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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 

  

Căn cứ Công văn số 595/SNV-XDCQ ngày 19/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc phối hợp xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 I. KHÁI QUÁT CHUNG  

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

Sơn, diện tích tự nhiên của huyện 118.849,92 ha, có đường biên giới Việt - 

Trung dài 40,729 km; đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 xã, 02 thị trấn với 113 

thôn bản, khu dân cư; có trên 7.436 hộ gia đình, dân số trên 29.000 người, tập 

trung chủ yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh, Sán chỉ... Huyện Đình Lập 

có 11 cơ quan chuyên môn, 45 đơn vị sự nghiệp công lập (40 đơn vị sự nghiệp 

Giáo dục và Đào tạo, 03 đơn vị sự nghiệp khác, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng); có trên 1.200 cán bộ, công 

chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.  

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP và Quy chế phối hợp công tác 

giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Đình 

Lập đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng quy chế phối hợp công 

tác giữa UBND huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Qua đó quy định rõ mối 

quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tố chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan; đồng thời cũng quy định rõ trách 

nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách và các chương 

trình, kế hoạch, đề án lĩnh vực kinh tế - xã hội liên quan đến quyền, lợi ích của 

phụ nữ và trẻ em; tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và các điều kiện khác để 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội.  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng quy chế phối hợp công tác với 

Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp theo quy định. Kết quả 12/12 xã, thị trấn đã xây 

dựng quy chế phối hợp giữa UBND cấp xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để 

cùng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. 

 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
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 - Thực hiện quy chế phối hợp và chỉ đạo của UBND tỉnh1, UBND huyện 

Đình Lập đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nghiêm túc triển khai 

thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ đến tận 

các cơ sở xã, thị trấn. Các cấp chính quyền trong toàn huyện đã tích cực phối 

hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia tuyên truyền, phổ biến và giám 

sát việc thực hiện những chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và 

bình đẳng giới; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về 

vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh được mời tham gia là thành viên chính thức trong các Hội đồng, 

Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng 

giới. 

- Kết quả, trong 10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các 

ban, ngành cùng cấp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; lồng ghép quán triệt, 

tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nội dung Nghị định số 56/2012/NĐ-CP với 

tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình… bằng những hình thức thiết thực, phù hợp với điều 

kiện đặc điểm của địa phương được 45 cuộc với 3.470 người tham dự. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP 

1. Việc thực hiện mời Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia các 

Chương trình, nội dung 

- Luôn chú trọng chỉ đạo các phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp trong xây dựng các văn bản có 

liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em, đảm bảo cho Hội Liên 

hiệp Phụ nữ phát huy vai trò trong việc xây dựng chính quyền các cấp. Tổ chức 

cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 

Đảng các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 

trị (khóa XI) ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 

thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền; tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, đưa các 

vấn đề về phụ nữ và bình đẳng giới vào giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong 

Nghị quyết Đại hội Đảng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thực hiện chức 

năng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực của mình. Trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, quan tâm, chú trọng bố trí tỷ lệ cán bộ nữ 

giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, đại biểu HĐND các cấp… Chỉ đạo Hội Liên 

hiệp Phụ nữ chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các 

cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Tỷ lệ nữ nhiệm kỳ 2016 – 

2021 tham gia đại biểu HĐND cấp huyện 11/29, đạt 37,9%; tham gia đai biểu 
                                                 
 11 Công văn số 1025/UBND-VX ngày 30/9/2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ 



 

 

3 
 

 

HĐND cấp xã là 73/258, đạt 28,3%; Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với cấp huyện là 

10/30, đạt 33,33, cấp xã là 57/209, đạt 27,27%. 

- Mời Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tham dự các hội nghị thường kỳ, hội 

nghị chuyên đề thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình triển 

khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án của huyện. Thông qua các hội nghị 

này, 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. 

2. Công tác phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức các 

cuộc họp lấy ý kiến các nội dung: Trong 10 năm qua, trên cơ sở quy chế phối 

hợp giữa UBND huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ, các cấp hội từ huyện đến cơ sở 

luôn được mời tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị các biện pháp xây dựng các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội hoặc sửa đổi, triển khai công tác giữ gìn 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các chính sách liên quan đến phụ nữ, 

trẻ em… 

3. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

cùng cấp: UBND huyện luôn tạo điều kiện, hỗ trợ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp 

phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động phong trào 

như chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền; hỗ trợ kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, chế độ phụ cấp đối 

với cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ 

giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đế quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

cho phụ nữ, trẻ em, sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với quy định 

của pháp luật. Hàng năm, cấp kinh phí chi thường xuyên cho Hội Phụ nữ hoạt 

động theo Luật Ngân sách nhà nước; ngoài ra còn cấp kinh phí cho một số 

chương trình đề án khác để hoạt động như: cấp 20 triệu/năm đối với Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện cho hoạt động của Đề án 343 và 704 (02 Đề án đã kết thúc 

vào năm 2018), cấp 15 triệu cho hoạt động tuyên truyền của Đề án 938 và Đề án 

939 hoặc tham gia một số hoạt động phong trào khác do tỉnh phát động. 

 4. Về thực hiện chế độ làm việc định kỳ theo quy định tại Điều 6 của 

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP: Hàng năm tham gia đóng góp ý kiến vào dự 

thảo các 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. 

Thường xuyên chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc huyện 

tuyên truyền phổ biến về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới. Tổ 

chức kiểm tra giám sát Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt 

khó khăn được 10 cuộc và kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trong các 

trường bán trú. Tham gia các đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng 

nhân dân huyện giám sát những vấn đề liên quan đến gia đình và các lĩnh vực 

khác theo quy định của Pháp luật. 
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5. Tình hình tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp vào hoạt 

động quản lý nhà nước tại bộ, ngành, địa phương theo quy định  

- Luôn quan tâm và chú trọng đến hoạt động phản biện xã hội của Phụ nữ 

thông qua việc tích cực, chủ động tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản, 

chính sách, pháp luật như Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, 

Luật Bảo hiểm xã hội … với nhiều hình thức tham gia ý kiến bằng văn bản hoặc 

lấy ý kiến trực tiếp tại các hội nghị và tham gia ý kiến trong các Hội nghị, các kỳ 

họp HĐND, UBND các cấp. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tuyền 

truyền, phổ biến giáo dục chính sách, luật pháp của cán bộ hội, hội viên phụ nữ 

và nhân dân. Kết quả 10 năm đã tuyên truyền được 45 cuộc với 3.470 người 

tham dự. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì giám sát việc thực hiện Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình; tập trung giám sát nội dung quy định tại Điều 17, 18, 20 

và 30 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Cường Lợi và xã Đình Lập. Kết 

quả không xảy ra hiện tượng bạo lực gia đình. Nắm tình hình thực hiện Luật 

Hôn nhân và gia đình, nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ nông thôn về vấn đề 

nhà trẻ ở khu vực nông thôn; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em 

dưới 6 tuổi; rà soát đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 

ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ 

nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số tại 02 xã 

Bắc Xa, Kiên Mộc và tổng hợp danh sách gửi về Hội cấp trên theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Nghị định số 56/2012/NĐ-CP đã làm chuyển biến nhận thức 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền về tầm quan trọng vị trí, vai trò của Hội Liên 

hiệp Phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp ủy đảng, chính 

quyền luôn quan tâm và giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với các cơ 

quan, ban, ngành cùng cấp trong thực hiện quản lý nhà nước về các vấn đề liên 

quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; đồng thời tạo điều kiện để Hội Liên 

hiệp phụ nữ 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. 

2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân 

- Công tác chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với Hội phụ nữ ở một 

số đơn vị cơ sở chưa thật sự sát sao; một số cơ sở Hội chưa làm tốt công tác 

tham mưu. Chưa thực hiện tốt hoạt động giám sát và việc thực hiện các chế độ 

chính sách liên quan đến phụ nữ; một số cơ sở do luân chuyển công tác cán bộ 

nên việc tham mưu xây dựng quy chế phối hợp đôi khi chưa được kịp thời. 

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị nhận thức về trách nhiệm của chính 

quyền các cấp trong việc đảm bảo cho Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý 

nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích của 

phụ nữ, trẻ em chưa cao, nên trong chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện còn hình 

thức, chưa đạt hiệu quả cao. 
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 - Một số cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở còn yếu về trình độ, kỹ năng, nghiệp 

vụ nên khi tổ chức tuyên truyền, vận động tại cơ sở hiệu quả còn một số hạn chế 

nhất định. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về bình đẳng giới và các lĩnh vực khác 

của đời sống xã hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức 

và năng lực công tác của đời sống xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

nhận thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng Báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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