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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN CHẤP HÀNH 

 

Số: 03/NQ-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH KHÓA XVII 

Về nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong việc tuyên truyền, vận động 

phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh giai đoạn 2022-2026 
----- 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và khâu đột phá của Hội “Phát huy nội lực, sức 

sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh chủ động, tích cực tham gia xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây 

dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực và sức sáng tạo tích cực tham 

gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh và đạt được 

nhiều kết quả được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá, biểu dương, 

khen thưởng, điển hình như: phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi; tham gia dồn điền 

đổi thửa, tham gia hiến đất, hiến công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia 

mua thẻ BHYT; đóng góp kinh phí xây dựng các trường học, nhà văn hóa 

thôn/xóm; tham gia các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, trồng và chăm sóc, 

đảm nhận các tuyến đường hoa kiểu mẫu làm tô thêm diện mạo nông thôn mới ở 

các địa phương: sáng - xanh - sạch - đẹp. Kết quả đó đã góp phần cho tỉnh nhà năm 

2019 là một trong 2 tỉnh trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định 

công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 

năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số những khó khăn, 

hạn chế: việc tham mưu, triển khai thực hiện và kết quả đạt được ở các địa phương 

chưa đồng đều. Một số địa phương đã có những kết quả đã đạt nhưng chưa sáng, 

chưa thật sự bền vững, đặc biệt là việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt còn 

nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, hội viên phụ 

nữ và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

Để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XX, xây dựng nông thôn Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh; 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-
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2026, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh ban hành Nghị quyết về “Nâng cao vai trò 

của tổ chức Hội trong việc tuyên truyền, vận động phát huy nội lực, sức sáng tạo 

của phụ nữ Nam Định trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị 

văn minh” chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện.  

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh 

tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp Hội, là chương 

trình toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên 

phụ nữ. 

- Nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn 

minh phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa 

phương góp phần xây dựng quê hương Nam Định giàu đẹp, văn minh. 

- Phát huy nội lực và sức sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ, tinh thần 

đoàn kết, khát vọng cống hiến, chủ động xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu, đô thị văn minh. 

2. Mục tiêu đến năm 2026 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Phát huy nội lực của các cấp Hội, của hội viên phụ nữ chủ động tham gia 

thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị 

văn minh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, góp phần xây dựng 

quê hương giàu có và thịnh vượng; kinh tế phát triển bền vững, chú trọng sản xuất 

nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến, thương 

mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia giữ gìn 

và bảo vệ môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; 

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là tổ chức cơ sở Hội, góp phần xây dựng 

chính trị - xã hội nông thôn dân chủ, đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc văn hóa 

truyền thống. 

2.2. Mục tiêu cụ thể  

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 05 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc 

vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mỗi huyện/thành phố và cơ sở Hội 

thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu và đô thị văn minh. 

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp 3-5 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận 

nghèo. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 70 nữ chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ 

hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 3-5 HTX có 

phụ nữ tham gia quản lý. Phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 2.000 lao 

động nữ, trong đó 85% trở lên có việc làm, gắn với các mô hình tạo việc làm sau 

đào tạo. 
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- 70% cơ sở Hội trở lên có mô hình thiết thực, phù hợp, hiệu quả cao, thu hút 

đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu và đô thị văn minh. 100% chi hội phụ nữ duy trì, nâng cao chất lượng mô 

hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới.  

- 100% xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thực hiện mô hình “Xây dựng 

gia đình 5 có, 3 sạch”. 

- 100% cơ sở Hội triển khai thực hiện hiệu quả mô hình“Phân loại và xử lý 

rác thải tại hộ gia đình” tại các chi hội phụ nữ và đảm nhận trồng và chăm sóc 

tuyến đường “xanh- sạch - đẹp” do phụ nữ đảm nhận. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1.  Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch”; Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Xây dựng 

môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. 

1.1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không, 3 sạch” giai đoạn 2022-2027 gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị văn hóa, 

giá trị của quốc gia - dân tộc, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam “Ấm no, 

hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”. Thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 

sạch” tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn 

minh. Phát động tổ chức cuộc thi “Các công trình, phần việc tiêu biểu của phụ nữ 

Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh” 

giai đoạn 2022-2026. 

1.2. Tập trung thực hiện có chất lượng nội dung “Vun đắp giá trị gia đình 

Việt Nam”, phối hợp thực hiện các tiêu chí liên quan đến gia đình và bình đẳng 

giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2030. Triển khai nội dung giáo dục làm cha mẹ trong các chương trình/đề 

án, triển khai bộ tài liệu về giáo dục gia đình, về các giá trị của gia đình Việt Nam 

do Trung ương Hội LHPN Việt Nam ban hành; quan tâm các hoạt động giáo dục 

định hướng cho trẻ em gái. Tham gia thực hiện có trách nhiệm Chiến lược phát 

triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 của Chính phủ, của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

1.3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu 

thương” hỗ trợ phụ nữ ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn; 

Chương trình“Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Thực 

hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu 

thế, có hoàn cảnh khó khăn... 

1.4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 938“Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 

phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; tập trung 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục 
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làm cha mẹ, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân; phòng chống bạo 

lực gia đình, bạo hành trẻ em; vận động xã hội xây dựng cộng đồng an toàn; nhân 

rộng các mô hình cộng đồng an toàn, làng quê an toàn, phương tiện an toàn cho 

phụ nữ, trẻ em, Nhóm cha mẹ chăm sóc trẻ em phát triển toàn diện... 

1.5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ thông qua hoạt 

động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chủ động kết nối với các trung tâm trợ 

giúp pháp lý, Hội luật gia, đường dây nóng, mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em... Duy 

trì mô hình bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em như mô hình “Địa chỉ tin cậy” hỗ trợ 

phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực. Tổ tư vấn pháp luật cho phụ nữ... 

1.6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, kịp thời 

nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc của phụ nữ; kiến nghị, phối hợp xử lý 

nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Phát hiện, lên 

tiếng, bảo vệ, kiến nghị, giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. 

1.7. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác an toàn thực phẩm, trọng tâm là 

sản xuất an toàn, chế biến an toàn, tiêu dùng an toàn. Thực hiện Chiến lược quốc 

gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.  

2. Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. 

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về dạy nghề, khởi nghiệp, phát 

triển kinh doanh, hợp tác xã; về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới gắn với sản xuất sạch và bảo vệ môi trường; Bộ tiêu chí xây dựng Nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 (đặc biệt là tiêu chí 17.8 thuộc 

tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm); Nâng cao nhận thức, chuyển đổi 

hành vi, tạo sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ trong hệ thống Hội, các tầng lớp 

phụ nữ và nhân dân. 

2.2. Hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác  

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, tiếp 

cận kinh tế số và chủ động tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa 

phương; hỗ trợ phụ nữ sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao tính cạnh 

tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP).  

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ thành lập, nâng cao 

chất lượng hoạt động của các mô hình phát triển kinh tế tập thể; tuyên truyền, tư 

vấn, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ đăng ký tem nhãn mác, mã vạch sản phẩm hàng 

hóa; hỗ trợ phụ nữ kết nối, tiêu thụ sản phẩm qua các kênh phân phối.  

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản 

lý, điều hành cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị các Hợp tác xã; 

Ban chủ nhiệm các Tổ hợp tác/Tổ liên kết; nữ chủ hộ sản xuất kinh doanh... 
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2.3. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh  

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai 

đoạn 2017 - 2025”; tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích phụ nữ sản xuất 

kinh doanh có ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học công 

nghệ. Hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp triển khai hiện thực hóa khởi sự kinh doanh. 

- Hỗ trợ Câu lạc bộ doanh nhân nữ các cấp tổ chức các hoạt động giao lưu, 

kết nối phát triển sản xuất với các Hiệp hội doanh nghiệp nữ các tỉnh. Tổ chức các 

hội nghị, diễn đàn kết nối, liên kết giữa doanh nghiệp nữ, HTX do phụ nữ tham 

gia quản lý, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiếp cận được với các tổ chức, 

các ngân hàng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ về thông tin, 

kiến thức, kỹ năng trong quản trị kinh doanh, được hỗ trợ vay vốn, các thủ tục 

pháp lý khác; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ tham gia sàn 

giao dịch thương mại điện tử, tham gia chuỗi giá trị, kết nối cung cầu, phát triển 

hệ thống phân phối… 

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động truyền thông, tư 

vấn hỗ trợ kỹ thuật để ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh cho phụ nữ quản lý các tổ hợp tác, hợp tác xã.  

2.4. Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững 

- Tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy nội lực, hỗ trợ giúp nhau giảm 

nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện các mô hình tiết kiệm tín dụng, các mô hình 

sinh kế phù hợp với điều kiện của phụ nữ và ưu tiên phát triển của địa phương; 

Chủ động rà soát, xây dựng các mô hình giúp thoát nghèo bền vững tại địa bàn, tập 

trung hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo... Triển khai có hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.  

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong quá 

trình thực hiện. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng 

hỗ trợ nguồn lực phát triển mô hình sinh kế cho phụ nữ theo hướng phát triển bền vững, 

mở rộng và phát triển quy mô sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.  

2.5. Thúc đẩy hoạt động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện 

- Nâng cao chất lượng, tỷ trọng vốn vay nhận ủy thác của các tổ chức tín 

dụng (Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ TYM)…, nhằm hỗ trợ 

phụ nữ tiếp cận tài chính, phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng hoạt động tín 

dụng - tiết kiệm tại các Chi hội, tổ phụ nữ/tổ vay vốn. 

- Triển khai có chất lượng kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn 

diện quốc gia trong hệ thống Hội, trọng tâm là giáo dục tài chính; hỗ trợ tiếp cận 

các dịch vụ tài chính cơ bản (tín dụng, tiết kiệm, thanh toán, bảo hiểm) cho phụ 

nữ, đặc biệt là phụ nữ khó khăn; quản lý điều hành nguồn vốn QQV và các mô 

hình tiết kiệm của phụ nữ hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các qui định 

của pháp luật. 
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2.6. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho phụ nữ 

- Phối hợp giới thiệu việc làm, hỗ trợ các nhóm lao động nữ chuyển đổi 

nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác 

động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.  

- Đẩy mạnh truyền thông về chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp 

nữ; nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phát triển các mô 

hình kinh tế tập thể do nữ quản lý nhằm tạo việc làm cho lao động nữ. 

- Vận động và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, phụ nữ mãn hạn tù, phụ nữ là nạn 

nhân mua bán người trở về địa phương…, hòa nhập cộng đồng, tham gia vào các 

mô hình tiết kiệm vay vốn tại chi/tổ được vay vốn, giới thiệu học nghề, tạo việc 

làm, thực hiện các mô hình sinh kế, kinh doanh sản xuất nhỏ.  

2.7. Hỗ trợ phụ nữ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến 

đổi khí hậu.  

Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, tích cực tham 

gia phong trào trồng cây với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai” với tinh thần 

“Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” nhằm thực 

hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 

- 2025”; thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”; duy trì thực hiện mô 

hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải tại nguồn”.  

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ/ tổng kết 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp Hội triển khai thực hiện 

Nghị quyết. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền biểu dương, giới thiệu các gương điển 

hình thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết trên các kênh tuyên truyền của Hội. 

- Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết gắn với sơ/tổng 

công tác Hội và phong trào phụ nữ giữa nhiệm kỳ (năm 2024) và tổng kết nhiệm 

kỳ (năm 2026). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội 

thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.  

- Chỉ đạo các cấp Hội triển khai, thực hiện Nghị quyết. Kiểm tra, giám sát 

việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.Tổ chức sơ/tổng kết, biểu dương khen 

thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu… 

- Giao Ban Gia đình xã hội - Kinh tế là đầu mối tham mưu, các Ban chuyên 

môn phối hợp thực hiện Nghị quyết. 

2. Hội LHPN các huyện, thành phố 
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- Căn cứ nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa 

XVII nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch chỉ đạo của tỉnh xây dựng kế hoạch triển 

khai Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

- Chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tổ chức thực hiện Nghị quyết. Kiểm tra, giám 

sát việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, lồng ghép với tổng kết công tác 

Hội hàng năm để sơ kết, tổng kết Nghị quyết theo yêu cầu./. 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;                                để báo cáo 

- ĐCT TW Hội LHPN VN;  

- Thường trực Hội LHPN tỉnh;  

- Các đ/c Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh;       để thực hiện 

- Các Ban Hội LHPN tỉnh;  

- Hội LHPN các huyện, thành phố,  

  đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, VP. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

      CHỦ TỊCH 

 

 

 

              

          Trần Thị Định 
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