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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƢỜNG VỤ 
 

Số: 04/KH-BTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày 27 tháng 10 năm 2021 
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng  

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1126/KH-ĐCT ngày 08/10/2021 của Đoàn Chủ 

tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập 

thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban 

Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đợt thi đua đặc biệt 

trong các cấp Hội, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp Hội và 

cán bộ, hội viên, phụ nữ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2021. 

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ 

và nhân dân về vai trò, vị thế và đóng góp của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, 

phụ nữ vào sự phát triển của địa phương.  

- Phát hiện, biểu dương kịp thời kết quả phong trào thi đua, sáng kiến, 

cách làm hay, mô hình mới của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong 

đợt thi đua đặc biệt, tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả, các công trình 

tiêu biểu. 

2. Yêu cầu: 

- Đợt thi đua đặc biệt được kết hợp triển khai chặt chẽ với phong trào thi 

đua thường xuyên, các đợt thi đua chuyên đề…, tới các cấp Hội một cách  sâu 

rộng, chất lượng, hiệu quả với nhiều cách làm mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ. 

- Kết quả của đợt thi đua đặc biệt được thể hiện bằng các công trình, phần 

việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với địa phương. Trong tổ chức 

thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, chủ động đánh giá tổng kết đợt thi đua, biểu 

dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, tạo sự phấn khởi và động 

viên tinh thần hăng hái thi đua của các tập thể, cá nhân, đảm bảo tính thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả.  
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II. TÊN GỌI, ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THI 

ĐUA 

1. Tên gọi: “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào 

mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. 

2. Đối tƣợng thi đua:  

- Tập thể: Hội LHPN các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị trực thuộc. 

- Cá nhân: Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh. 

3. Thời gian thực hiện thi đua: Từ tháng 10/2021 và kết thúc vào ngày 

20/01/2022. 

4. Nội dung, chỉ tiêu thi đua 

4.1. Nội dung 

- Các cấp Hội lựa chọn nội dung và cách thức thiết thực phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của địa phương đơn vị để triển khai thực hiện, trọng tâm ưu tiên 

một số nội dung sau: 

+ Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ 

chức Hội: chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Chi, tổ Hội, tập hợp phát 

triển hội viên, ưu tiên tập trung hỗ trợ nơi có tỷ lệ tập hợp thấp; tích cực đổi 

mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia giải 

quyết các vấn đề của phụ nữ.  

+ Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác 

phòng, chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước 

đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch 

Covid-19”, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ 

phát động; Chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” và Chương trình 

“Mẹ đỡ đầu” do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động; tập trung hỗ 

trợ sinh kế, an sinh xã hội, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tâm lý, sinh lý theo lứa tuổi 

cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai (nếu có). 

+ Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đoàn Chủ tịch 

TW Hội LHPN Việt Nam, Nghị quyết các Hội nghị BCH Trung ương Đảng 

khóa XIII; đẩy mạnh 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”. 

+ Tổ chức đợt sinh hoạt giáo dục truyền thống gắn với phát huy giá trị các 

di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử của Hội; cung cấp, hiến tặng các hiện 

vật liên quan đến lịch sử cách mạng, lịch sử phong trào phụ nữ ở các địa 

phương. 



3 

 

- Mỗi cá nhân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng những hành động, ý 

tưởng sáng tạo gắn với thực hiện Chỉ thị 05“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”,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”, “Xây dựng gia đình 5 

không,3 sạch”,“Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh”. 

4.2. Chỉ tiêu 

- Cấp tỉnh: đăng ký với TW Hội LHPN Việt Nam tập trung chỉ đạo, 

hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 02 công trình 

phần việc sau:  

+ Triển khai phát động các cấp Hội trong tỉnh thực hiện có hiệu quả 

chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” 

hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid. 

+ Tổ chức các hoạt động thiết thực để thực hiện hiệu quả khâu đột phá 

“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” mà Đại hội đại  biểu phụ nữ 

tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra. 

- Cấp huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc: thực hiện ít nhất 01 công 

trình phần việc cụ thể của tập thể và cá nhân. Đồng thời căn cứ điều kiện thực tế 

tại địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung, cách thức hưởng ứng đợt thi đua đặc 

biệt phù hợp với khả năng điều kiện hoặc tích cực tham gia đóng góp vào các 

công trình, phần việc do Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện. 

 - Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ:  có ít nhất 01 ý tưởng sáng tạo, hành động 

cụ thể thiết thực hưởng ứng đợt thi đua. 

 Phấn đấu khi kết thúc đợt thi đua, mỗi huyện, thành phố, đơn vị trực 

thuộc giới thiệu ít nhất 01 công trình, phần việc, hành động thiết thực xuất sắc 

của tập thể và 01 hành động thiết thực xuất sắc của cá nhân để Hội LHPN 

tỉnh lựa chọn giới thiệu về Trung ương Hội LHPN bình chọn và xét duyệt từ 

ngày 20/01/2022 - 20/02/2022 và tổng kết, biểu dương dịp 8/3/2022 chào mừng 

Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

 III. KHEN THƢỞNG 

1. Tiêu chí khen thƣởng 

- Các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng là các điển hình xuất sắc 

tiêu biểu, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và đảm bảo tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể sau: 
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1.1. Đối với tập thể 

- Cách thức tổ chức thực hiện: có tổ chức phát động thi đua và ban hành văn 

bản triển khai, có hoạt động theo dõi, đánh giá, tổng kết đợt thi đua đặc biệt, báo 

cáo kịp thời về Hội LHPN tỉnh. 

- Phạm vi, tính chất, quy mô: các công trình, phần việc, hoạt động do Hội 

LHPN các cấp chủ trì thực hiện, có tầm ảnh hưởng tác động tới số đông phụ nữ 

và trẻ em được thụ hưởng, có tính tiên phong, tính mới, tính sáng tạo, đột phá. 

- Hiệu quả của công trình, phần việc, hoạt động: thiết thực, ý nghĩa, tạo ra sự 

thay đổi trong phong trào thi đua và hoạt động Hội; truyền cảm hứng trong cộng 

đồng được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; được cấp ủy, 

chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

1.2. Đối với cá nhân 

- Tích cực, tiên phong, xuất sắc tiêu biểu hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, 

có hành động thiết thực cụ thể, nổi trội góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, 

đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. 

- Tiêu biểu cho những nhân tố mới, có cách làm hay, có ý tưởng sáng tạo 

nổi trội trong thực hiện đợt thi đua và trở thành tấm gương cho chị em trong địa 

phương, đơn vị học tập. 

- Được Hội LHPN các cấp giới thiệu, suy tôn và được cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, tổ chức ghi nhận, giới thiệu. 

- Riêng đối với cán bộ Hội chuyên trách các cấp: có sáng kiến, cách làm 

hay mang lại hiệu quả trong triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt. 

2. Hình thức, cơ cấu khen thƣởng 

- Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tặng Giấy chứng nhận vinh danh để ghi 

nhận sự đóng góp cho các tập thể và cá nhân của 130 công trình, phần việc; 

tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có 13 công trình, phần việc xuất 

sắc tiêu biểu toàn quốc vào dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt. 

- Căn cứ tình hình thực tiễn và kết quả triển khai thực hiện của Hội LHPN 

các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc và các tập thể, cá nhân có các công 

trình, phần việc, hành động thiết thực xuất sắc được lựa chọn giới thiệu về 

tỉnh; Hội LHPN tỉnh sẽ quyết định cơ cấu, tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân theo thẩm quyền hoặc có hình thức biểu dương phù hợp. 

3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thƣởng 

Thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 20 Quy định về công tác Thi đua, 

khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 (tại Quyết định số 

5972/QĐ-BCH, ngày 23/4/2021 của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam (có 

mẫu báo cáo thành tích gửi kèm). 
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Lưu ý: Bản tóm tắt thành tích cần ghi rõ công trình, hành động, phần việc, 

thành tích và cấp độ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

1.1. Các Ban chuyên môn 

Phối hợp với Văn phòng giới thiệu thẩm định, lựa chọn công trình/phần 

việc xuất sắc tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong đợt thi đua theo mảng, lĩnh 

vực được phân công phụ trách để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội 

LHPN tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng. 

1.2. Văn phòng Hội LHPN tỉnh 

- Là đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức phát động và hướng dẫn các cấp 

Hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt; đồng thời 

hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong đợt thi đua. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tuyên truyền các 

điển hình, các công trình hiệu quả trong đợt thi đua đặc biệt trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

- Tổng hợp danh sách đăng ký thực hiện các công trình, phần việc của các 

cấp Hội. Thường xuyên kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện đợt thi 

đua đặc biệt tại cơ sở. 

- Tham mưu đánh giá, tổng kết kết quả triển khai thực hiện đợt thi đua 

đặc biệt. 

- Phối hợp với các Ban thẩm định thành tích, trình Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng Hội LHPN tỉnh xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc khi tổng kết đợt thi đua. 

1.3. Ban Tuyên giáo  

- Là đầu mối tham mưu, phối hợp với các Ban chuyên môn, các cấp Hội, 

các ngành liên quan tuyên truyền các nội dung đợt thi đua đặc biệt, các điển 

hình, các công trình, phần việc trong đợt thi đua đặc biệt trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Kịp thời hướng dẫn Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc 

tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia bình chọn 

trực tuyến cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua theo đúng 

Thể lệ và hướng dẫn bình chọn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

2. Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc 

- Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc xây dựng kế 

hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua 

đặc biệt sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. 
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- Tuyên truyền, phổ biến đợt thi đua đặc biệt thông qua sinh hoạt Hội, các 

kênh truyền thông của địa phương... 

- Chủ động lựa chọn, quyết định nội dung, chỉ tiêu công trình, phần việc 

và cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, 

đơn vị. Việc thực hiện thống nhất nội dung toàn huyện, thành phố, đơn vị hoặc 

giao cho các cơ sở Hội lựa chọn quyết định nội dung do cấp huyện, thành phố, 

đơn vị quyết định. 

- Chủ động tuyên truyền, giới thiệu những công trình, phần việc thiết 

thực, tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện đợt thi đua trên các 

kênh truyền thông của Hội, mạng xã hội, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các cấp 

Hội, các tầng lớp phụ nữ. 

- Theo dõi, phản ánh kết quả tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt trong 

báo cáo định kỳ hàng tháng và gửi báo cáo tổng kết đợt thi đua (kèm theo danh 

sách các công trình, phần việc) về Hội LHPN tỉnh trước ngày 15/01/2022. Hồ 

sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng - Hội LHPN tỉnh trƣớc ngày 

25/01/2022 để kịp thời tổng hợp, trình Hội đồng TĐKT Hội LHPN tỉnh xem 

xét, lựa chọn giới thiệu các tập thể/cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị TW Hội 

LHPN Việt Nam xem xét, quyết định khen thưởng. 

 Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại 

biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội 

LHPN các huyện, thành phố; đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ qua đồng chí Nguyễn Thị 

Thúy Ngọc - Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh, điện thoại 0916.969.190./. 

 

Nơi nhận: 
- TW Hội LHPN Việt Nam; (để báo cáo) 

- BTV Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN các huyện, TP, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT-VP. 

 

T.M BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Thị Định 
 

 

 



7 

 

 

Mẫu báo cáo thành tích tập thể 

 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…., ngày,,,, tháng….năm 20… 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG……………. 

 

 

Tên tập thể/ đơn vị đề nghị khen thƣởng 

( Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. THÔNG IN CHUNG 

- Đối với đơn vị: địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang thông tin điện 

tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức (có tách biệt số liệu 

nam/nữ); chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Báo cáo hành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, 

chất lượng, hiệu quả,… đã đăn ký/ hưởng ứng trong đợt phát động thi đua; các 

biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc mang lại hiêu quả, những kinh 

nghiệm rút ra trong đợt thi đua…
1
 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY ĐẢNG 

(Ký, đóng dấu) 

TM. ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

                                           
1
 Nếu là tập thể đơn vị sản xuát, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngan sách nhà nước; đảm bảo môi 

trường, an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Mẫu báo cáo thành tích cá nhân 

 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…., ngày,,,, tháng….năm 20… 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG……………. 

 

Tên cá nhân đề nghị khen thƣởng 

( Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

I. THÔNG IN CHUNG 

       - Họ tên ( Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

       - Sinh ngày, tháng, năm:                        Giới tỉnh:                   Dân tộc: 

       - Thường trú: 

       - Đơn vị công tác: 

       - Số điện thoại liên lạc: Email: 

       - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

       - Đơn vị công tác: 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, 

chất lượng, hiệu quả,… đã đăn ký/ hưởng ứng trong đợt phát động thi đua; các 

biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc mang lại hiêu quả, những kinh 

nghiệm rút ra trong đợt thi đua…
2
 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY ĐẢNG 

(Ký, đóng dấu) 

TM. ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP 

TRÌNHKHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

                                           
2
 Nếu cá nhân là thủ trưởng đơn vị sản xuát, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngan sách nhà nước; 

đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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