
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN THƯỜNG VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 02/HD-BTV           Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2022 
 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội năm 2022 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Kế hoạch 

số 31-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy tỉnh Nam Định về tuyên 

truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Căn cứ 

chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định, 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn các cấp Hội triển khai, thực hiện công 

tác tuyên truyền năm 2022 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ về các chủ trương của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Củng cố, bồi đắp niềm tin của các 

tầng lớp phụ nữ vào sự nghiệp đổi mới đất nước, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý 

của Nhà nước; cổ vũ, khích lệ cán bộ, hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn, thách 

thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, thi đua 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 

và địa phương, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.  

- Khơi dậy niềm tự hào với truyền thống vẻ vang của dân tộc và những 

phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ 

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Nêu gương và học tập những điển hình 

tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong phong trào phụ nữ, trong thực hiện 

Chỉ thị 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 các nhiệm vụ  trọng tâm của Hội. 

- Các cấp Hội lựa chọn hoạt động tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm đảm bảo các quy định  nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực 

tham gia. 

         II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 1. Nội dung tuyên truyền 

1.1- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; kết quả hoạt động công tác Hội, phong trào thi đua, các 

gương điển hình. 
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- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội của tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội thực hiện nghị quyết Đại hội 

phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục 

tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các 

cơ hội, nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình 

thường mới. 

- Tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII. 

- Tiếp tục tuyên tuyền văn bản pháp luật mới, chú trọng các văn bản Luật, 

dự thảo Luật sửa đổi, các quy định, chế độ chính sách…trong năm 2022 có liên 

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. 

- Tuyên truyền kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nam Định 

2022 với 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”; Chương trình đồng hành cùng phụ 

nữ biên cương giai đoạn 2021- 2025; các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ 

trọng tâm công tác Hội gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4… 

- Tuyên truyền và biểu dương, tôn vinh những điển hình tập thể, cá nhân tiêu 

biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ 

nữ… 

- Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội, chủ động đánh giá, 

dự báo diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân.   

1.2- Tuyên tuyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã 

hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 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” với chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện phong trào thi đua của Hội “Xây 

dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, chú trọng tuyên 

truyền, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong mọi lĩnh vực. 
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- Tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, 

của địa phương năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 

2022 của đất nước, của tỉnh. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ 

tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và 

đô thị văn minh. 

1.3- Tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của đất nước, của tỉnh và của Hội. 

* Các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước 

- 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và 

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) 

- Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2022). 

- Kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022) 

- Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2022).  

- Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-

19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-

2/9/2022) 

- Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). 

- Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, 

Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Tuyên 

truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907-

09/02/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban chấp 

hành Trung ương Đảng CSVN (9/7/1912-9/7/2022); 110 năm ngày sinh đồng chí 

Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương 

Đảng CSVN; 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022), chủ 

tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ); 100 năm Ngày sinh đồng 

chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (28/3/1912- 

28/3/2022)... 

* Kỷ niệm ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng, ngày thành lập, ngày 

truyền thống của Hội 

- Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến sẽ diễn ra từ 9-11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là 

sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước. Các 
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cấp Hội tập trung tuyên truyền theo hướng dẫn số 23/HD-BTV ngày 8/10/2020 của 

Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh. 

- Kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 112 năm Ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3: Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ; Phát động phong trào thi đua, cuộc vận 

động góp phần thực hiện 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”; tham gia xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…  

- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 

20/10/2022) và ngày Phụ nữ Việt Nam: Tuyên truyền về lịch sử Hội LHPN Việt 

Nam và phong trào phụ nữ 92 năm xây dựng và phát triển; tuyên truyền các điển 

hình, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là 

những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác… 

2. Hình thức tuyên truyền 

Các nội dung tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, liên tục dưới 

nhiều hình thức, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương và tình hình phòng 

chống dịch Covid-19: 

- Khai thác tài liệu, thông tin, báo, tờ rơi và trang Web của Hội. 

- Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, chuyên trang, chuyên mục 

trên Báo phụ nữ Việt Nam, Báo Nam Định, Đài phát thanh truyền hình, Báo điện 

tử, Cổng thông tin tỉnh, trang Web của Hội; Hệ thống đài truyền thanh, truyền hình 

các huyện, thành phố và cơ sở...Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để tuyên 

truyền và truyền tải thông tin kịp thời, chính xác: zalo, facebook, fanpage… 

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động như: Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng, 

hội thảo, mít tinh, tọa đàm, hội thi, gặp mặt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giáo 

dục truyền thống, sinh hoạt chi/tổ phụ nữ, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao, các mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và các chương trình phối hợp… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN tỉnh 

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp là đầu mối tham mưu xây 

dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cấp Hội triển khai, tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền và các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, của tỉnh và 

của Hội trong năm 2022.  

- Phối hợp lồng ghép tổ chức hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên của Hội. Tổng hợp báo cáo, phản ánh kịp thời công tác nắm bắt dư 
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luận xã hội, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ về Hội cấp 

trên. 

- Duy trì hiệu quả trang Web của Hội LHPN tỉnh; fanpage của Hội LHPN 

tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền hoạt động nổi bật, 

gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ của Hội.  

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp Hội phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, giới 

thiệu, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình 

hay, cách làm tốt.  

2. Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị  

- Căn cứ hướng dẫn của BTV Hội LHPN tỉnh và cấp ủy cùng cấp, xây dựng 

kế hoạch cụ thể, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ sở Hội và hội viên phụ nữ thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022 đảm 

bảo phù hợp, hiệu quả. 

- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội 

trong báo cáo định kỳ hàng tháng. Thực hiện quy định của Hội LHPN tỉnh về giới 

thiệu gương điển hình, cung cấp tin/bài về hoạt động của Hội… 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! 

2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2022)! 

3. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2022)! 

4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954-07/5/2022)! 

5. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)! 

6. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890-19/5/2022)! 

7. Phụ nữ Nam Định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh! 

8. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII! 

9. Nhiệt liệt chào mừng 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm 

Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022)! 

10.  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022! 
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11.  Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng 

Ngày pháp luật Việt Nam! 

12.  Phụ nữ Nam Định tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam! 

Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2022 của Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh, đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị căn cứ xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 
 

 

Nơi nhận 

- TW Hội LHPN Việt Nam (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Hội LHPN huyện, thành phố;    (Để thực hiện) 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Lưu BTG, VT. 

 

          TM. BAN THƯỜNG VỤ 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                             

 

           Lê Thị Thúy Nhài 
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