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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của các cấp Hội tháng 4/2022
I- Tình hình tư tưởng, đời sống các tầng lớp phụ nữ
Cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tin tưởng và chấp hành tốt các chủ
trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế xã
hội của tỉnh. Đặc biệt, các tầng lớp phụ nữ và hội viên phấn khởi hăng hái thi
đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày
giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hướng tới kỷ niệm 132
năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).
Bên cạnh đó, các tầng lớp phụ nữ có một số vấn đề băn khoăn, lo lắng:
Lo ngại khi mùa hè các gia đình sử dụng điện nhiều nên khả năng cắt điện
luôn phiên rất dễ xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Vấn đề vệ sinh
an toàn thực phẩm như dùng hóa chất, chất kích thích trong trồng trọt, chăn
nuôi, bảo quản thực phẩm; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm
và ăn uống chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm gây tâm lý lo
lắng cho người tiêu dùng.
II. Kết quả hoạt động
1. Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ
nữ toàn quốc lần thứ III
Các cấp Hội tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn
quốc lần thứ XIII tới 100% cơ sở Hội trong toàn tỉnh thu hút đông đảo cán bộ,
hội viên phụ nữ dự nghe.
Hội LHPN tỉnh trực tiếp chỉ đạo hội LHPN các cấp tổ chức nhiều hoạt
động chào mừng thành công của Đại hội: (1)Tích cực hưởng ứng chương trình
trồng cây xanh [1] (2)Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến ngày 15/4/2022,
toàn tỉnh đã vận động các nguồn lực nhận đỡ đầu 134 trẻ em mồ côi[2]. Trong
tháng 4, Hội LHPN các cấp đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 32 cháu mồ côi trị giá
[1]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.
[2].Trong đó Hội LHPN tỉnh vận động nhà hảo tâm đỡ đầu 02 cháu mồ côi tại huyện Ý Yên năm 2022
với tổng số tiền là 7.200.000đ.
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gần 16 triệu đồng. Các cấp Hội kịp thời vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng
hộ các gia đình hội viên gặp rủi ro, tai nạn, trẻ em không nơi nương tựa với tổng
số tiền trên 130 triệu đồng[3], (3)Tiếp tục vận động các nguồn lực và phối hợp
với Hội LHPN các huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng MATT cho phụ nữ
nghèo[4].
2. Hoạt động sơ kết công tác Hội quý I/2022
Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức sơ kết công tác Hội quý
I/2022, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Các cấp Hội tiếp tục tập trung triển khai
thực hiện Nghị quyết chuyên đề triển khai tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội
phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và các chuyên đề Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ
nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các chương trình
“Mẹ đỡ đầu”, học bổng Hoàng Ngân, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên
cương” nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở.
3. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường,
tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
Ban quản lý Quỹ quay vòng tỉnh đã giải ngân cho 93 thành viên vay với
tổng số tiền 930 triệu đồng tại 6 xã/2 huyện Xuân Trường, Vụ Bản đảm bảo an
toàn, cho vay đúng đối tượng. Bên cạnh đó, các cấp Hội duy trì hiệu quả hoạt
động nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT;
TYM để hỗ trợ HVPN tiếp cận vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh,
tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phối hợp tổ chức
khai trương vốn quỹ TYM tại 02 cơ sở của huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng[5] với
111 thành viên tham gia.
Triển khai rà soát, thu thập thông tin các mô hình giảm nghèo do các cấp
Hội hỗ trợ thành lập giai đoạn 2017-2021 và xây dựng kế hoạch phát triển mô
hình giảm nghèo phù hợp giai đoạn 2022-2025; 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 Dự án IPSC và Bộ Kế
hoạch & đầu tư tổ chức.
Tiếp tục chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động cán
bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia mua thẻ BHYT - vì sức khỏe gia
đình[6], tuyên truyền tuyên truyền chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới, hưởng
ứng Giờ trái đất năm 2022 và thực hiện VSMT [7], tích cực tham gia phong trào
thi đua “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”; tiếp tục duy trì và nhân rộng
[3]. Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng hỗ trợ 04 gia đình khó khăn trị giá trên 85 triệu đồng; Hội LHPN
huyện Xuân Trường tiếp nhận từ Ủy ban MTTQ huyện và trao tặng 1,2 tấn gạo cho 1200 HVPN, trẻ
em nghèo.
[4]Hỗ trợ xây dựng 04 Mái ấm tình thương trị giá 175 triệu đồng tại Thành phố, Nam Trực, Hải Hậu.
[5] Xã Hải Phúc (huyện Hải Hậu), TT Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng)
[6] .Vận động được trên 8563 thẻ BHYT.
[7]. Trồng mới 95 km đường hoa và nhân rộng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”
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mô hình "Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình". 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.
Phối hợp với Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO ký
hợp đồng triển khai thực hiện Chương trình phân phối miễn phí 40.000 bếp đun
tiết kiệm năng lượng và 20.000 bình lọc nước cho HVPN tại 10 huyện, thành
phố trong 02 năm (2022- 2023). Trong tháng 4/2022, Hội LHPN tỉnh phối hợp
với Ban Kinh tế TW Hội và Công ty Intraco tổ chức hội nghị triển khai chương
trình tại tỉnh 02 xã của huyện Hải Hậu[8].
4. Công tác cán bộ, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức Hội.
Cấp tỉnh: Hội LHPN tỉnh 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: tích cực tham mưu Thường trực Huyện ủy bổ
sung cán bộ Hội đảm bảo theo đề án vị trí việc làm, rà soát, bổ sung quy
hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ
2026-2031. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai việc rà soát
đội ngũ chi hội trưởng sau khi sát nhập thôn/xóm/tổ dân phố; kịp thời kiện toàn,
củng cố đội ngũ cán bộ chi hội để ổn định hoạt động.
5. Các hoạt động khác
Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp phụ nữ nâng
cao nhận thức về dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đồng
thời nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia
đình (sửa đổi).
Tham gia các hội thảo, tập huấn do trung ương, các ngành tổ chức: (1)
cuộc gặp mặt đối tác quốc tế “Chung tay vì sự tiến bộ của phụ nữ và phát triển
bền vững”, (2) hội thảo giới thiệu về các quy chuẩn, thủ tục xuất khẩu hàng hóa
ra thị trường nước ngoài do TW Hội tổ chức, (3)tập huấn “Nâng cao năng lực
trong công tác điều phối dịch vụ thiết yếu liên ngành cho phụ nữ bị bạo lực” do
Bộ lao động& thương binh xã hội tổ chức.
Hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương và tỉnh tổ chức: (1)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” do TW Hội LHPN Việt Nam và Tổng
cục phòng chống thiên tai & UN Women tổ[9]; (2)Cuộc thi tìm hiểu 75 năm
[8]. Trao tặng 600 bếp đun không khói và 200 bình lọc nước cho HVPN xã Hải Hà, Hải Thanh huyện
Hải Hậu.
[9]. Toàn tỉnh có 136 bài trong đó 65 thông điệp khẩu hiệu cổ đồng, 27bài thơ, 6 clip, 38 bài viết đề
của các gương mặt phụ nữ và sáng kiến tiêu biểu gửi về Ban tổ chức cuộc thi.
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truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định (20/4/1947- 20/4/2022)[10];
(3)Phát động hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến trong các cấp Hội nhằm hưởng
ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" do
TW Hội phát động nhằm tạo thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức
khỏe cho cán bộ hội viên, phụ nữ [11]; (4)Triển khai cuộc thi viết chính luận về
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ
chức
Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ đón xem 03 tập của bộ phim tài
liệu “Hoa lửa” phát sóng vào tối ngày 13, 14, 15/4/2022 trên sóng VTV1 do
Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo sản xuất,
báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện.
* Đánh giá chung: Trong tháng 4/3022, Hội LHPN tỉnh bám sát chỉ đạo
của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Hội LHPN tỉnh đã tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai các hoạt động Hội đảm bảo kế hoạch đề
ra như tổ chức sơ kết hoạt động công tác Hội quý I/20022, tuyên truyền sâu rộng
kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; làm 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 5/2022
1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai: Nghị quyết Đại hội phụ nữ
ác cấp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN các cấp.
2. Tổ chức các hoạt động: Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 132 năm ngày sinh
nhật Bác 19/5. Triển khai các hoạt động hưởng ứng: Tháng hành động An toàn
thực phẩm và Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường.
3. Chỉ đạo các cấp Hội tập trung hoàn thiện Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2022 trình Đoàn Chủ tịch
TW Hội LHPN Việt Nam xem xét, phê duyệt theo quy định.
4. Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia hưởng ứng các Cuộc thi do
TW Hội LHPN Việt Nam, các ngành tổ chức. Đẩy mạnh các hoạt động Chương
trình “Mẹ đỡ đầu”; Triệu phần quà san sẻ yêu thương; thu nộp Quỹ Học bổng
Hoàng Ngân để tổ chức phát thưởng cho con cán bộ Hội, hội viên phụ nữ nghèo
học giỏi năm 2022 đảm bảo theo quy định.

[10]. Có 1.397 cán bộ hội viên phụ nữ nhân dân tham gia cuộc thi
[11].Tiêu biểu Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội thi Dân vũ trực tuyến huyện Nghĩa Hưng năm 2022

4

5. 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.
6. 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 Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai chương trình
hỗ trợ miễn phí bếp đun tiết kiệm năng lượng, bình lọc nước cho hội viên phụ
nữ tại các huyện, thành phố.
- Phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tặng 30 xe đạp cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn, vượt khó hiếu học.
- Phối hợp với nhãn hàng Nestle Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến
Milo Livestream với chủ đề “Bí quyết dinh dưỡng - nuôi con năng động” tại 90
xã thuộc 7/10 huyện.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2022 và nhiệm vụ trọng tâm
tháng 5/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- TW Hội LHPN Việt Nam;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Để báo cáo
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lưu VP.

Lê Thị Thúy Nhài
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