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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

ĐOÀN CHỦ TỊCH 
 

Số: 22/KH-ĐCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
           Hà Nội, ngày  25  tháng 11  năm 2015 

 
 

HƯỚNG DẪN  
Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

_______________ 
 

Thực hiện kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 về chỉ đạo Đại hội 
Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đoàn Chủ 
tịch Hội LHPN Việt Nam xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu 
Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức 
Hội; sự trưởng thành, kết quả đạt được, những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ 
và tổ chức Hội trong nhiệm kỳ 2011-2016, từ đó nâng cao nhận thức của xã hội 
về bình đẳng giới, về vai trò và sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh 
vực; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác phụ nữ.  

           - Làm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò 
và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra 
trong mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào phụ nữ và 
công tác Hội trong giai đoạn 2016-2021. Từ đó động viên các cấp Hội tích cực 
đổi mới phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phát 
huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII  

        2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền về Đại hội Phụ nữ các cấp phải kịp thời, bảo đảm 
cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của tòan xã hội, để Đại hội 
thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. 

- Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức trước, trong và sau Đại 
hội; hiệu quả và tiết kiệm, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hoá. 

B. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Những quan điểm và sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước đối 
với bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ; các chủ trương 
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của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là 
Nghị quyết 11 - NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác 
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và kết quả 10 năm thực hiện 
Nghị quyết 11 - NQ/TW; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia 
đình, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020,... 

2. Sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Hội LHPN Việt Nam qua các 
kỳ đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào phụ nữ và sự 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Những thành tựu đạt được của các cấp Hội trong nhiệm kỳ 2011-2016, 
các mô hình hoạt động hiệu quả, các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên 
tiến xuất sắc, các nhân tố mới trên các lĩnh vực, đặc biệt trong các phong trào thi 
đua, cuộc vận động do Hội và địa phương phát động; học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và 
thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. 

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội Phụ nữ các 
cấp; những định hướng trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 
2016 – 2021, tập trung làm rõ định hướng đổi mới và đột phá trong nhiệm kỳ 
theo tinh thần Kết luận số 62/KL-TW của Bộ Chính trị. 

4. Những ý kiến đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ vào dự 
thảo văn kiện đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 
thứ XII, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu 
cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng; những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội 
viên, phụ nữ. Hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội và các tầng lớp 
phụ nữ lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu 
Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII  

5. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, công trình chào mừng Đại hội 
Phụ nữ các cấp. 

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

I. Trước và trong Đại hội  

1.Phối hợp, chủ động cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo cấp uỷ cùng 
cấp hoặc BCH Đảng bộ xã đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội Phụ 
nữ các cấp trong hệ thống tổ chức Đảng và hệ thống báo chí của địa phương 
(Trong quý I, II đối với cấp cơ sở, quý II-III đối với cấp huyện và quý III-IV đối 
với cấp tỉnh). Tham mưu xây dựng tài liệu cung cấp cho báo cáo viên của cấp uỷ  
tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị, công tác phụ 
nữ và bình đẳng giới; những thành tựu của phong trào phụ nữ và công tác Hội 
nhiệm kỳ 2011-2016, những bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức; những 
vấn đề đặt ra cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021. 
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1.2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại 
chúng: 

- Phối hợp với cán bộ thông tin cơ sở, Đài phát thành truyền hình 
huyện/tỉnh, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của địa phương thành lập 
chuyên trang, chuyên mục hoặc số chuyên đề tuyên truyền về Đại hội. 

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, phụ nữ chuyên đề về Đại 
hội. 

- Đối với Hội LHPN các tỉnh/thành phố có Báo Phụ nữ và có trang thông 
tin điện tử, mở chuyên mục phản ánh ý kiến hội viên, phụ nữ và nhân dân đóng 
góp ý kiến cho Đại hội Phụ nữ, tuyên truyền sâu các mô hình, điển hình tiêu 
biểu, trích đăng các ý kiến tham luận tại Đại hội.... 

1.3. Các hoạt động triển lãm, trưng bày, tuyên truyền cổ động, văn nghệ chào 
mừng: 

- Tuỳ theo điều kiện của địa phương, các cấp Hội tổ chức văn nghệ chào 
mừng Đại hội; tổ chức triển lãm, trưng bày các hình ảnh hoạt động Hội và phong 
trào phụ nữ, giới thiệu các mô hình, điển hình, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của 
phụ nữ địa phương. 

- Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, cờ đuôi nheo ở các thôn, xóm, 
trên các trục đường chính xung quanh nơi diễn ra Đại hội và các trục đường phố 
lớn. 

1.4. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
làm khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội tại các cơ quan, công sở, các doanh 
nghiệp… 

II. Sau Đại hội 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền kết 
quả Đại hội, tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 
2016-2021. Tiếp tục tuyên truyền về các điển hình cá nhân và tập thể tại Đại 
hội. 

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, phụ nữ, tập trung 
tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2016-2021, 
các giải pháp, biện pháp cụ thể của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ để thực hiện 
tốt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp. 

III. Gợi ý các khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội 

• Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 

• Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 
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• Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ xã/huyện/tỉnh.... lần 
thứ.... 

• Phụ nữ (xã/huyện/tỉnh) “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”  

• Tích cực xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng 
nông thôn mới và đô thị văn minh 

• Phụ nữ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. 

• Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng – Trung hậu - Đảm đang”.  

Căn cứ vào Hướng dẫn này, đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành, các đơn vị 
trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả 
tốt.  

 

Nơi nhận: 
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị  
- Các Ban, đơn vị TW Hội; 
- Uỷ viên BCH TW Hội 
- Lưu VT, TG. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
                   Nguyễn Thị Tuyết  

 


