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KẾ HOẠCH 
Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức sâu sắc các 

nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm 

cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, các cấp hội xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp; bổ sung, hoàn thiện chương trình hoạt động toàn 

khoá và từng năm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đông đảo 

phụ nữ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

- Việc triển khai học tập Nghị quyết phải được các cấp hội chỉ đạo chặt chẽ, đúng 

tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng. 

II. NỘI DUNG 

1. Cấp huyện 

- Tổ chức mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XII và triển khai Kế hoạch triển khai Nghị quyết đến cán bộ Hội chuyên trách cấp 

huyện và cơ sở vào ngày 11/3/2017. 

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn 

quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. 

- Bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XII vào Chương trình làm việc toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần 

thứ XV của Hội LHPN huyện. Hoàn thành trong tháng 5/2017. 

- Mở lớp tập huấn Nghị quyết và nghiệp vụ công tác Hội cho uỷ viên Ban Chấp 

hành Hội LHPN huyện; Ban Thường vụ Hội LHPN xã, thị trấn. Hoàn thành trong tháng 

5/2017 

- Tổ chức cho cán bộ, hội viên tại xã điểm Hùng Dũng học tập Nghị quyết. Hoàn 

thành trong tháng 5/2017. 

- Chỉ đạo Hội LHPN cơ sở phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thực hiện từ tháng 5-

12/2017 và những năm tiếp theo. 

-  Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết tại cơ sở. 
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- Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai học tập Nghị quyết. 

2. Cấp cơ sở 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 của cơ sở. 

- Bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XII vào Chương trình làm việc toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021 của cơ sở mình. Hoàn thành trong tháng 6/2017. 

- Mở lớp học tập Nghị quyết cho cán bộ nữ, nữ đảng viên, cán bộ hội từ tổ phó trở lên, 

hội viên nòng cốt. 

- Mỗi cơ sở chọn 1 chi hội làm điểm phổ biến Nghị quyết để rút kinh nghiệm triển 

khai đến các chi còn lại. 

- 100% chi hội phụ nữ tổ chức phổ biến Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ; Phấn đấu 

100% cán bộ Hội và trên 95% hội viên được học tập, phổ biến Nghị quyết. Thực hiện từ 

tháng 5-12/2017 và những năm tiếp theo. 

- Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN 

xã, thị trấn và cán bộ chi hội, tổ phụ nữ. Thực hiện từ tháng 7-12/2017  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp Hội căn cứ vào kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội LHPN cấp trên và thực tế 

tình hình địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết; bổ sung  nội 

dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII vào Chương 

trình hoạt động toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-

2021 của đơn vị mình cho phù hợp. 

2. Chủ động, sáng tạo và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục để triển 

khai học tập Nghị quyết Đại hội đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ thời gian. 

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai học tập 

Nghị quyết. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà đề nghị các 

cấp Hội phụ nữ nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện và báo cáo thường xuyên tiến độ 

thực hiện về Ban thường vụ Hội LHPN huyện. 
Nơi nhận:  
- Hội LHPN tỉnh Thái Bình; 

- Hội Phụ Nữ Công an huyện; 

- Ban Nữ công LĐLĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ   

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

                    Nguyễn Thị Lệ Hà 
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