
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP  

 

Số:          /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v tổng kết Chương trình phối hợp 

số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 

05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và  
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 5 năm 2022  

 

Kính gửi:  

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 1504/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2022 của Bộ Tư 

pháp về việc hướng dẫn tổng kết Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-
HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam. 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 19/CTPH-STP-HLHPN ngày 30/5/2018 

giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ 

sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 
giai đoạn 2018- 2022, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) 

thực hiện tổng kết Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 
05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cụ thể như sau: 

1. Về mốc thời gian tổng kết: Từ tháng 01/2018 đến hết tháng 6/2022. 

2. Về nội dung báo cáo tổng kết: Theo Đề cương tại Phụ lục 01 và Phụ 

lục 02 của Công văn này. 

Báo cáo tổng kết đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/8/2022 để 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) quan tâm phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- Như trên (p/hợp thực hiện); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- UBND huyện, thành phố (p/hợp); 
- Website STP; Website PBGDPL tỉnh (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL& PBGDPL (NT.Hiền). 

                                                                        

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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Phụ lục 01 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT  

5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 19/CTPH-STP-HLHPN ngày 30/5/2018 

giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép 

giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018- 2022 

 (kèm theo Công văn số         /STP-XDKTTHPL&PBGDPL  

ngày      /5/2022 của Sở Tư pháp) 

I. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

1. Việc ký kết Chương trình/Kế hoạch phối hợp giữa ngành Tư pháp và Hội 

Phụ nữ ở địa phương (số lượng các đơn vị đã thực hiện việc ký kết chương trình 

phối hợp; việc ký kết được thực hiện hàng năm hay theo giai đoạn...). 

2. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình trong ngành Tư 

pháp và các cấp Hội; hoạt động kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện 

Chương trình giữa hai ngành. 

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình  

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao của Chương 

trình phối hợp số 19/CTPH-STP-HLHPN ngày 30/5/2018. 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.  

- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. 

- Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật. 

- Bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ 

và ngành Tư pháp. 

- Tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia 

xây dựng pháp luật. 

- Lồng ghép hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp vào các chương 

trình, đề án đang triển khai có liên quan để tăng nguồn lực hỗ trợ hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, hòa giải 

ở cơ sở và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong trong xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật. 

(Đề nghị nêu rõ các hoạt động nổi bật trong lồng ghép vấn đề bình đẳng 

giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phản biện xã hội của Hội Liên 

hiệp phụ nữ các cấp đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới theo quy 

định…). 

2. Các hình thức, biện pháp phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của 

Chương trình có hiệu quả trên thực tế; tập trung phân tích, đánh giá những mô 

hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đối tượng là phụ nữ và 

trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến gia đình, phụ nữ, trẻ em và bình đẳng 

giới, tập trung các nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, buôn bán người, nạn 

tảo hôn, phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, kết hôn ở vùng biên giới...  
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3. Kinh phí bố trí để thực hiện Chương trình/Kế hoạch (nêu rõ nguồn kinh 

phí được bố trí riêng hoặc lồng ghép trong thực hiện các hoạt động cụ thể, các 

nguồn kinh phí huy động khác). 

4. Công tác khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động PBGDPL cho phụ nữ. 

III. Đánh giá việc thực hiện Chương trình 

1. Về hiệu quả:  

- Đánh giá những chuyển biến trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật cho phụ nữ (việc bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngành Tư pháp; tình hình vi phạm pháp luật của 

phụ nữ tại địa phương; vai trò, vị thế, sự ảnh hưởng của phụ nữ đến các thành 

viên trong gia đình trong việc nâng cao ý thức pháp luật...). 

- Đánh giá vai trò của Hội Phụ nữ đối trong công tác  hòa giải ở cơ sở (như: 

cử Hội viên làm tập huấn viên, hòa giải viên; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, bình đẳng giới cho hòa giải viên; tư vấn, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ 

sở... (có số liệu dẫn chứng cụ thể)); sự thay đổi trong nhận thức của phụ nữ, nhất 

là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về việc tích cực, 

chủ động tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, cũng như sử dụng phương thức hòa 

giải ở cơ sở để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh.  

- Đánh giá về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các nội dung liên 

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ có công tác tư vấn 

pháp luật, tham gia trợ giúp pháp lý đối với một số vụ việc điển hình.  

- Đánh giá hiệu quả về công tác tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, 

chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật; thực hiện bình đẳng giới và 

lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong trong xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật; trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng của phụ nữ, từng bước nâng cao lợi thế của phụ nữ trong gia đình và 

ngoài xã hội.  

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện 

Chương trình 

3. Bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai thực hiện Chương trình.  

IV. Đề xuất, kiến nghị triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp 

giữa hai ngành trong thời gian tới 

1. Những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các hoạt động phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong trong xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giữa hai ngành. 

2. Đề xuất những nội dung phối hợp cụ thể giữa hai ngành trong giai đoạn 

tiếp theo và cơ chế bảo đảm thực hiện./.  
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Phụ lục 02 

CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU  
Phục vụ báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 19/CTPH-STP-HLHPN ngày 30/5/2018 giữa Sở Tư 
pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật 

cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 
2022 (kèm theo Công văn số         /STP-XDKTTHPL&PBGDPL  

ngày      /5/2022 của Sở Tư pháp) 

1. Kết quả thực hiện chương trình (Bảng 1) 

 

Năm 

Ban 

hành các 

văn bản 

chỉ đạo, 

hướng 

dẫn 

(Nêu rõ 

tên loại 

văn bản, 

số, ký 

hiệu và 

trích yếu) 

Hội viên 

Hội phụ nữ 

làm công 

tác 

PBGDPL, 

TVPL, 

HGOCS 

(Số lượng) 

Hội viên 

Hội phụ 

nữ làm 

cộng tác 

viên 

TGPL 

(Số 

lượng) 

 

Phụ nữ được TVPL 

(Số lượng) 

Phụ nữ được TGPL 

(Số lượng) 

Hoạt động hòa giải 

tại cơ sở có Hội phụ 

nữ tham gia  

(Số lượng) 

 

Tại Trung 

tâm tư vấn 

pháp luật, 

Trung tâm hỗ 

trợ hôn nhân 

và gia đình 

có yếu tố 

nước ngoài 

Tư vấn qua 

văn bản, điện 

thoại, tiếp 

công dân, giải 

quyết đơn thư 

tại các tỉnh, 

thành Hội 

Thông 

qua tư 

vấn 

pháp 

luật 

Thông qua 

hoạt động 

tham gia tố 

tụng, đại diện 

ngoài tổ tụng 

và các hình 

thức TGPL 

khác 

Thực hiện 

TGPL lưu động 

cho phụ nữ ở 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội dặc biệt khó 

khăn 

Số vụ 

việc hòa 

giải ở cơ 

sở  

 

Số vụ 

việc hòa 

giải 

thành  

 

2018           

2019           

2020           

2021           

2022           
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2.  Kết quả thực hiện chương trình (Bảng 2) 

 

Năm 

Phối hợp tổ 

chức hoạt 

động hưởng 

ứng Ngày 

Pháp luật  

(Nêu rõ hoạt 

động 

Phối hợp tổ chức 

hội nghị tập 

huấn, hội thảo, 

tọa đàm tập 

huấn, bồi dưỡng 

nâng cao năng 

lực cho cán bộ, 

hội viên Hội phụ 

nữ  

(Số lượng cụ thể) 

Phối hợp 

thành lập 

và tổ chức 

hoạt động 

Câu lạc bộ 

phụ nữ và 

pháp luật 

(Số lượng 

CLB) 

Hội viên Hội 

phụ nữ tham 

gia sinh hoạt 

Câu lạc bộ trợ 

giúp pháp lý  

(Số lượng cụ 

thể) 

Lồng ghép vấn đề bình đẳng 

giới trong trong xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật 

Kinh phí thực hiện Chương trình 

(Số liệu cụ thể) 

Văn bản quy 

phạm pháp luật 

đã tham gia ý 

kiến về những 

nội dung liên 

quan đến phụ nữ 

và bình đẳng 

giới 

(Liệt kê cụ thể) 

Văn bản đã 

thực hiện 

phản biện xã 

hội về phụ 

nữ, trẻ em và 

bình đẳng 

giới 

(Liệt kê cụ 

thể) 

 

Từ ngân sách nhà nước Từ các 

nguồn khác 

(huy động, 

tài trợ trong 

nước và 

quốc tế) 

Bố trí 

riêng thực 

hiện 

Chương 

trình 

Lồng ghép 

trong kinh 

phí thường 

xuyên triển 

khai các 

hoạt động 

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         
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