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01/10/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Bộ luật Lao động 

về chính sách đối với lao động nữ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  09 tháng 3 năm 2020 

     Kính gửi: 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIV

thông qua tại kỳ họp thứ 8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định quy định chính sách đối với lao 

động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. 

Để có cơ sở xây dựng nội dung dự thảo Nghị định, Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng 

kết, đánh giá và báo cáo tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày

01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về 

chính sách đối với lao động nữ (theo đề cương gửi kèm theo). 

Báo cáo xin gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế, 

địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0243.826.9545,

email: minhpt@molisa.gov.vn) trước ngày 30 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp,

xây dựng dự thảo Nghị định. 

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Hà 

mailto:minhpt@molisa.gov.vn


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động  

về chính sách đối với lao động nữ (gọi tắt là Nghị định số 85) 

 

I. Về thể chế hoá, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định 

số 85 (Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm), 

theo bố cục sau: 

1. Tình hình, kết quả triển khai. 

2.  Đánh giá (thuận lợi, khó khăn). 

II. Về thi hành các quy định của Nghị định số 85 

Phạm vi báo cáo là tất cả những nội dung liên quan đến lao động nữ và 

thúc đẩy bình đẳng giới trong Nghị định số 85, tập trung vào một số nội dung 

gồm: Quyền đại diện của lao động nữ; Quyền làm việc bình đẳng của lao động 

nữ; Cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ; Chăm sóc sức khoẻ đối 

với lao động nữ; Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng của lao  

động nữ mang thai; Giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây 

dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo; Tổ chức 

nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ; Chính sách hỗ trợ người sử 

dụng lao động; Việc thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống quấy rối tình 

dục tại nơi làm việc). 

Đối với mỗi nội dung nêu trên, báo cáo cần gồm những thông tin sau: 

1. Đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động. 

2. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động. 

3. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Nhà nước. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Về hoàn thiện thể chế, chính sách. 

2. Về tổ chức thực hiện. 

3. Những vấn đề khác (nếu có)./. 
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