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Nam Định, ngày 20 tháng 5 năm 2022
KẾ HOẠCH

Tổng kết 10 năm thực hiện 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 bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
tham gia quản lý nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH- ĐCT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Đoàn
Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tổng kết 10 năm việc thực hiện
Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành,
Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia
quản lý nhà nước, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá thực chất kết quả việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của
các cấp Hội giai đoạn 2012-2022, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó
khăn, những vấn đề đặt ra; đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 56 để tiếp tục phát
huy vai trò, chức năng tham gia quản lý Nhà nước của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt
Nam phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành.
- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của các ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp
trong việc thực hiện phối hợp, tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia quản lý nhà
nước, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các ngành và UBND
các cấp trong việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP.
- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đánh giá đầy đủ,
khách quan, toàn diện tại Hội các cấp, đảm bảo mục đích và nội dung yêu cầu,
tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP .
2. Đánh giá trách nhiệm của các ban, ngành trong việc mời và tạo điều kiện
cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước (thực hiện trách nhiệm quy
định tại điều 3 của Nghị định 56/2012/NĐ-CP ).
3. Đánh giá trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc mời, phối
hợp, tạo điều kiện cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước (thực hiện
trách nhiệm quy định tại Điều 4, Nghị định 56/2012/NĐ-CP ): kết quả đạt được,
tồn tại hạn chế, nguyên nhân.
4. Đánh giá trách nhiệm của Hội tham gia quản lý nhà nước (thực hiện trách
nhiệm quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định 56/2012/NĐ-CP): kết quả đạt
được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân.
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5. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định: những kết quả nổi bật, những hạn
chế, khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân có số liệu so sánh, giới thiệu
mô hình/cách làm hay.
6. Những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, giải pháp thực hiện tốt hơn
Nghị định 56/2012/NĐ-CP gắn với các đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật
về bình đẳng giới, phụ nữ, gia đình, trẻ em và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT
- Cấp tỉnh: Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu tổ chức tổng
kết lồng ghép với sơ kết 6 tháng công tác Hội.
- Cấp huyện và cơ sở: Chủ động lựa chọn hình thức tổng kết, thiết thực, hiệu
quả, phù hợp tình hình địa phương. Hoàn thành báo cáo gửi về Hội LHPN tỉnh
(qua Ban TGCSLP) trước trước ngày 25/6/2022 (theo mẫu đề cương báo cáo tổng
kết và phụ lục số liệu kèm theo).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
- Giao Ban Tuyên giáo- Chính sách Luật pháp tham mưu triển khai thực hiện:
+ Xây dựng kế hoạch, biểu mẫu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định
56/2012/NĐ-CP trong hệ thống Hội.
+ Tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định
56/2012/NĐ-CP của Hội.
+ Tham mưu phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện
Nghị định.
- Các Ban chuyên môn khác của tỉnh Hội: tiến hành đánh giá kết quả tham
mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp với các ban, ngành của tỉnh theo
quy định tại Nghị định.
2. Hội LHPN các huyện, thành phố
- Căn cứ kế hoạch này, Hội LHPN các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch
và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện tại địa phương;
- Tổng hợp báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP gửi
Hội LHPN tỉnh theo yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 56 của Ban
thường vụ Hội LHPN tỉnh. Đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành
phố triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm tiến độ.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để phối hợp);

- Hội LHPN các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TG-CSLP.

Lê Thị Thúy Nhài
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP
của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
(kèm theo Kế hoạch số24/KH-BTV, ngày 20 tháng 5 năm 2022)
I. Đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định
- Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội thực hiện trách nhiệm của tổ chức
Hội được quy định trong Nghị định.
- Tổ chức học tập, phổ biến nội dung của Nghị định trong các cấp Hội.
- Việc giám sát thực hiện Nghị định của các cấp Hội.
2. Đánh giá trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo
đảm cho các cấp Hội tham gia quản lý nhà nước (theo điều 4, điều 6, Nghị định
56), trong việc:
1.2. Mời Hội LHPN cùng cấp
-Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em,
phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh vực có liên quan.
- Tạo điều kiện cho Hội LHPN thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định
của Luật Bình đẳng giới.
- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền, lợi
ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của
pháp luật: Liệt kê các hình thức tham gia (ghi rõ)
-Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật: Liệt kê nội dung, hình thức tham
gia và nguồn lực cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em,
phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh vực liên quan.
2.2. Phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức các cuộc họp để thu thập
ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; nghiên cứu,
xem xét và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội LHPN cùng cấp như
hỗ trợ kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội,
tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên
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quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính
sách của Nhà nước.
3. Đánh giá trách nhiệm của ngành Nội vụ, Hội LHPN các cấp trong
thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP (theo điều 5 Nghị định 56/2012/NĐ-CP )
- Cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước;
- Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách, liên
quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình
đẳng giới; cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình
đẳng giới;
- Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong
việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới.
- Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của các
cấp Hội LHPN Việt Nam;
- Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội LHPN thực hiện Nghị định.
II. Đánh giá chung
1. Những kết quả nổi bật, ưu điểm chính
2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, những vấn đề đặt ra
3. Nguyên nhân
- Nguyên nhân chủ quan
- Nguyên nhân khách quan
4. Bài học kinh nghiệm
III. Kiến nghị, đề xuất
1. Kiến nghị, đề xuất đối với UBND các cấp để tiếp tục thực hiện tốt các
nội dung quy định tại Nghị định 56/2012/NĐ-CP
2. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2012/NĐ-CP cho
phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành.
Lưu ý:
- Đối với từng nội dung báo cáo, cần có đánh giá, nhận định và so sánh
bằng số liệu, các mô hình, điển hình, cách làm hay; nêu rõ các khó khăn, hạn chế,
bất cập trong quá trình thực hiện, những nguyên nhân, giải pháp khắc phục và
những quy định được sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả tham gia quản lý nhà
nước của Hội LHPN các cấp.
- Các kiến nghị cần nêu rõ nội dung và rõ căn cứ khi đề xuất.
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