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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƯỜNG VỤ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 15/KH - BTV         Nam Định, ngày 18 tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án  

định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1172/KH-ĐCT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam “Triển khai thực hiện Kết luận số 

19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp 

luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Xác định rõ trách nhiệm của Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định theo Kết 

luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng 

pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong các lĩnh vực có liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp theo từng năm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

- Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam Định tham gia tích cực, có hiệu quả, kịp thời 

vào các dự thảo Luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ 

em và bình đẳng giới, quyền và trách nhiệm của tổ chức Hội để có phản ánh, kiến 

nghị với cơ quan có thẩm quyền. 

.II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Kết luận số 19-

KL/TW của Bộ Chính trị 

1.1. Phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp 

- Tổ chức tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái, bình 

đẳng giới, quyền, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp; đảm bảo lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tổ chức lấy ý kiến của hội viên, phụ nữ, các đối tượng chịu sự tác động 

bằng nhiều hình thức đa dạng để làm bằng chứng trong quá trình tham gia xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật.  

- Tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng, bản lĩnh 

cho đội ngũ cán bộ Hội trong tham gia xây dựng pháp luật. 

1.2. Giám sát việc thực thi pháp luật 

- Rà soát, đánh giá các hoạt động giám sát; sơ, tổng kết các chương trình 

phối hợp giám sát; lựa chọn triển khai một số nội dung giam sát phù hợp với từng 

nhóm phụ nữ theo từng thời điểm, địa bàn cụ thể hoặc các vấn đề dư luận xã hội 
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quan tâm, những vấn đề bức thiết liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của phụ nữ và trẻ em gái, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN các cấp. 

- Phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội trong các đoàn giám sát của cơ 

quan quyền lực Nhà nước các cấp; các đoàn giám sát liên ngành việc thực hiện 

chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. 

- Kịp thời phản ánh các kiến nghị sau giám sát đến các cơ quan có thẩm 

quyền và theo dõi quá trình thực hiện các kiến nghị. 

- Nâng cao năng lực, kỹ năng, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ Hội trong tham 

gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật  

2. Triển khai các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Đề án định hướng 

chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 

2021- 2026) 

2.1. Tổ chức cho cán bộ, hội viên phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN các cấp:  

- Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi, bổ sung) 

- Dự án Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi) 

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

2.2. Các nội dung phản biện xã hội do Hội LHPN các cấp tham gia phối hợp: 

- Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (và thực hiện dân chủ 

ở cơ sở nói chung) 

- Dự án Luật đất đai (sửa đổi) 

- Dự thảo Luật thanh tra (sửa đổi) 

- Dự thảo Luật Công nghiệp Quốc phòng 

- Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) 

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn và các luật 

có liên quan 

- Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm 

- Dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) 

- Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). 

Các hoạt động triển khai công tác phản biện xã hội dự kiến tổ chức theo hình thức: 

+ Đối với văn bản do Hội chủ trì: tổ chức các hình thức lấy ý kiến đối với 

các đối tượng chịu sự tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần phản 

biện, tổ chức hội nghị phản biện xã hội… 

+ Đối với văn bản Hội tham gia: gửi các văn bản góp ý, tổ chức hội thảo lấy 

ý kiến, tham gia các hội nghị phản biện xã hội do các cơ quan chủ trì tổ chức. 

3. Các văn bản quy phạm pháp luật Hội LHPN tham gia nghiên cứu, rà soát 
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3.1. Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên phụ nữ với các dự án Luật sau: 

+ Dự án Luật điều chỉnh về chuyển đổi giới tính: 

- Yêu cầu: các quy định của pháp lý về quyền chuyển đổi giới tính, điều kiện 

để được chuyển đổi giới tính 

- Thời gian dự kiến: năm 2022 

+ Dự án Luật điều chỉnh về dân số: 

- Yêu cầu: nâng cao chất lượng dân số; tuyên truyền, vận động, truyền 

thông, giáo dục về dân số; lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực 

hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã 

hội; điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số; quản lý nhà nước và trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về công tác dân số. 

- Thời gian dự kiến: năm 2022 

3.2. Rà soát Luật Bình đẳng giới 

Yêu cầu: việc thể chế hóa đầy đủ nội dung của Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 

20/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, bảo 

đảm phù hợp Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Thời gian dự kiến: năm 2023- 2024 

3.3. Tham gia nghiên cứu, rà soát xây dựng Luật về mại dâm. 

- Yêu cầu: quy định về phòng ngừa, ứng phó với các hành vi bạo lực đối với 

người bán dâm; chính sách, mức hỗ trợ kinh phí giúp người bán dâm hoàn lương 

với các hoạt động hỗ trợ dịch vụ y tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp tâm lý, 

dạy nghề. 

- Thời gian dự kiến: năm 2023- 2024. 

4. Hoạt động cụ thể thực hiện công tác phản biện xã hội năm 2022 

Bám sát Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội về chương trình xây 

dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2021, trên cơ sở định hướng của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, dự 

kiến công tác phản biện như sau: 

4.1. Phản biện xã hội đối với dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) 

- Nội dung phản biện: theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 Luật Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam. 

- Hình thức phản biện: tổ chức hội nghị phản biện xã hội hoặc gửi dự thảo 

văn bản lấy ý kiến phản biện. 

- Phối hợp: Mặt trận Tổ quốc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp 

4.2. Tham gia phản biện xã hội cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên cùng cấp đối với các dự thảo: 

- Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); 

- Dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

- Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); 
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- Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); 

- Dự thảo Luật Công nghiệp Quốc phòng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Hội LHPN tỉnh: 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW và Đề án định hướng 

chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa XV. 

- Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức cùng cấp; Chỉ đạo Hội LHPN 

các huyện, thành phố tổ chức lấy lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các đối 

tượng chịu sự tác động đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới để có ý kiến, kiến nghị với cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Giao cho Ban Tuyên giáo- Chính sách luật pháp là đầu mối tham mưu thực 

hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả về TW Hội LHPN Việt Nam hàng năm 

theo quy định. 

2. Hội LHPN các huyện, thành phố, các đơn vị Hội phụ nữ: Công an 

tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, Ban nữ công Liên 

đoàn Lao động tỉnh. 

- Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch trong nhiệm vụ công tác Hội hàng 

năm. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các đối tượng chịu sự tác 

động đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ 

em và bình đẳng giới khi có yêu cầu.  

- Báo cáo kết quả thực hiện về Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo- Chính 

sách luật pháp) trước ngày 10/11 hàng năm. 

 

Nơi nhận: 

- TW Hội LHPN Việt Nam                                                
- Hội LHPN các huyện, TP; 

- Hội PN: CA, BCH BĐ BP, BCHQS tỉnh;      

- Ban nữ công LĐLĐ tỉnh 

- Lưu VT, TG-CSLP. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                       Lê Thị Thúy Nhài 
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