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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của các cấp Hội năm 2014,  
nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 

 
Năm 2014, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm cao thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong bối cảnh tình hình chính trị-
kinh tế - xã hội thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước với sự 
lãnh đạo linh hoạt, chủ động của Đảng và Nhà nước, với tinh thần đại đoàn kết dân 
tộc, chủ quyền +quốc gia được đảm bảo, giữ được ổn định chính trị của đất nước và 
hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng. Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước đã đạt và vượt so với kế hoạch.  

Góp phần vào những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành TW Hội 
LHPN Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cả 
nước tích cực lao động, sản xuất, tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các 
ngày lễ lớn của đất nước, của Hội1. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 với nhiều điểm 
mới phù hợp với tình hình phát triển đất nước đã được tuyên truyền, phổ biến rộng 
rãi, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, phụ nữ. Ngày 
20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, với những nỗ lực của Hội, Quốc hội khóa XIII đã 
thông qua Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi trong đó có quy định giảm thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu của cán bộ nữ cấp xã/phường 
là 15 năm, tương đương với tuổi nghỉ hưu 55 tuổi, đã thực sự giải quyết khó khăn 
cho một lực lượng cán bộ nữ cơ sở đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng 
BHXH (quy định cũ là 20 năm), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu 
hút cán bộ tham gia công tác ở cấp này. Đây là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà 
nước, Quốc hội và cũng là một thành công lớn của Hội trong việc tham mưu, đề 
xuất chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích thiết thực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. 

 Qua sự việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh 
tế, thềm lục địa của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước cho thấy chị em đều quan tâm đến tình hình chính 
trị của đất nước, hầu hết chị em thể hiện tinh thần yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng và 
Nhà nước kiên quyết bảo vệ chủ quyền Tổ quốc bằng con đường hòa bình. 

Trong năm, một số vấn đề khiến phụ nữ, hội viên lo lắng như: dịch sốt suất 
huyết trong trẻ em, có trẻ em tử vong sau khi tiêm vacxin; điều kiện ăn ở không 
đảm bảo của nữ công nhân trong các khu công nghiệp tập trung; thiếu việc làm do 

                                                 
1 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1974 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 2000 
năm ngày sinh Hai Bà Trưng, 39 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 84 
năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 55 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh… ,  
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suy giảm kinh tế dẫn đến khoảng 60 ngàn doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; 
thu nhập của phụ nữ nông thôn còn thấp; việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp 
khó khăn; một bộ phận chị em tiểu thương buôn bán ở các chợ thuộc các thành 
phố lớn phải trả quầy vì sức mua giảm. Bên cạnh đó, vẫn tiếp diễn những lo ngại 
về vấn đề chất lượng giáo dục, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, 
điểm nóng về dân tộc tôn giáo...  

Năm 2014, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội LHPN 
Việt Nam khoá XI, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước và các địa 
phương, đơn vị để triển khai phong trào thi đua, Cuộc vận động Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch và các nhiệm vụ công tác Hội với chủ đề “Nâng cao chất lượng 
tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông 
thôn mới và đô thị văn minh” và 4 trọng tâm ưu tiên chỉ đạo. Kết quả cụ thể như 
sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 
1. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo và đẩy mạnh 

thực hiện công tác hậu phương, quân đội: 
Trước việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 vào vùng 

đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, các cấp Hội đã kịp thời có nhiều 
hoạt động thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm 
bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc: (1) Ra Tuyên bố của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong 
vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam; (2) đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động hướng về biển đảo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt hội viên tại 
100% chi hội; vận động ủng hộ hướng về biển đảo với kết quả: đến hết tháng 
10/2014, hội viên, phụ nữ cả nước Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, đơn vị Nữ công 
các ngành và các cá nhân hảo tâm đã ủng hộ 34,2 tỷ đồng, trong đó đã chuyển 
Mặt trận Tổ quốc các cấp 10,4 tỷ đồng và gửi về TW Hội LHPN Việt Nam 18,6 tỷ 
đồng; từ số tiền này, TW Hội LHPNViệt nam đã trao tặng cho lực lượng Hải 
Quân Việt Nam 1 chiếc xuồng CQ (trị giá 4 tỷ) và lực lượng Cảnh sát Biển Việt 
Nam 1 tàu tuần tra trên biển (trị giá 12 tỷ); (3) tăng cường nắm tình hình, thăm 
hỏi, động viên gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân. Trước đó, tháng 
4/2014, TW Hội tổ chức đoàn do Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc 
tại một số đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu và 
tặng quà các gia đình trên đảo, các cán bộ, chiến sỹ đang nhiệm vụ với tổng giá trị 
gần 700 triệu đồng.  

Các tỉnh/thành Hội, nhất là các tỉnh ven biển có nhiều hoạt động thiết thực 
nắm tình hình, động viên, thăm hỏi, tặng quà gia đình các cán bộ, chiến sỹ kiểm 
ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ và ngư dân ở ngư trường Hoàng Sa, Trường 
Sa. Tính đến tháng 9/2014 (theo báo cáo của 28 tỉnh/thành Hội), các cấp Hội đã tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà cho 687 gia đình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền biển đảo và ngư dân ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với trị giá tiền 
quà là 1,23 tỷ đồng. Các cấp Hội cũng đã tăng cường thăm hỏi, tặng quà, học bổng 
cho gia đình và con em các chiến sỹ lực lượng hải quân, không quân, gia đình 
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chính sách, tập trung vào dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam và các ngày lễ lớn 2. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của 
Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất 
đạo đức cho phụ nữ được tập trung thực hiện ở các cấp. 

Việc tuyên truyền, triển khai Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các 
cấp Hội thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức3... Thực hiện “Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014, TW Hội triển khai cuộc thi 
viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và hướng 
dẫn các cấp Hội tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào Luật đất đai sửa đổi (năm 
2013), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng...  

Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam ban hành Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về 
“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 
tình hình mới”, trên cơ sở đó các tỉnh/thành, đơn vị xây dựng Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp Hội thuộc địa phương, đơn vị tổ 
chức thực hiện. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, TW Hội và 100% tỉnh/thành Hội 
đã hoàn thành việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về 
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai 
học tập chủ đề năm 2014. Kết quả lớn nhất sau ba năm là sự chuyển biến rõ rệt 
nhận thức và hành động “làm theo” của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, nhất là 
về thực hành tiết kiệm. Trong cơ quan chuyên trách của Hội các cấp, thực hành 
tiết kiệm đang dần trở thành ý thức của cán bộ; lề lối làm ngày càng được cải thiện 
theo hướng khoa học và sâu sát cơ sở hơn. Trung ương Hội và 52/63 tỉnh/thành 
Hội đã ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên. Chủ đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa 
cá nhân, nói đi đôi với làm” đã được các địa phương tổ chức quát triệt, học tập tới 
đông đảo cán bộ, hội viên; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động hội viên, phụ nữ phát huy lòng tự tôn dân tộc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển 
đảo quê hương. Các cấp Hội tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định 
trong cơ quan chuyên trách đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ 

                                                 
2 Trong năm, TW Hội đã thăm hỏi, động viên, tặng quà 78 gia đình chính sách, 06 đồn biên phòng, 03 trại giam, các quân binh 
chủng, đồn biên phòng, các đơn vị bộ đội với tổng số tiền quà trị giá trên 1 tỷ đồng vào dịp Tết và kỷ niệm 70 năm ngày thành 
lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; Thăm hỏi, động viên 64 gia đình liệt sĩ hi sinh trong 
trận hải chiến tại đảo Gạc Ma; 31 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn có các gia đình liệt sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma; 21 gia đình 
các chiến sĩ đã hi sinh và bị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay huấn luyện Mi-171 tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội với tổng 
số tiền là 290 triệu đồng; Tặng 275 suất học bổng cho học sinh là con ngư dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng hải quân, cảnh sát 
biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ tại biển đảo vượt khó vươn lên, có thành tích họctập tốt tại 14 tỉnh với tổng số tiền là 550 
triệu đồng. Trao 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng  cho con cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không 
quân. Các tỉnh, thành Hội cũng đã thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động ý nghĩa 
3 Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp, xây dựng tài liệu sinh hoạt hội viên dưới dạng Hỏi - đáp; tuyên 
truyền, phổ biến Hiến pháp trên Website của Hội 



 4

quan, đơn vị; nâng cao tính kế hoạch của cơ quan chuyên trách Hội; xây dựng Quy 
định đi công tác cơ sở.  

 Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ lớn4 được triển khai 
sâu, rộng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và thiết thực đối với hội viên, phụ nữ. Bên 
cạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, các cấp Hội chú trọng chăm lo đời sống thiết 
thực cho hội viên, phụ nữ như trao tặng Mái ấm tình thương, thăm, tặng quà gia 
đình chính sách, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn... 

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
CNH - HĐH đất nước” tiếp tục được phát huy nhằm nâng cao nhận thức về 4 phẩm 
chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang cho hội viên, phụ nữ tại cơ 
sở; chú trọng truyền thông trên diện rộng đồng thời tập trung vào một số đối tượng 
đặc thù, khó khăn; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình phụ 
nữ tiêu biểu trong rèn luyện các phẩm chất đạo đức. Đặc biệt các cấp Hội đã tổ chức 
thành công Liên hoan hát ru, hát dân ca, cổ truyền tại các địa phương và Liên hoan 
hát ru, hát dân ca, cổ truyền khu vực phía Bắc và phía Nam thông qua các tiết mục 
hát ru, hát dân ca do chính cán bộ, hội viên phụ nữ tự biên, tự diễn. Các hoạt động 
đã góp phần tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam xây dựng 
con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về xây 
dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị 
quyết TW 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

TW Hội đã ban hành Nghị quyết đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ với 
mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng Đoàn, các cấp Hội đối với 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống giúp hội viên, phụ nữ nâng 
cao nhận thức chính trị, củng cố lòng tin với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực 
khắc phục từng bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
trong xã hội. Các cấp Hội tiếp tục duy trì nắm tình hình tư tưởng, đời sống của hội 
viên, phụ nữ thông qua giao ban và chế độ thông tin nhanh; nắm bắt tư tưởng, đời 
sống của các tầng lớp phụ nữ và kịp thời có định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội 
viên, phụ nữ. Nhiều tỉnh, thành đã lựa chọn công tác nắm bắt tình hình tư tưởng 
hội viên, phụ nữ là nội dung ưu tiên chỉ đạo trọng tâm trong năm. 

3. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
PNTQ lần thứ XI. Việc đánh giá được thực hiện từ cơ sở, chú trọng nắm bắt tình 
hình hội viên, phụ nữ, đánh giá đúng thực chất kết quả nửa đầu nhiệm kỳ và xây 
dựng giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nửa cuối nhiệm kỳ, xác 
định các vấn đề đặt ra đối với phụ nữ và bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 
Cụ thể: Đoàn Chủ tịch TW Hội đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức đánh giá 
giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức các đoàn đi đánh giá giữa 
nhiệm kỳ tại 30 xã và 15 tỉnh/thành đại diện cho các cụm, bao gồm tổ chức các hội 
thảo, tọa đàm cấp tỉnh/huyện/xã và gặp gỡ các nhóm hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, 
Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội lần đầu tiên tổ chức các buổi làm việc với 8 
                                                 
4 Kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1974 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 
và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 55 Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền 
thống bộ đội Trường Sơn 
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cụm tỉnh/thành, nghe phản ánh những kết quả nổi bật; những sáng kiến, cách làm 
hay, những vấn đề đặt ra với hội viên, phụ nữ; những khó khăn, vướng mắc của các 
cấp Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết nửa đầu nhiệm kỳ và những đề xuất 
giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Đây là một trong 
những nguồn thông tin quan trọng để Hội có các giải pháp quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại.  

Trong năm các cấp Hội cũng đã hoàn thành đánh giá 10 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 07/NQ-BCH của BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa IX về 
một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái (có báo cáo riêng). 

4. Các cấp Hội đã bám sát và thực hiện hiệu quả 4 trọng tâm công tác của năm. 
(1) Trọng tâm 1: Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, tập trung nâng 

cao năng lực đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN xã, Chi Hội trưởng, Tổ trưởng Tổ 
Phụ nữ.  

Các cấp Hội thực hiện nghiêm túc việc rà soát thực trạng cơ sở Hội, qua đó 
nhìn nhận một cách đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, hạn chế của 
cơ sở Hội để xác định giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Hội trong những năm 
tiếp theo. Kết quả rà soát làm căn cứ quan trọng để Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN 
Việt Nam chỉ đạo việc phối hợp với các tỉnh, thành trong đầu tư nguồn lực, hỗ trợ 
cơ sở  từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội. 

 Để giúp nâng cao năng lực đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN xã, chi/tổ trưởng tổ 
phụ nữ, TW Hội đã hoàn thành việc xây dựng tài liệu tập huấn đến Chủ tịch Hội 
LHPN cấp cơ sở và Chi hội trưởng với 3 nội dung trọng tâm5. Nội dung, phương 
pháp tổ chức tập huấn được đổi mới theo hướng tăng phần kỹ năng và hướng dẫn 
cách làm; phát huy sự đóng góp của học viên trong hoàn thiện nội dung, phương 
pháp tập huấn. TW Hội đã tổ chức tập huấn cho 30 giảng viên cấp TW và gần 200 
giảng viên cấp tỉnh, làm giảng viên nguồn cho tập huấn cấp huyện và cấp cơ sở. 
Đến nay, đã có 32 tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 2.359 Chủ tịch Hội 
LHPN cấp cơ sở; 570 Chi hội trưởng từ nguồn kinh phí của TW Hội6 và Đề án 
1891. Các tỉnh còn lại đã chủ động nguồn kinh phí của địa phương tập huấn cho 
cán bộ Hội. Qua các lớp tập huấn, cán bộ Hội được nâng cao trình độ, năng lực và 
hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của tổ chức Hội cơ sở, nắm được phương pháp thực hiện 
giám sát, hướng dẫn, vận động chị em phụ nữ, góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác Hội tại đơn vị, địa phương. 

Trong năm, nhiều hoạt động nâng cao chất lượng cơ sở Hội được thực hiện. 
TW Hội tiếp tục hoàn thiện Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao chất 
lượng cán bộ Hội cơ sở và phát triển hội viên”; tích cực triển khai Đề án 1891 để 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp. Hội LHPN các tỉnh/thành đã xây dựng kế 
hoạch, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về nội dung kỹ năng, phương pháp vận 
động phụ nữ cho Chủ tịch Hội LHPN cơ sở và Chi hội trưởng; tăng cường đi cơ sở 
nắm tình hình và hướng dẫn, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn. Nhiều tỉnh/thành đã tổ 
                                                 
5 Vị trí, vai trò của tổ chức Hội cơ sở và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội LHPN cơ sở, Chi Hội trưởng; Hội LHPN cơ sở với Cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Hội LHPN cơ sở với công 
tác giám sát, phản biện xã hội 
6 Trong đó, TW Hội trực tiếp tập huấn cho 33 Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và 30 Chi hội trưởng thuộc tỉnh Sơn 
La; 95 Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và 30 Chi hội trưởng thuộc các xã khó khăn của tỉnh Đắc Lắc.  
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chức Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi, qua đó cán bộ Hội cơ sở có cơ hội trau dồi 
kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện khả năng vận dụng kiến thức 
vào thực tiễn công tác.  

Vấn đề thu hút, tập hợp hội viên và chất lượng sinh hoạt hội viên được các 
cấp Hội quan tâm, tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt Hội, xây dựng và nhân rộng 
nhiều mô hình phù hợp với nhu cầu của hội viên, phụ nữ tại địa phương, nhất là 
hội viên người dân tộc thiểu số, có đạo. Đến nay, toàn quốc có 15.173.826 hội 
viên, đạt 71,90% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Đối với lực lượng nữ công 
nhân viên chức và nữ thanh niên, Hội tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp 
với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn: một số tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp với 
Đoàn thanh niên tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh để triển khai các hoạt động7; ở 
cấp Trung ương, đã phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách về 
bình đẳng giới, về công tác nữ công tại Công đoàn ngành Giao thông vận tải và 
Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam. Hội Phụ nữ Bộ Công an và Ban Phụ nữ 
Quân đội có nhiều sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua và triển khai thực 
hiện các hoạt động, tập hợp được 100% cán bộ, hội viên đồng thời thu hút đông 
đảo nữ lao động hợp đồng dài hạn, ngắn hạn tham gia các hoạt động Hội. Đây là 
năm đầu tiên Hội Phụ nữ Công an và Ban Phụ nữ Quân đội triển khai thực hiện 
Chương trình phối hợp giữa Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và 
Tổng Cục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân về phối hợp thực hiện các hoạt 
động chào mừng thành lập 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam và 70 năm 
truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam8, các hoạt động đã thu hút sự tham gia 
của cán bộ, hội viên toàn quân và được đánh giá cao của lãnh đạo. 

Năm 2014, Hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác vận động 
phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo: TW Hội ban hành Nghị quyết của Ban 
Chấp hành về Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có 
đạo trong tình hình hiện nay; ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc 
và TW Hội LHPN Việt Nam về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2014 - 2016; phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị biểu 
dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ 
tổ chức Hội nghị biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là ủy 
viên BCH Hội LHPN các cấp; phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc sơ kết thực hiện 
chương trình phối hợp năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014; xây dựng 
Chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Chiến lược công tác 
dân tộc đến năm 2020. Nhiều điển hình, mô hình hoạt động hiệu quả, thu hút phụ 
nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo được xây dựng, duy trì, nhân rộng 

Công tác phát triển tổ chức thành viên tiếp tục được xúc tiến, kết quả cụ thể: 
Hoàn thành việc thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và tổ chức thành 
công Đại hội thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân; Hội nữ trí thức thành lập mới 03 
                                                 
7 21/63 tỉnh, thành đã xây dựng Chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên;  một số 
tỉnh/thành đã xây dựng Chương trình phối hợp với LĐLĐ tỉnh 
8 Hội Phụ nữ Công an hiện có tổng số trên 20 nghìn hội viên. Ban Phụ nữ Quân đội có gần 93 nghìn hội viên. 
Trong năm, Ban Phụ nữ Quân đội đã vận động được hơn 2.800 chị em Phụ nữ DTTS tham gia sinh hoat Hội. 
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chi hội với tổng số hội viên hiện nay là 2.200 (tăng 200 hội viên so với năm 2013). 
Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ban Tổ chức TW Đảng về bộ máy, 
biên chế các cấp Hội và việc thực hiện Kết luận 80-KL/TW về “tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới”; 
Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị xin ý kiến Ban Bí thư về thí điểm công nhận Hội 
Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam.  

(2) Trọng tâm 2: Đẩy mạnh thực hiện “Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. 

Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW Hội đã quyết liệt, sát sao và có nhiều đổi 
mới, sáng tạo trong chỉ đạo triển khai cuộc vận động, nhấn mạnh vào việc phát huy 
vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ, phát phiếu để hộ gia đình hội viên tự đánh giá 
việc thực hiện các tiêu chí. Thực hiện chỉ đạo của TW Hội, hầu hết các cấp Hội tập 
trung tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng hiểu rõ về 
các tiêu chí, lợi ích của Cuộc vận động đối với bản thân phụ nữ và gia đình họ, từ 
đó tự liên hệ, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí của gia đình; một số địa phương 
đã lập được kế hoạch và thực hiện các hoạt động phù hợp để hỗ trợ các gia đình 
thực hiện các tiêu chí. TW Hội đã biên soạn, in ấn và phát hành 99.000 cuốn tài liệu 
truyền thông về Cuộc vận động (sách lật), đến nay đã có khoảng 70% chi hội đã có 
sách lật; tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập huấn giảng viên TW, tập huấn cho Chủ 
tịch Hội phụ nữ xã và chi/tổ trưởng để thực hiện tốt Cuộc vận động. 

Nhìn chung, Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội 
viên, phụ nữ và cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền ở hầu hết các cơ sở hội đánh 
giá và công nhận trong việc góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí nông thôn mới. 
Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động và tham gia xây 
dựng nông thôn mới được hình thành và nhân rộng. 

Một số kết quả cụ thể hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí:  
- Thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo” các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh 

thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: 
Hoạt động ủy thác có nhiều chuyển biến rõ rệt, nợ quá hạn đạt mức thấp nhất 

kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay9, dư nợ ủy thác là 51.538 tỷ đồng10, trong đó gần 353 
nghìn hộ cận nghèo đã được vay vốn; hoạt động tín chấp với Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam duy trì ở mức ổn định. Hoạt động tiết 
kiệm thu hút được trên 11 triệu hội viên, phụ nữ tham gia với dư nợ tiết kiệm hiện 
nay là 4.737 tỷ đồng, tạo nguồn vốn tại chỗ cho chị em phát triển kinh tế.  

Hội LHPN các cấp đã tích cực huy động nhiều nguồn lực ở cấp TW và địa 
phương để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo việc làm tại chỗ cho phụ  nữ. 
Năm 2014, chỉ tính riêng từ nguồn kinh phí Đề án 295 và nguồn hỗ trợ thành lập 
HTX do TW cấp, 63 tỉnh/thành Hội đã xây dựng được 85 mô hình với 2.188 thành 
viên11. Theo báo cáo của 63 tỉnh/thành Hội và 03 cơ sở dạy nghề trực thuộc TW 
Hội, các cơ sở dạy nghề thuộc Hội tổ chức dạy nghề cho 42.321 người, lao động 

                                                 
9  Nợ quá hạn 0,41% (giảm 0.19% so với cuối năm 2013) 
10 Dự nợ ủy thác tăng gần 1.755 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 
11 Trong đó nữ 2.146 (998%); người nghèo 256 người ( 11,7%), cận nghèo 481 người (21,98%), người dân tộc thiểu số 374 
(17,1%) 
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nữ (98%), trong đó lao động nữ tham gia học nghề thuộc diện hộ nghèo, cận 
nghèo, người được Hội hỗ trợ vốn đạt tỷ lệ trên 20%. Tư vấn học nghề, tư vấn 
việc làm cho 280.273 lao động nữ; giới thiệu việc làm cho 189.626 lao động nữ 
làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Đây là một trong những 
hoạt động thiết thực giải quyết được việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia 
đình, thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội. 

Thực hiện “Định hướng Chiến lược tài chính vi mô của Hội LHPN Việt Nam 
đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, một số Hội LHPN tỉnh/thành đã thành lập 
Quỹ Xã hội trong năm 2014; các chương trình tài chính vi mô, các Quỹ Xã hội đã 
thành lập tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường chất lượng và hiệu quả 
hoạt động, hướng đến đăng ký theo luật định12. Hiện có trên 350 chương trình/dự 
án với tổng dư nợ trên 1 ngàn tỷ đồng; trong đó có 19 đơn vị thành lập Quỹ Xã 
hội cấp tỉnh và cấp huyện, 3 tổ chức tài chính vi mô của Hội được cấp. Tổ chức tài 
chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín 
dụng, dư nợ vốn hiện nay là 750 tỷ đồng với 108.000 thành viên tham gia, dư nợ 
tiết kiệm của các thành viên là 370 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ tiếp cận vốn, đẩy mạnh 
hoạt động tiết kiệm, các cấp Hội còn chỉ đạo, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, gắn kết người vay vốn với các mô hình tạo việc làm tại địa phương, chú 
trọng triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, tạo thói quen tiêu dùng 
hàng Việt. 

Từ những hoạt động thiết thực đó, năm 2014 (theo số liệu của 62 tỉnh/thành), 
các cấp Hội đã giúp 1.108.463 phụ nữ nghèo, trong đó phụ nữ nghèo chủ hộ được 
giúp là 519.154 chị; đã có 143.554 hộ thoát nghèo, trong đó có 81.519 hộ nghèo 
do phụ nữ làm chủ; vận động ủng hộ xây dựng trên 3000 Mái ấm tình thương cho 
phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 62 tỷ đồng. Nâng 
tổng số từ đầu nhiệm kỳ đến nay có trên 1,2 triệu hộ nghèo được Hội giúp đỡ, 
trong đó có 676.233 hộ do phụ nữ làm chủ; 200.926 hộ đã thoát nghèo, đạt 50,2% 
chỉ tiêu nhiệm kỳ.  

- Đối với tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Không có 
bạo lực gia đình”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Không sinh có thứ 
3 trở lên”: Hội đã đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phụ  nữ thực hiện 
các tiêu chí, trọng tâm là nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 
hạnh phúc, bền vững. 

Các cấp Hội duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho hội viên, phụ nữ; tập huấn, cung cấp các kiến thức phòng, chống bạo lực gia 
đình, xây dựng gia đình cho hội viên, phụ nữ, tập trung vào dịp hưởng ứng Ngày 
Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tổ chức tọa đàm với 
chủ đề “Vai trò của cha mẹ trong phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.  Cho 
đến nay, toàn quốc đã có 21.071 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Công tác phổ biến, 

                                                 
12 Hiện có trên 350 chương trình/ dự án với tổng dư nợ trên 1 ngàn tỷ đồng; trong đó có 19 đơn vị thành lập Quỹ Xã 
hội cấp tỉnh và cấp huyện, 3 tổ chức tài chính vi mô của Hội được cấp phép (1 tại cấp TW, 1 cấp tỉnh và 1 tại 3 
huyện) 
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tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được các cấp Hội chú trọng13. Hội tiếp 
tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về 
quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; 
tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Phối hợp với Bộ Công an 
tổ chức 02 diễn đàn lắng nghe thanh thiếu niên nói về “Mẹ, gia đình và con đường 
tương lai của con”... Tích cực tham gia các hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN 
Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tuyên truyền, vận động phụ 
nữ tham gia bảo đảm trật tự ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình nhằm nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng, hội viên, phụ nữ về bảo đảm ATGT. 

Trong năm, 02 Ngôi nhà Bình yên của TW Hội LHPN Việt Nam đã tiếp nhận 
và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho 112 phụ nữ, trẻ em bị bạo lực và bị mua bán 
trở về. Nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức14 cung cấp cho chị em kiến 
thức và kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái, thay đổi cuộc sống 
không còn bạo lực. Với việc ngày càng nâng cao dịch vụ xã hội trực tiếp cho phụ 
nữ và trẻ em, năm 2014 Trung tâm đã đón hàng trăm sinh viên, giáo viên đến thực 
tập, thực hành; đón 22 đoàn khách quốc tế với 139 người và gần 400 khách trong 
nước đến thăm quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm... hoạt động này đã góp phần 
nâng cao uy tín, vị thế của Hội.        

Hội đã ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Y tế về thực hiện công tác tuyên 
truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 
– 2020, ngay sau khi ký kết, 2 bên đã phối hợp tổ chức chương trình “Chung tay vì 
sức khỏe của Phụ nữ Việt Nam”, vận động được 15,8 tỷ đồng hỗ trợ cho phụ nữ 
nghèo, phụ nữ cận nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật mua thẻ bảo hiểm y 
tế; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên về phòng chống ung thư vú cho phụ nữ với sự 
tham gia của 8 đội thi gồm 24 tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ 8 tỉnh, thành15. 
63/63 Hội LHPN tỉnh/thành đã ký kết với sở y tế địa phương về các nội dung phối 
hợp, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh 
sản. Đây là một trong những cơ sở để Hội tiếp tục đề nghị chính sách cho phụ nữ 
nghỉ sinh con đúng chính sách dân số. TW Hội xây dựng các tài liệu tuyên truyền 
và tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng tổ chức sinh hoạt Nhóm cha mẹ ở một 
số địa phương16. Hội LHPN các tỉnh/thành phố đã tổ chức các hoạt động truyền 
thông, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tập trung tuyên 
truyền về không sinh con thứ 3, vấn đề chênh lệch giới tính… Công tác chăm sóc 
sức khỏe phụ nữ, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tiếp tục được thực hiện với 
nhiều hoạt động; hướng dẫn các bà mẹ cách nuôi dưỡng trẻ để giảm suy dinh 
dưỡng ở trẻ em. Với chủ đề “Phát huy vai trò và chia sẻ việc nuôi dạy con của cha 

                                                 
13 Trung ương Hội đã hỗ trợ xây dựng Mô hình điểm về Phổ biến giáo dục pháp luật tại 8 xã của 4 tỉnh: Lai Châu, Nghệ An, 
Bình Đinh, Hậu Giang.Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên 
14 Truyền thông tại 5 trường Đại học, trường nghề và 5 tỉnh miền núi cho 978 người; đào tạo cho hơn 300 người về 2 lĩnh vực 
phòng, chống BLGĐ và Mua bán người, hoạt động này đã tăng cường khả năng phát hiện cũng như hỗ trợ các nạn nhân ngay tại 
cộng đồng. 
15 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên 
16 Tập huấn giảng viên chủ chốt về “Tiếp cận giáo dục dựa trên quyền và giúp con hướng nghiệp” cho 14 
tỉnh/thành điểm triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; tập huấn “Nâng cao kiến thức, kỹ năng 
về điều hành CLB Nuôi con bằng sữa mẹ” cho 22 tỉnh, thành phố; Biên soạn và in ấn bộ tài liệu giáo dục cha mẹ 
dựa vào các mốc phát triển của trẻ từ 0 - 8 tuổi... 
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mẹ và gia đình”, trong năm, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” tập 
trung tổ chức các hoạt động: truyền thông, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức nuôi 
dạy con, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... 

- Đối với các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, Hội LHPN các 
tỉnh/thành triển khai thực hiện gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, 
Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường; Tuần lễ Quốc 
gia NS -VSMT và Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vệ sinh an toàn 
thực phẩm, thông qua đó tuyên truyền để nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của 
phụ nữ trong các lĩnh vực này. Ở các địa phương, các cấp Hội tiếp tục vận động 
phụ nữ có biện pháp đảm bảo nước sạch, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 
thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thu gom, xử lý rác thải; duy trì và nhân rộng 
các mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, dòng sông tự quản, mô hình phân loại 
rác thải tại nhà, không sử dụng túi ni lông; tại 10 tỉnh thực hiện dự án CHOBA đã 
vận động được 81.011 hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn 
xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 19.039 hộ gia đình có mức thu nhập trung 
bình trở lên đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 34 xã đã tăng tỷ lệ bao phủ nhà 
tiêu hợp vệ sinh lên trên 30%. 

Với việc tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch 
ngõ” của các cấp Hội bước đầu đã giúp hội viên, phụ nữ dần thay đổi nhận thức, 
hành vi bảo vệ môi trường sống, tạo sự tự tin cho chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ 
người dân tộc thiểu số, hình thành ý thức tiết kiệm, cải thiện sức khỏe phụ nữ và 
gia đình, đồng thời huy động được nguồn lực của toàn xã hội, nâng cao chất lượng 
cuộc sống, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới. 

 (3) Trọng tâm 3: Tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.  

Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị đã được các cấp Hội triển khai 
nghiêm túc. TW Hội đã triển khai đến các cấp Hội bằng nhiều hình thức17 và báo 
cáo, xin ý kiến Ban Bí thư nội dung giám sát năm 2014 về Chính sách bảo hiểm xã 
hội đối với cán bộ nữ chuyên trách cấp xã, phường/thị trấn. Với sự chỉ đạo, triển 
khai kịp thời, sát sao của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, 100% 
tỉnh/thành Hội đã ban hành kế hoạch/văn bản chỉ đạo triển khai, tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn thực hiện Quyết định 217, 218 tới 100% cán bộ Hội từ cấp tỉnh đến cơ 
sở. 

Các cấp Hội tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát thực 
hiện chính sách đối với Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sỹ, gia đình liệt sỹ. Lãnh 
đạo Hội LHPN các cấp tỉnh, huyện, xã tham gia thành viên của Ban rà soát cùng 
cấp; 100% chi hội trưởng phụ nữ là thành viên của tổ rà soát và trực tiếp tham gia 
rà soát tại các thôn/xóm/tổ dân phố; thực hiện công tác rà soát đảm bảo theo đúng 
quy trình, nhiệm vụ và đối tượng được giao. Theo báo cáo của 50/63 Hội LHPN 

                                                 
17 tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 217, 218; ban hành 05 văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện 02 
Quyết định; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 150 đại biểu là lãnh đạo Hội và cán bộ 63 tỉnh/thành, 01 lớp với 50 đại biểu là lãnh 
đạo và cán bộ cán bộ các ban phong trào của Trung ương Hội 
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tỉnh/thành, kết quả tổng rà soá: Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 3.163 trường hợp, 
trong đó số hưởng đúng chính sách 3.074; số đã hưởng chính sách nhưng chưa đầy 
đủ 85; số hưởng sai: 0; số đề nghị xem xét xác nhận 725. Chính sách liệt sĩ và 
thân nhân liệt sĩ: 788.939 trường hợp, trong đó số hưởng đúng chính sách 
723.515; số đã hưởng chính sách nhưng chưa đầy đủ 64.784; số hưởng sai: 484; số 
đề nghị xem xét xác nhận: 990.  

Với kết quả rà soát trên, Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng cho chị em hội viên phụ nữ 
và cộng đồng. Đề xuất, kiến nghị với bộ, ngành chức năng sớm nghiên cứu, xác 
minh và kịp thời giải quyết chế độ cho các đối tượng chưa được hưởng hoặc 
hưởng chưa đầy đủ chính sách theo quy định, đồng thời xử lý các trường hợp làm 
sai đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh.   

Hội LHPN các tỉnh/thành tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các 
ngành, địa phương các chính sách liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới, phụ nữ, 
trẻ em; phản biện xã hội đối với Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) (một số ý 
kiến đã được Quốc hội tiếp thu), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và một số dự thảo luật 
liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, phụ nữ, bình đẳng 
giới, gia đình, trẻ em. TW Hội LHPN Việt Nam đã tham gia góp ý kiến vào 28 dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm 09 dự thảo Luật, 03 dự thảo Nghị định, 01 
Dự thảo pháp lệnh, 06 dự thảo Thông tư. Đặc biệt, Hội đã thành công trong đề 
xuất chính sách BHXH cho cán bộ nữ chuyên trách xã, phường, thị trấn trong kỳ 
họp Quốc Hội vừa qua. Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) đã có quy định giảm điều 
kiện về số năm đóng BHXH: “Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc 
không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội có từ đủ 15 
năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương 
hưu” (khoản 3 - Điều 54).   

(4) Trọng tâm 4: Tham mưu về công tác cán bộ nữ.  
Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử Quốc hội 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong năm, các cấp Hội đã tập trung rà 
soát, tham mưu công tác cán bộ nữ cho cấp ủy, chính quyền. Với kết quả rà soát, 
thống kê tình hình cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, Hội đã 
hoàn thiện bộ số liệu và danh sách trích ngang cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của 
63/63 tỉnh/thành và 46/49 cơ quan và làm việc với Ban Tổ chức TW Đảng. Trên cơ 
sở đề nghị của Hội, Ban Tổ chức TW đã ban hành kế hoạch về việc phối hợp với 
TW Hội LHPN Việt Nam khảo sát, đánh giá công tác cán bộ nữ tại 11 tỉnh, thành 
phố và 6 bộ, ngành. Đến nay, các đoàn đã làm việc tại 10 tỉnh/thành và 2 bộ, 
ngành18. Kết quả khảo sát cho thấy: tỷ lệ cán bộ nữ trong diện qui hoạch các cấp 
nhiệm kỳ 2015-2020 còn thấp so với yêu cầu và khó đạt chỉ tiêu 15% theo tinh thần 
Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra; tỷ lệ cán bộ nữ 
được đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ vẫn còn thấp so với cán bộ 
nam, phân bổ không đồng đều trong các cấp và khu vực; một số tỉnh chưa có chính 

                                                 
18 Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Trị, Nam Định, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Hòa Bình và 2 Bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Tiếng nói Việt Nam 
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sách đặc thù cho đối tượng cán bộ nữ; tỷ lệ phát triển đảng viên ở khu vực nông 
thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Ngay sau khi rà sóat, Đảng Đoàn 
Hội LHPN Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị, các 
tỉnh/thành ủy quan tâm, tạo điều kiện để Hội thực hiện hiệu quả các giải pháp về 
công tác cán bộ nữ, trong đó đề nghị quan tâm tới cán bộ Hội không đủ tuổi tái cử, 
cụ thể: đối với Chủ tịch Hội LHPN các cấp, không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, được 
tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đến tuổi nghỉ hưu hoặc đến Đại hội đại biểu phụ 
nữ các cấp.  

Trong năm, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp giữa 
MTTQ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam với mục tiêu: Phát huy vai trò, trách 
nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam các cấp 
nhằm góp phần tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỷ lệ đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tăng tỷ lệ nữ đại biểu chuyên trách, nữ đại 
biểu trong Ủy ban thường vụ Quốc hội, cơ quan Thường trực các Ủy ban, các Hội 
đồng của Quốc hội và nữ đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội 
đồng nhân dân các cấp. Hoạt động này đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa 
hai cơ quan trong tham mưu về công tác cán bộ nữ, trong tham gia công tác bầu 
cử; là cơ sở pháp lý để TW Hội và TW MTTQ Việt Nam thống nhất quan điểm 
chỉ đạo các cấp thuộc hệ thống ngành dọc và các đơn vị trực thuộc, từ đó phát huy 
vai trò, trách nhiệm của hai tổ chức góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá 
XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị trong nhiệm 
kỳ tới, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy 
ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp 
tổ chức các Hội thảo khu vực về “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh 
vực chính trị” (trong đó Hội LHPN Việt Nam đầu mối tổ chức hội thảo tại khu 
vực Bắc Trung bộ và Đông Nam bộ). Các hội thảo đã cung cấp thông tin về tình 
hình phụ nữ tham gia trong các cấp ủy Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà 
nước của Việt Nam; đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; đưa ra các kiến nghị với Đảng, Nhà 
nước về việc tăng cường các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham 
gia lĩnh vực chính trị. 

  5. Công tác đối ngoại 
Các hoạt động hợp tác, nội dung trao đổi đoàn cấp cao ngày càng thực chất, 

có chiều sâu và chú trọng tới những nội dung mang tính thiết thực: Hội đã cử 58 
đoàn ra với 187 cán bộ; đón 43 đoàn vào với 121 lượt khách; tiếp 76 đoàn quốc 
tế với 255 lượt khách. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mối quan hệ song phương với đối 
tác ở các nước láng giềng, đặc biệt là Lào và Campuchia thông qua việc thực hiện 
có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký; củng cố quan hệ truyền thống giữa Hội với 
Hội LHPN Cuba, Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên… Trong năm, lãnh đạo Hội 
tham dự một số sự kiện đối ngoại của Nhà nước, một số Đại sứ quán và đối tác 
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quốc tế tại Việt Nam19, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ giữa Hội với các 
tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế của Hội đối với bạn bè quốc tế. Tại các cấp Hội 
địa phương, một số tỉnh/thành đã có các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị với 
các nước láng giềng20. Đến nay, 18/26 tỉnh giáp biên giữa Việt Nam với Lào, 
Campuchia, Trung Quốc đã thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác. 

Trong quan hệ đa phương, Hội tiếp tục thực hiện vai trò thành viên trong 
Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (WIDF) và trong Liên đoàn các Tổ chức phụ 
nữ ASEAN (ACWO); tham dự một số diễn đàn, cuộc họp quan trọng của các nước 
khu vực ASEAN. Năm 2014, Hội đã đăng ký thành công quy chế tư vấn cho 
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc 
(ECOSOC), góp phần tăng cường tiếng nói, sự tham gia của Hội tại Liên hợp 
quốc. 

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội 
viên, phụ nữ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về các vấn đề bảo vệ an ninh biên giới, biển, đảo Việt Nam và tình hình biển 
Đông, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ có những hoạt động thiết thực hướng 
về biển đảo, biên giới. Nhiều tỉnh/thành Hội đã sáng tạo trong tổ chức các hình 
thức tuyên truyền như: giao lưu, hội thi, nói chuyện chuyên đề, hội diễn văn 
nghệ… thu hút sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

Công tác vận động, tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận. TW Hội phối hợp với Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xây dựng đề cương đề án “Chung tay giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2014-2020”. 
Hiện nay, đề cương đã hoàn thành và chuyển Bộ ngoại giao trình Thủ tướng Chính 
phủ xin ý kiến. Trang web dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài,(do Báo Phụ 
nữ Việt Nam đề xuất) được Thủ tướng Chính phủ nhất trí cho phép xây dựng, bắt 
đầu thực hiện từ  năm 2015.  

 Công tác vận động, quản lý nguồn lực quốc tế ngày càng được tăng cường 
và đạt được nhiều kết quả. Năm 2014, Hội đã vận động được 24 dự án và khoản 
viện trợ phi dự án21 với tổng trị giá gần 3,1 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh về giá trị so 
với năm trước (giá trị vận động năm 2013 là khoảng 61.200 đô la Mỹ); vận động 
Ngân hàng tiết kiệm Đức giúp thành lập Ngân hàng tiết kiệm phụ nữ cho Hội. 

 6. Phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng   
 - Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây 

dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được thực hiện, nòng cốt là Cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tuyên truyền, vận động phụ nữ phấn đấu rèn 
luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và đẩy 

                                                 
19  Thảo luận trực tuyến (live chat) với chủ đề “Phụ nữ và Vai trò lãnh đạo” với Giám đốc Ngân hàng Thế giới và UN Women; 
Diễn đàn Đối thoại chính sách về bình đẳng giới do UN Việt Nam và Bộ LĐTB và XH tổ chức ... 
20 Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã ký kết Thỏa thuận hợp với Hội Phụ nữ Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung 
Quốc; Hội LHPN tỉnh Quảng Nam ký kết Thỏa thuận hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Sekong, Lào. Hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh ký tiếp 
Thỏa thuận với Hội Phụ nữ tỉnh Svay riêng và ký mới với Hội Phụ nữ tỉnh Prey veng và Tobulkhomun, Cam-pu-chia giai đoạn 
2014-2016, đặc biệt việc kí kết còn được triển khai xuống cấp huyện, xã.  
21 về các lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình; vệ sinh môi trường; ICT; nâng cao năng lực cán bộ Hội trong tham gia quản lý 
nhà nước, giám sát và phản biện xã hội chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; hỗ trợ doanh nhân nữ, hỗ 
trợ những đối tượng thiệt thòi, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… 



 14

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đợt thi đua lập 
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2014 do Ban Chấp hành, phát động đã 
được các cấp Hội nghiêm túc triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. 

 - Công tác phát hiện, tuyên truyền điển hình, biểu dương, khen thưởng được 
quan tâm, chú trọng, đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo. Trong 
năm, đã  phối hợp tổ chức gặp mặt tôn vinh, biểu dương và tặng Bằng khen của 
TW Hội cho 61 đại biểu là phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tiêu biểu khu vực 
Tây Nguyên có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, một số mô hình nổi bật và gương điển hình đã 
được ghi nhận. Biểu dương và trao tặng 98 Bằng khen của TW Hội cho nữ chức 
sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là ủy viên BCH Hội LHPN các cấp nhằm 
ghi nhận những đóng góp và thành tích của các chị trong công tác vận động phụ 
nữ nói chung, phụ nữ có đạo nói riêng.  

TW Hội đã giới thiệu 15 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiêu biểu cho Ban Thi 
đua - Khen thưởng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tăng cường 
tuyên truyền về các điển hình trên Báo Phụ nữ Việt Nam, trên website Hội, Báo 
Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Pháp luật Việt Nam…    

- Các hình thức tôn vinh, khen thưởng phụ nữ được thực hiện có hiệu quả, các 
tập thể, cá nhân được tôn vinh thực sự là những tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa 
trong các lĩnh vực. Năm 2014, đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 5 tập thể, 
10 cá nhân; trao Giải thưởng Kovalevskaia cho 2 cá nhân nhà khoa học; tặng Bằng 
khen cho 16 nữ tiến sỹ bảo vệ thành công năm 2013, 28 nữ sinh thủ khoa trong kỳ 
thi vào Đại học năm 2014 và 24 nữ sinh viên xuất sắc đến từ 12 trường đại học; 
khen thưởng 35 tập thể, 250 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu và 9 trường 
hợp khen đột xuất; tặng 1.682 Bằng khen cho tập thể huyện/xã và 619 cá nhân; 
tặng 2.318 Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt nam”.   

 Ở địa phương, các cấp Hội đã chủ động tổ chức tuyên truyền về phong trào thi 
đua dưới nhiều hình thức, gắn vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Hoạt động 
tuyên truyền trên thông tin đại chúng về những điển hình/tấm gương hội viên, phụ nữ 
trong gia đình, cộng đồng được các cấp Hội triển khai thực hiện thường xuyên. 

 - Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội tiếp tục được nghiên 
cứu đổi mới bằng nhiều cách thức: lựa chọn các nội dung trọng tâm trong thực 
hiện nhiệm vụ công tác Hội; chuyển các thành phố trực thuộc TW về 8 cụm thi 
đua để tăng cường giao lưu, chia sẻ giữa các tỉnh, thành phố; giao quyền cho cụm 
thi đua, các tỉnh/thành chủ động lựa chọn nội dung ưu tiên theo đặc thù vùng 
miền, khu vực và đặc điểm tình hình của từng địa phương; chú trọng đánh giá các 
cấp Hội về hiệu quả và phương pháp/cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tổ 
chức kiểm tra, đánh giá ngay từ đầu năm...TW Hội đầu tư nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung Quy định về công tác thi đua - khen thưởng Hội LHPN Việt Nam theo quy 
định của Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.  
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Đánh giá chung 
 Nhìn chung, các cấp Hội đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Chủ 

đề hoạt động của năm, bốn trọng tâm chỉ đạo của TW và các nhiệm vụ công tác 
Hội. TW Hội và các cấp Hội đã bám cơ sở, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ công 
tác Hội. Cán bộ Hội ngày càng được nâng cao về nhận thức, trình độ, kỹ năng; sâu 
sát cơ sở hơn. Hội viên, phụ nữ cả nước nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động 
do Hội triển khai. Hoạt động Hội được cấp uỷ, chính quyền quan tâm ủng hộ, ghi 
nhận và đánh giá cao.  

 Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo và triển khai công tác 
Hội trong năm 2014: 

 - Việc ban hành một số văn bản của TW Hội còn chậm, ảnh hưởng đến 
chất lượng triển khai tại các địa phương như: các kế hoạch triển khai Nghị quyết 
Hội nghị Ban Chấp hành; tài liệu tập huấn Chủ tịch Hội cơ sở và Chi hội trưởng; 
phát hành sách lật tuyên truyền về Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch; hướng dẫn nội dung giám sát năm 2014... 

 - Công tác thi đua khen thưởng mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu và tính đa dạng của hoạt động Hội ở các cấp, các vùng 
miền và các đối tượng. Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng chưa chặt chẽ, 
chưa đánh giá được chất lượng hoạt động công tác Hội. Vẫn còn hiện tượng một 
số tỉnh/thành đối phó với việc chấm điểm. Công tác thi đua còn chạy theo thành 
tích. 

- Việc triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, ở một 
số địa phương, cán bộ Hội còn biểu hiện ngại việc, chưa quyết tâm cao để thay đổi 
cách làm, Cuộc vận động chưa thực sự đến đầy đủ tới hội viên và gia đình hội 
viên, việc điền phiếu tự đánh giá Cuộc vận động triển khai còn hình thức. Một số 
đơn vị chưa quyết liệt hoặc còn lúng túng trong triển khai phiếu tự đánh giá; một số 
nơi cán bộ Hội chưa biết cách tuyên truyền hiệu quả; nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số 
khó tiếp cận với Cuộc vận động do đặc thù văn hóa và nhận thức, trình độ hạn 
chế...Việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ gia đình hội viên chưa đạt các tiêu chí sau rà 
soát, đánh giá chưa được chú trọng.  

- Triển khai Quyết định 217, 218 mới dừng lại ở các hoạt động tập huấn, 
tuyên truyền, hầu hết các cấp Hội còn lúng túng trong việc triển khai, thực hiện. Hội 
LHPN một số nơi chưa chủ động thực hiện theo Nghị định 56-NĐ/CP để thúc đẩy 
sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong công tác phối kết hợp và tham gia góp ý 
các dự thảo Luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch của 
địa phương; việc nghiên cứu khoa học làm cơ sở để đề xuất chính sách chưa được 
các cấp hội đầu tư, chú trọng. 

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ vẫn còn 
khó khăn, chưa kịp thời, hiệu quả thấp, thông tin trong hệ thống Hội còn thiếu, có 
sự việc khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin thì cơ sở mới biết. Công tác 
tuyên truyền, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách 
của Hồ Chí Minh ở một số cơ sở Hội vẫn theo lối mòn, chưa có sự sáng tạo trong 
việc làm theo. Tiến độ thực hiện Đề án 343 còn chậm so với kế hoạch, nhất là Tiểu 
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đề án 3,4 do Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch phụ 
trách. 

 - Một số nơi, công tác tuyên truyền về tiết kiệm chưa tốt, vẫn còn một số 
chi/tổ vận động tiết kiệm loại hình quản lí tại chi/tổ chưa theo hướng dẫn của TW22. 
Tỷ lệ nợ quá hạn nguồn vốn ủy thác với NHCSXH đã giảm nhưng vẫn còn 4 
tỉnh/thành có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1%; phát sinh một số trường hợp cán bộ Hội, tổ 
xâm tiêu chiếm dụng. Việc phối hợp với các doanh nghiệp để dạy nghề và giải 
quyết việc làm cho phụ nữ sau học nghề còn hạn chế nên các cơ sở dạy nghề thuộc 
Hội tập trung nhiều vào hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, chưa chú trọng 
dạy nghề cho lao động nữ có nhu cầu tìm việc làm phi nông nghiệp. Một số tỉnh vẫn 
lúng túng trong xây dựng mô hình hỗ trợ tạo việc làm cho phụ nữ sau học nghề, 
chưa chủ động huy động nguồn lực để tập trung cho mô hình thí điểm dẫn đến kết 
quả chưa cao. Chỉ tiêu dạy nghề trình độ trung cấp giảm so với năm 2013 do khó 
khăn trong công tác tuyển sinh, có học sinh đã tham gia học nhưng bỏ vì khó khăn 
về kinh tế, muốn đi làm ngay để có thu nhập.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015 
 Năm 2015 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của Hội23, năm 

tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổ 
chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN 
Việt Nam lần thứ III. Đây cũng là thời điểm các cấp Hội tập trung phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-
2016 đề ra, chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tiến tới 
Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2020.  

Với ý nghĩa đó, Ban Chấp hành TW Hội phát động đợt thi đua đặc biệt chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn năm 2015 và Hội nghị điển hình tiên 
tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Hội với chủ đề “Phụ nữ Việt 
Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung 
sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (theo Hướng dẫn số 16/HD-
ĐCT của Đoàn Chủ tịch ngày 18/9/2014); các cấp Hội các cấp Hội lựa chọn chủ 
đề phù hợp để triển khai tại địa phương, đơn vị.  

Một số nhiệm vụ cần tập trung: 
1. Trọng tâm chỉ đạo 
(1) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung tuyên truyền, vận động 

hội viên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; 
tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội 
năm 2015. 

(2) Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội để tập hợp được 
các tầng lớp phụ nữ; tăng cường quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
Hội. 

                                                 
25 số tiền tiết kiệm không thống nhất một mức bằng nhau giữa các thành viên, trả lãi suất tiết kiệm cao (1%), dễ dẫn đến rủi ro.  
2685 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng 8 
và Quốc khánh 2/9, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm “Đội quân tóc dài”, 50 năm phong trào Phụ nữ “Ba đảm 
đang”, 85 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam 
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(3) Đẩy mạnh Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, chủ động 
góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: tiếp tục rà soát hộ gia đình 
đạt các tiêu chí và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; có kế hoạch, biện 
pháp phù hợp hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình có địa chỉ. 

(4) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. 

(5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền: 
- Về xây dựng Đảng: Tập trung tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia góp ý 

kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham mưu giới thiệu nhân sự nữ dự 
Đại hội Đảng các cấp và tham gia cấp ủy các cấp; giới thiệu phụ nữ ưu tú kết nạp 
Đảng; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. 

- Về xây dựng Chính quyền: Tập trung bồi dưỡng, giới thiệu nữ tham gia Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền, vận động hội 
viên, phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đầy đủ. 

II. Tổ chức một số sự kiện lớn: 
 1. Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng; 55 năm Đội quân tóc dài; 50 năm Phong trào Ba đảm đang, 40 năm Thống 
nhất đất nước:  
 - Tổ chức hội thảo “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Hai Bà Trưng 
trong xây dựng và bảo vệ đất nước”. 
 - Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng và trao giải Kovalevskaia. 
 - Tổ chức Giao lưu gặp mặt đại diện phụ nữ tiêu biểu  

2. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước 
của Hội LHPN Việt Nam lần thứ III. 

3. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10: 

- Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10; trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. 

-  Tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo  
-  Diễn đàn quốc tế về hòa bình; diễn đàn Phụ nữ Việt - Hàn lần thứ 3 
 III. Thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm. 
Phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng 
 1. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nòng cốt là Cuộc vận động Xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. 

2. Ban hành và triển khai thực hiện Quy định về công tác Thi đua - Khen 
thưởng của Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung. 

3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương điển hình 
tiên tiến trong hoạt động công tác Hội và trong các phong trào thi đua do tổ chức 
Hội phát động.  
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4. Tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen 
thưởng; Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá phong trào thi đua và công tác Hội.  

Nhiệm vụ 1: 
1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 

năm; tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2015 “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó 
với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; tuyên truyền việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ cho nửa cuối nhiệm kỳ. 

2. Tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự 
trọng - Trung hậu - Đảm đang. 

3. Nâng cao chất lượng công tác điển hình, công tác báo cáo viên, nắm bắt tư 
tưởng, dư luận xã hội. 

4. Thống nhất việc xây dựng mô hình truyền thông, trong đó lồng ghép nhiều 
nội dung tuyên truyền; khuyến khích sáng tạo các mô hình phù hợp với nhu cầu 
của hội viên, phụ nữ và của địa phương. 

5. Tiếp tục khai thác các nguồn lực từ các tổ chức trong nước và quốc tế để 
duy trì và mở rộng các chương trình, dự án phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục của Hội, ưu tiên hướng về cơ sở. 

6. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm 
chất đạo đức cho phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn 2010-
2015; tiếp tục xây dựng đề án trình Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020. 

Nhiệm vụ 2 
1. Tiếp tục cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục 

nâng cao chất lượng mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng và mô hình dịch vụ 
gia đình.  

2. Triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại 
khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020; Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp 
các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững 
đến năm 2020.  

3. Thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; vấn đề chênh lệch giới 
khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên... 

4. Tiếp tục thực hiện các hoạt động vận động xây dựng Mái ấm tình thương, 
các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; công tác hậu phương quân đội; 
tập trung việc tham mưu thực hiện chính sách người có công. 

5. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án ”Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” 
giai đoạn 2010-2015; tiếp tục xây dựng đề án trình Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020. 

Nhiệm vụ 3 
1. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về thị 

trường, tài chính, khởi sự doanh nghiệp cho các tổ hợp tác, hợp tác xã; tập huấn 
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nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội cơ sở, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng mô hình tạo việc làm sau học 
nghề theo phương thức hợp tác, liên kết; từng bước thành lập các mô hình Hợp 
tác xã có qui mô, thúc đẩy kết nối trong các chuỗi giá trị; đẩy mạnh liên kết các 
doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tập huấn và tăng 
cường kiểm tra giám sát đảm bảo ít nhất duy trì tỷ trọng vốn do Hội quản lí và 
nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%; 
không để phát sinh trường hợp cán bộ xâm tiêu, chiếm dụng.  

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ 
đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Huy động, khai thác nguồn lực hỗ trợ các CSDN 
thuộc Hội thực hiện hoạt động dạy nghề. Đẩy mạnh liên kết các doanh nghiệp 
nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; tập trung các nguồn lực hỗ trợ các vùng khó 
khăn, vùng thu hồi đất nông nghiệp, phụ nữ yếu thế.  

5. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo 
việc làm” giai đoạn 2010-2015; tiếp tục xây dựng đề án trình Chính phủ giai 
đoạn 2016 - 2020. 

6. Tổ chức "Hội thảo định hướng về phát triển, quản lý hoạt động tài chính vi 
mô của Hội LHPN Việt Nam" 

.Nhiệm vụ 4: 
1. Tiếp tục triển khai và hướng dẫn Hội LHPN các cấp thực hiện Quy chế 

giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo 
Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị; đề xuất sáng kiến sửa đổi, bổ 
sung Luật Bình đẳng giới. 

2. Tiếp tục cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Tổ chức lấy kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); 
tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân; Luật Ban hành các văn bản pháp luật... 

3. Tiếp tục thực hiện tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ 
nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số”; Tổng kết đánh giá 5 năm Tiểu đề án 
“Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm 
mua bán người qua các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng” (2011-2015); tuyên 
truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, luật 
Bảo hiểm xã hội năm 2014... 

4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 
phổ biến pháp luật; giám sát, phản biện xã hội, tham gia quản lý nhà nước cho cán 
bộ chủ chốt Hội LHPN 63 tỉnh/thành.  

5. Hỗ trợ thành lập một số Trung tâm tư vấn pháp luật của một số Hội LHPN 
tỉnh, thành phố. 
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Nhiệm vụ 5 
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết, đánh giá việc thực hiện Điều lệ Hội 

làm cơ sở xây dựng dự thảo Điều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi) trình xin ý kiến Đại hội 
đại biểu Phụ nữ các cấp và trình Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII. 

2. Triển khai các hoạt động của Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội. Tổ chức 
Hội thảo tập huấn về việc chuẩn bị Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. 

3. Các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết 
36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 
công nghề thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 
Tăng cường  họp trực tuyến giữa TW và các tỉnh/thành Hội theo Chỉ thị số Chỉ thị 
30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Nhiệm vụ 6  
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước 

và tài liệu hỏi đáp về công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam, trọng tâm là 
Thỏa thuận hợp tác giữa TW Hội LHPN Việt Nam với Hội LHPN Lào (giai đoạn 
2012 - 2017) và Hội Phụ nữ Camphuchia vì Hòa bình và Phát triển (giai đoạn 
2013 - 2017). Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hợp tác qua biên giới giữa 
các tỉnh Hội giáp biên với Campuchia, Lào, Trung Quốc. 

2. Thực hiện quy chế tư vấn ECOSOC. 
3. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ Việt Nam ở nước 

ngoài, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở các nước thành 
lập tổ chức Hội Phụ nữ./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Chính phủ; 
Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Ban Dân vận TW; Ban Tuyên giáo TW; Ban Tổ 
chức TW; Ban Nội chính TW, Ban Kinh tế TW. 
- Hội đồng TĐKT Trung ương; 
- Ban TĐKT Trung ương;  
- UBTW MTTQVN;  
- BCĐ Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên 
- Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội; 
- Các ban, đơn vị TW Hội; Web Hội LHPNVN. 
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị; 
- Lưu VT, TH. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thị Ái Nhiên 
 
 
 
 
 
 
 

 


