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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: 271/KH-BTV                                 Đà Nẵng, ngày  14 tháng 7 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam  

(20/10/1930-20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam;  

chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025  
 

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020); 10 năm Ngày Phụ 

nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố 

Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố triển khai Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng trong các cấp Hội, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm dấy lên phong 

trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng, 

tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khẳng 

định sự trưởng thành, phát triển của tổ chức Hội và phong trào Phụ nữ thành phố 

Đà Nẵng; tăng cường sự đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ, củng cố niềm tin 

của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và 

sự điều hành của Nhà nước; 

1.2. Tiếp tục phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ tham gia xây 

dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị góp phần vào sự phát triển kinh tế 

- xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố; 

2. Yêu cầu  

2.1. Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết 

kiệm, hướng về cơ sở, tạo sự quan tâm của xã hội.  

2.2. Gắn các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội với các hoạt 

động chào mừng Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chủ đề tuyên truyền: Tháng 10- Tháng tri ân và yêu thương 
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2. Nội dung tuyên truyền  

2.1. Tuyên truyền về ý nghĩa ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2020) gắn với truyền thống và lịch sử phong trào phụ nữ Đà 

Nẵng. 

2.2. Tuyên truyền giáo dục truyền thống trong CB, HVPN thông qua việc 

tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp mặt, tọa đàm, hái hoa dân chủ, hội thi, văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, … 

2.3. Tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; những 

thành tựu nổi bật của thành phố trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XXI của Đảng bộ thành phố; 

2.4. Vận động HVPN tích cực hưởng ứng các hoạt động làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tiếp tục rèn luyện phẩm 

chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước “Tự tin, tự trọng, 

trung hậu, đảm đang”. 

2.5. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nhân rộng 

các điển hình phụ nữ, mô hình trong thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận 

động và hoạt động của các cấp Hội; đồng thời giới thiệu các mô hình hay, cách 

làm hiệu quả trên các lĩnh vực... nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò của tổ 

chức Hội cũng như của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10! 

- Phụ nữ Đà Nẵng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh! 

- Phụ nữ Đà Nẵng tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 

hạnh phúc! 

- Phụ nữ Đà Nẵng phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự 

trọng, trung hậu, đảm đang”! 

- Phụ nữ Đà Nẵng - Cử chỉ đẹp, sống văn minh! 

- Các cấp Hội Phụ nữ Đà Nẵng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XXII ! 

4. Hoạt động chào mừng 

4.1. Hoạt động cấp thành phố 

Dự kiến tổ chức các hoạt động, cụ thể: 

4.1.1. Chương trình “Chào tháng 10 - Niềm tin và khát vọng” 

- Thời gian: Dự kiến ngày 2/10/2020 



 3 

- Địa điểm: Công viên Biển Đông TP Đà Nẵng. 

- Nội dung:  

+ Tôn vinh tà áo dài Việt Nam;  

+ Đồng diễn Vũ điệu thể dục thể thao trên nền các ca khúc ca ngợi Đảng, 

thành phố và phụ nữ Đà Nẵng. 

4.1.2. Chương trình Lễ Mittinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội 

LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2020) 

- Thời gian: Dự kiến ngày 20/10/2020. 

- Địa điểm: Dự kiến Nhà hát Trưng Vương 

- Nội dung: 

+ Ôn lại truyền thống lịch sử và phong trào phụ nữ Việt Nam, phụ nữ 

thành phố Đà Nẵng; 

+ Giới thiệu các ca khúc về PN Đà Nẵng gắn với tri ân các thế hệ cán bộ 

Hội qua các thời kỳ, qua hình thức sân khấu hóa; 

+ Triển lãm ảnh Cuộc thi “Nét đẹp phụ nữ Đà Nẵng. 

4.1.3. Chương trình “Gặp mặt Cán bộ Hội qua các thời kỳ” 

- Thời gian: Dự kiến ngày 16/10/2020 

- Địa điểm: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. 

- Nội dung:  Gặp mặt, giao lưu  các cô, các chị là Ủy viên Ban Chấp hành 

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Tp Đà Nẵng qua các thời kỳ. 

4.1.4. Lễ khởi công “Tôn tạo, trùng tu trụ sở cơ quan Hội” hướng đến 

chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ TP Đà Nẵng lần thứ XIV 

- Thời gian: Dự kiến ngày 16/10/2020 

- Địa điểm: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. 

- Nội dung: Phối hợp với Sở Xây dựng tôn tạo, trùng tu trụ sở cơ quan 

Hội LHPN thành phố để giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản 

văn hóa trên địa bàn thành phố. 

4.1.5. Giới thiệu các ca khúc mới hát về phụ nữ thành phố trên Đài 

Phát thanh- Truyền hình 

- Thời gian: Dự kiến trong dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN 

Việt Nam 20/10/2020. 

- Nội dung: Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình TP xây dựng clip 

giới thiệu 1-2 ca khúc mới hát về phụ nữ thành phố trên Chuyên mục “Giới 

thiệu tác phẩm văn hóa văn nghệ mới”. 
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4.1.6. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP phát hành tập san nhân 

Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. 

4.2. Các hoạt động chỉ đạo cơ sở Hội 

- Tiếp tục các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động 

Chi hội; Thẩm định Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2020. 

- Phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng xây dựng các phóng sự, tin 

bài tuyên truyền về các hoạt động của Hội, các điển hình tiên tiến trong phong 

trào phụ nữ. 

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN 

Việt Nam do TW Hội tổ chức và dự các hoạt động của các cấp Hội trong toàn 

thành phố. 

4.3. Hoạt động cấp quận/huyện, tương đương và xã/phường 

 - Phấn đấu 100% quận/huyện, xã/phường tổ chức được ít nhất 01 hoạt 

động kỷ niệm, ôn lại truyền thống, gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ Hội qua các 

thời kỳ với sự tham gia của 90% cán bộ Hội. Khuyến khích các Chi hội tổ chức 

cho HVPN tham gia các hoạt động này tại khu dân cư. 

 - Tùy tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị có thể tổ chức riêng hoặc 

lồng ghép trong các hoạt động, sự kiện của Hội, nhưng phải đảm bảo tính trang 

trọng, thể hiện lòng tri ân đối với thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ. 

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động do Hội LHPN thành phố tổ 

chức, trong đó vận động 100% cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ (sẽ có chỉ tiêu phân 

bổ sau) tích cực hưởng ứng Chương trình “Chào tháng 10 - Niềm tin và khát 

vọng” , gồm: Đồng diễn vũ điệu thể dục thể thao, trình diễn thời trang áo dài do 

Hội LHPN thành phố tổ chức. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố 

- Giao Ban Tuyên giáo Hội LHPN thành phố tham mưu Ban Thường vụ:  

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Hội LHPN Việt Nam;10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020 và chào 

mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai 

trong các cấp Hội phụ nữ thành phố; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội 

triển khai thực hiện Kế hoạch.  

+ Xây dựng kế hoạch; phối hợp với các Ban chuyên môn tổ chức thành 

công Chương trình “ Chào tháng 10- Tháng Tri ân và yêu thương”; Chương 

trình “Mittinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam”. 

+ Tham mưu và triển khai hiệu quả tổ chức triển lãm Cuộc thi “Nét đẹp 

Phụ nữ Đà Nẵng” qua ảnh. 
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+ Tham mưu, phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình TP tổ chức giới 

thiệu các ca khúc mới hát về phụ nữ thành phố trên Đài. 

- Giao Ban Kinh tế Hội LHPN thành phố tham mưu Ban Thường vụ: 

+ Xây dựng kế hoạch; phối hợp với các Ban chuyên môn tổ chức thành 

công Chương trình “ Chào tháng 10- Niềm tin và khát vọng”; 

- Giao Ban Tổ chức Hội LHPN thành phố tham mưu Ban Thường vụ: 

+ Xây dựng Kế hoạch và phối hợp với Văn phòng, Ban Tuyên giáo tổ 

chức thành công Chương trình “Gặp mặt Cán bộ Hội qua các thời kỳ”; phối hợp 

tham mưu nội dung “Giới thiệu các ca khúc về PN Đà Nẵng gắn với tri ân các 

thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ, qua hình thức sân khấu hóa” tại mục 3.1.2; 

+ Tiến hành thẩm định “Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu” lần 2, năm 

2020. 

+ Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ phát hành tập san kỷ niệm 90 

năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. 

- Giao Văn phòng Hội LHPN thành phố tham mưu Ban Thường vụ: 

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Kinh tế và Ban Tổ chức tham mưu 

tổ chức hiệu quả các hoạt động, nêu tại mục 3.1 và chủ công tham mưu đề xuất 

hoạt động: Lễ khởi công “Tôn tạo, trùng tu trụ sở cơ quan Hội” hướng đến chào 

mừng Đại hội đại biểu phụ nữ TP Đà Nẵng lần thứ XIV. 

- Các Ban chuyên môn còn lại của Hội LHPN thành phố phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ của từng các hoạt động theo sự phân công. 

2. Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị  

- Cụ thể hóa Kế hoạch này và triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ 

nữ tại địa phương, đơn vị. 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm, ôn lại 

truyền thống lịch sử Hội LHPN Việt Nam; gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ Hội.  

- Chỉ đạo cơ sở Hội tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, thể hiện 

lòng tri ân đối với thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ; vận động cán bộ Hội, hội 

viên, phụ nữ tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động do Hội LHPN thành 

phố tổ chức. 

- Tổng hợp và gửi lịch hoạt động của các cấp Hội về Văn phòng và Ban 

Tuyên giáo Hội LHPN thành phố trước ngày 05/10/2020. 

Trên đây là Kế hoạch và một số định hướng hoạt động, tuyên truyền kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10/2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đề nghị các Ban chuyên 

môn được phân công; Hội LHPN các địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể chỉ 
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đạo cho cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa 

giáo dục sâu sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. 

Kết thúc đợt kỷ niệm, báo cáo kết quả hoạt động (gắn với báo cáo đánh 

giá kết quả hoạt động tháng 10) gửi về Văn phòng và Ban Tuyên giáo Hội 

LHPN thành phố trước ngày 25/10/2020 để tổng hợp báo cáo về TW Hội./. 

 

 
TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  CHỦ TỊCH 

 
        Hoàng Thị Thu Hương 

Nơi nhận:      
- ĐCT TW Hội; 

- TTr Thành ủy; 

-  Ban TG TW Hội LHPN VN;  
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy,  

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP;  

- Ủy viên BCH Hội LHPN TP khóa XIII;                                                                          

- Hội LHPN 7 quận, huyện;                                                                       

- Các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên;                                                                    

- Ban TG - nữ công LĐLĐ TP; 

- Cán bộ phong trào Hội LHPN TP;  

- Lưu: VT/Ban TG. 
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