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CHỈ THỊ 

CỦA BAN BÍ THƯ 

về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 
________ 

 

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị 

khoá X, công tác phụ nữ đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, 

đoàn thể quan tâm triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận 

thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới có 

chuyển biến tích cực. Hệ thống luật pháp, chính sách đối với phụ nữ và bình 

đẳng giới từng bước được hoàn thiện, có nhiều tiến bộ. Phụ nữ ngày càng 

khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội. Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực 

hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện 

còn hạn chế, thiếu các chính sách hỗ trợ cho nhóm phụ nữ đặc thù; giáo dục 

gia đình chưa được quan tâm đúng mức; nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết số 

11-NQ/TW về công tác cán bộ nữ chưa đạt; vẫn còn định kiến giới. Tổ chức 

bộ máy, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ chậm đổi mới; vẫn 

còn tình trạng "hành chính hoá" hoạt động, "công chức hoá" cán bộ. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là do nhận thức, trách 

nhiệm của một số cấp uỷ, chính quyền, nhất là của người đứng đầu còn chưa 

đầy đủ; còn thiếu văn bản chỉ đạo và biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; công 

tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; vai trò tham mưu của Hội Liên 

hiệp Phụ nữ một số nơi còn hạn chế; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số 

bộ, ngành, địa phương hoạt động chưa hiệu quả...  

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, để 

tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu 

các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập 

trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  
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1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X. Tuyên 

truyền sâu rộng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai 

trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.  

2- Hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện 

cho phụ nữ phát triển toàn diện. Nghiên cứu sửa đổi Luật Bình đẳng giới, các 

văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, 

thống nhất, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát và 

xử lý vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ, 

bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. 

Xây dựng và thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ ở vùng 

cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ 

khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, lao động nữ 

di cư, chuyển đổi nghề. Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập 

hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với 

khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.  

Đổi mới, kiện toàn bộ máy thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới, gia đình 

và trẻ em, bảo đảm liên thông, tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm và 

hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban 

quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới. 

3- Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu 

cầu của thời kỳ mới. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, 

trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh 

đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...  

Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn 

nhân và gia đình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ phụ nữ; quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Xây dựng 
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chương trình giáo dục quốc gia về gia đình, chú trọng giáo dục sớm, giáo dục 

tiền hôn nhân. Phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non. Kiên quyết 

đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo 

lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.  

4- Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 

11-NQ/TW về công tác cán bộ nữ; quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, nữ dân 

tộc thiểu số. Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc 

bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, 

luân chuyển đối với một số nhóm phụ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù 

hợp trong từng giai đoạn. Nghiên cứu tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm lao 

động nữ phù hợp với pháp luật về lao động và quá trình phát triển của đất nước.  

5- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của cấp uỷ 

đối với tổ chức và hoạt động của hội. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo 

đảm cho các cấp hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám 

sát, phản biện xã hội; đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ chủ trì làm việc với hội liên 

hiệp phụ nữ cùng cấp và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết 

kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ 

và tổ chức hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong 

công tác phụ nữ; tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng 

thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hoá hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, 

gắn với các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây 

dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, 

trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ 

thống chính trị. 

6- Tổ chức thực hiện 

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp quán triệt sâu sắc và triển khai các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để thực 

hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị này. 
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- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn 

bản pháp luật có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em; chú ý lồng ghép vấn 

đề bình đẳng giới trong xây dựng hệ thống pháp luật; tăng cường giám sát 

việc thực hiện luật pháp, chính sách về phụ nữ và bình đẳng giới. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo bảo đảm lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

công tác phụ nữ và bình đẳng giới. 

- Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam tham mưu đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện quy định về công 

tác cán bộ nữ tuân thủ đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về phụ nữ, công tác phụ nữ và 

bình đẳng giới; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời phát 

hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. 

- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, các ban đảng ở Trung ương và Văn phòng Trung 

ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

 
 

Nơi nhận:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,  
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,  
- Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,  
- Các đồng chí Uỷ viên  

Ban Chấp hành Trung ương,  
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.  

T/M BAN BÍ THƯ 
 
 

 
(Đã ký) 

 
 
 

Trần Quốc Vượng 
 


