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

               BAN THƯỜNG VỤ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

                 Số: 18/KH-BTV                                   Đà Nẵng,  ngày 12 tháng  01  năm 2022 
 

 

 

KẾ HOẠCH 
 

Tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” năm 2022 

 
 

Căn cứ Công văn số 1399-CV/TU ngày 22/12/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về 

việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, Công văn số 1243/MTTQ-BTT ngày 

22/12/2021 về việc triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo; nhằm tạo 

điều kiện chăm lo Tết cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ (HVPN) có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn thành phố; Ban Thường vụ Hội LHPN TP Đà Nẵng triển khai Kế 

hoạch tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”  nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam; 

nêu cao tinh thần vì cộng đồng cùng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn thành phố được đón một mùa xuân đầm ấm, yêu thương.  

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm…tham gia hỗ trợ quà 

Tết cùng chung tay chăm lo Tết cho cán bộ, HVPN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

- Chương trình được tổ chức chu đáo, đảm bảo đúng đối tượng; thiết thực, hiệu 

quả; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chương trình “Vui Tết cùng Coca-Cola, năm 2022”  

1.1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia 

- Thời gian: 14h30 ngày 14/01/2022; 

- Địa điểm: Nhà sinh hoạt cộng đồng EKCENTER  

(đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng); 

- Thành phần tham gia: 

+ Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN thành phố; 

+ Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam; 

+ Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN quận Liên Chiểu và các phường thuộc quận; 
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+ Phụ nữ nghèo, cận nghèo; phụ nữ yếu thế, nữ công nhân lao động tại KCN, 

KCX có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn quận Liên Chiểu. 

1.2. Số lượng phân bổ cụ thể  

TT Đơn vị 
Số lượng phân bổ 

(suất) 
Ghi chú 

01 Quận Liên Chiểu 250  

02 Quận Hải Châu 50 Quà của các 

đơn vị sẽ 

được 

chuyển về 

để trao tại 

địa phương 

03 Huyện Hòa Vang 45 

04 Quận Thanh Khê 45 

05 Quận Sơn Trà 40 

06 Quận Cẩm Lệ 40 

07 Quận Ngũ Hành Sơn 30 

Tổng cộng 500  

2. Chuỗi “Siêu thị 0 đồng” 

2.1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia 

          - Thời gian: Ngày 26 - 27/01/2022; 

- Địa điểm: Hội LHPN thành phố và Hội LHPN các quận, huyện  

- Thành phần tham gia 

+ Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN thành phố; 

+ Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN các quận, huyện; đơn vị trực thuộc, đơn vị 

thành viên. 

+ Cán bộ Hội, HVPN, nữ công nhân lao động tại các KCN/KCX, người yếu thế 

có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. 

2.2. Số lượng phân bổ cụ thể:  

TT Đơn vị Số lượng phân bổ Ghi chú 

01 Quận Hải Châu 200 
Tham gia Siêu thị 0 

đồng tại Thành Hội 

ngày 26/01/2022 

02 Quận Thanh Khê 100 

03 
Phụ nữ yếu thế (khuyết 

tật, mù, đơn thân) 
350 

04 Quận Sơn Trà 150 Tổ chức Siêu thị 0 

đồng tại các địa 

phương trong ngày 

27/01/2022 

05 Quận Cẩm Lệ 150 

06 Quận Ngũ Hành Sơn 100 

07 Huyện Hòa Vang 150 

Tổng cộng 1.200  
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3. Gặp mặt, tặng quà trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

- Thời gian: Ngày 21/01/2022 

- Địa điểm: Hội LHPN thành phố  

- Số lượng: 100 em 

- Thành phần tham dự: 

+ Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

+ Đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động - Thương binh và xã hội; Giáo dục - Đào 

tạo; Văn hóa - Thể thao; Y tế; … 

+ Thường trực, Thường vụ Hội LHPN thành phố; 

+ Đại diện Thường trực Hội LHPN các quận, huyện; đơn vị trực thuộc, đơn vị 

thành viên. 

+ Trẻ em mồ côi/ đại diện gia đình trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn thành phố. 

4. Chương trình “Về Tết với đồng bào” 

- Thời gian: Ngày 25/01/2022  

- Địa điểm: Tại xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng 

- Thành phần tham dự:  

+ Thường trực, Thường vụ, cán bộ cơ quan Hội LHPN TP Đà Nẵng; 

+ Chủ tịch Hội LHPN huyện; các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; 

+ Thường trực, cán bộ Hội LHPN huyện Hòa Vang 

+ Hội LHPN xã Hòa Bắc, Hội LHPN xã Hòa Phú 

+ Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Hòa Vang. 

- Nội dung: Trao 150 suất quà Tết (mỗi suất quà trị giá 300.000đ) cho Phụ nữ 

dân tộc thuộc hộ nghèo, khó khăn tại 2 xã Hòa Phú và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP 

Đà Nẵng. Trong đó, phân bổ: 

+ Xã Hòa Bắc: 100 suất; 

+ Xã Hòa Phú: 50 suất.  

5. Ngày hội “Bánh chưng xanh” 

- Đơn vị thực hiện: Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị trực thuộc 

- Số lượng: 1.100 cặp bánh chưng, trong đó:  
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TT Đơn vị 
Số lượng phân bổ 

(ĐVT:cặp) 
Ghi chú 

01 Hội LHPN thành phố  100  

02 Quận Hải Châu 150   

03 Quận Thanh Khê 130  

04 Quận Sơn Trà 120  

05 Quận Cẩm Lệ 120  

06 Quận Liên Chiểu 100  

07 Quận Ngũ Hành Sơn 80  

08 Huyện Hòa Vang 130  

09 
Hội LHPN Công ty QL và PT 

các Chợ ĐN 

100  

10 Hội Phụ nữ Công an TP 50 Có thể tổ 

chức ghép 

các đơn vị 
11 Hội Phụ nữ BCH Quân sự TP 10 

12 Hội Phụ nữ BCH BĐBP TP 10 

Tổng cộng 1.100  

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn vận động của các cấp Hội 

- Địa điểm thực hiện: do các quận/huyện, đơn vị chọn 

- Đối tượng nhận quà + bánh chưng: cán bộ, HVPN có hoàn cảnh khó khăn… 

- Thời gian gói và nấu bánh: 

+ Tại Thành Hội: từ 7h00 sáng đến 20h00 ngày 26/01/2022 

+ Tại các quận/huyện, đơn vị: Ngày 27/01/2022 

- Thời gian trao tặng : Ngày 27/01/2022, gồm: 1 cặp bánh chưng + 1 suất quà 

(tổng trị giá 300.000đ/suất/trường hợp). 

* Lưu ý:  

+ Bánh chưng đảm bảo chất lượng (nếp, đậu xanh, nhân thịt); mỗi cặp bánh 

chưng trị giá tối thiểu 100.000 đồng. Kinh phí nấu, gói bánh chưng do Hội LHPN các 

quận/huyện, đơn vị vận động nguồn lực. 

+ Kinh phí quà: do Hội LHPN thành phố vận động và phân bổ cho các đơn vị. 

+ Ngày 26/01/2022: tham gia Hội Xuân yêu thương tại Thành Hội, gồm các 

hoạt động: Gói bánh chưng, giao lưu văn hóa, văn nghệ; trưng bày và bán các sản 

phẩm do phụ nữ khởi nghiệp sản xuất, … 

+ Ngày 27/01/2022: đồng loạt các quận/huyện, đơn vị tổ chức gói và nấu bánh 

chưng và tổ chức trao, tặng bánh chưng + quà cho cán bộ, HVPN khó khăn tại địa 

phương, đơn vị. 

6. Thăm và tặng quà các Trung tâm Bảo trợ, xã hội 
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- Thời gian: Ngày 21/01/2022 

- Địa điểm: 03 Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. 

- Số lượng: Dự kiến 50 suất quà/ trung tâm 

7. Thăm và tặng quà nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn 

- Thời gian: Ngày 31/01/2022 (nhằm ngày 29 Tết) 

- Địa điểm: thành phố Đà Nẵng 

- Đối tượng: Nữ công nhân công ty môi trường, công nhân lao động tại các công 

trường, công ty, doanh nghiệp. 

+ Số lượng: Dự kiến 200 suất quà 

8. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” 

- Thời gian: Từ ngày 04 - 20/01/2022 

- Địa điểm: Xã Hương Lâm và Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh); 

xã Axan và T’ry, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam); huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). 

- Nội dung: 

+ Hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa Mái ấm tình thương cho 04 hộ gia đình 

HVPN có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã (50.000.000đ/nhà). 

+ Thăm và hỗ trợ 500 suất quà (300.000đ/suất) cho 500 phụ nữ có hoàn cảnh 

khó khăn tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Nam. 

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn vận động của các cấp Hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội LHPN TP Đà Nẵng 

- Vận động, tìm kiếm nguồn lực, kinh phí để thực hiện Chương trình “Xuân ấm 

áp - Tết yêu thương” năm 2022 đạt kết quả tốt. 

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

+ Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Chương trình. 

+ Phối hợp chuẩn bị quà, tổ chức trao quà đúng đối tượng, đảm bảo các quy 

định phòng chống dịch. 

+ Phối hợp chuẩn bị, tổ chức thực hiện các hoạt động tại các địa phương. 

- Giao Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng phối hợp đảm bảo công tác 

hậu cần, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch Chương trình đề ra. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật chủ động tuyên truyền, phối hợp 

với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về các hoạt động của Chương trình. 



6 

 

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

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, đề nghị Hội LHPN các quận, huyện chủ 

động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

- Chịu trách nhiệm lựa chọn đối tượng được nhận quà hỗ trợ đảm bảo đúng số 

lượng phân bổ, đồng thời gửi danh sách nhận quà về Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế 

trước ngày 14/01/2022 để theo dõi, tổng hợp. 

- Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, đề nghị Hội LHPN các 

quận/huyện, đơn vị chủ động tìm kiếm nguồn lực để thực hiện chương trình “Bánh 

chưng xanh” và tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đội ngũ cán bộ Hội, lực lượng 

nòng cốt có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ nghèo, cận nghèo tại địa phương mình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” 

năm 2022 của Hội LHPN TP Đà Nẵng, đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, các đơn 

vị, các Ban chuyên môn của Hội LHPN thành phố triển khai thực hiện. 

 
 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thị Huyền 

   

Nơi nhận:      
- ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Ban GĐ-XH, TW Hội LHPN VN; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP;  

- Các Ban chuyên môn Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận, huyện;                                                                       

- Các đơn vị trực thuộc;       

- Hội LHPN xã Hòa Bắc, xã Hòa Phú; 

- Lưu: VT/Ban KT. 
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