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BÁO CÁO 

Hoạt động của các cấp Hội tháng 10 năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG ĐỜI SỐNG CỦA HỘI VIÊN, PHỤ NỮ. 

Tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ ổn định, chấp hành tốt 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội trong 

toàn tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động chào mừng 91 năm ngày thành lập Hội LHPN 

Việt Nam (20/10) linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19, đồng thời 

làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”, tin tưởng tuyệt đối vào các quyết sách của Đảng, Nhà nước 

yên tâm phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, tiếp tục hỗ trợ cho người dân phòng 

chống dịch tại các tỉnh phía Nam, góp phần cùng với cả nước vượt qua đại dịch. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới, nhiều ngày qua trên địa 

bàn tỉnh có nhiều nơi mưa to và rất to. Mưa lớn đã gây ra ngập úng ở nhiều nơi gây 

thiệt hại lớn đến diện tích hoa màu của người dân, gây chia cắt nhiều địa phương, đặc 

biệt ngày 17.10 đã cuốn trôi 1 người dân khi đi qua tràn thôn Ly Tôn xã Tà Long 

huyện Đakrông. 

II. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG: 

1. Hoạt động nổi bật. 

Hoạt động Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 

(20/10/1093-20/10/2021), chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và hưởng ứng Đợt thi đua “Xây dựng công 

trình/phần việc vì phụ nữ nghèo - Vì môi trường xanh, sạch, đẹp” 

- Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ trao giải Cuộc thi “Vì một môi trường an toàn cho 

phụ nữ, trẻ em” và Diễn đàn đối thoại trẻ em gái. Ban Tổ chức đã trao 61 giải cho 3 

phần thi vẽ tranh, báo tường và video clip.  

- Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hoạt động kỷ niệm ngày 

thành lập Hội được các cấp Hội tập trung hướng đến là tuyên truyền trên các kênh 

thông tin của Hội như Facebook, zalo, website với các nội dung chủ yếu hoạt động 

của các cấp Hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CB, HVPN và người dân về 

truyền thống Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai 

trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Hội và phụ nữ trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: 
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ký kết triển khai thực hiện chương trình phối hợp đỡ đầu xây dựng nông thôn mới 
1
; 

ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” 
2
; mô hình“Hạn chế sử 

dụng túi ni long và chống rác thải nhựa”
3
; tổ “Phụ nữ an toàn cho PN và trẻ em” 

4
; 

trao tặng mái ấm tình thương, công trình vệ sinh, thăm và tặng quà, tặng nhu yếu 

phẩm, giỏ đi chợ, sọt đựng rác… cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn 

với tổng trị giá 125 triệu đồng
5
. Phát động Hội viên tham gia chỉnh trang nông thôn, 

vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường hoa, cột cờ kiểu mẫu, làm vệ 

sinh các nghĩa trang liệt sỹ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các mô hình “Thu gom ve 

chai”, “hũ gạo tình thương” tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, xây dựng nhà vệ 

sinh....ủng hộ phụ nữ trẻ em nghèo.    

* Công tác chỉ đạo Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp. 

Đến ngày 18/10/2021, có 13/13 huyện/TP và đơn vị LLVT hoàn thành Đại hội 

PN cấp huyện. Đại hội PN cấp huyện được tổ chức trong thời điểm dịch bệnh ở các 

địa phương có những diễn biến không lường, tuy vậy, nhờ có sự phối hợp chỉ đạo 

chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Cấp ủy địa phương, đơn vị, Đại hội 

được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh, tiết kiệm, an toàn song vẫn đảm bảo yêu cầu về quy trình và chất lượng.  

- Công tác chuẩn bị Đại hội ĐBPN tỉnh:  

+ Văn kiện Đại hội: Sau Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo BCCT lần 3 trong 

UVBCH, nguyên UVBCH, BTV trong nhiệm kỳ và các cơ quan tham mưu của Tỉnh 

ủy, tiến hành tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo trình BTV Tỉnh ủy thẩm duyệt. 

+ Công tác tuyên truyền: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Đài 

PT – TH Quảng Trị, Báo Quảng Trị xây dựng đề cương và triển khai thực hiện 

chuyên san, phóng sự và công tác chuẩn bị tuyên truyền Đại hội trên các phương tiện 

thông tin của tỉnh.    

+ Công tác nhân sự: Hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ, chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026  và 

phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh chủ chốt Hội 

LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trình Đại hội.  

+ Về thời gian và chương trình Đại hội: Xây dựng các phương án Đại hội nhằm 

chủ động tổ chức thành công Đại hội trong tình hình dịch bệnh đảm bảo theo yêu cầu 

về nội dung và tiến độ TW Hội quy định với 3 phương án: Đại hội trong điều kiện 

bình thường; Đại hội có tính giãn cách và Đại hội trực tuyến. Về thời gian: dự kiến, 

ngày 17-18/11/2021. 

                                                 
1
 Tại thôn Sông Ngân, xã Linh Trường (huyện Gio Linh); 

2
 Tại 5 xã thuộc Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa, Vĩnh Linh 

3
 tại xã Gio Sơn huyện Gio Linh. 

4
 tại thị xã Quảng Trị 

5
 Tặng 1 mái ấm tình thương; 22 công trình vệ sinh; 285 sọt rác; 150 suất quà; 42 thẻ bảo hiểm y tế và Bảo 

hiểm an sinh bưu điện. 
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Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh duyệt các nội dung chuẩn bị Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với các nội dung 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chuẩn bị và các đề xuất, đồng thời tham gia góp ý và 

làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trình Đại hội. 

* Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp Hội. 

Trong tháng, ngoài ổ dịch tại TP Đông Hà đã phát hiện ngày 16.9 thì ngày 27.9 

tại Quảng Trị đã phát hiện thêm 1ổ dịch mới tại xã Cam Thủy huyện Cam Lộ với 

chùm ca bệnh trong cộng đồng ban đầu là 07 ca dương tính. Tính từ ngày 15/9 đến 

ngày 11/10 tỉnh Quảng Trị ghi nhận 120 ca bệnh cộng đồng. Để tăng cường phòng 

chống dịch bệnh UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về “Áp dụng các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 trên 1 số địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao (TP 

Đông Hà, Xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ)”. 

 Ngày 06/10/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định gỡ bỏ giản cách xã hội theo 

nguyên tác Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và áp dụng biện pháp phòng, chống 

Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn TP Đông Hà bắt đầu từ 00h ngày 07/10/2021. Trước tình hình dịch 

bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động 

Hội viên thực hiện nghiêm túc thông điệp 5k, không lơ là chủ quan, phối hợp với Ban 

Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 các cấp tuyên truyền vận động HVPN và nhân 

dân đang có người thân ở các vùng dịch trở về địa phương phải nghiên túc thực hiện 

khai báo y tế, thực hiện cách ly tập trung và cách lý tại nhà theo đúng quy định. Các 

cấp Hội tăng cường cập nhật thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh và các biện 

pháp phòng dịch thông qua mạng xã hội (Facebook, zalo) và website… đến HVPN 

trên toàn tỉnh. Phối hợp khảo sát nhu cầu và đón người dân tại các tỉnh phía Nam trở 

về địa phương đợt 3 đảm bảo an toàn. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã có các hoạt động thiết thực 

trong công tác  tham gia phòng chống dịch bệnh: 

Hội LHPN tỉnh thăm và tặng quà các chốt kiểm dịch, chốt phong tỏa với một số 

phần quà  như nước lọc, sữa, bánh và 13 triệu đồng tiền mặt.  

Các cấp Hội tham gia nấu ăn phục vụ các lực lương làm việc tại các chốt cách 

ly, khu vực phong tỏa, chốt kiểm dich với 8.217 suất cơm, cháo, xôi, nước lọc, nước 

ngọt, sửa, khẩu trang trị giá gần 467 triệu đồng. Thăm tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm 

cho các hộ gia đình, gia đình khó khăn  trong khu vực bị phong tỏa tạm thời, hộ cách 

ly với 4.252 suất rau, 25 tấn củ, quả các loại, 15,1 tấn gạo, 1.100 quả trứng và nhiều 

mặt hàng nhu yếu phẩm khác như miến, mì tôm, các loại gia vị...và 102 triệu tiền 

mặt. 

Nhằm hỗ trợ tiếp sức cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, các 

cấp Hội đã tranh thủ vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tổ chức các điểm nghỉ 
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chân vào ban đêm cho người dân khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị; các điểm cấp 

phát quà (bao gồm tiền mặt, các suất ăn như cơm, cháo, nước uống, sữa, xăng xe…) 

với tổng số tiền ước tính khoảng 774 triệu đồng. 

Vận động hội viên và gia đình hội viên đi tiêm chủng Vacxin phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 đảm bảo thời gian và đối tượng. Huy động cán bộ Hội tham gia phục 

vụ, hỗ trợ các điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19.  

2. Các hoạt động thường xuyên.  

2.1. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia 

đình hạnh phúc. 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội phối hợp với cấp ủy địa phương 

phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc; lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục  duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô 

hình làm theo Bác như: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”;“Hũ gạo 

tình thương”; “Heo đất khuyến học”; “Heo đất tiết kiệm””, “thu gom ve chai". 

Trong tháng, các cấp Hội đã hỗ 340 kg gạo, 560 ngày công. Hoạt động “Ngày tình 

thương” tiếp tục được tổ chức hiệu quả, trao 33 suất quà cho các mẹ neo đơn trị giá 4,45 

triệu đồng; thành lập 01 tổ phụ nữ thiện nguyện có 07 thành viên tham gia 

 Phối hợp với Đài PT – TH tỉnh xây dựng và phát sóng chuyên mục “Phụ nữ và cuộc 

sống“ tháng 10 phát trên sóng QRTV. Tiếp tục vận hành Website Hội LHPN tỉnh Quảng Trị 

hoạt động hiệu quả với  nhiều nội dung tin bài được đăng. Các cấp Hội chủ động viết và đăng 

tải 58 tin, bài và tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình về phong trào phụ nữ, hoạt động 

của Hội trên trang web Hội LHPN Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Quảng Trị, trang 

thông tin điện tử Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện/thị/tp. Phối hợp với Đài Truyền hình 

tỉnh, huyện đưa 01 phóng sự về “Phụ nữ Triệu Phong xây dựng nông thôn mới kiểu 

mẫu”và 01 tin “Hoạt động hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng chống dịch”của phụ nữ 

các xã, thị trấn. Được đăng tải trên Báo Quảng Trị, Đài truyền hình Quảng Trị, trang 

thông tin điện tử và Đài Truyền thanh huyện Triệu Phong.  

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” và hưởng ứng chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, các chiến dịch truyền thông để bảo vệ môi trường, treo băng rôn, khẩu hiệu về 

chủ đề bảo vệ môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc, nhà văn hóa cộng đồng, tiếp tục 

triển khai các công trình phần việc thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại 

địa phương. Vận động HVPN tăng cường công tác vệ sinh nhà cửa, giữ gìn vệ sinh 

môi trường xung quanh, thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, hạn chế rác thải 

nhựa; vận động HVPN tham gia ngày Nông thôn mới, chỉnh trang nông thôn, ra quân 

vệ sinh môi trường, các tuyến đường tự quản, chăm sóc, gây dựng lại các tuyến 

đường hoa yêu thương; xây dựng mới 12 bồn hoa, 02 tuyến đường thắp sáng đường quê 
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trị giá 21 triệu đồng, hỗ trợ 01 máy lọc nước cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ra mắt 

mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom giấy và rác thải nhựa” đặt tại 03 điểm trường xã Hải 

Ba (huyện Hải Lăng). Nhằm mục đích thu gom giấy và rác thải nhựa tại trường học để 

bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ.  

Phát động trong toàn thể hội viên tham gia chương trình “Ajinomoto vì cuộc 

sống Việt” giúp chị em có những thông tin bổ tích về bửa ăn dinh dưỡng, có gần 400 

chị tham gia. 

Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với ngành Y tế làm tốt công tác chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản cho hội viên phụ nữ, vận động các bà mẹ mang thai tiêm vacxin khám 

thai định kỳ, sàng lọc trước khi sinh. 100% trẻ từ 0-5 tuổi đi uống VitaminA, tiêm 

chủng đầy đủ. Phối hợp với trạm y tế Ban dân số tuyền truyền công tác dân số - 

KHHGĐ, công tác phòng chống dịch số xuất huyết, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi 

trường. truyền thông về cân bằng giới tín khi sinh và bình đẳng giới có trên 300  hội 

viên phụ  nữ  

2.2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. 

Phối hợp với Trung tâm GDTX-GDNN, Trường trung cấp Mai Lĩnh khai giảng 

07 lớp học nghề “Trang điểm”; “Pha chế đồ uống”; “trồng hoa cúc”; “gà thả 

vườn”; “chế biến món ăn” cho 269 hội viên phụ nữ tại huyện Triệu Phong; Vĩnh 

Linh và Hải Lăng. Cử 18 chị tham gia lớp tập huấn thương mại điện tử và Livestream 

bán hàng do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.  

Thành lập 7 tổ hợp tác “Chăn nuôi gà sạch”; “Ẩm thực quê hương” tại các xã 

huyện Triệu Phong gồm 105 thành viên. Khảo sát, tập huấn và đề xuất hỗ trợ khuyến 

công cho các mô hình phụ nữ khởi sự khởi nghiệp kinh doanh mô hình “Làng nghề 

truyền thống nón lá Bố Liêu” mô hình “Sâm bố chính”; “Cơ sở sản xuất chế biến 

nông sản sạch” của 3 hội viên phụ nữ tại 3 xã Huyện Triệu Phong. 

Tiếp tục duy trì mô hình ngân hàng cây con giống, trong tháng các cấp Hội đã 

trao 01 máy nhồi bột, 42 con lợn giống, 2.770 con gà, vịt giống cho 100 chị với số 

tiền 112 triệu đồng và 01 máy xới đất cho tổ liên kết trồng ném xã Hải Quy (huyện 

Hải Lăng). 

Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với NHCSXH tổ chức trực báo theo định kỳ, tham 

dự giao ban NHCSXH với các xã và kiểm tra hồ sơ sổ sách tại các xã, thị trấn. Chỉ 

đạo các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ vay vốn và 

đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Hội tiếp tục phối hợp với NHNN&PTNT cam kết vay 

vốn "Tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn". 

- Hỗ trợ PN tiếp cận các nguồn vốn:  

+ Trong tháng 10/2021, các tổ nhóm TK tại chi tổ, tổ hợp tác TKTD đã tiết kiệm 

được: 6,847 tỷ đồng cho 1.748 người vay; tổng số tiền tiết kiệm tại chi tổ đến tháng 

10/2021 là 118,075 tỷ đồng, đang cho 38.613 chị em vay. 
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+ Tổng các nguồn vốn do Hội quản lý đã giải ngân trong tháng 10 là 15,918 tỷ 

đồng cho 2.275 chị vay. Tổng dư nợ đến nay là 1.707,543 tỷ đồng cho 73.722 chị 

vay.  

2.3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.  

Thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức giám 

sát việc triển khai thực hiện các quy định tại chương III, IV - Luật Bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục Trẻ em năm 2016 (về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em) gắn với việc 

thực hiện Kế hoạch 1040/KH-UBND ngày 21/11/2016 của UBND huyện về thực 

hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020 tại xã Hải Dương 

(huyện Hải Lăng), giám sát việc thực hiện Nghị định 56/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của 

Chính phủ về “quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong 

việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước” tại xã 

Cam Thành (huyện Cam Lộ). Phối hợp với Công an xã, các Ban ngành đoàn thể cấp 

xã, giám sát việc cách ly tại nhà đối với các hộ gia đình có con em trở về từ Thành 

Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, giám sát công tác tiêm vác xin phòng dịch 

Covid-19. 

Tổ chức 01 buổi Hội thảo đối thoại vận động chính sách giải quyết vấn đề “bảo 

vệ trẻ em an toàn khi sử dụng internet” tại xã Hải Định (huyện Hải Lăng). Tham gia 

hòa giải thành công 2 vụ bạo lực gia đình tại xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ). 

Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho 80 cán bộ hội cơ sở là Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV và các chi hội trưởng Hội 

LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hướng Hóa và 02 lớp Hội nghị quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết ĐHĐBPN huyện, nhiệm kỳ  2021-2026 cho 69 

cán bộ chi hội trưởng trên địa bàn huyện Hải Lăng. Các cấp Hội cử cán bộ Hội cơ sở 

đăng ký tham gia lớp Bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội cấp cơ sở do Học 

viện phụ nữ Việt Nam tổ chức. 

Trong tháng, đã phát triển 175 hội viên. Giới thiệu 8 hội viên ưu tú cho Đảng 

xem xét kết nạp và có 3 chị được kết nạp vào Đảng. Thành lập tổ “Phụ nữ thanh 

niên” có 20 thành viên tham gia. Phát động xây dựng quỹ Hội thu được trên 58,5 

triệu đồng. 

2.4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế. 

Hội tiếp tục chỉ đạo và quản lý tốt các chương trình dự án triển khai trên địa bàn: 

Chương trình Tầm nhìn thế giới, Plan, Renew, HOW, Trung tâm Phát triển và Hội 

nhập (CDI); Dự án “Nâng cao thu nhập cho phụ nữ nghèo” do Hội Thánh Hàn Quốc 

và Tổ chức Global Civic Sharing hỗ trợ. Tiếp tục các hoạt động: Vốn quay vòng, dự 

án trồng tiêu tại xã Hướng Tân, Tân Lập (huyện Hướng Hóa).  
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Hội LHPN tỉnh tham dự Tọa đàm “Hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong bối cảnh 

Covid-19 vì phát triển bền vững” theo hình thức trực tuyến do Hội LHPN Việt Nam 

phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức. 

 III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 11/2021. 

- Công tác chuẩn bị Đại hội ĐBPN cấp tỉnh: 

+ Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và các nội dung Đại hội sau phiên duyệt 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

+ Tổ chức phiên làm việc với Đoàn Chủ tịch TW Hội duyệt nội dung Đại hội 

Đại biểu PN tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (vào ngày 22/10/2021).  

+ Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành triển khai công tác Đại hội. 

+ Tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai công tác tuyên truyền Đại 

hội và tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

- Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai các công trình, phần việc hưởng ứng 

đợt thi đua “Xây dựng công trình/phần việc vì phụ nữ nghèo - Vì môi trường xanh, 

sạch, đẹp, chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 

2026”; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt 

Nam và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam thiết thực, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch 

bệnh. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp Hội tổng hợp, đánh giá phong trào và 

hoạt động Hội năm 2021, trong đó tập trung đánh giá mức độ hoàn thành các nội 

dung, nhiệm vụ chỉ tiêu đã ký cam kết trách nhiệm với cấp ủy các cấp và giao ước thi 

đua năm 2021. 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong phòng, chống Covid 19; tiếp tục chung tay 

hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ các khu cách ly bằng việc làm thiết thực ….   

- Phối hợp với Đài PT – TH tỉnh xây dựng và phát sóng chuyên mục phụ nữ và cuộc sống 

tháng 11. Chủ động viết, đăng tải tin, bài tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình  trong 

phong trào phụ nữ, hoạt động của Hội trên trang web Hội LHPN Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt 

Nam, Báo Quảng Trị, trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện/TP/TX.  

- Tiếp tục vận động nguồn lực và phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt 

động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2 tại các xã biên giới thuộc 2 

huyện Hướng Hóa và Đakrông. 

- Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị điểm triển khai các nội dung của mô hình “Làng quê 

An toàn cho phụ nữ, trẻ em”.   

- Đôn đốc hoạt động dự án Care tại 4 xã của 2 huyện Hướng Hóa và ĐaKrông. 

- Thực hiện thu, giải ngân vốn tại các đơn vị (nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ). 
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- Triển khai Dự án hỗ trợ nâng cao mô hình sinh kế và công trình giếng khoan 

tại các xã của huyện Hướng Hóa và Đakrông.   

- Thực hiện các nhiệm vụ hoạt động thường xuyên, đột xuất theo sự chỉ đạo của 

Hội cấp trên và địa phương phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tổng kết, đánh giá phong trào, hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng Hội 

năm 2021. 

Trên đây là kết quả hoạt động tháng 10/2021, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 

11/2021 của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị. 

 

Nơi nhận:   

- VP TW Hội;  

- VP Tỉnh ủy; Ban Dân vận TU; 

- UBMTTQVN tỉnh;   

- Sở KH&ĐT; 

- Hội LHPN các huyện, thị, thành phố;  

- Hội PN các đ.vị LLVT 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Nga 
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