnh hoặc thành phố.
3. Các điểm mới của nhiệm vụ và các điểm cần lưu ý
3.1. Nội dung nhiệm vụ
Nhiệm vụ “Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát,
phản biện xã hội; vận động thực hiện bình đẳng giới” gồm 4 mảng nội dung:
(1) Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật; các diễn đàn đối thoại chính sách, đối thoại với người đứng đầu

cấp uỷ, chính quyền để phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và thực
thi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
(2) Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính
sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, trong đó, thường
xuyên cập nhật quy định pháp luật, chính sách hiện hành, đồng thời, phát hiện vấn
đề từ thực tiễn, các vấn đề thiết thân của phụ nữ; chú trọng phát huy vai trò đại
diện của tổ chức Hội, của cán bộ Hội các cấp; thực hiện nhiệm vụ dựa trên bằng
chứng và kết quả nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh tính chủ động, thống nhất, phối
hợp hành động để thực hiện tốt vai trò đại diện của tổ chức Hội trong chu trình xây
dựng, thực thi, giám sát chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ
em và bình đẳng giới.
(3) Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ
chức Hội: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát huy quyền làm chủ; phối hợp
hành động với MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
xã hội phát huy sức mạnh của nhân dân, phụ nữ; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm,
năng lực của đội ngũ cán bộ Hội trong tổ chức các hoạt động để phụ nữ thực hành
dân chủ thực chất.
(4) Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới: Tập trung nghiên cứu và dự
báo chiến lược về các vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; thực hiện tốt
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục thực hiện
hiệu quả Nghị quyết số 11- NQ/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa
XII) về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tổ chức bồi
dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, trong đó, tập
trung xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo,
quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho 3.500 cán bộ nữ. Tập trung thực hiện có
hiệu quả dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em” và giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong
Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai
đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025.
3.2. Các điểm mới của nhiệm vụ
- Từ những hạn chế của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này đưa ra quan điểm,
xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động
tham mưu, đề xuất hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình,
trẻ em, và bình đẳng giới, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội là
nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội; đồng thời, “Tham gia xây dựng Đảng, hệ
thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động thực hiện bình
đẳng giới” được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm độc lập. Trong khi đó, nhiệm
kỳ trước, nhiệm vụ này chỉ là một trong các nội dung của nhiệm vụ trọng tâm 3
“Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân
dân”.
- Chú trọng hơn vai trò đại diện của tổ chức Hội, làm rõ yêu cầu, trách nhiệm
của từng cấp Hội thông qua xác định chỉ tiêu về giám sát, phản biện xã hội; thực

hiện nhiệm vụ dựa trên bằng chứng và kết quả nghiên cứu khoa học; phát huy vai
trò cán bộ Hội là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
- Tập trung nhiều hơn cho các hoạt động vận động xã hội thực hiện bình đẳng
giới nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn 2035, xác định: Hội có vai trò then chốt, góp phần để Việt
Nam trở thành quốc gia có thể chế và hệ thống chính sách luật pháp tạo sự chuyển
biến về giới.
- Quan tâm thực chất việc phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ, thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở, xác định thực hành dân chủ là một trong những nội dung quan
trọng của nhiệm vụ, trong khi nhiệm kỳ trước, thực hành dân chủ được xác định là
giải pháp chung. Thực hành dân chủ ở cơ sở của phụ nữ chính là đảm bảo tiếng
nói, sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Đây cũng chính là bước cụ thể hóa cơ chế nhân dân làm chủ được Đại hội Đảng
XIII xác định thông qua vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị xã hội: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”.
- Đối với công tác cán bộ nữ: xác định chỉ tiêu cụ thể số lượng cán bộ nữ
được bồi dưỡng nâng cao năng lực, tập trung vào đối tượng nữ bổ nhiệm lần đầu,
nữ lần đầu tham gia đại biểu dân cử, cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ dân tộc thiểu số. Bên
cạnh đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của Mạng lưới lãnh đạo nữ và sự cần thiết mở
rộng mô hình này tới các tỉnh, thành.
4. Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII
4.1. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
a) Giải pháp cấp Trung ương
- Thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp
luật Trung ương. Chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động hưởng ứng
“Ngày Pháp luật Việt Nam” hằng năm.
- Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2022
trong hệ thống Hội.
- Chủ động tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại các
kỳ họp Quốc hội, trong đó, tập trung phổ biến nội dung pháp luật về bình đẳng
giới, phụ nữ, gia đình, trẻ em trên Cổng Thông tin điện tử của TW Hội.
- Biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về công tác phổ biến giáo dục pháp
luật cho cán bộ Hội các cấp.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật theo nhóm đối tượng và chủ đề được phụ nữ và xã hội quan tâm,
phù hợp với từng cấp Hội, như: tổ chức các cuộc thi pháp luật, tư vấn pháp luật
trực tuyến, tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội...

- Xây dựng mạng lưới và phát huy hiệu quả hoạt động của tuyên truyền viên
pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật của Hội.
- Hướng dẫn, tổ chức các chiến dịch truyền thông, kết hợp giữa truyền thông
đại chúng với truyền thông dựa vào cộng đồng theo các chủ đề góp phần xóa bỏ
các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn
hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số;
xây dựng chiến lược truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào
DTTS và miền núi.
- Xây dựng đường dây nóng tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em về
hôn nhân và gia đình; phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia
đình; di cư lao động an toàn. Nâng chất lượng, tăng cường giới thiệu về hoạt động
của mô hình “Ngôi nhà Bình yên”, Văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ
di cư hồi hương tại cộng đồng.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật trong
quá trình tiếp dân và giải quyết đơn thư.
b) Giải pháp cấp địa phương
- Thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh/thành phố; bám sát Kế hoạch Trung ương đề ra để xây dựng Kế
hoạch và triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” hằng năm
phù hợp với đặc thù địa phương.
- Tích cực vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ
pháp luật; tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham gia
kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.
- Chủ động nghiên cứu, xây dựng tài liệu tuyên truyền pháp luật tới hội viên,
phụ nữ như: biên soạn nội dung tuyên truyền một số điểm mới của các văn bản quy
phạm pháp luật được thông qua; xây dựng chuyên mục Hỏi - Đáp pháp luật trên
trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh; Tổ chức các cuộc thi Tìm hiểu pháp
luật phù hợp với điều kiện thực tiễn.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn lưu động ở cơ
sở về các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới.
- Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành để triển khai các hoạt
động tuyên truyền phù hợp với đặc thù địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội luật gia, các văn phòng luật sư, công ty luật.
- Thiết lập mạng lưới và kết nối giữa các Trung tâm/phòng tư vấn pháp luật
của Hội LHPN các tỉnh/thành phố hoặc với các Trung tâm tư vân pháp luật của các
tổ chức chính trị- xã hội khác nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực
thực hiện tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội.
- Xây dựng các mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng (tổ/nhóm truyền
thông cộng đồng) tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần
xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.

4.2. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội
a) Giải pháp cấp Trung ương
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia của Hội về công tác phụ nữ và bình đẳng
giới; phát huy đội ngũ chuyên gia của các ngành trong quá trình tham gia giám sát
và phản biện xã hội. Tăng cường phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt
Nam, các cơ quan, viện nghiên cứu trong công tác nghiên cứu và dự báo chiến
lược về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
- Thường xuyên tổ chức quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa trong hệ thống
Hội các văn bản về giám sát, phản biện xã hội; xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa
tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ Hội
làm công tác giám sát, phản biện xã hội.
- Tăng cường hợp tác nghiên cứu để làm cơ sở cho thực hiện công tác Hội,
chỉ đạo phong trào phụ nữ, làm tốt công tác chính sách - luật pháp. Chủ động rà
soát chính sách, quy định hiện hành và nghiên cứu thực tiễn các vấn đề của tổ chức
Hội, phụ nữ, trẻ em gái, bình đẳng giới và gia đình trong bối cảnh cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư và hội nhập, làm cơ sở đề xuất chính sách cho các nhóm
phụ nữ đặc thù như phụ nữ di cư, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ cao tuổi, lao
động nữ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Lựa chọn đa dạng các hình thức giám sát, phản biện xã hội; phát huy tính
công khai, minh bạch, đặc biệt là nắm bắt dư luận, tập hợp được ý kiến, kiến nghị
của hội viên, nhân dân trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
- Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hội trong
suốt quá trình giám sát, phản biện xã hội.
- Xây dựng và vận hành hệ thống giám sát và đánh giá “chuyên đề” về thực
hiện các chỉ tiêu và hoạt động của Chương trình MTQG DTTS và miền núi có tác
động trực tiếp hoặc gián tiếp đến bình đẳng giới tại vùng DTTS và miền núi; xây
dựng hệ thống thông tin giám sát về bình đẳng giới trên nền tảng số để thu thập
thông tin và tăng cường tự động trong việc tổng hợp thông tin, chiết xuất dữ liệu
phục vụ báo cáo thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS và
miền núi và các báo cáo khác khi có yêu cầu.
b) Giải pháp cấp địa phương
- Chủ động lựa chọn, đề xuất nội dung, hình thức giám sát, nội dung phản
biện xã hội phù hợp với chức năng của tổ chức Hội, quy định của pháp luật, nguồn
lực của địa phương.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chuyên môn, nắm vững, hiểu rõ và thực
hiện đúng quy trình giám sát, phản biện xã hội; đồng thời có kiến thức, hiểu biết
sâu, rộng về lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội và có bản lĩnh để lên tiếng, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
- Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội,
chính quyền, các cơ quan nhà nước, các tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã
hội khác tại địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong giám sát, phản biện xã hội thu hút, tập
hợp được ý kiến, quan điểm của hội viên, phụ nữ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
- Đối với các tỉnh, thành vùng đồng bào DTTS và miền núi: thực hiện giám
sát, đánh giá về thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG phát triển
kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, giám sát việc thực thi các chính sách hỗ
trợ phụ nữ, trẻ em đồng bào DTTS tại địa phương.
4.3. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đề xuất chính sách liên
quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới
a) Giải pháp cấp Trung ương
- Tăng cường vai trò của cấp trung ương trong định hướng chiến lược về
nghiên cứu, đề xuất chính sách; chủ động làm việc, cung cấp thông tin, kiến nghị
với các cơ quan có thẩm quyền để đưa vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ
em và bình đẳng giới, quyền và trách nhiệm của tổ chức Hội trong quá trình xây
dựng luật pháp, chính sách. Phát huy vai trò cán bộ Hội là đại biểu Quốc hội tham
gia đề xuất chính sách.
- Chủ động rà soát chính sách hiện hành liên quan đến phụ nữ, gia đình,
trẻ em và bình đẳng giới làm cơ sở đề xuất chính sách; tham gia sơ kết, tổng kết
các nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình,
trẻ em và bình đẳng giới. Phát huy vai trò đại diện của lãnh đạo Hội trong việc
tham gia tích cực, trách nhiệm trong các Ban chỉ đạo về tổng kết các Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình mục tiêu, chiến
lược quốc gia…
- Xây dựng Chiến lược nghiên cứu về phụ nữ và bình đẳng giới của Hội
LHPN Việt Nam. Tăng cường nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình,
trẻ em và bình đẳng giới phát sinh trong thực tiễn, tập trung vào những vấn đề an
sinh xã hội cho các nhóm phụ nữ đặc thù, các vấn đề phụ nữ và gia đình trong bối
cảnh hội nhập và dịch bệnh COVID-19, vấn đề lao động, việc làm của phụ nữ…;
Ứng dụng kết quả đề tài khoa học cấp quốc gia “Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề
xuất chính sách cho các nhóm phụ nữ đặc thù” trong đề xuất chính sách.
- Kết nối với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Hội, giữa các cấp Hội;
cập nhật và chia sẻ kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế về phụ nữ, gia đình,
trẻ em và bình đẳng giới để phục vụ cho công tác đề xuất chính sách. Phối hợp
xây dựng và cung cấp nguồn dữ liệu về phụ nữ và bình đẳng giới. Tăng cường
tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến phụ
nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.
- Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên
cứu, đề xuất chính sách cho cán bộ Hội các cấp.
- Tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm/sinh hoạt khoa học, diễn đàn phụ
nữ với khoa học và công nghệ; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học
và Công nghệ Việt Nam hằng năm (18/5).

- Tập trung các nguồn lực từ ngân sách cũng như tăng cường khai thác các
nguồn lực kinh phí, kỹ thuật từ các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm
vụ đề xuất chính sách.
- Xây dựng Sổ tay hướng dẫn tổ chức đối thọai chính sách ở cấp cở sở tại
vùng đồng bào DTTS và miền núi và tổ chức hướng dẫn các tỉnh, thành triển khai
thực hiện.
b) Giải pháp cấp địa phương
- Chủ động tổ chức Hội thảo khoa học, thực hiện khảo sát, nghiên cứu các
vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới phát sinh trong
thực tiễn làm căn cứ để đề xuất chính sách.
- Chủ động rà soát các chính sách hiện hành của địa phương liên quan đến
phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Cấp huyện và cơ sở trực tiếp thu
thập thông tin, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên,
phụ nữ, tổng hợp báo cáo cho Hội LHPN cấp trên.
- Chủ động làm việc, cung cấp thông tin, kiến nghị với các cơ quan có thẩm
quyền ở địa phương để đưa vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình
đẳng giới vào quá trình xây dựng chính sách; Phát huy vai trò cán bộ Hội là đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham gia đề xuất chính sách.
- Khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ phát hiện, phản ánh các vấn đề
bất cập trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, chính sách tại cơ
quan, đơn vị, địa bàn dân cư.
- Vận động và hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động cộng
đồng: các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử tại địa bàn, đóng góp ý
kiến xây dựng hệ thống chính trị.
4.4. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của
tổ chức Hội
a) Giải pháp cấp Trung ương
- Định hướng, hướng dẫn các cấp Hội tham gia có trách nhiệm các hoạt
động đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị; hướng dẫn triển khai thực hiện trong hệ thống Hội về công tác
giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; đa dạng hóa các hình thức, kênh
tiếp thu và phản ánh ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của phụ nữ, của nhân dân.
- Tham gia vào quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách về dân chủ cơ sở:
tham gia Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung kiến
nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến phát huy quyền làm chủ của phụ nữ và vai
trò trách nhiệm của tổ chức Hội.
- Hướng dẫn các cấp Hội trong quá trình tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ
nữ thực hành dân chủ cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Phát huy vai trò của đại diện lãnh đạo Hội trong tham gia Ban chỉ đạo
Trung ương về công tác dân chủ.

b) Giải pháp cấp địa phương
- Chủ trì tổ chức việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối
hợp với cơ quan của cấp ủy địa phương tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy địa phương với nhân dân mỗi năm một lần.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát huy quyền làm chủ, thực hiện
phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ
hưởng”. Vận động phụ nữ chủ động tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương.
- Vận động hội viên, phụ nữ tham gia có trách nhiệm các hoạt động đối
thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị, góp ý cho cán bộ, đảng viên tại địa phương.
- Tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân chủ cơ sở để phụ nữ hiểu và
thực hiện tốt vai trò, quyền và nghĩa vụ công dân.
- Phát huy vai trò của Hội LHPN cấp xã trong việc giám sát, phản biện xã hội
và góp ý, phối hợp tổ chức đối thoại với chính quyền địa phương theo Quyết định
số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW.
- Xây dựng và đa dạng hóa các hình thức, kênh tiếp thu và phản ánh ý kiến
nguyện vọng, kiến nghị của phụ nữ; mở các diễn đàn, đối thoại để hội viên, phụ nữ
thảo luận, trình bày nguyện vọng, nêu kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp,
với tổ chức Hội. Các cấp Hội định kỳ tập hợp, phản ánh ý kiến, đề xuất, nguyện
vọng của hội viên, phụ nữ tới cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.
- Tổ chức lấy ý kiến các nhóm phụ nữ trong quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung
chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp trung
ương và địa phương.
- Vận động phụ nữ tích cực tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra việc thực hiện
dân chủ ở cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
4.5. Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới
a) Giải pháp cấp Trung ương
- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1136/KH-ĐCT ngày 25/10/2021 của Đoàn
Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng
giới giai đoạn 2021 - 2030, tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình
đẳng giới. Hằng năm, hướng dẫn và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng
hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ
sở giới.
- Tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, làm cơ sở để thực hiện phản
biện xã hội và góp ý xây dựng, đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật.
- Tổng kết CTPH với Bộ Lao động Thương bình-Xã hội giai đoạn 2019-2022
và xây dựng CTPH giai đoạn 2022-2027 tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ với cơ quan
quản lý nhà nước trong chỉ đạo và thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới và
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Xây dựng, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hiệu quả thực hiện công tác cán bộ
nữ; Chủ động làm việc với tỉnh, thành ủy về công tác cán bộ nữ. Vận động nguồn
lực hỗ trợ một số tỉnh, thành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ.
- Xây dựng và thu thập nguồn thông tin, dữ liệu về phụ nữ và bình đẳng giới,
thông tin từ cơ sở để làm tốt công tác phản biện xã hội, lồng ghép giới trong các
văn bản chính sách, pháp luật. Theo dõi, cập nhật số liệu nữ cấp ủy, Quốc hội,
HĐND các cấp; danh sách trích ngang nữ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp TW và
cấp tỉnh để đề xuất cán bộ nữ vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu
nguồn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
- Giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI; tập huấn kỹ năng
vận động ứng cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ nữ được bổ nhiệm lần đầu, nữ lần đầu tham gia
đại biểu dân cử, cán bộ nữ trẻ.
- Ra mắt Mạng lưới lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2022 - 2027 và hỗ trợ duy trì hoạt
động của mạng lưới, hỗ trợ nhân rộng mô hình này tới một số tỉnh, thành.
- Chú trọng các hoạt động xây dựng năng lực vận động, thực hiện bình đẳng
giới cho các tỉnh, thành thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi: Xây dựng đội ngũ
giảng viên nguồn cấp tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển năng lực thực hiện
lồng ghép giới tại các địa phương; tập huấn hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới cho
cán bộ trong hệ thống chính trị, đại biểu dân cử các cấp.
b) Giải pháp của địa phương
- Nâng cao kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN
các cấp tại địa phương.
- Nâng cao chất lượng phản biện xã hội và lồng ghép giới của Hội LHPN các
cấp đối với các chính sách, dự án, chương trình phát triển tại địa phương.
- Tăng cường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới.
- Tăng cường khai thác các nguồn lực thực hiện các hoạt động về bình đẳng
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hội thảo, hội nghị bàn về các giải pháp
tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cấp ủy, nữ đại biểu dân cử.
- Theo dõi, cập nhật số liệu cán bộ nữ cấp ủy, HĐND các cấp địa phương để
đề xuất cán bộ nữ vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu nguồn vào các
vị trí lãnh đạo, quản lý.
- Giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp; tập huấn kỹ năng
vận động ứng cử cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp;
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội thảo, tập huấn nâng cao
năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ nữ được bổ nhiệm
lần đầu, nữ lần đầu tham gia đại biểu dân cử, cán bộ nữ trẻ tại địa phương.

- Thành lập mạng lưới/CLB nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu dân cử nhằm
chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò tiên phong, truyền cảm hứng của đội ngũ cán
bộ nữ.
- Đối với các tỉnh, thành vùng đồng bào DTTS và miền núi, chú trọng các
hoạt động: Tập huấn cho cán bộ nữ chủ chốt người DTTS trong quy hoạch vào các
vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở cấp huyện, cấp xã về kỹ năng, kinh
nghiệm vận động ứng cử vào các cơ quan dân cử; Tập huấn hướng dẫn thực hiện
lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, đại biểu dân cử cấp huyện, xã
và già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng./.

