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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
ĐOÀN CHỦ TỊCH 

 
Số:  47/KH-ĐCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  11  tháng 3  năm 2015 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5  

Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI 
 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   
1. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 

TW Hội phù hợp với đặc điểm của các địa phương, đơn vị. 
2. Các cấp Hội cần bám sát Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành và nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động, sáng tạo để triển khai Nghị quyết 
đạt hiệu quả. Trong triển khai có phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp; 
phát huy nội lực và chú trọng vận động các nguồn lực để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết.    
B. NỘI DUNG 
I. TRIỂN KHAI ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT VÀ CÁC TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO 

1. Triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các 
ngày lễ lớn năm 2015 và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua 
yêu nước lần thứ III của Hội với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp 
nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

- Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt đến hội viên, phụ nữ bằng nhiều 
hình thức (thông qua sinh hoạt chi Hội, tổ Phụ nữ; các hoạt động kỷ niệm ngày 
Quốc tế phụ nữ 8/3...), đảm bảo hội viên biết về đợt thi đua, hiểu ý nghĩa các 
ngày lễ lớn năm 2015 và các nhiệm vụ công tác Hội năm 2015.  

- Các cấp Hội lựa chọn nội dung phù hợp để chỉ đạo, triển khai tại địa 
phương, đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện đợt thi đua đặc 
biệt, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và thực 
hiện các nhiệm vụ công tác Hội năm 2015; vận động hội viên, phụ nữ tích cực 
tham gia các hoạt động Hội.     

- Phân công cán bộ theo dõi việc triển khai đợt thi đua đặc biệt tại các cấp 
Hội; kịp thời phát hiện, nêu gương điển hình trong phong trào thi đua, cuộc vận 
động, hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, đặc biệt là những tấm gương phụ nữ 
trong học tập và làm theo Bác, trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch”, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia… Phấn 
đấu mỗi chi hội có ít nhất 1 điển hình trong từng lĩnh vực. Tăng cường tuyên 
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truyền điển hình tại địa phương (thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội; tuyên truyền 
trên báo, đài địa phương) và gửi Hội cấp trên để tuyên truyền.  

- Các cấp Hội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp (theo hướng 
dẫn số 16/HD-ĐCT ngày 18/9/2014), gửi Báo cáo kết quả và giới thiệu điển 
hình dự Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III trước về TW 
Hội (có công văn hướng dẫn riêng).  

2. Các trọng tâm chỉ đạo: 
Trọng tâm 1: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung 

tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh 
thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các 
ngày lễ lớn của đất nước và của Hội năm 2015. 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng, phát huy lòng 
yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; 
khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới 
đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo của Đảng; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; về nội 
dung bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, về các ngày lễ lớn 
của đất nước và của Hội năm 2015...  

Hội LHPN cấp tỉnh biên tập, bổ sung nội dung phù hợp với địa phương 
trên cơ sở tài liệu sinh hoạt hội viên do TW Hội gửi; chỉ đạo, hướng dẫn Chủ 
tịch Hội LHPN cấp xã đọc tài liệu và các Báo để biên tập tài liệu sinh hoạt chi, 
tổ Hội.  

- Tuyên truyền về truyền thống phụ nữ Việt Nam, vận động hội viên, phụ 
nữ và nhân dân hưởng ứng ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Triệu. 

 - Tổ chức các sự kiện truyền thông bằng hình thức đa dạng, thiết thực và 
sinh động trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội: gặp gỡ 
nhân chứng, giao lưu, mít tinh, về nguồn, triển lãm lưu động, tuyên truyền 
những tấm gương phát hiện qua đợt vận động viết và sưu tầm hiện vật… để 
tuyên truyền về phong trào phụ nữ, hoạt động Hội và giáo dục truyền thống cho 
phụ nữ. 

- Tuyên truyền tới bạn bè, đối tác quốc tế và kiều bào về các ngày lễ lớn 
của đất nước, của Hội; các phong trào và hoạt động trọng tâm của Hội. Phát 
triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước láng giềng, hợp tác qua biên giới 
góp phần giữ gìn và bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới. 

- Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với Quân đội Nhân dân Việt 
Nam, Bộ đội Biên phòng và Quân chủng Hải quân. 

Trọng tâm 2 và 3:  
Các cấp Hội rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

PNTQ lần thứ XI và Đại hội phụ nữ các cấp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, 
đặc biệt là các chỉ tiêu về tập hợp hội viên và thực hiện Cuộc vận động Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 sạch. 
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a. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội để tập hợp 
được các tầng lớp phụ nữ; tăng cường quản lý hội viên, nâng cao chất lượng 
sinh hoạt Hội. 

- Các cấp Hội tăng cường tổ chức các hoạt động thực hiện chức năng đại 
diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội: Hội LHPN cấp tỉnh, huyện 
tập huấn, hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở về phương pháp tập hợp, thu hút các tầng 
lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt Hội. 

- Nghiên cứu mô hình, cách thức quản lý hội viên tại một số cơ sở Hội 
thuộc hai khu vực nông thôn và thành thị; trên cơ sở đó đưa ra định hướng về 
quản lý hội viên phù hợp tình hình thực tiễn. 

- Hội LHPN cấp tỉnh/thành rà soát các tài liệu phục vụ sinh hoạt hội viên, 
tổ chức biên soạn và cung cấp đến từng cơ sở Hội bằng hình thức phù hợp.  

- Tăng cường hướng các hoạt động về cơ sở, đặc biệt là những nơi có tỷ lệ 
tập hợp hội viên thấp. Nghiên cứu, vận dụng triển khai thực hiện mô hình tổ tư 
vấn cộng đồng của Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh tại một số cơ sở Hội.   

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-BCH về “Tăng 
cường công tác vận động phụ nữ DTTS, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay” 
và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 
2020. 100% Hội LHPN tỉnh/thành phố thuộc địa bàn dân tộc thiểu số/tôn giáo 
hoàn thành việc kí kết chương trình phối hợp với Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo 
tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06/NQ-BCH và tổ chức thực 
hiện hiệu quả. Nâng cao chất lượng hội viên nòng cốt, cốt cán phong trào. Chủ 
động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, tặng 
quà cho phụ nữ DTTS, phụ nữ có đạo và các tổ chức Tôn giáo nhân Tết truyền 
thống của các dân tộc, ngày lễ trọng của các tôn giáo và các ngày kỷ niệm lớn 
của Đảng, của đất nước, của Hội. 

- TW Hội hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở các nước thành 
lập tổ chức phụ nữ.  

b. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 
sạch, chủ động góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

- Hội LHPN cấp tỉnh/thành có kế hoạch và tiếp tục hướng dẫn cấp 
huyện/xã cụ thể hóa việc thực hiện Cuộc vận động phù hợp và sát với địa bàn, 
đối tượng theo Hướng dẫn số 06/HD-ĐCT ngày 21/3/2014, Sách lật “Tài liệu 
truyền thông Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các tài liệu 
khác do TW ban hành.  

- Cấp cơ sở rà soát, cập nhật kết quả hộ gia đình đạt/chưa đạt các tiêu chí; 
trên cơ sở kết quả rà soát của năm 2014, 2015, các cấp Hội có kế hoạch, biện 
pháp phù hợp hỗ trợ các hộ gia đình: đối với hộ đã đạt các tiêu chí: tuyên truyền, 
vận động để tiếp tục duy trì bền vững và giúp đỡ các hộ khác; đối với hộ chưa 
đạt: tuyên truyền, vận động để hộ gia đình tự giác phấn đấu, đồng thời có hoạt 
động hỗ trợ cụ thể theo từng địa chỉ. 
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- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ 
nữ hưởng ứng và chủ động thực hiện Cuộc vận động thông qua sinh hoạt chi 
hội, nêu gương hội viên làm tốt, chia sẻ kinh nghiệm trong chi hội...  

- Thống nhất nhận thức các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đều hướng 
tới hỗ trợ phụ nữ thực hiện Cuộc vận động để tập trung thực hiện đạt kết quả. Có 
chương trình phối kết hợp với các cơ quan cùng cấp thực hiện Cuộc vận động, 
góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa bàn.  

- Cấp Trung ương nghiên cứu thực tiễn tại một số địa bàn để xác định tiêu 
chí đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động theo vùng miền, đối tượng.  

Trọng tâm 4: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội chuẩn bị Đại hội phụ 
nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. 

- TW Hội và các cấp Hội xây dựng và thực hiện kế hoạch chỉ đạo, hướng 
dẫn Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 
XII; tham mưu, đề xuất Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành Chỉ thị, thông tri 
lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 
thứ XII; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp, 
Điều lệ Hội; xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội (có kế hoạch cụ thể riêng) 

 - Từng cấp Hội thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội ở  
cấp mình; căn cứ đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, địa 
phương, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình và nhu cầu hội viên 
phụ nữ để xây dựng Báo cáo Đại hội đảm bảo đánh giá được phong trào phụ nữ, 
kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2011-2016, rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, 
giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trọng tâm 5: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính 
quyền, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. 

- Tiếp tục hướng dẫn Hội LHPN các cấp thực hiện Quy chế giám sát và 
phản biện xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính 
quyền theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Trung ương 
Hội và Hội LHPN tỉnh/thành tập trung rà soát chính sách thai sản đối với phụ nữ 
nông thôn và vấn đề nhà trẻ khu vực nông thôn; phản biện xã hội một số nội dung 
của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) theo hướng dẫn của Trung ương Hội (hoặc 
giám sát việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm của 
Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước đối với các tỉnh/thành đã được 
cấp ủy đồng ý). 

Các cấp Hội căn cứ vào Quyết định 218 của Bộ Chính trị, tổ chức cho hội 
viên, phụ nữ đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổng hợp ý 
kiến để phản ánh, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, đưa các vấn đề của phụ nữ và 
bình đẳng giới vào giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp. 
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- Tích cực tham gia xây dựng pháp luật; nghiên cứu, đề xuất chính sách 
có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. TW Hội nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung Luật Bình đẳng giới.  

- Các cấp Hội chủ động tham mưu, giới thiệu nhân sự nữ tham gia ứng cử 
cấp ủy Đảng các cấp và tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp; giới thiệu phụ nữ ưu tú để kết nạp Đảng. 

TW Hội đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán 
bộ nữ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp năm 2015 và đề xuất Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về số lượng, cơ cấu nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân năm 2016; triển khai Chương trình phối hợp với Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hai tổ 
chức trong công tác bầu cử, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. 
II. TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN 

Các cấp Hội triển khai các nhiệm vụ thường xuyên về phong trào thi đua, 
công tác thi đua khen thưởng và 6 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các nội 
dung sau: 
1. Công tác thi đua khen thưởng. 

1.1 Các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 05/HD-ĐCT ngày 
14/2/2015 của Đoàn Chủ tịch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015; tiếp 
tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại địa 
phương, đơn vị. 

1.2 Hội LHPN cấp tỉnh triển khai thực hiện Quy định về công tác Thi đua 
- Khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hoàn thành rà soát, 
sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh. 

1.3 TW Hội nghiên cứu việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá phong trào thi 
đua và công tác Hội.  
2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật 
pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận 
thức. 

2.1. Triển khai tài liệu giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, phụ nữ do 
TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng và trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên 
giáo tỉnh ủy. Tăng cường tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo niềm tin cho 
cán bộ, hội viên phụ nữ vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà 
nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương 
và của đất nước.  

Bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước và của Hội, chủ động nắm bắt 
tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; phát huy vai trò 
đội ngũ hội viên nòng cốt, cộng tác viên trong nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội, 
chủ động đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ và nhân 
dân về những vấn đề liên quan tới phụ nữ, đặc biệt trước các kỳ đại hội Đảng, 
họp Quốc hội và HĐND các cấp, tại các vùng có tranh chấp, khiếu kiện về đất 
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đai, để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất và tham gia giải quyết, góp phần tạo 
đồng thuận trong xã hội.  

2.2. Tập trung cao cho việc tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương Đảng khóa XI (kỳ họp thứ 10, 11); dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần 
thứ XII của Đảng; Nghị quyết các Kỳ họp Quốc hội lần thứ 9, 10, 11 (khóa 
XIII), điểm mới của các luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em được Quốc hội 
khóa XIII ban hành. Tuyên truyền kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, đặc biệt Nghị quyết 33 - Hội nghị TW 9 khóa XI về “Xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước, Chỉ thị 03/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết hội nghị TW 7 về “Tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quy 
chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã 
hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền. 

2.3. Tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ đạo chung. 
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, hội viên, phụ nữ thông 
qua sinh hoạt hội viên và hoạt động của BCH các cấp Hội về các nội dung của 
chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: phẩm chất 
“trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”,“đoàn kết, xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh”, chú trọng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng 
đầu các cấp.  

2.4. Tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện Đề án“Tuyên truyền, giáo dục 
phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 
giai đoạn 2010 - 2015” (Đề án 343) trong năm cuối giai đoạn 1 (2010 – 2015) 
đảm bảo đạt được chỉ tiêu đã đề ra; tham mưu với UBND tỉnh/thành tổ chức 
tổng kết 5 năm thực hiện ở các cấp; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Đề án 343 
trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9 khóa XI về xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước. 

2.5. Tiếp tục thực hiện và đánh giá hiệu quả phong trào đọc sách và làm 
theo sách báo gắn với việc thực hiện Đề án cấp Báo Phụ nữ Việt Nam miễn phí 
và thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ 100% cơ sở Hội, 70% chi Hội, tổ Phụ nữ sử dụng 
Báo Phụ nữ Việt Nam trong sinh hoạt Hội. Duy trì và nâng cao hiệu quả của 
phong trào đọc sách, sử dụng có hiệu quả các tài liệu truyền thông (sách, báo, tài 
liệu, băng, đĩa truyền thông,....) đã được chuyển về cơ sở, góp phần nâng cao 
nhận thức, trình độ của cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào 
văn hóa – văn nghệ - thể dục, thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ. 

2.6. Tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số”; Chương trình phối 
hợp Số 14/CTPH –BTP –HLHPN VN ngày 10/1/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội 
LHPN Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 
giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới 
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trong xây dựng pháp luật; thực hiện Tiểu đề án “Tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người qua các hoạt 
động tuyên truyền tại cộng đồng”. 

2.7. Tiếp tục khai thác các nguồn lực từ các tổ chức trong nước và quốc tế 
để duy trì và mở rộng các chương trình, dự án phục vụ cho hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục của Hội, ưu tiên hướng về cơ sở.  

2.8. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của Hội1 phối hợp hoạt động 
nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp và phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong 
công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các cơ quan thông 
tin đại chúng của Trung ương và các địa phương để tăng số lượng, chất lượng 
tin, bài, mở chuyên trang, chuyên mục. Chủ động cung cấp thông tin về phong 
trào phụ nữ, hoạt động của Hội, các gương điển hình phụ nữ, quan điểm của Hội 
về các vấn đề phụ nữ quan tâm cho các cơ quan truyền thông.  

2.9 Rà soát các mô hình truyền thông hiện có để thống nhất chỉ đạo củng 
cố hoặc xây dựng mới theo hướng lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền trong 
cùng mô hình để nâng cao hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm nguồn lực. Khuyến 
khích cấp cơ sở có các phương thức tuyên truyền sáng tạo, phù hợp với nhu cầu 
của hội viên, phụ nữ và tình hình thực tế của địa phương. 
3. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tổ 
chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí “Không có bạo lực gia 
đình”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Không sinh có thứ 3 trở 
lên”, và sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ thông qua các hoạt động: 

3.1. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động nâng chất lượng công 
tác gia đình, để thực hiện đạt kết quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 
không 3 sạch” 

- Nâng cao năng lực cán bộ Hội trong tổ chức triển khai công tác gia 
đình 
 + Tổ chức các khóa tập huấn, các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao 
năng lực cho cán bộ Hội về triển khai công tác gia đình trong các cấp Hội. 
 + Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tư liệu hóa mô hình hiệu quả, 
cách làm hay trong triển khai thực hiện công tác gia đình để chia sẻ và học tập 
kinh nghiệm giữa các tỉnh/thành phố. 

- Nghiên cứu, chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ 
thực hiện các tiêu chí “Không có bạo lực gia đình”, “Không có trẻ suy dinh 
dưỡng và bỏ học”, “Không sinh có thứ 3 trở lên” và sạch nhà, sạch bếp, sạch 
ngõ. 

+ Tăng cường công tác nghiên cứu, chỉ đạo và triển khai thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí đảm bảo tính kết nối giữa các tiêu 
chí với các nhiệm vụ thường xuyên; 

+ Chú trọng tổ chức triển khai Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN 
Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vận động, hỗ trợ phụ nữ tham 

                                           
1 Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, trang Web của các cấp Hội 
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gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 - 2015; Tổ chức thực 
hiện hiệu quả các hoạt động vận động hội viên, phụ nữ và cộng đồng hưởng ứng 
Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thế giới 
xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11;  

+ Tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống 
gia đình cho hội viên, phụ nữ, bao gồm cả các hoạt động tư vấn về hôn nhân và 
gia đình, tư vấn tiền hôn nhân, hôn nhân có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ phụ nữ 
chăm sóc, bảo vệ và nuôi dạy con dựa vào các mốc phát triển của trẻ; 

+ Xây dựng, củng cố các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững;  
đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả về nước sạch - vệ sinh môi trường; 
mô hình hỗ trợ phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình “Địa chỉ tin cậy” 
tại cộng đồng  

- Nghiên cứu, tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ chăm sóc 
sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác dân số/KHHGĐ  

+ Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, truyền 
thông nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ về công 
tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; thực hiện công tác dân 
số/KHHGĐ, trong đó chủ động tham gia giải quyết các vấn đề về dân số mới 
phát sinh. Đối với các tỉnh/thành có tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh cao (tỷ số 
trên mức 107 bé trai/100 bé gái) cần nghiên cứu những nguyên nhân và hậu quả 
của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để xây dựng kế hoạch tham gia 
giải quyết phù hợp. 

+ Tăng cường các hoạt động phối hợp với ngành y tế trong triển khai 
Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2014 - 2020.  

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ phụ nữ xây dựng 
gia đình hạnh phúc 

+ Tổng kết, đánh giá Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai 
đoạn 2010-2015” (Đề án 704), rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm thực hiện Đề án, 
trên cơ sở đó đề xuất hướng hoạt động tiếp theo; 

+ Triển khai dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” 
thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ 
xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” (Đề án 279) theo hướng 
dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội; tập trung nghiên cứu, tổ chức triển khai xây 
dựng góc tư vấn và trang thông tin điện tử về giáo dục đời sống gia đình, giáo 
dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân; 

+ Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập 
tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”. Đối với các 
tỉnh/thành điểm triển khai Đề án giai đoạn 12, cần tập trung tham mưu, đề xuất 
với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành kế hoạch triển khai Đề án năm 2015 và cả giai 

                                           
2 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long 
An và Cần Thơ 
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đoạn, trong đó đề xuất rõ mức chi hỗ trợ cho các nhóm trẻ được kiện toàn và 
nhóm được thành lập mới. 

3.2. Tổ chức, triển khai các hoạt động thực hiện công tác xã hội; các 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ về công tác xã hội; 
tăng cường vai trò của phụ nữ trong tham gia công tác đảm bảo an toàn giao 
thông; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Ủy Ban An toàn Giao 
thông Quốc gia về tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình; duy trì và nhân rộng các mô hình 
phụ nữ với an toàn giao thông 

- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương 
cho phụ nữ nghèo; phân công hội viên, phụ nữ nhận chăm sóc, đỡ đần Mẹ Việt 
Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ cô đơn có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; 
phát động quyên góp, giúp đỡ người nghèo, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn, vùng bị thiên tai lũ lụt.  

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh 
hùng, mẹ liệt sĩ trên cơ sở kết quả rà soát việc thực hiện chính sách đối với bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ trong Chương trình 
phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 05/12/2013 về tổng rà soát việc 
thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính 
sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ anh hùng lực lượng vũ trang, các phụ nữ tiêu 
biểu của phong trào “Ba đảm đang” và Đội quân tóc dài, các gia đình có chồng, 
con làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, đặc biệt vào các dịp lễ, 
tết, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 
thương binh, liệt sỹ 27/7. 

4. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, 
bảo vệ môi trường: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển 
biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”, hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí 
“Không đói nghèo”  

4.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy nội 
lực; tăng cường hoạt động giúp phụ nữ chủ hộ nghèo thoát nghèo, gắn kết hộ 
nghèo tham gia các mô hình tiết kiệm, mô hình tạo việc làm sau học nghề 
(HTX/THT/TLK) có hiệu quả.   

Các cấp Hội chủ động rà soát, nắm vững địa chỉ, nguyên nhân nghèo của 
từng hộ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và xây dựng kế hoạch giúp 
phù hợp. Với hộ nghèo không còn khả năng lao động, cô đơn tàn tật: tập trung 
hỗ trợ tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, giúp xây dựng mái ấm tình 
thương. Với hộ có sức lao động: có các giải pháp giúp đồng bộ từ trang bị kiến 
thức, năng lực, dạy nghề cho tới hỗ trợ tiếp cận vốn, thị trường tiêu thụ sản 
phẩm… thực hiện chỉ tiêu khuyến khích “Mỗi chi hội tập trung hỗ trợ một hộ 
thoát nghèo”.  
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 Xây dựng các mô hình hỗ trợ giảm nghèo phù hợp với đặc thù từng vùng, 
miền. Tập trung chỉ đạo và nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, 
nơi thu hồi đất nông nghiệp. Thành lập mới 10 Hợp tác xã, duy trì và nâng cao 
chất lượng các Hợp tác xã đã thành lập trong 2 năm qua. 

4.2 Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm thông qua công tác tuyên truyền vận 
động, đa dạng hóa mục đích của tiết kiệm, góp phần thực hiện an sinh xã hội, 
phấn đấu số dư tiết kiệm đạt 4.800 tỷ vào cuối năm. Tăng cường kiểm tra, 
hướng dẫn mô hình tiết kiệm, sổ sách theo dõi, đảm bảo hiệu quả của hoạt động 
tiết kiệm và phòng tránh rủi ro. 

4.3 Cấp TW và cấp tỉnh/thành đánh giá việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ 
nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015” (Đề án 295), xây dựng Đề án 
giai đoạn tiếp theo. Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn về học nghề, việc làm và dạy 
nghề, đáp ứng nhu cầu lao động của phụ nữ cũng như của thị trường lao động. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề, giới thiệu và hỗ trợ tạo việc 
làm sau học nghề, nhân rộng các mô hình thí điểm tạo việc làm cho phụ nữ sau 
học nghề trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đề án. 
Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng mô hình tạo việc làm, xây dựng các mô 
hình mới; đánh giá, sơ kết 2 năm thực hiện mô hình và nhân rộng mô hình có 
hiệu quả.  

4.4 Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp các Ngân hàng: chỉ 
đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong cán 
bộ, hội viên phụ nữ; phối  hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn thí điểm mô hình cho vay qua tổ liên kết; phấn đấu duy trì tỷ trọng vốn ủy 
thác do Hội quản lí và tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%. Các tỉnh, thành phối hợp với 
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thí điểm tổ chức cho vay qua 
các mô hình liên kết nhằm hỗ trợ mô hình phát triển theo hướng đồng bộ các 
nguồn lực.  

4.5 Tổ chức thực hiện định hướng Chiến lược Tài chính vi mô của Hội: 
Tăng cường chất lượng các dự án, Quỹ xã hội theo hướng phát triển bền vững, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Tài chính vi mô theo luật định. 
Tiếp tục thí điểm mô hình Quỹ hỗ trợ tín dụng. Nghiên cứu xây dựng đề án 
thành lập Ngân hàng tiết kiệm của Phụ nữ.  

4.6 Phối hợp với Hiệp Hội/Hội/CLB doanh nhân nữ tăng cường các hoạt 
động hỗ trợ phụ nữ khởi sự và phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các 
mô hình kinh tế tập thể; đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp kết nối đầu vào 
và đầu ra theo chuỗi giá trị; góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

4.7  Tổ chức thành công “Ngày Phụ nữ sáng tạo” năm 2015. 
5. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, 
chính sách về bình đẳng giới 

5.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ 
em và bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí gia đình “Không vi phạm 



 11

pháp luật và tệ nạn xã hội”; tập trung tuyên truyền các luật mới được Quốc hội 
thông qua: Hiến pháp năm 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật 
Đất đai năm 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014; 
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi tìm 
hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

5.2.Tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số”; Chương trình phối 
hợp Số 14/CTPH–BTP–HLHPN VN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội 
LHPN Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 
giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới 
trong xây dựng pháp luật; tổng kết đánh giá 5 năm Tiểu đề án “Tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người 
qua các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng” (2011-2015). 

5.3 Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách cho phụ nữ, tham gia  góp ý  
xây dựng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới: lấy kiến các tầng lớp phụ nữ 
về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo 
Luật Ngân sách nhà nước, Bộ luật Hình sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân; Luật Ban hành các văn bản pháp luật...  
 5.4. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Kết luận số 65-
KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-
CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị và Nghị định số 71/1998/NĐ-CP về thực 
hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhằm phát huy 
dân chủ thực chất trong cơ quan, đơn vị. 

 5.5. Thực hiện hoạt động tiếp công dân, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, 
giải quyết đơn thư và tham gia hoà giải các vụ việc. Hỗ trợ thành lập Trung tâm 
tư vấn pháp luật của một số Hội LHPN tỉnh, thành phố. 
 5.6. Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội 
LHPN cấp tỉnh/thành phố về phổ biến, tư vấn pháp luật; giám sát, phản biện xã 
hội, tham gia quản lý nhà nước.  
6. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh 

6.1 Các cấp Hội sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các Đề 
án: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp giai đoạn 2013 - 2017”; và 
Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở”. 

6.2  Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết, Điều 
lệ Hội và kiểm tra theo chuyên đề (có kế hoạch cụ thể riêng). 

6.3  TW Hội tập trung thực hiện tốt việc xây dựng và thành lập bộ máy 
Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; chuẩn bị 
tốt Dự án xây dựng Trung tâm Phụ nữ và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ. 

6.4 Các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết 
36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 
công nghề thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 
Tăng cường họp trực tuyến giữa TW và các tỉnh/thành Hội theo Chỉ thị 
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Số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

6.5 Các cấp Hội duy trì chế độ báo cáo tháng, báo cáo đột xuất về tình 
hình phụ nữ DTTS, phụ nữ có đạo (nếu có) thông qua Báo cáo định kỳ của Hội.   
7. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế 

7.1. Thông tin tuyên truyền đối ngoại hai chiều 
- Đối với trong nước: Tập trung tuyên truyền về: quan hệ hữu nghị hợp 

tác với các nước láng giềng (Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc); cộng đồng 
ASEAN 2015; giữ gìn an ninh biên giới, biển đảo, chú trọng Chỉ thị của Thủ 
tướng về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 
an ninh biên giới quốc gia; quan hệ giữa Việt Nam và một số nước nhân kỷ niệm 
năm chẵn quan hệ;  và một số nội dung khác. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 
22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí 
thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong 
tình hình mới; quán triệt và thực hiện Kết luận 98-KL/TW ngày 28/6/2014 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Bí thư về công tác phi chính 
phủ nước ngoài.  

- Đối với quốc tế, kiều bào: Tuyên truyền về đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, thành tựu phát triển của Việt Nam sau 30 năm đổi mới; tình 
hình phụ nữ Việt Nam và lịch sử 85 năm Hội LHPN Việt Nam. Giới thiệu, 
quảng bá nét văn hóa đặc sắc của địa phương. 

7. 2. Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với phụ nữ và nhân dân các 
nước, đặc biệt các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống. 

Cấp Trung ương: 
- Tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN Lào và Căm-pu-

chia, tổ chức đào tạo cho cán bộ phụ nữ Lào và Căm-pu-chia. 
- Tổ chức một số đoàn cấp cao ra nước ngoài thăm hữu nghị và dự cuộc 

họp của các tổ chức mà Hội là thành viên; đón đoàn cấp cao Hội LHPN Lào 
thăm hữu nghị Việt Nam.  

- Tổ chức Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển; Diễn đàn Phụ nữ 
Việt - Hàn lần thứ 3. 

- Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hợp tác qua biên giới giữa Hội 
LHPN các tỉnh giáp biên với Lào, Căm-pu-chia, Trung Quốc. 

Cấp địa phương: 
- Giao lưu, kết nghĩa, ký kết và triển khai thoả thuận hợp tác với Hội Phụ 

nữ các địa phương có chung đường biên giới.  
- Tham gia các hoạt động đoàn kết, ủng hộ phụ nữ, nhân dân các nước; 

tham gia hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành.  
- Đề xuất TW Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ 

Việt Nam” cho các cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho 
các tổ chức nước ngoài. 
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7.3. Vận động và quản lý nguồn lực quốc tế phục vụ các hoạt động của 
Hội.  

Cấp Trung ương: Vận động, điều phối, quản lý và thực hiện các chương 
trình, dự án và khoản viện trợ quốc tế theo quy định. 

Cấp địa phương: 
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Hội và nhà tài 

trợ về sử dụng và quản lý các nguồn tài trợ quốc tế.  
- Phối hợp với TW Hội và các Ban, ngành địa phương trong vận động 

nguồn lực quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm vận động nguồn lực và các mô hình dự 
án hiệu quả. 

7.4. Tập hợp, giao lưu, kết nối với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và bảo 
vệ quyền lợi, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam trong các quan hệ, giao dịch có 
yếu tố nước ngoài. 

Cấp Trung ương: 
- Nắm tình hình hoạt động các tổ chức phụ nữ Việt Nam tại các nước. Tư 

vấn, chia sẻ kinh nghiệm thành lập tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.  
- Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài. 
Cấp địa phương: 
- Tham gia các sự kiện dành cho kiều bào do địa phương tổ chức. Vận 

động kiều bào đóng góp cho các hoạt động Hội. Đề xuất ghi nhận sự đóng góp 
của kiều bào.  

- Làm tốt công tác hỗ trợ phụ nữ trong các giao dịch hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài (lưu ý các vấn đề kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới, tình 
trạng phụ nữ di cư bất hợp pháp ra nước ngoài, một số quy định mới của phía 
Hàn Quốc đối với cô dâu nước ngoài), lao động ở nước ngoài.  

- Với các địa bàn du lịch và khu công nghiệp có người nước ngoài: tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho chị em trong tiếp xúc, giao thương với 
người nước ngoài.  

7.5. Công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện.  
Cấp Trung ương: Hỗ trợ, hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh/thành trong quá 

trình triển khai các hoạt động đối ngoại;  tổ chức tập huấn, chia sẻ thông tin tài 
liệu kinh nghiệm quốc tế và các chuyên đề của năm tới các ban/đơn vị TW Hội 
và các tỉnh/thành Hội. 

Cấp địa phương: Các tỉnh thành Hội xây dựng kế hoạch công tác đối 
ngoại năm 2015; tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội về các nội dung liên quan tới 
công tác đối ngoại nhân dân. 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
 1. Trung ương Hội 
  - Văn phòng và các ban, đơn vị bám sát Kế hoạch để hướng dẫn cụ thể và 
theo dõi, đôn đốc các cấp Hội triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ 
trách.  
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 - Có các giải pháp hỗ trợ các tỉnh/thành khó khăn trong triển khai Nghị 
quyết (vận động nguồn lực, xây dựng tài liệu tuyên truyền, triển khai thí điểm...) 

- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đánh giá tại các 
địa phương: 

+ Hướng dẫn triển khai Nghị quyết, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương: 
từ tháng 2-6/2015 

+ Kiểm tra, giám sát kết hợp hướng dẫn, đôn đốc: từ tháng 7-11/2015. 
+ Thường trực Đoàn Chủ tịch làm việc với các cụm tỉnh/thành, nghe đánh 

giá kết quả triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành và các đề 
xuất, kiến nghị: tháng 12/2015. 

2. Các Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội 
- Các Ủy viên BCH TW Hội là Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn 

vị: Nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban 
Chấp hành TW Hội và Kế hoạch triển khai Nghị quyết phù hợp với địa phương, 
đơn vị; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phản ánh với Đoàn Chủ tịch 
kết quả triển khai; tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và việc thực hiện chính sách, 
pháp luật đối với hội viên, phụ nữ thuộc địa phương, đơn vị năm 2015.  

- Các Ủy viên BCH công tác ở các bộ, ngành và tiêu biểu ở các địa 
phương: căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch, 
tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị để chủ động có hoạt động thực hiện phù 
hợp.  

3. Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị 
- Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp hành, Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch, nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa, triển khai tại địa phương, đơn 
vị đảm bảo yêu cầu. 

- Định kì báo cáo kết quả về Đoàn Chủ tịch theo quy định về công tác 
thông tin, báo cáo của Hội. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW, Văn 
phòng TW Đảng;  
- Thường trực ĐCT;   
- UVBCH TW Hội;    
- Các ban, đơn vị TW Hội;                                            
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị; 
- Web Hội LHPN VN; 
- Lưu VT, TH.  

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
(đã ký) 

 
 

Hoàng Thị Ái Nhiên 

 


