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KẾ HOẠCH
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội
đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thực hiện Kế hoạch số 8a/KH-ĐCT ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Đoàn
Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc 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; Kế hoạch trọng tâm công tác Hội năm 2022 về việc triển khai học tập
Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 20212026, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại
biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh
Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua 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 và Nghị quyết Đại
hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm giúp các cấp
Hội phụ nữ, cán bộ, hội viên phụ nữ trong hệ thống Hội nắm vững những nội
dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; tạo sự thống nhất về ý
chí và hành động trong toàn hệ thống, sự đồng thuận cao của phụ nữ trong triển
khai thực hiện Nghị quyết; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy tình
thần đoàn kết và khát vọng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị
quyết đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của
Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
2. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai
thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Hội; việc triển khai phải được tiến hành
thường xuyên, nghiêm túc, trong suốt cả nhiệm kỳ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc
tổ chức học tập Nghị quyết theo hướng vừa nghiên cứu nắm vững những nội dung
chủ yếu, vừa liên hệ sâu sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đề cao
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việc tự nghiên cứu, tự học tập và thảo luận, quán triệt sâu sắc Nghị quyết trong
các tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội quán triệt cán bộ, hội viên tham gia học tập đầy
đủ, có đánh giá, rút kinh nghiệm, sau hội nghị có thảo luận đề xuất giải pháp của
cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm.
3. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết
Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị; các cấp
Hội xác định rõ những việc phải làm, những mục tiêu cần đạt, thời gian hoàn
thành; phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, từng nội dung công việc
để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
4. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải được
tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ
biến, quán triệt; tập trung nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao
tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội và người đứng đầu trong lãnh đạo Hội, chỉ
đạo và truyền đạt, quán triệt Nghị quyết; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ
Hội, hội viên trong học tập Nghị quyết.
5. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết kết
hợp phương thức trực tiếp và trực tuyến, đồng thời kết hợp thực hiện tốt các nhiệm
vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo
tính thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt
- Tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết;
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII về các văn kiện Đại hội đại
biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; văn kiện Đại hội Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Các Nghị quyết của BCH Hội LHPN tỉnh Nam
Định nhiệm kỳ 2021-2026; Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến năm 2030 và tầm
nhìn đến 2035; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi).
2. Phương pháp, thời gian thực hiện
- Tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do Thường trực
Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức (theo hình thức trực tiếp, kết
nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của tỉnh, các địa phương, đơn vị
trên địa bàn tỉnh). Cụ thể:
- Thời gian: 3 ngày, từ 27-29/4/2022 (khai mạc 08h00 ngày 27/4/2022).
- Địa điểm:
+ Tại điểm cầu tỉnh: Phòng họp Tầng 3 Tỉnh ủy
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+ Tại các huyện, thành phố và cơ sở: Theo hệ thống cầu truyền hình trực
tuyến của Đảng, Nhà nước tại các địa phương.
- Thành phần mời tham dự:
+ Tại điểm cầu cấp tỉnh: Ủy viên BCH cơ cấu Hội LHPN tỉnh khóa XVII;
Cán bộ chuyên trách Hội cấp tỉnh; Chủ tịch Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc.
+ Tại điểm cầu cấp huyện, thành phố và cơ sở: Ủy viên BCH Hội LHPN
huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; Cán bộ Hội chuyên trách các cấp; chi
trưởng chi hội phụ nữ (nơi có kết nối điểm cầu).
Đây là hội nghị tập huấn triển khai trực tuyến diện rộng theo hệ thống cầu
truyền hình trực tuyến của Đảng, Nhà nước, đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội
LHPN các huyện/thành phố liên hệ với Văn phòng Huyện/Thành ủy, UBND
huyện/thành phố để được hỗ trợ về địa điểm, các điều kiện kỹ thuật kết nối điểm
cầu vào điểm cầu của Trung ương từ ngày 27-29/4/2022. Thời gian tổng duyệt kết
nối các điểm cầu trực tuyến 8h30-11h30 ngày 26/4/2022. Thông báo khẳng định
số lượng điểm cầu, số đại biểu tham gia từng điểm cầu về Hội LHPN tỉnh (qua
đồng chí Ngô Thị Hoa chuyên viên Ban Tuyên giáo - CSLP, số điện thoại
0389921832 để tổng hợp báo cáo Trung ương).
- Sau dự hội nghị học tập Nghị quyết do Trung ương tổ chức, Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt gắn với thảo luận điều chỉnh, bổ sung
Kế hoạch toàn khóa của BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII, cụ thể hóa các chỉ tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch hàng năm đảm bảo phù hợp với tình hình thực
tế và nhiệm vụ chính trị của tỉnh Nam Định. Hoàn thành trước ngày 30/5/2022.
- Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết của cấp mình và tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt tới tất cả cán bộ, hội viên
và phụ nữ với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm các chi tổ
hội và các tầng lớp phụ nữ đều được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Đồng chí
Chủ tịch Hội trực tiếp làm báo cáo viên; sau hội nghị học tập, quán triệt, cán bộ, hội
viên tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và có đề xuất giải pháp. Thời gian hoàn thành
các hội nghị cấp huyện, cấp cơ sở trước ngày 30/6/2022.
3. Tài liệu học tập nghị quyết: Sử dụng tài liệu do TW Hội LHPN Việt
Nam và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định biên soạn cung cấp (tài liệu sẽ
được gửi qua email, nhóm zalo và đăng tải trên website của Hội LHPN tỉnh
phunu.namdinh.gov.vn).
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III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT
1. Việc xây dựng chương trình hành động phải được đổi mới theo hướng cụ
thể, thiết thực; lựa chọn đúng những việc của địa phương, đơn vị mình cần tập
trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần
thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XVII; tiến hành thảo luận, rà
soát, bổ sung những nội dung mới vào Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết của địa phương, đơn vị mình (thành 01 chương trình hành động chung là
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).
2. Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, thành phố, cơ sở bố trí thời gian thỏa
đáng, thảo luận kỹ càng, thấu đáo và xây dựng chương trình hành động của cấp
mình để triển khai thực hiện tại Hội nghị cán bộ, Hội viên, phụ nữ không rập
khuôn theo chương trình hành động của cấp trên.
3. Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị, cơ sở lãnh đạo xây dựng
kế hoạch hành động; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, trong
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc
lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XVII. Kết quả thực hiện
chương trình hành động của tập thể, là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình và
phê bình, đánh giá tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt và 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 tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết tới cán bộ, hội viên,
phụ nữ trong toàn tỉnh.
- Tổ chức tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc
lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII theo kế
hoạch đề ra.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị
quyết của các cấp Hội.
- Giao Văn phòng Hội LHPN tỉnh phối hợp với các Ban trong tổ chức triển
khai Nghị quyết; Liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh để được hỗ trợ về
địa điểm, các điều kiện kỹ thuật kết nối điểm cầu; đảm bảo công tác hậu cần để tổ
chức hội nghị quán triệt nghị quyết.
- Giao Ban Tuyên giáo là đầu mối tổng hợp, chuẩn bị bộ tài liệu tập huấn
Nghị quyết trong các cấp Hội; theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức học
tập, quán triệt Nghị quyết của Hội LHPN các huyện, thành, đơn vị trực thuộc.
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2. Cấp huyện và cơ sở
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn Hội phụ nữ cấp cơ sở tổ chức
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn
quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương.
- Báo cáo Thường trực Huyện/Thành ủy tổ chức hội nghị phổ biến, quán
triệt Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ Hội cấp huyện, cấp cơ sở; Chỉ đạo 100% cơ sở
Hội và 100% chi/tổ phụ nữ phổ biến, học tập Nghị quyết và chương trình hành động
đến hội viên phụ nữ và tổ chức thường xuyên việc học tập các chuyên đề trong cả
nhiệm kỳ phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.
- Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc chịu
trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội cơ sở, phân công Thường trực
Hội và báo cáo viên cấp huyện, thành phố trực tiếp phổ biến nội dung cơ bản của
Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, phụ nữ tại cơ sở (lựa chọn các giảng viên, báo
cáo viên có kinh nghiệm tham gia quán triệt Nghị quyết). Thường xuyên liên hệ,
trao đổi với cán bộ của tỉnh Hội được phân công phụ trách, theo dõi đơn vị để
cùng nhau giải quyết các vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết tại cơ sở.
Tổng hợp kết quả triển khai học tập nghị quyết của các cấp Hội báo cáo Hội cấp trên
trong báo cáo định kỳ đã quy định.
- Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết tăng cường nắm tình hình và dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên, phụ nữ
để kịp thời có định hướng tuyên truyền đúng tinh thần nghị quyết, bám sát nhiệm
vụ chính trị của địa phương, đơn vị phù hợp, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt
và 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 tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 2026. Đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố, các đơn vị triển
khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy;
(để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh,
- Thường trực Hội LHPN tỉnh;
- Các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN các huyện, thành phố; đơn vị trực thuộc
- Lưu: VT, Ban TG - CSLP.

Lê Thị Thúy Nhài
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