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

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “Hướng về Chi hội, hành động vì Chi hội” năm 2021  

 

Thực hiện chủ đề“Năm tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích 

cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” do Trung ương Hội LHPN 

Việt Nam phát động; đồng thời hưởng ứng Công trình thi đua của Hội LHPN 

thành phố “Mỗi hội viên – một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội – một hành động ý 

nghĩa”, Ban Thường vụ Hội LHPN Tp Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hướng dẫn 

các cấp Hội tổ chức các hoạt động “Hướng về Chi hội, hành động vì Chi hội” 

năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát động trong các cấp Hội toàn thành phố tập trung hướng về các Chi 

hội thuộc địa bàn khó khăn trong công tác tổ chức, tập hợp, thu hút HVPN, góp 

phần xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao năng 

lực của cán bộ Hội các cấp; phát huy vao trò, trách nhiệm của đội ngũ Chi hội 

trưởng phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ 

tại địa phương. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN, THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG HỖ TRỢ 

1. Đối tượng: Chi hội phụ nữ và hội viên, phụ nữ khó khăn tại địa bàn 

nhận giúp đỡ. 

 2. Địa bàn: Lựa chọn ít nhất 70 Chi hội phụ nữ khó khăn thuộc các 

xã/phường trên địa bàn thành phố. 

 3. Thời gian: Thực hiện từ năm 2021-2022. 

 4. Số lượng:  Mỗi cấp Hội nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một Chi hội, cụ 

thể: 

Stt Đơn vị Số lượng 

Chi hội 

được giúp 

Ghi chú 

1 Hội LHPN thành phố 03 

Mỗi Đoàn phụ trách/01 Chi 

hội (thuộc quận Thanh Khê, 

Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang) 

2 Hội Phụ nữ Công An 01 Thuộc quận Sơn Trà 
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3 Hội Phụ nữ BCH Biên Phòng 01 Thuộc quận Ngũ Hành Sơn 

4 Hội Phụ nữ BCH Quân sự 01 Thuộc quận Liên Chiểu 

5 Hội phụ nữ Chợ 01 Thuộc quận Hải Châu 

6 Hội LHPN các quận/huyện 07  

Mỗi đơn vị/01 Chi hội 7 Hội LHPN các xã/phường 56 

 Tổng cộng: 70 Chi hội  
 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC GIÚP ĐỠ, HỖ TRỢ 

1. Nội dung 

- Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng nhằm nâng 

cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, sự tận tâm của đội ngũ 

Chi hội phụ nữ. 

 - Cung cấp tài liệu sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội; hướng 

dẫn cách thức, phương pháp giám sát chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em. 

 - Hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ 

tại địa bàn, hướng dẫn phụ nữ xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế và giải 

quyết một số vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ 

em. 

- Hướng dẫn sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông trong hệ thống Hội 

nhằm gia tăng sự tương tác với phụ nữ. Thành lập các trang Facebook, nhóm 

Zalo tại Chi hội nhằm tập hợp phụ nữ trên không gian mạng, thu hút phụ nữ 

tham gia tổ chức Hội. 

- Vận động và phát huy các nguồn lực (Vốn, phương tiện sinh kế, học 

bổng,…) nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em thuộc diện khó khăn tại địa bàn nhận giúp 

đỡ để HVPN ngày càng tin tưởng, gắn bó với Chi hội, tổ chức Hội phụ nữ. 

2. Hình thức: Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phải thiết thực, phù hợp với 

tình hình và điều kiện thực tế tại từng Chi hội và đáp ứng được nhu cầu, nguyện 

vọng của phụ nữ tại địa bàn được hỗ trợ. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN cấp thành phố 

 - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện, theo dõi tổng hợp, 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. 

 - Phối hợp với Hội phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động, các sự kiện tại 

các địa bàn được hỗ trợ, giúp đỡ. 

 - Các Đoàn phụ trách phong trào của Hội LHPN thành phố thực hiện hoạt 

động giúp đỡ theo phân công. 

- Giao cho Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng là đầu mối chủ trì 

thực hiện chương trình. 
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2. Hội LHPN quận/huyện và đơn vị trực thuộc (Công an, Biên Phòng, 

Quân sự, Chợ) 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện, huy 

động nguồn lực để triển khai hoạt động hỗ trợ các Chi hội địa phương. 

- Phối hợp với Hội LHPN các xã/phường lựa chọn các Chi hội khó khăn 

để thực hiện hoạt động giúp đỡ. Đồng thời tổng hợp danh sách Chi hội và đơn vị 

nhận giúp về Hội LHPN thành phố (qua Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn 

phòng trước ngày 15/01/2021). 

- Báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ giao ban tháng. 

 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã/phường 

- Báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương về chủ trương tổ chức thực 

hiện hoạt động để tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình thực hiện. 

- Rà soát, lựa chọn những Chi hội hiện đang khó khăn cần hỗ trợ, giúp đỡ; 

báo cáo danh sách và tình hình Chi hội gửi về Hội LHPN quận/huyện. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động nguồn lực để triển khai hoạt động 

hỗ trợ Chi hội do địa phương nhận giúp đỡ. 

- Thường xuyên liên hệ, theo dõi, báo cáo tình hình kết quả hoạt động 

cuarChi hội với các đơn vị nhận hỗ trợ. 

 - Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động chương trình thông qua các kỳ giao 

ban tháng nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hướng về Chi hội, hành 

động vì Chi hội”, Ban Thường vụ Hội LHPNTPĐN đề nghị Hội LHPN 

quận/huyện và  các đơn vị trực thuộc, các bộ phận thuộc cơ quan Hội LHPN TP 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo phân công./.  

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                      CHỦ TỊCH  

 
  Hoàng Thị Thu Hương 

 
 

Nơi nhận: 
- Đoàn Chủ tịch TW Hội; 

- Văn phòng TW Hội; 

- Ban Tổ chức TW Hội;               

- T/trực, T/vụ Hội LHPN TP;  

- Hội LHPN các quận/huyện ; ĐVTT 

- Cán bộ phong trào cơ quan. 

- Lưu VT.                               
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