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       HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

                          BAN THƯỜNG VỤ 
   

                          Số: 01/HD-BTV                

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 

Sắp xếp Chi hội phụ nữ khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập  

thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 

                                                    --- 

     

Căn cứ Thông báo số 280-TB/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

“Về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, 

giai đoạn 2021-2022”; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2022;  

Căn cứ Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII; Hướng dẫn số 05/HD-BCH 

ngày 29/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn 

thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Hướng dẫn số 10/HD-BCH ngày 07/8/2017 

của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn một số vấn đề về 

công tác nhân sự của Hội LHPN cấp tỉnh, huyện và cơ sở ; công văn số 2547/ĐCT-TC 

ngày 09/01/2019 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc hướng 

dẫn một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 

6 (khóa XII);  

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định ban hành Hướng dẫn sắp xếp Chi 

hội phụ nữ khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời tham mưu 

thực hiện việc sắp xếp và thành lập mới các Chi hội phụ nữ theo mô hình sáp nhập 

của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Đồng thời báo cáo cấp uỷ và Hội LHPN 

cấp trên để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh vướng mắc. 

2. Trong quá trình thực hiện sắp xếp Chi hội cần tập trung tuyên truyền, làm tốt 

công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên phụ nữ để đảm bảo các 

hoạt đông của Hội được triển khai thường xuyên, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích 

cực của hội viên phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh 

3. Nhân sự phụ trách Chi hội phải được thực hiện công khai, dân chủ, hợp lý, 

ưu tiên những người đương nhiệm có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín, phù hợp 

với yêu cầu đặc thù hoạt động của Chi hội và đang là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội 

LHPN cơ sở để đảm bảo sự lãnh đạo của BCH Hội LHPN cơ sở đối với các Chi hội. 

Chủ động tham mưu với cấp uỷ bố trí hợp lý chi hội trưởng phụ nữ đồng thời là 

trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn 
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(xóm), tổ dân phố ở những nơi có đủ điều kiện và phù hợp với quy định tại Nghị định 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

II. Nội dung   

1. Triển khai việc sắp xếp, thành lập mới Chi hội phụ nữ 

- Ban Thường vụ Hội LHPN xã, phường, thị trấn kịp thời rà soát, đánh giá và 

nắm chắc thực trạng cán bộ, hội viên phụ nữ những nơi thực hiện sắp xếp. Kịp thời 

báo cáo xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện việc 

sắp xếp và ban hành Quyết định thành lập mới các Chi hội phụ nữ đảm bảo đúng 

quy định (Biểu mẫu số 01 gửi kèm). Chi hội có số lượng từ 50 hội viên trở lên có 

thể xem xét thành lập các Tổ phụ nữ. Quyết định thành lập Tổ phụ nữ do Ban 

Thường vụ LHPN cơ sở ban hành. 

- Đối với Chi hội phụ nữ được chia tách, sáp nhập với Chi hội khác thì Ban 

Thường vụ Hội LHPN xã, phường, thị trấn tham mưu với cấp uỷ thực hiện việc 

chuyển hội viên đến sinh hoạt tại Chi hội theo địa bàn dân cư sau sáp nhập.  

- Về tên gọi Chi hội phụ nữ sau khi sáp nhập và thành lập mới được xác định 

theo tên thôn (xóm), tổ dân phố được cấp có thẩm quyền quyết định. Nhiệm kỳ 

2021 - 2026 là mốc đầu tiên cho hoạt động của Chi hội.  

- Sau khi có Quyết định thành lập Chi/Tổ phụ nữ mới, Ban Thường vụ Hội 

LHPN xã, phường, thị trấn có trách nhiệm: (1) Tập trung sửa đổi, bổ sung Quy chế 

hoạt động, nội quy, những nội dung có liên quan đến sự điều hành, quản lý của Ban 

Chấp hành đối với hoạt động của các Chi hội mới; (2) Xây dựng kế hoạch tổ chức 

tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội phụ nữ 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương để kịp 

thời triển khai chương trình công tác hàng năm cho đội ngũ cán bộ Chi hội để duy 

trì các hoạt động của Hội.  

2. Đối với nhân sự cán bộ của Chi hội 

- Các đồng chí Chi trưởng là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội 

LHPN cơ sở đương nhiệm, sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố được 

tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở cho đến hết 

nhiệm kỳ (trừ trường hợp có nguyện vọng thôi tham gia vì lý do cá nhân).  

- Việc kiện toàn Chi trưởng, Chi phó sau khi sắp xếp, sáp nhập được thực 

hiện theo Điều 16 - Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Quy trình thực hiện như sau: 

(1) Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã về việc kiện toàn cán bộ Chi hội ở những thôn (xóm), tổ dân phố có sự 

thay đổi. 

(2) Trao đổi, làm việc và thống nhất với Chi ủy Chi bộ thôn (xóm), tổ dân 

phố về dự kiến nhân sự cán bộ Chi hội phụ nữ (Chi trưởng, Chi phó) để chỉ định 

đảm nhiệm phụ trách công tác phụ nữ tại thôn (xóm), tổ dân phố. 
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  (3) Tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN xã, phường, thị 

trấn để thảo luận, thống nhất giới thiệu cán bộ chi hội phụ nữ (Chi trưởng, Chi phó) 

sau khi được Chi ủy chi bộ thống nhất giới thiệu. 

 (4) Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở ra quyết định chỉ định cán bộ Chi hội 

(mẫu 02 gửi kèm). 

(5) Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở gửi quyết định đến các thành phần liên 

quan; thông báo đến toàn thể hội viên vào kỳ họp Chi hội gần nhất và báo cáo Hội 

LHPN huyện, thành phố. 

3. Việc bàn giao Hồ sơ, sổ sách liên quan đến hoạt động của Hội 

- Sau khi sáp nhập và thành lập mới các Chi hội phụ nữ, Ban Thường vụ Hội 

LHPN cơ sở  hướng dẫn các Chi hội (cũ và mới thành lập) tiến hành bàn giao các 

công việc để thuận tiện cho cán bộ Chi hội mới tiếp nhận và triển khai các hoạt 

động của Hội kịp thời. Nội dung bàn giao được ghi biên bản lưu tại Chi hội mới và 

Hội LHPN cơ sở. Các nội dung cần bàn giao gồm:  

+ Danh sách hội viên và các chi, tổ phụ nữ. 

+ Các hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan. 

+ Các mô hình hoạt động của chi hội cũ. 

- Ban Thường vụ Hội LHPN xã mới có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý hồ sơ, 

sổ sách liên quan theo đúng quy định. 

- Việc bàn giao phải có sự chứng kiến của Hội LHPN cơ sở, đại diện cấp uỷ, 

chính quyền thôn (xóm), tổ dân phố mới. 

Trên đây là Hướng dẫn sắp xếp Chi hội phụ nữ khi thực hiện sắp xếp, sáp 

nhập thôn (xóm), tổ dân phố; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban Thường 

vụ Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cơ sở 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Hội LHPN tỉnh ngay sau khi hoàn thành 

(qua Ban Tổ chức). 

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị trao đổi trực tiếp với đồng 

chí Ngô Thị Hoa - Ban Tổ chức, số điện thoại: 0985.836.568. 

 

Nơi nhận:                            

- BTV Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN các H/TP;                         
- Lưu: TC, VP. 

 

             TM. BAN THƯỜNG VỤ 

             CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

            Trần Thị Định 
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Mẫu 01: Quyết định thành lập chi hội phụ nữ 

 
 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ… 

BAN THƯỜNG VỤ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /QĐ-BCH             …….., ngày…. tháng…. năm 20… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập chi hội phụ nữ thôn (xóm) tổ dân phố ..... 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ ...... 

 

Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết/Quyết định số ....., ngày..... của ……………… về việc thành 

lập thôn (xóm), tổ dân phố......... 

Căn cứ Hướng dẫn số ........ ngày.... của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện . . . . . 

hướng dẫn về sắp xếp chi hội phụ nữ khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ 

dân phố…. 

Căn cứ Nghị quyết họp Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị 

trấn ..... về việc thành lập chi hội phụ nữ thôn (xóm) tổ dân phố .....; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Chi hội Phụ nữ thôn (xóm), tổ dân phố .…… theo đơn vị 

hành chính thôn ….. 

Chi hội Phụ nữ thôn (xóm), tổ dân phố ..... thuộc phạm vi quản lý của Hội 

LHPN xã/phường/thị trấn ....... 

Điều 2. Chi hội phụ nữ …………… có trách nhiệm thi hành quyết định này và 

thành lập tổ phụ nữ trực thuộc chi hội (nếu cần thiết);  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- BTV Đảng ủy xã; 

- Lưu BTV Hội LHPN xã. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH    

 

 

………….. 
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Mẫu 02: Quyết định chỉ định cán bộ chi hội 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ… 

BAN THƯỜNG VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-BTV             …….., ngày…. tháng…. năm 20… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định cán bộ chi hội phụ nữ thôn (xóm), tổ dân phố .... 

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ ...... 

 

Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết/Quyết định số ....., ngày..... của ……………… về việc thành 

lập thôn (xóm), tổ dân phố......... 

Căn cứ Hướng dẫn số ........ ngày.... của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện . . . . . 

hướng dẫn về sắp xếp chi hội phụ nữ khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ 

dân phố…. 

Căn cứ Quyết định số ………. của Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, 

phường, thị trấn ..... về việc thành lập chi hội phụ nữ thôn (xóm) tổ dân phố .....;  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chỉ định các chị có tên sau là Chi hội trưởng/Chi hội phó chi hội Phụ nữ 

thôn (xóm), tổ dân phố ..... 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

Điều 2. Chi hội trưởng/Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn/tổ dân phố có tên tại 

Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ; tổ 

chức thực hiện các hoạt động Hội và  sinh hoạt hội viên theo quy định của Điều lệ Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- BTV Đảng ủy xã; 

- Lưu BTV Hội LHPN xã. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH    

 

 

 
………….. 
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