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NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH KHÓA XVII
Về đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của hệ thống Hội giai đoạn 2022 - 2026.
--I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã hình thành xu thế phát triển mới
trong nhiều lĩnh vực, trong đó chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng tác động mạnh mẽ đến
tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Những năm qua, Hội LHPN tỉnh
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đã đề xuất thực hiện
dự án “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành hoạt động
của Hội LHPN tỉnh Nam Định”; Hội LHPN các cấp đã không ngừng đổi mới
phương thức hoạt động, từng bước ứng dụng CNTT trong tổ chức và điều hành hiệu
quả hoạt động của tổ chức Hội nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch
Covid-19 thời gian qua.
Tuy nhiên, việc thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội vẫn đang gặp
phải khó khăn như: đội ngũ cán bộ Hội trình độ, năng lực không đồng đều; khả
năng sử dụng các ứng dụng CNTT còn hạn chế; cơ sở vật chất đảm bảo cho việc
ứng dụng CNTT còn hạn chế nhất là cấp cơ sở.
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Nam Định về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ
XVII nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh ban hành Nghị quyết
về đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống
Hội giai đoạn 2022 - 2026. Đây là hoạt động cần thiết và là cơ sở để các cấp Hội
xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ
XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
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II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Tiếp cận, ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội là xu thế tất yếu, là nhiệm
vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Ứng dụng CNTT hướng đến lợi ích của tổ chức Hội, giúp nâng cao hiệu
quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp Hội; xây dựng tổ chức Hội
vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và góp phần tích cực tham gia phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên
trách các cấp để đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT được cải tiến thường xuyên và
phát triển lâu dài, hiệu quả.
4. Bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch Trung ương
Hội LHPN Việt Nam để cụ thể hóa thực hiện chỉ tiêu, khâu đột phá mà Nghị quyết
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnhNam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.
5.Việc thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đặc
biệt là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; huy động và tận dụng tối đa các nguồn
lực trên cơ sở phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, các đơn vị, tổ chức, cá
nhân; đồng thời lồng ghép, phối hợp với các chương trình, đề án khác nhằm thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ.
III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành và
triển khai, tổ chức thực hiện công tác Hội thích ứng với thời kỳ cách mạng công
nghiệp 4.0 nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
công việc góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp,
thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Nam Định và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định
lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo phần mềm
Isoonline của tỉnh; phần mềm quản lý cán bộ, hội viên; phần mềm báo cáo thống
kê của tổ chức Hội.
- Hội LHPN tỉnh, 10/10 Hội LHPN huyện, thành phố và 100% cơ sở Hội
LHPN xã, phường, thị trấn trao đổi văn bản (trừ văn bản mật) giữa các cấp Hội
bằng hệ thống điện tử.
- Hội LHPN tỉnh, 10/10 Hội LHPN huyện, thành phố thành lập và duy trì
hiệu quả trang thông tin điện tử (Website) hoặc trang Fanpage của Hội.
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- Hàng năm, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn nâng cao
năng lực ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội.
- Hàng năm, 100% tổ chức Hội (cấp tỉnh, huyện, xã) ứng dụng CNTT trong
hoạt động Hội như: họp trực tuyến; cuộc thi trực tuyến; khảo sát trực tuyến; ứng
dụng CNTT trong công tác tuyên truyền.
- Phấn đấu tổ chức các hội nghị không giấy tờ bằng cách tạo mã QR cho tài
liệu, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ sử dụng điện thoại, các thiết bị điện tử thông
minh để đọc tài liệu bằng bản mềm.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về tầm quan trọng
của ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội.
- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan
trọng của ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội.
- Quán triệt sâu sắc tinh thần: ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội là nhiệm
vụ quan trọng, là khâu đột phá; mỗi tổ chức Hội trực tiếp thực hiện ứng dụng
CNTT để tạo sự lan toả, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành
thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ khai thác, ứng
dụng CNTT trong hoạt động Hội.
2. Xây dựng, củng cố hệ thống hạ tầng CNTT
- Đối với những cơ sở Hội chưa được trang bị máy tính hoặc còn dùng
chung với các đoàn thể khác cần chủ động, tích cực đề xuất với cấp ủy, chính
quyền địa phương tích cực xã hội hóa để chủ động trang bị máy tính và các điều
kiện cần thiết về cơ sở vật chất để phục vụ cho việc ứng dụng CNTT thực hiện
nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thành phố tùy điều kiện của địa
phương, đơn vị trang bị phòng họp với các thiết bị đảm bảo cho họp trực tuyến.
3. Xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử (Website), trang
Fanpage trong hệ thống Hội
- Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố nâng cấp trang Website, trang Fanpage
của Hội đã có nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, có tính kết nối cao, để trang
Website, trang Fanpage của Hội thực sự là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường
lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của tỉnh Nam Định
và cung cấp những thông tin chính thống, văn bản chỉ đạo của Hội, giới thiệu kết
quả hoạt động của Hội, quảng bá hình ảnh các điển hình tiêu biểu …
- Đối với các Hội LHPN huyện chưa có trang thông tin điện tử (Website),
trang Fanpage của Hội thì nghiên cứu thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả.
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- Các cấp Hội thành lập và sử dụng hiệu quả các nhóm zalo để trao đổi thông
tin giữa cán bộ Hội các cấp; giữa cán bộ Hội trong cùng đơn vị; giữa cán bộ Hội
với hội viên nòng cốt, hội viên phụ nữ trong chi, tổ phụ nữ...
- Triển khai xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử trao đổi thông tin trong
các nhóm trên mạng xã hội phục vụ quản lý, điều hành công tác Hội.
4. Nâng cao kiến thức về CNTT cho cán bộ, hội viên
- Các cấp Hội tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cử cán bộ Hội đi
đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức tin học, CNTT, kiến thức về an
ninh mạng, bảo mật thông tin, kỹ năng ứng dụng và khai thác CNTT...
- Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn triển khai phần mềm Isoonline, phần mềm
quản lý cán bộ, hội viên, phần mềm Báo cáo tổng hợp, thống kê của Trung ương
Hội LHPN Việt Nam cho cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Phó Chủ tịch Hội
LHPN cơ sở.
- Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ Hội các cấp
về Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
- Hội LHPN các cấp tập huấn cho cán bộ Hội và hội viên phụ nữ về: hỗ trợ
phụ nữ chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, tham gia thương mại điện tử..., để góp
phần giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chủ lực địa phương, sản phẩm làng
nghề, sản phẩm OCOP của tỉnh và sản phẩm của doanh nghiệp...
5. Triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội.
- Triển khai hệ thống phần mềm Isoonline liên thông thống nhất từ tỉnh đến
cơ sở.
- Tham gia các hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm trực truyến theo sự chỉ
đạo của Hội cấp trên.
- Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và phần mềm Báo cáo tổng
hợp, thống kê thống nhất từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến cơ sở Hội.
- Triển khai các cuộc thi trực tuyến; các cuộc khảo sát trực tuyến để thu thập
thông tin.
- Triển khai ứng dụng CNTT để giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chủ
lực địa phương, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của tỉnh và sản phẩm của
doanh nghiệp...
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, sáng kiến của cán bộ Hội các cấp trong
việc tiếp cận, ứng dụng CNTT.
- Các cấp Hội chủ động ứng dụng CNTT trong công tác truyền thông qua
trang Website, Fanpage của Hội, qua nhóm Zalo.
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- Xây dựng, duy trì, nhân rộng các nhóm Zalo giữa các cấp Hội, cán bộ Hội
các cấp, giữa cán bộ và hội viên.
6. Vận động nguồn lực, phối hợp, liên kết, hợp tác trong ứng dụng
CNTT trong hoạt động Hội.
- Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ,
các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cá nhân để tổ chức tập huấn nâng
cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ Hội các cấp và hội viên phụ
nữ.
- Vận động nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hạ tầng ứng dụng CNTT trong
các cơ quan chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện/thành phố và cấp cơ sở.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế để
tổ chức thực hiện; đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị quyết tại cấp tỉnh.
- Giao Văn phòng là đầu mối và các Ban chuyên môn phối hợp tham mưu
thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực được phân công.
- Chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết vào năm 2024; tổng kết thực hiện Nghị quyết vào
năm 2026.
2. Hội LHPN huyện, thành phố, đơn vị
- Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh và thực tế địa phương để xây
dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tập
trung chỉ đạo, hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tổ chức thực hiện Nghị quyết; kiểm tra, giám sát
việc thực hiện Nghị quyết ở cơ sở; 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;
- ĐCT TW Hội LHPN VN;
- Thường trực Hội LHPN tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh;
- Các Ban Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN các huyện, thành phố,
đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

để báo cáo

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

để thực hiện

Trần Thị Định
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