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Kính gửi: Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố 

 

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 và kế 

hoạch công tác năm 2022 về việc tăng cường hoạt động của đội ngũ nữ doanh nhân, duy trì 

hiệu quả Câu lạc bộ “Doanh nhân nữ”các cấp, góp phần thiết thực trong thực hiện các phong 

trào thi đua, cuộc vận động của Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Ban Thường vụ Hội 

LHPN tỉnh trân trọng đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Rà soát, đánh giá hiệu quả của Câu lạc bộ doanh nhân nữ do Hội thành lập (về số 

lượng, chất lượng thành viên; bổ sung quy chế hoạt động, xây dựng quỹ…) và có kế hoạch 

kiện toàn, duy trì củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ. Đổi mới, sáng tạo 

cả nội dung và hình thức sinh hoạt CLB đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương và 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thu hút đông đảo nữ  doanh nhân tham gia. 

2. Mỗi huyện, thành Hội giới thiệu 3-5 nữ doanh nhân tiêu biểu để tham gia thành 

viên Câu lạc bộ nữ doanh nhân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027, hướng tới triển khai, thực 

hiện các nhiệm vụ do TW Hội chỉ đạo, phù hợp với thời kỳ hội nhập, đổi mới hiện nay (theo 

mẫu danh sách đính kèm). 

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội LHPN các cấp với Ban chủ nhiệm CLB 

các cấp, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp nữ phát triển, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội 

giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em khó khăn tại địa phương. 

Trên đây là một số nội dung cần triển khai nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của 

Câu lạc bộ doanh nhân nữ các cấp. Đề nghị BTV Hội LHPN các huyện, thành phố quan tâm 

triển khai, thực hiện và gửi báo cáo đánh giá thực trạng của Câu lạc bộ nữ doanh nhân cấp 

huyện và danh sách giới thiệu nữ doanh nhân tham gia Câu lạc bộ cấp tỉnh về Hội LHPN 

tỉnh (qua Ban GĐXH-KT) trước ngày 30/4/2022. 

Mọi vấn đề cần làm rõ, xin liên lạc đ/c Nguyễn Thị Hồng Mận- Trưởng Ban GĐXH-

KT, SĐT 0947.990.316./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội LHPN các huyện; TP 

- Lưu VP-Ban GĐXH-KT. 
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