HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 857/ĐCT-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

V/v đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện
Đại hội PNTQ XII tại Đại hội phụ nữ
cấp tỉnh/thành phố

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị
Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kính gửi Ban Thường vụ Hội
LHPN các tỉnh/thành, đơn vị dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn
quốc lần thứ XII để lấy ý kiến góp ý tại Đại hội Phụ nữ cấp tỉnh/thành, đơn vị.
Dự thảo Văn kiện được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến đóng góp của Đại
hội Phụ nữ cấp cơ sở, cấp huyện, ý kiến đóng góp của các Uỷ viên Đoàn Chủ
tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Hội
LHPN Việt Nam khóa XI.
Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các
tỉnh/thành, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tập trung thảo luận các vấn đề sau:
I. Về dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội:
1. Tiêu đề Báo cáo: đã đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra đối với phong
trào phụ nữ và tổ chức Hội trong 5 năm tới chưa? Cần điều chỉnh như thế
nào?
2. Đánh giá phong trào phụ nữ và công tác Hội: Nội dung đánh giá, bài
học kinh nghiệm đã đầy đủ, phù hợp, thoả đáng chưa? Cần điều
chỉnh/thêm/bớt nội dung/nhận định nào?
3. Nội dung bối cảnh và phương châm hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 2022 đã phù hợp chưa? Cần thay đổi như thế nào?
4. Mục tiêu: Đã bao quát và phù hợp với giai đoạn 5 năm tiếp theo
chưa? Cần điều chỉnh như thế nào? Vì sao?
5. Chỉ tiêu cụ thể:
- 8 chỉ tiêu có góp phần thực hiện được Mục tiêu không?
- Các chỉ tiêu có khả thi không? Có đánh giá được không? Cần thay
đổi, điều chỉnh cụ thể như thế nào để thực hiện được?
6. Các khâu đột phá: Hai khâu đột phá có thể góp phần tạo chuyển biến
trong triển khai các nhiệm vụ hoạt động Hội trong thời gian tới không? Cần
thay đổi, điều chỉnh như thế nào cho phù hợp?
7. Nhiệm vụ trọng tâm: Các nội dung trong nhiệm vụ trọng tâm có giúp
Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay? Có góp phần
thực hiện mục tiêu chung và các chỉ tiêu? Nên thay đổi, điều chỉnh như thế
nào?
8. Nội dung các nhóm giải pháp đã phù hợp và góp phần thực hiện tốt
các nhiệm vụ chưa? Có tính khả thi không? Nên điều chỉnh như thế nào?

9. Các ý kiến đóng góp cụ thể khác.
II. Về dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung):
1. Quy định tư cách pháp nhân của tổ chức Hội: Có cần bổ sung quy
định tư cách pháp nhân cho các cấp Hội trong Điều lệ hay không? Lý do tại
sao? Nếu có thì nên quy định trong Phần mở đầu hay trong Điều 10 quy định
về hệ thống tổ chức Hội (Dự thảo đang quy định tại Điều 10).
2. Về chức năng của tổ chức Hội (Điều 1): Quy định như hiện hành đã
phù hợp chưa, có cần sửa đổi, bổ sung gì không. Về phạm vi thực hiện chức
năng đại diện của tổ chức Hội: nên qui định phạm vi đại diện là các tầng lớp
phụ nữ hay thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp: Hội đại diện cho
thành viên, hội viên?
3. Về mhiệm vụ của tổ chức Hội (Điều 2): Quy định như hiện hành đã
phù hợp chưa, có cần sửa đổi, bổ sung gì không?
4. Về điều kiện trở thành hội viên (Điều 3): Giữ như quy định như hiện
hành hay sửa đổi theo hướng quy định quyền trở thành hội viên của phụ nữ?
5.Về hội viên là nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động
và nữ thanh niên (Điều 4): Quy định hiện hành về vai trò nòng cốt của nữ cán
bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và vai trò xung kích của nữ
thanh niên đã phù hợp chưa? Có cần thiết phải qui định rõ đối tượng nữ công
nhân lao động phải từ 18 tuổi trở lên để không mâu thuẫn với quy định về độ
tuổi lao động không? Quy định về việc ký kết liên tịch với các cơ quan, tổ
chức để thực hiện Điều 4 có phù hợp không?
6. Về tổ chức thành viên (Điều 8): Có cần thiết phải mở rộng phạm vi
công nhận tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam cho phù hợp xu thế
hội nhập không? Tại sao? Có cần quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của tổ chức
thành viên không? Cụ thể những quyền, nghĩa vụ gì? Dự kiến quy định hội
viên của tổ chức thành viên là hội viên của Hội LHPN Việt Nam và nghĩa vụ
đóng lệ phí có phù hợp không? Tại sao?
7. Hệ thống tổ chức Hội (Điều 10): Quy định như hiện hành đã phù hợp
chưa, có cần thiết bổ sung, sửa đổi gì không?
8.Trường hợp cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch hoặc
Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khi nghỉ chờ hưu (Điều 14): Có
nên bổ sung quy định nghỉ chờ hưu cho phù hợp với thực tiễn không?
9.Về hình thức bầu cử của Hội (Điều 15): Nên giữ như quy định hiện
hành hay sửa đổi thống nhất bằng hình thức bỏ phiếu kín khi bầu Ban Chấp
hành, Đoàn Chủ tịch/Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo?
10. Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu Ban Chấp hành các
cấp (Điều 17, 18 và 20): Có nên qui định trong Điều lệ hay xác định cụ thể

trong Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành ở mỗi cấp? Tại sao? Có cần quy
định trách nhiệm của Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở trong Điều lệ không? Nếu
có nên quy định cụ thể như thế nào?
11.Về tổ chức Hội cơ sở (Điều 19): Có cần thiết phải quy định về tổ
chức Hội cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp không?
Tại sao? Có cần quy định thống nhất về bộ máy tổ chức Hội cấp cơ sở (BCH > Chi Hội hay BCH-> Chi Hội-> Tổ Hội)? Nếu có, nên lựa chọn mô hình nào
là phù hợp trong giai đoạn hiện nay?
12. Công tác kiểm tra (Điều 21): Quy định như hiện hành đã phù hợp
chưa? Có cần sửa đổi, bổ sung gì không? Dự kiến bổ sung quy định về công
tác giám sát của Hội có phù hợp không?
13. Tài chính của Hội (Điều 24): Dự kiến không quy định mức thu hội
phí cụ thể trong Điều lệ Hội và bổ sung nguồn phí của các tổ chức thành viên
có phù hợp không? Tại sao?
14. Những đề xuất sửa đổi, bổ sung khác?
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam yêu cầu Hội LHPN các
tỉnh/thành, đơn vị triển khai và gửi ý kiến đóng góp gửi về Trung ương Hội
trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành tổ chức Đại hội phụ nữ cấp
tỉnh/thành, đơn vị. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Tiểu
ban Văn kiện (qua Văn phòng TW Hội, file mềm gửi về
phongtonghoptwhoi@gmail.com).
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(đã ký)

Hoàng Thị Ái Nhiên

