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     Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2020 

   

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án“Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các 

cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” 

(Đề án 1893) tại thành phố Đà Nẵng, năm 2021 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg, ngày 31/12/2018 của Thủ Tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp 

Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” (Gọi tắt Đề án 

1893) và Quyết định số 3510/QĐ-UBND, ngày 08/8/2019 của Ủy ban Nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Đề án 1893, giai 

đoạn 2019-2025” tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Đà 

Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1893 năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức Hội, Chi hội trưởng 

Phụ nữ về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng về công tác Hội, công tác xã 

hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội cấp, trong đó có 

đội ngũ Chi hội trưởng phụ nữ nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả hoạt 

động Hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.  

- Thông qua các lớp đào tào, tập huấn giúp cho cán bộ Hội phụ nữ các 

cấp, Chi hội trưởng phụ nữ ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong chỉ đạo, 

điều hành và các lĩnh vực công tác Hội.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập huấn dành cho cán bộ Hội các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ. 

1.1 Nội dung, chuyên đề tập huấn: 

- Nghiệp vụ về công tác xã hội và bồi dưỡng cập nhật hằng năm cho cán 

bộ Hội LHPN các cấp; các nhiệm vụ trọng tâm; các cuộc vận động, công trình 

thi đua trong năm 2021. 

- Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong phương thức điều hành, 

kết nối hội viên trên không gian mạng;  

- Hướng dẫn phần mềm quản lý hội viên cho cán bộ Hội LHPN các cấp. 
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- Các kỹ năng trong công tác điều hành, sinh hoạt Chi Hội;  

- Giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; 

 - Nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng Nhân dân các cấp; công tác giám sát thực hiện Luật bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 

1.2. Thời gian: Quý 1, 2/2021 

1.3. Số lượng: 

- Cán bộ Hội các cấp: 02 lớp (90 người/lớp) 

- Chi hội trưởng phụ nữ : 07 lớp (100 người/lớp) 

2. Tập huấn dành cho lực lượng cốt cán Hội Phụ nữ cơ sở 

2.1 Nội dung, chuyên đề tập huấn: 

- Kỹ năng nắm bắt thông tin, xử lý tình huống trong công tác vận động 

HVPN.  

- Phương pháp giải quyết các vụ việc xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. 

2.2. Thời gian: Quý 2/2021 

2.3. Số lượng: 05 lớp (100 người/lớp) 

3. Tập huấn dành cho nữ ứng cử viên, nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

Nhân dân các cấp 

3.1 Nội dung, chuyên đề tập huấn: 

- Giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; 

- Kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của 

cử tri; 

- Kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân. 

3.2. Thời gian: Tháng 3/2021 

3.3. Số lượng: 1 lớp/50 người 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn dự toán được giao hằng năm và các nguồn thu hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng Hội LHPN thành phố tham 

mưu, xây dựng Kế hoạch và tiếp tục hướng dẫn cơ sở Hội triển khai thực hiện 
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Đề án 1893 phù hợp với tình hình thực tế địa phương; kiểm tra, giám sát, theo 

dõi việc triển khai thực hiện Đề án trong các cấp Hội. 

- Phối hợp với các Ban chuyên môn Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, Hội 

LHPN các quận/huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội và đội 

ngũ Chi hội trưởng phụ nữ theo Kế hoạch. 

- Định kỳ 06 tháng/01 năm tổng hợp báo cáo kết quả về việc triển khai 

thực hiện Đề án trong các cấp Hội cho Ban Tổ chức Thành ủy và TW Hội 

LHPN Việt Nam theo quy định. 

2. Hội LHPN các quận/huyện  

- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ Hội, Chi hội trưởng phụ nữ năm 2021 tại địa phương, đơn vị. 

- Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức các lớp tập huấn theo 

kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức các lớp bồi dưỡng 

kiến thức kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp, đội ngũ Chi hội trưởng phụ nữ theo 

phân cấp. 
 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội 

Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ, năm 2021” của Hội LHPN 

thành phố. Đề nghị Hội LHPN các quận/huyện, các đơn vị căn cứ vào tình hình 

thực tế tại địa phương, có kế hoạch thực hiện phù hợp, hiệu quả./. 

 

 
                                                                                                                                                                          

                                
                                                          

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 
Hoàng Thị Thu Hương 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Ban Tổ chức TW Hội; 

- Ban Tổ chức Thành ủy; 

- T/trực; T/vụ Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận, huyện; ĐVTT; 

- Ban XDTC Hội và VP Hội LHPNTP; 

- Kế toán Hội LHPNTP; 

- Lưu: VT. 
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