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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: 288/KH-BTV                                   Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH  

TRIỂN KHAI CÔNG TRÌNH THI ĐUA NĂM 2021 

“Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa” 

 
 

          Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới 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 triển khai kế hoạch thực hiện 

Công trình thi đua năm 2021: “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - 

một hành động ý nghĩa” trong hệ thống Hội, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Thông qua việc thực hiện công trình thi đua (viết tắt CTTĐ) “Mỗi hội 

viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa”  trong các cấp 

Hội, cán bộ, HVPN thành phố, tiếp tục kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Đà Nẵng 

phát huy và giữ gìn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; truyền thống đạo đức tốt 

đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giáo dục 

lòng tự hào về nét đẹp văn hóa, lịch sử, đất và người Đà Nẵng; 

- Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những việc 

làm, hành động thiết thực, tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện CTTĐ.  

2. Yêu cầu 

- Huy động được sự hưởng ứng và tham gia của 100% cơ sở Hội, Chi, 

tổ hội và hội viên, phụ nữ; đồng thời tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ của 

lãnh đạo các cấp; sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đóng góp vì sự phát 

triển của phong trào phụ nữ nói riêng, của nhân dân thành phố nói chung; 

- Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện CTTĐ với các phong trào thi 

đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tên công trình thi đua: Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức 

Hội - một hành động ý nghĩa”. 

          2. Đối tượng thực hiện 

         - Hội LHPN các cấp (bao gồm cả Chi hội, tổ phụ nữ); 

         - Cán bộ Hội Phụ nữ các cấp; 

         - Hội viên, phụ nữ thành phố. 
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        3. Thời gian thực hiện 

          Từ tháng 01/2021 kết thúc vào 30/9/2021; dự kiến tổng kết CTTĐ trong 

tháng 10/2021 (trước Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV). 

         4. Nội dung thực hiện 

         4.1. Đối với Hội viên, phụ nữ 

  - Tuyên truyền, giáo dục cho HVPN về phẩm chất đạo đức, lối sống, 

ứng xử; các giá trị đạo lý truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của phụ 

nữ Việt Nam; về lịch sử, văn hóa, đất và người Đà Nẵng bằng nhiều hình 

thức, sáng tạo, hiệu quả. 

- Lựa chọn và đăng ký thực hiện các cử chỉ, hành động, việc làm tốt 

đẹp, có sức lan tỏa, ý nghĩa, tác động đến nhiều người trên tất cả các lĩnh vực 

gia đình, đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội ... tại địa phương. 

          4.2. Đối với các cơ sở Hội 

         Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, các cấp Hội lựa chọn nội 

dung và đăng ký thực hiện các hành động ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn, phù 

hợp với mục tiêu, tôn chỉ của tổ chức Hội để hỗ trợ HVPN, cộng đồng thực 

hiện và chấp hành pháp luật; giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc; 

bảo vệ môi trường; xây dựng và phát triển kinh tế; tương thân, tương ái, hỗ 

trợ nhau trong hoạn nạn, khó khăn.v.v.  

  5. Chỉ tiêu 

       - Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện ít nhất 01 cử chỉ đẹp; 

phấn đấu có ít nhất 85% cán bộ, HVPN hưởng ứng và đăng ký thực hiện.  

      - Mỗi tổ chức Hội (bao gồm cả Chi, tổ Hội) đăng ký thực hiện ít nhất 01 

hành động ý nghĩa; 100% cơ sở Hội thực hiện CTTĐ này. 

6. Cách thức triển khai  

Thông qua sinh hoạt Hội, các kênh truyền thông, mạng xã hội của Hội, 

của địa phương, các cấp Hội Phụ nữ các cấp tập trung: 

+ Phổ biến các nội dung CTTĐ sâu rộng đến HV,PN và hoàn thành 

trong tháng 01/2021. 

+ Hướng dẫn cho CB, HVPN lựa chọn các cử chỉ, hoạt động phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của địa phương và khả năng của CB, HVPN để thực 

hiện đạt kết quả tốt. 

+ Chủ động giới thiệu những cử chỉ đẹp; hoạt động, hành động ý nghĩa; 

các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình của của địa phương, đơn vị trong 

thực hiện CTTĐ tạo sự lan tỏa trong các cấp Hội, tầng lớp phụ nữ; 

 + Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực 

hiện CTTĐ;  
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 + Tổng hợp, đánh giá và chủ động biểu dương khen thưởng ở cấp mình. 

Riêng công tác tổng kết thực hiện CTTĐ, các cấp Hội thực hiện qua báo cáo bằng 

văn bản; Hội LHPN thành phố sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết trong tháng 10/2021. 

 7. Công tác khen thưởng 

7.1. Đối với tập thể 

- Có văn bản triển khai, có báo cáo cụ thể cách làm, có theo dõi, đánh 

giá tổng kết việc thực hiện CTTĐ, tác động lan tỏa đến cộng đồng, xã hội; 

 - Các hành động phải có tính nổi trội, rõ nét, sáng tạo; những phần việc, 

hoạt động, việc làm phải mới và có yếu tố góp phần đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, được Hội LHPN cấp trên, cấp ủy, 

chính quyền địa phương, phụ nữ và cộng đồng ghi nhận. 

 7.2. Đối với cá nhân 

 - Tiêu biểu cho những nhân tố mới, có cách làm hay trong thực hiện 

CTTĐ, trở thành tấm gương cho chị em trong địa phương, đơn vị học tập. 

 - Được Hội LHPN các cấp giới thiệu, suy tôn và được cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, tổ chức ghi nhận, giới thiệu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 

- Phát động triển khai thực hiện Công trình thi đua “Mỗi hội viên - một 

cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa” tại Hội nghị Tổng kết 

phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2020 ( trong tháng 12/2020); 

- Hướng dẫn triển khai thực hiện CTTĐ gắn với các phong trào thi đua, 

các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2021. 

- Giao Văn phòng Hội LHPN thành phố: 

+ Làm đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực 

hiện CTTĐ trong hệ thống Hội;  

+ Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ; phối hợp với các Ban chuyên môn thẩm 

định thành tích, trình Hội đồng TĐKT Hội LHPN thành phố xem xét, quyết 

định khen thưởng các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện CTTĐ. 

+ Tham mưu kiểm tra, đánh giá tổng kết thực hiện CTTĐ. 

- Giao Ban Tuyên giáo Hội LHPN thành phố: 

+ Tham mưu công tác truyền thông trên các kênh thông tin của Hội. 

+ Phối hợp với các cơ quan báo, đài giới thiệu, tuyên truyền các mô 

hình, 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. 

- Các ban chuyên môn của Hội LHPN thành phố thực hiện theo phân công. 
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2. Hội LHPN quận, huyện, các đơn vị trực thuộc, thành viên 

- Căn cứ vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch để tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả CTTĐ đến 100% cơ sở Hội và HVPN. 

- Chủ động hướng dẫn các cơ sở Hội trong việc lựa chọn và đăng ký 

nội dung hoạt động phù hợp. 

- Lồng ghép kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình, triển khai thực hiện 

CTTĐ tại cơ sở và báo cáo kết quả hàng tháng về Hội LHPN thành phố trong 

các kỳ giao ban.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Công trình thi đua “Mỗi hội viên - một 

cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành  động ý nghĩa”, đề nghị Hội LHPN 

các quận, huyện, các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nơi nhận: 

- ĐCT TW Hội; Văn phòng TW Hội;   

- Thành ủy Đà Nẵng; UBND TP    
- UBMTTQVN TP; 
- Ban TG, Ban Dân vận TU; 

- Hội LHPN các quận, huyện;    

- Hội PN các ĐVTT, ĐVTV; 

- UVBCH Hội LHPN TP; 

- CB phong trào Hội LHPN TP      
- Lưu: VT.                                                                                                                                                  
 

                                                               

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Thị Thu Hương 
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