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       HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

                          BAN THƯỜNG VỤ 
   

                          Số: 23/KH-BTV                

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Nam Định, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

 

  KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”  

tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An năm 2022 

--- 

 Thực hiện Kế hoạch số 967/KHPH-HLHPN-BTLBP ngày 28/12/2020 giữa 

Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức chương 

trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

73/KHPH-HPN-BĐBP, ngày 15/3/2021 giữa Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh Nam Định về việc phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng 

hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025; 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam 

Định thống nhất xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ 

nữ biên cương” tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An năm 2022. Nội 

dung cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: Tiếp tục phát huy kết quả hoạt động phối hợp của cán bộ, 

chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam Định cùng chung tay, 

góp sức tổ chức các hoạt động hướng về phụ nữ và Hội LHPN cơ sở thuộc khu vực 

biên giới khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra. 

2. Yêu cầu: Các hoạt động hỗ trợ đảm bảo thiết thực, phù hợp với nhu cầu, 

nguyện vọng và đặc thù của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thông Thụ, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An. 

 II. Nội dung hoạt động 

1. Phối hợp, thống nhất với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An về thời gian, nội dung chương trình hoạt 

động triển khai tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong; đồng thời tiếp tục theo dõi, 

đánh giá, nhân rộng hiệu quả mô hình sinh kế đã triển khai tại xã Môn Sơn, huyện 

Con Cuông giai đoạn 2018 - 2020. 

2. Hỗ trợ Hội LHPN xã Thông Thụ 01 bộ máy vi tính và nguồn lực triển 

khai thực hiện mô hình sinh kế “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” cho một số phụ nữ 

nghèo trên địa bàn xã.  
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+ Về quy mô của mô hình: do Hội LHPN tỉnh Nghệ An chỉ đạo, hướng dẫn 

Hội LHPN xã Thông Thụ, Hội LHPN huyện Quế Phong khảo sát, xây dựng kế 

hoạch đề xuất. 

+ Kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình: 50 triệu đồng (trích từ nguồn đóng góp 

của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các cấp Hội phụ nữ của tỉnh). 

2. Đoàn công tác đi thăm, tặng quà 10 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn của xã Thông Thụ. Giao lưu với cán bộ, hội viên, phụ nữ và cán 

bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng thuộc địa bàn xã Thông Thụ. 

 III. Thành phần, thời gian và nội dung chương trình đồng hành 

 1. Thành phần: 12 đồng chí. 

 - Hội LHPN tỉnh: gồm, đại diện Thường trực; Ban Thường vụ Hội LHPN 

tỉnh; Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện Hải Hậu (đơn vị tuyến biển của tỉnh). 

 - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: gồm, đại diện Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; đại diện Lãnh đạo phòng chính trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

Cảng Hải Thịnh, huyện Hải Hậu; Hội Phụ nữ Biên phòng; Tổ chuyên mục. 

 2. Thời gian: 03 ngày, từ 25 - 27/5/2022. 

 3. Nội dung chương trình đồng hành: xin gửi kèm theo 

 IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về chủ 

trương Kế hoạch triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phu nữ biên cương” tại 

xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo yêu cầu Kế 

hoạch đề ra.   

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội 

LHPN tỉnh phân công cán bộ làm đầu mối tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung  

điều kiện cho đoàn công tác; kịp thời tuyên truyền các hoạt động của đoàn công tác 

và bố trí phương tiện đưa đón đoàn theo Kế hoạch. 

3. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh giao Ban xây dựng tổ chức Hội là đầu 

mối phối hợp với bộ phận đầu mối của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu 

thành phần đoàn, các điều kiện đảm bảo cho đoàn công tác. Chuẩn bị các điều kiện 

vật chất ủng hộ, quà tặng cho xã Thông Thụ. Giữ mối liên hệ và thống nhất với 

Hội LHPN tỉnh Nghệ An, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Hội LHPN xã 

Thông Thụ về các hoạt động chương trình đồng hành. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên 

cương” năm 2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định, trân trọng đề 

nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố; Hội Phụ nữ BCH Bộ đội 
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Biên phòng tỉnh chủ động báo cáo cấp ủy, lãnh đạo, Thủ trưởng đơn vị quan tâm 

ủng hộ, tạo điều kiện phối hợp để Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên 

cương” đạt hiệu quả. 

 Trân trọng đề nghị Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp trong triển khai thực 

hiện các hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ  biên cương” tại 02 xã (xã Môn Sơn, 

huyện Quế Phong và xã Thông Thụ, huyện Thông Thụ được TW Hội LHPN Việt 

Nam phân công) được thống nhất, hiệu quả. 

Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ với đồng chí Ngô Thị Hoa - Trưởng Ban Xây 

dựng tổ chức Hội - Hội LHPN tỉnh; số điện thoại: 0985.836.568./. 

 

Nơi nhận:                         

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;                               

- Hội LHPN các huyện, thành phố;                   

- Hội Phụ nữ BCH BĐBP tỉnh; 

- Hội LHPN tỉnh Nghệ An;             

- Hội LHPN huyện Quế Phong;                 

-  Lưu: TC, VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Định 
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