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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

BAN THƯỜNG VỤ 

 

Số: 13/KH-BTV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách  

năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1090/KH-ĐCT, ngày 05/7/2021 của Đoàn Chủ 

tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về định hướng hoạt 

động trọng tâm năm 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà 

Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 30/11/2021 

của Thành ủy Đà Nẵng về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã 

hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành 

phố; căn cứ Quy chế phối hợp số 20/QCPH-MTTQ-ĐTCTXH ngày 16/112017 

giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành 

phố Đà Nẵng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường vụ Hội 

LHPN thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát, 

phản biện xã hội, đề xuất chính sách năm 2022. Cụ thể như sau:  

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, 

đề xuất chính sách của Hội LHPN thành phố năm 2022 theo quy định. 

2. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN thành phố góp 

phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong hệ thống 

Hội đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; đề xuất chính sách góp phần 

giải quyết các vấn đề thiết thân của hội viên, phụ nữ, thực hiện tốt chức năng đại 

diện của Hội LHPN Việt Nam. 

3. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm góp phần xây 

dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, những nội 

dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 

chính sách cho phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội. Bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp của hội viên phụ nữ, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, 

góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

4. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với 

nguồn lực tổ chức thực hiện của các cấp Hội và điều kiện thực tế của địa 

phương, đơn vị. 
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B. NỘI DUNG 

 I. Nội dung về giám sát 

1. Chủ trì giám sát  

 1.1. Tiếp tục giám sát việc thực hiện 02 chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 126/NQ-CP (sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19), gồm: Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị 

COVID-19, cách ly y tế; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. 

a) Thời gian giám sát: Từ tháng 01 đến tháng 07/2022, với 3 đợt sau: 

+ Đợt 3: giám sát từ ngày 01/01/2022 - 28/02/2022 

+ Đợt 4: giám sát từ ngày 01/3/2022 - 30/4/2022 

+ Đợt 5: giám sát đến ngày 10/7/2022 

b) Hình thức giám sát 

Tùy tình hình thực tế có thể lựa chọn linh hoạt các hình thức giám sát phù 

hợp, có thể kết hợp giám sát bằng hình thức sau: 

- Thông qua đại diện lãnh đạo Hội LHPN các cấp tham gia Ban Chỉ đạo 

phòng chống COVID-19 (có ý kiến trong các cuộc họp liên quan đến trách 

nhiệm của tổ chức Hội về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ). 

- Thông qua cán bộ Hội cơ sở tham gia hoạt động của Tổ giám sát cộng 

đồng phòng, chống COVID/Tổ phòng, chống COVID cộng đồng; trong quá 

trình tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh.  

- Thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản, báo cáo triển khai và kết quả 

thực hiện chính sách của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

- Tiếp nhận đơn thư, phản ánh của hội viên, phụ nữ, đối tượng được hỗ 

trợ. 

- Thông qua sinh hoạt Hội viên; qua tiếp xúc trực tiếp với đối tượng được 

hỗ trợ, người dân. 

- Tổ chức Đoàn giám sát làm việc trực tiếp hoặc tổ chức làm việc trực 

tuyến với đối tượng giám sát sau khi nghiên cứu văn bản, báo cáo, khảo sát đối 

tượng thụ hưởng chính sách. 

 c) Phân cấp giám sát: 

* Hội LHPN thành phố giám sát: 
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- Giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.  

- Giám sát Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (cơ sở điều trị bệnh nhân 

nhiễm COVID -19). 

- Giám sát các cơ sở cách ly tập trung do UBND quận Liên Chiểu và 

UBND quận Hải Châu quản lý (giám sát thông qua UBND quận Liên Chiểu và 

UBND quận Hải Châu) trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và 

người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế.   

- Giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng 

trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh.  

* Hội LHPN quận, huyện giám sát  

- Giám sát chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị 

COVID-19, cách ly y tế đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện và Cơ sở y tế, cơ 

sở cách ly. 

- Giám sát chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh đối với Uỷ ban nhân dân quận, 

huyện và Chi cục Thuế. 

* Hội LHPN phường, xã giám sát UBND phường, xã trong việc thực 

hiện thực hiệnchính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-

19, cách ly y tế và chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. 

1.2. Giám sát công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái   

 a) Cấp thành phố: Giám sát công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở 

giới trong nhà trường. 

Đối tượng giám sát: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, một số trường 

công lập và tư thục ở các bậc học, 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Cụ thể: 

Bậc Tiểu học (02 trường); Bậc THCS (02 trường); Bậc THPT (02 trường); 

Trung tâm GDTX (01 trường). 

Thời gian: Quý II hoặc quý III năm 2022 

b) Cấp quận, huyện và các đơn vị: Giám sát việc giải quyết ít nhất 01 vụ 

việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn, đơn vị. 

c) Cấp xã, phường và tương đương: giám sát việc tiếp nhận và giải 

quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em của chính quyền địa 

phương, cơ quan, đơn vị; giám sát UBND xã, phường trong việc xây dựng Kế 

hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn đảm bảo theo Điều 28 của 

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của 

Luật trẻ em. 

2. Phối hợp giám sát  
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Phối hợp UBMTTQVN và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cùng cấp 

trong việc giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của hội viên phụ nữ, chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN. 

II. Nội dung về phản biện xã hội 

- Các cấp Hội tham gia góp ý, phản biện xã hội các dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước, của địa phương liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của hội viên phụ nữ. Trong đó:  

+ Hội LHPN thành phố tổ chức phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn 

bản, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. 

+ Hội LHPN quận, huyện, phường, xã góp ý ít nhất 2 dự thảo văn bản. 

- Thời gian: căn cứ vào tình hình thực tế của văn bản dự thảo. 

 III. Nội dung về đề xuất chính sách 

1. Thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nắm bắt tình hình 

tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ; cập nhật thường xuyên các nguồn tài liệu, 

dữ liệu để đề xuất đối với các chuyên đề kinh tế - xã hội có liên quan đến công 

tác phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; các đề án phục vụ việc chỉ đạo 

phong trào phụ nữ và công tác Hội.  

Hội LHPN các cấp gửi văn bản kiến nghị sau giám sát; thông qua Hội 

nghị Liên tịch giữa UBND và Hội LHPN cùng cấp theo tinh thần Nghị định số 

56/2012/NĐ-CP của Chính Phủ, Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính 

quyền và các tầng lớp phụ nữ ... Hội kiến nghị đến lãnh đạo địa phương những 

đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. 

2. Tập trung đề xuất UBND các cấp ban hành kế hoạch và phân bổ ngân 

sách thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ 

và trẻ em, giai đoạn 2021-2015, tầm nhìn đến năm 2035" kèm theo Quyết định 

số 1006/QĐ-UBND, ngày 29/03/2021 UBND thành phố Đà Nẵng. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội LHPN thành phố 

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp luật tham mưu triển khai thực 

hiện kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế 

hoạch của Hội LHPN quận, huyện, đơn vị; phát hiện khó khăn, vướng mắc, 

phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố.  

- Ban Xây dựng tổ chức Hội và Văn phòng, Ban Gia đình – Xã hội và 

Kinh tế tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ đề xuất chính sách và góp ý các 
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dự thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban phụ trách. 

 . Hội LHPN các quận, huyện và đơn vị  

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trong các cấp Hội. Hướng 

dẫn, chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở thực hiện kế hoạch.  

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm), đột xuất 

theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính 

sách năm 2022, đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị và các ban chuyên 

môn Hội LHPN thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Ban Chính sách - Luật pháp Hội 

LHPNVN; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- UBMTTQVN TP; 

- Thường trực, Thường vụ Hội; 

- Ban XDTCH&VP, Ban GĐXH&KT; 

- Hội LHPN các q/h, đơn vị trực thuộc, 

đơn vị thành  viên; Ban Tuyên giáo - 

Nữ công LĐLĐ; 

- Lưu: VT, TG-CSPL. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
Lương Thị Đạo 
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