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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 

của Chỉnh Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính 

sách đối với lao động nữ (gọi tắt là Nghị định số 85) 

           

Thực hiện Công văn số 394/SLĐTBXH-LĐVLBTXH ngày 18/3/2020 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết, đánh giá 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối 

với lao động nữ. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

  I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2015/NĐ-CP 

1. Tình hình chung 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới, nằm phía Đông Nam của tỉnh Lạng 

Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 118.956,5 ha, có đường biên giới Việt - Trung 

dài 40,729 km. Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính, gồm 02 thị trấn và có 09 xã  

vùng III, 01 xã vùng II, trong đó có 02 xã biên giới. Tổng số thôn bản, khu phố là 

117, trong đó có 07 thôn giáp biên và 84 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số đến tháng 

3/2020 là hơn 29.000 người  

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Kinh tế 

sản xuất chính của huyện chủ yếu là Nông - Lâm nghiệp, chăn nuôi nhưng với quy 

mô nhỏ lẻ, mang tính tự cung, tự cấp. Thương mại, dịch vụ chưa phát triển, hoạt 

động giao lưu hàng hóa còn nhiều hạn chế do đường giao thông đi lại khó khăn ở 

một số xã. 

Dân số trong độ tuổi lao động, tham gia lao động trên địa bàn là 19.237 

người, trong đó lao động nữ là 9.085 người, chiếm tỷ lệ 47%. Cả huyện có 76 

công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện. Trong đó có 73 công đoàn thuộc các cơ 

quan, đơn vị Nhà nước và 03 công đoàn là các Doanh nghiệp trên địa bàn với 

1.552 CNVCLĐ, CNLĐ; Trong đó có 1.035 CNVCLĐ, CNLĐ là nữ. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến: 

Ngay sau khi Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính 

phủ được ban hành, Ủy ban nhân dân huyện đã sao gửi Nghị định số 85/2015/NĐ-

CP đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; 

Đồng thời chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, phòng Tư pháp, 

phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động huyện, các cơ quan đơn vị liên 

quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị 

định 85/2015/NĐ-CP, lồng ghép với tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Bảo 

hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Luâṭ Bình đẳng giới, Luâṭ 
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Hôn nhân và Gia đình , Luâṭ phòng , chống baọ lưc̣ gia đình  đến người lao động 

trong mỗi đơn vị, đảm bảo mọi lao động nữ biết, hiểu và ý thức về quyền lợi của 

bản thân theo các quy định, chính sách mới của Chính phủ; Tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội và gia đình, về giới, quyền 

của phụ nữ và trẻ em theo quy định.  

Hằng năm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới 

và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 

11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 

01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 86/KH-

UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện Đình Lập về thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 

2017 – 2020 gắn với triển khai thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP;  

Từ khi Nghị định được ban hành đến nay toàn huyện đã tổ chức truyên 

truyền được trên 60 cuộc với trên 3.000 lượt nữ CNVCLĐ, CNLĐ, người lao 

động. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh toàn huyện được trên 30 lượt 

phát sóng.  

3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với lao 

động nữ. 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn 

thể huyện, Liên đoàn lao động huyện, Bảo hiểm xã hội huyện tích cực phối hợp 

với các công đoàn cơ sở tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại các đơn vị. Các cấp công đoàn chủ 

động, tham mưu đề xuất có hiệu quả việc tổ chức thực hiện pháp luật, chế độ 

chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em; Tổ chức phổ biến nội 

dung của Nghị định số 85/2015/NĐ-CP cho nữ CNVCLĐ, CNLĐ góp phần nâng 

cao nhận thức của đông đảo nữ CNVCLĐ, CNLĐ. Chủ động phối hợp với các đơn 

vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động 

nữ về các vấn đề như việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, nâng lương, chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động…các chế độ quy định đối với lao động 

nữ. 

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã thực hiện kiểm tra được trên 15 cuộc với 

40 đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đều 

thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, cũng như Nghị định số 

85/2015/NĐ-CP, không có đơn vị nào vi phạm.  

II. KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 

85/2015/NĐ-CP 

1. Đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động nữ 

 Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia hoạt 

động phát triển kinh tế luôn chiếm khoảng 47%/tổng số người trong độ tuổi lao 

động tham gia hoạt động kinh tế của cả huyện; Trong đó tỷ lệ phụ nữ hoạt động 
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trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp chiếm khoảng 80%/tổng số lao động nữ; Tỷ lệ 

Nữ lao động trong các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chiếm 

khoảng 20%; Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho chị em phụ nữ được các 

cấp, các ngành quan tâm. Trung bình mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 300 lao 

động, trong đó lao động nữ trên 150 người..  

 Nhìn chung, các lao động nữ đều được lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học 

nghề, nâng cao trình độ, nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử; Các lao động 

nữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được hưởng lương phù hợp với trình 

độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; Được bảo hộ 

lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn vệ sinh lao động; Được 

nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể; Được 

tham gia tổ chức công đoàn, tham gia các hoạt động công đoàn, tổ chức nghề 

nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; Trên địa bàn huyện, trong 5 

năm qua không có tình trạng lao động nữ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động theo quy định của pháp luật;  Người lao động nữ luôn chấp hành kỷ luật lao 

động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao 

động; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.  

Đối với các doanh nghiệp hằng năm đều hỗ trợ hoặc khám sức khỏe định kỳ 

từ 1- 2 lần cho CNVCLĐ; CNLĐ. Chị em phụ nữ có thai được bố trí thời gian 

nghỉ để khám thai và theo dõi sức khỏe, được hưởng mọi chế độ thai sản như Bộ 

Luật Lao động quy định. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều 

thực hiện tốt các quy định trong Nghị định 85/NĐ-CP.  

2. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều thực 

hiện nghiêm túc trách nhiệm của người sử dụng lao động, theo quy định tại Nghị 

định 85/2015/NĐ-CP. Thực hiện quyền bình đẳng giữa lao động nữ và lao động 

nam trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền lương, khen thưởng và các chế độ 

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các chế độ phúc lợi khác về vật chất, 

tinh thần.  

Hàng năm, 100% các đơn vị đều hỗ trợ hoặc khám sức khỏe định kỳ từ 1- 2 

lần cho CNVCLĐ, CNLĐ. Riêng đối với lao động nữ được khám thêm chuyên 

khoa phụ sản, khám các danh mục dành cho nữ. Tại một số đơn vị, có bộ phận y 

tế khám chữa bệnh và phát thuốc điều trị cho người lao động. Chị em có thai được 

bố trí thời gian nghỉ để khám thai và theo dõi sức khỏe, không bố trí làm ca, làm 

thêm giờ khi thai 7 tháng và được hưởng mọi chế độ thai sản như Bộ Luật Lao 

động đã quy định. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc có thai từ tháng thứ 7 

được chuyển làm việc nhẹ hơn. Những lao động đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 

tuổi, đều không bị điều động, thay đổi môi trường làm việc. Những lao động nữ 

nuôi con nhỏ dưới 12 tháng đều được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm 

việc để chăm sóc con và nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương 

theo hợp đồng lao động. 

Tại các đơn vị như trường học, khi phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, 
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giáo viên nữ. Các đơn vị đều đã cố gắng bố trí vị trí công tác, giảng dạy thuận lợi 

nhất cho nữ cán bộ, giáo viên để giúp họ không bị căng thẳng, có thể thu xếp việc 

chuyên môn và việc nhà hợp lý. Dành thời gian học tập nâng cao trình độ, đáp 

ứng được yêu cầu công việc. Đối với giáo viên nữ đang mang thai được bố trí 

giảng dạy ở những lớp học thoáng mát, ở tầng thấp và không bố trí đi giảng dạy ở 

các điểm trường xa, đi lại khó khăn.  

3. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Nhà nước 

Qua kiểm tra, việc thực hiện các chích sách, pháp luật của Nhà nước đối với 

người lao động nói chung và nữ lao động nói riêng tại các doanh nghiệp nhà nước, 

tư nhân cho thấy việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động; đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế; mức lương, nâng lương, điều kiện, môi trường lao động, chế độ 

thai sản… đều được các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt 

một số kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, quyền lợi của lao động nữ trong các doanh 

nghiệp được bảo đảm và người lao động yên tâm sản xuất, muốn gắn bó lâu dài 

với doanh nghiệp. Tình hình việc làm và điều kiện làm việc của lao động nữ trên 

địa bàn huyện, tỷ lệ nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp có đủ việc làm 

thường xuyên, ngoài ra còn đảm bảo lao động nữ thời gian làm thêm giờ có sự 

thỏa thuận với chủ sử dụng lao động… hoạt động công đoàn trong các doanh 

nghiệp được các cấp công đoàn quan tâm đáng kể. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị cấp trên tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công đoàn, nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ nữ nhằm triển khai tốt hơn 

các chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách đối với lao động nữ để thực 

hiện tốt chức năng tham mưu cho đơn vị xây dựng các nội dung, chương trình, kế 

hoạch, tổ chức hiệu quả các hoạt động về nữ công. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đình về tình hình thi hành 

Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chỉnh Phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ trên địa bàn 

huyện Đình Lập năm 2020./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Sở LĐTB&XH (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- C, PVP HĐND vàUBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- Liên đoàn lao động huyện; 

- Hội LHPN huyện;                                                                              

- Lưu: VT. 

 
 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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