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NGHỊ ĐỊNH 

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  
_______ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

Chính phủ ban hành Nghị định 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. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Nghị định này quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành); Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi chung là Ủy ban nhân dân các cấp) trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các cấp Hội Liên 

hiệp Phụ nữ) tham gia quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Quan hệ công tác giữa các Bộ, ngành với Hội Liên hiệp Phụ nữ  

Việt Nam; Uỷ ban nhân dân các cấp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp là 

mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của 

pháp luật. 



2. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện thuận lợi về 

kinh phí, phương tiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia quản lý nhà 

nước và tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan. 

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành 

1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 

a) Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp 

luật, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, 

trẻ em; các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của các Bộ, ngành theo quy định của pháp luật; 

b) Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; 

c) 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.  

2. Tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo quy định của Luật bình đẳng giới. 

3. Ngoài quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ Công an và Bộ 

Quốc phòng có chế độ hỗ trợ về kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, 

các hoạt động gây quỹ, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nữ giải quyết 

những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù 

hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước. 

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp: 

a) 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 của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của 

pháp luật; 

b) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; 

c) Tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, 

Ủy ban, Ban Chỉ đạo...) liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; 



d) Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến 

quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia 

đình và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.  

2. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 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. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ 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 quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, 

chính sách của Nhà nước. 

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ  

1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các 

cấp thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 3, 4 Nghị định này;  

b) Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiểm tra, thanh 

tra, giám sát việc thực hiện Nghị định này. 

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ: 

a) Cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý nhà nước; 

b) 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; 

c) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp 

trong việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bình                

đẳng giới; 

d) Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của các 

cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện Nghị 
định này. 



Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Định kỳ làm việc: 

a) Sáu tháng một lần Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã làm việc với 

Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện 

chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến 

quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của 

pháp luật; 

b) Hàng năm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc với Ban 

Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình 

thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên 

quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định 

của pháp luật; 

c) Hàng năm, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lồng 

ghép nội dung đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm của các Bộ, ngành và 

Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp                

Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trong chương trình làm việc định kỳ của 

Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết: 

a) Đối với cấp xã: Mỗi năm một lần Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối 

hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị 
định này và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, đánh giá 

gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Đối với cấp Bộ, tỉnh: Hai năm một lần sơ kết ở Bộ, ngành và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; đồng thời gửi báo cáo sơ kết về Bộ Nội vụ; 

c) Năm năm một lần Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết toàn quốc. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2012. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 

năm 2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

tham gia quản lý nhà nước. 



Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                          

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                    

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                   

- Văn phòng Quốc hội;                                                                      

- Tòa án nhân dân tối cao;                                                              

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,  
  Cổng TĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, TH (5b). M  300 
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