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I. KẾT QUẢ NỔI BẬT.
1. Hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid 19:
Trước tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, các cấp Hội đã không ngừng chỉ đạo vận
động cán bộ hội viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Bộ
y tế và sự chỉ đạo của chính quyền điạ phương,vận động các trường hợp từ vùng dịch trở về
đến trạm y tế khai báo theo dõi và cách ly tại nhà. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cài
đặt ứng dụng BlueZone để truy vết tiếp xúc nhằm phòng, chống đại dịch bảo đảm cho bản
thân, gia đình và cộng đồng. Các cấp Hội đã tiếp tục tận dụng các trang mạng xã hội như
facebook, zalo và websise của Hội để cập nhật thông tin về dịch bệnh để hội viên, phụ nữ biết
đúng, biết rõ thông tin dịch bệnh để có những biện pháp cách ly kịp thời đồng thời làm kênh chỉ
đạo, điều hành hoạt động của các cấp Hội trong điều kiện dịch bệnh đang bùng phát, nghiêm
túc thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ và sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thực hiện
giản cách xã hội trên địa bàn thành phố Đông Hà theo Chỉ thị 14 của UBND tỉnh, tại cơ quan
Hội LHPN tỉnh bố trí luân phiên ½ số lượng CBCC làm việc ở cơ quan và ½ CBCC sử dụng
công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng dịch
như: đeo khẩu trang, bố trí bàn và dung dịch sát khuẩn cho khách đến giao dịch tại cơ quan,
theo dõi, ghi chép thông tin về khách đến giao dịch v.v.. Trong thời gian dịch bệnh mỗi cán bộ
công chức phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành đúng tiến độ công việc được
giao, không để lý do dịch bệnh làm ngưng trệ hoạt động của các cấp Hội.
Hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
- Hỗ trợ tiền mặt với tổng số tiền 6,2 triệu đồng.
- Hỗ trợ bằng hiện vật các mặt hàng gồm: 72.452 khẩu trang, 425 kính chắn giọt bắn,
7.854 xà phòng rửa tay và nước sát khuẩn, hơn 1.500 suất quà cho lực lượng làm nhiệm vụ và
người dân khó khăn trong các khu cách ly tập trung, khu vực dân cư bị cách ly, phong tỏa; hỗ
trợ hàng trăm ngày công nấu ăn phục vụ cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm chốt với tổng giá trị
quy đổi thành tiền với hơn 852 triệu đồng.
Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các tổ giám sát Covid 19 tại cộng đồng, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, đến nay, các
địa phương đã thành lập đươc 1.975 tổ giám sát tại cộng đồng, trong đó có 1.857 thành viên là
phụ nữ.
2. Triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 5 xã biên giới
thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông, sơ kết đánh giá giai đoạn 2018 - 2020”.
+ Phối hợp Học viện phụ nữ Việt Nam tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho 140 chị cán bộ Hội
cấp cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng phụ nữ tại xã Lìa (huyện Hướng Hoá) với nội

dung Kỹ năng điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ; Xây dựng, tổ chức cuộc sống gia đình; Tổ chức
01 lớp bồi dưỡng cho 50 chị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở huyện Hướng Hoá với
nội dung kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động.
+ Hội LHPN TP Đông Hà trao tặng 100 quyển vở, 20 hộp bánh cho 10 trẻ em nghèo
vượt khó; 190 thùng mì tôm, 270kg gạo và gần 20 thùng áo quần cũ cho 110 trẻ em, hội viên
phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Lìa huyện Hướng Hóa tổng trị giá 23,78 triệu đồng.
+ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy BĐ Biên phòng
tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên
cương” giai đoạn 2018 – 2020 tại 2 xã A Bung, A Ngo (huyện Đakrông). Tại buổi Lễ đã trao
tặng:10 phương tiện sinh kế (bò giống), 20 nhà tiêu hợp vệ sinh, 4 giếng nước
cộng đồng, 120 hộp y tế; 300 suất quà với tổng giá trị 693 triệu đồng.
3. Tiếp tục thực hiện công trình thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Hội LHPN Việt Nam với các hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, hỗ trợ xây
dựng 810/900 nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh
khó khăn, gớp phần thực hiện mục tiêu mà kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã đề ra.
4. Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và tham mưu giới thiệu nguồn cán
bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025:
Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội
Đảng các cấp, tổ chức các hình thức phù hợp để cán bộ, hội viên phụ nữ thảo luận, đóng góp ý
kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt
sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của cán bộ, hội viên, phụ nữ. theo dõi,
nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với Đại hội Đảng các cấp theo tiến độ
Đại hội Đảng các cấp và tổ chức các hoạt động lấy ý kiến hội viên, phụ nữ vào các văn kiện
Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các cấp Hội, cán bộ và
hội viên, phụ nữ toàn tỉnh với chủ đề: “Giữ trọn niềm tin theo Đảng”.
Kết quả cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, như
sau:
- Cấp cơ sở: 302/1.497 UVBCH Đảng bộ, chiếm 20%, trong đó có 81/125 đơn vị có tỷ lệ
nữ cấp ủy từ 15% trở lên chiếm 64%, 47 xã có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ, chiếm
37%, có 90 cán bộ Hội tham gia cấp ủy cấp cơ sở. Có 3 xã không có nữ cấp ủy.
- Cấp huyện: 65/339 UVBCH Đảng bộ, chiếm 19,17 %, trong đó có 7/10 đơn vị có tỷ lệ
nữ cấp ủy từ 15% trở lên chiếm 70%, 9/10 đơn vị có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ,
chiếm 90%.
5. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên:
Hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn: ngày gia đình Việt Nam 28/6; 73 năm ngày
thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2020; 75 năm CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các cấp
Hội đã tổ chức các hoạt động nổi bật:
- Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam
(CRD) tổ chức Giao lưu sáng kiến truyền thông các mô hình/CLB-Đối thoại về an toàn cho trẻ
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em. Tổ chức Ngày hội truyền thông thúc đẩy thực thi quyền trẻ em với chủ đề “Gia đình - yêu
thương và chia sẻ” tại xã Hải Quy, huyện Hải Lăng có 80 ông bố, bà mẹ, trẻ em tham gia.
Trị phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Lễ khai mạc “Triển lãm sản phẩm
OCOP – Phiên chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp an toàn” với sự góp mặt của
20 gian hàng với hơn 200 sản phẩm phong phú và đa dạng từ các chủ thể OCOP. Trao Giấy
chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019 cho 19 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019 thuộc
chương trình “Mỗi xã mỗi sản phẩm”; Hội LHPN tỉnh đã trao giải cuộc thi “Làm sản phẩm tái
chế, thay thế, bảo vệ môi trường” cho 17 sản phẩm chất lượng; Cấp huyện và cơ sở: Tổ chức
nói chuyện chuyên đề về "Kỹ năng giao tiếp,ứng xử của người phụ nữ trong gia đình"; “ Kỹ
năng phòng chống bạo lực gia đình” và “Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em”,
“tác hại của ma túy trong học đường” tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”;
giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ; tổ chức tọa đàm, giao lưu giữa các CLB “Ông bố bà mẹ
nuôi nuôi dạy con tốt”, CLB “Phòng, chống bạo lực gia đình”, CLB “Gia đình hạnh phúc”,...
thu hút 22.856 hội viên tham gia và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.
- Hội LHPN tỉnh tổ chức dâng hương dâng hoa tại 2 nghĩa trang Quốc gia (Nghĩa trang
Đường 9 và nghĩa trang Trường Sơn) và Thành cổ Quảng Trị. Tổ chức thăm hỏi động viên bố
mẹ là thương binh liệt sỹ của các cán bộ trong cơ quan.
- Các cấp Hội trong toàn tỉnh tổ chức ra quan làm vệ sinh sinh tại NTLS, bến thả hoa, các
nhà bia tưởng niệm. Tổ chức các hoạt động dâng hương dâng hoa tại các nghĩa trang Liệt sỹ.
Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình
chính sách neo đơn với tổng số tiền 203 triệu đồng.
Thực hiện chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em: Hội tập trung đẩy mạnh công tác
truyền thông với chủ đề “Chung tay vì trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Tổ chức tuyên
truyền về cách phòng tránh xâm hại cho trẻ, ra mắt mô hình 2 an toàn cho phụ nữ và trẻ
em:"An toàn trong gia đình; An toàn giao thông" , Tổ chức “diễn đàn an toàn cho trẻ em trong
gia đình và cộng đồng”, Tổ chức nói chuyện chuyên đề về "Kỹ năng giao tiếp,ứng xử của
người phụ nữ trong gia đình"; “ Kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình” và “Kỹ năng phòng
chống xâm hại tình dục chotrẻ em thu hút 572 em học sinh và 960 bà mẹ tham gia Hỗ trợ xây
dựng 01 Mái ấm tình thương cho chị Trần Thị Tú – hội viên phụ nữ nghèo khu phố 3, phường
1(TP Đông Hà) với tổng số tiền 25 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp hội tổ
chức sân chơi cho các cháu thiếu nhi và tổ chức phát quà cho các cháu với trị giá 245 triệu đồng
nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức cuộc thi “Đề xuất
sáng kiến cộng đồng xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em sau dịch COVID-19”
với 47 sáng kiến thuộc 9/10 huyện, thị, thành phố tham gia, Ban Tổ chức cuộc thi đã chấm và
lựa chọn 01 ý tưởng tham gia cấp TW, 01 ý tưởng tham gia cuộc thi do UB Mặt trận TQVN
tỉnh tổ chức, xét trao 06 giải thưởng cho các ý tưởng có chất lượng và tính khả thi cao (trong đó
hỗ trợ hiện thực hóa 2 ý tưởng đạt giải Nhất và giải Nhì) ; tổ chức cho HVPN tham gia cuộc thi
“ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2020” do TW Hội tổ chức có 31 ý tưởng tham gia, kết quả
có 1 ý tưởng được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.
Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và tổ chức Hội thảo
– tập huấn chia sẻ kinh nghiệm giám sát ngân sách nhà nước có 100 tham gia.
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Tổ chức 02 diễn đàn “Tôi tin tôi có thể” tại thị xã Quảng Trị và Thành phố Đông Hà thu
hút hơn 200 người tham gia.
Tổ chức 03 lớp tập huấn về “Quy trình tiếp nhận, tư vấn, giúp đỡ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em
bị bạo lực, xâm hại”, “Công tác Giám sát các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em” có
115 cán bộ Hội tham gia. Tổ chức 04 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư
vấn pháp luật, luật Bình đẳng giới và các văn bản liên quan cho hội viên, phụ nữ và người dân
trên địa bàn xã thu hút hơn 303 người tham gia.
Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức lễ phát
động hưởng ứng“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 tại xã Lìa,
huyện Hướng Hóa. Tham dự lễ phát động có đại biểu của các cấp ban ngành của tỉnh, huyện và
hơn 200 người dân của xã Lìa tham gia. Tại lễ phát động, Hội LHPN huyện tỉnh, Hội LHPN
huyện Triệu Phong, Hải Lăng đã trao tặng 53 suất quà và 2 con bò giống cho hội viên, phụ nữ
khó khăn, gia đình chính sách.
Thực hiện phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” và
cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ra
quân chỉnh trang nông thôn mới với hơn 830 ngày công vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh,
sạch, đẹp, trồng thêm 13 tuyến đường hoa, treo cờ dọc các tuyến đường kiểu mẫu, đoạn đường
tự quản của Hội. Hiến 322 m hàng rào cây xanh, 75m đất, 251 cây các loại cây lâu năm có giá
trị kinh tế như cây bơ, mít, tiêu các loại để xây dựng đoạn đường kiểu mẫu công trình chào
mừng Đại Hội Đảng tại các địa phương.ra mắt mô “Hình hạn chế sử dụng túi ni long” tại thị
trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) và CLB tuyên truyền về môi trường, phòng chống rác thải
nhựa và thu gom ve chai tại KP1 – phường Đông Giang (TP Đông Hà) với 90 thành viên tham
gia, hỗ trợ 255 làn nhựa đi chợ, 1 thùng B40 cao 2m rộng 3m đựng ve chai, hỗ trợ xây 91 nhà
tiêu hợp vệ sinh.
II- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM QUÝ IV2020.
- Tiếp tục công tác tuyên truyền vận động chị em hội viên thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh.Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội.
- Tiếp tục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng về
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện chủ đề năm
“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn
mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”: Vệ sinh môi trường, xây dựng
mô hình, hiến đất, hiến cây...; .
- Phối hợp Công an tỉnh Tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch
số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai
đoạn 2017- 2020.
- Triển khai mô hình “Tiết kiệm tín dụng thôn bản” tại 3 xã (Hướng Hóa, Đakrông) thuộc
dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” của tổ chức CARE Việt Nam
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hỗ trợ và thí điểm Chương trình hợp tác“Women Can Do” với Công ty TNHH MTV TNI
(King Coffee) nhằm thiết lập chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn, bền vững và ứng dụng
công nghệ thông tin trong kinh doanh.
- Triển khai hỗ trợ hiện thực hóa các sáng kiến “Cộng đồng xây dựng môi trường an toàn
cho phụ nữ và trẻ em sau dịch covid - 19” tại các cấp Hội.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội;
tham gia góp ý văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, công tác Hội.
- Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức diễn đàn “Phụ nữ tham
chính, cơ hội và thách thức” trước thềm ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu phụ nữ các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Phối hợp với BCH BĐ BP tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình “Đồng hành
cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2020); tổng kết đợt thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.
- Kiểm tra, tổng kết, đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2020.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng chỉ đạo công tác Đại hội Đại
biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
- Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện việc chuyển đổi số trong các tổ chức
chính trị - xã hội theo tinh thần Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; đồng thời để
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động Hội, đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp quan tâm trang bị máy tính đảm bảo phương tiện làm
việc cho Hội phụ nữ cấp cơ sở (hiện nay, trong tổng số 125 Hội LHPN xã, phường, thị trấn còn
vẫn còn 31 đơn vị đang sử dụng máy tính chung với các đoàn thể).
- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí để Hội LHPN tỉnh tổ chức hoạt
động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Diễn đàn “Phụ nữ tham chính,
cơ hội và thách thức” trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 theo
kế hoạch.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH T.TRỰC
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