
 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƯỜNG VỤ 
 

                      Số:  25/KH-BTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Nam Định, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của 

phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 

và đô thị văn minh” Giai đoạn 2022 - 2026 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 

2021-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 20/5/2022 của Ban 

Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nam Định về nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong 

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. 

Căn cứ kết quả tổng kết 5 năm triển khai Cuộc thi “101 cách làm hay, sáng 

tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai 

đoạn 2016- 2021 khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn 

mới. Đây chính là nhân tố có ý nghĩa quan trọng góp phần vào hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tạo nền tảng xây dựng nông 

thôn mới bền vững. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, cán bộ, hội viên phụ nữ 

chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh, cũng như 

phát huy thành quả của các cấp Hội đạt được trong thời gian qua thông qua những 

hình ảnh hoạt động được ghi lại trong quá trình tổ chức thực hiện; Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi “Các công trình/phần việc 

tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh”, giai đoạn 2022 - 2026, cụ thể như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích: 

- Nhằm tuyên truyền phản ánh những thành tựu, kết quả nội lực, cách làm 

hay, sáng tạo, những công trình/ phần việc của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ 

trong toàn tỉnh tham gia thực hiện nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới 
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nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

- Thông qua cuộc thi kịp thời biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền phổ biến, 

nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

thực hiện công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu và đô thị văn minh trong nhiệm kỳ.  

- Nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên phụ nữ và năng lực, trách nhiệm 

của Hội LHPN các cấp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị 

văn minh góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả thực 

hiện hoạt động công tác Hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 

XVII, Nghị quyết số 03/NQ-BCH và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2- Yêu cầu: 

- Hội LHPN các huyện, thành phố và 100% cơ sở triển khai tổ chức thực 

hiện công trình, phần việc một cách bài bản, thiết thực, có kế hoạch cụ thể, phát 

động thành phong trào chung. Sau đó đánh giá, lựa chọn các công trình/phần việc 

tiêu biểu có sức lan tỏa trong cộng đồng để tham gia Cuộc thi. 

- Việc lựa chọn những công trình, phần việc tham gia cuộc thi phải đảm bảo 

tính chân thực, gắn liền với thực tiễn trong phát triển kinh tế, sản xuất, chế biến… 

gắn liền với bảo vệ môi trường mang tính bền vững và nhân diện trong phong trào 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh. 

- Đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội cũng như 

thực tiễn tại các địa phương. Những video/ clip hình ảnh về “Các công trình/phần 

việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” được sử dụng làm tư liệu tuyên truyền, 

phổ biến, nhân rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong và ngoài tỉnh, đồng 

thời khích lệ, động viên các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI 

1- Đối tượng dự thi: Là tập thể (Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị 

trực thuộc; xã phường, thị trấn; các Chi/Tổ phụ nữ); cá nhân cán bộ Hội, hội viên 

phụ nữ trên địa bàn tỉnh trực tiếp thực hiện các công trình, phần việc tham gia 

trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh.  

2- Nội dung: 

- Những công trình/phần việc thiết thực, hiệu quả, sáng tạo của các tập thể, 

cá nhân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh. 
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- Thông qua hình ảnh, clip dự thi phản ánh toàn diện, sinh động kết quả quá 

trình triển khai công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu, đô thị văn minh tại địa phương, đơn vị giai đoạn 2022-2026.  

3- Hình thức, cách thức thi:  

- Hình thức thi: Trực tuyến và trực tiếp. 

- Cách thức thi: Các công trình/phần việc tham gia dự thi được thể hiện dưới 

hình thức video/clip ảnh, được đăng tải trên fanpane của Hội LHPN tỉnh 

(https://www.facebook.com/congdongphununamdinh/) để bình chọn và chấm điểm 

trực tiếp của Ban giám khảo cuộc thi. 

III - THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI 

1- Thời gian phát động: Hàng năm (từ năm 2022 đến năm 2026). Bắt đầu 

phát động cuộc thi từ tháng 5/2022 trong toàn hệ thống Hội. Các đơn vị gửi công 

trình/phần việc dự thi trước 30/10, bình chọn trên fanpage Hội LHPN tỉnh và Ban 

giám khảo chấm bài trong tháng 11; tổng kết cuộc thi hàng năm gắn với tổng kết công 

tác Hội; tổng kết giai đoạn cuối năm 2026.  

2. Địa chỉ nhận bài dự thi: 

Tóm tắt và video/clip ảnh dự thi được gửi về Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên 

giáo - Chính sách luật pháp) và địa chỉ Email tuyengiaonamdinh@gmail.com. 

IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

Căn cứ vào kết quả bình chọn trên fanpage và chấm điểm trực tiếp của Ban 

giám khảo, hàng năm Ban Tổ chức cuộc thi quyết định xét tặng giấy chứng nhận 

của Hội LHPN tỉnh và giải thưởng.  

- Giải Nhất: 01giải, trị giá 2.000.000đ; 

- Giải Nhì: 02 giải, trị giá 1.500.000đ/giải; 

- Giải Ba: 03 giải, trị giá 1.300.000đ/giải 

- Giải khuyến khích: Căn cứ vào chất lượng từng năm, Ban tổ chức quyết 

định số lượng giải khuyến khích và 01 giải công trình/phần việc có lượt tương tác 

nhiều nhất, trị giá mỗi giải 1.000.000đ.  

Lưu ý: Kết quả bình chọn là nguồn thông tin tham khảo quan trọng để 

Ban tổ chức, Ban giám khảo xem xét, quyết định những công trình/ phần việc 

xuất sắc tiêu biểu. 

V- KINH PHÍ TỔ CHỨC: Từ nguồn ngân sách nhà nước và vận động xã 

hội hóa (nếu có). 

 

https://www.facebook.com/congdongphununamdinh/
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VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Hội LHPN tỉnh Nam Định 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, 

sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu và đô thị văn minh” triển khai phát động tới Hội LHPN các huyện, thành phố 

và đơn vị trực thuộc. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi. 

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh giao cho Ban Tuyên giáo - Chính sách luật 

pháp là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai cuộc thi và chịu trách 

nhiệm tham mưu giúp việc cho Ban tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi triển khai, 

sơ, tổng kết cuộc thi hàng năm. 

- Phối hợp với cơ quan truyền thông đăng tải trên trang fanpage; trang Web 

của Hội LHPN tỉnh và cung cấp tư liệu xây dựng trên các kênh thông tin đại chúng 

như Báo phụ nữ Việt Nam; Báo Nam Định và Đài PTTH tỉnh. 

2- Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch triển khai, phát động Cuộc thi “Các Công trình/phần 

việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” tới cơ sở Hội và toàn thể cán bộ, hội viên 

phụ nữ trên địa bàn. 

         - Tổ chức sơ khảo và lựa chọn từ 02-03 video/clip ảnh về công trình/phần 

việc tiêu biểu xuất sắc gửi về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (quan Ban tuyên giáo - 

Chính sách luật pháp) theo thời gian quy định. 

 - Căn cứ kế hoạch triển khai cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, 

sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu và đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề 

nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị triển khai cuộc thi 

đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao 

đổi trực tiếp với Ban tham mưu, giúp việc Ban tổ chức cuộc thi (qua Đ/c Hoàng 

Thị Thu Phương – Trưởng Ban TG,CSLP; ĐT: 0985305818)./. 

Nơi nhận: 
- Ban tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam; 

- TT, các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT,TGCSLP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Thị Thúy Nhài 
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