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KẾ HOẠCH
Tổng kết Chƣơng trình hành động thực hiện 02 Khâu đột phá
theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Căn cứ Kế hoạch số 868/KH-ĐCT ngày 06/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về định hướng hoạt động trọng tâm năm
2021, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết
Chương trình hành động thực hiện 02 Khâu đột phá về “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” và Khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả
thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp
phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổng kết Chương trình hành động thực hiện 02 Khâu đột phá là một trong
những hoạt động của Hội LHPN TP Đà Nẵng làm tiền đề để đánh giá hiệu quả
các chỉ tiêu thi đua Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIII và
Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
- Thông qua Chương trình tổng kết 02 khâu đột phá nhằm đúc kết bài học
kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong thời gian đến, tiếp tục đổi mới nội dung
phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tập hợp đông đảo
tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội; tăng cường công tác giám sát, phản biện
xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân
của phụ nữ.
II. THỜI GIAN TỔNG KẾT
1. Cấp thành phố: Dự kiến tháng 7 năm 2021
2. Cấp quận/huyện: Quý 2 năm 2021
III. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH
1. Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Phát biểu khai mạc.
4. Báo cáo tổng kết 02 Khâu đột phá.
5. Phóng sự đánh giá 5 năm thực hiện hiệu quả 02 Khâu đột phá.
6. Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ, Chi hội trưởng phụ nữ về
công tác xây dựng tổ chức Hội và công tác giám sát, phản biện xã hội,
tham mưu đề xuất chính sách và chia sẻ của một số mô hình của nữ tiểu
thương, nữ công nhân,….
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7. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (dự kiến 10 tập
thể, 10 cá nhân).
8. Văn nghệ.
9. Kết thúc chương trình
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN thành phố Đà Nẵng
- Giao Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng Hội LHPN TP chịu trách
nhiệm: Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết Chương trình; tổng hợp
báo cáo kết quả Khâu đột phá về công tác xây dựng tổ chức Hội, tham mưu nội
dung phóng sự, nội dung tham luận, giao lưu, chia sẻ, xây dựng kịch bản; thủ tục,
hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 02
Khâu đột phá; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Chương trình.
- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Hội LHPN TP tổng hợp báo
cáo kết quả Khâu đột phá về giám sát, phản biện xã hội, phối hợp Ban Xây dựng
Tổ chức Hội và Văn phòng thực hiện một số nội dung liên quan; xây dựng nội
dung phóng sự đánh giá hiệu quả 5 năm thực hiện 02 Khâu đột phá và phối hợp
với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức thực hiện phóng sự.
2. Hội LHPN các quận/huyện và các đơn vị trực thuộc.
- Tổng hợp kết quả thực hiện 02 khâu đột phát gửi về Hội LHPN thành phố
trước 30/5/2021;
- Phối hợp Hội LHPN TP đề xuất khen thưởng, chọn hình ảnh hoạt động,
các cá nhân, tập thể để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình.
- Phối hợp với Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng, Ban Tuyên giáoChính sách pháp luật Hội LHPN TP lựa chọn các mô hình, điển hình tập thể, cá
nhân tiêu biểu trong việc thực hiện 02 Khâu đột phá để thực hiện quay phóng sự.
- Tùy theo điều kiện và tình hình thực tế, Hội LHPN các quận/huyện và các
đơn vị có thể linh động, lồng ghép tổ chức tổng kết chương trình thực hiện 02
Khâu đột phá của địa phương, đơn vị và hoàn thành trong tháng 5-6/2021.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tổng kết Chương trình hành động thực hiện
02 Khâu đột phá” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, đề nghị Hội LHPN các
quận/huyện và các đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện .
Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam;
- Ban Tổ chức, Ban LP-CS TW Hội;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- TT, TV Hội LHPN TP;
- Hội PN các quận/huyện, ĐVTT, ĐVTV;
- Ban TC-VP; TG-LPCS Hội LHPN TP;
- Lưu VT.

TM. BAN THƢỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Thu Hƣơng
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