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HƯỚNG DẪN
Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020; Kế hoạch số 167/KH-ĐCT ngày 13/10/2016 của Đoàn Chủ tịch thực
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (mục
1.4); Kế hoạch số 216/KH-ĐCT ngày 27/2/2018 kế hoạch điều hành hoạt động của
cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (mục 72), căn cứ kết quả bước đầu thí điểm mô
hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới năm 2017, Đoàn
Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ
5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng
nông thôn mới” để Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị vận dụng, xây dựng mô hình
tại địa phương, đơn vị; các đoàn công tác trung ương Hội phụ trách cụm thi đua
tiếp tục chỉ đạo, triển khai mô hình điểm tại cụm.
2. Thông qua hoạt động của mô hình nhằm nâng cao nhận thức, vai trò,
trách nhiệm của phụ nữ và các cấp Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới,
góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của địa phương.
3. Việc triển khai mô hình cần phát huy được tính chủ động, tự giác của hội
viên phụ nữ trong chi hội; phát huy được tính sáng tạo của các cấp Hội, đặc biệt
là cấp cơ sở và đảm bảo đánh giá được kết quả cụ thể.
II. ĐỊA BÀN, NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI
1. Thời gian, địa bàn
- Trung ương Hội: chỉ đạo xây dựng mô hình trong 2 năm:
Năm 2017- 2018: chỉ đạo xây dựng 4 mô hình điểm tại các tỉnh Nam Định
(cụm Đồng bằng sông Hồng), Nghệ An (cụm Bắc Trung Bộ), Bến Tre (cụm Tây
Nam bộ) và TP Hải Phòng (địa bàn phụ trách các Chương trình mục tiêu quốc
gia);
Năm 2018-2019: xây dựng 5 mô hình tại 5 cụm thi đua: Miền núi biên giới
phía Bắc, Trung du miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam
bộ.
Tiêu chí lựa chọn chi hội: là chi hội thuộc xã phấn đấu sớm về đích nông
thôn mới.
- Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị khác: tùy theo điều kiện thực tế để lựa
chọn địa bàn, số lượng chi hội, thời gian thực hiện. Các tỉnh có đông phụ nữ miền
núi, dân tộc thiểu số có thể ưu tiên lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình tại vùng
miền núi, dân tộc thiểu số.
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2. Cách thức triển khai thực hiện mô hình
Bước 1: Lựa chọn địa bàn, thống nhất nội dung
- Đoàn công tác phụ trách cụm/Hội LHPN tỉnh, thành xây dựng kế hoạch
chỉ đạo; lựa chọn địa bàn; làm việc với các cấp Hội địa phương và cấp ủy, chính
quyền xã để thống nhất nội dung, cách thức triển khai mô hình.
Bước 2: Khảo sát đầu vào 100% hộ gia đình trong thôn/ấp về tình hình
thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ;
tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã; các vấn đề cần quan tâm
của xã, thôn làm căn cứ để xác định các hoạt động của chi hội.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi hội: Phân tích kết quả
khảo sát; xây dựng kế hoạch hoạt động của chi hội: cần thảo luận, lấy ý kiến
thống nhất của các cấp Hội và cấp ủy, chính quyền xã, thôn, đại diện hội viên về
các nội dung ưu tiên thực hiện, xác định nguồn lực, phân công trách nhiệm cụ thể
đối với từng nội dung.
Bước 4: Ra mắt mô hình, tổ chức truyền thông, tập huấn cho cán bộ
Hội các cấp, chi hội trưởng, tổ trưởng, đại diện cấp ủy, chính quyền, ban ngành
đoàn thể của xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn về triển khai Cuộc vận động xây
dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới và triển khai Chi hội phụ
nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới.
Bước 5: Tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của chi hội như:
truyền thông đến phụ nữ về các tiêu chí 5 không, 3 sạch, tiêu chí nông thôn mới;
giúp hộ nghèo; giúp hộ đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch; vệ sinh môi trường;
chuyển giao khoa học kỹ thuật….; duy trì và đảm bảo chất lượng các kỳ sinh hoạt
Chi hội theo quy định của điều lệ Hội.
Bước 6: Sơ kết năm 1 và tổng kết sau 2 năm, tư liệu hóa và chỉ đạo diện
rộng.
3. Các yêu cầu, định hướng hoạt động cụ thể của Chi hội
- Chi hội cần triển khai toàn diện 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch; hàng năm,
giúp được thêm ít nhất 2 hộ đạt Gia đình 5 không, 3 sạch.
- Hàng năm căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương và nhu cầu của
phụ nữ để lựa chọn nội dung hoạt động ưu tiên góp phần thực hiện các tiêu chí
nông thôn mới tại địa phương.
- Đảm bảo sinh hoạt định kỳ đúng Điều lệ Hội; tỷ lệ Hội viên, phụ nữ tham
gia sinh hoạt thường xuyên đạt 80%; 100% hội viên trong diện tham gia đóng phí
đầy đủ. Đưa nội dung tuyên truyền, vận động, đánh giá, biểu dương việc thực hiện
Cuộc vận động vào các kỳ sinh hoạt Chi hội.
- Một số định hướng nội dung thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới:
Thực hiện tiêu chí nông thôn mới số 9, 10, 11, 12 thông qua thực hiện tiêu
chí “Không đói nghèo”:
+ Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức. Tạo điều kiện cho các hội viên trong chi hội được vay vốn từ các nguồn Quỹ và
ngân hàng.
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+ Giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (cần
xác định rõ địa chỉ và cách thức hỗ trợ). Hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa
nhà, xây dựng nhà mới.
+ Đề xuất với Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền hỗ trợ dạy nghề, tập huấn
chuyển giao kiến thức sản xuất, kinh doanh.
+ Vận động hội viên, phụ nữ mua Bảo hiểm y tế.
+ Vận động phụ nữ và nhân dân dồn điển đổi thửa; chuyển đổi cơ cấu sản
xuất; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; vận động phụ nữ trong chi hội sử dụng, tiêu
thụ các sản phẩm sẵn có ở địa phương, đặc biệt là các sản phẩm do phụ nữ sản
xuất/làm chủ; đề xuất kết nối tiêu thụ sản phẩm.
+ Biểu dương, động viên, nhân rộng các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi
gắn với phát triển bền vững, tạo việc làm cho phụ nữ địa phương như: du lịch
nông thôn, du lịch cộng đồng, phát triển nghề truyền thống…
Thực hiện tiêu chí nông thôn mới số 14,16,18, 19 thông qua thực hiện tiêu
chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, tiêu chí “Không có bạo lực gia
đình”, “Không vi phạm chính sách dân số”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ
học”:
+ Tổ chức các buổi truyền thông, sinh hoạt chi hội về nội dung các tiêu chí;
chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các kỹ năng sống, kiến thức về kế hoạch hóa gia
đình, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc và nuôi dạy con, kiến thức về bình đẳng
giới, xây dựng gia đình hạnh phúc…
+ Phân công cán bộ Phụ nữ xã, chi hội, hội viên giúp đỡ, hỗ trợ các gia
đình đạt các tiêu chí.
+ Phát động phong trào thể dục thể thao, văn nghệ, đọc sách để vận động
phụ nữ tham gia thực hiện.
+ Phối hợp, tổ chức khám bệnh miễn phí cho trẻ em, phụ nữ, người già
thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Thực hiện tiêu chí nông thôn mới số 2,17 thông qua thực hiện các tiêu chí
“Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”:
+ Xây dựng và duy trì lịch vệ sinh chung của chi hội để giữ gìn vệ sinh
môi trường thôn, xóm, vận động người dân địa phương cùng tham gia.
+ Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất,
kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử
dụng nước sạch phù hợp với điều kiện ở địa phương.
+ Vận động, hướng dẫn phụ nữ phân loại rác thải tại nhà, bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
+ Vận động hỗ trợ mua xe thu gom, dụng cụ cần thiết thực hiện thu gom
rác thải, quần áo bảo hộ lao động cho nhóm phụ nữ thu gom rác (nếu có)
+ Xây dựng con đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản, vườn sạch - nhà
đẹp, hàng rào xanh….phù hợp với điều kiện địa phương.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Trung ương:
- Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình; theo dõi, kiểm tra giám
sát, đánh giá việc thực hiện mô hình tại các địa phương.
- Đối với các điểm chỉ đạo của Trung ương: Các đoàn công tác phụ trách
cụm và Ban Gia đình - Xã hội chỉ đạo triển khai các chi hội điểm của trung ương;
phân công thành viên theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mô hình
tại các địa phương; đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các
tỉnh/thành trong cụm nhân diện rộng. TW Hội hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện
các hoạt động tại bước 1, 4, 5, 6.
- Ban Gia đình - Xã hội và các ban phong trào TW Hội phối hợp, hỗ trợ các
địa phương thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ phụ trách; thẩm định các chi
hội tiêu biểu và thực hiện các hình thức tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng
điển hình tiên tiến cấp toàn quốc.
2. Cấp tỉnh
- Cụ thể hóa kế hoạch để triển khai mô hình tại địa phương; đầu tư nguồn
lực chỉ đạo mô hình theo điều kiện thực tế; đánh giá việc triển khai thực hiện mô
hình, chỉ đạo nhân rộng tại địa phương; tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng
điển hình tiêu biểu.
- Hội LHPN các tỉnh/thành có điểm chỉ đạo của trung ương Hội: phối hợp
với Đoàn công tác phụ trách cụm và các Ban trung ương Hội tổ chức hoạt động
theo kế hoạch.
- Chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện và xã triển khai mô hình và thường xuyên
hướng dẫn, đôn đốc, cùng các chi hội thực hiện các nội dung của mô hình; hướng
dẫn chi hội trưởng/phó vận động hội viên, phụ nữ của chi hội tham gia mô hình và
thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.
- Báo cáo đánh giá việc thực hiện mô hình 6 tháng, 1 năm trong báo cáo
định kỳ về công tác Hội.
Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình “Chi hội phụ nữ 5
không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn
vị, các ban, đơn vị TW Hội nghiên cứu, triển khai thực hiện; cuối năm 2018 tiếp
tục đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng vào các năm tiếp theo.
Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị;
- Lưu VT, TH.
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