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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về “Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày
27/9/2019 của Bộ Chính Trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; căn cứ Kế hoạch số 22-KH/ĐĐ ngày
14/7/2020 về “Thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của
Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2019 về
tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị xã hội” của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW trong hệ
thống Hội như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội
viên, phụ nữ toàn tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày
27/9/2019 của Bộ Chính Trị.
- Nắm bắt kịp thời và tận dụng có hiệu quả các cơ hội ưu thế của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 để thúc đẩy thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các
cuộc vận động và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Tích cực, chủ động đổi
mới phương thức hoạt động của các cấp Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tư
duy đổi mới, có kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đỏi hỏi các cấp Hội phải
chủ động, xác định mục tiêu, lộ trình và bước đi phù hợp, tránh mọi biểu hiện bàng
quan, thiếu tự tin, thụ động nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP.
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của
Bộ Chính trị, Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy trong các cấp Hội; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận
động phụ nữ chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0
- Các cấp Hội tổ chức triển khai học tập, phổ biến Nghị quyết số 52-NQ/TW
của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 trong cán bộ, hội
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viên phụ nữ bằng nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt; quán triệt để cán bộ Hội nắm
vững chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của tỉnh Quảng Trị.
- BTV Hội LHPN tỉnh đăng tải nội dung Nghị quyết, Kế hoạch của TW Hội
LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung về thúc đẩy chuyển đổi số
trên trang web hoiphunu.quangtri.gov.vn; bản tin Bình đẳng giới, chuyên mục “Phụ
nữ và cuộc sống” của Hội; tiếp tục tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trao đổi, hiến kế
sáng kiến, ý tưởng mới về sự tham gia của phụ nữ Quảng Trị trong kỷ nguyên số;
khuyến khích phụ nữ sử dụng công nghệ thông minh để tăng cơ hội tiếp cận thông
tin, kiến thức.
- Từng bước thực hiện truyền thông trên cơ sở nền tảng công nghệ số một
cách toàn diện, đồng bộ trong hệ thống Hội, đảm bảo cơ hội tiếp cận thông tin bình
đẳng cho hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.
- Ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong phong
trào phụ nữ, hoạt động Hội, thúc đẩy cán bộ, hội viên, phụ nữ nghiên cứu khoa học,
công nghệ, tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ các dịch vụ, du lịch, sản xuất, kinh
doanh trên nền tảng công nghệ số để hội viên, phụ nữ tham gia và hưởng lợi từ
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Phát huy sự tham gia có hiệu quả của cán bộ, hội viên, phụ nữ vào quá trình
hoạch định và giám sát thực thi các chính sách có liên quan đến cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, vận động hội viên, phụ nữ sử dụng các dịch vụ số, thúc đẩy
hình thành xã hội số.
2. Thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp.
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch
trên nền tảng Internet ở các cơ quan chuyên trách Hội các cấp; đối với cấp cơ sở,
Hội tiếp tục đề xuất UBND cùng cấp trang bị máy tính làm việc (hiện còn 31/125
đơn vị đang sử dụng máy tính chung với các đoàn thể), phấn đấu 125/125 Hội
LHPN xã, phường, thị trấn có máy tính làm việc riêng nhằm đảm bảo các điều kiện
kiện cần thiết trong việc ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức
Hội.
Thực hiện chữ ký số trong 100% cơ quan chuyên trách Hội; ứng dụng phần
mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp trên phạm vi toàn
tỉnh.
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.
Nâng cấp chất lượng hoạt động của trang web Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, các
nhóm Zalo/facebook/fanpage, Bản tin Bình đẳng giới; 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. Ứng dụng sáng kiến “Xây dựng kho dữ liệu ảnh trên
đám mây điện tử vào công tác lưu trữ hình ảnh hoạt động Hội”.
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3. Chủ động triển khai cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện
chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ tham gia quá trình chuyển đổi số và
phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ
số, internet và không gian mạng, kịp thời cùng với nhân dân ngăn chặn các tác
động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, trật tự an
toàn xã hội trên không gian mạng. Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp nữ trên địa bàn đầu tư, nghiên cứu phát triển công nghệ và khởi
sự, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ.
- Khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên
cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi cho các
doanh nghiệp nữ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi; tiếp cận
với các nguồn vốn để khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ;
- Đẩy mạnh, thu hút thực hiện có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức Phi
chính phủ và các đối tác trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo,
phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ. Hội LHPN tỉnh phối hợp với
TW Hội LHPN Việt Nam, Công ty TNHH MTV TNI (King Coffee) triển khai thí
điểm Chương trình hợp tác “Women Can Do” nhằm thiết lập chuỗi cung ứng tiêu
thụ sản phẩm an toàn, bền vững và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh;
phối hợp TW Hội LHPN Việt Nam, Tổ chức CARE Việt Nam thực hiện dự án
“Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”, thí điểm sử
dụng Smart Phone để đảm bảo có thể áp dụng công nghệ (TIZO) trong quản lý, vận
hành phát triển nhóm “Tiết kiệm tín dụng thôn bản” (VSLA).
- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ
Hội; xây dựng cơ sở dữ liệu số của Hội, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp, áp dụng
mô hình không giấy tờ trong các hội nghị, cuộc họp.
- Tuyên truyền các chính sách, luật pháp đến với hội viên, phụ nữ liên quan
đến an ninh mạng, triển khai lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn,
an ninh mạng cho hội viên, phụ nữ, góp phần hạn chế tác động tiêu cực của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Tham gia thực hiện lộ trình và một số chính sách, cơ chế đặc thù của địa
phương trong phát triển mô hình đô thị thông minh, ứng dụng chuyển đổi số trên
phạm vi toàn tỉnh đến năm 2030.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Hội LHPN tỉnh.
- Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch, chỉ
đạo triển khai thực hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ
Chính Trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện
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Nghị quyết trong hệ thống Hội gắn với kiểm tra định kỳ và đột xuất phong trào phụ
nữ, hoạt động Hội theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.
- Văn phòng và các Ban chuyên môn Hôi LHPN tỉnh thực hiện kế hoạch, chủ
động tham mưu, đề xuất, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình cụ thể
hóa thực hiện Nghị quyết để bổ sung vào chương trình công tác hàng năm theo
chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Giao Ban Xây dựng tổ chức Hội làm đầu mối, tham mưu xây dựng kế
hoạch, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện của Hội LHPN cấp huyện và các cơ
sở Hội.
2. Hội LHPN các huyện, thị, thành phố; Ban công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh;
Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang.
- Căn cứ Kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, trên cơ sở sự chỉ đạo của Cấp ủy,
chính quyền và tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính Trị về một số chủ trương,
chính sách chủ độngtham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Hội
LHPN tỉnh (thể hiện tại báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm vào báo cáo VP để Ban
Xây dựng tổ chức Hội cập nhật, tổng hợp gửi cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng
Trị).
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy Quảng Trị;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị;
- TT, VP và các ban Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN các huyện, thị, TP;
- Hội PN LLVT;
- Ban công tác cơ sở - LĐLĐ tỉnh;
- Ban Chủ nhiệm CLB DN nữ tỉnh,
- Lưu VT, XDTCH.
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