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 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƯỜNG VỤ 
 

Số: 72/BC-BTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nam Định, ngày 07 tháng 6 năm 2022 

  

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, 

 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

Căn cứ chương trình công tác Hội năm 2022; Hội LHPN tỉnh Nam Định đã 

bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch Trung ương 

Hội LHPN Việt Nam; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XIIII, triển khai thực hiện chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực 

hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” và các nhiệm vụ trọng tâm đạt 

được kết quả như sau: 

I. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Đặc điểm, tình hình của địa phương 6 tháng đầu năm 2022 

Những tháng đầu năm 2022, Nam định là tỉnh có số ca nhiễm covid 19 cao so 

với các tỉnh trong cả nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội LHPN các 

cấp tỉnh Nam Định tập trung chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh và Sở Y tế. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ đã bình thường trở lại, đảm bảo thích ứng 

linh hoạt. 

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và có bước phát triển, công 

tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo tiêu chí 

nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được quan 

tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững. Nhân dân rất tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, điều hành của chính 

quyền, tích cực thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày Lễ, Tết của đất nước.  

2. Tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên. 

Hội LHPN các cấp có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi cùng phụ nữ cả nước thi đua sôi nổi tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 132 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cán bộ, 

hội viên phụ nữ tích cực tham gia Chương trình “Mẹ đỡ đầu”,“Triệu phần quà, san 

sẻ yêu thương”, ủng hộ, thăm hỏi động viên các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn 
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cảnh đặc biệt khó khăn, người già không nơi nương tựa, các cháu mồ côi…bị tác 

động bởi dịch Covid-19 góp phần ổn định đời sống, tham gia các hoạt động góp 

phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.  

Tuy nhiên, tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động sau 

dịch Covid chưa ổn định; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, nhất là giá xăng 

dầu. Tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội 

còn tiềm ẩn phức tạp, chưa được kiểm soát triệt để. 

II. KẾT QUẢ NỔI BẬT 

1. Công tác chỉ đạo 

* Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XIII; Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Nghị quyết hội nghị 

Ban chấp hành TW Hội lần thứ 13 khóa XII 

Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch[1] chỉ đạo các huyện/thành phố và đơn vị 

trực thuộc về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết ĐHĐB phụ 

nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII. 10/10 huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và 

triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp tới 100% xã, 

phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XIII do Trung ương Hội tổ chức, toàn tỉnh tổ chức trực tuyến tại 49 điểm cầu 

với 1.579 cán bộ Hội các cấp tham dự. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội 

viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của nội dung văn kiện đại hội, 

đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nên sự thống nhất về ý chí và 

hành động trong các cấp Hội.  

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại 

biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 

cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách Hội LHPN tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch Hội 

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

Ngay sau hội nghị tập huấn tại tỉnh, 100% các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở 

Hội tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết đến từng chi hội; tiếp tục triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; điều chỉnh 

chỉ tiêu nghị quyết cho phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ trọng tâm của 

Hội. 

* Triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại 

mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị kí giao ước thi đua Cụm 

các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực 

 
[1]. Kế hoạch số 20/KH-BTV ngày 22//4/2022 của BTV Hội LHPN tỉnh về triển khai nghiên cứu học tập Nghị quyết 

ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII. 
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thuộc, trong đó tập trung đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Hội LHPN tỉnh và 100% các cấp Hội triển khai phong trào thi đua “Xây dựng 

người phụ nữ Việt nam thời đại mới” trong đó chú trọng xây dựng hình ảnh người 

phụ nữ có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, 

xã hội và đất nước bằng các hoạt động thiết thực gắn với học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hội LHPN tỉnh và 10/10 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch học tập, quán 

triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”; 100% Hội LHPN các xã, phường, thị trấn tổ 

chức học tập chuyên đề lồng ghép vào các đợt sinh hoạt chi hội dịp 8/3 và 19/5. 

Tuyên truyền cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng các chương trình “Mẹ đỡ 

đầu”,“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…thường xuyên quan tâm đến phụ nữ 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Chỉ đạo các cấp Hội cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh 

hoạt hội, ứng dụng công nghệ thông tin, hưởng ứng phong trào thể dục, thể thao, 

tích cực tham gia các cuộc thi do TW, các ngành tổ chức. Các phong trào hoạt động 

hội thu hút ngày càng nhiều hội viên gắn bó với tổ chức hội, thực hiện nghiêm chỉnh 

thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

và quy định của địa phương. 

* Triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, Hội LHPN 

tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động“Xây 

dựng gia đình 5, không 3 sạch”. Đồng thời xây dựng tiêu chí thi đua năm 2022 với 

chỉ tiêu 100% chi hội phụ nữ chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 05 gia 

đình hội viên chưa đạt tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch”, trong đó ít nhất 01 tiêu chí về nghèo đa chiều. Duy trì  hiệu quả mô hình 

“Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch tham gia xây dựng NTM và đô thị văn minh” tại 

100% chi hội. Thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có 3 sạch” tại các địa bàn 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh. 

 * Triển khai thực hiện 02 khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động 

Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; Tập trung xây dựng cơ sở Hội 

vững mạnh 

Thực hiện 02 khâu đột phá của TW Hội, Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa thành 

các Nghị quyết chuyên đề: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của hệ thống Hội giai đoạn 2022-2026[2]; Đẩy mạnh hoạt động “Đồng hành 

 
[2] Nghị quyết số 04/NQ-BCH ngày 20/5/2022 của BCH Hội LHPN tỉnh Nam Định 
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xây dựng chi hội phụ nữ vững mạnh” giai đoạn 2022-2026[3]; Nâng cao vai trò của 

tổ chức Hội trong việc tuyên truyền, vận động 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 giai đoạn 2022-2026[4], triển khai tới 100% cơ sở Hội trong tỉnh.   

2. Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: 

2.1. Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm 

no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh 

* Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện: chú trọng xây dựng hình ảnh người phụ 

nữ Việt Nam năng động, có đạo đức, có khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững, hội nhập quốc tế 

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, các cấp Hội phụ nữ 

trong tỉnh linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, phát huy 

hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong triển khai phong trào thi đua và thực hiện nhiệm 

vụ công tác Hội. Các cấp Hội có nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại 

biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa như: 

phát động hội viên phụ nữ hưởng ứng Tuần lễ áo dài[5]; tổ chức tổng vệ sinh môi 

trường, trồng cây xanh[6];vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đồng loạt ra 

quân thực hiện “Ngày thứ bảy xanh”, “Ngày chủ Nhật xanh”[7] nhằm nâng cao ý thức 

của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu[8]. Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ chương trình 

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”[9]. Tổ chức nhận chăm sóc đỡ đầu các cháu mồ 

côi cha mẹ, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... 

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022, 

Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh phối hợp BCH Bộ đội biên phòng tỉnh đã làm 

việc và tặng Hội LHPN xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 01 bộ máy 

tính, trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho 05 hộ phụ nữ nghèo trị giá 50 triệu đồng. Ngoài 

ra đoàn công tác cũng đã trao 10 suất quà cho HVPN nghèo trị giá 10 triệu đồng; 

đến thăm 02 hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế năm 2021. 

 
[3] Nghị quyết số 02/NQ-BCH ngày 20/5/2022 của BCH Hội LHPN tỉnh Nam Định 

[4] Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 20/5/2022 của BCH Hội LHPN tỉnh Nam Định 

[5] 10/10 huyện, thành phố đã phát động cán bộ, hội viên mặc áo dài trong các sự kiện, hội nghị và thưởng 

xuyên gửi bài viết, hình ảnh của các cấp Hội về tỉnh, được đăng tải trên Website, trang facebook Tỉnh hội, 

Hội LHPN các huyện/thành phố và cơ sở.  

[6] Sau 01 tháng phát động, từ ngày 25/02 đến ngày 25/3/2022, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã trồng được 

167 công trình cây xanh của 167 cơ sở Hội với tổng số 25.530 cây xanh trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Các công 

trình cây xanh được triển khai trồng tại các khuôn viên di tích lịch sử, khuôn viên cơ quan, đơn vị, nhà văn 

hóa, các tuyến đường tại các thôn xóm. Tổ chức trồng mới 95 tuyến đường hoa với chiều dài 95 km, trị giá 

450 triệu đồng. 

[7] Tổng 5.518 lượt tổng vệ sinh môi trường thu hút 220.720 người tham gia. 

[8] Tiêu biểu các đơn vị: Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy 

[9] 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở tham gia nhắn tin tạo khí thế lan tỏa, sự quan tâm, theo dõi và đồng 

hành thực hiện nhắn tin ủng hộ chương trình của HVPN trong toàn tỉnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang.  
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Để nâng cao nhận thức, kiến thức đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền, 

vận động cho cán bộ Hội góp phần giúp phụ nữ phát triển toàn diện, các cấp Hội phụ 

nữ trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các cuộc thi do 

TW, các ngành và tỉnh tổ chức, phát động[10]. Các cuộc thi đã thu hút hàng nghìn 

lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. 

Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tổ chức thường xuyên. 

Trong toàn tỉnh, 100% cơ sở Hội đã lựa chọn ít nhất 01 loại hình văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao để vận động hội viên tham gia trong đó 9 loại hình CLB văn hóa 

văn nghệ[11]. Cuộc thi Dân vũ thể thao do TW Hội phát động thu hút đông đảo cán 

bộ, HVPN hưởng ứng tham gia [12]. 

Hội LHPN các cấp đẩy mạnh phong trào đọc sách nhằm nâng cao kiến thức 

pháp luật, mọi mặt cho HVPN; duy trì việc khai thác, sử dụng 200 “tủ sách”, CLB 

“Phụ nữ tự đọc” tại cơ sở. Bên cạnh đó tiếp tục vận động chị em phụ nữ tham gia 

phong trào đọc trên các trang báo điện tử, báo viết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

tự giác thực hiện tốt pháp luật. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền điển hình 

tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 

tăng cường công tác tuyên truyền trên báo, đài; trên website của Hội LHPN Việt 

Nam, trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh (www.phunu.namdinh.gov.vn); 

thường xuyên cập nhật đăng tải các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của 

Hội, tài liệu, các gương điển hình, mô hình hay trong mục học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ dễ dàng 

tiếp cận, truy cập và nghiên cứu thực hiện, đăng tải 738 tin/bài, phóng sự trên trang 

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Nam Định, Báo phụ nữ Việt Nam và trang 

webide của Hội LHPN tỉnh, thu hút 1.327.296 lượt truy cập (8/6/2022). 

Cấp huyện và cơ sở đã viết 203 tin bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh xã, huyện, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện tuyên truyền về cuộc 

vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; các hoạt động của Hội trong tham gia 

xây dựng nông thôn mới; gương người tốt việc tốt; gương điển hình tiên tiến, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp 

luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người... 

* Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh: 

 
[10] Cuộc thi“Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối 

cảnh Covid - 19 và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai” 

trong đó có 03 bài thi Hội LHPN huyện Hải Hậu đạt 2 giải Nhì, 1 giải Ba; 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang 

tỉnh Nam Định; Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai 

trái thù địch lần thứ hai năm 2022; Luật Bảo vệ môi trường.... 

[11] CLB đàn và hát dân ca, CLB phụ nữ vui- khỏe – tự tin, CLB bóng chuyền hơi... 

[12] Kết quả có 218 video với 158 cơ sở Hội tham gia. Vòng sơ loại tại tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh 

chấm và lựa chọn 02 bài thi xuất sắc nhất gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Các bài thi có chất 

lượng tốt được đăng tải trên fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định để tuyên truyền. 

http://www.phunu.namdinh.gov.vn)/
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Triển khai hoạt động Đề  án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ 

nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-

2027”gắn với Dự án 3 “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và Chỉ thị 06-

CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới có trọng tâm, trọng điểm gắn với 

thực hiện chính sách giám sát hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân 

nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng đại 

dịch Covid-19.  

Thực hiện Chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2022 với chủ đề “Tiếp 

tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông 

sản thực phẩm trong tình hình mới” và Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề 

“Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiến, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Hội 

LHPN tỉnh phối hợp với các ngành chức năng[13] linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động 

truyền thông kiến thức an toàn thực phẩm[14], an toàn giao thông, phòng chống mại 

dâm, xâm hại trẻ em, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho PN và TE gái nhằm thực 

hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới thu hút 12.750 HVPN dự nghe; 

Duy trì 349 mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em[15]; 485 mô hình “Địa chỉ tin 

cậy”. Các mô hình đa dạng đã thu hút 52.350 HVPN tham gia tạo diễn đàn, trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng liên quan đến giáo dục giới tính, phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần giữ vững ổn 

định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường phối hợp với các ngành[16] tổ chức triển khai Kế hoạch “Chương 

trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái 

hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch“Phòng, chống mại dâm” giai 

đoạn 2021-2025...nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của HVPN và cộng đồng về 

công tác phòng, chống các loại tội phạm và các vấn đề xã hội có liên quan trong 

công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em. 

Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Mẹ đỡ 

đầu”, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực 

hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương[17]. Hội LHPN tỉnh 

đã xây dựng kế hoạch vận động cán bộ và các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng 

 
[13] Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi Cục QLCLNLNLS-TS tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, an toàn thực phẩm, CSSK phòng chống SDD .... 

[14] Phối hợp với Công ty Nestle tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề:“Milo -Bí quyết nuôi con năng động” 

tới 40 xã, thuộc 4 huyện Xuân Trường, Vụ Bản, Nghĩa Hưng và Ý Yên thu hút 17.000 HVPN tham dự 

[15] Điển hình mô hình:“Gia đình gương mẫu”; CLB “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”; CLB “Nữ vị thành 

niên”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; CLB “Ông bố có con tuổi vị thành niên”; Câu lạc bộ “Em gái 

tuổi vị thành niên”… 

[16] Công an, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Tòa án, Viện kiểm sát…. 

[17] Kết quả: 6 tháng đầu năm các cấp Hội đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 167 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn với nhiều hình thức như hỗ trợ về tiền mặt, thực phẩm, đồ dùng học tập; mức hỗ trợ từ 300-800 nghìn 

đồng/tháng/cháu tiêu biểu như Hội LHPN huyện Xuân Trường, Hội phụ nữ Công an tỉnh… 
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hộ, hỗ trợ và đã nhận chăm sóc đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

tỉnh[18].  

Chương trình nhân đạo, từ thiện được các cấp Hội duy trì hiệu quả với tổng số 

tiền trên 2,760 tỷ đồng hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó 

khăn thuộc diện gia đình chính sách hộ nghèo… Trong đó, thăm hỏi, tặng quà Mẹ 

VNAH, giúp đỡ gia đình chính sách[19] với tổng số tiền trên 31,5 triệu đồng; Hỗ trợ 

và xây dựng 10 MATT (trong đó sữa chữa 03 nhà) cho PNN có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn với trị giá 631,226 triệu đồng; Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ 

chức, cá nhân, nhà hảo thâm tặng quà cho HVPN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 

tổng số tiền gần 2,1 tỷ đồng. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao tặng 100 

suất quà cho hội viên PNN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mỹ Lộc,TP Nam 

Định với số tiền là 60 triệu đồng.  

Các cấp Hội tích cực sử dụng các trang facebook để kêu gọi sự quan tâm ủng 

hộ nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Tiêu biểu như Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng thành lập trang facebook “Phụ nữ 

Nghĩa Hưng kết nối yêu thương” giúp đỡ 01 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn với tổng số tiền là 53,4 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch Hội 

LHPN xã Yên Khang, huyện Ý Yên kêu gọi giúp đỡ cho gia đình anh Trần Văn 

Quân với số tiền gần 300 triệu đồng. 

* Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ 

 Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 939, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức 

nhiều hoạt động: (1)Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 939; (2)Phối với Trung 

tâm ứng dụng dịch vụ KH&CN-Sở KH&CN tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 

2022. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ và thành viên TYM hoàn thiện và 

đăng ký dự án/ý tưởng khởi nghiệp[20]. Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu, 

kết nối, tiêu thụ sản phẩm của PNKN và các sản phẩm OCOP tại tỉnh;(3)Tổ chức 

Tọa đàm “Các giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-

19”tại tỉnh[21]; (4)Giới thiệu phụ nữ khởi nghiệp tham gia Diễn đàn Kết nối kinh 

doanh với các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công của tỉnh Nam Định, Thái Bình 

do Trung tâm UDDVKH&CN- Sở KH&CN tổ chức. 

Tổ chức rà soát, kiện toàn và duy trì hiệu quả Câu lạc bộ “Doanh nhân nữ” 

các cấp nhằm tăng cường hoạt động của đội ngũ doanh nhân; tham dự diễn đàn “Tư 

duy lãnh đạo số cho nữ doanh nhân” do Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp 

 
[18]. Hỗ trợ10 trẻ em tại các địa bàn Hải Hậu; TP Nam Định,Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực với số tiền hỗ trợ từ 

300.000-500.000đ/cháu/tháng.  

[19] Tiêu biểu như Hội LHPN thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, phối hợp Công ty Cổ phần XD và TM 

Hoàng Long , các doanh nghiệp thăm, tặng quà cho mẹ VNAH, gia đình chính sách, xây dựng MATT. 
[20] Kết quả, 10/10 huyện, thành phố đều có HVPN đăng ký Dự án/ý tưởng tham gia với 48 dự án/ý tưởng 

đảm bảo thời gian theo quy định. Hội LHPN tỉnh tổ chức chấm điểm thông qua hệ thống Link của Hội, đã 

lựa chọn 20 dự án/ý tưởng tiêu biểu biểu dương tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. 

[21] Tổ chức tọa đàm giữa các ngành chức năng, các ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNo&PTNT của tỉnh với 

các phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. 
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Dự án IPSC và Bộ Kế hoạch & đầu tư tổ chức. 

Hội LHPN tỉnh đón đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do 

đồng chí Trần Lan Phương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam là trưởng đoàn về 

thăm và làm việc với lãnh đạo các Ngân hàng, các tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ phụ 

nữ khởi nghiệp, xây dựng các mô hình sinh kế, tạo việc làm cho phụ nữ phát triển 

kinh tế.  

Hội LHPN các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp và thực hiện tốt các nội 

dung ủy thác với các Ngân hàng, các tổ chức tài chính nhằm tăng trưởng dư nợ vốn 

hỗ trợ cho HVPN vay vốn phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Đến 

ngày 30/4/2022, tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Hội trực tiếp quản lý, điều hành 

là 2.570 tỷ đồng, hỗ trợ 236.009 hộ vay tại 5.775 Tổ VV&TK, nhóm TDTK để đầu 

tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Riêng nguồn vốn của Quỹ quay vòng vốn cho xây 

dựng và cải tạo công trình vệ sinh hộ gia đình (nguồn vốn vay của Ngân hàng thế 

giới) do Hội LHPN tỉnh trực tiếp quản lý điều hành trong năm đã giải ngân tổng số 

tiền 3,91 tỷ đồng cho 391 thành viên vay vốn sử dụng vào mục đích xây dựng nhà 

tiêu hợp vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu. Các nguồn vốn được giải ngân qua kênh của Hội được triển khai cho vay 

đúng đối tượng, 100% hộ gia đình vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả 

vốn gốc, lãi và tham gia tiết kiệm đầy đủ; đúng hạn, không có NQH (nguồn vốn 

NHCS tỉ lệ hoàn trả vốn, lãi đến hạn đạt 99,9%). 

Hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại Chi hội và giảm nghèo bền 

vững: Để phát huy nội lực của các cấp Hội, HVPN, các cấp Hội đã tích cực tuyên 

truyền, vận động HVPN tham gia thực hành tiết kiệm. Đồng thời chỉ đạo các cấp 

Hội duy trì các mô hình tiết kiệm tại chi hội, tiết kiệm thông qua các chương trình 

vay vốn, tiết kiệm hỗ trợ mua BHYT. 6 tháng đầu năm, 100% cơ sở Hội đã duy trì 

triển khai và thực hiện hoạt động tiết kiệm tại chi/tổ để hỗ trợ cho HVPN có hoàn 

cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Tổng số tiền vận động tiết 

kiệm các loại hình tại 3.362 chi/tổ là 52,9 tỷ đồng, thu hút 162.792 thành viên tham 

gia. Nguồn tiết kiệm đã hỗ trợ cho 16.927 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, lãi suất 

cho vay đều thấp hơn lãi suất của Ngân hàng CSXH cùng thời điểm. 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Hội 

LHPN tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO 

triển khai phân phối miễn phí 40.000 bếp đun tiết kiệm nhiên liệu và 20.000 bình lọc 

nước cho HVPN tại 10 huyện/TP trong 02 năm (2022-2023). Trong 6 tháng đầu 

năm, đã tổ chức hội nghị truyền thông phân phối miễn phí 1.500 bếp đun TKNL và 

200 bình lọc nước  lồng ghép nói chuyên đề vai trò của phụ nữ trong phong trào 

BVMT, mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại gia 

đình” cho HVPN tại huyện Hải Hậu. 

* Tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh  

Các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động 
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hỗ trợ HVPN có nhu cầu phát triển thành lập các mô hình kinh tế tập thể góp phần 

tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình các thành viên. 

Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông về chính sách 

BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho hội viên phụ nữ. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp 

tục duy trì và nhân diện mô hình Nhóm PNTK mua BHYT-Vì sức khỏe gia đình[22].  

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị nhân rộng mô 

hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình”. Các mô hình phụ 

nữ tham gia bảo vệ môi trường tham gia xây dựng NTM hoạt động hiệu quả được 

nhân diện[23]. Tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình tuyến đường do phụ nữ tự 

quản góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường 

được HVPN tích cực tham gia nhân ngày Môi trường thế giới[24]. 

Triển khai cuộc thi“Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ 

Nam Định tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh” giai đoạn 

2022-2026 tới các cấp Hội. Các bài thi được thể hiện bằng các công trình phần việc 

cụ thể thông qua các Video Clip dưới hình thức thi trực tiếp kết hợp với trực tuyến 

đăng tải trên trang Fanpage của Hội LHPN tỉnh. 

2.2. Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng 

giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình dẳng giới 

 * Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021của BCH Trung ương 

Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” và triển khai thực 

hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình xây 

dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN 

tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Kết luận, Chỉ thị, Nghị 

quyết trong hệ thống Hội; tổ chức triển khai quán triệt tới cán bộ Hội các cấp. 

 
[22] Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 1.413 Nhóm tại 782 chi/ tổ PN, thu hút  27.543 PN tham gia mua thẻ BHYT 

theo kênh của Hội. Tích cực nhận đại lý thu BHYT, tuyên truyền, vận động HVPN và người dân tham gia 

mua 76.455 thẻ BHYT qua kênh của Hội. Kết quả đó đã góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT người dân 

toàn tỉnh đạt 91,1%. 

[23] Mô hình “Chi hội Phụ nữ bảo vệ môi trường,tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”; mô hình “Chi 

hội phụ 3 sạch, tham gia xây dựng NTM”, “Chi hội phụ nữ chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường” mô 

hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, xây dựng NTM”; mô hình“Tuyến đường sáng - 

xanh - sạch - đẹp, thân thiện; mô hình“Phụ nữ chủ động phân loại rác thải từ hộ gia đình 

[24] Hội LHPN huyện Hải Hậu phối hợp Trung tâm nghiên cứu giới nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất trừ sâu 

đối với môi trường và sức khỏe con người tổ chức truyền thông về bảo vệ môi trường tại Trường THCS Hải 

Cường, trưng bày tranh vẽ của các em học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường  hiện nay. 
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Hội LHPN các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ 

có con em trong độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự đúng luật định, phối 

hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa (diễn đàn thanh niên, giao lưu VHVN, tặng 

quà…) động viên thanh niên lên đường nhập ngũ góp phần đảm bảo 100% chỉ tiêu 

hàng năm[25]. 

Các cấp Hội phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, HVPN kịp thời 

phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ lực lượng vũ trang trong 

khi làm nhiệm vụ[26]. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình thực hiện 

phòng chống tệ nạn xã hội, phòng, chống mại dâm tại các xã điểm và địa bàn phức 

tạp[27]; Cán bộ nhân dân có ý thức tham gia xây dựng, củng cố nội quy, quy ước, quy 

định về ANTT, thực hiện “5 tự quản, 3 tự phòng, 2 tự bảo vệ” trong việc quản lý 

người thân trong gia đình, góp phần thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện 

tốt các chủ trương về việc giải phóng mặt bằng để mở rộng đầu tư các khu kinh tế 

trọng điểm của tỉnh. 

Duy trì hoạt động tổ tư vấn pháp luật[28]; phối hợp với các ngành chức năng tổ 

chức tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ tại cơ sở nhằm mục tiêu tăng cường thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của HVPN góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật cho hội viên, phụ nữ và nhân dân[29]. 

* Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính 

sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã giám sát 452 cuộc 

với  nội dung: Giám sát việc thực hiện các nguồn vốn vay cho phụ nữ; giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Giám sát về công tác cải cách 

thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả; Giám sát việc thực hiện tiêu 

chuẩn, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xóm văn 

hóa”, TDP văn hóa” và thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội; Giám sát thực hiện các nguồn vồn vay.... 

Tham gia phản biện và tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ tại 226 xã, phường, thị 

trấn đóng góp ý kiến vào dự thảo luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật 

thực hiện dân chủ ở cơ sở; Hội LHPN cơ sở tham gia vào các dự thảo kế hoạch phát 

triển kinh tế- xã hội của địa phương tập trung vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ, 

trẻ em và xây dựng nông thôn mới. 

Tham gia đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em: Điển hình như Hội 

 
[25] Tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ trị giá 287 triệu đồng. 

[26] Tiêu biểu như phụ nữ huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Thành phố... 
[27] Mô hình, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba giỏi, hai vững mạnh”, “Ba an toàn” về ANTT 

[28] Tại xã Trực Chính huyện Trực Ninh, xã Tam Thanh huyện Vụ Bản 

[29] Tham gia tập huấn “Nâng cao năng lực trong công tác điều phối dịch vụ thiết yếu liên ngành cho phụ 

nữ bị bạo lực”   
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LHPN huyện Nghĩa Hưng đề nghị phòng lao động TB&XH huyện làm chính sách 

mồ côi cho 01 cháu; đề nghị Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện hỗ trợ 12 cháu từ 6 -

13 tuổi trong diện trẻ mồ côi. 

Hội LHPN các cấp phối hợp các ngành chức năng làm tốt công tác tư vấn 

pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết đơn thư và hoà giải ở cơ sở bảo vệ quyền và 

lợi ích chính đáng, hợp pháp cho 250 trường hợp và tiếp nhận 01 đơn thư các loại, 

chuyển các ngành chức năng 01 đơn. 

Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia Ban chủ nhiệm dự án 4 “Đấu tranh phòng 

chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng 

chống bạo lực gia đình, mua bán người”; Ban điều hành bảo vệ trẻ em của tỉnh… 

thông qua đó tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giải quyết các vụ việc tại 

địa bàn, thực hiện tốt Chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em”. 

 * Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới 

 Chủ động tham mưu giới thiệu cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều phụ nữ 

ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp, trong 6 tháng đầu năm các cấp Hội phụ nữ trong 

toàn tỉnh đã tham mưu với cấp ủy Đảng giới thiệu quần chúng ưu tú, kết quả có 

230/339 đồng chí nữ được kết nạp Đảng. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ 

chức nói chuyện chuyên đề về vai trò của phụ nữ trong thời đại mới. 

 2.3.Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên 

nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế 

 * Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên 

Tăng cường các giải pháp thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở 

Hội vững mạnh”, Hội LHPN tỉnh phát động các cấp Hội đăng ký 4 sáng kiến đề 

xuất giải pháp thực hiện hoạt động Hội tại cơ sở;100% cơ sở đăng ký thực hiện mô 

hình “Đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh” theo phương châm 3 cùng “Cùng 

nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”; 100% cán 

bộ chuyên trách các cấp đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị 

theo quy định. 

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên được các cấp Hội đặc biệt 

chú trọng, đến nay số hội viên toàn tỉnh là 353.511 (theo số liệu phần mềm quản lý 

hội viên ngày 08/6/2022). 

Hội LHPN tỉnh phối hợp với sở Nội vụ xây dựng kế hoạch vận động phụ nữ tôn 

giáo năm 2022. Linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng Website, facebook, zalo, đài phát 

thanh địa phương để đổi mới công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng vận động phụ nữ 

tôn giáo cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ Hội làm công tác tôn giáo để đảm bảo 

cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, phụ nữ...Tổ chức 

thăm hỏi, chúc mừng các ni sư nhân dịp lễ trọng đồng thời quán triệt, hướng dẫn hội 

viên, phụ nữ tín đồ Phật giáo đón lễ Phật Đản và mùa An cư Kiết hạ bảo đảm an toàn, 

trang trọng, tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật. 
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Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm 

Chương trình phối hợp số 11/CTPH - HLHPN - TWĐTNCS ngày 17/4/2018 về việc 

tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2018-2022. 

* Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp 

Cấp tỉnh: Thực hiện Kết luận số 69-KL/TU ngày 13/8/2021 của BTV Tỉnh uỷ 

Nam Định về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo Quy định 212-

QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư;  Hội LHPN tỉnh đã thực hiện quy trình 

kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức cơ quan chuyên trách, gồm 03 Ban và Văn phòng 

Hội LHPN tỉnh[30] với 24 cán bộ, công chức; Triển khai quy trình lấy phiếu giới 

thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 

2026 và giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031. 

+ Cấp huyện, thành phố: Tổng số cán bộ chuyên trách cấp huyện có 41 đồng 

chí. Trong 6 tháng đầu năm, cấp huyện có 3 đồng chí chuyển công tác, tăng 

cường cơ sở 1 đồng chí; tiếp nhận 02 đồng chí . Tích cực tham mưu Thường trực 

Huyện ủy bổ sung cán bộ Hội đảm bảo theo đề án vị trí việc làm, bổ sung quy 

hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-

2031. Có 04 đồng chí cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện, thành phố tham gia 

bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. 

+ Cấp cơ sở: 6 tháng đầu năm, cấp cơ sở kiện toàn bổ sung 02 Chủ tịch, 3 

phó chủ tịch. 100% cán bộ chuyên trách được tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng 

phần mềm cơ bản trong công tác Hội.  

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố giai đoạn 

2021-2022; Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với cấp uỷ các cấp chỉ đạo 

các cấp Hội kịp thời hướng dẫn Hội LHPN cấp cơ sở tham mưu với cấp uỷ để thực 

hiện sắp xếp, sáp nhập chi hội phụ nữ và kiện toàn chi hội trưởng đảm bảo hoạt 

động phù hợp với thực tiễn địa phương. 

* Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành 

bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội 

 Hội LHPN tỉnh chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa 

XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị 

khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, 

chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan cũng như các cấp 

hội phụ nữ trong tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế cơ quan, đơn vị, thực hiện 

quy chế dân chủ tại cơ sở; thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. 

Tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 

 
[30]. Bộ máy tổ chức cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh sau sắp xếp, kiện toàn gồm: Văn phòng và các Ban: 

Ban Xây dựng Tổ chức Hội, Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp, Ban Gia đình xã hội - Kinh tế. 
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chống các biểu biểu suy thoái về đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh 

vực văn hóa làm cho nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất. 

 Các cấp Hội tích cực tổ chức các hoạt động và phát huy tối đa hiệu quả công 

nghệ số trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động Hội. Hội LHPN cấp tỉnh ứng dụng 

phần mềm quản lý công việc Isoonlinend, trục liên thông, phần mềm quản lý hội 

viên, thi đua khen thưởng đến cấp huyện, thành phố. 100% Hội LHPN cơ sở thực 

hiện tuyên truyền, báo cáo hoạt động Hội trên zalo, facebook, fanpage, ..Tuyên 

truyền hội viên phụ nữ tích cực tham gia các cuộc thi bằng hình thức online [31]. 

* Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại 

  Các cấp Hội phụ nữ đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động đối ngoại nhân 

dân đạt hiệu quả, phối hợp với các ngành chức năng[32] tuyên truyền nâng cao hiểu biết 

của cán bộ hội cơ sở, hội viên phụ nữ về đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, của 

Hội, về vấn đề an ninh biên giới và hải đảo. Tổ chức các hoạt động đón đoàn công tác 

có yếu tố nước ngoài đảm bảo đúng quy định[33].Hội phụ nữ các cấp triển khai và tổ 

chức thực hiện tốt các chương trình hoạt động của các dự án quốc tế hỗ trợ như: vốn 

ANTP hộ gia đình, quỹ quay vòng làm công trình vệ sinh hộ gia đình, quỹ TYM. Tham 

gia lớp tập huấn về công tác đối ngoại do TW tổ chức[34]... 

* Đánh giá chung: 

 Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường 

vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện 

phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội theo 

chương trình, kế hoạch trọng tâm đề ra. Nổi bật, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt 

động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với chủ đề năm 

2022 “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XIII”, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo hoạt động 

Hội thực hiện tốt 02 khâu đột phá và thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người 

phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19; phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động ủng hộ chương 

trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; chương trình Triệu phần quà san sẻ 

yêu thương, chương trình Mẹ đầu đầu được đông đảo các tầng lớp phụ nữ, cộng 

đồng dân cư quan tâm, ủng hộ, tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo hiệu 

quả tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, được cấp 

 
[31] Các cuộc thi tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường, 75 năm kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng vũ 

trang tỉnh Nam Định, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết 

toàn dân tộc.. 

[32] Quân sự, Bộ đội biên phòng…. 

[33] Thực hiện chương trình phối hợp với công ty Intraco về sử dụng bếp tiết kiệm …… 

[34] Tham gia cuộc gặp mặt đối tác quốc tế “Chung tay vì sự tiến bộ của phụ nữ và phát triển bền vững”; 

"Tập huấn về lễ tân đối ngoại và nhạy cảm hóa” 
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ủy, chính quyền các cấp ghi nhận. 

Tuy nhiên, việc triển khai phong trào, hoạt động Hội vẫn còn tồn tại những khó 

khăn, hạn chế: Một số ít cán bộ Hội nắm bắt dư luận xã hội còn chậm, cập nhật 

thông tin chưa kịp thời. Một số cán bộ hội chưa thành thạo trong việc khai thác 

thông tin; sử dụng các phần mềm do Hội triển khai còn lúng túng. 

Nguyên nhân của hạn chế: Một số cán bộ Hội còn hạn chế trong việc tiếp cận 

công nghệ thông tin; cơ sở vật chất cho việc ứng dụng CNTT ở một số cơ sở chưa 

đảm bảo. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức học tập, thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu phụ nữ các cấp và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. 

2. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; 92 năm 

ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội 

viên phụ nữ tham gia các cuộc thi do Trung ương và các ngành phát động; Phối hợp 

với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Công an tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày 

Gia đình Việt Nam.Tổ chức các hoạt động nhân ngày Pháp luật Việt Nam và tháng 

hành động bình đẳng giới; tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2017-2021 và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 

2012. 

3. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ 

thị 05/CT- BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 

4 khóa XII của Ban chấp hành TW gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng 

người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. 

4. Xây dựng thí điểm mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với 

phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao 

và đô thị văn minh”. Tổng kết cuộc thi “Các công trình, phần việc tiêu biểu, sáng tạo 

của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn 

minh” giai đoạn 2022-2026 năm thứ nhất. Trao học bổng Hoàng Ngân năm 2022. 

5. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội 

Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ năm 2022. 

6. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022; Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH năm 2022. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất kiến nghị với Hội cấp trên: 

- Đề nghị TW Hội LHPN Việt Nam sớm có kế hoạch, hướng dẫn công tác thi 
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đua khen thưởng và “Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” để triển khai, 

thực hiện. 

- Tăng cường các lớp tập huấn về công nghệ thông tin, quản lý phần mềm cho 

đội ngũ cán bộ Hội. 

2. Kiến nghị với Đảng, Nhà nước: 

- Quan tâm tạo điều kiện nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội phụ 

nữ cơ sở. 

Trên đây là kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ 6 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các cấp Hội phụ nữ tỉnh 

Nam Định, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận 

- TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Lưu VT 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nhài 
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