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Định hướng hoạt động năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 868/KH-ĐCT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Đoàn Chủ
tịch TW Hội LHPN Việt Nam về định hướng hoạt động trọng tâm năm 2021, Kế
hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV và
Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban
Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII, Nghị
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị
năm 2021 mà trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2022-2027.
2. Các cấp Hội bám sát các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu PN các
cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương và Kế hoạch của Hội cấp trên để xây dựng kế
hoạch năm 2021 phù hợp và khả thi.
II. NỘI DUNG.
1. Chủ đề: “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
2. Trọng tâm chỉ đạo:
2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp. Tổ chức Đại
hội Đại biểu phụ nữ cấp tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2.2. Thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn
quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các đề
án, các chương trình mục tiêu quốc gia; các Nghị quyết, chương trình, đề án của địa
phương; các nội dung cam kết với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.
2.3. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện các Nghị
quyết của Đảng trong hệ thống Hội; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về Bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
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2.4. Tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026: đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội
và Đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tổ chức nâng cao năng lực nữ cán bộ, nữ ứng cử
viên, nữ Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; giám sát việc thực hiện Luật
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND.
2.5. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai
đoạn 2 tại xã biên giới thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.
3. Tiếp tục thực hiện các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt:
- Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2019-2025”.
- Đề án:“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết
một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2019 - 2027”.
4. Các hoạt động thường xuyên: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đại biểu
phụ nữ các cấp và kế hoạch hoạt động toàn khóa của các cấp Hội.
Đối với cấp tỉnh, dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động cụ thể sau:
4.1. Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc:
- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây
dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động rèn
luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; xây dựng thí
điểm nhóm những người có ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia công tác tuyên
truyền của Hội.
- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh
giai đoạn 2020-2025; lựa chọn tiêu chí tập trung ưu tiên cũng như cách thức thực
hiện phù hợp thực tiễn của từng địa phương. Triển khai xây dựng mô hình “Làng quê
an toàn” (tại các chi hội điểm về xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch). Tổ chức các
hoạt động chung sức xây dựng NTM tại 01 đơn vị đỡ đầu (xã Lìa, huyện Hướng Hóa)
và 03 đơn vị phụ trách (gồm: Xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh; xã Cam
Thủy, huyện Cam Lộ).
- Nâng cấp chất lượng hoạt động của trang web Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, các
nhóm Zalo/facebook/fanpage, Bản tin Bình đẳng giới; và nghiên cứu hình thành file
kho dữ liệu của Hội trên đám mây điện tử nhằm đáp ứng xu thế phát triển và nhu cầu
của phụ nữ, tổ chức Hội.
- Rà soát, đánh giá các mô hình đã thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng
gia đình.
- Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, tính tự chủ của
các mô hình trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ PN xây dựng gia đình.
4.2. Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi
trường.
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- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh gắn với
thực hiện Đề án 939.
+ Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh
tế của cán bộ, HVPN.
+ Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp (vào dịp 20/10) kết hợp tổng kết cuộc thi ý
tưởng sáng tạo về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.
+ Hỗ trợ các điều kiện cho HVPN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như: tiếp cận
tín dụng, pháp lý, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm ...; vận động phụ nữ tích cực tham
gia các mô hình kinh tế tập thể (THT, HTX).
+ Nhân rộng kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng
mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”.
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền XKLĐ, vận động con em tham gia xuất khẩu
lao động; phối hợp tô chức các khóa đào tạo nghề cho HVPN.
- Xây dựng mô hình "Ngân hàng con giống" phù hợp với từng địa phương để hỗ
trợ phụ nữ nghèo.
4.3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng
chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại
nhân dân và hợp tác quốc tế.
- Tổ chức các hoạt động tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:
+ Tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ tiêu biểu làm nguồn ứng cử viên đại
biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
+ Vận động nguồn lực, phối hợp với các sở, ban ngành (Lao động – Thương
binh và xã hội, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ….) tập huấn nâng cao năng lực cho các
nữ ứng cử viên, ưu tiên nữ ứng cử viên lần đầu tham gia và các nữ ứng cử vên cấp
huyện và cơ sở.
+ Thành lập đoàn GS thực hiện Luật bầu cử đại biểu ĐBQH và đại biểu HĐND
(dự kiến 3 - 5 điểm).
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ hội cơ sở (sau đại hội cấp
cơ sở); Tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ CSLP;
- Tổ chức các cuộc Đối thoại chính sách về các chính sách, pháp luật của Đảng,
Nhà nước, về tiết kiệm - tín dụng, y tế, Hôn nhân và gia đình và các chính sách liên
quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.
- Phát hành bản tin BĐG số 8/3 và số đặc biệt chào mừng ĐHPN tỉnh lần thứ
XV; phát hành chuyên mục PN và cuộc sống 1 số/tháng, Xây dựng phóng sự tuyên
truyền về hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; xây dựng 2 trang báo chào mừng Kỷ
niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910
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– 8/3/2021); Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930 - 20/10/2021).
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các mô hình, hoạt động đã triển khai tại các xã
“đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 và lựa chọn xã biên giới
để triển khai giai đoạn 2.
- Đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo,
điều hành và tổ chức hoạt động ở các cấp Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng
yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Hỗ trợ ứng dụng sáng kiến “Cán bộ Hội phụ nữ
đoàn kết, trách nhiệm, tương trợ giúp nhau cùng tiến bộ” trong vùng DTTS và vùng
khó.
- Tham gia các hoạt động của Trung ương tại Cụm thi đua Bắc Trung Bộ (tỉnh
Quảng Bình).
- Tổ chức đoàn cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện tham gia hội nghị thường niên) 3
tỉnh, 3 nước: Quảng Trị (Việt Nam), Savannakhet (Lào), Mucdahan (Thái Lan) tại
tỉnh Mukdahan (Thái Lan).
4.4. Tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy các sáng kiến, ý tưởng mới
trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực; nhất là các sáng kiến, ý tưởng
mới, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn góp phần hoàn thành nhiệm vụ
hoặc tạo sự lan tỏa đặc biệt.
Vận động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ các “Sáng kiến cộng đồng xây dựng môi
trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em sau dịch COVID-19” ứng dụng trong thực tiễn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội LHPN tỉnh:
Các Ban và Văn phòng tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và tổ
chức triển khai các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.
2. Hội LHPN các huyện/ thị/ TP, Ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ tỉnh, Hội
phụ nữ các đơn vị thuộc LLVT căn cứ định hướng hoạt động trọng tâm năm 2021
của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm
2021 phù hợp tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt
nhiệm vụ đề ra.
Nơi nhận:
- ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- TT Hội LHPN tỉnh & các Ban chuyên môn;
- Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh;
- Hội LHPN các huyện, thị, TP & các đơn vị
LLVT.
- Lưu VT
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