
1 
 

 

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

                BAN THƢỜNG VỤ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          Số:  01/CTr-BTV                                       Đà Nẵng, ngày  05 tháng 01 năm 2022 
            

 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, NĂM 2022 
 

 
 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng xây 

dựng Chương trình công tác năm 2022, cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ NĂM 

Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố Đà Nẵng 

lần thứ XIV. 

II. CÁC TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO NĂM 2022 

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả 

“Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội”. 

2. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết ĐHĐBPN thành phố, Nghị 

quyết ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII đến cán bộ, HVPN; xây dựng Chương 

trình hành động, kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) thành phố, Nghị quyết ĐHĐBPN toàn quốc.  

3. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và 

Đề án "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em 

giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2021 của UBND thành phố (gọi tắt là Đề án 1006). 

4. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, ngày 20/10/2021 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về “Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức 

danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo”; tham mưu, đề xuất Giải thưởng “Cán bộ nữ tiêu biểu, sáng tạo”, mô hình 

Vườn ươm nữ lãnh đạo tương lai. 

5. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham 

gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (Đề án 

938); Đề xuất giải pháp triển khai chương trình tầm soát một số bệnh ung thư 

thường gặp ở phụ nữ, hỗ trợ miễn giảm phí cho phụ nữ nghèo. Thực hiện 

chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. 

6. Tích cực tham mưu và triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi 

nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939). Tập trung các nguồn lực hỗ trợ phụ 
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nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống sau ảnh hưởng dịch Covid-

19. Phát huy vai trò của nữ doanh nhân, nữ tiểu thương, hội viên phụ nữ trong 

hoạt động khởi nghiệp. Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ 

thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử và nền kinh tế số. 

7. Tập trung phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo hiểm xã hội và góp ý dự 

thảo các văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo các chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố và của địa phương, đơn vị; 

Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo trực tiếp gửi đến Hội LHPN các cấp. 

8. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 tầm 

nhìn đến 2045; Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống 

gia đình đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-

2030. Phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 

12/7/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong 

việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.  

9. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường hỗ trợ phụ nữ hội 

nhập quốc tế; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hỗ trợ phụ nữ hội nhập 

quốc tế đến năm 2030.  

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN  

1. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán: Tặng quà, Tuần lễ Siêu 

thị 0 đồng; Chương trình “Tết với đồng bào”; Chương trình “Đồng hành cùng 

phụ nữ biên cương”; Phát động Chương trình Tết trồng cây. 

2. Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai 

Bà Trưng: Trao“Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2021; Tổng kết đợt 

thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Phát 

động chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi; Tổ 

chức giao lưu Vũ điệu Áo dài.  

3. Tổ chức Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng - Sống xanh, hành động xanh”; Lễ 

phát động “Chiến dịch phụ nữ làm sạch biển” nhân Ngày Môi trường thế giới và 

Ngày làm cho thế giới sạch hơn. 

4. Ngày hội “Gia đình yêu thương và chia sẻ” năm 2022; ra mắt Quỹ phòng, 

chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. 

5. Tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2022. 

6. Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam (20/10): đồng diễn thể dục - thể thao; Hội thi Chi Hội trưởng phụ nữ 

giỏi; Tôn vinh cán bộ nữ tiêu biểu, ra mắt “Giải thưởng cán bộ nữ tiêu biểu, sáng 

tạo”; “Vườn ươm nữ lãnh đạo tương lai”. 
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7. Phối hợp tổ chức Giao lưu văn hóa Việt - Lào nhân Kỷ niệm 60 năm 

ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp 

tác Việt –Lào; Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào. 

8. Chương trình “Sắc cam - Thắp sáng và hành động” hưởng ứng Tháng 

Hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và Chiến 

dịch Đoàn kết 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực với phụ nữ. 

II. THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, CÁC CUỘC VẬN 

ĐỘNG VÀ HAI KHÂU ĐỘT PHÁ 

1. Phong trào đua: 

- Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có kiến 

thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc”. 

- Phong trào “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành 

động ý nghĩa”. 

2. Cuộc vận động: Xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun 

đắp giá trị gia đình Việt Nam”.  

3. Khâu đột phá: 

(1) “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; tiếp tục xây dựng 

chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”. 

(2) “Hành động vì thành phố Đà Nẵng an toàn không bạo lực đối với phụ 

nữ và trẻ em”. 

III. THỰC HIỆN 03 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập, vun đắp giá trị tốt 

đẹp của gia đình Việt Nam. 

1. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới 

- 100% cơ sở Hội tổ chức cho 100% cán bộ, 80% hội viên phụ nữ học tập 

các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của 

thành phố và của Hội.  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, của Hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 

05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

- Phát động trong toàn thể cán bộ, HVPN hướng đến sử dụng trang phục 

mang sắc màu riêng của phụ nữ Đà Nẵng, lấy màu Cam làm chủ đạo. Tổ chức ít 

nhất 01 hoạt động hưởng ứng và tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam.  

- Duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao; Mỗi cơ sở Hội tổ chức được ít nhất 01 loại hình hoạt động 

thường xuyên để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, trau dồi đạo đức, nâng 

cao kiến thức và kỹ năng hoạt động Hội. 

- Phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng nữ, biểu dương, nhân rộng các 
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mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; gương phụ nữ điển hình tiên tiến. 

2. Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ  

- Đăng ký giúp 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ theo chỉ tiêu của 

thành phố. Phấn đấu đến cuối năm giúp 1.000 hộ nghèo/hộ cận nghèo thoát nghèo; 

hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 1.500 phụ nữ có tham gia các hoạt động sản 

xuất/kinh doanh/dịch vụ; vận động thành lập mới 01 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 

10 tổ/nhóm dịch vụ/tổ liên kết/tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Duy trì và phát triển 

các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế. 

- Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp, giai đoạn 2017-2025”. Tham mưu, triển khai thực hiện Đề án “Xây 

dựng mạng lưới kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, giai đoạn 2021-2026”.  

- Tích cực ứng dụng nền tảng công nghệ số trong việc quảng bá, hỗ trợ kết 

nối tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích hỗ trợ phụ nữ sản xuất theo chuỗi giá trị, 

nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện Chương trình quốc 

gia OCOP của Chính phủ. 

- Tập trung hỗ trợ, thúc đẩy, phục hồi hoạt động của các nhóm phụ nữ phát 

triển kinh tế, CLB phụ nữ khởi nghiệp sau đại dịch Covid-19. 

- Thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

3. Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em 

- Thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Hành động vì thành phố Đà Nẵng an 

toàn không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, với các hoạt động:  

+ Duy trì sự kiện “Sắc cam- Thắp sáng và Hành động” với chủ điểm bật 

sáng “Cam” 2 cây cầu Rồng, Sông Hàn, hướng đến cầu Trần Thị Lý và một số địa 

điểm khác. 

+ Phát động đồng loạt cán bộ Hội, HVPN sử dụng trang phục sắc Cam khi 

đi làm và tham gia các hoạt động tại địa phương vào 25/11 hàng năm “Ngày Thế 

giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ”;  

+ Đề xuất và thành lập Quỹ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em;  

+ Sơ, tổng kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ, Tòa án nhân 

dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an thành phố trong công tác bảo vệ phụ nữ và 

trẻ em gái giai đoạn 2019- 2022; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 

và Đề án 1006. 

+ Duy trì hoạt động của các địa chỉ tin cậy, các mô hình “An toàn cho phụ 

nữ và trẻ em” tại cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho thành viên 

các mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, công an khu vực. Nâng cao chất lượng 

hoạt động mô hình CLB Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo 

lực, đồng thời nhân rộng mô hình trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tập 

trung trong Khối lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng). 
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+ Kịp thời hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, bị mua 

bán trở về khi được phát hiện,… 

+ Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật và kết hôn có 

yếu tố nước ngoài thuộc Hội LHPN thành phố. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng triển 

khai hiệu quả Chương trình phối hợp liên tịch thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025; Đề án của Chính phủ 

về “Trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025”. 

4. Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam  

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong 

tình hình mới. 100% các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình 

Việt Nam (28/6). Phấn đấu đến cuối năm có 1.200 gia đình hội viên phụ nữ được 

giúp đạt các tiêu chí “5 có, 3 sạch, 4 an”
1
. 

- Mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình, phần việc góp phần xây 

dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.  

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham 

gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” (Đề án 938), Dự án 8 

“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ 

và trẻ em Dân tộc thiểu số và miền núi”. 

- Đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ là công nhân lao động tại các khu 

công nghiệp, khu chế xuất có con dưới 36 tháng tuổi gửi trẻ. Thực hiện chương 

trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. 

- Phối hợp thực hiện chương trình quốc gia về Dân số - CSSKSS/KHHGĐ; 

“Mất cân bằng giới tính khi sinh”, chăm sóc sức khỏe; phòng chống bệnh dịch; 

An toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Thực hiện công tác hậu phương quân đội; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; 

xây dựng “Mái ấm tình thương”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên 

cương” giai đoạn 2021-2025.  

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận 

động xã hội thực hiện bình đẳng giới 

1. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận 

động, các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng: Website,  

trang Facebook/Fanpage và trang “Lắng nghe và chia sẻ” của Hội. Duy trì, nâng 

                                                 
1
 5 có”: Có ngôi nhà an toàn; có sinh kế bền vững; có sức khỏe; có kiến thức; có nếp sống văn hóa; “3 sạch”: 

sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “4 an”: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội.  



6 
 

cao chất lượng chuyên mục “Phụ nữ và phát triển” trên Đài PTTH Đà Nẵng.  

Chủ động, tích cực tương tác với các trang Fanpage, Facebook ở các địa 

phương, đơn vị và thành phố (Đà Nẵng Tươi Đẹp, Hải Châu, Bồ Câu Trắng, 

Thanh Khê Ngày mới,…).  

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong HVPN và dư luận xã hội, 

định kỳ báo cáo hàng tháng, tổ chức các Hội nghị tập huấn... 

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, tạo 

điều kiện để phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức 

thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 2. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất 

chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết 

định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chủ trì, phối hợp giám sát; tham gia có 

trách nhiệm các đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến 

phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. 

- Hàng năm, Hội LHPN thành phố chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và 

phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia 

đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội. Mỗi Hội LHPN quận, huyện; phường, xã 

giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 02 dự thảo văn bản của cấp ủy, 

chính quyền được nghiên cứu tiếp thu và đưa vào văn bản chính thức.  

- Tham mưu thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11 

và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư khóa 12 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ 

nữ trong tình hình mới và tham mưu thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 

20/102/021 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

3. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của 

tổ chức Hội 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 

của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng “về lãnh đạo công tác dân 

vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, 

kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc của phụ nữ; kiến nghị, xử lý 

nghiêm theo pháp luật các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em. 

4. Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1136/KH-ĐCT, ngày 25/10/2021 

của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 139/KH-UBND 

ngày 22/7/2021 của UBND thành phố về “Thực hiện Chiến lược quốc gia về 
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bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025”. Phối hợp và phát huy vai trò Ban vì sự 

tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành, thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các 

cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và phát 

triển bền vững. 

- Chủ động xây dựng các chương trình, đề án, dự án đề xuất với cấp ủy, 

UBND, các chương trình phối hợp đa ngành theo cơ chế đặt hàng; vận động các 

nguồn lực tập trung giải quyết các vấn đề của phụ nữ. 

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên 

nghiệp, hiệu quả 

1. Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên. 

- 100% các cấp Hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều 

hành; cập nhật hiệu quả phần mềm quản lý hội viên; nghiên cứu, sử dụng các 

ứng dụng phần mềm trong hoạt động khảo sát, tổng hợp, báo cáo, thi đua, khen 

thưởng, theo dõi cán bộ Hội, các bộ nữ. Triển khai hoạt động Hội bằng các hình 

thức như trực tuyến, livestream, ứng dụng công nghệ,…trong trường hợp xảy ra 

thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức trực tiếp. 100% cơ sở Hội thành lập trang 

Facebook, liên kết trang Facebook và trang Fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố; 100% Chi, Tổ phụ nữ thành lập nhóm Zalo; Khuyến khích thành lập 

trang Facebook; 

- Tiếp tục thực hiện chương trình “Hướng về Chi hội, hành động vì Chi hội”; 

giao lưu, biểu dương Chi hội phụ nữ giỏi; duy trì mô hình “3 biết, 3 hỗ trợ” 
(2)

; mô 

hình “Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu” cấp thành phố và các mô hình Giải 

thưởng Chi hội tại địa phương.  

- Thu hút, tập hợp phụ nữ; phát triển hội viên, theo dõi, quản lý hội viên 

trên phần mềm. Hằng năm, phát triển khoảng 2.000 hội viên; không có cơ sở 

Hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ đủ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn tham gia tổ 

chức Hội dưới 50%.  

2. Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp, 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách 

và hệ thống Hội 

- Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành các cấp Hội, nhiệm kỳ 

2021-2026. Xây dựng, củng cố kiện toàn bộ máy Hội LHPN các cấp và Chi hội 

phụ nữ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, uy tín cán 

bộ Hội các cấp, Chi hội trưởng phụ nữ. Xây dựng, củng cố phát huy vai trò của 

hội viên nòng cốt và lực lượng cốt cán. 

- Hỗ trợ, động viên, tôn vinh Chi hội trưởng/Tổ trưởng phụ nữ/các tổ, 

nhóm, mạng lưới phụ nữ.  

                                                 
(2)

 “3 biết”:  Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu hội viên; “3 hỗ trợ”: Hỗ trợ vốn, sinh kế; Hỗ trợ kiến thức; 

Hỗ trợ kỹ năng. 
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- Cải tiến mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên tinh 

thần thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ. 

3. Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ 

đối ngoại 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-

BCH ngày 08/01/2021 của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam về Hỗ trợ phụ 

nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030.  

- Tham gia các chương trình giao lưu hữu nghị với các tổ chức quốc tế 

(Tổng lãnh sự quán Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc tại Đà Nẵng). Phối hợp tổ chức 

chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực, văn hóa, văn nghệ Việt - Lào; Duy trì 

mô hình nhà dân (homestay) dành cho sinh viên Lào.  

- Tiếp tục khai thác hiệu quả các dự án phi chính phủ, phát huy nội lực, vận 

động nguồn lực thực hiện các hoạt động liên quan đến phụ nữ.  
 
 

Trên đây là Chương trình công tác năm 2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố Đà Nẵng, đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị trực thuộc, đơn 

vị thành viên, các ban chuyên môn Hội LHPN TP căn cứ thực hiện./.  

 

 

 

 

 

                                                   

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

         Hoàng Thị Thu Hƣơng 

Nơi nhận: 

- Đoàn Chủ tịch TW Hội; 
- Văn phòng, các Ban TW Hội; 

- Các đ/c Phụ trách cụm thi đua TW Hội;   

- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 

- HĐND TP; 

- Ban Dân Vận; Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Văn phòng Thành ủy; UBND TP; 

- Ban Thi đua – Khen Thưởng TP; 

- Thường trực, Thường vụ Thành Hội; 

- UVBCH Hội LHPN TP khóa XIV; 

- Cán bộ phong trào Thành Hội;  

- Hội LHPN quận, huyện, ĐVTT, ĐVTV;  

- Ban TG- Nữ công LĐLĐ TP; 

- Lưu: VT. 
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