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 TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN  

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) 

 

 

Lời nói đầu 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 7/3/2017 đến 

ngày 9/3/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, phiên khai mạc 

chính thức vào sáng ngày 7/3/2017 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - 

Hội nhập”.  Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, Đại 

hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã thành công tốt 

đẹp. Đại hội đã đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 

2012 - 2017, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khoá XI và bầu Ban Chấp 

hành khoá XII, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, thông qua toàn 

văn dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Nghị quyết Đại hội với 7 

chỉ tiêu cơ bản.    

Nhằm giúp hội viên phụ nữ nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết, các 

chủ trương công tác lớn của Hội xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 5 năm, Trung ương 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII dành cho hội viên, phụ nữ. Hy vọng rằng, mỗi hội 

viên, phụ nữ hiểu biết những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XII,  luôn tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia vào các hoạt động do Hội tổ 

chức và thực hiện các nhiệm vụ của hội viên góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng 

giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

 

Ban Tuyên giáo TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
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PHẦN I: NỘI DUNG SINH HOẠT HỘI VIÊN 

I. GỢI Ý TỔ CHỨC SINH HOẠT: 

Tài liệu gồm 2 phần: phần I. Nội dung sinh hoạt là những nội dung cần cung 

cấp cho hội viên, phụ nữ để hiểu các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội cũng như 

những việc hội viên, phụ nữ cần làm để thực hiện Nghị quyết. Phần II là nội dung 

tham khảo dành cho cán bộ Hội cơ sở và hội viên, phụ nữ có nhu cầu tìm hiểu sâu, kỹ 

hơn về các nội dung liên quan đến Nghị quyết. 

Để hội viên, phụ nữ hiểu rõ và tích cực tham gia vào việc thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết XII, cán bộ Hội cơ sở cần lưu ý một số vấn đề trong tổ chức sinh hoạt như 

sau: 

- Chi hội truởng là người trực tiếp triển khai tài liệu SHHV tới hội viên, phụ nữ. 

Cán bộ Hội cơ sở (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ) tham dự và hỗ trợ 

chi hội trong quá trình cung cấp thông tin và thảo luận trao đổi. Trường hợp chi hội 

trưởng gặp khó khăn khi triển khai thì Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở sẽ 

trực tiếp triển khai tài liệu. 

- Trong quá trình sinh hoạt cần nhấn mạnh vào các nội dung của Nghị quyết, 

những điểm mới liên quan trực tiếp đến hội viên, phụ nữ. 

- Nội dung tài liệu có thể triển khai trong nhiều buổi sinh hoạt và cần dành thời 

gian cho hội viên, phụ nữ thảo luận để đưa ra các hành động cụ thể của cá nhân, của chi 

hội/tổ phụ nữ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết tại địa phương.  

- Cán bộ Hội cơ sở cần sáng tạo, vận dụng để đa dạng hóa hình thức sinh hoạt 

các nội dung trong tài liệu: thảo luận chuyên đề, hái hoa dân chủ, trò chơi, chia sẻ 

kinh nghiệm thực tế v.v  

II. NỘI DUNG SINH HOẠT: 

Câu hỏi 1: Mục tiêu tổng quát trong 5 năm (nhiệm kỳ 2017-2022) được Đại hội 

đề ra như thế nào?  

Trả lời: 

   Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đưa ra mục tiêu tổng quát của 

phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong 5 năm tới là: “Đoàn kết, phát huy truyền 

thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của 

phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, 

chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia 

đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Mục tiêu gồm 3 nội dung chính:  

 (1) Đối với phụ nữ: Mục tiêu đề ra nhằm phát huy phẩm chất, trí tuệ, sức sáng 

tạo và hỗ trợ người phụ nữ phát triển toàn diện. Việc phát huy truyền thống, sức sáng 

tạo của phụ nữ vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đối với phong trào phụ nữ và hoạt 

động Hội, đồng thời đây cũng là yêu cầu, điều kiện để phụ nữ chủ động vươn lên 

khẳng định vai trò, đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

(2) Đối với tổ chức Hội: Mục tiêu hướng đến sự chuyên nghiệp, hiệu quả đáp 
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ứng được yêu cầu đặt ra của thời kỳ hội nhập trong hoạt động của các cấp Hội. Xây 

dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn là vấn đề cốt yếu, quan trọng hàng đầu đặt ra ở tất 

cả các giai đoạn phát triển của tổ chức. Chỉ khi nào xây dựng được tổ chức vững 

mạnh thì Hội mới thực hiện tốt được vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. 

 (3) Mục tiêu chung: Phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, 

xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện tốt các nội dung trên sẽ là điều kiện quan trọng để phụ nữ và tổ chức 

Hội góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện mục tiêu phát triển đất 

nước do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.  

Câu hỏi 2: Nhiệm kỳ XII có bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu và nội dung các chỉ tiêu 

đó là gì? 

Trả lời: 

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu. Trong 

đó có 4 chỉ tiêu được tính đến cấp cơ sở, là điều kiện thuận lợi để cụ thể hóa chỉ tiêu 

cho từng cấp khi xây dựng kế hoạch hoạt động. 

 1. Đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 05 chính 

sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề 

án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách; đóng 

góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan.  

2. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo 

dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ 

nữ.  

3. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền 

nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm 

hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc. 

4. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 

một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 

giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, 

phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 

10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. 

5. Hàng năm, các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo 

nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ 

khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp hỗ trợ 

thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý. 

6. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo không có 

cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động Hội.  

7. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở 

lên Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội 

chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã 

hội ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 

lần/nhiệm kỳ. 
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Câu hỏi 3: Nghị quyết lần này tiếp tục đề ra các khâu đột phá. Vậy nội dung của 

các khâu đột phá là gì và có ý nghĩa như thế nào? 

Trả lời: 

Khâu đột phá là những vấn đề then chốt, quan trọng, nếu giải quyết được sẽ 

phá bỏ được những điểm nghẽn trong hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tác động 

mạnh mẽ có tính chiến lược tới các vấn đề khác của phong trào phụ nữ và hoạt động 

Hội. Các khâu đột phá là đòn bẩy thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ công tác 

trọng tâm của Hội LHPN các cấp.  

Các khâu đột phá có mối quan hệ chặt chẽ và cần được triển khai lồng ghép, 

cụ thể hóa trong nội dung và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. 

Đại hội xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2017-2022, đó là: 

Khâu đột phá thứ nhất: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản 

biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân 

của phụ nữ. 

Khâu đột phá thứ hai: Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa 

dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.  

Với 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ XII thể hiện mong muốn hội viên, phụ nữ, 

các cấp Hội đẩy mạnh hơn nữa vào hoạt động tham mưu xây dựng chính sách, chủ 

động tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp quy, các vấn đề xã hội có liên 

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em tại các cấp. Thực hiện phương 

châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội đa dạng hóa, nhân rộng 

các mô hình tập hợp nhằm thu hút các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia sinh hoạt 

Hội. 

Khâu đột phá khẳng định nội dung phát huy quyền làm chủ của phụ nữ là 

phương châm xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức Hội với mục đích phát huy vai 

trò, nội lực của phụ nữ để tự giải quyết các vấn đề của mình và tổ chức cho phụ nữ 

tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng tổ chức Hội.  

Câu hỏi 4:  Đại hội đã phát động những phong trào thi đua, cuộc vận động nào 

trong nhiệm kỳ XII (2017-2022)?  

Trả lời: 

Nhiệm kỳ XII (2017 – 2022), Đại hội tiếp tục phát động: 

- Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 

hạnh phúc”. 

- Hai cuộc vận động:  

+ “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;  

+ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”  

Mặc dù tên của phong trào thi đua và  cuộc vận động vẫn giữ như nhiệm kỳ XI 

nhưng nội dung cụ thể được điều chỉnh phù hợp với các nhóm đối tượng phụ nữ khác 

nhau, các địa bàn khác nhau. Đồng thời, việc triển khai phong trảo thi đua và các cuộc 
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vận động được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Xây dựng nông 

thôn mới. 

Câu hỏi 5:  Để thực hiện được phong trào thi đua, 2 cuộc vận động, mục tiêu, các 

chỉ tiêu chủ yếu thì tư tưởng cốt lõi định hướng hoạt động của các cấp Hội trong 

nhiệm kỳ 2017-2022 là gì?  

Trả lời: 

1. Cải tiến đồng bộ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông 

đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tạo sinh lực mới cho phong trào phụ 

nữ.  

2. Phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động phát 

huy vai trò, nội lực để phụ nữ tự giải quyết các vấn đề của mình và tổ chức cho phụ 

nữ tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Hội; tăng cường 

tính tự nguyện, tự giác, tự quản của hội viên trong tham gia hoạt động Hội. Tập trung 

thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn 

diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân; đáp 

ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.  

3. Thu hút phụ nữ tham gia hoạt động và tổ chức Hội bằng nhiều hình thức với 

phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, chú trọng tổ chức hoạt 

động, sinh hoạt Hội linh hoạt, phù hợp với sự đa dạng của các nhóm phụ nữ.  

4. Kiện toàn, củng cố hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội các cấp, đẩy 

mạnh phân cấp cho các cấp Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, linh hoạt, khắc 

phục hành chính hóa; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trong chỉ đạo và tổ chức triển 

khai nhiệm vụ công tác Hội.  

5. Làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, chú 

trọng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung cho đề xuất sửa đổi, bổ sung, 

xây dựng mới các chính sách phát huy vai trò của lực lượng lao động nữ hội nhập 

kinh tế, thực hiện an sinh xã hội; lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị xâm 

hại.  

6. Đa dạng hóa, tăng cường huy động sự tham gia, phát huy vai trò, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các hoạt động chăm lo, 

bảo vệ phụ nữ. 

Câu hỏi 6: Các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XII mà Đại hội đề ra là gì? 

Trả lời: Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: 

- Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây 

dựng gia đình hạnh phúc. 

- Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, 

bảo vệ môi trường. 

- Nhiệm vụ 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; đẩy mạnh công tác đối ngoại 
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nhân dân. 

Nếu Nhiệm kỳ XI đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, thì Nhiệm kỳ XII đưa ra 3 

nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 tập trung vào các hoạt động 

tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, để họ có thể làm tốt vai trò người lao 

động và vai trò là thành viên quan trọng trong gia đình. Nhiệm vụ 2 cũng là để cụ thể 

hóa phong trào Khởi nghiệp được Chính phủ phát động nhằm thúc đẩy các tầng lớp 

nhân dân lập nghiệp theo hướng đổi mới, sáng tạo. Nhiệm vụ 3 hướng đến việc xây 

dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp để có thể thực hiện tốt chức năng đại 

diện của Hội và triển khai tốt nhiệm vụ 1 và 2.  

Câu hỏi 7: Hãy nêu nội dung chính, những điểm mới của nhiệm vụ 1 và hội viên, 

phụ nữ cần làm gì để triển khai hiệu quả nội dung hoạt động nhiệm vụ 1? 

Trả lời: 

1. Nhiệm vụ 1 hướng đến sự phát triển của phụ nữ như một chủ thể của xã hội 

và một thành viên quan trọng của gia đình. Nhiệm vụ 1 gồm 2 nội dung chính: 

-Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện 

-Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc, văn minh. 

2. Điểm mới của nhiệm vụ: 

- Trong nhiệm kỳ XII, các hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực nữ, xây 

dựng người phụ nữ phát triển toàn diện với ý nghĩa rộng hơn, không chỉ về phẩm chất 

đạo đức mà còn cả về trí tuệ, thể chất.  

- Nhiệm vụ phát triển người phụ nữ toàn diện không phải chỉ vì quyền lợi của 

phụ nữ mà còn là để phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của phụ nữ trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

- Hỗ trợ phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau dựa trên nhu cầu, khả năng của từng 

nhóm đối tượng phụ nữ.  

- Tập trung hỗ trợ, trang bị kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về tổ chức cuộc 

sống, giáo dục đời sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm 

hại phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em gái. 

Làm rõ khái niệm “Người phụ nữ phát triển toàn diện”: Là phát triển về nhân 

cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa 

vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. 

3. Để thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động của nhiệm vụ 1, mỗi hội viên và 

phụ nữ cần: 

- Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần tự trọng, tự tôn dân tộc, thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; tự giác chấp hành và vận động người thân 

trong gia đình, mọi người trong cộng đồng chấp hành chủ trương đường lối của Đảng; 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Mỗi phụ nữ xác định những điểm còn hạn chế để có hành động cụ thể rèn 
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luyện các phẩm chất đạo đức "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang"; làm gương 

cho con cháu và những thành viên khác trong gia đình, cộng đồng về rèn luyện 4 

phẩm chất đạo đức. 

- Chủ động, tích cực học tập bằng nhiều hình thức, học tập ở mọi nơi, mọi lúc; 

nỗ lực nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng sống, các kỹ 

năng đáp ứng yêu cầu hội nhập. Luôn có tinh thần học hỏi, cầu thị, sáng tạo trong lao 

động, sản xuất, kinh doanh để chọn lọc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp 

vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

-  Chủ động đọc sách, báo, tài liệu để nắm bắt thông tin, kiến thức phục vụ cho việc 

phát triển sản xuất, kinh doanh, tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

- Lựa chọn môn thể thao thích hợp để rèn luyện sức khỏe; vận động các thành 

viên trong gia đình tham gia các môn thể thao rèn luyện sức khỏe, xây dựng chế độ ăn 

uống hợp lí đảm bảo dinh dưỡng cho mọi thành viên trong gia đình, góp phần nâng 

cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam. 

- Tham gia bảo hiểm y tế để có thể khám chữa bệnh định kỳ đảm bảo sức khỏe 

cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 

- Giữ gìn truyền thống tốt đẹp trong gia đình, đạo lý nhân ái, thủy chung, nghĩa 

tình; nghiêm túc thực hiện quy định về chế độ hôn nhân, đảm bảo mức sinh thay thế, 

không lựa chọn giới tính khi sinh con. 

- Tạo dựng môi trường gia đình văn hóa; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các thành 

viên trong gia đình, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để ngăn chặn các hành 

vi vi phạm pháp luật. 

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt để giáo dục, dạy dỗ con em trong gia 

đình trở thành những công dân có ích cho xã hội; biết bảo vệ, phòng tránh cho con em 

trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội, tác động tiêu cực của quá trình phát triển kinh 

tế - xã hội.   

- Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực 

hiện nếp sống văn minh, không xa hoa, lãng phí trong việc cưới, việc tang. Phát huy 

tinh thần “tương thân, tương ái” giúp đỡ các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn ảnh 

khó khăn trong cộng đồng.  

Câu hỏi 8: Hãy nêu nội dung chính và điểm mới của nhiệm vụ 2. Hội viên, phụ 

nữ cần làm gì để triển khai hiệu quả nội dung hoạt động nhiệm vụ 2? 

Trả lời: 

1. Nội dung chính của nhiệm vụ 2 gồm: 

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng hợp tác xã, phát triển kinh tế, 

giảm nghèo bền vững 

- Vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 



 8 

2. Điểm mới: 

- Sáng tạo khởi nghiệp là nội dung mới của nhiệm kỳ XII thể hiện quan điểm của 

Hội là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong hoạt động phát triển kinh tế nhằm xác định 

nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội trong góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ bắt 

nhịp với yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, với những thách thức của hội 

nhập kinh tế quốc tế.  

- Khởi nghiệp gắn với đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy khởi sự kinh doanh thông qua 

các hoạt động phối hợp và thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đây là hoạt 

động mới, khó; đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện của các cấp 

Hội nhằm đạt các chỉ tiêu của Đề án. 

3. Để thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động của nhiệm vụ 2, mỗi hội viên 

và phụ nữ cần: 

a. Phụ nữ là người sản xuất, kinh doanh, lao động trong các doanh nghiệp…: 

- Chủ động, tích cực tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác tại địa phương, 

các mô hình chuỗi giá trị (sản xuất – chế biến – tiêu thụ), các mô hình kinh tế hợp tác 

để tăng năng suất, giá trị lao động, có nguồn thu nhập ổn định. 

- Vận động các thành viên trong gia đình tích cực lao động sản xuất, chủ động 

học nghề và hướng nghiệp cho con học nghề phù hợp.  

- Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, không chạy theo lợi nhuận 

trước mắt mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng đồng, 

cam kết đảm bảo “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”. 

- Chủ động, mạnh dạn khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp phát triển sản xuất, chế 

biến, kinh doanh làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. 

- Tích cực có sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất; chủ động áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt. 

b. Phụ nữ là chủ doanh nghiệp, trang trại…: 

- Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong phát triển sản xuất; tổ chức sản xuất, chế 

biến ngay tại các địa bàn nông thôn, tạo điều kiện thu hút lao động nữ, đảm bảo an 

sinh xã hội, góp phần xây dựng Nông thôn mới. 

- Chủ động cập nhật thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng và các mô hình sinh 

kế để ứng phó với biến đổi khí hậu, thích ứng với những thay đổi bất thường của khí 

hậu gây ra (lũ lụt, hạn hán, lũ ống, xâm nhập mặn...). 

c. Chị em phụ nữ cần: 

- Thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 

tạo nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa tại khu dân cư. 

- Chủ động tiết kiệm, tạo nguồn vốn cho chính gia đình mình và giúp những chị 

em đang gặp khó khăn trong cộng đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện 

cuộc sống gia đình. 

- Tích cực thực hiện hành động bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi; 
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không chặt cây, phá rừng; không sử dụng các sản phẩm làm từ động thực vật quí 

hiếm,...); tuyên truyền đến người thân, giáo dục con cái cùng tham gia các hoạt động 

bảo vệ môi trường; 

Câu hỏi 9: Hãy nêu nội dung chính và điểm mới của nhiệm vụ 3. Hội viên, phụ 

nữ cần làm gì để triển khai hiệu quả nội dung hoạt động nhiệm vụ 3? 

Trả lời: 

1.Nội dung chính của nhiệm vụ 3 gồm: 

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội 

vững mạnh 

- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham mưu đề xuất chính 

sách; thực hiện giám sát và phản biện xã hội 

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

2.Điểm mới trong nội dung nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến Hội viên, phụ nữ: 

 - Lấy phụ nữ làm trung tâm; vận động xã hội tham gia giải quyết các vấn đề 

của phụ nữ. 

- Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đề xuất chính sách của Hội phải “Lấy 

hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”; hướng tới “ lấy sự hài lòng của phụ 

nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội”1. Do đó các cấp Hội cần 

bám sát tình hình địa phương, đất nước và nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ để thực 

hiện chức năng đại diện.  

- Thể hiện chính kiến của tổ chức Hội trong các vụ việc liên quan đến quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; chủ động và tích cực tham gia giải 

quyết các vấn đề của phụ nữ.  

- Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” với việc đa 

dạng hóa, nhân rộng các mô hình tập hợp hội viên tại cơ sở. 

3. Để thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động của nhiệm vụ 3, mỗi hội viên 

và phụ nữ cần: 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước tại địa phương; chấp hành Điều lệ Hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu 

thực hiện bình đẳng giới. 

- Tích cực tham gia sinh hoạt và đóng góp ý kiến tại các buổi họp chi/tổ phụ 

nữ, các cuộc họp thôn/bản, sinh hoạt các Câu lạc bộ, các chương trình tập huấn 

chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất… 

- Chủ động phát hiện và phản ánh các vấn đề tiêu cực trong cộng đồng đến 

chính quyền địa phương, tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở; mạnh dạn lên án, tố giác các hành 

vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ 

nữ, trẻ em và người dân trong cộng đồng. 

                                                 
1 Phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. 
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- Chủ động giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, đặc biệt các chính sách có liên quan đến 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em. 

- Tích cực nắm bắt, cập nhật thông tin thời sự chính trị của đất nước từ các 

kênh thông tin chính thống để có bản lĩnh chính trị vững vàng; không nghe theo sự 

xúi giục, kích động của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng hệ thống chính quyền 

cơ sở vững mạnh. 

 - Học tập, nghiên cứu các chính sách, pháp luật của Nhà nước để nghiêm túc 

thực hiện và giám sát việc thực hiện đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bản thân, gia 

đình và cộng đồng (Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng 

chống bạo lực gia đình…). 

 - Tham dự các buổi tuyên truyền về chính sách, luật pháp để nâng cao nhận 

thức; chủ động liên hệ tư vấn từ Tổ tư vấn pháp lý của địa phương để được trợ giúp về 

pháp lý khi cần giải quyết các vấn đề khúc mắc của bản thân, gia đình. 

 - Tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam đối với bạn bè 

quốc tế khi tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch trong và ngoài địa phương; đồng 

thời quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu bản sắc truyền thống. 

 - Tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ, bảo vệ đường biên, cột mốc trên đất 

liền và trên biển; tham gia các phong trào ủng hộ xây dựng biển, đảo quê hương. 

Câu hỏi 10: Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và hoàn thành các nhiệm vụ 

trọng tâm, Đại hội đã đề ra những nhóm giải pháp nào?  

Trả lời: Đại hội xác định 6 nhóm giải pháp chính là: 

1. Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động 

3. Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ 

4. Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội 

6. Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp 

Câu hỏi 11: Bố cục và những thay đổi chính trong Điều lệ Hội LHPN Việt Nam 

khóa XII? 

Trả lời: 

Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lầ thứ XII 

gồm Phần mở đầu, 8 chương, 25 Điều. So với nhiệm kỳ XI, Điều lệ Hội LHPN Việt 

Nam có 9 điểm mới căn bản liên quan đến: Tư cách pháp nhân; nhiệm vụ tổ chức Hội; 

tổ chức thành viên; thôi tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch/Ban Thường vụ và 

các chức danh chủ chốt; quy định về Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn; 

công tác giám sát; khen thưởng và kỷ luật; trách nhiệm đóng góp của tổ chức thành 

viên; phạm vi áp dụng Điều lệ Hội. 
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Câu hỏi 12: Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII quy định điều kiện để trở 

thành hội viên Hội LHPN Việt Nam là gì? 

Trả lời: 

Trong đó quy định điều kiện để trở thành hội viên Hội LHPN Việt Nam được 

giữ nguyên như Điều lệ nhiệm kỳ XI. Cụ thể Điều 3 của Điều lệ quy định: 

 Phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề 

nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức 

Hội thì được công nhận là hội viên. 

Quy định này được đánh giá là không hạn chế quyền tham gia tổ chức Hội của 

bất cứ phụ nữ nào nếu họ có nguyện vọng; đảm bảo chặt chẽ hơn về mặt tổ chức và 

nội dung thực hiện điều khoản này sẽ được nêu cụ thể trong Hướng dẫn thực hiện 

Điều lệ Hội. 

Câu hỏi 13: Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII quy định quyền của hội viên 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 6 Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII quy định rõ về quyền của hội 

viên như sau: 

- Được dân chủ thảo luận và biểu quyết chủ trương, nhiệm vụ công tác Hội; 

được góp ý, đề đạt nguyện vọng với tổ chức Hội; được tham gia hoạt động, sinh hoạt 

Hội tại nơi cư trú và nơi làm việc. 

- Được Hội hướng dẫn, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. 

- Được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Hội theo quy định. 

Điểm mới: 

-Thay cụm từ “giúp đỡ” bằng “hỗ trợ” nhằm nâng cao vai trò chủ thể, chủ động 

của hội viên trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính hội 

viên. 

Câu hỏi 14: Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII quy định nhiệm vụ của hội 

viên như thế nào? 

Trả lời: 

Về nhiệm vụ của hội viên được giữ nguyên như trong Điều lệ của Nhiệm kỳ 

XI, Điều 7 Điều lệ Hội quy định: 

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. 

2. Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động Hội, 

đóng hội phí theo quy định của Điều lệ (mức phí đóng của mỗi hội viên là: 1.000 

đồng/tháng) 

3. Học tập nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, giữ gìn uy tín và xây dựng tổ 

chức Hội vững mạnh. 

4. Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập, lao động, đời sống, xây dựng 
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gia đình hạnh phúc, phấn đấu thực hiện bình đẳng giới. 

Câu hỏi 15: Phần khen thưởng, kỷ luật được Điều lệ nhiệm kỳ XII quy định như 

thế nào? 

Trả lời:  

Trong Điều lệ, nội dung khen thưởng được quy đinh tại Điều 22: 

1. Đối tượng khen thưởng: tổ chức Hội, tổ chức thành viên, cán bộ Hội, hội 

viên, phụ nữ và những tập thể, cá nhân khác có thành tích đóng góp cho công tác 

phụ nữ được Hội xét khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng. 

2. Hình thức khen thưởng của Hội gồm: kỷ niệm chương, giải thưởng (Giải 

thưởng Phụ nữ Việt Nam, giải thưởng Kovalevskaia), bằng khen, giấy khen và các 

hình thức công nhận khác. 

Điều 23 của Điều lệ quy định nội dung kỷ luật: 

1. Tổ chức Hội, tổ chức thành viên, cán bộ Hội, hội viên vi phạm Điều lệ Hội, 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của Hội. 

2. Hình thức kỷ luật: 

a. Đối với tổ chức Hội: khiển trách, cảnh cáo, giải thể; 

b. Đối với tổ chức thành viên: khiển trách, thôi công nhận; 

c. Đối với cán bộ Hội: khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc thôi đảm 

nhiệm chức danh (đối với cán bộ Hội không phải là cán bộ, công chức); 

d. Đối với hội viên: khiển trách. 
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PHẦN II. NỘI DUNG THAM KHẢO 

 

1. Thông tin chung về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng và 

cũng là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước. Với tinh thần đoàn kết, đổi 

mới, bình đẳng, hội nhập, phấn đấu vì sự bình đẳng của phụ nữ Việt Nam và sự phát 

triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XII đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam cùng 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn Quốc lần thứ XII.  

Về dự Đại hội có 1.153 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng 

của các tầng lớp phụ nữ từ các vùng miền, địa phương, đơn vị trong cả nước. Đại biểu 

cao tuổi nhất là GS.TS. Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội nữ Trí thức Việt Nam, 79 

tuổi; đại biểu trẻ nhất là Nguyễn Thu Minh Châu - Học sinh lớp 12 chuyên Toán, 

Trường THPT chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tại phiên khai 

mạc, Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt 

trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành Trung ương đến dự. 

Tại Đại hội đã có 23 tham luận được trình bày tại Đại hội, trong đó có 5 tham 

luận dưới dạng phim phóng sự ngắn.  Nội dung các tham luận đều ghi nhận, đánh giá 

những kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trên các lĩnh vực; về vai trò của 

Hội LHPN trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vận động các tầng lớp phụ 

nữ thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới; dạy 

nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, trong việc đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự, các hình thức tập hợp, thu hút 

hội viên … Các tham luận đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đưa 

phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam ngày càng phát triển, phù 

hợp với nhiệm vụ và tình hình giai đoạn cách mạng mới. 

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội quyết 

định cơ cấu, số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam khóa XII gồm 171 uỷ viên. Tại Đại hội đã bầu 161 uỷ viên và giao Ban Chấp 

hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII tiếp tục bầu bổ sung 10 

Ủy viên vào các thời điểm thích hợp khi có đủ điều kiện. 

Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã thống nhất số lượng ủy 

viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã bầu 31 ủy viên tại Hội nghị Ban chấp hành 

khoá XII lần thứ nhất. Ban chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục 

được tín nhiệm bầu tái đắc cử cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

nhiệm kỳ XII (2017 -2022); 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gồm: đ/c Bùi Thị 

Hòa, đ/c Trần Thị Hương, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, đ/c Nguyễn Thị Tuyết. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XII   

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra trong thời điểm phụ nữ 

cả nước cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết 
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Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với niềm tin sâu sắc và tinh thần đổi mới mạnh 

mẽ đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.  

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, 

đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng tạo 

của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi 

mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và 

của xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam. Đại hội có ý nghĩa quan 

trọng, định hướng, cổ vũ, động viên các tầng lớp phụ nữ trong 5 năm tới, tiếp tục nỗ 

lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đạt thành tích cao 

trên mọi lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng góp phần 

vào nhiệm vụ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội LHPN 

Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam 

nhiệm kỳ 2017-2022; Đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội 

LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội LHPN 

Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; Quyết định thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam 

(bổ sung, sửa đổi). 

3. Chủ đề của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập”, Đại hội đại biểu 

Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ cả 

nước, phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, 

đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh”, vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ. 

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội đã thảo luận và 

quyết định chủ đề của Đại hội XII là: Phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ, 

xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, chủ đề Đại hội XII gồm các nội dung quan trọng sau: 

- Đối với phụ nữ: Việc phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ vừa là 

mục tiêu, vừa là yêu cầu đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, đồng thời đây 

cũng là yêu cầu, điều kiện để phụ nữ chủ động vươn lên khẳng định vai trò, đóng góp 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

- Đối với tổ chức Hội: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn là vấn đề cốt 

yếu, quan trọng hàng đầu đặt ra ở tất cả các giai đoạn phát triển của tổ chức. Chỉ khi 

nào xây dựng được tổ chức vững mạnh thì Hội mới thực hiện tốt được vai trò nòng 

cốt trong công tác phụ nữ. 

- Thực hiện tốt 2 nội dung trên sẽ là điều kiện quan trọng để phụ nữ và tổ chức 

Hội góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện mục tiêu phát triển đất 

nước do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.  

4. Đánh giá phong trào phụ nữ trong 5 năm qua (2012-2017) 
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Báo cáo chính trị đã đánh giá phong trào phụ nữ nhiệm kỳ XI đạt kết quả trên 

những lĩnh vực cụ thể:  

- Trong lĩnh vực chính trị: Phụ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan 

hành chính Nhà nước các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Lần đầu tiên 

Việt Nam có 3 Uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ. 

 - Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp: Chiếm 50,2 % lực lượng lao động trong 

khu vực nông, lâm nghiệp; các tầng lớp phụ nữ hăng hái hưởng ứng phong trào thi 

đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, góp phần bảo đảm an 

ninh lương thực quốc gia và làm thay đổi diện mạo nông thôn.  

- Phụ nữ trong các ngành công nghiệp thi đua “lao động giỏi, lao động sáng 

tạo”, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, góp phần đưa 

Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. 

- Phụ nữ ngành giáo dục thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần đưa chủ trương 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Các nữ trí thức, nhà 

khoa học say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia chủ trì nhiều đề tài là cơ 

sở hoạch định chính sách. Số chị em có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, được phong hàm 

Giáo sư, Phó Giáo sư tăng hơn nhiệm kỳ trước và ngày càng được trẻ hoá. Nữ cán bộ 

ngành y tế với trình độ chuyên môn ngày càng cao, tận tuỵ với bệnh nhân, đã đóng 

góp đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

 - Trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phụ nữ vừa tham gia bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, vừa tích cực phát triển các sản 

phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ngày càng 

có thêm nhiều nữ văn nghệ sỹ với các tác phẩm sáng tạo, khơi dậy và phát huy các giá 

trị nhân văn trong cộng đồng. Các nữ vận động viên không ngừng rèn luyện, chinh 

phục đỉnh cao, góp phần làm rạng danh Tổ quốc. 

 - Phụ nữ lực lượng vũ trang luôn thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh cách 

mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại kiên 

định đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao thế 

và lực nước ta trên trường quốc tế.  

- Đội ngũ nữ doanh nhân năng động, sáng tạo, vượt khó, tạo việc làm cho hàng 

triệu lao động, mang lại lợi ích kinh tế cho nước nhà và thực hiện tốt trách nhiệm xã 

hội. Đại bộ phận nữ thanh niên xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện. 

Phụ nữ cao tuổi là chỗ dựa tinh thần, làm gương cho con cháu, tích cực thực hiện 

phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Chị em phụ nữ các dân tộc luôn 

đoàn kết, phát triển sản xuất, phát huy bản sắc văn hoá và chung tay giữ gìn biên 

cương thân yêu của Tổ quốc. Phụ nữ các tôn giáo tham gia hoạt động thiện nguyện, 

sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các nhóm 

phụ nữ yếu thế, dễ bị tổn thương, phụ nữ sống ở khu vực đặc biệt khó khăn đã khắc 

phục hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, 

giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát 

triển đất nước. 

- Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, giữ gìn và phát huy giá 
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trị văn hóa truyền thống, phấn đấu nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước 

đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. 

Bên cạnh những thành quả rất đáng phấn khởi nêu trên, phụ nữ vẫn đang phải 

đối mặt với không ít thách thức. Đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ còn nhiều 

khó khăn. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề, chuyên môn kỹ thuật thấp. 

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý còn hạn chế về năng lực cạnh tranh. Tỷ 

lệ phụ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạo chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chưa tương xứng với 

lực lượng lao động nữ. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng gia tăng. 

Một bộ phận phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, chưa chủ động rèn luyện các phẩm chất 

đạo đức, chưa làm tròn trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Những khó khăn, hạn 

chế nói trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện 

mục tiêu bình đẳng giới cũng như kết quả hoạt động của các cấp Hội. 

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017  

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội Phụ nữ đã không ngừng đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy tiềm năng, 

sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Bám sát 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, các cấp Hội đã quyết 

tâm triển khai thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm 

vụ trọng tâm, qua đó thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và nâng cao 

chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Có thể khái quát ở 9 kết quả nổi 

bật như sau: 

- Việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh được triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức, với nhiều mô hình đa dạng, thiết 

thực. Việc tuyên truyền, giáo dục các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, 

đảm đang” được triển khai đồng bộ nhằm định hướng hội viên, phụ nữ phấn đấu rèn 

luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu hội nhập và phát triển đất nước. Việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình 

của phụ nữ gắn với các hoạt động, phong trào thi đua lớn của đất nước được chú 

trọng. 

- Việc vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững 

được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được kết quả ấn tượng: vận động 

được trên 12 triệu hội viên, phụ nữ tham gia với tổng số tiền tiết kiệm tạo nguồn vốn 

phát triển sản xuất lên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng (vượt chỉ tiêu gần 3,2 nghìn tỷ đồng). 

- Các cấp Hội phát huy hiệu quả hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo 

bền vững thông qua nhiều biện pháp đồng bộ. Hội tiếp tục là đoàn thể nhận uỷ thác 

Ngân hàng Chính sách xã hội với số vốn lớn nhất và tỷ lệ hoàn trả cao nhất. Hoạt 

động tài chính vi mô của Hội khẳng định tính chuyên nghiệp và ngày càng phát triển 

bền vững. Các cấp Hội đã hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo (trong đó trên 2,4 triệu 

lượt hộ do phụ nữ làm chủ) và trên 430 nghìn hộ phụ nữ nghèo đã thoát nghèo; thành 

lập được trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ.  

- Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai bằng 

nhiều mô hình, cách làm phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình 

và cộng đồng; khẳng định vai trò, đóng góp của các cấp Hội trong xây dựng nông 
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thôn mới, đô thị văn minh. Từ những thành công ban đầu, Cuộc vận động đã được 

đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 

2020. 

- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “tương thân, 

tương ái”, các cấp Hội đã vận động ủng hộ được trên 1.000 tỉ đồng để chăm lo các gia 

đình chính sách, gia đình có con em đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; thăm 

hỏi kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, hoạn nạn, phụ nữ, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, xây dựng, sửa chữa 19.688 mái ấm tình thương cho 

phụ nữ nghèo, vượt 96,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết. 

- Công tác tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội 

luật pháp, chính sách về bình đẳng giới được phát huy và có nhiều chuyển biến rõ nét. 

Các cấp Hội đã kiên trì, nỗ lực, đề xuất thành công 119 chính sách, điển hình là chính 

sách giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ nữ cấp cơ sở, hỗ trợ phụ nữ thuộc 

hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, quy định tỷ lệ 

cụ thể nữ ứng cử viên trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp..., góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ, nữ cấp uỷ, nữ đại biểu Quốc hội và Hội 

dồng nhân dân các cấp so với nhiệm kỳ trước. 

- Hội thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở; đa 

dạng hoá các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; có nhiều 

hình thức phong phú tập hợp các đối tượng phụ nữ. Hai tổ chức thành viên là Hiệp hội 

Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả. 

Đến nay cả nước có gần 17 triệu hội viên, tăng hơn 1,6 triệu so với đầu nhiệm kỳ. Đội 

ngũ cán bộ cán bộ cấp huyện và cơ sở được tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, đạt 

chuẩn chức danh (vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ).  

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng. Hội tiếp tục duy trì và 

phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với trên 300 tổ chức của hơn 60 quốc gia và vùng 

lãnh thổ. Trong bối cảnh viện trợ quốc tế ngày càng thu hẹp, các cấp Hội đã tích cực 

vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho phụ nữ, đặc biệt phụ nữ yếu thế, phụ nữ khó khăn, phụ nữ ở vùng dân 

tộc thiểu số. 

- Chủ trì thực hiện thành công 5 đề án và tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng 

4 đề án của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực thiết thân đối với phụ nữ, qua đó huy 

động nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành vào công tác phụ nữ và bình 

đẳng giới; đồng thời là nền tảng để tiếp tục phát huy phương thức hoạt động hiệu quả 

này trong nhiệm kỳ mới. 

   Những nỗ lực, đóng góp của hội viên, phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước ghi 

nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý 16.587 huân, huy chương các loại; 2.399 

chị được phong tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước; các cấp Hội được tặng 36 Huân 

chương Độc lập các hạng, 285 Huân chương Lao động các hạng, 53 Cờ thi đua Chính 

phủ, 787 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

6. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động Hội 

5 năm qua: 

Bên cạnh những kết quả to lớn, năm năm qua, hoạt động Hội vẫn còn bộc lộ 
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một số hạn chế:  

- Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ có nơi, có lúc 

chưa kịp thời. Chậm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, 

đạo đức lối sống. Thiếu chủ động phản ánh và quyết liệt đấu tranh với các hành vi 

xâm hại thân thể và nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. 

- Yêu cầu ngày càng cao của công tác phụ nữ. Một bộ phận cán bộ Hội chưa 

nhận thức đầy đủ yêu cầu đổi mới công tác phụ nữ, công tác Hội, về chức năng đại 

diện của tổ chức Hội, vai trò và trách nhiệm của mình; trình độ, năng lực phát hiện 

vấn đề, tham mưu, đề xuất chính sách và giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; chưa 

bản lĩnh để có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của 

phụ nữ. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ thiếu chiến 

lược. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội còn chậm; chưa chú 

trọng nghiên cứu dự báo tình hình để làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động Hội và đề xuất các chính sách cho phụ nữ. 

- Bên cạnh đó, còn có những nguyên nhân khách quan như: việc cụ thể hoá 

đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

phụ nữ và bình đẳng giới ở một số ít địa phương chưa được cấp uỷ quan tâm đúng 

mức. Nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội, ngay cả trong một bộ phận cán bộ, 

đảng viên và của chính phụ nữ chưa đầy đủ. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mặt 

trái của kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến nhận thức, lối sống, chất lượng 

cuộc sống của phụ nữ, mối quan hệ gia đình, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thu hút, 

tập hợp phụ nữ, các hoạt động chăm lo cho hội viên và chất lượng hoạt động Hội. 

7. Bài học kinh nghiệm từ quá trình triển khai hoạt động nhiệm kỳ XI: 

Đại hội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào và hoạt động 

Hội, đó là:  

Một là, các cấp Hội phải bám sát và cụ thể hoá chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động; chọn khâu đột phá, tập trung nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ cấp 

bách; trong từng thời điểm biết chọn chủ đề ưu tiên; kiên trì thực hiện các mục tiêu 

lâu dài là bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 

Hai là, mọi hoạt động của tổ chức Hội đều phải xuất phát từ thực tiễn và nhu 

cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Để tạo sự gắn bó của hội viên, phụ nữ với 

tổ chức Hội, cần đáp ứng lợi ích thiết thực về vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của hội viên, phụ nữ; phát huy khả năng to lớn và vai trò chủ thể của phụ 

nữ. Khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trí tuệ, 

tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam thành sức mạnh nội lực chủ động giải 

quyết các vấn đề của bản thân, của gia đình và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội. 

Ba là, xây dựng cơ quan chuyên trách Hội vững mạnh; đội ngũ cán bộ Hội các 

cấp có tâm huyết, trách nhiệm, tận tình, có năng lực, có kỹ năng vận động phụ nữ, có 

kinh nghiệm thực tiễn, chuyên nghiệp là nhân tố quyết định thành công của phong 

trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội. Mỗi cán bộ Hội đều phải 

nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm và thực hành nhuần nhuyễn phương pháp công 

tác của người cán bộ làm công tác vận động quần chúng“óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, 
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chân đi, miệng nói, tay làm”.  

Bốn là, để thực hiện tốt vai trò đại diện, các cấp Hội cần tăng cường giám sát 

việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; chủ 

động phản biện xã hội, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành, 

hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt, kiểm tra, giám sát các chính sách, pháp 

luật về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; tiếp tục đề xuất các chương trình, đề án có 

liên quan đến phụ nữ. 

Năm là, chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá 

nhân; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu 

của phong trào phụ nữ và công tác Hội.  

8. Các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công mục tiêu của Đại hội 

trong nhiệm kỳ 2017-2022: 

Đại hội đã đưa ra 6 nhóm giải pháp cơ bản nhằm triển khai hiệu quả các hoạt 

động góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu của Đại hội. Cụ thể các nhóm giải 

pháp là: 

1. Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành 

- Cải tiến các kỳ họp Ban Chấp hành theo hướng tập trung vào các vấn đề mới, 

khó, tác động đến công tác Hội và phong trào phụ nữ; sử dụng đội ngũ chuyên gia để 

cung cấp thông tin, tham vấn cho Ban Chấp hành; ban hành các nghị quyết chuyên đề. 

Tăng cường trách nhiệm của Uỷ viên Ban Chấp hành cơ cấu trong việc triển khai các 

nghị quyết và đề xuất các vấn đề của phụ nữ trong ngành, lĩnh vực; tham mưu công 

tác phối hợp giữa ngành với Hội. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu Ban Chấp 

hành các cấp trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Trung ương Hội thí 

điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Uỷ viên Ban Chấp hành chuyên trách 

và gửi tới cấp uỷ cùng cấp.  

 - Cải tiến công tác lập kế hoạch; cấp trung ương, cấp tỉnh chú trọng lập kế 

hoạch chiến lược, dài hạn, trung hạn; cấp huyện, cấp cơ sở cụ thể hoá thành kế hoạch 

thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của hội viên, phụ nữ. Tập 

trung nguồn lực cho những địa phương và đối tượng đặc biệt khó khăn. Chú trọng 

hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động theo kế hoạch.  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, triển 

khai nhiệm vụ công tác Hội giữa các cấp và trong toàn hệ thống; giảm bớt giấy tờ, 

giảm hội họp. Ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, khả thi, tính đến cân đối các 

nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; phân công rõ trách 

nhiệm cá nhân, thời hạn hoàn thành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dứt điểm. Thực hiện 

tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, 

gắn với xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan.  

- Thực hiện hiệu quả đề án “Tin học hóa công tác quản lý, điều hành Hội 

LHPN Việt Nam và xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong nắm bắt, chỉ đạo, trao đổi thông tin, kinh 

nghiệm, quản lý công việc, quản lý cán bộ, quản lý hội viên. Nâng cấp kết nối trang 

thông tin điện tử của Trung ương Hội với cổng thông tin điện tử của Chính phủ, trang 
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thông tin điện tử của các tỉnh/thành Hội. 

- Đa dạng hóa các hình thức thi đua: thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, ngắn 

hạn, dài hạn, thường xuyên, đột xuất, theo địa phương, ngành, lĩnh vực, đối tượng; mở 

rộng các hình thức biểu dương, tôn vinh. Cải tiến cách thức đánh giá thi đua đảm bảo 

thực chất, khách quan, không “cào bằng”; biểu dương các mô hình, cách làm sáng tạo; 

xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua khoa học, sát thực tiễn, phù hợp với từng cấp 

Hội. Chủ động giới thiệu các cá nhân, tập thể nữ tiêu biểu cho các cấp, các ngành kịp 

thời biểu dương, khen thưởng. Phát hiện, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng các mô 

hình, điển hình tiên tiến trong hệ thống Hội. Nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng 

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskaia. Các tỉnh/thành Hội xây 

dựng và duy trì các giải thưởng, các danh hiệu để tôn vinh phụ nữ.  

- Rà soát, đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình, phương thức hoạt động 

hiệu quả, phù hợp với từng cấp, từng nhóm phụ nữ, từng địa bàn, lĩnh vực hoạt động. 

Thí điểm một số mô hình, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của hội viên, phụ 

nữ, tập trung vào một số lĩnh vực mới, khó (kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn; dịch vụ 

bảo hiểm vi mô; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham vấn, trợ giúp pháp lý...). Khuyến 

khích các tỉnh/thành Hội xây dựng, phát triển các mô hình hoặc hoạt động dịch vụ để 

có thêm nguồn lực cho hoạt động Hội. 

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực như 

nghiên cứu chiến lược, hội nhập, lồng ghép giới, khởi nghiệp, ứng phó với biến đổi 

khí hậu... Huy động hội viên, phụ nữ là nữ trí thức, nữ doanh nhân tham gia các hoạt 

động Hội. 

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động 

 - Lựa chọn nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư 

tưởng; phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các nhóm phụ nữ, đặc biệt quan tâm 

nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ nông thôn đi làm ăn xa; định kỳ thông 

tin thời sự, quyền, nghĩa vụ của công dân, bảo vệ chủ quyền đất nước. Cải tiến, đa 

dạng hóa các hình thức quán triệt nghị quyết, truyền thông trực tiếp thông qua sinh 

hoạt hội viên, sinh hoạt cộng đồng, các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đối thoại, đào tạo 

trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hoá các sản phẩm truyền thông. 

- Hàng năm, định hướng thống nhất trong hệ thống Hội một số chủ đề tuyên 

truyền trọng tâm. Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng góp phần 

định hướng tư tưởng, thẩm mỹ cho phụ nữ; định kỳ có trang/góc viết về phụ nữ, công 

tác Hội; tăng tần suất và chất lượng thông tin về điển hình phụ nữ, tạo hiệu ứng tích 

cực trong xã hội; kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng hạn chế các định kiến giới 

trong các sản phẩm truyền thông; nghiên cứu phối hợp đưa các chương trình giáo dục 

về bình đẳng giới vào hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Các đơn vị truyền thông của Hội phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên 

truyền; chú trọng tuyên truyền kết quả hoạt động Hội, phong trào phụ nữ, các vấn đề 

thiết thực với các tầng lớp phụ nữ; khuyến khích cán bộ Hội viết bài trên báo và trang 

thông tin điện tử của các cấp Hội. Các cơ sở Hội tiếp tục duy trì các hoạt động vận 

động hội viên đọc và làm theo sách, báo; tổ chức các hội thi tìm hiểu, giới thiệu sách, 

báo. 
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- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên là cán bộ Hội chuyên trách; định kỳ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng cho báo cáo viên; tổ chức thi báo cáo viên giỏi... Thực hiện 

tốt quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Phát huy vai trò của các tổ 

chức thành viên trong phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng 

cho hội viên, phụ nữ. 

- Mở rộng quy mô, đa dạng hình thức, tăng cường xã hội hóa và hướng về cơ 

sở trong tổ chức các sự kiện truyền thông, sự kiện văn hoá thể thao vào các ngày kỷ 

niệm của đất nước và của Hội.  

3. Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ 

- Tổ chức nhiều hình thức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ 

nữ; mở các diễn đàn, đối thoại để hội viên, phụ nữ thảo luận, trình bày nguyện vọng, 

nêu kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền các cấp, với tổ chức Hội. Các cấp Hội định kỳ 

tập hợp, phản ánh ý kiến, đề xuất nguyện vọng của hội viên, phụ nữ tới các cấp có 

thẩm quyền để kịp thời giải quyết. Tuyên truyền để phụ nữ hiểu được quyền, trách 

nhiệm và tích cực tham gia giám sát, phát hiện những biểu hiện của sự suy thoái, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. 

- Tổ chức lấy ý kiến các nhóm phụ nữ trong quá trình giám sát, phản biện xã 

hội và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội ở cấp trung ương và địa phương. 

- Huy động sự tham gia và khuyến khích phụ nữ nêu ý tưởng, sáng kiến cải 

tiến, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ được tiếp 

cận thông tin; vận động hội viên nòng cốt, phụ nữ tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, 

hướng dẫn chị em chấp hành luật pháp, chính sách, tích cực lao động sản xuất, tham 

gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. 

4. Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 

- Cải tiến phương thức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các cấp 

Hội, đảm bảo sự hài hoà giữa nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu dự báo với nghiên 

cứu nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, 

nghiên cứu để đề xuất chính sách, phản biện xã hội, đặc biệt những vấn đề lý luận về 

giới, phụ nữ và công tác phụ nữ, những vấn đề mới nảy sinh, phụ nữ trong chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế các vấn đề gia đình hiện nay, bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phụ 

nữ khởi nghiệp, tài chính vi mô, an sinh xã hội… 

Tập trung nghiên cứu, tổng kết, đánh giá các mô hình hoạt động thực tiễn, các 

cách thức chỉ đạo, cách làm hay, cách làm sáng tạo... để bổ sung, phát triển, hoàn 

thiện các vấn đề lý luận, làm căn cứ khoa học để xây dựng chiến lược hoạt động Hội 

trong tình hình mới. 

- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học của Trung 

ương Hội trong tham mưu định hướng công tác nghiên cứu theo từng giai đoạn; tăng 

cường sự tham gia của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, trẻ em 

và bình đẳng giới.  

- Xây dựng và cung cấp nguồn dữ liệu về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. 

Kết nối với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Hội, giữa các cấp Hội; cập nhật và 
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chia sẻ kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế về phụ nữ và bình đẳng giới. Chú 

trọng khai thác ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và thu thập thông tin từ cơ sở 

để làm tốt công tác phản biện xã hội, đảm bảo lồng ghép giới trong các văn bản chính 

sách, pháp luật.  

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội 

- Ban hành và thực hiện quy định, quy chế xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ 

và quyền hạn của từng cấp Hội đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ. Xây dựng 

quy hoạch và đào tạo cán bộ theo vị trí việc làm. Bố trí, phân công công việc hợp lý, 

phát huy năng lực, sở trường của cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc 

thiểu số, cán bộ trưởng thành qua thực tiễn; có cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng 

nhân tài. Chú trọng khâu giao việc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

cán bộ làm cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. 

- Đa dạng và cải tiến phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội. Đề xuất cơ 

chế, tổ chức đào tạo qua luân chuyển, hướng dẫn, kèm cặp, rèn luyện qua thực tế cơ 

sở. Quy định cụ thể về chế độ đi cơ sở của cán bộ chuyên trách các cấp Hội. Đẩy 

mạnh các hình thức giảng dạy hiện đại, đào tạo trực tuyến trên cổng thông tin điện tử 

của Học viện Phụ nữ Việt Nam và các tỉnh/thành Hội. Biên soạn giáo trình, tài liệu 

tập huấn, bài giảng trực tuyến, cẩm nang chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ Hội theo 

từng cấp và theo các vị trí công việc. 

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, phát hiện và giải 

quyết vấn đề cho cán bộ Hội các cấp. Cán bộ cấp trung ương và tỉnh/thành hàng năm 

nghiên cứu ít nhất 01 chuyên đề/sáng kiến/cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động công 

tác Hội. Cấp huyện và cơ sở trực tiếp thu thập thông tin, kịp thời nắm bắt, phát hiện, 

phản ánh và chủ động giải quyết các vấn đề, các vụ việc vi phạm quyền lợi của phụ 

nữ ở địa phương. 

- Tổ chức thi cán bộ Hội giỏi, bình chọn cán bộ Hội xuất sắc, tăng cường kết 

nghĩa, giao lưu, các sự kiện biểu dương, tuyên dương, tôn vinh, chia sẻ kinh nghiệm 

công tác Hội. 

6. Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp 

- Tăng cường phối hợp với Chính phủ và các bộ, ngành để tạo cơ chế cho hoạt 

động Hội các cấp. Duy trì, đẩy mạnh phối hợp triển khai các đề án, các chương trình 

mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của 

ngành, lĩnh vực. Tổng kết và tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với các bộ, 

ngành, đoàn thể, các tổ chức trong nước và quốc tế.  

- Đa dạng hoá các nguồn lực cho công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Chủ động đề 

xuất, xây dựng các chương trình, đề án, dự án quốc gia và quốc tế nhằm giải quyết các 

vấn đề có tính chiến lược liên quan đến phụ nữ và gia đình. Các tỉnh/thành Hội chủ 

động đề xuất, đăng ký thực hiện các phần việc, công trình trong các dự án, chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thí điểm, nhân rộng phương thức Hội 

đảm nhận một số dịch vụ công tăng nguồn lực cho hoạt động Hội. Vận động các doanh 

nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội. Xây dựng quy định quản lý và sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực trong hệ thống Hội. 
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- Tăng cường kết nối, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức trong nước 

và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phụ nữ và bình đẳng giới; huy động sự tham gia 

của xã hội, của nam giới, cộng tác viên, tình nguyện viên, tổ chức thành viên… hỗ trợ 

thực hiện các hoạt động Hội; củng cố, nhân rộng mô hình tổ tư vấn cộng đồng. 

9. Một số khái niệm liên quan đến công tác đề xuất chính sách, giám sát, phản 

biện xã hội, đối ngoại nhân dân: 

- Đề xuất chính sách: là việc Hội nêu ra các vấn đề liên quan đến phụ nữ, bình 

đẳng giới và Hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương hoặc bổ sung, 

sửa đổi, ban hành mới các chính sách liên quan. 

- Giám sát và phản biện xã hội:  

+ “Giám sát” là việc theo dõi, phát hiện, xem xét; đánh giá kiến nghị nhằm tác 

động đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên 

chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước (Theo Khoản 1, Điều 1 Quy chế giám sát và phản biện của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội). 

+ “Phản biện xã hội” là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối 

với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước (Theo Khoản 2, Điều 1 Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội). 

+ “Giám sát và phản biện xã hội” là giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Theo Khoản 3, Điều 1 Quy chế giám sát 

và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội). 

- Đối thoại là cuộc nói chuyện giữa hai hay nhiều người với nhau để bàn bạc, 

trao đổi ý kiến buổi đối thoại trực tuyến; cuộc đối thoại về kinh tế chiến lược (Theo 

Từ điển Lạc Việt). 

- Đối ngoại nhân dân là tất cả những quan hệ và hoạt động đối ngoại của nhân 

dân mà lực lượng chủ công là các tổ chức nhân dân, gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể quần chúng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các tổ chức nhân dân 

khác. Đối ngoại nhân dân thực chất là công tác dân vận nhằm tuyên truyền, vận động 

nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước thực hiện chủ trương, chính sách hòa bình, 

hữu nghị và hợp tác của nước ta đối với nước ngoài, đồng thời vận động nhân dân các 

nước ủng hộ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đối ngoại Nhân dân cùng 

với Đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước tạo nên nền ngoại giao của Việt Nam. 

 


