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

              BAN THƢỜNG VỤ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                 Số: 287/KH-BTV                                Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chƣơng trình “Giao lƣu Chi hội trƣởng Phụ nữ giỏi” năm 2021 

 
 

 

 Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội 

cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của 

hội viên, phụ nữ”, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố 

Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình“Giao lưu Chi hội trưởng 

Phụ nữ giỏi” năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua hội thi, giao lưu sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ Chi hội Phụ 

nữ trao đổi, chia s  kinh nghiệm, phương pháp, k  năng tuy n truyền, cách làm 

hay trong công tác Hội và phong trào phụ nữ   đ a phương  đ ng thời nâng cao 

năng lực, k  năng tổ chức, điều hành cho đội ng  cán bộ Chi hội, đáp ứng y u 

c u, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố trong tình hình 

mới. 

- Phát huy vai trò và t m quan trọng trong việc củng cố tổ chức Hội, tăng 

cường hiệu quả hoạt động của Chi hội Phụ nữ cơ s . 

- Chương trình “Giao lưu Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả tuy n truyền cao, tránh phô trương, hình thức. 
 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Cấp quận, huyện: Quý 1 và quý 2/2021 

2. Cấp thành phố 

 - Thời gian: Dự kiến ngày 20/6/2021 gắn với Ngày hội Gia đình “Kết nối 

yêu thương” nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam. 

- Đ a điểm: Sân cơ quan Hội LHPN thành phố.  

III. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA 

- 56 Chi hội trư ng Phụ nữ xuất sắc do Hội LHPN các xã, phường cử 

chọn. (Mỗi xã/phường 01 Chi hội).  

- Tr n cơ s  số lượng Chi hội trư ng của đơn v , các quận/huyện sẽ 

thành lập đội tham gia. 

 IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC  

 G m 3 ph n giao lưu, cụ thể như sau: 

- Phần 1: Giao lưu trình diễn áo dài truyền thống 

 + Mỗi quận/huyện 01 đội. 

 +  Thời gian tối đa 7 phút.  
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 + Mỗi đội sẽ trình diễn áo dài tr n nền nhạc chung do Ban tổ chức đề ra.  

 - Phần 2: Giao lưu thuyết trình 

+ Nội dung: Ngh  quyết, Chỉ th   thông tin thời sự  chuy n đề trong các 

lĩnh vực li n quan đến công tác Hội. 

+ Thời gian trình bày: tối đa 7 phút. Khuyến khích ứng dụng công nghệ 

thông tin, các phương tiện hỗ trợ khác để nâng cao hiệu quả thuyết trình. 

+ Thành ph n tham gia: Mỗi quận/huyện cử 01 đại diện là Chi hội trư ng 

tham gia thi. 

Lưu ý:  

- Đề cương bài thuyết trình phải được gửi cho Ban Tổ chức trước khi diễn 

ra chương trình. 

- Các đơn v  nếu có chuẩn b  slide trình chiếu, sử dụng thiết b  k  thuật 

hỗ trợ c n gửi nội dung đến Ban Tổ chức trước khi diễn ra chương trình. 

 - Phần 3: Giao lưu kiến thức  

 + Hình thức: Rung chuông vàng. 

+ Nội dung: Các văn bản của Đảng, Nhà nước, thành phố có liên quan 

đến phụ nữ và bình đẳng giới; các nội dung li n quan đến hoạt động Hội và 

phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. 

  + Số lượng tham gia: 49 Chi hội trư ng (trừ 07 Chi hội trư ng đã tham 

gia ph n giao lưu thuyết trình) sẽ l n lượt đấu loại trực tiếp qua việc trả lời các 

câu hỏi. Ban Tổ chức chọn 03 - 05 ch /TS 49 ch  để trao giải. 

 V. CƠ CẤU QUÀ TẶNG 

 - 07 ph n quà giao lưu thuyết trình. 

 - 03 - 5 ph n quà giao lưu kiến thức. 

 - Giấy chứng nhận và quà lưu niệm cho 56 Chi hội trư ng phụ nữ tham 

gia chương trình giao lưu. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội LHPN thành phố 

Xây dựng k ch bản, chương trình, nội dung, chuẩn b  ngu n lực tổ chức 

Hội thi, giao lưu cấp thành phố. 

2. Hội LHPN quận/huyện  

- Tùy theo điều kiện của đ a phương, chủ động tổ chức giao lưu, biểu 

dương Chi hội trư ng Phụ nữ giỏi tại đơn v , cử Chi hội trư ng phụ nữ tham gia 

giao lưu cấp thành phố. 

- Cử 01 đ/c lãnh đạo trực tiếp làm Trư ng đoàn, hỗ trợ và tạo điều kiện 

về vật chất và tinh th n cho các Chi hội trư ng tham gia. 

- Đăng ký danh sách Chi hội trư ng tham dự Chương trình giao lưu cấp 

thành phố và gửi về Ban Tổ chức Hội LHPN TP trước ngày 30/5/2021. 
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3. Hội LHPN 56 xã, phƣờng 

- Gửi danh sách Chi hội trư ng Phụ nữ xuất sắc về Hội LHPN 

quận/huyện để tham gia Giao lưu cấp thành phố. 

- Quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Chi hội trư ng Phụ nữ 

tham gia Chương trình. 

- Vận động cán bộ, HVPN đến tham dự và cổ v  Ngày hội cấp thành phố.  

Tr n đây là Kế hoạch Chương trình“Giao lưu Chi hội trưởng Phụ nữ 

giỏi” năm 2021 của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, đề ngh  Hội LHPN quận, 

huyện, các xã, phường căn cứ kế hoạch, triển khai thực hiện./.    

                                            

                  

                          

 

  

 
                                                                                  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức TW Hội                

- T/trực, T/vụ Hội LHPN TP;  

- Ban Tổ chức Hội LHPN TP ; 

- Hội LHPN các q/h; x/p. 

- Kế toán cơ quan; 

- Lưu VT.                               

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

                     CHỦ TỊCH  

 
 

  Hoàng Thị Thu Hƣơng 
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