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Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 2026 được long trọng tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2021 tại Nhà văn hoá 3
- 2 tỉnh Nam Định. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các
tầng lớp phụ nữ. Đại hội diễn ra trong thời điểm quan trọng toàn Đảng, toàn
quân và nhân dân trong tỉnh đang quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa
phòng, chống kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực duy trì, khôi phục tăng
trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo đời sống người dân”; đồng thời
tích cực triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm
theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội có
nhiệm vụ: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh
lần thứ XVI; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021; Đề
ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021
- 2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ
toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ
2021 - 2026; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn
thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh Thông báo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định
lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
1. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
a, Đại biểu chính thức
Đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội là 250 đại biểu, trong đó có mặt
dự Đại hội là 248 đại biểu (vắng 02 đại biểu) bao gồm: 37 đại biểu đương nhiên
là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI; 04 đại biểu chỉ định và
207 đại biểu được bầu từ Đại hội đại biểu phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị
trực thuộc. Có 07 đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức vắng mặt
thuộc các đoàn Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng và khối nữ công
nhân viên chức lao động.
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Về độ tuổi đại biểu: Dưới 40 tuổi (chiếm 28,2%); Từ 40 tuổi đến dưới 50
tuổi chiếm 46,4%; Từ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi chiếm 20,6%; Trên 55 tuổi
chiếm 4,8%. Đại biểu cao tuổi nhất 66 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất 27 tuổi.
b, Đại biểu mời: gồm 120 đại biểu
Tới dự, chỉ đạo và động viên Đại hội có: Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội LHPN Việt
Nam; Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam
Định; Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch
HĐND tỉnh; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; Đồng chí Phạm
Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.
Đến dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí đại diện Đoàn Chủ tịch;
Trưởng các Ban của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban
Tổng giám đốc Tổ chức tài chính vi mô tình thương; Lãnh đạo Báo Phụ nữ Việt
Nam; Lãnh đạo Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng
nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc
Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại diện lãnh đạo: các
Sở, Ban, ngành, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội; đại diện
Thường trực các Huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí
nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ; Lãnh đạo các cơ quan, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức tôn giáo; đại biểu đại diện Câu lạc bộ nữ
doanh nhân cấp tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân khu công nghiệp Hòa Xá đã tới
dự, động viên và chúc mừng Đại hội.
Dự và đưa tin cho Đại hội có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan
Thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.
Tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Phạm Gia
Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã
có phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, tặng tranh và Bức trướng cho Đại hội
với dòng chữ “Phụ nữ Nam Định đoàn kết , nhân văn, sáng tạo, phát triển” với
niềm tin tưởng và giao nhiệm vụ cho tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ tỉnh
nhà.
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2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
2.1. Đại hội đã đánh giá Tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động
của Hội LHPN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định luôn phát
huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, không ngừng
đổi mới, sáng tạo trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua và hoạt động
của Hội đạt được hiệu quả thiết thực, sát nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ
nữ, có tính giáo dục cao, đồng thời là cầu nối quan trọng trong việc truyền cảm
hứng, động lực, tăng tính tự chủ, khơi dậy ý chí và khát vọng của các tầng lớp
phụ nữ; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong học tập, sản xuất và
công tác, đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực phát huy vai trò
nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội ngày
càng phát triển vững mạnh; đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh
tế - xã hội của Tỉnh. 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đề
ra đều hoàn thành, trong đó có 6/9 chỉ tiêu vượt ở mức cao.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội
viên được các cấp Hội chú trọng, tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện tốt
phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc”; cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng Trung hậu - Đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, lề
lối, phong cách làm việc của cán bộ, hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.
Tập trung mũi nhọn, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh
tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Các giải pháp hỗ trợ được triển khai
theo hướng đồng bộ, mở rộng tính kết nối, liên kết các chương trình, các mô
hình, tạo chuỗi giá trị sản phẩm. Trong nhiệm kỳ qua, có 103 ý tưởng khởi
nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ được Hội LHPN tỉnh biểu dương.
Hỗ trợ thành lập 8 Hợp tác xã, 12 Tổ phụ nữ liên kết, tổ chức đào tạo cho 11.390
lao động nữ nông thôn, có 86% lao động tư vấn việc làm sau đào tạo.
Các cấp Hội và hội viên phụ nữ tỉnh đã đóng góp quan trọng trong chương
trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận,
đánh giá cao. Hội LHPN tỉnh đã triển khai phát động Cuộc thi “101 cách làm hay,
sáng tạo của phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” qua đó đã cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân phát huy sáng kiến, cách
3

làm sáng tạo trong phát triển kinh tế; hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng
chống tội phạm; công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện... Các cấp Hội đã tuyên
truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực xây dựng mới
được 179 Mái ấm tình thương với trị giá 5,3 tỷ đồng; vận động được 350.000 phụ
nữ mua thẻ BHYT. Trao thưởng 6.422 suất học bổng Hoàng Ngân với trị giá gần
3,7 tỷ đồng cho con cán bộ Hội, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vượt
khó học giỏi. Xây dựng được 2.500 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.575
km. Thành lập và duy trì hiệu quả 2.932 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao thu hút 239216 thành viên tham gia nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần
của phụ nữ.
Đặc biệt, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID 19, cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin. Tập trung tuyên truyền hội viên, phụ nữ thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ góp của, góp công
sức, tham gia nấu cơm hỗ trợ người cách ly tập trung; thăm hỏi, động viên lực
lượng tuyến đầu phòng chống dịch...
Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn được các cấp
Hội quan tâm chỉ đạo; tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt
động, hướng về cơ sở; mở rộng tính liên hiệp, phát huy vai trò làm chủ của hội
viên, phụ nữ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tỷ lệ hội viên tham gia tổ chức Hội
đạt 82,3%.
Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua các tầng lớp phụ nữ Nam Định với khát
vọng được cống hiến, tiến bộ, bình đẳng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy
truyền thống tốt đẹp của giới mình, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa
phương, của Hội góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội
của tỉnh; chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình. Từ các phong trào thi đua đã
xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các
lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, đã có 225 tập thể, 165 cá nhân được tặng thưởng
Huân chương, Bằng khen, các Danh hiệu thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của
Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân
dân tỉnh. Có 2.377 tập thể, 1.489 cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của
Hội LHPN các cấp và UBND các huyện; 5.658 tập thể và 7.741 cá nhân được
biểu dương tại cơ sở. Đặc biệt, tại hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tiêu
biểu 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020), Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho
110 điển hình tập thể, cá nhân.
4

2.2. Các tham luận tại Đại hội
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã
giành thời gian nghiên cứu các văn kiện trình Đại hội, có 16 ý kiến chuẩn bị
tham gia tham luận tại Đại hội, trong đó có 5 tham luận phát biểu tại Đại hội.
2.3. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
a, Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy tinh thần
đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của
toàn xã hội vì hạnh phúc của phụ nữ và sự phát triển bền vững của tỉnh.
b, Chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026
(1) Hàng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ
nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng và rèn luyện sức khỏe.
(2) Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp 3 - 5 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát
cận nghèo. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 70 nữ chủ doanh nghiệp, quản lý
HTX, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 35 HTX có phụ nữ tham gia quản lý. Phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm
cho 2.000 lao động nữ, trong đó 85% trở lên có việc làm, gắn với các mô hình
tạo việc làm sau đào tạo.
(3) Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực
gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội
hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một
dịch vụ trợ giúp xã hội.
(4) Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 5 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch bền vững”; thực hiện 01 công trình/phần việc góp
phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
(5) Đến cuối nhiệm kỳ tăng ít nhất 5.500 hội viên; mỗi huyện, thành phố
có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù (nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi,
phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ tiểu thương, tôn giáo...)
(6) Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ chuyên trách các cấp sử dụng thành
thạo các phần mềm tin học cơ bản trong công tác Hội; 100% cán bộ Hội cơ sở,
chi hội trưởng được bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng công tác Hội.
(7) Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và
phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản có liên quan đến phụ nữ, trẻ em gia
đình, bình đẳng giới và an sinh xã hội.
- Hàng năm, Hội LHPN cấp huyện, cấp xã tham gia giám sát ít nhất 01
chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền liên
quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của
địa phương.
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(8) Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đề xuất và được tiếp thu ít nhất
01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.
(9) Duy trì hiệu quả Quỹ học bổng Hoàng Ngân, phát thưởng cho học
sinh đạt thành tích xuất sắc là con cán bộ nữ, cán bộ Hội và hội viên tiêu biểu.
Mức ủng hộ ít nhất 2.000 đồng/hội viên/năm.
c, Phong trào thi đua, các cuộc vận động và khâu đột phá
- Phong trào thi đua: Phát động các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh thực hiện
phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.
- Cuộc vận động: Tiếp tục phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng
gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.
- 03 Khâu đột phá: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
Hội. (2) Đồng hành xây dựng chi hội phụ nữ vững mạnh. (3) Phát huy nội lực,
sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng nông thôn mới nâng cao,
kiểu mẫu và đô thị văn minh.
d, Các nhiệm vụ trọng tâm
- Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt
đẹp của gia đình Việt Nam
- Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội
thực hiện bình đẳng giới
- Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.
3. VỀ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH KHÓA XVII; BẦU
ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ III.
- Đại hội đã dân chủ, tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban
Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành khóa XVI chuẩn bị.
a, Kết quả bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ
2021 - 2026.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Chấp hành Hội
LHPN tỉnh khóa XVII gồm 39 đồng chí. Đại hội thống nhất cao bầu bằng hình
thức biểu quyết giơ Thẻ một lần cho cả danh sách Ban Chấp hành và đã bầu đủ
số lượng Ủy viên Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí.
b, Kết quả bầu Ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt
Hội LHPN tỉnh khóa XVII.
Căn cứ kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Chấp hành đã tổ chức hội
nghị họp phiên thứ nhất tập trung thảo luận Đề án nhân sự Ban Thường vụ và
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các chức danh chủ chốt do Ban Chấp hành khóa XVI chuẩn bị. Đồng thời đã
tiến hành bầu Ban Thường vụ đủ số lượng là 11 đồng chí; bầu các chức danh
chủ chốt Hội LHPN tỉnh khóa XVII, đồng chí Trần Thị Định - Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI tái cử chức danh
Chủ tịch; đồng chí Lê Thị Thúy Nhài và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN
tỉnh.
c, Kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc
lần thứ XIII.
Căn cứ Quyết định phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ
nữ toàn quốc lần thứ XII; Đại hội đã tiến hành thảo luận cơ cấu và thống nhất
thông qua danh sách dự kiến đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu
phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 13 đại biểu chính thức; đại biểu dự khuyết
gồm 02 đại biểu do Ban Chấp hành khóa XVI chuẩn bị trình Đại hội xem xét,
quyết định.
Tại Đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất bầu đủ 13 đại biểu chính thức
và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội đại biểu
phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ
phát huy truyền thống văn hiến, đoàn kết, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo,
khát vọng vươn lên, nắm bắt cơ hội, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức,
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra giai đoạn 2021-2026, xây
dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và sự phát triển
nhanh, bền vững của tỉnh.
Trên đây là Thông báo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định trân trọng
Thông báo./.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

- ĐCT TW Hội LHPN Viêt Nam;
- Các Ban: Tuyên giáo; Dân vận; VP Tỉnh ủy;
- Các đ/c UV BCH Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN các huyện, thành phố,
các đơn vị trực thuộc;
- Lưu TG, VT.

Trần Thị Định
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