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KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ đối với
Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban
Thường vụ Quố c Hô ̣i , Kế hoạch của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số
01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 41 ngày
19/1/2015 của Ủy Ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức
lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Đoàn Chủ tịch TW
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp
phụ nữ đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào
nội dung Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), bảo đảm cụ thể hóa quy định của Hiến
pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công
dân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
và đời sống của Nhân dân.
2. Việc tổ chức các hoạt động lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ thể hiện rõ trách
nhiệm của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong việc tham gia xây dựng luật pháp –
chính sách.
3. Hội LHPN Việt Nam các cấp phổ biến nội dung Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa
đổi) cho hội viên, phụ nữ; việc tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo Bộ
luật dân sự (sửa đổi) được thực hiện qua các hình thức phù hợp, công khai rộng rãi
và dân chủ, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm tạo điều
kiện thuận lợi để các tầng lớp phụ nữ được tham gia sửa đổi Dự thảo Bộ luật dân
sự.
4. Các ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) phải được tổng hợp đầy
đủ, chính xác, khách quan, kịp thời để gửi về Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Ban soạn thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN
1. Nội dung
- Lấy ý kiến toàn bộ Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: Quy định chung;
quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp
dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật

trình bày các quy định của Bộ luật dân sự. Trong đó tập trung góp ý sâu vào các
nội dung trong Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này.
- Lấy ý kiến sâu vào các Điều, khoản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới trong Phụ lục 2 kèm theo
Kế hoạch này.
2. Hình thức lấy ý kiến
- Việc lấy ý kiến được tổ chức chủ yếu theo hình thức hội nghị, hội thảo, toạ
đàm, trao đổi nhóm nhỏ (gọi chung là hội nghị), do Đoàn Chủ tịch TW Hội/ban
Thường vụ Hội LHPN các cấp quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối
tượng tham gia.
- Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên trang thông tin
điện tử của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội LHPN các tỉnh/thành
đăng tải Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên Website của Hội (nếu có) để phục
vụ cho việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương mình.
- TW Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận ý kiến đóng góp trực tiếp qua phòng
Tiếp dân và tiếp nhận góp ý bằng văn bản qua văn thư cơ quan.
3. Đối tượng, thời gian lấy ý kiến
3.1 Đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam
- Các Ban, đơn vị tổ chức góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong tháng
2/2015, ngoài yêu cầu góp ý các nội dung trong phụ lục kèm theo Kế hoạch, cần
tập trung sâu hơn về các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban, đơn
vị mình.
- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trưởng, phó các Ban (ý kiến của đại biểu phải là
ý kiến tổng hợp từ góp ý của Ban, đơn vị) vào tuần đầu tháng 3/2015.
- Tổ chức đoàn tham gia hoạt động lấy ý kiến theo Kế hoạch của một số
tỉnh/thành Hội (Dịp sinh hoat hội viên 8/3/2015).
- Tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia về lồng ghép bình đẳng giới
vào Bộ luật dân sự (sửa đổi) tại Hà Nội (Dự kiến tuần 2 tháng 3/2015).
- Trung tâm thông tin Hội LHPN Việt Nam đăng tải toàn văn Dự thảo Bộ luật
Dân sự (sửa đổi) và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức lấy ý kiến các
tầng lớp phụ nữ đối với Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên website của Hội; Báo
phụ nữ Việt Nam và website Báo phụ nữ Việt Nam đăng tải kịp thời các ý kiến góp
ý dự thảo có liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới và vai
trò, vị trí, tổ chức, quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
3.2 Đối với tỉnh/thành Hội và các đơn vị trực thuộc:
- Tổ chức góp ý tại cơ quan chuyên trách cấp tỉnh, huyện trong tháng 2/2015.
- Chỉ đạo các cấp Hội LHPN lấy ý kiến của hội viên, phụ nữ trực tiếp tại các
cuộc sinh hoạt Chi, tổ Hội phụ nữ trong tuần cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2015.
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- Tổ chức bộ phận thường trực tại trụ sở cơ quan tỉnh/thành Hội để tiếp nhận ý
kiến đóng góp trực tiếp và bằng văn bản của phụ nữ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với TW Hội LHPN Việt Nam: Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị trực thuộc tổ chức lấy ý
kiến và tổng hợp ý kiến các tầng lớp phụ nữ; báo cáo tổng hợp ý kiến các tầng lớp
phụ nữ và văn bản góp ý của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gửi đến Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban soạn thảo Dự thảo Bộ luật dân sự
(sửa đổi) theo thời gian quy định.
2. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành và đơn vị trực thuộc: gửi
kế hoạch lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ và báo cáo tổng hợp ý kiến các tầng lớp
phụ nữ của tỉnh/thành Hội và đơn vị trực thuộc (theo đề cương phụ lục 3) về Đoàn
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (qua Ban Chính sách - Luật pháp) vào
tuần thứ hai của tháng 3/2015 qua đường bưu điện và địa chỉ thư điện tử:
banlpcs@yahoo.com; đồng thời gửi Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp. Sau thời
điểm này, các cấp Hội và đơn vị trực thuộc tiếp tục tiếp nhận ý kiến phụ nữ, tổng
hợp và chuyển về Trung ương đến trước ngày 31/3/2015.
Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các Ban, đơn vị
Trung ương Hội; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh/thành và đơn vị
trực thuộc nghiêm túc triển khai kế hoạch này bảo đảm chất lượng, tiến độ.
Nơi nhận:

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

- Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội và đơn vị trực thuộc;
- Ban, đơn vị cơ quan TW Hội;
- Lưu: VT, CSLP

(đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Hòa
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