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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
ĐOÀN CHỦ TỊCH 

   
Số:607/KH-ĐCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hà Nội, ngày  28   tháng 6   năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
Định hướng hoạt động trọng tâm năm 2020 

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Chương 
trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII và các 
nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2020; để giúp cho Hội LHPN các cấp có cơ 
sở xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động năm 2020, Đoàn Chủ tịch 
TW Hội LHPN Việt Nam định hướng nội dung trọng tâm năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII 
gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị  năm 2020. 

2. Các cấp Hội bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ 
chính trị của đất nước, của địa phương để xây dựng Kế hoạch năm 2020 phù hợp 
và đảm bảo khả thi, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề năm: tiếp tục thực hiện Chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ 
nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên thực hiện thống nhất trong hệ thống Hội 
về phòng chống xâm hại trẻ em. 

  Ngoài ra, các cấp Hội căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương lựa 
chọn nội dung lĩnh vực khác về an toàn cho phụ nữ và trẻ em để triển khai thực 
hiện. 

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư 
tưởng, các hoạt động tôn vinh, tri ân nhân các dịp lễ lớn của đất nước, của Hội: 

- Các cấp Hội tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.  

- TW Hội tổ chức Chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 
90 năm thành lập Hội; Gặp mặt các thế hệ Ban Chấp hành TW Hội công tác tại 
TW Hội và các tỉnh (Hội LHPN các tỉnh/thành chủ động đề xuất kinh phí địa 
phương cho các đại biểu của tỉnh/thành).  

Tùy vào tình hình thực tế, các cấp Hội lựa chọn, quyết định nội dung, 
hình thức tuyên truyền nhân dịp các ngày kỷ niệm năm tròn.  

 3. Chuẩn bị các hoạt động tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại 
biểu PNTQ lần thứ XIII. 
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4. Phát động đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, sâu rộng, thiết thực gắn với học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức Hội nghị 
điển hình tiên tiến các cấp. Trung ương Hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần 
thứ 4 Hội LHPN Việt Nam. 

5. Tổ chức thực hiện các giải pháp thu hút phụ nữ, tập hợp hội viên và xây 
dựng đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ trong tình hình hiện nay, góp 
phần thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội 
cơ sở; đa dạng hoá các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của 
hội viên, phụ nữ”. Tổ chức giao lưu chi hội trưởng giỏi theo cụm thi đua (các 
tỉnh/thành chủ động đề xuất kinh phí địa phương thực hiện). 

6. Công tác cán bộ nữ: Giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử Ban Chấp 
hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các hoạt động nâng cao 
năng lực cho nữ ứng cử viên. Giới thiệu phụ nữ tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

7. Ban hành Nghị quyết BCH TW Hội về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế.   

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên, Hội LHPN các tỉnh/thành căn cứ 
Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các 
cấp, Kế hoạch hoạt động toàn khóa của các cấp Hội để triển khai, thực hiện. 

III. T Ổ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Hội: Các ban/đơn vị tham mưu văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo các hoạt động theo mảng nhiệm vụ ban/đơn vị phụ trách. 

2. Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị: Căn cứ Kế hoạch định hướng hoạt 
động trọng tâm năm 2020 của Đoàn Chủ tịch, chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt 
động năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo 
hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị,      
Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương (để b/c); 
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị; 
- Thường trực ĐCT; 
- Các ban/đơn vị TW Hội; 
- Lưu VT, TH (3). 

 
 

 
 

 


