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Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 của Bộ Chính trị về Công 
tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về trách 
nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm 
các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

Quyết định số 2351/QĐ-TTg  ngày  24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020

VĂN BẢN
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Trong quá trình phát triển của xã hội hiện đại, bình đẳng giới được quan tâm 
như một trong những mục tiêu phát triển của các quốc gia. Ở Việt Nam, quyền 
bình đẳng giới được khẳng định trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa năm 1946, được tiếp tục kế thừa và phát triển trong những bản Hiến 
pháp tiếp đó cho đến ngày nay. Nguyên tắc hiến định tiếp tục được cụ thể hóa 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ghi nhận quyền của phụ nữ  trong pháp luật, 
là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới tại Việt Nam.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và pháp luật nhằm phát huy 
vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục 
đào tạo, gia đình... từ đó, vị trí của Phụ nữ Việt Nam ngày càng được quan tâm, 
khẳng định.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phối hợp biên 
soạn và xuất bản cuốn tài liệu “Quyền của phụ nữ trong Công ước CEDAW và 
pháp luật Việt Nam” nhằm cung cấp những kiến thức pháp luật liên quan đến 
quyền của phụ nữ. 

Trong tài liệu này, chúng tôi mong muốn tổng hợp, viện dẫn có chọn lọc các 
quy định về các quyền của công dân nói chung, từ Công ước CEDAW đến hệ thống 
pháp luật trong nước, để tiện tham khảo, đối chiếu như một cẩm nang trong quá 
trình tập huấn cho cán bộ Hội, tuyên truyền quyền của phụ nữ trong cộng đồng và 
sử dụng tra cứu phục vụ cho việc hoạch định chính sách liên quan đến phụ nữ. Trong 
quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc trùng lắp do nhiều 
nguồn luật cùng điều chỉnh một vấn đề. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến 
góp ý của các chuyên gia và bạn đọc để cuốn tài liệu “Quyền của phụ nữ trong 
Công ước CEDAW và pháp luật Việt Nam” ngày càng được hoàn thiện hơn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ  thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam xin chân thành 
cảm ơn Chương trình cấp vùng về “Thúc đẩy Bình đẳng giới trong Tham chính tại 
Bangladesh, Campuchia, Philippines, Đông Timor và Việt Nam” (do Cơ quan Hợp 
tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID)  tài trợ và Tổ chức Phi chính phủ Hòa 
bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) cùng các đối tác trong nước thực hiện) đã hỗ 
trợ chúng tôi xuất bản cuốn tài liệu này.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH QUẢNG NAM

LỜI GIỚI THIỆU
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THE CONVENTION ON THE ELIMINATION 
OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION 
AGAINST WOMEN

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG CÔNG ƯỚC CEDAW VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CEDAW



CEDAW
CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC 
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ

Công ước CEDAW là chữ viết tắt tiếng Anh “Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women” - Công ước về xoá bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ, một văn bản pháp luật quốc tế do Đại Hội đồng Liên 
hợp quốc thông qua ngày 18/12/1979 và có hiệu lực ngày 03/9/1981. 

Hiện nay đã có 187 quốc gia cam kết thực hiện Công ước CEDAW. Việt Nam 
là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia Công ước vào 
ngày 29/7/1980, phê chuẩn Công ước vào ngày 17/2/1982. 

Công ước bao gồm 6 phần, 30 điều xác định những nội dung cơ bản về 
khái niệm phân biệt đối xử, về các cam kết quốc gia về xoá bỏ phân biệt đối xử 
với phụ nữ trong chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và dân sự dưới mọi hình thức 
mà tất cả các nước tham gia phê chuẩn có nghĩa vụ thực hiện nhằm bảo đảm 
cho phụ nữ được thực hiện các quyền bình đẳng như nam giới.

 
Công ước CEDAW tạo ra cơ sở pháp lý để các nước cam kết thực hiện nghĩa 

vụ và trách nhiệm xoá bỏ sự phân biệt đối với phụ nữ dưới tất cả các hình thức. 
Công ước là công cụ quan trọng góp phần cải thiện địa vị pháp lý của phụ nữ 
ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội ở 187 quốc gia đã phê chuẩn 
Công ước. Công ước CEDAW là công cụ pháp lý duy nhất về quyền của phụ nữ, 
trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống Điều ước quốc tế về quyền 
con người của Liên hợp quốc.
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TINH THẦN CƠ BẢN CỦA 

CEDAW

Phân biệt đối xử với phụ nữ là vi phạm các nguyên tắc bình đẳng về quyền 
và sự tôn trọng phẩm giá con người.

Phân biệt đối xử với phụ nữ là:
   Sự cản trở việc phụ nữ tham gia bình đẳng với nam giới vào đời sống 
chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội; 
    Kìm hãm sự phát triển thịnh vượng của gia đình và xã hội; 
     Gây trở ngại cho sự phát huy đầy đủ các tiềm năng của phụ nữ trong việc 
phục vụ đất nước và loài người.

Sự đóng góp của phụ nữ với phúc lợi của gia đình và sự phát triển của xã 
hội là rất lớn lao, nhưng chưa được công nhận đầy đủ.

Sự phát triển đầy đủ và toàn diện của một đất nước, sự thịnh vượng của 
thế giới và sự nghiệp hoà bình đòi hỏi sự tham gia tối đa của phụ nữ trên 
tất cả các lĩnh vực một cách bình đẳng với nam giới.

Bảo đảm các quyền bình đẳng cho phụ nữ  trong việc thụ hưởng các quyền 
lợi kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự và chính trị là nghĩa vụ của các quốc gia 
tham gia Công ước.

Việc áp dụng các biện pháp nhằm xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối 
xử với phụ nữ là yêu cầu cần thiết. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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CEDAW 
3 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

1.   NGUYÊN TẮC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ

Hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ được hiểu là hành vi có mục đích phân 
biệt trên cơ sở giới tính nhằm hạn chế ở những mức độ khác nhau việc tạo 
lập và thực thi quyền của phụ nữ. 

Hậu quả của sự phân biệt đối xử với phụ nữ là ngăn cản, làm tổn hại, vô 
hiệu hóa việc phụ nữ được công nhận, được tiếp cận, được thực hiện và 
được hưởng các quyền con người và tự do cơ bản trong các lĩnh vực: chính 
trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và các lĩnh vực khác trên cơ sở bình đẳng 
giữa nam giới và phụ nữ, bất kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào.

Các quốc gia thành viên Công ước CEDAW phải đảm bảo là các chính sách, 
chương trình và hoạt động của mình không phân biệt đối xử trực tiếp hay 
gián tiếp với phụ nữ, có nghĩa là các quốc gia phải đảm bảo phụ nữ không 
bị yếu thế hơn chỉ bởi vì họ là phụ nữ, hoặc chỉ bởi vì những khác biệt về 
sinh học riêng, về vai trò văn hóa riêng của phụ nữ. 

Nguyên tắc không phân biệt đối xử với phụ nữ không chỉ áp dụng đối với 
các hành động của chính phủ mà còn áp dụng đối với các hành động của 
các cá nhân, gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo 
trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị hay bất kỳ lĩnh vực 
nào khác.
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2.   NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG THỰC CHẤT

Nguyên tắc bình đẳng trong Công ước CEDAW là nguyên tắc bình đẳng 
thực chất hay bình đẳng về kết quả, tức là bình đẳng cả về luật pháp và trên 
thực tế giữa phụ nữ với nam giới trong việc thụ hưởng những quyền con 
người và các quyền tự do cơ bản khác.

Biện pháp đặc biệt tạm thời là những biện pháp có tính chất tạm thời, chỉ 
được áp dụng trong thời hạn và điều kiện nhất định nhằm mục đích đẩy 
nhanh sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong những lĩnh vực xã hội, văn 
hoá, kinh tế, chính trị, dân sự hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, hướng trực tiếp 
tới việc đạt được bình đẳng thực tế và lâu dài giữa phụ nữ và nam giới  
trong việc hưởng thụ những quyền con người và các quyền tự do cơ bản 
khác. Việc áp dụng các biện pháp này phải được chấm dứt khi mục tiêu 
bình đẳng về cơ hội và đối xử đã đạt được. Việc áp dụng các biện pháp đặc 
biệt tạm thời không bị coi là phân biệt đối xử như xác định trong Công ước.

Biện pháp đặc biệt nhằm bảo vệ người mẹ (gắn liền với thiên chức làm mẹ 
của phụ nữ) sẽ không bị ràng buộc bởi những điều kiện chặt chẽ như biện 
pháp đặc biệt tạm thời và sẽ không bị coi là phân biệt đối xử. 

3.    NGUYÊN TẮC TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA

Tất cả các quốc gia thành viên Công ước CEDAW bị ràng buộc về pháp lý 
trong việc thực hiện các nghĩa vụ như quy định trong Công ước CEDAW. Về 
cơ bản, nghĩa vụ của các nước thành viên bao gồm:

Nghĩa vụ về biện pháp: các quốc gia phải ban hành các quy định và 
chính sách nhằm đảm bảo các quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật 
pháp quốc gia. Tuy nhiên, việc công nhận về quyền trong luật pháp đôi 
khi vẫn không đủ để xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ đã tồn tại lâu 
đời và đạt được việc hưởng thụ đầy đủ các quyền của phụ nữ. 

Nghĩa vụ về kết quả thực hiện: các quốc gia phải đảm bảo bình đẳng giới 
về kết quả. Các quốc gia phải thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm tích 
cực giải quyết sự phân biệt đối xử với phụ nữ đã tồn tại dai dẳng và nhờ 
đó phụ nữ có thể thực hiện các quyền của mình như đã được đảm bảo 
trong chính sách và luật pháp quốc gia, trên cơ sở bình đẳng với nam giới.
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CEDAW 
BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA PHỤ NỮ

Điều 1
Vì những mục đích của Công ước này, thuật 
ngữ  “phân biệt đối xử với phụ nữ” có nghĩa là 
bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào 
dựa trên cơ sở giới tính làm ảnh hưởng hoặc 
nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hoá 
việc phụ nữ được công nhận, thụ hưởng, hay 
thực hiện các quyền con người và những tự 
do cơ bản trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hoá, dân sự và các lĩnh vực khác trên 
cơ sở bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, bất 
kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào.

Điều 2
Các nước tham gia Công ước lên án sự phân 
biệt đối xử với phụ nữ thể hiện dưới mọi 
hình thức, đồng ý theo đuổi một chính sách 
xóa bỏ sự phân biệt với phụ nữ bằng tất cả 
những biện pháp thích hợp, không chậm trễ 
và nhằm mục đích đó, cam kết:
a. Đưa nguyên tắc bình đẳng nam nữ vào 
Hiến pháp quốc gia hoặc các văn bản pháp 
luật thích hợp khác nếu vấn đề này chưa được 
đề cập tới và bảo đảm việc thực thi nguyên 
tắc này trong thực tế bằng pháp luật và các 
biện pháp thích hợp khác;

b. Thông qua các biện pháp lập pháp và các 
biện pháp thích hợp khác, kể cả việc trừng 
phạt trong những trường hợp cần thiết, nhằm 
ngăn cấm mọi sự phân biệt đối xử với phụ nữ;
c. Thiết lập cơ chế bảo vệ mang tính pháp lý 
các quyền của phụ nữ trên cơ sở bình đẳng 
với nam giới và đảm bảo việc bảo vệ phụ nữ 
một cách có hiệu quả chống lại bất cứ hành 
động phần biệt đối xử nào thông qua những 
tòa án quốc gia có thẩm quyền và các cơ 
quan công quyền khác;
d. Không tiến hành tham gia bất kỳ hành 
động hoặc hoạt động phân biệt đối xử nào 
chống lại phụ nữ và bảo đảm rằng các cơ 
quan và thiết chế công quyền sẽ hành động 
phù hợp với nghĩa vụ này;
e. Áp dụng mọi biện pháp thích hợp nhằm 
xoá bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ do bất 
kỳ cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào 
tiến hành;
f. Áp dụng mọi biện pháp thích hợp, kể cả 
những biện pháp pháp luật, nhằm sửa đổi 
hoặc xóa bỏ mọi điều khoản, quy định, tập 
quán và thực tiễn hiện đang tồn tại mà tạo 
nên sự phân biệt đối xử với phụ nữ;
g. Hủy bỏ tất cả các quy định trong pháp luật 
hình sự quốc gia mà tạo nên sự phân biệt đối 
xử với phụ nữ.
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Điều 3
Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp, kể cả biện pháp 
pháp luật, trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt 
là chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá để 
đảm bảo sự tiến bộ và phát triển đầy đủ 
của phụ nữ, nhằm mục đích bảo đảm cho 
họ được thực hiện và thụ hưởng các quyền 
con người và tự do cơ bản trên cơ sở bình 
đẳng với nam giới.

Điều 4
1. Việc các quốc gia thành viên phải thông 
qua những biện pháp đặc biệt tạm thời nhằm 
thúc đẩy nhanh sự bình đẳng trong thực tế 
giữa nam giới và phụ nữ sẽ không bị coi là 
phân biệt đối xử như xác định trong Công 
ước này, nhưng cũng không hoàn toàn vì thế 
mà dẫn đến việc duy trì những chuẩn mực 
không bình đẳng hoặc tách biệt. Những biện 
pháp này sẽ chấm dứt khi đạt được các mục 
tiêu bình đẳng về cơ hội và đối xử.
2. Việc các nước tham gia Công ước thông 
qua những biện pháp đặc biệt, kể cả các biện 
pháp nêu trong Công ước này, nhằm bảo vệ 
người mẹ sẽ không bị coi là phân biệt đối xử.

Điều 5
Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp nhằm:
a. Sửa đổi khuôn mẫu văn hoá, xã hội về hành 
vi của nam giới và phụ nữ nhằm đạt được việc 
loại trừ các thành kiến, phong tục tập quán 
và các thói quen khác dựa trên tư tưởng cho 
giới này là hơn, giới kia là kém, hoặc dựa trên 
những kiểu mẫu rập khuôn về vai trò của 
nam giới và phụ nữ;
b. Bảo đảm rằng giáo dục về gia đình phải 
bao gồm sự hiểu biết đầy đủ về vai trò làm 
mẹ như là một chức năng xã hội và thừa nhận 
trách nhiệm chung của cả nam giới và nữ giới 
trong việc nuôi dạy và phát triển con cái, lợi 
ích của con cái phải được nhận thức rõ là ưu 
tiên hàng đầu trong mọi trường hợp.
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Điều 6
Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp, kể cả biện pháp 
pháp luật, để loại bỏ mọi hình thức buôn bán 
phụ nữ và bóc lột phụ nữ làm mại dâm.

Điều 7
Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp nhằm xóa bỏ sự 
phân biệt đối xử với phụ nữ trong đời sống 
chính trị và cộng đồng của đất nước và đặc 
biệt là phải đảm bảo cho phụ nữ, trên cơ sở 
bình đẳng với nam giới, được thụ hưởng các 
quyền sau:
a. Tham gia bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử 
và trưng cầu dân ý, được quyền ứng cử vào 
tất cả các cơ quan dân cử;
b. Được tham gia xây dựng và thực hiện các 
chính sách của chính phủ, tham gia các chức 
vụ công và thực hiện tất cả những chức năng 
công ở mọi cấp chính quyền;
c. Tham gia vào các tổ chức xã hội và hiệp hội 
phi chính phủ liên quan đến đời sống công 
cộng và chính trị của đất nước.

Điều 8
Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo cho 
phụ nữ có cơ hội đại diện cho Chính phủ của 
mình trên diễn đàn quốc tế và tham gia công 
việc của các tổ chức quốc tế, trên cơ sở bình 
đẳng với nam giới và không có bất cứ sự 
phân biệt nào. 

Điều 9
1. Các nước tham gia Công ước phải đảm bảo 
cho phụ nữ được quyền bình đẳng với nam 
giới trong việc nhập, thay đổi hay giữ nguyên 
quốc tịch của mình. Các nước phải đặc biệt 
đảm bảo rằng việc kết hôn với người nước 
ngoài, hay sự thay đổi quốc tịch của người 
chồng trong thời gian hôn nhân sẽ không 
mặc nhiên làm thay đổi quốc tịch của người 
vợ, làm cho người vợ trở thành người không 
có quốc tịch hay ép buộc người vợ phải lấy 
quốc tịch của chồng. 
2. Các nước tham gia Công ước phải đảm bảo 
cho phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới 
trong vấn đề quốc tịch của con cái.

CEDAW 
BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA PHỤ NỮ
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Điều 10
Các quốc gia thành viên phải áp dụng mọi 
biện pháp thích hợp để xoá bỏ phân biệt đối 
xử với phụ nữ nhằm đảm bảo cho phụ nữ có 
các quyền bình đẳng với nam giới trong lĩnh 
vực giáo dục và đặc biệt, trên cơ sở bình đẳng 
nam nữ, đảm bảo về:
a. Những điều kiện như nhau trong định 
hướng nghề nghiệp, tham gia học tập và đạt 
được bằng cấp ở các cơ sở giáo dục thuộc các 
loại hình khác nhau ở vùng nông thôn cũng 
như thành thị; sự bình đẳng này phải được 
bảo đảm trong các trường mầm non, phổ 
thông, kỹ thuật, chuyên nghiệp và đào tạo kỹ 
thuật bậc cao hơn,  cũng như tất cả các loại 
hình đào tạo nghề;

b. Tiếp cận tới những chương trình học và thi 
cử như nhau, đội ngũ giáo viên với trình độ 
chuyên môn như nhau, cơ sở vật chất và trang 
thiết bị trường học có chất lượng như nhau;
c. Xoá bỏ bất kỳ quan niệm rập khuôn nào 
về vai trò của nam giới và nữ giới ở mọi cấp 
học và trong mọi loại hình giáo dục bằng 
cách khuyến khích học sinh nam và nữ cùng 
học trong một lớp và bằng các loại hình giáo 
dục khác mà có thể giúp đạt được mục tiêu 
này, đặc biệt bằng cách điều chỉnh sách giáo 
khoa, chương trình học, và các phương pháp 
giảng dạy phù hợp;
d. Các cơ hội như nhau trong hưởng học 
bổng và các khoản trợ cấp học tập khác;
e. Các cơ hội như nhau trong tiếp cận các 
chương trình giáo dục thường xuyên, kể 
cả các chương trình dành cho người lớn và 
xoá mù chữ, đặc biệt là những chương trình 
nhằm thu hẹp khoảng cách về trình độ văn 
hoá của nam giới và nữ giới trong thời gian 
ngắn nhất;
f. Giảm tỷ lệ nữ sinh bỏ học và tổ chức các 
chương trình dành cho các em gái và phụ nữ 
đã phải bỏ học sớm;
g. Các cơ hội như nhau để tham gia tích cực vào 
các hoạt động thể thao và giáo dục thể chất;
h. Tiếp cận tới thông tin giáo dục riêng giúp 
bảo đảm sức khoẻ và hạnh phúc gia đình, kể cả 
thông tin và tư vấn về kế hoạch hoá gia đình.
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Điều 11
1. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ phân biệt 
đối xử với phụ nữ trong lĩnh vực việc làm nhằm 
đảm bảo những quyền như nhau, trên cơ sở 
bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, đặc biệt là:
a. Quyền được làm việc là quyền không thể 
chối bỏ của mọi con người;
b. Quyền được hưởng các cơ hội có việc làm 
như nhau, bao gồm cả việc áp dụng những tiêu 
chuẩn như nhau trong tuyển dụng lao động;
c. Quyền tự do lựa chọn ngành nghề và việc 
làm, quyền được thăng tiến, bảo hộ lao động, 
hưởng các phúc lợi và điều kiện làm việc và 
quyền được theo học những chương trình 
dạy nghề và bổ túc nghiệp vụ, kể cả  thực tập 
nghề, đào tạo nghiệp vụ nâng cao và đào tạo 
định kỳ;
d. Quyền được hưởng thù lao như nhau, kể cả 
phúc lợi, được đối xử như nhau với công việc 
có giá trị ngang nhau, cũng như được đối xử 
như nhau trong đánh giá chất lượng công việc;
e. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội, đặc 
biệt trong các trường hợp hưu trí, thất nghiệp, 
đau ốm, tàn tật, tuổi già và các tình trạng mất 
khả năng lao động khác, cũng như quyền 
được nghỉ phép có hưởng lương;
f. Quyền được bảo vệ sức khoẻ và bảo đảm an 
toàn lao động, kể cả bảo vệ chức năng sinh sản.

2. Với mục đích ngăn chặn sự phân biệt đối 
xử với phụ nữ vì lý do hôn nhân hay sinh đẻ, 
và để bảo đảm cho phụ nữ thực sự có quyền 
làm việc, các nước tham gia Công ước phải áp 
dụng các biện pháp thích hợp nhằm:
a. Cấm và trừng phạt hành vi sa thải phụ nữ 
vì lý do có thai hoặc nghỉ đẻ hoặc phân biệt 
đối xử trong sa thải do tình trạng hôn nhân;
b. Áp dụng chế độ nghỉ đẻ vẫn hưởng lương 
hoặc được hưởng các phúc lợi xã hội tương 
đương mà không bị mất việc làm cũ, mất 
thâm niên hay các phụ cấp xã hội;
c. Khuyến khích việc cung cấp những dịch vụ 
hỗ trợ xã hội cần thiết để các bậc cha mẹ có 
thể kết hợp các nghĩa vụ gia đình với các trách 
nhiệm công việc và tham gia sinh hoạt xã hội, 
đặc biệt bằng cách đẩy mạnh việc thiết lập và 
phát triển hệ thống các cơ sở chăm sóc trẻ em;
d. Có chế độ bảo vệ đặc biệt dành cho phụ nữ 
trong thời kỳ mang thai làm những loại công 
việc độc hại đối với họ.

3. Các quy định pháp luật bảo vệ liên quan tới 
những vấn đề nêu trong điều này phải được 
đánh giá định kỳ trên cơ sở kiến thức khoa 
học- kỹ thuật và phải được sửa đổi, huỷ bỏ 
hoặc mở rộng nếu cần thiết.

CEDAW 
BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA PHỤ NỮ
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Điều 12
1. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ phân biệt 
đối xử với phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức 
khoẻ nhằm bảo đảm cho phụ nữ được tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, kể cả các 
dịch vụ có liên quan đến kế hoạch hoá gia 
đình, trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới và 
phụ nữ.

2. Ngoài những quy định ghi trong phần 1 
của điều khoản này, các nước tham gia Công 
ước phải đảm bảo cho phụ nữ được hưởng 
các dịch vụ thích hợp liên quan đến quá trình 
mang thai, sinh đẻ và chăm sóc sau sinh, cung 
cấp các dịch vụ miễn phí nếu cần thiết, đảm 
bảo cho phụ nữ chế độ dinh dưỡng thích hợp 
trong thời gian mang thai và cho con bú.

Điều 13
Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ phân biệt 
đối xử với phụ nữ trong các lĩnh vực khác của 
đời sống kinh tế xã hội, nhằm đảm bảo, trên 
cơ sở bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, 
những quyền như nhau, đặc biệt là:
a. Quyền được hưởng các phúc lợi gia đình;
b. Quyền vay vốn ngân hàng, thế chấp tài sản 
và tham gia các hình thức tín dụng tài chính 
khác;
c. Quyền được tham gia các hoạt động giải 
trí, thể thao và tất cả các mặt của đời sống 
văn hoá.
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Điều 14
1. Các nước tham gia Công ước phải quan 
tâm đến các vấn đề đặc biệt đặt ra đối với phụ 
nữ nông thôn và vai trò quan trọng của phụ 
nữ nông thôn trong đời sống kinh tế gia đình, 
kể cả công việc của họ trong những lĩnh vực 
không được trả công và phải áp dụng mọi 
biện pháp thích hợp để đảm bảo thực hiện 
các điều khoản của Công ước này đối với phụ 
nữ nông thôn.

2. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ phân biệt 
đối xử với phụ nữ nông thôn để đảm bảo cho 
phụ nữ, trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới 
và phụ nữ, được tham gia và hưởng lợi từ quá 
trình phát triển nông thôn,  và đặc biệt phải 
đảm bảo cho phụ nữ nông thôn các quyền:
a. Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch 
phát triển ở tất cả các cấp;
b. Được tiếp cận các phương tiện chăm sóc 
sức khoẻ đầy đủ, kể cả thông tin, tư vấn và 
dịch vụ kế hoạch hoá gia đình;
c. Được hưởng lợi trực tiếp từ các chương 
trình bảo hiểm xã hội;
d. Được hưởng các loại hình giáo dục và đào 
tạo, chính quy và không chính quy, kể cả các 
chương trình xoá mù chữ, cũng như được 
hưởng mọi dịch vụ khuyến nông và dịch vụ 
cộng đồng để nâng cao trình độ kỹ thuật 
của mình;

e. Tổ chức các nhóm tương trợ và hợp tác 
xã để được tiếp cận bình đẳng tới các cơ hội 
kinh tế thông qua những công việc làm công 
ăn lương hoặc làm tư;
f. Tham gia tất cả các hoạt động của cộng 
đồng;
g. Được tiếp cận các loại hình tín dụng và 
vốn vay dành cho nông nghiệp, các chương 
trình hỗ trợ thị trường, tiếp cận công nghệ 
phù hợp và được đối xử bình đẳng trong cải 
cách ruộng đất cũng như trong các dự án quy 
hoạch lại đất đai;
h. Được hưởng các điều kiện sống đầy đủ, 
đặc biệt là về nhà ở, vệ sinh, điện, nước, giao 
thông vận tải và thông tin liên lạc.

CEDAW 
BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA PHỤ NỮ
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Điều 15
1. Các nước tham gia Công ước phải bảo đảm 
cho phụ nữ quyền bình đẳng với nam giới 
trước pháp luật.
2. Các nước tham gia Công ước phải dành 
cho phụ nữ tư cách pháp nhân và cơ hội như 
nam giới để thực hiện tư cách đó trong các 
vấn đề dân sự. Đặc biệt các nước phải dành 
cho phụ nữ quyền bình đẳng trong việc ký 
kết hợp đồng và quản lý tài sản cũng như 
trong việc đối xử bình đẳng với phụ nữ trong 
mọi giai đoạn tố tụng và xét xử.
3. Các nước tham gia Công ước nhất trí rằng 
tất cả các loại hợp đồng và giao dịch tư nhân 
có hiệu lực pháp lý mà  làm hạn chế tư cách 
pháp nhân của phụ nữ đều bị coi là vô giá trị 
và không có hiệu lực thi hành.
4. Các nước tham gia Công ước phải dành 
cho nam giới và phụ nữ các quyền như nhau 
trong pháp luật liên quan đến việc di chuyển, 
tự do lựa chọn nơi cư trú và chỗ ở của mình.

Điều 16
1. Các nước tham gia Công ước phải áp dụng 
mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ phân biệt 
đối xử với phụ nữ trong mọi vấn đề liên quan 
đến các quan hệ gia đình và hôn nhân và đặc 
biệt, trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới và 
phụ nữ, phải bảo đảm:
a. Quyền như nhau trong việc kết hôn;
b. Quyền tự do như nhau trong việc lựa chọn 
bạn đời và chỉ kết hôn khi được hoàn toàn tự 
do quyết định và hoàn toàn tự nguyện;
c. Các quyền và trách nhiệm như nhau trong 
thời gian hôn nhân và  khi ly hôn;
d. Các quyền và trách nhiệm như nhau với vai 
trò làm cha mẹ trong mọi vấn đề liên quan tới 
con cái, bất kể tình trạng hôn nhân như thế 
nào. Trong mọi trường hợp, lợi ích của con cái 
phải được đặt lên trên hết;
e. Các quyền như nhau trong việc quyết định 
một cách tự do và có trách nhiệm về số con, 
khoảng cách giữa các lần sinh và có quyền 
tiếp cận thông tin, giáo dục và các biện pháp 
để thực hiện những quyền này;
f. Các quyền và trách nhiệm như nhau trong 
việc giám hộ, bảo trợ, nhận uỷ thác và nhận 
con nuôi hoặc có những quy định tương tự 
về vấn đề này trong luật pháp quốc gia; trong 
mọi trường hợp lợi ích của con cái phải được 
đặt lên trên hết;
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g. Các quyền nhân thân như nhau với vợ và 
chồng, bao gồm quyền lựa chọn tên họ, nghề 
nghiệp và việc làm của mình;
h. Các quyền như nhau của cả vợ và chồng 
trong việc sở hữu, mua sắm, kiểm soát, quản 
lý, hưởng thụ và sử dụng tài sản, dù đó là tài 
sản không phải trả tiền hay có giá trị lớn.

2. Việc hứa hôn và kết hôn của trẻ em phải bị 
coi là không có hiệu lực pháp lý và phải tiến 
hành mọi hành động cần thiết, kể cả về mặt 
pháp luật, nhằm quy định độ tuổi tối thiểu 
có thể kết hôn và bắt buộc phải làm thủ tục 
đăng ký kết hôn chính thức.
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PHẦN II
QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM



QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG HIẾN PHÁP 

Hiến pháp - đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt 
Nam. Qua 5 bản Hiến Pháp (năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và 
năm 2013) đều thể hiện và cụ thể hóa hơn quyền của công dân, trong đó có 
quyền của phụ nữ. 

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, 
xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật…” 
(Điều 14);  “ Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối 
xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội ” (Điều 16);  “Công dân 
nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội 
bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển 
toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm phân biệt đối xử 
về giới ” (Điều 26). 

Các điều trên đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xác lập quyền bình đẳng của 
công dân nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội về chính trị - dân 
sự - kinh tế - văn hóa - xã hội. Hiến pháp còn thể hiện chế độ pháp lý để bảo hộ 
quyền lợi phụ nữ với thiên chức người mẹ (Điều 36 và Điều 58).
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÔNG DÂN

Điều 14
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, các quyền con người, quyền công dân 
về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội 
được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm 
theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có 
thể bị hạn chế theo quy định của luật trong 
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức 
xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Điều 16
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điều 24
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo 
nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo.  
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 
để vi phạm pháp luật.

Điều 25
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, 
biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do 
pháp luật quy định.

Điều 26
1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. 
Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ 
hội bình đẳng giới.
2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện 
để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai 
trò của mình trong xã hội.
3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.

Điều 27
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền 
bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có 
quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ
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Điều 28
1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà 
nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến 
nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của 
cơ sở, địa phương và cả nước.
2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham 
gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, 
minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý 
kiến, kiến nghị của công dân.

Điều 29  
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền 
biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu 
ý dân.

Điều 30
1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về 
những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường 
về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự 
theo quy định của pháp luật. 
3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, 
tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo 
để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÔNG DÂN
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TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ

Điều 19
Mọi người có quyền sống. Tính mạng con 
người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị 
tước đoạt tính mạng trái luật. 

Điều 20
1.  Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về 
thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, 
danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, 
bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình 
thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức 
khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định 
của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê 
chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường 
hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam giữ 
người do luật định.
3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ 
thể người và hiến xác theo quy định của luật. 
Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học 
hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác 
trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người 
được thử nghiệm.

Điều 21
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về 
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật 
gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của 
mình.
Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo 
đảm an toàn.
2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện 
thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông 
tin riêng tư khác.
Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái 
luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình 
thức trao đổi thông tin riêng tư của người 
khác.

Điều 22
1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.
2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về 
chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người 
khác nếu không được người đó đồng ý.
3. Việc khám xét chỗ ở do luật định.

Điều 23
Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở 
trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ 
nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền 
này do pháp luật quy định.
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Điều 32
1.  Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập 
hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu 
sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp 
trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức 
kinh tế khác.
2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế 
được pháp luật bảo hộ.
3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc 
phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình 
trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà 
nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi 
thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá 
thị trường.

Điều 33
Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong 
những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Điều 35
1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề 
nghiệp, việc làm và nơi làm việc.
2. Người làm công ăn lương được bảo đảm 
các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; 
được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.   
3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức 
lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao 
động tối thiểu. 

TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÔNG DÂN
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TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

Điều 39
Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. 

Điều 40
 Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và 
thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó. 

Điều 41
Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận 
các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn 
hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa. 

Điều 42
Công dân có quyền xác định dân tộc của 
mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn 
ngôn ngữ giao tiếp. 
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TRONG LĨNH VỰC XÃ HỘI

Điều 34
Công dân có quyền được bảo đảm an sinh 
xã hội.

Điều 36
1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn 
nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, 
một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, 
tôn trọng lẫn nhau.
 2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, 
bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.

Điều 37
1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham 
gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm 
xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm 
dụng, bóc lột sức lao động và những hành 
vi khác vi phạm quyền trẻ em.
2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã 
hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, 
phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, 
truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu 
trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ 
Tổ quốc.
3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và 
xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÔNG DÂN
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Điều 38  
1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các 
dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy 
định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.
2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, 
sức khỏe của người khác và cộng đồng.

Điều 43
Mọi người có quyền được sống trong môi 
trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi 
trường.

Điều 58 
Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình (Khoản 2).
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi 
hành ngày 01/7/2007. Luật gồm 6 chương, 44 điều, quy định về nguyên tắc 
bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp 
bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá 
nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Điều 4 - Mục tiêu bình đẳng giới
Là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong 
phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng 
giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ 
giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 

Điều 6 - Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới
1. Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
2. Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới.
3.  Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.
4. Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử 
về giới. 
5. Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi 
pháp luật. 
6. Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, 
cá nhân.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 
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1. Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 
hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có 
cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành 
quả của sự phát triển. 
2. Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo điều 
kiện để nam, nữ chia sẻ công việc gia đình. 
3. Áp dụng những biện pháp thích hợp để xoá bỏ phong tục, tập quán lạc 
hậu cản trở thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
4. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động 
thúc đẩy bình đẳng giới.
5. Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; 
hỗ trợ những điều kiện cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các 
ngành, lĩnh vực và địa phương mà chỉ số phát triển giới thấp hơn mức trung 
bình của cả nước.

Điều 7 - Chính sách của nhà nước về bình đẳng giới 

Điều 10 - Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới.
2. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức.
3. Bạo lực trên cơ sở giới. 
4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. 
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Điều 11 - Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động 
xã hội.
2. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, 
quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức. 
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu 
ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp.
4. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, 
bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức.
5.  Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm:
a. Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;
b. Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ 
quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Điều 12 - Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế 
1. Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc 
tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.
2. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm:
a. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài 
chính theo quy định của pháp luật;
b. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật.

 QUY ĐỊNH BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC 
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Điều 13  - Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động
1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử 
bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã 
hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.
2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ 
các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.
3. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm:
a. Quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động;
b. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ;
c. Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao 
động nữ làm việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc 
tiếp xúc với các chất độc hại.

Điều 14 - Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1.  Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng. 
2.  Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo. 
3.  Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về 
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 
4. Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang 
theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính 
phủ.
5. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
bao gồm:
a. Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, đào tạo;
b. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của 
pháp luật.
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Điều 15 - Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
1. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ. 
2. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận các khoá đào tạo về khoa học 
và công nghệ, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát 
minh, sáng chế.

Điều 16 - Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, thể 
dục, thể thao.
2. Nam, nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá, tiếp cận và sử dụng các 
nguồn thông tin.

Điều 17 - Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế 
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông 
về chăm sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế.
2. Nam, nữ bình đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp tránh 
thai, biện pháp an toàn tình dục, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục.
3. Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, 
trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng 
chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

QUY ĐỊNH BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC 

34



Điều 18 - Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình
1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác 
liên quan đến hôn nhân và gia đình. 
2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, 
bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết 
định các nguồn lực trong gia đình.
3. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và 
sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ 
chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.
4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như 
nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. 
5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc 
gia đình.
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QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI (TRÍCH)

Điều 2 - Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt 
Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ 
Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ 
chức, cá nhân).
2. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới 
thì bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 và Điều 7 Pháp lệnh Xử 
lý vi phạm hành chính.

Căn cứ Luật Bình đẳng giới, ngày 10/6/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 
55/2009/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/8/2009, quy định xử phạt vi phạm hành 
chính về bình đẳng giới.
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1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nam 
hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, 
vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội – nghề nghiệp vì định kiến giới;
b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nam 
hoặc nữ nhằm cản trở việc bổ nhiệm vào 
cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc các chức 
danh chuyên môn vì định kiến giới.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu 
cho nam hoặc nữ khi bầu cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan 
lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề 
nghiệp vì định kiến giới;
b) Xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu 
cho nam hoặc nữ khi thực hiện các thủ tục 
lấy ý kiến về ứng cử viên để bổ nhiệm vào 
cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc các chức 
danh chuyên môn vì định kiến giới;
c) Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở 
nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 
xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội – nghề nghiệp vì định kiến giới;
d) Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở việc 
bổ nhiệm nam hoặc nữ vào cương vị quản lý, 
lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì 
định kiến giới.

Điều 6  - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 
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3.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúi giục người khác trì hoãn, không cung 
cấp hoặc trì hoãn, không cung cấp đầy đủ các 
thông tin, mẫu hồ sơ, tài liệu nhằm cản trở 
nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội – nghề nghiệp vì định kiến giới;
b) Xúi giục người khác trì hoãn hoặc trì hoãn 
thực hiện các thủ tục nhằm cản trở việc bổ 
nhiệm nam hoặc nữ vào cương vị quản lý, 
lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì 
định kiến giới;
c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần 
nhằm cản trở nam hoặc nữ tự ứng cử, được 
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo 
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vì 
định kiến giới;
d) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần 
nhằm cản trở việc bổ nhiệm nam hoặc nữ 
vào cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc các chức 
danh chuyên môn vì định kiến giới.

4.  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực cản trở nam hoặc nữ tự ứng 
cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh 
đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vì 
định kiến giới;
b) Dùng vũ lực cản trở việc bổ nhiệm nam 
hoặc nữ vào cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc 
các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;
c) Sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ hoặc ép buộc 
người khác sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm 
cản trở nam hoặc nữ tự ứng cử, được giới 
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vì định 
kiến giới;
d) Sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ hoặc ép buộc 
người khác sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ 
nhằm cản trở việc bổ nhiệm nam hoặc nữ 
vào cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc các chức 
danh chuyên môn vì định kiến giới;
đ) Không cho nam hoặc nữ tự ứng cử, được 
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo 
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI (TRÍCH)
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hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp vì 
định kiến giới;
e) Không thực hiện việc bổ nhiệm nam hoặc 
nữ vào cương vị quản lý, lãnh đạo hoặc các 
chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 
đồng đối với hành vi đặt ra và thực hiện các quy 
định, quy chế có sự phân biệt đối xử về giới.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại 
điểm a và điểm b khoản 1, điểm c và điểm d 
khoản 3 Điều này; buộc xin lỗi, cải chính công 
khai đối với hành vi quy định tại điểm c và 
điểm d khoản 2 Điều này;
b) Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của 
người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử, trong 
diện được bổ nhiệm đối với hành vi quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 3, điểm c khoản 
4, điểm d khoản 4, điểm đ khoản 4, điểm e 
khoản 4 Điều này.
c) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm 
c và điểm d khoản 3, điểm a và điểm b khoản 
4 Điều này;
d) Buộc sửa đổi, hủy bỏ hoặc đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền hủy bỏ các quy định, quy chế 
có sự phân biệt đối xử về giới đối với hành vi 
quy định tại khoản 5 Điều này.
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Điều 7 - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm nam hoặc nữ 
thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động 
kinh doanh vì định kiến giới.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần 
nhằm cản trở nam hoặc nữ thành lập doanh 
nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh vì 
định kiến giới;
b) Xúi giục người khác trì hoãn cung cấp 
hoặc không cung cấp đầy đủ, kịp thời thông 
tin, tài liệu, mẫu hồ sơ theo quy định đối với 
nam hoặc nữ trong việc làm thủ tục thành 
lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh 
doanh vì định kiến giới.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực cản trở nam hoặc nữ thành 
lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh 
doanh vì định kiến giới;
b) Sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở 
nam hoặc nữ thành lập doanh nghiệp, tiến 
hành hoạt động kinh doanh vì định kiến giới;
c) Ép buộc người khác sửa chữa, làm sai lệch 
hồ sơ nhằm cản trở nam hoặc nữ thành lập 
doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh 
doanh vì định kiến giới.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 
đồng đối với hành vi quảng cáo thương mại 
gây bất lợi về uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp 
của các chủ doanh nghiệp, thương nhân của 
một giới nhất định.

5.  Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép từ ba tháng 
đến sáu tháng đối với hành vi quy định tại 
khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại 
khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này;
b) Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp 
của nam hoặc nữ đối với hành vi quy định tại 
điểm b khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3 
Điều này;
c) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại 
điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này;
d) Buộc tháo dỡ hoặc xóa bỏ sản phẩm 
quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 
4 Điều này.
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Điều 8 - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với hành vi phân công công việc 
mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ 
dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc chênh 
lệch về mức tiền lương, tiền công của những 
người lao động có cùng trình độ, năng lực vì 
lý do giới tính.

2.  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Áp dụng các điều kiện khác nhau trong 
tuyển dụng lao động nam và lao động nữ đối 
với cùng một công việc mà nam, nữ đều có 
trình độ và khả năng thực hiện như nhau, trừ 
trường hợp áp dụng biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới hoặc đối với các nghề nghiệp đặc 
thù theo quy định của pháp luật;
b) Từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn 
chế lao động nam hoặc lao động nữ vì lý do 
giới tính, trừ trường hợp áp dụng biện pháp 
thúc đẩy bình đẳng giới; sa thải hoặc cho thôi 
việc người lao động vì lý do giới tính hoặc do 
việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp đã bị 
xâm hại đối với hành vi quy định tại khoản 1 
Điều này.

41



Điều 9 - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng 
đến 500.000 đồng đối với hành vi vận động, ép 
buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vận động, ép buộc có tổ chức nhiều người 
nghỉ học vì lý do giới tính;
b) Từ chối tuyển sinh đối với người có đủ 
điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì 
lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh 
con, nuôi con nhỏ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác 
nhau giữa nam và nữ;
b) Tổ chức giáo dục hướng nghiệp, biên soạn, 
phổ biến sách giáo khoa, giáo trình, chương 
trình giảng dạy có nội dung định kiến giới.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị 
xâm hại đối với hành vi quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này;
b) Yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ hoặc đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền hủy bỏ các quy định 
về tuổi đào tạo, tuyển sinh có định kiến giới, 
phân biệt đối xử về giới đối với hành vi quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều này;
c) Buộc sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính 
hoặc tiêu hủy các sách giáo khoa, giáo trình, 
chương trình giảng dạy có nội dung định 
kiến giới đối với hành vi quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều này.
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Điều 10 - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và
công nghệ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở nam 
hoặc nữ tham gia hoạt động khoa học, công 
nghệ vì định kiến giới.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần 
nhằm cản trở nam hoặc nữ tham gia hoạt 
động khoa học, công nghệ vì định kiến giới.
b) Không cung cấp đầy đủ, kịp thời thông 
tin, tài liệu nhằm cản trở nam hoặc nữ tham 
gia hoạt động khoa học, công nghệ vì định 
kiến giới.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực cản trở nam hoặc nữ tham 
gia hoạt động khoa học, công nghệ vì định 
kiến giới;
b) Không cho nam hoặc nữ tham gia hoạt 
động khoa học, công nghệ vì định kiến giới.

4.  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 
đồng đối với hành vi từ chối việc tham gia của 
một giới trong các khóa đào tạo hoặc trong 
các hoạt động khoa học, công nghệ vì định 
kiến giới.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại 
khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này;
b) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị 
xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm b 
khoản 2, điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều này;
c) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm 
a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.
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Điều 11 - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, 
thông tin, thể dục, thể thao

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản 
trở nam hoặc nữ sáng tác, phê bình văn học, 
nghệ thuật, biểu diễn hoặc các hoạt động 
văn hóa khác, tham gia hoạt động thể dục, 
thể thao vì định kiến giới;
b) Tự mình thực hiện hoặc xúi giục người 
khác thực hiện hủ tục, phong tục tập quán lạc 
hậu mang tính phân biệt đối xử về giới dưới 
mọi hình thức.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với:

Hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh 
thần nhằm cản trở nam hoặc nữ sáng tác, phê 
bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc các 
hoạt động văn hóa khác, tham gia hoạt động 
thể dục, thể thao vì định kiến giới.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực cản trở nam hoặc nữ sáng tác, 
phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc 
các hoạt động văn hóa khác, tham gia hoạt 
động thể dục, thể thao vì định kiến giới;
b) Không cho nam hoặc nữ sáng tác, phê 
bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc các 
hoạt động văn hóa khác, tham gia hoạt động 
thể dục, thể thao vì định kiến giới.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sáng tác, lưu hành, xuất bản hoặc cho 
phép xuất bản các tác phẩm có nội dung cổ 
vũ, tuyên truyền bất bình đẳng giới, định kiến 
giới dưới bất kỳ thể loại, hình thức nào;
b) Truyền bá tư tưởng, hủ tục, phong tục tập 
quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử về 
giới dưới mọi hình thức;
c) Thực hiện quảng cáo về các dịch vụ xã hội, 
thông báo, nhắn tin, rao vặt có nội dung cổ vũ, 
tuyên truyền bất bình đẳng giới, định kiến giới.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép từ ba tháng 
đến sáu tháng đối với hành vi sáng tác, lưu 
hành, xuất bản các tác phẩm quy định tại 
điểm a khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại 
điểm a khoản 1, khoản 2 Điều này;
b) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của 
nam hoặc nữ đã bị xâm hại đối với hành vi 
quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
c) Buộc sửa đổi, thay thế, đính chính hoặc tiêu 
hủy các tác phẩm, vật phẩm có nội dung cổ vũ, 
tuyên truyền bất bình đẳng giới, định kiến giới 
đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;
d) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại 
khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.
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Điều 12 - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người 
tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì 
định kiến giới;
b) Xúi giục người khác không tham gia các 
hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới;
c) Trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, kịp thời 
các tài liệu cho người tham gia các hoạt động 
giáo dục sức khỏe vì định kiến giới.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ngăn cản, không cho người khác tham 
gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định 
kiến giới;
b) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần 
người tham gia các hoạt động giáo dục sức 
khỏe vì định kiến giới.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực cản trở người khác tham gia 
các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định 
kiến giới;
b) Xúi giục người khác phá thai vì giới tính 
của thai nhi.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại 
điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này;
b) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị 
xâm hại đối với hành vi quy định tại điểm c 
khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này;
c) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại điểm 
b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này.
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Điều 13  - Các hành vi vi phạm hành chính về 
bình đẳng giới trong gia đình

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản 
trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật tham gia định 
đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia 
đình vì lý do giới tính;
b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy hiếp 
tinh thần nhằm không cho phép thành viên 
trong gia đình tham gia sử dụng tài sản thuộc 
sở hữu chung của hộ gia đình, thực hiện các 
hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các 
nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới;
c) Không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện 
như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về 
học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không cho thành viên trong gia đình có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật tham 
gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của 
hộ gia đình vì lý do giới tính;
b) Không cho nam, nữ trong gia đình tham 
gia công tác xã hội vì định kiến giới;
c) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần 
nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật tham 
gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của 
hộ gia đình vì lý do giới tính;
d) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, 
sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như 
là trách nhiệm của thành viên trong gia đình 
thuộc một giới nhất định.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản 
trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật tham gia định 
đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia 
đình vì lý do giới tính.
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4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 1, 
điểm c khoản 2 Điều này;
b) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy 
định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều này;
c) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm hại đối với hành vi quy 
định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 2 Điều này.
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam khóa XII,  kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có 
hiệu lực thi hành ngày 01/7/2009.

Luật Quốc tịch Việt Nam quy định: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch”. Như vậy, mọi công dân, trong đó 
có phụ nữ, đều có quyền có quốc tịch.
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Điều 2 - Quyền đối với quốc tịch
1. Ở nước Cộng hoà xã hội chủ   nghĩa Việt 
Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. 
Công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch 
Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 
của Luật này.
2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc 
cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, mọi 
thành viên của các dân tộc đều bình đẳng về 
quyền có quốc tịch Việt Nam.

Điều 9 -  Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, 
hủy việc kết hôn trái pháp luật

Việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái 
pháp luật giữa công dân Việt Nam với người 
nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt 
Nam của đương sự và con chưa thành niên 
của họ (nếu có).

Điều 10 - Giữ quốc tịch khi quốc tịch của vợ 
hoặc chồng thay đổi 

Việc vợ hoặc chồng nhập, trở lại hoặc mất 
quốc tịch Việt Nam không làm thay đổi quốc 
tịch của người kia. 

Quyền được nhập quốc tịch Việt Nam: 
Điều 19:  Điều kiện được nhập quốc tịch 
Việt Nam
Điều 20: Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam
Điều 21: Trình tự giải quyết hồ sơ xin nhập 
quốc tịch Việt Nam
Điều 22: Trình tự, thủ tục và hồ sơ xin nhập 
quốc tịch Việt Nam đối với người không quốc 
tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam

Quyền được trở lại quốc tịch Việt Nam: 
Điều 23: Các trường hợp được trở lại quốc 
tịch Việt Nam
Điều 24: Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam
Điều 25: Trình tự, thủ tục, hồ sơ  giải quyết 
xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Quyền xin thôi quốc tịch Việt Nam: 
Điều 27: Căn cứ thôi quốc tịch Việt Nam
Điều 28: Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam
Điều 29: Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin 
thôi quốc tịch Việt Nam
Điều 30: Miễn thủ tục xác minh về nhân thân
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI                         

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số  
31/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 10 và Luật số 
63/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 8.

Luật quy định quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội như sau: “Công dân 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn 
cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có 
quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật” (Điều 2).

Số đại biểu Quốc hội là phụ nữ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ 
sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam, quy 
định tại Điều 10a “Số đại biểu Quốc hội là phụ nữ do Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm để phụ nữ có số đại biểu thích đáng”. Như vậy, 
theo Điều 10a quy định nhằm đảm bảo tỷ tệ nữ tham gia  vào Quốc hội.
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG LUẬT BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                  

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 được Quốc hội nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2003 và được sửa đổi, 
bổ sung theo Luật số 63/2010/QH12  đã được Quốc hội Khóa XII thông qua ngày 
24/11/2010, có hiệu lực ngày 01/01/2011. 

Luật quy định quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: “Công 
dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn 
cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có 
quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật” (Điều 2).

Nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân, Điều 
14 quy định:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện dự kiến cơ cấu, thành 
phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu của tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, 
cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, trong đó bảo 
đảm số lượng thích đáng đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ; đối với địa 
phương có nhiều dân tộc thiểu số cần bảo đảm số lượng thích đáng đại biểu 
Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng 
đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà 
nước ở cấp mình và thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, 
khóm trên địa bàn, trong đó bảo đảm số lượng thích đáng đại biểu Hội đồng 
nhân dân là phụ nữ; đối với địa phương có nhiều dân tộc thiểu số cần bảo đảm 
số lượng thích đáng đại biểu Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số.
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI                      

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam Khoá XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu 
lực từ ngày 01/7/2014. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và 
trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống 
nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ 
của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 4 Luật Đất đai quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại 
diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho 
người sử dụng đất theo quy định của Luật này”. Tại khoản 2, Điều 5 quy định 
Người sử dụng đất là “Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ 
gia đình, cá nhân)”. Như vậy, Nhà nước giao đất cho người sử dụng đất, trong 
đó có hộ gia đình, cá nhân, không phân biệt nam hay nữ, chủ hộ là nam hay 
chủ hộ là nữ.
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Điều 98, khoản 4 về Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất “Trường hợp quyền sử 
dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung 
của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 
trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Trường hợp quyền 
sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản 
chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc 
chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu 
có yêu cầu.” 

Như vậy, việc quy định quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở ghi cả tên 
vợ và chồng là cơ sở pháp lý cho sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong việc 
quyết định sử dụng, quản lý tài sản đất đai vốn là tài sản có giá trị đặc biệt to 
lớn và quan trọng trong mỗi hộ gia đình. Quy định trên tạo cho người phụ 
nữ có quyền đồng sở hữu tài sản gồm đất đai, nhà và các tài sản khác trong 
gia đình.
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Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể quyền của công dân, trong đó có phụ nữ, 
được hưởng các quyền về đất đai khi được nhà nước giao đất:

Điều 166 - Quyền chung của người sử dụng đất
1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất.
2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải 
tạo đất nông nghiệp.
4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông 
nghiệp.
5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp về đất đai của mình.
6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất 
hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Điều 167 - Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 
kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất 

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, 
cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng 
đất theo quy định của Luật này (Khoản 1).
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Điều 179 - Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng đất (Khoản 1 và khoản 2)

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông 
nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; 
đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng 
đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận 
quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, 
nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận 
thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 
166 và Điều 170 của Luật này;
b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 
nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn 
với hộ gia đình, cá nhân khác;
c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật;
d) Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư 
tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất;
đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế 
quyền sử dụng đất của mình theo di chúc 
hoặc theo pháp luật.
Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu 
trong hộ có thành viên chết thì quyền sử 
dụng đất của thành viên đó được để thừa kế 
theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Trường hợp người được thừa kế là người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng 
quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này 

thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu 
không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 
Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị 
của phần thừa kế đó;
e) Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định 
tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này; 
tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia 
đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại 
khoản 1 Điều 186 của Luật này;
g) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín 
dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại 
tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy 
định của pháp luật;
h) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, 
kinh doanh;
i) Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực 
hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất 
hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử 
dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo 
quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho 
thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các 
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 
166 và Điều 170 của Luật này;
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b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà 
nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã 
được xác định;
c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu 
của mình gắn liền với đất thuê; người nhận 
thừa kế, người được tặng cho tài sản được 
Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục 
đích đã được xác định;

d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình 
gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp 
luật về dân sự;
đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của 
mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín 
dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại 
tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy 
định của pháp luật;
e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của 
mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn 
thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp 
tác sản xuất, kinh doanh; người nhận góp vốn 
bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê 
đất theo mục đích đã được xác định.
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Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực ngày 
01/5/2013, gồm 17 chương, 242 điều quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức 
đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong 
quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao 
động, quản lý nhà nước về lao động. Theo luật, lao động nam và lao động nữ 
đều được hưởng như nhau về các chính sách đối với người lao động. 

Kế thừa các quy định của Bộ luật Lao động năm 1994, Bộ luật Lao động năm 
2012 vẫn quy định (Chương X) gồm 8 điều từ Điều 153 đến Điều 160 “những 
quy định riêng đối với lao động nữ” với những điều khoản ngày càng quan tâm 
hơn đối với lao động nữ như quy định về chế độ thai sản, nghỉ hưu, nhằm đảm 
bảo quyền làm việc của phụ nữ được bình đẳng với nam giới.  Khoản 7, Điều 4 
thể hiện chính sách của Nhà nước về lao động “Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng 
giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ…” 
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Điều 153 - Chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ 
1. Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ.
2. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có 
việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian 
biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà.
3. Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình 
độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh 
thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng 
lực nghề nghiệp, kết hợp hài hoà cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.
4. Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng 
nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế.
5. Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề 
dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ 
của phụ nữ.
6. Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có 
nhiều lao động nữ.
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Điều 154 - Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ 
1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ 
nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. 
2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định 
những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ. 
3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.
4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí 
gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.

59



Điều 155  - Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ 
1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban 
đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:
a. Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
2. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, 
được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc 
hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.
3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ 
thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao 
động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất 
tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân 
chấm dứt hoạt động.
4. Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ 
không bị xử lý kỷ luật lao động.
5. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; 
trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút 
trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo 
hợp đồng lao động. 
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Điều 156 - Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động 
của lao động nữ mang thai 

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai 
nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho 
người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Điều 37 - Quyền đơn phương chấm dứt HĐ lao động của người lao động 
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 
dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước 
thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không 
được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 
b. Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã 
thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 
c. Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d. Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực 
hiện hợp đồng lao động; 
đ. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ 
nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; 
e. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với 
người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư 
thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo 
mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà 
khả năng lao động chưa được hồi phục.
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Điều 39 - Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện 
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
38 của Bộ luật này. 
2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường 
hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.
3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.
4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
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Điều 157 - Nghỉ thai sản 
1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi 
sinh con là 06 tháng. 
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì 
tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người 
mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không 
quá 02 tháng.
2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ 
được hưởng chế độ thai sản theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động 
nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không 
hưởng lương theo thoả thuận với người sử 
dụng lao động. 
4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo 
quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, 
có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có 
hại cho sức khỏe của người lao động và được 
người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ 
có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 
04 tháng. 
Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của 
những ngày làm việc do người sử dụng lao 
động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được 
hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Điều 158 - Bảo đảm việc làm cho lao động nữ 
nghỉ thai sản

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi 
trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo 
quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của 
Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không 
còn thì người sử dụng lao động phải bố trí 
việc làm khác cho họ với mức lương không 
thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Điều 159 - Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc 
con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp 
tránh thai

Thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, 
nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, 
thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc 
con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 
06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ 
cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm.

Điều 160 - Công việc không được sử dụng lao 
động nữ

1. Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng 
sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối 
hợp với Bộ Y tế ban hành.
2. Công việc phải ngâm mình thường xuyên 
dưới nước.
3. Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ.
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ
 TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ                

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 
khóa XI thông qua ngày 14/6/2005. Với tư cách công dân là phụ nữ, quyền của 
phụ nữ theo quy định của pháp luật dân sự gồm: Quyền nhân thân không gắn 
liền với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản, quyền sở hữu, quyền thừa 
kế và các quyền khác đối với tài sản, quyền tham gia quan hệ dân sự và có 
nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó…

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 5 - Nguyên tắc bình đẳng
Trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không được lấy lý do khác biệt 
về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn 
giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau.

Điều 9 - Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự
1. Tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác được tôn 
trọng và được pháp luật bảo vệ. 
2. Khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền 
tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền: 
a. Công nhận quyền dân sự của mình;
b. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm;
c. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
d. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
e. Buộc bồi thường thiệt hại. 
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QUYỀN NHÂN THÂN

Điều 25 - Bảo vệ quyền nhân thân
Khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm 
phạm thì người đó có quyền:
1. Tự mình cải chính. 
2. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi 
phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải 
chính công khai.
3. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi 
phạm bồi thường thiệt hại. 

Điều 26 - Quyền đối với họ tên
1. Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của 
một người được xác định theo họ, tên khai 
sinh của người đó.
2. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa 
vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
3. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được 
gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
người khác.

Điều 27 - Quyền thay đổi họ, tên
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi 
họ, tên trong các trường hợp sau đây:
a. Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc 
sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng 
đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, 
lợi ích hợp pháp của người đó;
b. Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc 
thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người 
con nuôi thôi không làm con nuôi và người 
này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên 
mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c. Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người 
con khi xác định cha, mẹ cho con;
d. Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ 
của mẹ hoặc ngược lại;
đ. Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm 
ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e. Thay đổi họ, tên của người được xác định 
lại giới tính;
g. Các trường hợp khác do pháp luật về hộ 
tịch quy định.
2.  Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín 
tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3.  Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không 
làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân 
sự được xác lập theo họ, tên cũ.
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Điều 28 - Quyền xác định dân tộc
1. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc 
theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường 
hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác 
nhau thì dân tộc của người con được xác định 
là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ 
theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha 
đẻ, mẹ đẻ.
2. Người đã thành niên, cha đẻ và mẹ đẻ hoặc 
người giám hộ của người chưa thành niên có 
quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xác định lại dân tộc trong các trường 
hợp sau đây:
a. Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc 
mẹ đẻ, nếu cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc 
khác nhau;
b. Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ 
đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người 
thuộc dân tộc khác mà được xác định theo 
dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi do không biết 
cha đẻ, mẹ đẻ là ai.
3. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ hoặc 
người giám hộ của người chưa thành niên 
yêu cầu xác định lại dân tộc cho người chưa 
thành niên từ đủ mười lăm tuổi trở lên theo 
quy định tại khoản 2 Điều này thì phải được 
sự đồng ý của người chưa thành niên đó.

Điều 29 - Quyền được khai sinh
Cá nhân khi sinh ra có quyền được khai sinh. 

Điều 30 - Quyền được khai tử 
1. Khi có người chết thì người thân thích, chủ 
nhà hoặc cơ quan, tổ chức nơi có người chết 
phải khai tử cho người đó.
2. Trẻ sơ sinh, nếu chết sau khi sinh thì phải 
được khai sinh và khai tử; nếu chết trước khi 
sinh hoặc sinh ra mà chết ngay thì không 
phải khai sinh và khai tử.

Điều 31 - Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của 
mình.
2. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải 
được người đó đồng ý; trong trường hợp 
người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân 
sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, 
mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người 
đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp 
vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc 
pháp luật có quy định khác.
3. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của 
người khác mà xâm phạm danh dự, nhân 
phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ
 TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ                
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Điều 32 - Quyền được bảo đảm an toàn về 
tính mạng, sức khoẻ, thân thể

1.  Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn 
về tính mạng, sức khoẻ, thân thể.
2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật 
mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện 
có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế; cơ sở y tế 
không được từ chối việc cứu chữa mà phải 
tận dụng mọi phương tiện, khả năng hiện có 
để cứu chữa.
3. Việc thực hiện phương pháp chữa bệnh 
mới trên cơ thể một người, việc gây mê, mổ, 
cắt bỏ, cấy ghép bộ phận của cơ thể phải 
được sự đồng ý của người đó; nếu người đó 
chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự 
hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, 
mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người 
giám hộ của người đó đồng ý; trong trường 
hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của 
bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của 
những người trên thì phải có quyết định của 
người đứng đầu cơ sở y tế.

4. Việc mổ tử thi được thực hiện trong các 
trường hợp sau đây:
a. Có sự đồng ý của người quá cố trước khi 
người đó chết;
b. Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con 
đã thành niên hoặc người giám hộ khi không 
có ý kiến của người quá cố trước khi người 
đó chết;
c. Theo quyết định của tổ chức y tế, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp 
cần thiết. 
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Điều 36 - Quyền xác định lại giới tính
Cá nhân có quyền được xác định lại giới tính.
Việc xác định lại giới tính của một người được 
thực hiện trong trường hợp giới tính của 
người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa 
định hình chính xác mà cần có sự can thiệp 
của y học nhằm xác định rõ về giới tính.
Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 37 - Quyền được bảo vệ danh dự, nhân 
phẩm, uy tín

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được 
tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Điều 38 - Quyền bí mật đời tư 
1. Quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn 
trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về 
đời tư của cá nhân phải được người đó đồng 
ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất 
năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm 
tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã 
thành niên hoặc người đại diện của người 
đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công 
bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền.
3. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức 
thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo 
đảm an toàn và bí mật. 
Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, 
các hình thức thông tin điện tử khác của cá 
nhân được thực hiện trong trường hợp pháp 
luật có quy định và phải có quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ
 TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ                
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Điều 39 - Quyền kết hôn
Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy 
định của pháp luật về hôn nhân và gia đình 
có quyền tự do kết hôn.
Việc tự do kết hôn giữa những người thuộc 
các dân tộc, tôn giáo khác nhau, giữa những 
người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, 
giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 
được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Điều 40 - Quyền bình đẳng của vợ chồng 
Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, 
nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia 
đình và trong quan hệ dân sự, cùng nhau xây 
dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh 
phúc, bền vững.

Điều 41- Quyền được hưởng sự chăm sóc giữa 
các thành viên trong gia đình

Các thành viên trong gia đình có quyền được 
hưởng sự chăm sóc, giúp đỡ nhau phù hợp 
với truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia 
đình Việt Nam.
Con, cháu chưa thành niên được hưởng sự 
chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà; 
con, cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc 
và phụng dưỡng cha mẹ, ông bà.

Điều 42 - Quyền ly hôn 
Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu 
cầu Toà án giải quyết việc ly hôn. 

Điều 45 - Quyền đối với quốc tịch
Cá nhân có quyền có quốc tịch.
Việc công nhận, thay đổi, nhập quốc tịch, thôi 
quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về quốc tịch.
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Điều 46 - Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Cá nhân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Việc vào chỗ ở của một người phải được 
người đó đồng ý.
Chỉ trong trường hợp được pháp luật quy 
định và phải có quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền mới được tiến hành 
khám xét chỗ ở của một người; việc khám 
xét phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật 
quy định. 

Điều 49 - Quyền lao động
Cá nhân có quyền lao động.
Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa 
chọn việc làm, nghề nghiệp, không bị phân 
biệt đối xử về dân tộc, giới tính, thành phần 
xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 50 - Quyền tự do kinh doanh
Quyền tự do kinh doanh của cá nhân được 
tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
Cá nhân có quyền lựa chọn hình thức, lĩnh 
vực, ngành nghề kinh doanh, lập doanh 
nghiệp, tự do giao kết hợp đồng, thuê lao 
động và các quyền khác phù hợp với quy 
định của pháp luật.

Điều 51 - Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo 
1. Cá nhân có quyền tự do nghiên cứu khoa 
học - kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng 
tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham 
gia các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khác.
2. Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo được 
tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Không 
ai được cản trở, hạn chế quyền tự do nghiên 
cứu, sáng tạo của cá nhân.

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ
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Điều 169 - Bảo vệ quyền sở hữu
1. Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và 
chủ thể khác được pháp luật công nhận và 
bảo vệ.
2. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt 
trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản 
của mình.
Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất 
kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở 
hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người 
khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có 
căn cứ pháp luật.
3. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc 
phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước 
trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài 
sản của cá nhân, pháp nhân hoặc của chủ thể 
khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 219 - Sở hữu chung của vợ chồng 
1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu 
chung hợp nhất.
2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối 
tài sản chung bằng công sức của mỗi người; 
có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, 
sử dụng, định đoạt tài sản chung.
3. Vợ chồng cùng bàn bạc, thoả thuận hoặc 
uỷ quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định 
đoạt tài sản chung.
4. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân 
chia theo thoả thuận hoặc theo quyết định 
của Toà án.

QUYỀN TÀI SẢN 

Với tư cách là một công dân, phụ nữ bình đẳng với nam giới trong việc tạo 
lập, sở hữu tài sản, có quyền được nhận thừa kế, tặng, cho tài sản.

71



Điều 631 - Quyền thừa kế của cá nhân
Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt 
tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho 
người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản 
theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Điều 676 - Người thừa kế theo pháp luật 
1. Những người thừa kế theo pháp luật được 
quy định theo thứ tự sau đây:
a. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, 
cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, 
con nuôi của người chết;
b. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà 
nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, 
em ruột của người chết; cháu ruột của người 
chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông 
ngoại, bà ngoại;
c. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại 
của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, 
cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của 
người chết mà người chết là bác ruột, chú 
ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của 
người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được 
hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được 
hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng 
thừa kế trước do đã chết, không có quyền 
hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản 
hoặc từ chối nhận di sản.
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Ngoài quy định bình đẳng trong việc thụ hưởng các quyền về tài sản, nhân 
thân với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, để bảo vệ quyền bình 
đẳng về kinh tế của phụ nữ, Bộ luật Dân sự 2005 quy định phụ nữ bình đẳng 
với nam giới trong việc tham gia ký kết các hợp đồng dân sự.
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG LUẬT HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 9/6/2000, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2001. Luật Hôn nhân và gia đình quy định chế độ hôn nhân và 
gia đình, trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, 
củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Luật Hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và 
bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý 
cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống 
đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Luật đề cao vai trò của gia đình trong 
đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống và những phong tục, tập 
quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc 
hậu về hôn nhân và gia đình.

74



Điều 2 - Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa 
người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt 
Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
3. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa 
gia đình.
4. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội; 
con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ; cháu có nghĩa 
vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà; các thành viên trong gia 
đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
5. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, 
giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con 
ngoài giá thú.
6. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em, 
giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ.
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Điều 4 - Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình thực hiện theo quy định của Luật này 
được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; 
cấm kết hôn giả tạo, lừa dối để kết hôn, ly hôn; cấm cưỡng ép ly hôn, ly hôn 
giả tạo; cấm yêu sách của cải trong việc cưới hỏi.
Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ 
chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn 
hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.
Cấm ngược đãi, hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị 
em và các thành viên khác trong gia đình.
3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý 
kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm 
quyền có biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với 
người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
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Điều 9 - Điều kiện kết hôn
Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các 
điều kiện sau đây:
1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười 
tám tuổi trở lên;
2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện 
quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa 
dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc 
cản trở;
3. Việc kết hôn không thuộc một trong các 
trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 
của Luật này.

Điều 10 - Những trường hợp cấm kết hôn
Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp 
sau đây:
1. Người đang có vợ hoặc có chồng;
2. Người mất năng lực hành vi dân sự;
3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; 
giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;
4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người 
đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng 
với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con 
riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
5. Giữa những người cùng giới tính.

Điều 11- Đăng ký kết hôn
1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (sau đây gọi là 
cơ quan đăng ký kết hôn) thực hiện theo nghi 
thức quy định tại Điều 14 của Luật này.
Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định 
tại Điều 14 của Luật này đều không có giá trị 
pháp lý.
Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung 
sống với nhau như vợ chồng thì không được 
pháp luật công nhận là vợ chồng.
Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau 
cũng phải đăng ký kết hôn.
2. Chính phủ quy định việc đăng ký kết hôn ở 
vùng sâu, vùng xa.

KẾT HÔN

Việc kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định. Để đảm bảo việc kết hôn 
nhằm mục đích xây dựng gia đình hạnh phúc, Luật Hôn nhân và gia đình 
quy định:
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Theo Điều 6 của Nghị định 24/2013/ND-CP ngày 28/03/2013:
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, 
thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa 
công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài; trường 
hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú, nhưng có 
đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc 
kết hôn.
2. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt 
Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai 
bên, thực hiện đăng ký kết hôn; nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại 
Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai 
bên, thực hiện đăng ký kết hôn.
3. Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với 
người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại; 
trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì Cơ 
quan đại diện thực hiện đăng ký việc kết hôn, nếu có yêu cầu.

Điều 12 - Thẩm quyền đăng ký kết hôn
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết 
hôn là cơ quan đăng ký kết hôn.
Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài là cơ 
quan đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài.
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Điều 20 - Lựa chọn nơi cư trú của vợ, chồng
Nơi cư trú của vợ, chồng do vợ chồng lựa 
chọn, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập 
quán, địa giới hành chính.

Điều 21 - Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy 
tín của vợ, chồng

1. Vợ, chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, 
nhân phẩm, uy tín của nhau.

2. Cấm vợ, chồng có hành vi ngược đãi, hành 
hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy 
tín của nhau.

Điều 22 - Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo của vợ, chồng

Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo của nhau; không được cưỡng ép, 
cản trở nhau theo hoặc không theo một tôn 
giáo nào.

Điều 23 - Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát 
triển về mọi mặt

Vợ, chồng cùng bàn bạc, giúp đỡ, tạo điều 
kiện cho nhau chọn nghề nghiệp; học tập, 
nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, 
nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả 
năng của mỗi người.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ 
nhân thân và tài sản.

QUYỀN NHÂN THÂN
Luật hôn nhân và gia đình quy định quyền nhân thân của vợ chồng được thể 
hiện là việc tự do lựa chọn nơi cư trú, quốc tịch, tôn giáo. Vợ chồng có quyền 
đại diện cho nhau theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, cũng như quyền bình 
đẳng không bị phân biệt, thể hiện ở các điều: 

QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
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Điều 24 - Đại diện cho nhau giữa vợ, chồng
1. Vợ chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các 
giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả vợ 
chồng; việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.
2. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự 
mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế 
năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện 
theo pháp luật cho người đó.

Điều 25 - Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên 
thực hiện

Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp 
pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
thiết yếu của gia đình.
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Điều 27- Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản 
do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và những 
thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong 
thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được 
thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và 
những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận 
là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau 
khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. 
Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có 
được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ 
là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.
Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu 
chung hợp nhất.
2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu 
chung của vợ chồng mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy 
chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của 
cả vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có chứng cứ 
chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có 
tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài 
sản đó là tài sản chung.

Điều 28 - Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài 
sản chung

1. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang 
nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định 
đoạt tài sản chung.
2. Tài sản chung của vợ chồng được chi dùng 
để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện 
các nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao 
dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có 
giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của 
gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư 
kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thỏa 
thuận, trừ tài sản chung đã được chia để đầu 
tư kinh doanh riêng theo quy định tại khoản 1 
Điều 29 của Luật này.

QUYỀN TÀI SẢN
Luật Hôn nhân và gia đình quy định tài sản chung của vợ và chồng thuộc 
sở hữu chung hợp nhất, tài sản trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của 
vợ chồng. Quyền tài sản gồm quyền tài sản chung, quyền tài sản riêng và 
quyền thừa kế tài sản của vợ và chồng, thể hiện ở các điều: 
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Điều 31- Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng
1. Vợ, chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau theo quy định của pháp luật 
về thừa kế.
2. Khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn 
sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có 
chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử 
người khác quản lý di sản.
3. Trong trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia 
đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà 
những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một 
thời hạn nhất định; nếu hết thời hạn do Tòa án xác định hoặc bên còn sống 
đã kết hôn với người khác thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu 
Tòa án cho chia di sản thừa kế.

Điều 33 - Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng
1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của 
mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.
2. Vợ, chồng tự quản lý tài sản riêng; trong trường hợp vợ hoặc chồng 
không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người 
khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó.
3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng 
của người đó.
4. Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu 
của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng.
5. Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử 
dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất 
của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của 
cả vợ chồng. 
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Điều 85 - Quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc 
ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu 
cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn.
2. Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang 
nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì chồng 
không có quyền yêu cầu xin ly hôn.

Điều 92 (khoản 2) -  Việc trông nom, chăm sóc, 
giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn 

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi 
con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly 
hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được 
thì Tòa án quyết định giao con cho một bên 
trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi 
mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên 
thì phải xem xét nguyện vọng của con.
Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao 
cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có 
thỏa thuận khác.

Điều 95 - Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn
1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa 
thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu 
cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên 
nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.
2. Việc chia tài sản chung được giải quyết 
theo các nguyên tắc sau đây:
a. Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc 
được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh 
của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức 
đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy 
trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, 
chồng trong gia đình được coi như lao động 
có thu nhập;
b. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con 
chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, 
mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng 
lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
c. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên 
trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp 
để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo 
thu nhập;
d) Tài sản chung của vợ chồng được chia 
bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận 
phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn 
phần mình được hưởng thì phải thanh toán 
cho bên kia phần giá trị chênh lệch.
3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản 
của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu 
không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án 
giải quyết.

LY HÔN
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Luật Hôn nhân và gia đình ghi nhận việc ly hôn không làm chấm dứt quyền 
và nghĩa vụ của vợ chồng đối với con của mình mà chỉ thừa nhận sự thay 
đổi phương thức thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với con cái. Vì vậy, người 
không  trực tiếp nuôi con chưa thành niên phải cấp dưỡng nuôi con, tiếp 
tục thực hiện các quyền chăm sóc, giáo dục con phù hợp với hoàn cảnh hai 
vợ chồng không sống chung. Người trực tiếp nuôi con phải tạo điều kiện 
cho người không trực tiếp nuôi con thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
mình đối với con. 
Đối với Hôn nhân - Gia đình của các dân tộc thiểu số, Chính phủ ban hành  
Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 hướng dẫn áp dụng Luật Hôn 
nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số, trong đó khuyến khích phát huy 
các phong tục tập quán tốt đẹp, đồng thời quy định những biện pháp nhằm 
từng bước xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu của các dân tộc thiểu 
số. Cụ thể, vận động xóa bỏ các phong tục, tập quán bất bình đẳng giữa vợ 
và chồng, giữa con trai và con gái trong quan hệ hôn nhân – gia đình được 
quy định tại Điều 10 và Điều 13. Nghiêm cấm các phong tục, tập quán lạc hậu 
như: Tục cướp vợ (Điều 5) ; buộc người vợ góa, chồng góa phải lấy một người 
khác trong gia đình chồng cũ, vợ cũ mà không được sự đồng ý của người đó 
(Điều 6); thách cưới cao mang tính bán gả và các hành vi cản trở việc kết hôn 
hoặc xâm phạm đến nhân phẩm của người phụ nữ (Điều 9); phân biệt đối xử 
giữa các con (Điều 13); đòi của, phạt vạ khi vợ chồng ly hôn (Điều 19).
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Ngoài ra, Luật Hôn nhân và gia đình còn quan tâm đến quyền được an toàn 
về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, uy tín của con người trong 
quan hệ hôn nhân gia đình vốn có tính đặc thù và phức tạp,  bao gồm 
nhiều thế hệ, sự tác động của định kiến giới và phong tục tập quán. Để 
phòng ngừa và xử lý các hành vi này, Luật Hôn nhân và gia đình đặc biệt 
nhấn mạnh việc bảo vệ chế độ hôn nhân – gia đình và phòng chống bạo 
lực gia đình, đó là “Cấm vợ, chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm 
đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau” (khoản 2, Điều 21); “Cha mẹ không 
được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con; không 
được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên; không được xúi giục, 
ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” (khoản 2, Điều 
34); “Nghiêm cấm con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ” (Điều 
35); “Bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng không được ngược 
đãi, hành hạ, xúc phạm nhau” (Điều 38); “Nghiêm cấm lợi dụng việc nuôi con 
nuôi để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục 
đích trục lợi khác” (khoản 3, Điều 67); “Nghiêm cấm lợi dụng việc kết hôn có 
yếu tố nước ngoài để buôn bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc 
vì mục đích trục lợi khác” (Điều 103). 
Luật còn dành một chương (Chương XII) quy định việc xử lý vi phạm pháp 
luật trong quan hệ hôn nhân - gia đình. Luật khẳng định: “mọi hành vi vi 
phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý kịp thời, nghiêm 
minh, đúng pháp luật” (khoản 3 Điều 4).
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QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG LUẬT PHÒNG, 
CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 
01/7/2008. Luật gồm 6 chương 46 điều quy định về phòng ngừa bạo lực gia 
đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia 
đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm 
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
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Điều 2. Các hành vi bạo lực gia đình
1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức 
khoẻ, tính mạng;
b. Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
c. Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả 
nghiêm trọng;
d. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, 
bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
đ. Cưỡng ép quan hệ tình dục;
e. Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự 
nguyện, tiến bộ;
g. Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng 
tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các 
thành viên gia đình;
h. Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá 
khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra 
tình trạng phụ thuộc về tài chính;
i. Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.
Hành vi bạo lực nêu trên cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình 
của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung 
sống với nhau như vợ chồng.
2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với 
thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết 
hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.
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Điều 5 - Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình
1. Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây:
a. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính 
mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;
b. Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, 
bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này;
c. Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;
d. Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin 
khác theo quy định của Luật này;
đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có 
yêu cầu.
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Điều 19 (khoản 1) - Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ
a. Buộc chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia 
đình;
b. Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình;
c. Các biện pháp ngăn chặn theo quy định 
của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
hoặc pháp luật về tố tụng hình sự đối với 
người có hành vi bạo lực gia đình;
d. Cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến 
gần nạn nhân; sử dụng điện thoại hoặc các 
phương tiện thông tin khác để có hành vi bạo 
lực với nạn nhân (sau đây gọi là biện pháp cấm 
tiếp xúc).

Luật quy định trách nhiệm của các cơ sở đối 
với nạn nhân bị bạo lực gia đình như: Chăm 
sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh (Điều 23);. Tư vấn cho nạn 
nhân bạo lực gia đình (Điều 24); Hỗ trợ khẩn 
cấp các nhu cầu thiết yếu (Điều 25); Cơ sở 
trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình (Điều 
26);. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27); 
Cơ sở bảo trợ xã hội ( Điều 28);  Cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về 
phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 29); Đặc 
biệt là xây dựng địa chỉ tin cậy ở cộng đồng 
(Điều 30).

Luật còn quy định trách nhiệm của cá 
nhân, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia 
đình, trong đó có quy định đối với tổ chức Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Điều 34) trong 
việc thực hiện trách nhiệm phòng chống bạo 
lực gia đình:  Tổ chức cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân 
bạo lực gia đình; Tổ chức các hoạt động dạy 
nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ nạn nhân 
bạo lực gia đình; Phối hợp với cơ quan, tổ 
chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ nạn 
nhân bạo lực gia đình.
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Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Các hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 2 của luật này.
2. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi 
bạo lực gia đình.
3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo 
lực gia đình.
4. Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người 
phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.
5. Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình.
6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc 
thực hiện hoạt động trái pháp luật.
7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp 
luật đối với hành vi bạo lực gia đình.

Luật quy định Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 
bạo lực gia đình theo quy định tại khoản 1, Điều 42: “Người có hành vi vi 
phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật”.
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Trong những năm gần đây, mua bán người đang là vấn nạn, diễn biến phức 
tạp và có xu hướng gia tăng ở quy mô toàn cầu. Tình hình  tội phạm mua bán 
người nói chung, mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng diễn biến ngày càng phức 
tạp, đa dạng, quy mô, tinh vi và có tính tổ chức xuyên quốc gia. 

Tại Việt Nam, tệ nạn mua bán người (MBN) là một hiện tượng trở nên nổi cộm từ 
khoảng hai thập kỷ trở lại đây, có chiều hướng gia tăng trong những năm gần 
đây. Tính phức tạp cũng như hậu quả nghiêm trọng mà loại tội phạm này gây 
ra đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và lo ngại sâu sắc đối với Nhà nước và cộng 
đồng. Hiện nay, Việt Nam đang được xem là một trong những nguồn cung cấp 
người, trong đó phần lớn là phụ nữ, trẻ em bán sang các quốc gia khác.

Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 
năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, gồm 8 chương 58 
điều. Luật quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và 
các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, 
xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua 
bán người; trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong 
phòng, chống mua bán người.
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Theo Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống mua bán người: Mua bán người là 
mọi hành động liên quan đến việc tiếp cận, chuyển giao, mua bán, chuyên chở 
người từ người này/nhóm người này sang người khác/nhóm người khác đổi 
lấy tiền hoặc lợi ích vật chất trong phạm vi quốc gia hoặc ra nước ngoài. 

Nạn nhân mua bán người chủ yếu là phụ nữ, trẻ em. Đối với nạn nhân là phụ nữ 
bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, ép buộc làm vợ, đẻ con, cưỡng bức lao 
động, lấy các bộ phận trong cơ thể…vì mục đích lợi nhuận. Theo Luật Phòng, 
chống mua bán người, nạn nhân mua bán người, trong đó có phụ nữ, có quyền 
và nghĩa vụ được quy định như sau:

Điều 6 - Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân
1. Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 
bảo vệ mình, người thân thích khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về 
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản.
2. Được hưởng các chế độ hỗ trợ và được bảo vệ theo quy định của Luật này.
3.  Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
4. Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 
chống mua bán người cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
5. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc mua 
bán người.
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Luật quy định các biện pháp bảo vệ nạn nhân, 
hỗ trợ nạn nhân khi nạn nhân được giải cứu 
trở về như sau: 

Điều 29 - Giải cứu, bảo vệ nạn nhân
Khi có căn cứ để cho rằng một người bị mua 
bán thì cơ quan, đơn vị, cá nhân quy định tại 
Điều 21 của Luật này có trách nhiệm áp dụng 
các biện pháp cần thiết để giải cứu; trường 
hợp người đó bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 
xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm và tài sản thì áp dụng các biện 
pháp bảo vệ.

Điều 30 - Bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người 
thân thích của nạn nhân 

1. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn 
nhân và người thân thích của họ bao gồm:
a) Bố trí nơi tạm lánh khi nạn nhân, người 
thân thích của họ có nguy cơ bị xâm hại đến 
tính mạng, sức khỏe;
b) Giữ bí mật về nơi cư trú, nơi làm việc, học 
tập của nạn nhân và người thân thích của họ;
c) Các biện pháp ngăn chặn hành vi xâm 
hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức 
khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của nạn 
nhân, người thân thích của họ theo quy định 
của pháp luật;
d) Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định 
của pháp luật về tố tụng hình sự.
2. Chính phủ quy định chi tiết về việc bảo 
vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích 
của họ.

Điều 31- Bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
giữ bí mật các thông tin về nạn nhân, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Tòa án xem xét, quyết định việc xét xử kín 
đối với vụ án mua bán người theo yêu cầu 
của nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp 
của nạn nhân.
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Điều 32 - Đối tượng và chế độ hỗ trợ
1. Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt 
Nam, thì tùy trường hợp quy định tại các điều 33, 34, 35, 36, 37 và 38 của 
Luật này được hưởng các chế độ hỗ trợ sau đây:
a. Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại;
b. Hỗ trợ y tế;
c. Hỗ trợ tâm lý;
d. Trợ giúp pháp lý;
đ. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề;
e. Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.
2. Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam, thì tùy trường 
hợp quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của Luật này được hưởng các chế 
độ hỗ trợ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.
3. Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân, thì tùy trường hợp quy định tại 
các điều 33, 34 và 35 của Luật này được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại 
các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.
4. Chính phủ quy định chi tiết về các chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực 
hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân.
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Điều 33- Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí 
đi lại

Trong trường hợp cần thiết, nạn nhân được 
bố trí chỗ ở tạm thời, được hỗ trợ về ăn, mặc 
và các vật dụng cá nhân thiết yếu khác trên 
cơ sở điều kiện thực tế và đặc điểm về lứa 
tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của nạn 
nhân. Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư 
trú mà không có khả năng chi trả tiền tàu xe 
và tiền ăn trong thời gian đi đường thì được 
hỗ trợ các khoản chi phí này.

Điều 34 - Hỗ trợ y tế
Trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội 
hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nếu nạn nhân 
cần được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe 
thì được xem xét hỗ trợ chi phí khám, chữa 
bệnh.

Điều 35- Hỗ trợ tâm lý
Nạn nhân được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong 
thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Điều 36 - Trợ giúp pháp lý
1. Nạn nhân được tư vấn pháp luật để phòng 
ngừa bị mua bán trở lại và được trợ giúp pháp 
lý để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, 
nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt hại, 
tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác 
có liên quan đến vụ việc mua bán người.
2. Trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp 
pháp lý.
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Điều 37 - Hỗ trợ học văn hóa, học nghề
1. Nạn nhân là người chưa thành niên thuộc hộ nghèo, nếu tiếp tục đi học 
thì được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập 
trong năm học đầu tiên.
2. Nạn nhân khi trở về địa phương, nếu thuộc hộ nghèo thì được xem xét 
hỗ trợ học nghề.

Điều 38 - Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn
1. Nạn nhân khi trở về địa phương, nếu thuộc hộ nghèo thì được hỗ trợ một 
lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu.
2. Nạn nhân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh thì được xem xét 
tạo điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.
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Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 
khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 01/7/2000, 
được sửa đổi bổ sung ngày 21/12/2009. 

Ngoài quy định chung đối với các loại tội phạm, người phạm tội, Bộ luật Hình 
sự còn quy định những tội phạm liên quan đến chủ thể là phụ nữ, những loại 
tội phạm, nhóm tội phạm xâm hại hoặc có liên quan đến phụ nữ, các điều kiện 
bảo vệ quyền của phụ nữ .

Đặc biệt, Bộ luật Hình sự còn quy định trực tiếp về tội xâm phạm quyền bình 
đẳng của phụ nữ tại Điều 130 “Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm 
trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn 
hoá, xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến một năm”. 

Về nguyên tắc xử lý, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt 
tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần, địa vị xã hội (khoản 2 Điều 3), nhưng chính 
sách hình sự của nhà nước thể hiện tinh thần nhân đạo, sự khoan hồng trong 
việc xử lý tội phạm là nữ giới hoặc có cân nhắc tới các đặc điểm về giới tính.

Một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “Người phạm tội là 
phụ nữ có thai“ được quy định tại điểm l khoản 1 Điều 46. 

Một trong những tình tiết tăng nặng trách hiệm hình sự là “Phạm tội đối với 
trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được 
hoặc đối với người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các 
mặt khác” được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48.

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ
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1. Nhóm tội phạm xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự phụ nữ, 
trẻ em 

Tội hành hạ người khác (Điều 110)
Tội hiếp dâm (Điều 111)
Tội hiếp dâm trẻ em ( Điều 112)
Tội cưỡng dâm (Điều 113)
Tội cưỡng dâm trẻ em (Điều 114)
Tội giao cấu trẻ em (Điều 115)
Tội dâm ô trẻ em (Điều 116)
Tội mua bán người (Điều 119)
Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120)
Tội chứa mại dâm (Điều 254)
Tội môi giới mại dâm (Điều 255)
Tội mua dâm chưa thành niên (Điều 256).

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ 
TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ
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2. Bộ luật Hình sự quy định một chương 
(Chương XV) về nhóm các tội phạm xâm hại 
chế độ hôn nhân – gia đình, gồm các điều 

Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự 
nguyện, tiến bộ (Điều 146)
Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng (Điều 147)
Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn (Điều 148)
Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149)
Tội loạn luân (Điều 150)
Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, 
vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi 
dưỡng mình (Điều 151)
Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp 
dưỡng (Điều 152).

3. Quy định trách nhiệm hình sự đối với người 
mẹ có hành vi vi phạm tình mẫu tử như tội 
giết con mới đẻ (Điều 94) 

“Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư 
tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách 
quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ 
đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Đây là một 
chủ thể đặc biệt trong Bộ luật hình sự, chỉ 
người mẹ mới đẻ con mới là đối tượng điều 
chỉnh của điều luật. Trong trường hợp này, 
người mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự 
nhưng chỉ áp dụng các hình phạt như cải tạo 
không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 
tháng đến 2 năm.
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4. Chính sách nhân đạo, khoan hồng trong áp dụng hình phạt và thi hành 
án đối với phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ

Theo Điều 35 “Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên 
phạm tội, đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi 
khi phạm tội hoặc khi bị xét xử. Không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có 
thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp này hình phạt 
tử hình chuyển thành tù chung thân”.
Hoãn thi hành án phạt tù hoặc đình chỉ chấp hành hình phạt tù, theo điểm 
b khoản 1 Điều 61 “ Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì 
được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi”.
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PHẦN III
VĂN BẢN



NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG

Số:  11-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. TÌNH HÌNH PHỤ NỮ VÀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI GIAN QUA

 Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác 
phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương 
của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công 
tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều 
kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm 
qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của nước ta đã đạt được những 
thành tựu to lớn. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, 
sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp 
phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Nhận thức xã hội về 
bình đẳng giới được nâng lên. Phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, địa vị 
của người phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được cải thiện. Bình đẳng 
giới của Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện 
các mục tiêu thiên niên kỷ. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều sáng tạo 
trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu 
quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ.

                         
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007
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Tuy vậy, trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình phụ nữ và công tác phụ 
nữ còn nhiều mặt hạn chế, đồng thời lại có những vấn đề mới đặt ra với 
nhiều thách thức.

Do trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp còn thấp, phụ nữ bị hạn chế 
hơn nam giới về cơ hội có việc làm và thu nhập. Trong nhiều doanh nghiệp, 
trong các khu công nghiệp tập trung, việc làm của lao động nữ thiếu ổn định, 
điều kiện lao động, điều kiện sống không được bảo đảm; chính sách tiền lương, 
bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động chưa được thực hiện đầy đủ. Số phụ nữ nông 
thôn thiếu việc làm, di cư tự phát ra thành phố ngày càng tăng. Ở miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, tỷ lệ phụ nữ mù chữ, nghèo còn cao, còn bị ràng buộc bởi phong 
tục, tập quán lạc hậu. Phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có hoàn 
cảnh khó khăn chưa được quan tâm đúng mức.

Cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa một mặt có tác động tích 
cực, nhưng mặt khác đã và đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội liên quan 
trực tiếp tới phụ nữ. Phụ nữ gặp nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện vai 
trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã hội và gia 
đình Việt Nam có nhiều thay đổi. Phẩm chất đạo đức và một số giá trị truyền 
thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng phát triển 
trong một bộ phận phụ nữ. Tình trạng nạo, phá thai trong nữ thành niên, vị 
thành niên và lây nhiễm HIV/AIDS trong phụ nữ, trẻ em ngày càng tăng. Bạo 
lực gia đình, tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, lấy chồng nước ngoài 
vì mục đích vụ lợi diễn biến phức tạp. Phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái 
vẫn còn dưới nhiều hình thức.

Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với năng lực 
và sự phát triển của lực lượng lao động nữ, nguồn cán bộ nữ hẫng hụt, ở một số 
lĩnh vực, tỷ lệ cán bộ nữ sụt giảm.

Công tác phụ nữ còn những mặt yếu kém. Định hướng lãnh đạo, chính sách, 
phương pháp công tác vận động phụ nữ còn thiếu cụ thể, sát hợp với từng đối 
tượng, khu vực, vùng, miền, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu mới.
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Nguyên nhân chủ yếu là do:

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền ở nhiều địa phương, đơn vị về 
bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của phụ nữ còn hạn chế. Định kiến về 
giới còn tồn tại dai dẳng trong nhận thức chung của xã hội do ảnh hưởng 
tư tưởng Nho giáo và tập tục phong kiến lạc hậu từ lâu đời.

Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác vận động phụ nữ, chưa 
chủ động nghiên cứu, dự báo và giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát 
sinh liên quan tới phụ nữ. Chủ trương công tác cán bộ nữ chưa được quán 
triệt, thực hiện đầy đủ trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố 
trí sử dụng, đề bạt cán bộ, còn có biểu hiện “khoán trắng” công tác phụ nữ 
cho hội phụ nữ.
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Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công 
tác phụ nữ, cán bộ nữ chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Chính sách chăm lo, bảo 
vệ bà mẹ, trẻ em, xây dựng gia đình còn nhiều bất cập.

Hoạt động của các cấp hội liên hiệp phụ nữ chưa giải quyết tốt một số vấn 
đề thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề xã hội bức xúc liên quan tới phụ 
nữ; việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ trong 
từng thời kỳ còn rất hạn chế. Một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa 
chủ động vượt khó vươn lên. Trong nội bộ phụ nữ còn có tình trạng níu kéo, 
chưa ủng hộ nhau.

Để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng ta đặc 
biệt coi trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên sự 
nỗ lực vượt bậc của toàn dân, trong đó có phụ nữ. Phải tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ để phụ nữ tham gia ngày 
càng nhiều hơn, chủ động hơn, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát 
triển của gia đình, cộng đồng, đất nước và thực hiện bình đẳng giới. Công 
tác phụ nữ trong thời gian tới cần quán triệt quan điểm, mục tiêu và tập 
trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 
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II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1 - Quan điểm 

1.1 Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, 
thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là 
một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam 
trong thời kỳ mới. 

1.2 Công tác phụ nữ phải sát hợp với từng đối tượng, vùng, miền, phát huy 
được tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao 
nhất của các tầng lớp phụ nữ, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc để phát triển đất nước; đồng thời phải chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về 
mọi mặt, quan tâm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng để phụ nữ 
có điều kiện thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, 
người thầy đầu tiên của con người. 

1.3 Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai 
trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong 
chiến lược công tác cán bộ của Đảng. 

1.4 Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã 
hội và từng gia đình. Trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng, trách nhiệm 
trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là phụ 
nữ mà nòng cốt là các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 
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2 -  Mục tiêu 

Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có 
trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về 
đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc 
xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội 
và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình 
đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực. 

3 - Nhiệm vụ, giải pháp 

3.1 Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới 

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình 
mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, 
các tổ chức chính trị-xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác 
phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị. 

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, 
cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ 
nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Đưa nội 
dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
trong các trường chính trị và các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam phấn đấu làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện các giải 
pháp cần thiết để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, khắc 
phục tư tưởng tự ti, an phận, níu kéo nhau, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, 
vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho 
gia đình, xã hội. 
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3.2 Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính 
sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. 

Triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính 
đáng của phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực: lao động-việc làm, giáo dục- đào 
tạo, dạy nghề, doanh nghiệp, quan hệ dân sự, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã 
hội, hôn nhân-gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em. 

Quốc hội, cơ quan nhà nước các cấp có cơ chế để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp chủ động tham gia vào quá trình 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án 
phát triển của quốc gia, bộ, ngành, địa phương. 
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Chính phủ và các ngành chức năng nghiên cứu, ban hành một số chính 
sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Cụ thể là: 

+ Chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận thông tin, 
ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ mới; chính sách khuyến 
khích đào tạo nghề cho lao động nữ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động 
và phát huy được thế mạnh của phụ nữ. Có các giải pháp cụ thể để tăng 
nhanh tỷ lệ phụ nữ được đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đại học, 
sau đại học. 

+ Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ dôi 
dư khi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, phụ nữ nông thôn không 
còn đất canh tác, phụ nữ nghèo, phụ nữ tàn tật. Chính sách về nhà ở, chăm 
lo đời sống văn hóa, tinh thần cho lao động nữ làm việc tại các khu công 
nghiệp tập trung.

+ Chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa xóa mù chữ, phổ cập các cấp học giáo dục phổ thông, 
đào tạo nghề, xóa đói, giảm nghèo, tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn 
hóa. Chính sách hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Phát huy vai trò 
của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến 
bộ của phụ nữ trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách đối 
với phụ nữ và lao động nữ trong các thành phần kinh tế. 
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3.3  Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng 
người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng 
động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, cò lòng nhân hậu. 

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia 
đình, xã hội; đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; phòng, chống có hiệu quả tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, 
trẻ em, bạo lực gia đình; ngăn ngừa tình trạng lấy chồng nước ngoài bất hợp 
pháp, vì vụ lợi. 

Coi trọng công tác tư vấn, hòa giải về hôn nhân và gia đình. Thực hiện nếp 
sống văn minh, xây dựng tình làng nghĩa xóm, quan tâm, giúp đỡ các gia đình 
khó khăn, hoạn nạn, người cao tuổi cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi không 
nơi nương tựa. 

Xây dựng hệ thống chính sách cơ bản nhằm phát triển gia đình Việt Nam 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tiêu chí “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc”. Cần chú trọng các lĩnh vực: dân số, kế hoạch hóa gia đình; chăm 
sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và HIV/AIDS; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 
trẻ em; phát triển các dịch vụ hỗ trợ gia đình; cải thiện môi trường sống. Có 
chính sách thai sản đối với phụ nữ nghèo không có chế độ bảo hiểm xã hội; 
chính sách phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo; nâng cao kiến thức, kỹ năng 
nuôi dạy con cho các bà mẹ. 

Nghiên cứu và thực hiện việc giáo dục, xây dựng gia đình “no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và giáo dục phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động, hướng dẫn phụ nữ phấn 
đấu rèn luyện theo các tiêu chí: có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, 
năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. 
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3.4   Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ 

Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ nữ 
trong quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng ở từng cấp, từng ngành, 
từng địa phương. Đối với cán bộ nữ, đồng thời với việc xây dựng quy hoạch, 
phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nhân sự; đề bạt, bổ nhiệm 
cần bảo đảm tiêu chuẩn của từng chức danh, có khả năng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ. Thực hiện 
nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, 
đề bạt và bổ nhiệm. 

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ nữ theo từng lĩnh vực, 
gắn với quy hoạch. Cần bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo tại các 
trường lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước từ 30% trở lên. Thực 
hiện cử tuyển đào tạo cán bộ nữ trong các dân tộc thiểu số, tôn giáo và 
trong các lĩnh vực có tỷ lệ cán bộ nữ quá thấp. Phổ cập tin học cho cán bộ 
nữ các cấp. 

Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 
25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 
40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà 
nước, Chính phủ có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới. 
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Chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ 

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chính sách nhằm 
phát triển cán bộ nữ trong nghiên cứu khoa học, trong lãnh đạo, quản lý. Có 
chính sách cụ thể về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển 
đối với cán bộ nữ; đặc biệt quan tâm cán bộ nữ là trí thức, công nhân, người 
dân tộc thiểu số, tôn giáo. Có chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ công tác 
ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, là người dân tộc thiểu số, cán bộ 
nữ đi học có con nhỏ. 

Công tác tạo nguồn cán bộ nữ cần được đặt trong chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực của quốc gia. Ưu tiên tuyển dụng cán bộ nữ, lao động nữ 
có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học. Chăm lo bồi dưỡng, phát triển 
tài năng là nữ. 

Bồi dưỡng phát triển đảng viên nữ cân đối giữa các khu vực. Chú trọng việc 
bố trí, phân công công tác để đảng viên nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện 
và trưởng thành. 

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, cán bộ, đảng viên nữ cần chủ động, tích cực 
tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ và giới thiệu quần chúng là phụ 
nữ ưu tú cho Đảng. Khắc phục tư tưởng an phận, tình trạng níu kéo, không 
ủng hộ nhau ngay trong nội bộ cán bộ nữ. 
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3.5  Xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực sự vững mạnh, 
phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. 

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, 
củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam. Phân công cấp ủy viên có nănglực, phẩm chất tốt, có uy 
tín, trực tiếp phụ trách công tác Hội và ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội 
Liên hiệp phụ nữ đồng cấp. 

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, hướng mạnh 
hoạt động về cơ sở, khu dân cư, chăm lo thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp 
pháp cho hội viên, không phô trương, hình thức, không chạy theo thành tích; 
phát huy vai trò chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ 
trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, thực hiện tốt chức năng giám sát và 
phản biện xã hội; tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí. 

Hội cần mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các đối tượng là phụ nữ 
trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện; đa dạng hóa các hình thức tập hợp để 
phát triển hội viên trong các lĩnh vực. Có hình thức phù hợp động viên phụ nữ 
Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết, phát triển, hướng về Tổ quốc. 
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Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm 
chất chính trị, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Hội các 
cấp. Thành lập và phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu 
nghiên cứu khoa học về công tác phụ nữ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán 
bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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1. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết 
đến đảng viên, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra việc thực hiện 
Nghị quyết ở cấp mình. 

2. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo cụ thể hóa nội 
dụng Nghị quyết thành luật pháp, chính sách cụ thể; xây dựng chương trình 
hành động, chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương thực hiện. 

3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các tổ chức xã hội 
xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tổ chức tốt việc phổ 
biến Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

4. Các cấp ủy đảng hằng năm tiến hành đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; 
Ban Bí thư chỉ đạo sơ kết toàn quốc vào các năm 2010, 2015 và tổng kết việc 
thực hiện Nghị quyết vào năm 2020. 

5. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng 
đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, 
hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

T.M BỘ CHÍNH TRỊ

Đã ký

Trương Tấn Sang Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy;
- Các ban Đảng, ban cán sự Đảng,
đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;
- Lưu Văn phòng Trung ương.
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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.

CHÍNH PHỦ
Số:  56/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012
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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; 
Ủy 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.

117



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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Đã ký

Nguyễn Tấn Dũng
 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 TTĐT, các Vụ, Cục,                   
đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (5b)   
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QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 
CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 
GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

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;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính 
phủ Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính 
trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính 
phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 
2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ 
Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ

Số:  2351/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 
2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm:

a) Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan 
trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền 
tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Công tác 
bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng 
cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự 
phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị 
xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của 
mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng đối với công tác bình đẳng 
giới. Huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác bình 
đẳng giới.

2. Mục tiêu của Chiến lược.

a) Mục tiêu tổng quát:

Đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ 
về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

b) Các mục tiêu cụ thể:
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* Mục tiêu 1:  Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh 
đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 
– 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 – 2020 
trên 35%.

Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp 
có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ 
quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ 
nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động.
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* Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc 
làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người 
dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

Chỉ tiêu 1: Hằng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm 
ít nhất 40% cho mỗi giới (nam và nữ). 

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% 
trở lên vào năm 2020.

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và 
chuyên môn kỹ thuật đạt 25% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu 
cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các 
nguồn tín dụng chính thức đạt 80% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020.

* Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm 
sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 90% vào 
năm 2015 và 95% vào năm 2020.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 40% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020. Tỷ 
lệ nữ tiến sỹ đạt 20% vào năm 2015 và 25% vào năm 2020.
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* Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe.

Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai/100 
trẻ sơ sinh gái vào năm 2015 và 115/100 vào năm 2020.

Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống 
58,3/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015 và xuống dưới 52/100.000 vào năm 
2020.

Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và 
dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lên 40% vào năm 2015 và lên 50% 
vào năm 2020 so với năm 2010. 

Chỉ tiêu 4: Giảm tỷ lệ phá thai xuống 27/100 trẻ đẻ sống vào năm 2015 và 
xuống dưới 25/100 vào năm 2020.

* Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin. 

Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 giảm 60% và đến năm 2020 giảm 80% sản phẩm 
văn hóa, thông tin mang định kiến giới. Tăng thời lượng phát sóng các 
chương trình, chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo 
dục về bình đẳng giới.

Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 có 90% và đến năm 2020 có 100% đài phát thanh 
và đài truyền hình ở trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề 
nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
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* Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước 
xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Chỉ tiêu 1: Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình 
của nữ so với nam xuống 2 lần vào năm 2015 và xuống 1,5 lần vào năm 
2020.

Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 đạt 40% và đến năm 2020 đạt 50% số nạn nhân 
của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, 
được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. 
Đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 85% số người gây bạo lực gia 
đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo 
lực gia đình.

Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 và duy trì đến năm 2020 có 100% số nạn nhân 
bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn 
bán tự trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập 
cộng đồng.
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* Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 có 80% và đến năm 2020 có 100% dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình 
đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được 
lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 và duy trì đến năm 2020 có 100% thành viên các 
Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất 
bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, 
phân tích giới và lồng ghép giới.

Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 và duy trì đến năm 2020 các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới; hình thành 
đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới 
và sự tiến bộ của phụ nữ.

Chỉ tiêu 4: Đến vào năm 2015 và duy trì đến năm 2020 có 100% cán bộ, 
công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 
ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần.

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Chiến lược:

a) Các giải pháp chung:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới. Nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về bình đẳng giới. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật 
về bình đẳng giới. Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến 
bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới. 
Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức 
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thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của các Bộ, ngành; trong 
xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình 
thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Xây dựng cơ chế phối hợp liên 
ngành để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao 
nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và nhân dân.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 
giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 nhằm hỗ trợ các Bộ, 
ngành, địa phương giải quyết những vấn đề trọng tâm của công tác 
bình đẳng giới.

Phát triển các hệ thống dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ nữ và nam 
bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Tăng cường xã hội hóa và phối hợp liên ngành trong việc tổ 
chức các hoạt động về bình đẳng giới.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác 
bình đẳng giới; chi ngân sách nhà nước cho công tác bình đẳng giới 
theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; ưu tiên nguồn lực cho 
những ngành, vùng, khu vực có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao 
về bất bình đẳng giới, vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng miền núi còn 
nhiều tập tục lạc hậu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường công tác nghiên cứu về bình đẳng giới trên các lĩnh vực. Xây 
dựng cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới phục vụ công tác nghiên cứu và 
hoạch định chính sách về bình đẳng giới. Xây dựng Bộ chỉ số giám sát, 
đánh giá tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa phương, song phương về bình đẳng giới.
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b) Các giải pháp cụ thể:

* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 1:

Rà soát các quy định của Đảng và Nhà nước về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, 
đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu. Xác định những bất hợp lý và bất lợi đối với 
phụ nữ khi thực hiện những quy định này để sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp với Luật Bình đẳng giới.

Thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với 
các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện.

Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương 
tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ 
nữ, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai 
trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đa dạng hóa các hình 
ảnh của nữ giới với các vai trò và nghề nghiệp khác nhau.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định 
của pháp luật về bình đẳng giới, trước hết là quy định về độ tuổi đào tạo, 
bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thí điểm việc thi tuyển các 
chức danh lãnh đạo; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, sáng kiến liên 
quan đến việc tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý.

Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ thông qua việc thực 
hiện các chương trình, dự án nâng cao năng lực.
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* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 2:

Giảm chi phí tiếp cận việc làm và thời gian tìm việc của người lao động 
thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin về thị trường lao động, tư 
vấn về việc làm và về cơ hội đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường 
lao động và đào tạo nghề có tách biệt theo giới tính. Có các biện pháp 
cụ thể để khuyến khích đầu tư vào việc cung cấp thông tin về thị trường 
lao động, thị trường đầu tư, thị trường tài chính v.v… với giá rẻ, bảo đảm 
tính trung thực và cập nhật.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách và mở rộng đối tượng tham gia các loại 
hình bảo hiểm xã hội, nhất là đối với nhóm lao động mới; thực hiện các 
biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của nữ giới và nam giới tham gia bảo 
hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp, chú ý nhóm dễ bị tổn thương 
(như lao động di cư, lao động nghèo ở vùng nông thôn, vùng dân tộc 
thiểu số).

Bảo đảm các điều kiện để phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng các 
nguồn lực kinh tế (như đất canh tác, các nguồn vốn tín dụng, thông tin 
thị trường, thông tin về luật pháp, chính sách), bình đẳng về cơ hội tham 
gia sản xuất kinh doanh.

Các chính sách, chương trình đào tạo nghề cần tập trung vào khu vực 
nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; thu hút nhiều lao động nữ; nâng cao 
tay nghề, kỹ năng, cách quản lý, kinh doanh phát triển tiểu thủ công 
nghiệp, chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng cũng như phát triển 
các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống dân cư ở nông thôn. Có chính 
sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là 
cơ sở thu hút nhiều lao động nữ.
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Bảo đảm các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm sử dụng 
ngân sách nhà nước thu hút nhiều học viên nữ. Xác định và bảo đảm 
thực hiện các chỉ tiêu về nữ trong việc bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo 
cho người dân ở khu vực nông thôn và ven đô, vùng dân tộc thiểu số, hỗ 
trợ họ áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh 
tranh của sản phẩm nông nghiệp và chế biến.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ 
nhằm bảo đảm tính hiệu quả, công bằng trong chính sách đào tạo nghề, 
bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và chế độ nghỉ hưu.
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* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 3:

Đưa nội dung về bình đẳng giới vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục 
quốc dân, đặc biệt ở các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở và 
tiểu học. Đưa nội dung về giới vào các chương trình bồi dưỡng về quản 
lý nhà nước, đào tạo về cao cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận 
thức cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

Có những chính sách đặc thù cho một số nhóm đối tượng: chính sách, 
chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập 
nâng cao trình độ, đặc biệt có chính sách khuyến khích đối với trẻ em 
gái, phụ nữ nông thôn và vùng dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù cho 
giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện khó khăn; 
chính sách thu hút giáo viên tiểu học và mầm non là nam giới.

Rà soát để xóa bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong 
hệ thống sách giáo khoa hiện nay.

Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch 
của ngành giáo dục; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt theo giới tính, 
dân tộc ở các cấp học, bậc học.
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* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 4:

Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình 
dục cho phụ nữ và nam giới. Đặc biệt, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản linh hoạt, dễ tiếp cận và miễn phí đối với phụ nữ và nam 
giới vùng dân tộc thiểu số.

Mở rộng mạng lưới tư vấn về sức khỏe sinh sản cho nam giới. Tăng cường 
đào tạo bác sỹ chuyên khoa nam học tại các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.

Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về 
sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới. Tăng cường 
sự tham gia của nam giới vào việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa 
gia đình. Mở rộng các hoạt động truyền thông đối với người chưa thành 
niên về sức khỏe tình dục, tránh thai an toàn.

Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch 
của ngành y tế.
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* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 5:

Nâng cao nhận thức về giới cho người sản xuất các sản phẩm văn hóa, 
thông tin. Xóa bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong 
các sản phẩm văn hóa, thông tin.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông 
tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng 
nhóm đối tượng và từng khu vực.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động và sản phẩm văn hóa, 
thông tin từ góc độ giới.

* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 6:

Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh tiêu chí 
bình đẳng giới trong gia đình.

Chú trọng xây dựng mô hình các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình 
đẳng và không có bạo lực, thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào 
các hoạt động này.

Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình tư vấn, hỗ trợ phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới và buôn bán người; nhân rộng các mô hình thành 
công.
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* Nhóm các giải pháp để thực hiện mục tiêu 7:

Bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp; hình thành đội 
ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và 
sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt ở thôn, xóm, bản, làng, cụm dân cư. Xây 
dựng mạng lưới chuyên gia về giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá và lồng ghép giới cho đội ngũ 
cán bộ, công chức tham gia hoạch định chính sách và xây dựng các kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các đợt tập huấn kiến thức về 
giới, phân tích giới và lồng ghép giới cho thành viên các Ban soạn thảo, 
Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác 
định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình 
đẳng giới, phân biệt đối xử về giới.
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4. Các giai đoạn thực hiện Chiến lược:
a) Giai đoạn I (2011 - 2015):

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận 
thức về bình đẳng giới.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến thực hiện lồng ghép giới trong 
quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự 
án của các Bộ, ngành và địa phương.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong một số lĩnh 
vực và vùng có khoảng cách lớn về bình đẳng giới.

Xây dựng một số mô hình điểm về bình đẳng giới. Xây dựng cơ sở dữ 
liệu về bình đẳng giới; xây dựng Bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình 
thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chiến lược.

b) Giai đoạn II (2016 - 2020):
Trên cơ sở sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chiến lược trong 
giai đoạn I (2011 - 2015), điều chỉnh chính sách phù hợp, triển khai toàn 
diện các giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược. 
Tập trung nguồn lực cho những hoạt động được xác định là gặp nhiều 
khó khăn trong quá trình thực hiện Chiến lược ở giai đoạn I.

Nhân rộng các mô hình tốt và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về bình 
đẳng giới.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới phục vụ 
công tác hoạch định chính sách.

Tăng cường chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, các sáng kiến hay, 
mô hình có hiệu quả về bình đẳng giới.

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược.
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5. Các dự án của Chiến lược:

Dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng 
giới.

Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp, quản lý, lãnh đạo các cấp; nữ ứng cử đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020, cán bộ nữ 
thuộc diện quy hoạch.

Dự án hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, 
địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới.

Dự án hỗ trợ xây dựng, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện Chiến lược

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan, Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Chiến lược trên phạm 
vi cả nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược liên quan do các 
Bộ, ngành khác chủ trì thực hiện; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 
và giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hằng 
năm về bình đẳng giới phù hợp với Chiến lược này và Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; rà soát để sửa đổi, bổ sung theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống 
pháp luật, chính sách cho phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới; hướng 
dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết vào cuối năm 2015 và tổng kết việc 
thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2020.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về bình đẳng 
giới; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm ở cấp quốc gia; hướng dẫn lồng 
ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh 
giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.
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3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ khả năng 
ngân sách nhà nước hàng năm, bố trí ngân sách để thực hiện các chương 
trình, dự án về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thanh 
tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về bình 
đẳng giới đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
và các quy định pháp luật khác liên quan.

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
và các Bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình 
đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội 
dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân 
biệt đối xử về giới trong phạm vi điều chỉnh của văn bản.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan xây 
dựng, trình Chính phủ ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định 
về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh 
trong các cơ quan nhà nước; rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuổi bổ nhiệm, 
đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn các Bộ, 
ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch hàng năm về 
biên chế công chức làm công tác bình đẳng giới; giao biên chế công chức 
làm công tác bình đẳng giới sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
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6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, 
ngành liên quan, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Chiến 
lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020 sau khi được phê 
duyệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, 
giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ 
chức triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 sau khi 
được phê duyệt; thực hiện các nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe 
sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng cho giáo viên, 
giảng viên về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới; lồng ghép 
các vấn đề bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 
chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, xuất bản 
(bao gồm xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm), thông tin trên Internet 
về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; xử lý nghiêm những 
hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới.
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9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan, Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tổ chức triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2020 sau khi được phê duyệt; xây dựng và triển khai các hoạt động 
can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép các nội dung về bình 
đẳng giới vào các thiết chế văn hóa hướng tới mục tiêu gia đình ít con, no 
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

10. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và 
triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người.

11. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội xây dựng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa 
học về bình đẳng giới.

12. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận 
động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân 
tộc thiểu số; xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn 
và tổ chức thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới 
tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát 
huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp 
với mục tiêu bình đẳng giới.
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13. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 
Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác tăng thời lượng phát sóng, số 
lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong 
các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

14.  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia thực hiện 
Chiến lược trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao; xây dựng và 
tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động hằng năm và định kỳ 5 năm để 
triển khai thực hiện Chiến lược; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt 
trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch 
hóa và hoạch định chính sách; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chiến lược 
tại cơ quan mình.
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15.  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 
triển khai thực hiện Chiến lược tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành chức năng; xây dựng và tổ 
chức thực hiện các kế hoạch hành động 5 năm và hằng năm về bình đẳng 
giới phù hợp với Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 
2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời 
kỳ; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn 
lực để thực hiện Chiến lược; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Chiến 
lược này với các Chiến lược khác có liên quan trên địa bàn; bố trí đủ cán 
bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở địa phương; đẩy mạnh phối 
hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề về bình đẳng giới 
trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chiến lược tại địa phương; 
thực hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện Chiến lược trên địa bàn 
theo quy định hiện hành.

16.  Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chiến lược; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới trong tổ chức mình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, 
tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tham gia giám sát việc thực 
hiện pháp luật về bình đẳng giới; nghiên cứu, bố trí hội viên Hội Phụ nữ làm 
cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.
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KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

Đã ký

Nguyễn Sinh Hùng 

 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 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, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 
trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b) 

Điều 3. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
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