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Khung logic: Kế hoạch hành động cảu Hội LHPN Việt Nam trong công tác Phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí 
hậu giai đoạn 2017-2022                                                    

 
Tiêu chí Nọ�i dung/các hoạt động Các chỉ số đo/chỉ báo Nguồnthẩmđịnh Cácgiảđịnh/rủiro 

Mục tiêu dàihạn Phát huy năng lực của phụ nữ và Hội LHPN các cấp trong công tác PCTT&TƯBĐKH, góp phần giảm thiểu 
tác động tiêu cực đối với phụ nữ và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người, tài sản, đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 

Mục tiêu cụ thể 
 

80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền 
các kiến thức về công tác PCTT & 
TƯBĐKH;  

Số cuộc truyền thông 
tuyên truyền được tổ 
chức ở các cấp. 

Báo cáo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội, 
các ban/đơn vị 

- Nguồn kinh phí 
không đảm bảo 
- Hội LHPN các 
tỉnh/thành không 
quan tâm lồng ghép 
nội dung.

90% trở lên cán bộ Hội LHPN các cấp, 
đặc biệt cán bộ tham gia vào Ban chỉ huy 
PCTT & TKCN, được nâng cao năng 
lực, cung cấp kiến thức về thiên tai, biến 
đổi khí hậu, giới và lồng ghép giới trong 
công tác PCTT&TƯ BĐKH tại cộng 
đồng. 

- Số cán bộ Hội các cấp 
tham gia các lớp tập 
huấn do TW/tỉnh Hội 
tổ chức.  
- Thống kê các tỉnh về 
số lượt cán bộ được đi 
đào tạo do các 
sở/ban/ngành của TW 
và tỉnh/thành tổ chức.  
- Số cuộc Hội thảo 
được tổ chức. 

 - Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội, 
các ban/đơn vị;  
- Báo cáo kết quả 
lớp học/báo cáo 
chương trình/dự án...

- Nguồn kinh phí 
không đảm bảo 
- Hội LHPN các 
tỉnh/thành không 
quan tâm chỉ đạo 

100% các văn bản của Nhà nước về công 
tác PCTT&TƯBĐKH gửi tới Trung 
ương Hội sẽ được Hội tham gia góp ý và 
đề xuất lồng ghép vấn đề giới.  

Số văn bản xin ý kiến 
góp ý được gửi về TW 
Hội 

Số văn bản được 
TW Hội góp ý 

- TW Hội không 
nhận được văn bản 
góp ý. 
- Thời gian xin ý 
kiến quá gấp. 
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 Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp sẽ đăng ký 
ít nhất 1 nội dung giám sát liên quan tới 
công tác phòng chống thiên tai trong 
nhiệm kỳ.  

Nội dung giám sát do 
Hội LHPN các cấp 
đăng ký hàng năm. 

- Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội 
- Báo cáo chuyên đề 
giám sát hàng năm; 
- Công tác kiểm tra, 
giám sát hàng năm. 

- Nội dung giám sát 
của Hội LHPN các 
cấp không được 
cấp ủy, chính 
quyền chấp nhận. 

Các kết quả/đầu ra 
- Thể hiện nội dung về 

phòng chống thiên tai 
trong Báo cáo Đại Hội phụ 
nữ toàn quốc lần thứ XII- 
phần nhiệm vụ. 
- Cấp địa phương: các 

chương trình phối hợp có 
lồng ghép nội dung hoặc 
hoạt động cụ thể về phòng 
chống thiên tai. 
- Có báo cáo kết quả đưa 

vào báo cáo định kỳ về 
những việc tỉnh đã làm 
theo chỉ đạo của Ban chỉ 
huy cùng cấp hoặc những 
sự kiện do Hội được giao 
tổ chức thực hiện. 
- Kế hoạch PCTT hàng 

năm có nêu được nhu cầu 
của phụ nữ. 
- Nắm được số liệu thống 

kê các đối tượng phụ nữ dễ 
bị tổn thương tại xã. 

1. Về công tác chỉ đạo 
- Rà soát lồng ghép nội dung PCTT& 
TƯBĐKH vào Văn kiện Đại hội Phụ nữ
và chương trình hoạt động hàng năm của 
Hội LHPN các cấp; Tăng cường phối hợp 
với các tổ chức đoàn thể của địa phương 
để thống nhất chỉ huy, điều hành và phát 
huy hiệu quả nguồn lực trong quá trình 
ứng phó với các tình huống, sự cố thiên 
tai. 
- Tham gia tích cực, có trách nhiệm theo 
quyết định phân công trách nhiệm của Hội 
phụ nữ trong Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN các cấp đảm bảo đúng chức năng, 
nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tổ chức lực 
lượng phụ nữ tham gia công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khắc 
phục hậu quả thiên tai ở các địa phương, 
đơn vị; Ở những tỉnh chưa có tổ chức Hội 
tham gia Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
các cấp, đề nghị chủ động giới thiệu cán 
bộ Hội có đủ điều kiện, năng lực tham gia. 
- Cán bộ Hội các cấp chủ động đóng góp 

- Đưa nội dung này vào 
Văn kiện ĐHPN toàn 
quốc lần thứ XII; 
- Chương trình hoạt 
động toàn khóa NK 
2017-2022 và chương 
trình hoạt động hàng 
năm của Hội LHPN 
các cấp. 
- Văn bản chỉ đạo về 
công tác PCTT theo 
chuyên đề hoặc yêu 
cầu đột xuất. 
- Cấp tỉnh/thành có báo 
cáo kết quả lồng ghép 
vào báo cáo định kỳ. 
- Có báo cáo thiệt hại 
(nếu thiên tai xảy ra) 
với số liệu có tách biệt 
nam/nữ. 
- Có các đề xuất cụ thể 
trong báo cáo thiệt hại. 

- Văn kiện Đại Hội 
XII. 
- Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội. 
- Báo cáo chuyên đề;
- Công tác kiểm tra, 
giám sát hàng năm. 

- Một số tỉnh/thành 
Hội, ban/đơn vị 
không quan tâm 
đến công tác 
PCTT&TƯ BĐKH. 
- Không cử các cán 
bộ có trách nhiệm, 
năng lực tham gia 
các hoạt động về 
PCTT. 
 



3 
 

- Có các báo cáo sau thiên 
tai (nếu có): thể hiện 
những khó khăn và nhu 
cầu hỗ trợ cho đối tượng 
gặp rủi ro.  
- Có văn bản đăng ký việc 

giám sát liên quan tới quản 
lý rủi ro thiên tai. 
- Có báo cáo chuyên đề 

(theo yêu cầu) hoặc nội 
dung hoạt động lồng ghép 
vào báo cáo thường kỳ gửi 
về TW Hội. 
- Có hoạt động sơ, tổng 

kết lồng ghép với hoạt 
động sơ tổng kết của Hội. 

ý kiến xây dựng kế hoạch PCTT hàng 
năm; Cung cấp thông tin và đề xuất các 
vấn đề của hội viên phụ nữ, phương án hỗ
trợ các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời 
tạo nguồn lực giúp đỡ các nhóm này. 

- Vận động hội viên, phụ nữ tham gia 
vào quá trình đánh giá rủi ro thiên tai tại 
cộng đồng; tham gia vào tổ kỹ thuật và 
nhóm cộng đồng theo Luật Phòng chống 
thiên tai; phát hiện các rủi ro về hạ tầng 
trước thiên tai để kịp thời thông tin cho 
người/cơ quan có trách nhiệm xử lý. 

- Chủ động rà soát, thống kê, nắm 
chắc thông tin về những nhu cầu cấp thiết, 
khó khăn của phụ nữ và trẻ em trước, 
trong và sau thiên tai để tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN cùng cấp để có phương án, giải 
pháp hỗ trợ kịp thời. 
- Chủ động khắc phục hậu quả thiên tai 
ngay từ gia đình, thôn xóm, cộng đồng, đặc 
biệt là chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ 
mang thai, phụ nữ nghèo, người khuyết tật, 
vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 
bệnh, khôi phục sản xuất...; 
- Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ 
trong khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo 
đúng người, đúng tiêu chuẩn. 
- Tổ chức các hoạt động sơ, tổng kết trong 
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công tác PCTT&TƯBĐKH nhằm giá hiệu 
quả hoạt động và bàn các giải pháp thực 
hiện trong thời gian tiếp theo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Tổ chức Hội nghị biểu 

dương hoặc gửi điển hình, 
mô hình cho các ngành liên 
quan khen. 
- Có chuyên tranh/chuyên 

mục trên các phương tiện 
truyền thông của Hội 
- Tổ chức ngày phụ nữ 

sáng tạo vào dịp 
20/10/2017. 
- Có kế hoạch và sản 

phẩm 2 bộ tài liệu.  
- Có các điển hình, mô 

hình về công tác này. 
- Tổ chức ít nhất 02 sự 

kiện với các bộ/ngành khác 
cho một số đối tượng đặc 

Các giải pháp/ hoạt động 
2. Đẩy mạnh công tác truyền thông 

nâng cao nhận thức về PCTT, về giới 
và lồng ghép giới trong công tác 
PCTT&TƯBĐKH cho hội viên, phụ 
nữ: 

- Lựa chọn chủ đề và tổ chức các sự kiện 
truyền thông về PCTT&TƯBĐKH nhằm 
biểu dương, thúc đẩy sự tham gia của phụ
nữ.  
- Xây dựng và củng cố chuyên trang, 
chuyên mục về “Phụ nữ với công tác 
PCTT, TƯBĐKH” trên Báo Phụ nữ Việt 
Nam, Web Hội; tờ Thông tin phụ nữ. 
- Tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 
2017 với chủ đề “Phụ nữ với công tác 
PCTT, TƯ BĐKH”.  
- Thu thập thông tin và xây dựng 02 bộ tài 
liệu về kinh nghiệm của phụ nữ trong 
PCTT&TƯBĐKH. 
- Thu thập, chia sẻ và nhân rộng các sáng 
kiến về PCTT, TƯ BĐKH; Khen thưởng 

- Thông qua các kế 
hoạch truyền thông; 
xây dựng tài liệu; biểu 
dương mô hình, điển 
hình tiêu biểu 
- Các chuyên trang, 
chuyên mục được 
thành lập; Số lượng 
tin/bài được đăng tài 
trên Báo PNVN, Web 
Hội, Tờ thông tin PN. 
- Văn bản ký kết liên 
tịch, văn băn phối 
hợp… 
- Các tài liệu truyền 
thộng được xây dựng; 
Số bộ tài liệu về kinh 
nghiệm của PN trong 
PCTT&TƯ BĐKH 
được xây dựng; 
- Các hình thức tuyên 
tuyền được áp dụng; 
Các sự kiện truyền 
thông được tổ chức. 

- Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội; 
các ban/đơn vị. 
- Báo cáo chuyên đề;
- Các tinh/bài. 
- Tờ trình, Quyết 
định khen thưởng. 
- Công tác kiểm tra, 
giám sát hàng năm. 

- Các chủ đề đưa ra 
không được 
TTĐCT chấp nhận. 
- Không phân công 
cán bộ viết bài về 
công tác 
PCTT&TƯ BĐKH. 
- Các ban, ngành 
liên không muốn 
phối hợp. 
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thù. 
 
 
 
 
 
 
Cấp tỉnh/thành: 
- Có kế hoạch truyền 

thông với nội dung lồng 
ghép trong kế hoạch chung 
hàng năm. 
- Có ít nhất 02 tài liệu 

truyền thông hoặc clip 
trong cả nhiệm kỳ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kịp thời những điển hình trong công tác 
phòng chống thiên tai. 
- Chủ động phối hợp với Ban Tôn giáo 
Chính phủ, Ủy ban Dân tộc nhằm tuyên 
truyền cho chị em vùng giáo, người dân 
tộc thiểu số thực hiện tốt công tác PCTT. 
* Cấp tỉnh/thành: 
- Hàng năm, có kế hoạch truyền thông 
cung cấp thông tin về công tác phòng, 
chống các loại hình thiên tai cụ thể tại địa 
phương.  
- Chủ động phối hợp với các cơ quan 
truyền thông cùng cấp để tuyên truyền sâu 
rộng các chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về công tác 
phòng, chống thiên tai và các thông tin về
thiên tai và biến đổi khí hậu; vận động cán 
bộ, hội viên, phụ nữ chủ động phòng, 
tránh theo phương châm “bốn tại chỗ”, 
trong đó lấy phòng ngừa làm chính.. 
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền chuyển 
đổi hành vi theo chuyên đề đối với một số
loại hình thiên tai đặc trưng.   
- Đa dạng hóa các các hoạt động truyền 
thông nâng cao nhận thức cho hội viên 
phụ nữ như: sân khấu hóa, tổ chức các hội 
thi, triển lãm, tham gia diễn tập tại địa bàn 
theo kế hoạch, phổ biến các mô hình, điển 

- Kết quả sản phẩm 
sáng tạo của PN với 
công tác PCTT, TƯ 
BĐKH; 
- Số lượng sáng kiến 
được tuyên truyền. 
- Số lượng các tập thể 
các nhân phụ nữ được 
khen thưởng các cấp. 



6 
 

hình…. 
- Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ
nữ áp dụng một số biện pháp cụ thể như: 
sử dụng năng lượng mặt trời, trồng cây 
xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, tiết 
kiệm nước… 
- Tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ thực 
hiện các phương án và biện pháp ứng phó 
để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và 
tài sản theo các giai đoạn thiên tai, cụ thể
hướng dẫn chị em và các gia đình có kế
hoạch chủ động tích trữ lương thực, thực 
phẩm, nước uống, chất đốt, thuốc men, 
sữa cho con nhỏ và người già...; chuẩn bị
các phương tiện phòng hộ phù hợp, để
đảm bảo đời sống gia đình trong thời gian 
xảy ra thiên tai. 
- Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tự
giác đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai 
theo sự triển khai của địa phương, đơn vị.

 
 
 
 
 
Cấp trung ương: 

- Tập huấn cho 63 cán bộ 
Hội cấp tỉnh về các nội 
dung (trong cả nhiệm kỳ) 

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập 
huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 
Hội các cấp 

* Cấp Trung ương: 
- Trong nhiệm kỳ, hàng năm, tổ chức các 
lớp tập huấn cơ bản và nâng cao cho cán 
bộ Hội LHPN các cấp, đặc biệt là thành 
viên tham gia Ban Chỉ huy PCTT và 

- Kế hoạch đào tạo, tập 
huấn của TW Hội, KH 
công tác hàng năm của 
các tỉnh/thành Hội và 
chương trình hoạt động 
của các chương trình 
dự án; 
- Chương trình đào tạo 

- Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội; 
các ban/đơn vị. 
- Báo cáo của các 
chương trình/dự án. 
- Công tác kiểm tra, 
giám sát hàng năm. 
 

- Nguồn kinh phí 
không đảm bảo. 
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+ Công tác quản lý rủi ro 
thiên tai tại cộng đồng có 
lồng ghép giới  
+ Đánh giá rủi ro thiên tai 
có lồng ghép giới. 
+ Cách thức thu thập thông 
tin, số liệu có tách biệt 
giới. 
+ Cách thức về cứu trợ 
khẩn cấp và đánh giá 
nhanh sau thiên tai. 
- Học Viện Phụ nữ có nội 
dung giảng dạy bồi dưỡng 
cán bộ Hội về thiên tai, 
biến đổi khí hậu 
- Có 2 hội thảo tập huấn 
với các ngành 
Cấp tỉnh/thành: 
- Có ít nhất từ 2-3 lớp tập 
huấn cho cán bộ Hội các 
cấp về nội dung này trong 
cả nhiệm kỳ. 

 
 

TKCN. 
- Xây dựng kế hoạch củng cố và đào tạo 
đội ngũ chuyên gia về giới, giảng viên, 
báo cáo viên và tuyên truyền viên về lĩnh 
vực PCTT&TƯBĐKH. 
- Học viện Phụ nữ Việt Nam đưa nội dung 
về PCTT&TƯBĐKH vào chương trình 
đào tạo cán bộ Hội LHPN các cấp. 
- Tổ chức 02 hội thảo tập huấn chia sẻ
kinh nghiệm giữa Hội LHPN Việt Nam 
với các bộ, ngành liên quan về công tác 
PCTT&TƯBĐKH, đồng thời cung cấp 
kiến thức và kỹ năng lồng ghép giới cho 
cán bộ các bộ, ngành làm công tác PCTT.

 
 
* Cấp tỉnh/thành 

Chủ động đề xuất và phối hợp với các 
ngành nhằm huy động nguồn lực tổ chức 
các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho 
cán bộ Hội các cấp về công tác 
PCTT&TƯBĐKH. 

 

của Học viện PN Việt 
Nam 
- Số lớp tập huấn  
- Số cuộc hội thảo với 
các ban, ngành được tổ 
chức. 

 
 
 

4. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội 
và đề xuất chính sách: 

* Cấp Trung ương: 

- Kế hoạch tổ chức các 
hoạt động giám sát. 
- Số lượng các vấn đề 

- Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội; 
các ban/đơn vị. 

- Một số tỉnh/thành 
Hội không quan 
tâm đến công tác 



8 
 

Cấp Trung ương: 
- Ghép nội dung giám sát 

về thực hiện Luật phòng 
chống thiên tai trong văn 
bản chỉ đạo giám sát chung 
của Hội. 
- Có đăng ký một nội dung 
nghiên cứu rà soát chính 
sách trong lĩnh vực 
PCTT& TƯBĐKH để có 
đề xuất về lồng ghép giới 
vào từ 01 đến 02 lĩnh vực 
cụ thể. 
- Tổ chức từ 01 đến 02 đợt 
giám sát việc thực hiện 
chính sách cứu trợ nhân 
đạo/khẩn cấp sau thiên tai 
ở một số địa bàn. (VD: 
giám sát việc huy động và 
sử dụng Quỹ PCTT). 
Cấp tình thành: 
- Có nội dung đăng ký 

giám sát 1 nội dung cụ thể 
lien quan tới Luật PCTT 
- Có số liệu và thông tin 

về tình hình thiên tai, thiệt 
hại và nhu cầu của phụ nữ. 

- Tổ chức giám sát việc thực hiện Luật 
pháp về PCTT &TƯBĐKH. 
- Có ít nhất một nghiên cứu rà soát chính 
sách trong lĩnh vực PCTT& TƯBĐKH để
có đề xuất về lồng ghép giới vào từ 01 đến 
02 lĩnh vực cụ thể. 
- Xây dựng biểu mẫu đánh giá tác động 
của các loại hình thiên tai đến phụ nữ. 

* Cấp tỉnh/thành: 
- Chủ động lựa chọn và đăng ký các nội 
dung giám sát trên cơ sở Luật phòng, 
chống thiên tai và phù hợp với loại hình 
thiên tai ở địa phương. 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động 
nghiên cứu dự báo tình hình thiên tai tại 
các địa phương.  
- Chủ động thu thập thông tin, báo cáo 
tình hình, báo cáo đánh giá nhu cầu khẩn 
cấp của phụ nữ, trẻ em về TW Hội sau 
thiên tai. 

 

đề xuất chính sách 
được chấp nhận. 
- Số lượng các đợt 
giám sát được tổ chức. 
- Số lần cung cấp thông 
tin về thiên tai. 
- Số nội dung giám sát 
được Hội LHPN các 
cấp đăng ký với cấp 
ủy, chính quyền. 

- Báo cáo chuyên đề 
giám sát hàng năm; 
- Công tác kiểm tra, 
giám sát hàng năm. 
- Biểu cung cấp số 
liệu. 

giám sát trong lĩnh 
vực PCTT& 
TƯBĐKH. 
- Một số tỉnh/thành 
Hội không cung 
cấp số liệu.  

 
 
Cấp trung ương: 

5. Tổ chức các hoạt động can thiệp 
* Cấp Trung ương: 

- Số phong  trào được 
phát động ở các cấp 
Hội. 

- Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội; 
các ban/đơn vị. 

- Nguồn kinh phí 
không đảm bảo. 
- Hoạt động thường 
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- Lồng ghép vào phát 
động thi đua hàng năm sẽ 
có một nội dung cụ thể. 
Kết hợp với việc chỉ đạo 
CVĐ về 3 sạch. 
- Có chỉ đạo xây dựng 8 

mô hình- lồng ghép vào 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia NTM hoặc đề án 
khởi nghiệp. 
- Có một số ký kết lien 

ngành ở cấp tỉnh về việc hỗ 
trợ phụ nữ bị thiên tai. 
- Lồng ghép xây dựng dự 
án quốc gia vận động phụ 
nữ “Hạn chế sử dụng túi 
nilon”; “phân loại rác thải 
tại nguồn” vào Chương 
trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng NTM khi Hội 
triển khai CVĐ 5k3s. 
 
 
Cấp tỉnh thành: 
- Có kế hoạch hỗ trợ vốn  
- Có mô hình thành lập đội 
xung kích. 
- Có mô hình về 3 sạch ở 

- Phát động phong trào trồng cây xanh 
“mỗi hội viên phụ nữ trồng 01 cây xanh”.
- Thành lập mô hình, câu lạc bộ, kết nối 
mạng lưới những cán bộ, hội viên phụ nữ
làm tốt trong công tác phòng, chống thiên 
tai nhằm chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi 
thông tin. 
- Xây dựng ít nhất 08 mô hình sinh kế của 
phụ nữ tại một số vùng miền có những 
loại hình thiên tai điển hình. 
- Hướng dẫn Hội LHPN các cấp xây dựng 
Kế hoạch PCTT với từng loại hình thiên 
tai cụ thể; 
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội 
LHPNViệt Nam với các ban, ngành liên 
quan trong công tác phòng, chống thiên 
tai, đặc biệt trong việc rà soát hội viên phụ
nữ (phụ nữ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ) bị
ảnh hưởng bởi thiên tai. 
- Đề xuất xây dựng Dự án quốc gia vận 
động phụ nữ “Hạn chế sử dụng túi nilon”; 
“phân loại rác thải tại nguồn”. 

* Cấp tỉnh/thành: 
- Tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ do 
chính quyền địa phương phân công trong 
công tác PCTT&TƯBĐKH.  
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ vốn cho 

- Số mô hình sinh kế 
phù hợp với từng loại 
hình thiên tai tại một số 
địa phương được xây 
dựng. 
- Số lượng các chương 
trình phối hợp được ký 
kết. 
- Số lượng các bản kết 
hoạch PCTT với từng 
loại hình thiên tai được 
xây dựng. 
- Các dự án liên quan 
được phê duyệt. 

- Công tác kiểm tra, 
giám sát hàng năm. 
 

được thực hiện 
lồng ghép với các 
hoạt động khác của 
Hội nên nhiều khi 
không được quan 
tâm thực hiện. 
- Một số tỉnh/thành 
Hội, ban/đơn vị 
không quan tâm 
đến công tác 
PCTT&TƯ BĐKH. 
- Các ban, ngành 
chưa nhận thức đầy 
đủ vai trò của phụ 
nữ và Hội PN trong 
công tác PCTT& 
TƯBĐKH. 
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mỗi tỉnh/thành. 
 
 

các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai và BĐKH mưu sinh, đồng thời hướng 
dẫn họ cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả
và bền vững. 
- Các cấp Hội thành lập đội xung kính 
PCTT (TƯ Hội hỗ trợ để các tỉnh thành 
lập, rút kinh nghiệm và nhân ra diện 
rộng). 
- Thúc đẩy một số hoạt động cụ thể về 3 
tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”
của Cuộc Vận động xây dựng gia đình 5 
không 3 sạch để những hội viên, phụ nữ
có các mô hình và cách làm hay chia sẻ và 
truyền thông ngay tại cộng đồng như: sự
dụng năng lượng mặt trời, trồng cây xanh, 
không khai thác rừng, tiết kiệm nước, sản 
xuất sạch, phân loại rác thải đầu nguồn, 
nói không với xử dụng túi nilon, thành lập 
các mô hình sống xanh, sản xuất xanh… 

 
 
- Khai thác được dự án 

cho hoạt động xây dựng 
mô hình hoặc tổ chức tập 
huấn, hội nghị/hội thảo  
- Tham gia các diễn đàn 

khi được mời. 

6. Tăng cường hợp tác quốc tế 
- Ký kết, gia nhập, thực hiện các điều ước 
quốc tế, các chương trình hợp tác quốc tế
về PCTT&TƯBĐKH, đặc biệt là trong 
vấn đề giới và lồng ghép giới. 
- Tăng cường tham gia các diễn đàn, hội 
nghị, hội thảo và phối hợp với các tổ chức 
quốc tế để nâng cao năng lực quản lý 
RRTT&TƯBĐKH. 

- Số lượng các điều 
ước quốc tế, chương 
trình hợp tác, văn kiện 
dự án được ký kết liên 
quan đến 
PCTT&TƯBĐKH có 
lồng ghép giới. 
- Số lượng các diễn 
đàn, hội nghị, hội thảo 
quốc tế trong lĩnh vực 

- Báo định kỳ của 
các tỉnh/thành Hội; 
các ban/đơn vị. 
- Báo chuyên đề về 
vận động nguồn lực.
- Báo cáo kết quả 
tham gia học tập, 
Hội thảo, Hội 
nghị…. 

- Các tổ chức quốc 
tế chưa nhận thấy 
vai trò của tổ chức 
Hội trong công tác 
PCTT& TƯBĐKH. 
- Năng lực của cán 
bộ Hội còn hạn 
chế. 
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 PCTT&TƯBĐKH có 
mời Hội tham gia. 
- Số lượng các tổ chức 
quốc tế có sự hợp với 
Hội trong lĩnh vực 
PCTT&TƯBĐKH 

 


