
Kính gửi:       -  Ban thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành 
- Hội Phụ nữ Bộ Công An 
- Ban Phụ nữ Quân đội 

 

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 19/8/2015 của Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đến ngày 

16/3/2016, toàn quốc đã có 29/63 tỉnh/thành phố tổ chức Đại hội điểm cấp cơ 

sở. Qua đi dự một số điểm, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam yêu cầu Ban thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành lưu ý, rút kinh 

nghiệm môt số vấn đề sau: 

1. Về xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 

- Đề nghị Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành, đơn vị 

nghiên cứu kỹ Dự thảo Đề cương Báo cáo Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc để 

hướng dẫn cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm kỳ, đảm bảo tính thống nhất 

của một tổ chức và có tính sáng tạo. Trên cơ sở 3 nhiệm vụ trọng tâm theo định 

hướng của Hội cấp trên, cần căn cứ đặc thù của địa phương, cơ sở để có nội 

dung, cách làm phù hợp.  

- Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu, cấp cơ sở cần lượng hóa theo thực tế ở 

địa phương để có kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm, toàn khóa. 

2. Về báo cáo trình bày tại Đại hội và Nghị quyết Đại hội: 

Báo cáo trình bày tại Đại hội nên là báo cáo tóm tắt, bản chính thức có 

thể được trình bày tại phiên trù bị. Nghị quyết Đại hội nên ngắn gọn, không quá 

2 trang, nêu những nội dung chính về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, Đại 

hội đã trao đổi, bàn bạc, thống nhất những vấn đề gì, định hướng hoạt động sắp 

tới là gì, làm rõ các chỉ tiêu đã thống nhất tại Đại hội. 

3. Về tham luận tại Đại hội:  

Cần dành thời gian hợp lý để  thảo luận các văn kiện Đại hội, thảo luận 

theo hướng trao đổi kinh nghiệm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 

tới, tập trung vào giải pháp giải quyết vấn đề cụ thể của cơ sở; đề xuất, kiến 

nghị với cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội cấp trên. 
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4. Về thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện của Hội cấp trên: 

Cần dành thời gian hợp lý để đóng góp ý kiến vào văn kiện của Hội cấp 

trên từ chi hội hoặc thảo luận trong phiên trù bị; tập trung thảo luận những vấn 

đề theo Hướng dẫn tại Công văn số 63/ĐCT ngày 5/2/2016 của Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội và yêu cầu báo cáo ngắn gọn nội dung thảo luận tại Đại hội. 

5. Về điều hành Đại hội: 

 Cần đảm bảo trình tự theo quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN 

Việt Nam ban hành kèm theo QĐ số 539/QĐ – ĐCT ngày 18/11/2015. Khi 

không có ý kiến trái chiều về nhân sự thì không nhất thiết phải chia tổ thảo luận 

để dành thời gian cho tham luận về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của 

nhiệm kỳ tới. 

6. Thời gian tổ chức Đại hội: 

Để đảm bảo nội dung, chất lượng Đại hội yêu cầu các tỉnh/thành Hội 

thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 188/KH – ĐCT ngày 18/9/2015, không được tổ 

chức Đại hội trong 1 buổi. 

Trên đây là một số vấn đề cần lưu ý sau Đại hội điểm cấp cơ sở của một 

số tỉnh, thành Hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị Ban Thường vụ Hội 

Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành phố nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tổ chức 

Đại hội các cấp đảm bảo thành công. 
 
 
Nơi nhận: 

- Thường trực Đoàn Chủ tịch; 
- BTV Hội LHPN cáctỉnh, thành Hội; 
- Hội phụ nữ Bộ Công An 
- Ban Phụ nữ Quân đội 
- Các UVBCH, UVĐCT chuyên trách TW Hội; 
- Lưu: VT, TC(4b). 

 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   
 

Đã ký 

 

Trần Thị Hương 

 
 


