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Q Ư Y É T Đ ỊN H
Phê duyệt C hutm g trình “T ăng cường sự tham gia binh đăng của phụ I»ử
tro n g các vị trí lãnh đ ạo và q u ân lý ỡ các cấp hoạch d ịn h chinh sách

giai đoạn 2021 - 2030”

THỦ TƯ Ớ NG CHỈNH P llù

Cán cử Luật Tô cltírc Chinh phu ngày IV thủng 6 nãm 2015; Luật sửa
đối, bổ sung một so diều cùa Luật Tỏ chức Chinh phũ và Luật TÓ chức chinh
quyền địa phương ngày 22 thủng 11 năm 2019:
Cân cử Luật Bình đẳng giới ngày 29 thảng 11 năm 2006;
Càn cứ Luật Cản bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008: Luật sửa
đồi. hô sung một so điểu cùa Luật Cún bộ. còng chức và Luật Viên chín' ngày 25
thùng I I năm 2019 và các vân bàn hưởng dan tlii hànli;
Căn cử Luật Viên chức ngày Ị 5 tháng I I năm 2010 và các vãn bản
hưởng dan tlìi hành;

Căn cử Luật Bầu cử đụi hiểu Quoc hụi và ĩtại biếu llội đồng nhản dân
ngàv 25 tháng 6 nám 2015;

Cản cử Luật Ngàn sách nlià nước ngày 25 thủng 6 năm 2015;
Cán cử Nghị (tịnh so 48/2009/NĐ-CP ngày /y tháng 5 năm 2009 cùa
Chỉnh phu quy định ve các biện plìàp bào đàm bình đãng giới:

Theo đề nghị của Bộ ínrởiig Bộ Nội vụ.
Q U Y Ế T Đ |N H :
Dicu I. Phê duyệt C hương trình ‘T à n g cường sự tham gia binh đẳng cua
phụ nữ trong các vị tri lãnh đạo vả quán lý ữ các cap hoạch định c h in h sách
giai đoạn 2 0 1 1 - 2030” (gọi lắt là Chương trình) v á i n h ữ n g nội dung sau đây:
I. M Ụ C T IÊ U
Đảm bão sự tham gia bình dâng cùa phụ nữ vào các vị tri lãnh dạo và
quản lý ở các cấp hoạch định chính sách nhăm phát huy tiềm năng, sửc sáng
tạo cùa phụ nừ, hưởng tới thực hiện cam kct đạt mục tiêu phát trien bcn vừng
về binh dănu lỉiứi và trao quyền cho phụ nử.

1. Den năm 2025 dụt 60% vồ đôn năm 2030 đạt 75%, các cơ quan quan
lý nhà nước, chinh quyền địa phương các cấp có lành đạo chủ chổt là nừ. Dỏi
với một sô ngành, lĩnh vực đặc Ihìi có tỷ lộ nữ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thấp dưới 30% có the điều chinh mục tiêu cho phù hợp với
thực tiền cơ quan, dơn vị.
2. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo
các cấp dạt it nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.
3. Tý lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý. lành dạo
các cấp dược đảo tạo. lập huẳn. nâng cao nâng lực đạt 75% vảo năm 2025 và
dạt 90% vảo năm 2030.
4. Ớ những địa bàn có đổng bào dân tộc thiểu sổ, phải có cán bộ lành đạo
là người dân tộc thiểu so phù hợp với cơ cấu dán cư.
II. N H IỆ M VỤ VÀ G IẢ I P H Á P
1. Hoàn thiện chinh sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả
hành chinh sách, pháp luật về cán bụ nữ và công tác cán hộ nừ

tố chức thi

Rà soát, hoãn thiện pháp luật về binh đáng giới đế đảm bão cơ hội binh
dáni» cho phụ nừ tham gia vào các vị tri lãnh đạo, quàn lỷ ờ tất cả các cơ quan
có thẳm quyền hoạch định chinh sách; có chính sách đặc th ù đ ề.đ ãm báo tỷ lệ,
cơ cầu cản bộ nừ ữ vùng cao. vùng sâu. biên giới, hải đào.
2. Dôi Iìiới. tảng cưởng công tác dào tạo. hồi dường dội ngũ cản bộ nữ
gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lành đạo. quản lý ờ các cơ quan hoạch
định chính sách các cáp
a) Đánh giá thực trạng đội ngù cán bộ nữ để phục vụ cho việc xây dựng
c h in h s á c h v à k ể h o ạ c h đ à o tạ o . b ổ i d ư ờ n g , q u y h o ạ c h , s ử d ụ n g c ả n b ộ .

b) Dôi mới phương pháp đảo tạo. bồi dường nữ cán bộ. công chức lãnh
đạo quân lý.
c) Tạo nguồn nừ cán bộ dân tộc thiểu sổ. hồ trợ nâng cao nánti lực đe cán
bộ nữ dân tộc thiêu sổ tham gia vị tri lãnh đạo. quản lý ở các cơ quan của Nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập lừ trung ương den cija phương.
d) Triển khai các mô hình vườn ươm lành đạo nừ trc cho cán bộ, công
chức và sinh viên các cơ sờ đào tạo dc tạo nguồn lãnh đạo nữ.
đ) Xây dựng mạng lưới, nhóm phụ nữ trong các vị tri lãnh đạo, quản lý và
lỏ chức các hoạt dộnu kết nối nham chia sẽ kinh nghiệm và nâng cao năng lực
lãnh đạo, quản lý của cản bộ nừ.
3. Truyền thông, nâng cao nhận thức về binh đấng giới và vai trò, vị trí.
tiểm năng của phụ nữ trong thòi kỳ mới
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a) Tăng cường truyền thông về trách nhiệm cua các cẩp uy Đảng, lãnh
dụo cơ quan, đơn vị. nhai là người đứng dâu trong việc thực hiện chính sách,
pháp luật về binh đăng giới và công tác cán bộ nử. Đôi mới nội dunẹ. hình
thức, phương pháp và nâng cao hiệu qua cóng tác thóne tin. tuyên truyền trên
các phương tiện thỏng tin đại chúng.
b) Xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác với các tổ chức dê tricn
khai các hoạt dộng truyền thông liên quan đến công tác binh đăng giới và sự
liến bộ của phụ nữ.
c) T ô chức các hoạt động tôn vinh các lam gương tốt, điền hình về lãnh
đạo nừ thành công ờ cà khu vực công và khu vực tư nhân nham lạo dư luận xã
hội ủng hộ phụ nữ tham gia lành đạo.
4. Tăng cường hợp tác quốc tể vẻ sự tham gia binh đẳng cùa phụ nữ
ưong các vị tri lành đạo và quản lý thông qua trao đôi, học tập kinh nuhiệm;
huy độne nguồn viộn trợ và các nguồn tài chính hợp pháp đô thực hiện
Chương trình.
5. Tàng cường công tác thanh tra. kiêm tra việc thực hiện pháp luật,
chính sách ve cổng lác cán bộ nừ và binh dăm» giới; nghiên cứu, xây <Jựĩiiĩ cơ
s ỡ d ừ liệ u v ẻ c á n b ộ . c ô n g c h ứ c , v iê n c h ứ c n ừ .tr a n g

C£LJSỜ

d ừ liệ u q u ỏ c g ia v ê

cán hộ. cõng chức, vicn chức.
U I. KINH PHÍ THỤC HIỆN CH Ư Ơ NG TRÌNH
Kinh phi thực hiện Chương trinh bao gồm:
- Ngân sách nhà nước được bỏ trí irong dự toán chi thưởng xuyên hàng
năm của các bộ. ngành cơ quan trung ương vả các địa phưưng: các chương
trình mục tiêu quốc gia, các chương trinh, đê án liên quan khác dê thực hiện
hoạt độn 2 và giải pháp cua Chương trình iheo phân cấp của pháp luụt vc ngân
sách nhù nước.
- Dỏng góp, hồ irợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước.
Các hộ. ngành và địa phư ane lập d ự toán ngân sách hàng năm đc thực
hiện Dề án và quản lý. sử dụng kinh phi tlico quy định của pháp luật vẻ ngân
sách nhả nước.
IV. TÒ C HỨ C TH Ự C HIỆN
1.
Bộ Nội vụ chú tri, phổi hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ
quan liên quan:
- Xây dựng kế hoạch, tồ chức hướng dần triên khai thục hiện Chương
trình ‘T ă n g cưởng sự tham gia bình đáng cùa phụ lùr trong cảc vị tri lành đạo.
quản lý à các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”.
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- Theo dõi, tồng hợp, kiểm tra. sơ kết, tổng kct việc tồ chức thực hiện
Chương trinh; định kỳ háo cảo Thủ tưởng Chinh phu kct quã thực hiện
Chương trinh theo quy định.
- Đê xuất xây dựng, hoàn thiện các chinh sách đôi với cán hộ nừ.
2. Bộ Lao dộng - Thương binh và Xâ hội nghiên cứu xây dựng, hoàn
thiện pháp luật, chính sách về bình đáng giứi và vì sự tiến bộ cùa phụ nừ.
Hưứng dẫn. tồ chức triển khai pháp luật về binh dằng giới và vi sự tiến bộ cùa
phụ mì. Triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực vè binh
đãng giới vả vi sự tiên bộ cùa phụ nữ.
3. Bộ T ư pháp thực lìiộn các giải pháp về xây dựng, hoàn thiện chinh
sách, pháp luụt và lổ chức thi hành chinh sách, pháp luật. Hưởng dần việc
lông ghép vắn đề bình đâng giới trong xây íẲựay vãn bàn quy phạm pháp luật.
4. lỉộ Tài chinh cân đoi, bổ trí nguồn kình phí hàng năm theo quy định
cua Luật Ngân sách nhả nước đồ triển khai thực hiện Chương trinh.
5. Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phoi
hợp. lồnu ghép các hoạt động liên quan góp phần thực hiện có hiệu qua các
mục tiêu của C hương trinh.
6. ủ y ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế
hoạch và kinh phí triển khai thực hiện C hương trình phù hợp với lỉnh hình,
diều kiện cụ thê cùa từng tlịa phương; định kỳ hẩng năm tông hợp báo cáo Bụ
Nội vụ và các bộ. ngành liên quan kei quả thực hiện Chương trinlì theo quy
định.
7 Đe nghị ủ y ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việi N am và các tổ
chức chinh trị xà hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ dược giao phoi hợp
với cốc cơ quan nhà nước có thấm quyển lổng ghép các hoạt động trong các
chương trinh, kc hoạch của ngànlì đê thực hiện Chương trinh; thực hiện phân
biện xã hội đối với dự thảo chính sách, pháp luật vả tảng cưcmg giám sát theo
chuyên đề, giám sát văn ban irong quả trinh xây dựng, tó chức ihực hiện luật
pháp, chính sách liên quan đến công tác cán bộ nừ.
8. Dc nghị Hội Liên hiệp Phụ nừ Việt Nam các cấp thực hiện công tác
vận dộng xã hội và các cấp. các ngành thực hiện binh đãng giới và giám sát.
phản biện xã hội mộl số mục liêu cũng như việc thực hiện luật pháp chính
sách về binh đàng giứi nói chung, cùng như tâng cường sự tham gia lãnh đạo,
quản lý cũa phụ nữ nói riêng; phổi hợp với các ban, ngành liên quan đc xuất
việc bổ sung, hoàn thiện quy định vẻ công tác cán hộ nữ.
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Diều 2. Q uyểt định này có hiệu lự c kẻ lừ ngày ký ban hành.
Diều 3 . Các Bộ trương. Thủ tnrơng cơ quan ngang bộ. Thu trưởng cơ
CỊuan th u ộ c Chính phủ, Thú t r u ở n g các cơ q u a n , tỏ c h ứ c liên quan, Chú tịc h
Uy ban nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc trung ương chju trách nhiệm
(hi hành Quyct định này./.
\ơ i nhận:
Ban Bi th u T rung urm g Đ àng;
T hu tướng, các P hó T hù tư ớ n g C hinh phủ:
C ác bộ. c ơ quan ngang bụ. c ơ quan thuộc C hính phu:
H Đ N D , U B N I) c á c lình, thành phô trực Ihuộc trung
Vản phông T n m g ư ơ n g vả các Ban cùa Đang;
V ân phỏng T ồng Bi thư;
V ủn phòng C hu lịch nước;
Hội đong Diin tộc vã các Uy b.m củ a Q uốc liội:
Vãn phòng Q uổc hội;
T ỏa án nhàn dân tồi cao;
V iện kiểm sái nhủn dãn lối cao;
K icm loán Nhú nưức;
ủ y ban T ru n g Ương Một trộn T ổ quổc Viộl Nam:

C<T quan Ining ưong cũn các đoàn ihc;
VPCP: B TC N . các PC N . T rụ lỵ T Ty, T (ỈD c ổ n g TTD T.
các Vụ. C ục, dtni vị trự c thuộc. C õng báo:
- Lưu: V T. KGV X (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
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