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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: 17/KH-BTV                                  Đà Nẵng, ngày 05 tháng  01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”; 

Tổng kết đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, 

hiệu quả chào mừng ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII”; Phát động 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. 

 

Hướng đến kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022) 

và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình trao Giải thưởng 

“Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021; Tổng kết đợt thi đua đặc biệt “130 công 

trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả 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 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các nguyên 

nhân khác, cụ thể:  

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo không khí phấn khởi, thi đua trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp 

phụ nữ; cổ vũ, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động, tích cực tham 

gia các phong trào và hoạt động Hội. 

2. Tuyên dương, khen thưởng các Chi hội đạt Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ 

tiêu biểu” năm 2021 nhằm tạo động lực thi đua trong các cấp Hội. 

3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc triển 

khai các công trình/phần việc tiêu biểu toàn thành phố trong đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà 

Nẵng lần thứ XIV, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII; tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm sáng tạo, các công trình hiệu quả 

trên địa bàn thành phố. 

4. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng 

ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác 

động của dịch Covid-19 hoặc do các nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia 

đình, cộng đồng. 

5. Các hoạt động tại Chương trình phải đảm bảo thiết thực, phù hợp, đúng 

đối tượng; đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19. 



 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thời gian: 8h00, ngày 02/3/2022 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: Hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

(Số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng) 

3. Thành phần tham dự: Dự kiến đại biểu tham dự chương trình là 170 

người, gồm: 

- Đại diện lãnh đạo: TW Hội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 

thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội: 20 người 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP:  8 người 

- Ủy viên BCH Hội LHPN TP khóa XIV (các ngành), chủ tịch Hội LHPN 

các quận, huyện, ĐVTT, ĐVTV: 26 người  

- Lãnh đạo các quận, huyện ủy: 7 người  

- Bí thư Đảng ủy 10 xã/phường có Chi hội đạt giải: 10 người 

- Chủ tịch Hội LHPN 56 xã, phường:  56 người  

- Bí thư Chi bộ có 10 Chi hội đạt giải:  10 người  

- Chi hội trưởng có chi hội đạt giải thưởng Phụ nữ tiểu biểu: 10 người 

- Các tập thể, cá nhân khen thưởng trong đợt thi đua đặc biệt: 13 người 

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí:        10 người. 

4. Nội dung chương trình:  

- Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc và đánh giá các Chi hội đạt “Giải thưởng Chi hội Phụ 

nữ tiểu biểu” năm 2021; đợt phát động thi đua đặc biệt “130 công trình, phần 

việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XIII” (kèm hình ảnh minh họa trình chiếu). 

- Trao Giải thưởng và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 

Chi hội đạt Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiểu biểu” năm 2021.  

- Phóng sự kết quả thực hiện đợt thi đua đặc biệt. 

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi 

đua đặc biệt. 

- Phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

mồ côi do tác động của dịch Covid-19 hoặc do các nguyên nhân khác có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn. 



 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 

1.1. Phân công các Ban của Hội LHPN thành phố 

- Giao Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng: 

Tham mưu Ban Thường vụ chuẩn bị các nội dung tổ chức chương trình 

trao Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2021 và tổng kết đợt thi đua 

đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại 

hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”: 

+ Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND thành phố khen Giải thưởng Chi 

hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2021; báo cáo tóm tắt các thành tích, hình ảnh hoạt 

động nổi bật của các Chi hội đạt Giải thưởng.  

+ Báo cáo những kết quả đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc 

vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII”, đặc biệt là kết quả thực hiện 03 công trình trọng điểm: (1) “Vạn phần 

quà san sẻ yêu thương”; (2) “Tỷ đồng cho thiết bị xanh - Môi trường sạch”; (3) 

“Chuỗi sự kiện Sắc Cam - Thắp sáng và Hành động”. 

+ Phối hợp với các Ban chuyên môn, các đơn vị thẩm định thành tích, lựa 

chọn, đề xuất các cá nhân, tập thể có 13 công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu 

toàn thành phố, hoàn tất thủ tục hồ sơ trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội 

LHPN thành phố biểu dương, khen thưởng tại Chương trình. 

+ Trực tiếp, giới thiệu, thẩm định, lựa chọn và đề xuất ít nhất 05 công 

trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu về công trình thi đua “Chuỗi sự kiện Sắc Cam 

- Thắp sáng và Hành động” để Hội đồng thi đua lựa chọn, xem xét quyết định 

khen thưởng. 

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Chương trình (hội trường, Giấy mời, 

thành phần đại biểu,...). 

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp luật đề xuất, lựa chọn 

các công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu về Công trình thi đua “Chuỗi sự kiện 

Sắc Cam - Thắp sáng và Hành động” phục vụ xây dựng nội dung phóng sự, sản 

phẩm video clip. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp luật: 

+ Tham mưu công tác truyền thông về hoạt động Chương trình, giới thiệu 

các hoạt động tiêu biểu của các Chi hội  đạt giải và kết quả phát động đợt thi đua 

đặc biệt trên các kênh thông tin của Hội. 

+ Theo dõi, đăng tải các tin/bài, hình ảnh đặc sắc về các công trình/phần 

việc có chất lượng, hiệu quả trên trang Facebook, Fanpage, Cổng thông tin điện 



 

tử của Hội LHPN thành phố; trên nền tảng trực tuyến của Cụm thi đua; trên 

fanpage của Hội LHPN Việt Nam; Báo Phụ nữ Việt Nam online và Cổng thông 

tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam. 

+ Phối hợp với các cơ quan báo, đài giới thiệu, tuyên truyền các Chi hội đạt 

giải thưởng tiêu biểu năm 2021; các công trình/phần việc, cách làm hiệu quả, 

sáng tạo; các điển hình tập thể, cá nhân có những cử chỉ đẹp, hành động ý nghĩa 

tiêu biểu để lan tỏa trong cộng đồng.  

+ Phối hợp với các Ban chuyên môn và Hội LHPN các quận, huyện, các 

đơn vị xây dựng nội dung phóng sự, sản phẩm video clip,…để tham gia vòng 

bình chọn trực tuyến do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức và phục vụ 

tại Chương trình tổng kết của Hội LHPN thành phố. 

+ Trực tiếp, giới thiệu, thẩm định, lựa chọn và đề xuất ít nhất 05 công 

trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu về Công trình thi đua “Tỷ đồng cho thiết bị 

xanh - môi trường sạch” để Hội đồng thi đua lựa chọn, xem xét quyết định khen 

thưởng. 

- Giao Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế: 

+ Chuẩn bị Bài phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em mồ côi. 

+ Trực tiếp, giới thiệu, thẩm định, lựa chọn và đề xuất ít nhất 05 công 

trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu về Công trình thi đua“Vạn phần quà san sẻ yêu 

thương” để Hội đồng thi đua lựa chọn, xem xét quyết định khen thưởng. 

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp luật đề xuất, lựa chọn 

các công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu về Công trình thi đua“Vạn phần quà 

san sẻ yêu thương” phục vụ xây dựng nội dung phóng sự, sản phẩm video clip. 

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

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP 

2.1. Hội LHPN các quận, huyện lựa chọn 3 - 5 hình ảnh của 10 Chi hội đạt 

“Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu năm 2021” về Ban Xây dựng Tổ chức 

Hội và Văn phòng Hội LHPN TP trước ngày 20/2/2022. 

2.2. Mỗi quận, huyện, đơn vị minh họa các công trình/phần việc/hành động 

của đơn vị thông qua các sản phẩm truyền thông, trong đó có ít nhất 01 phóng 

sự/video/clip ảnh (có lời bình, chạy chữ, lồng nhạc,…) có chất lượng, với thời 

lượng khoảng 05 phút, gửi về Ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp luật trước ngày 

10/01/2022 để Hội LHPN thành phố tổng hợp, lựa chọn, tôn vinh, xét khen thưởng 

và gửi tham gia Cụm thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XIII. Khuyến khích các địa phương, đơn vị có các phóng sự, tư liệu clip liên 



 

quan về đợt thi đua đặc biệt để Hội LHPN TP tham khảo, khi xây dựng phóng 

sự chung.  

2.3. Tổng hợp kết quả thực hiện đợt thi đua đặc biệt; phối hợp các Ban 

chuyên môn Hội LHPN thành phố giới thiệu, đề xuất  công trình/phần việc xuất 

sắc tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong đợt thi đua theo từng lĩnh vực để đề 

nghị Hội đồng thi đua - Khen thưởng Hội LHPN thành phố xem xét, khen 

thưởng. 

2.4. Phối hợp với Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng Hội LHPN TP 

gửi giấy mời cho Hội LHPN phường, xã, Chi hội đạt Giải thưởng, các cá nhân, 

tập thể được Khen thưởng; phân công cán bộ đôn đốc các thành phần tham dự 

đảm bảo số lượng và thời gian. 

2.5. Giao Hội LHPN quận Liên Chiểu chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ phục 

vụ Chương trình với chủ đề về quê hương, đất nước, đặc biệt là những bài ca về 

phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Đà Nẵng.  

2.6. Tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, Hội LHPN các quận, huyện, 

ĐVTT, ĐVTV có thể linh động, lồng ghép tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt 

của địa phương, đơn vị nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022 với 

hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm và đảm bảo các quy định phòng, chống 

dịch Covid-19.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình trao Giải thưởng “Chi hội phụ 

nữ tiêu biểu” năm 2021; Tổng kết đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần 

việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả 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 của Hội LHPN TP, đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, các đơn 

vị trực thuộc, đơn vị thành viên, các ban, bộ phận thuộc cơ quan Thành Hội căn 

cứ kế hoạch triển khai thực hiện để Chương trình được tổ chức thành công.  

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
Trần Thị Thu Hạnh 

Nơi nhận:      
- Đoàn Chủ tịch TW Hội;                                 

- Văn phòng, Ban Tuyên giáo TW Hội; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc VN TP; 

- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- VP Thành ủy; VP UBND TP; 

- Ban Thi đua - Khen Thưởng TP; 

- Chủ tịch Hội (để báo cáo);  

- Th/trực, Th/vụ Hội LHPN TP;       

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

- Ban TG - Nữ công LĐLĐ TP; 

- Ban XDTC Hội &VP Hội LHPN TP;                           

- Lưu:VT .                                                                
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