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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            BAN THƯỜNG VỤ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

               Số:1059/BTV-VP                                         Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2020 

      v/v hưởng ứng Kế hoạch triển khai 

đợt thi đua đặc biệt của TW Hội LHPN Việt Nam 
 

 

 Kính gửi:  

  - Hội LHPN các quận, huyện; ĐVTT, ĐVTV; 

  - Ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 740/KH-ĐCT ngày 11/02/2020 của Đoàn Chủ tịch TW 

Hội LHPN Việt Nam v/v triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại 

hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ  IV và kỷ niệm 90 năm thành lập 

Hội LHPN Việt Nam, thực hiện Nghị quyết lần thứ IX của BCH Hội LHPN thành phố 

Đà Nẵng khóa XIII, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng triển khai hưởng 

ứng đợt thi đua đặc biệt với nội dung như sau: 

I. CHỦ ĐỀ, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chủ đề đợt thi đua: “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” 

2. Phạm vi, đối tượng: 

- Phạm vi: Đợt thi đua được triển khai thực hiện trong các cấp Hội LHPN thành 

phố Đà Nẵng. 

- Đối tượng: toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

3. Thời gian thực hiện: từ tháng 3->30/9/2020. 

II.  NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI 

- 100 % Hội phụ nữ cơ sở tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho CB, hội viên, phụ 

nữ về lịch sử truyền thống Hội LHPN Việt Nam bằng nhiều hình thức thiết thực, sáng 

tạo, hiệu quả; tuyên truyền gương tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện đợt 

thi đua đặc biệt; 

- 100% cơ sở Hội tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các ngày lễ lớn của 

đất nước, của Hội: kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 

75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 

130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 110 năm ngày 

Quốc tế Phụ nữ, 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với các 

hoạt động về nguồn, gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ Hội. (theo Kế hoạch số 231/KH-

BTV ngày 06/01/2020 về phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, Chủ 

đề “Về nguồn-Tri ân các thế hệ cán bộ Hội). 

- Các cấp Hội lựa chọn nội dung và hành động cụ thể, ý nghĩa, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, trọng tâm ưu tiên: 
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+  Các hành động hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ 

và trẻ em”; (theo Kế hoạch số 229/KH-BTV ngày 02/01/2020 v/v triển khai các hoạt 

động thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”-trọng tâm phòng 

chống xâm hại trẻ em); 

+ Các hành động thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” 

(theo KH số 241/KH-BTV ngày 05/02/2020 v/v thực hiện Chương trình “Đồng hành 

cùng phụ nữ biên cương” và công tác hậu phương quân đội năm 2020); 

+ Các hành động thiết thực gắn với thực hiện PTTĐ “Phụ nữ tích cực học tập, 

lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 02 Cuộc vận động “Rèn luyện 

phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 

không, 3 sạch” và 3 nhiệm vụ trọng tâm; 

+ Các hành động đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố Đà Nẵng  

- Hội LHPN thành phố chọn 03 hành động đăng ký hưởng ứng đợt thi đua đặc 

biệt của TW Hội LHPN Việt Nam: 

+ Hành động 1: tham mưu Thường trực Thành ủy ban hành Chỉ thị “Về công 

tác đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; triển 

khai Đề án “Xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em”. 

+ Hành động 2: chỉ đạo, tổ chức các hoạt động “Về nguồn- Tri ân CB Hội”. 

+ Hành động 3: giao lưu, tìm hiểu truyền thống áo dài Việt Nam hưởng ứng sự 

kiện “Áo dài-Di sản Văn hóa Việt Nam”. 

- Giao Văn phòng tham mưu Ban Thường vụ: 

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội triển khai đợt thi đua đặc biệt trong 

các cấp Hội phụ nữ thành phố;  

+ Phối hợp với các Ban chuyên môn thẩm định, lựa chọn các hành động thiết 

thực, xuất sắc của các tập thể, cá nhân có hành động thiết thực trình Hội đồng thi đua-

Khen thưởng Hội LHPN thành phố xem xét, khen thưởng. 

- Các Ban chuyên môn: 

+ Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội, đơn vị tổ chức triển khai có hiệu 

quả các hoạt động theo nhiệm vụ của Ban được phân công phụ trách, theo dõi. 

+ Phối hợp với Văn phòng giới thiệu, thẩm định, lựa chọn các hành động thiết 

thực, xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong đợt thi đua đặc biệt theo lĩnh vực, nhiệm 

vụ được phân công phụ trách, theo dõi để đề nghị Hội đồng thi đua-Khen thưởng Hội 

LHPN thành phố xem xét, khen thưởng. 

2. Hội LHPN quận, huyện, các đơn vị trực thuộc, đơn vị  thành viên 

- Cụ thể hóa Công văn và triển khai đến toàn thể CB, HV, PN tại địa phương, 

đơn vị. 
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- Chủ động lựa chọn, quyết định nội dung, hành động thiết thực và cách thức tổ 

chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

- Kịp thời phát hiện, chủ động giới thiệu, tuyên truyền về các hành động thiết 

thực, các tập thể, cá nhân điển hình về những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai 

đợt thi đua đặc biệt.  

- Phấn đấu kết thúc đợt thi đua, mỗi quận, huyện, đơn vị giới thiệu ít nhất 02 

hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và 02 hành động thiết thực xuất sắc của cá 

nhân để Hội LHPN thành phố xem xét, khen thưởng. 

+ Đối với tập thể: phải có tính sáng tạo, đột phá, chọn khâu khó, việc mới, nổi 

trội được Hội LHPN cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ nữ và cộng 

đồng ghi nhận. 

+ Đối với cá nhân: tích cực, tiên phong, có cách làm hay trong hưởng ứng đợt 

thi đua đặc iệt, có hành động cụ thể, ý nghĩa, nổi trội, tiêu biểu cho nhân tố mới và trở 

thành tấm gương cho chị em trong địa phương, đơn vị học tập, được Hội LHPN các 

cấp giới thiệu, suy tôn và được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức ghi nhận, biểu 

dương. 

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai đợt thi đua đặc biệt của cơ sở Hội; 

hàng tháng và cuối đợt thi đua đặc biệt báo cáo kết quả về Hội LHPN thành phố (qua 

Văn phòng). 

Nhận được Công văn này, đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị trực 

thuộc, đơn vị thành viên căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương, đơn 

vị triển khai cho cơ sở thực hiện đạt kết quả./. 

 

 Nơi nhận:                                                                
- ĐCT, Văn phòng TW Hội;                                         
- Thường trực, Thường vụ; 

- CB phong trào; 

- Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị; 

- Ban TG-Nữ công LĐLĐ Tp; 

- Lưu: VT.                                                                                   

 

                                                                                                  

                    

 

 

 

 

  

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Hoàng Thị Thu Hương 
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