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HỘI LHPN TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƯỜNG VỤ 

                     
          Số: 64/BC- BTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Nam Định, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của các cấp Hội tháng 5/2022 

 

I- Tình hình tư tưởng, đời sống các tầng lớp phụ nữ 

Tháng 5/2022, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Nam Định tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng, tư tưởng ổn định, yên tâm lao động, công tác, hăng hái thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và kỷ 

niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Dư 

luận đặc biệt quan tâm các sự kiện diễn ra trong nước như Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương lần thứ 5 khóa XIII của Đảng; Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á 

nhất là môn bóng đá nam bảng B được tổ chức tại tỉnh Nam Định và hội nghị quán 

triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII… 

Bên cạnh đó, các tầng lớp phụ nữ có một số vấn đề băn khoăn, lo lắng: 

Vấn đề đuối nước là mối quan tâm của các phụ huynh, nhất là với những 

gia đình có con nhỏ nhất là trong dịp nghỉ hè. Vì vậy cần có sự phối hợp của các 

ban, ngành, đoàn thể và gia đình trong việc quản lý, giáo dục nhắc nhở con trẻ 

về kiến thức thức phòng, chống đuối nước. 

II. Kết quả hoạt động 

1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn 

quốc lần thứ XIII 

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 

trực tuyến tại 49 điểm cầu với 1.579 cán bộ Hội các cấp tham dự. Trong phiên 

khai mạc, cùng với đại biểu cả nước, các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nam Định đã 

hưởng ứng nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên 

cương” theo cú pháp “BC gửi 1406”. Mỗi đại biểu tham dự đã nhắn tin và ủng 

hộ ít nhất 01 tin nhắn trị giá 20.000đ. Các đại biểu đã tích cực, nghiêm túc tham 

gia học tập, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung theo định hướng và yêu cầu 

của Ban tổ chức hội nghị. Hội nghị tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XIII của Trung ương Hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu 

rộng, giúp cán bộ, hội viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của nội 
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dung văn kiện đại hội đồng thời cũng tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành 

động trong các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở. 

Sau hội triển khai học tập Nghị quyết của Trung ương, Hội LHPN tỉnh 

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết tới đội 

ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp tại tỉnh (dự kiến vào tuần 3 của tháng 

5/2022); báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết là các đồng chí Thường vụ Hội 

LHPN tỉnh. 

2. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) 

- Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dịp sinh 

hoạt hội viên quý II/2022, Hội LHPN tỉnh đã triển khai Kế hoạch về 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 đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” tới 100% cơ sở Hội. 

- Tuyên truyền cán bộ, HVPN và nhân dân đón xem chương trình “Người 

mẹ làng sen” do TW Hội phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. 

- Triển khai cuộc thi Dân vũ thể thao do TW Hội phát động tới 100% cơ 

sở Hội, thu hút đông đảo cán bộ, HVPN hưởng ứng tham gia. Đến nay đã nhận 

được 218 video dự thi; Hội LHPN tỉnh đang tiến hành lựa chọn 02 bài về Ban tổ 

chức cuộc thi TW Hội. 

- Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền trên hệ thống loa đài, phát thanh; Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đường 

dong ngõ xóm; hướng dẫn cơ sở Hội tổ chức sinh hoạt chi hội phụ nữ, sinh hoạt 

các CLB và tổ chức hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động: giao lưu văn hoá, 

văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi dân vũ tại 2.876/3.527 chi hội và 226 cơ sở 

Hội trong toàn tỉnh.  

3. Tổ chức các hoạt động nhân tháng Nhân đạo  

Nhân Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng- Lan tỏa 

hành động nhân ái”, các cấp Hội tỉnh Nam Định tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ 

cho hội viên, phụ nữ, trẻ em trong tỉnh với nhiều việc làm ý nghĩa nhằm lan tỏa 

mạnh mẽ, rộng khắp những hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng 

đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Cụ thể: 

- Tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022, Hội LHPN tỉnh phối hợp 

với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định tổ chức tặng quà cho 100 phụ nữ nghèo, có 

hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu đồng; Tổ chức rà soát 30 trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn được nhận xe đạp do Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ.  

- Hội LHPN cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng hơn 300 suất quà, 
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xe lăn, hỗ trợ cho gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị 

giá 105 triệu đồng[1]; Bàn giao MATT cho gia đình phụ nữ nghèo tại thành phố 

Nam Định trị giá 40 triệu đồng. Tiếp tục chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Cặp lá yêu 

thương, các cấp Hội đã hỗ trợ 52 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 35,5 

triệu đồng.  

4. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, 

tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

Hội LHPN tỉnh triển khai tới các cấp Hội cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 

năm 2022 do TW Hội LHPN phát động. Đến nay 10/10 huyện, thành phố gửi 41 

ý tưởng về tỉnh tham gia; Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học và công 

nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức chấm điểm các ý tưởng qua Link 

của Hội LHPN tỉnh. 

Các cấp Hội phụ nữ phối hợp với chi nhánh TYM trong toàn tỉnh tổ chức 

nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống TYM (1992-

2022): (1)Khai trương quỹ TYM tại 02 cơ sở của huyện Giao Thủy, Trực Ninh 

[2]; (2)Tuyên tuyền hội viên tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp thành viên TYM”; 

(3)Tổ chức hội thi nấu ăn tại 07 xã huyện Giao Thủy; (4)Hỗ trợ cho thành viên 

TYM có hoàn cảnh khó khăn tại Vụ Bản [3]. 

Triển khai "Tháng vận động BHXH toàn dân", tiếp tục chỉ đạo Hội phụ 

nữ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền mua thẻ BHYT, BHXH góp phần 

giữ vững tỷ lệ bao phủ BHYT bền vững. Từ tháng 15/4/2022 đến 15/5/2022 các 

cấp Hội đã tuyên truyền, vận động mua  6771 thẻ BHYT và 60 sổ BHXH; trao 

tặng thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Tiếp tục thực hiện chương trình truyền thông và phân phối miễn phí bếp 

đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước cho HVPN, trong tháng 5/2022, Hội 

LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị trao tặng 900 

bếp và truyền thông phân loại và xử lý rác thải tại nguồn thu hút 1.300 hội viên, 

phụ nữ tham gia. 

5. Công tác xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022 

Hội LHPN tỉnh hoàn thiện thủ tục đề nghị TW Hội LHPN Việt Nam xét 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 2022 cho 147 

cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn (trong đó lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh là 15 

cá nhân; Lãnh đạo cấp cơ sở: 09 cá nhân; cán bộ Hội các cấp: 108 cá nhân; Hội 

viên: 15 cá nhân). 

 
[1]- Tiêu biểu như Hội LHPN thành phố tặng 260 suất quà trị giá 76 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó 

khăn. 

[2]- Tổng 107 thành viên tham gia với tổng số tiền giải ngân 5,4 tỷ đồng. 

[3]- Hỗ trợ gia đình có thành viên TYM không may qua đời với số tiền trên 2 triệu đồng. 
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6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội 

LHPN các cấp năm 2022 của Đoàn Chủ tịch TW Hội, Hội LHPN tỉnh cử 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. 

7. Các hoạt động khác 

- Hội LHPN tỉnh triển khai tới Hội LHPN các huyện/thành phố các hoạt 

động dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2566 và mùa An cư Kiết hạ năm 2022 đảm bảo 

diễn ra trang nghiêm, an toàn và theo đúng quy định. Hội LHPN các cấp phối 

hợp với các ngành/đoàn thể tổ chức thăm, chúc mừng các chùa trên địa bàn tỉnh. 

- Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Hội 

LHPN tỉnh triển khai, hướng dẫn 10/10 huyện/thành phố tổ chức các hoạt động: 

(1)Phối hợp với các ngành tổ chức truyền thông về An toàn thực phẩm, an toàn 

giao thông cho 200 HVPN các huyện Vụ Bản, Ý Yên; (2)Phối hợp với nhãn 

hàng Milo và Hội LHPN 7 huyện[4] hướng dẫn 90 xã tham gia hội thảo trực 

tuyến Milo Livestream với chủ đề “Bí quyết dinh dưỡng - nuôi con năng động” 

thu hút 38.104 người tham gia với tổng số tiền quà là 952, 6 triệu đồng. 

- Hội LHPN tỉnh triển khai các tài liệu về tình huống pháp luật về thu hồi 

đát, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Sở Tư pháp biên 

soạn tuyên truyền tới hội viên, phụ nữ và nhân dân. 

* Đánh giá chung: Trong tháng 5/2022, các cấp Hội tổ chức các hoạt 

động của Hội đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cấp tỉnh và 10/10 huyện, thành phố 

đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 68 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia triển khai, 

học tập Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do TW Hội tổ 

chức. Thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội, kịp thời thăm 

hỏi, động viên và tặng quà các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ  gặp tai nạn rủi 

ro đột xuất. Các hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia góp 

phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo năm 2022. 

II- Nhiệm vụ tháng 6/2022 

1. Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị tổ chức học tập, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 

cán bộ Hội LHPN các cấp. 

2. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục sinh hoạt Hội quý II/2022, Tổ chức các 

hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ 

sang con, ngày “Gia đình Việt Nam”, “Ngày hội gia đình hạnh phúc” 28/6;  Phối 

 
[4] Vụ Bản, Hải Hậu, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực 



5 

 

hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới” và tháng hành 

động Phòng, chống ma túy. 

3. Đón đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc về 

các nội dung: triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XIII và công tác hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; các hoạt động 

phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng 

Chính sách xã hội, hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên 

Tình Thương (TYM) và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển 

kinh tế (Từ ngày 19-20/5/2022). 

4. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 938, Đề án 939 gắn với tổ chức 

Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. 

5. Tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến “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. 

6. Triển khai để cử xét trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022; 

Tổ chức vòng Sơ loại Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống Hội do 

TW Hội LHPN Việt Nam phát động. 

7. Triển khai các hoạt động phối hợp với các ngành:  

-  Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tổ chức các hoạt động chương 

trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Thông Thụ, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An. 

-  Phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt 

động Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH 6 tháng đầu năm. 

8. Tổ chức Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng 5/2022 và nhiệm vụ trọng tâm 

tháng 6/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;            Để báo cáo 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Thị Thúy Nhài 
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