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sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng

đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Có trên 300 đại biểu tham dự Đại hội tại 15 điểm

cầu, Đại hội đã bầu ra 39 đồng chí vào BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2Chỉ đạo, triển khai các hoạt động 

thực hiện Đợt thi đua đặc biệt

Với 240 công trình/phần việc trong đó

Hội LHPN tỉnh gắn biển 03 công trình trị

giá gần 1,5 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là

nguồn xã hội hóa lập thành tích chào

mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc

lần thứ XIII.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2021

Tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp và

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI

Chỉ đạo sát sao, chủ động ứng phó linh hoạt

trong tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp phù

hợp với tình hình dịch bệnh covid-19:

- Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ

cấp huyện sớm nhất cả nước.

- Thay đổi hình thức tổ chức Đại hội từ trực

tiếp sang trực tuyến. Ngày 18/10/2021 đã tổ

chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh

Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

với chủ đề: “Phụ nữ Đất Tổ đoàn kết, đổi mới

3 Thực hiện tốt trách nhiệm thành viên Ban bầu cử các cấp

Vận động cử tri nữ đi bầu cử đạt tỷ lệ

99,69%; tổ chức 247 hoạt động, tuyên truyền

cổ động trực quan, mặc áo dài diễu hành trên

các tuyến phố, trục đường chính, các ngõ,

xóm của khu dân cư thu hút trên 250.000 lượt

cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hội LHPN

cấp, cấp huyện tập huấn nâng cao năng lực

cho 2.056 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia

ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tỷ

lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 25,62%

(tăng 3,91% so với nhiệm kỳ trước)



4
Sáng tạo trong thực hiện CVĐ “Xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn 

với phong trào xây dựng Nông thôn mới.

5 Chủ động, tích cực, trách nhiệm tham gia công tác phòng chống dịch covid-19

Hội LHPN tỉnh phát động phong trào

“Mỗi hội viên phụ nữ ủng hộ 1 chiếc khẩu

trang phòng, chống Covid-19”, đây là phong

trào thi đua có quy mô lớn, hưởng ứng

chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu

thương” Tính đến nay, đã vận động được

1.533 phần quà (mỗi phần quà trị giá

300.000đ); 100.000 chiếc khẩu trang, 1.646

hộp thuốc đông dược tổng trị giá trên 1 tỷ

đồng. Kết nối tiêu thụ trên 60 tấn nông sản

của 06 tỉnh; hỗ trợ hội viên PN nghèo là F0, tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho hội viên phụ

nữ, trẻ em và nhân dân vùng dịch trong và ngoài tỉnh... trị giá trên 13 tỷ đồng.

Tham mưu UBND tỉnh cấp ngân sách nhà nước

800 triệu đồng tiếp tục triển khai các hoạt động;

đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 455

hoạt động/phần việc thiết thực; phối hợp với các

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng mới và

nhân rộng các mô hình hiệu quả, nổi bật là mô

hình “Đường hoa dân vận khéo”, ra quân trồng

mới 82 “Đoạn đường hoa dân vận khéo”, “Vườn hoa phụ nữ” với diện tích 42.096m2, nâng tổng số

“Đoạn đường hoa” toàn tỉnh lên 4.582 đoạn; mô hình “Ngôi nhà phòng chống rác thải nhựa” tại

huyện Yên Lập; mô hình "Thu gom, xử lý rác thải hộ gia đình”;...

6 Thực hiện hiệu quả, sáng tạo chương trình 

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ

cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Lai Châu và chiến

sỹ các Đồn Biên phòng: xây dựng “Mái ấm

tình thương”, xây dựng khu rèn luyện thể lực

cho cán bộ, chiến sĩ, tặng quà cho phụ nữ, trẻ

em nghèo tại 02 xã Nậm Ban huyện Nậm

Nhùn, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, hỗ trợ mô

hình sinh kế... trị giá trên 500 triệu đồng.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn 

đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện:

động viên tuyển quân; tặng quà gia đình chính

sách; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân

đạo từ thiện, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo,

khuyết tật; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt;

xây dựng, sửa chữa 18“Mái ấm tình thương”,

“Nhà tránh lũ”,... tổng trị giá gần 3,9 tỷ đồng.

7



8 Triển khai hiệu quả Đề án 938, 939 của Chính phủ:

Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí 900 triệu

đồng để triển khai hoạt động 02 đề án. Cấp huyện tổng

kinh phí được cấp là 346 triệu đồng: Tổ chức Cuộc thi

ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp và Ngày hội phụ nữ

sáng tạo khởi nghiệp với chủ đề: “Phụ nữ khởi nghiệp

nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP”; Hỗ trợ

thành lập 1 HTX , 6 mô hình, tổ liên kết khởi sự kinh

doanh, khởi nghiệp; thành lập mới 01 CLB Nữ Doanh

nhân huyện Thanh Sơn;

9
Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở:

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác

Hội cho 200 Chủ tịch Hội LHPN cấp xã; ứng

dụng công nghệ thông tin, tổ chức các lớp bồi

dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội các cấp thực

hiện Đề án 1893/CP theo hình tức trực tuyến.

Năm 2021, thu hút, phát triển trên 3.000 hội

viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên

269.275 hội viên; vượt chỉ tiêu kế hoạch.

10 Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc được vinh danh:

Với những đóng

góp tích cực trong công

tác và phong trào phụ nữ

năm 2021, Hội LHPN

tỉnh đã được Thủ tướng

Chính phủ tặng Bằng

khen; Đ/c Đinh Thị Thu

Hương - Phó Chủ tịch

Hội LHPN tỉnh được

nhận Huân chương Lao

động Hạng Ba và kỷ

niệm chương Hùng

Vương; Đ/c Vũ Thị Thu

Huyền - Phó Chủ tịch

Hội LHPN tỉnh được

nhận Bằng khen của

Thủ tướng Chính phủ;

01 tập thể, 01 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân có

thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ, công tác phòng, chống dịch COVID - 19 đã được TW

Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng.
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2 Các cấp Hội hưởng ứng Chương trình 

trồng 1 tỷ cây xanh

3Thực hiện vai trò Cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh 

Trung du và miền núi phía Bắc

Tiếp tục tổ chức các hoạt động, xây dựng

công trình thi đua chào mừng Đại hội đại

biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Chủ đề năm 2022: “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp góp phần thực hiện Nghị quyết đại hội 

phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. 

NHỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

“Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”,

“Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”
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4
Triển khai thực hiện Phong trào 

thi đua “Xây dựng người phụ nữ 

Đất Tổ Thân thiện, nhân ái, đoàn kết,

hội nhập, phát triển”;

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5

không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị

gia đình Việt Nam” gắn với các phong

trào thi đua, CVĐ do Hội LHPN Việt

Nam chỉ đạo.

Triển khai thực hiện 02 Khâu đột phá

“Nâng cao kiến thức, kỹ năng của

cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công

nghệ thông tin trong hoạt động Hội”;

“Đồng hành cùng cơ sở Hội và phát huy

vai trò của đội ngũ cán bộ chi Hội, Tổ

phụ nữ”.

Tiếp tục thực hiện

các Đề án 938, 939,

1893 của Chính Phủ, các

Chương trình mục tiêu

quốc gia ....

Phát động Chương trình

“Mẹ đỡ đầu” nhằm tạo

sức lan tỏa của chương

trình sâu rộng tới toàn

xã hội

5
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Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người

dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ

thi công các công trình, Dự án trên địa bàn tỉnh

8Tiếp tục thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị; 

tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

Đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

tổ chức Hội nghị chuyên đề về

công tác cán bộ nữ; Tham mưu tổ

chức Sơ kết 10 năm thực hiện

Chương trình hành động số 23 của

Tỉnh ủy Phú Thọ về “thực hiện

công tác cán bộ nữ đến năm 2020,

định hướng đến năm 2025”; Giám

sát việc thực hiện chính sách pháp

luật về phòng, chống xâm hại phụ

nữ và trẻ em.

9 Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, tăng cường các hoạt 

động liên kết, vận động nguồn lực

Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các cơ quan, sở, ngành,

doanh nghiệp phù hợp với hoạt động Hội và đáp ứng nhu cầu hội viên, phụ

nữ; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên nguyên tắc

“3 chung” (chung hoạt động, chung đối tượng, chung nguồn lực).


