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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu,
đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII,
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai phong
trào thi đua, các cuộc vận động nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ
nữ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, đất nước.
2. Phát hiện, biểu dương và nhân rộng được các mô hình, điển hình tập thể, cá
nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện Phong trào thi đua và các Cuộc vận động.
3. TW Hội chỉ định hướng các nội dung cơ bản của phong trào thi đua và
2 cuộc vận động, giao Hội LHPN cấp tỉnh chủ động cụ thể hóa các nội dung cho
phù hợp với từng đối tượng hội viên, phụ nữ và đặc điểm, tình hình kinh tế - xã
hội của từng địa phương, đơn vị.
4. Khuyến khích các cấp Hội sáng tạo về cách thức triển khai phong trào thi
đua và các Cuộc vận động, đảm bảo thực chất và phù hợp với các nhóm phụ nữ.
5. Việc triển khai phong trào thi đua và 2 cuộc vận động phải gắn liền với thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm và là động lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
trọng tâm. Kết quả thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động được đánh giá
qua kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các điển hình tiên tiến.
6. Mở rộng đối tượng vận động tham gia phong trào thi đua và các cuộc
vận động, quan tâm hỗ trợ các nhóm phụ nữ khó khăn, yếu thế, chưa đạt tiêu chí
thi đua/vận động, phụ nữ ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ di cư, phụ
nữ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai,
biến đổi khí hậu… Đồng thời vận động các nhóm phụ nữ có trình độ, năng lực
như nhóm nữ trí thức, doanh nhân…hỗ trợ các nhóm phụ nữ yếu thế, khó khăn.
7. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên
tiến, các cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và
nhiệm vụ công tác Hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Chú trọng phát hiện,
biểu dương, khen thưởng hội viên, phụ nữ là người lao động trực tiếp. Coi đây là
nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội.
8. Việc đánh giá thi đua và xét khen thưởng đảm bảo khách quan, đúng người,
đúng thành tích; tránh hình thức, luân phiên và cào bằng; lấy kết quả thực hiện nhiệm
vụ chính trị, hiệu quả tác động đến đời sống của hội viên phụ nữ làm thước đo.
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II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA,
CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây
dựng gia đình hạnh phúc”
1.1 Nội dung
- Tích cực học tập: Là chủ động, nỗ lực nâng cao kiến thức, kỹ năng, tự
nghiên cứu, học tập và tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức, trình độ,
năng lực để áp dụng trong công việc và đời sống.
- Lao động sáng tạo: Là suy nghĩ, tìm tòi những sáng kiến, giải pháp nhằm cải
tiến, hợp lý hóa những việc đang làm (trong sản xuất, đời sống) để tiết kiệm thời
gian, sức lực, nguyên vật liệu, qua đó nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống.
- Xây dựng gia đình hạnh phúc: Là tạo môi trường hòa thuận, lành mạnh
cho sự phát triển toàn diện và sự bình đẳng của mỗi thành viên trong gia đình;
góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn, văn minh, phát triển.
Các cấp Hội cần cụ thể hóa các nội dung thi đua cho từng nhóm đối tượng
phụ nữ cụ thể như nữ trí thức, công nhân viên chức, doanh nhân, tiểu thương, di
cư lao động, nội trợ, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo… Các đơn vị, các tổ chức
thành viên căn cứ vào tính chất hoạt động của đơn vị để cụ thể hóa các nội dung
thi đua cho phù hợp.
1.2 Cách thức triển khai
- Các cấp Hội lựa chọn chủ đề, hình thức thi đua phù hợp với từng thời
điểm: thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, ngắn hạn, dài hạn, thường xuyên, đột
xuất, theo địa phương, ngành, lĩnh vực, đối tượng.
- Tổ chức phát động, học tập sâu rộng đến hội viên, phụ nữ bằng các hình
thức thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Không bắt buộc tổ chức đăng ký, bình xét phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào;
việc đăng ký, bình xét (nếu có) do Hội LHPN cấp tỉnh quyết định và hướng dẫn.
- Thường xuyên phát hiện điển hình tiên tiến để tuyên truyền, biểu dương,
khen thưởng, đề xuất Hội cấp trên và chính quyền, các ngành khen thưởng phụ
nữ tiêu biểu.
2. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
2.1 Nội dung
- Thống nhất giữ nguyên tên cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch” trong toàn quốc.
- Giao Hội LHPN cấp tỉnh chủ động lựa chọn, quyết định nội dung các
“không”, “sạch” phù hợp, gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm
vụ chính trị của địa phương, với thực hiện nông thôn mới, xây dựng đô thị văn
minh, góp phần giải quyết được các nhu cầu cấp thiết của hội viên, phụ nữ, góp
phần giải quyết các vấn đề đang đặt ra tại địa phương.
Các tỉnh/thành có thể lựa chọn giữ nguyên các tiêu chí 5 không, 3 sạch như
nhiệm kỳ trước nếu thấy phù hợp. Nếu có nội dung mới, cấp tỉnh cần xây dựng
nội dung cụ thể và các tiêu chí đánh giá, gửi Trung ương Hội (Văn phòng đầu
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mối nhận và chuyển cho đoàn công tác phụ trách cụm và các ban chuyên môn)
để TW hỗ trợ, thẩm định.
- Việc thực hiện thống nhất nội dung trong toàn tỉnh hoặc phân cấp lựa
chọn nội dung vận động cho cấp huyện do cấp tỉnh quyết định.
2.2 Cách thức triển khai
- Giao Hội LHPN cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, cách thức đánh giá
hộ đạt/chưa đạt và biểu mẫu theo dõi ở từng cấp Hội.
- Hàng năm, các cấp Hội lựa chọn ưu tiên những nội dung 5 không, 3 sạch
cụ thể; xác định rõ các hoạt động để hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ thực hiện. Chủ
động lựa chọn các phần việc, hoạt động cụ thể gắn với các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới của địa phương (theo Hướng dẫn số 01/HD-ĐCT ngày 15/3/2017
về việc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016-2020)
- Đối với chỉ tiêu hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ gia đình đạt
8 tiêu chí, phải xác định địa chỉ và nội dung cần giúp đỡ ngay từ đầu năm; cuối
năm đánh giá được vai trò, tác động của Hội trong hỗ trợ đối với từng hộ.
- Thường xuyên phát hiện điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận
động để tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.
3. Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang”
3.1 Nội dung: Trên cơ sở nội dung vận động ở nhiệm kỳ trước, các cấp
Hội tiếp tục cụ thể hóa nội dung vận động đối với các nhóm đối tượng. Đối với
các nhóm đối tượng mới, các tỉnh/thành gửi nội dung để TW Hội hỗ trợ, góp ý.
3.2 Cách thức triển khai
- Các cấp Hội tổ chức phát động, vận động phụ nữ tham gia thực hiện
cuộc vận động bằng các hình thức phù hợp.
- Mỗi cơ sở Hội lựa chọn được ít nhất 01 hành động cụ thể để quyết tâm
tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tạo chuyển biến trong rèn
luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với nhiệm vụ
xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện và học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thường xuyên phát hiện điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận
động để tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.
III. KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

- Lấy kết quả các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả hỗ trợ phụ nữ thực hiện
các nội dung, tiêu chí thi đua/vận động để đánh giá các cấp Hội về triển khai
phong trào thi đua, các cuộc vận động.
- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các
tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ
đạt 8 tiêu chí1.
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- Hàng năm: mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền
bằng nhiều hình thức để nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu
biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong
toàn quốc2. Hội LHPN cấp tỉnh tổng hợp, lựa chọn, đề xuất TW Hội khen
thưởng Phụ nữ tiêu biểu theo quy định; có tin/bài hoặc hình thức tuyên truyền,
biểu dương trên các phương tiện truyền thông.
Hàng quý: Các chi/tổ Hội tuyên truyền biểu dương các điển hình tập thể cá
nhân trên các lĩnh vực; có sổ theo dõi tại từng cấp Hội. Hội LHPN cấp tỉnh tổng
hợp, lựa chọn, gửi TW Hội từ 3 - 5 điển hình tập thể/cá nhân tiêu biểu để tuyên
truyền, biểu dương.
Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền điển hình tiên tiến thực hiện theo
Hướng dẫn số 25/HD-ĐCT-TG ngày 05 tháng 11 năm 2013.
- Văn phòng TW Hội đầu mối phối hợp với các Ban đề xuất khen thưởng
các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vào các dịp sơ kết, tổng kết các
chuyên đề, phong trào thi đua, các cuộc vận động.
- Các cấp Hội chủ động đề xuất các ngành khen thưởng các tập thể, cá nhân
nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị, các tổ chức thành viên
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị, các tổ chức thành viên chủ động xây
dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua và các cuộc vận động; lựa chọn chủ
đề/nội dung thi đua hàng năm hoặc các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn, thi đua đặc
biệt…để giải quyết những vấn đề mới, khó, vấn đề ưu tiên trong thực hiện
nhiệm vụ của các cấp Hội.
- Trong Kế hoạch cần:
+ Cụ thể hóa nội dung 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, các tiêu chí của 2
cuộc vận động cho các nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ.
+ Làm rõ cách thức tổ chức triển khai đến hội viên, phụ nữ theo yêu cầu
và nguyên tắc đề ra; cách thức tuyên truyền, vận động, theo dõi, đánh giá việc
thực hiện Phong trào thi đua và các cuộc vận động đảm bảo không hình thức,
giảm thiểu việc ghi chép sổ sách ở cấp chi/tổ.
+ Thể hiện được các hoạt động cần tổ chức để hỗ trợ hội viên, phụ nữ
thực hiện được các nội dung phong trào thi đua, cuộc vận động; các diễn đàn, cơ
hội cho hội viên, phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm công tác, sản xuất kinh doanh,
cách thức thực hiện các nội dung thi đua, biểu dương các gương điển hình của
địa phương, đơn vị.
+ Xác định các kết quả cần đạt được cụ thể của Phong trào thi đua và 2
Cuộc vận động, cụ thể: xác định số lượng điển hình cá nhân hội viên, phụ nữ
trong các lĩnh vực thi đua; xác định số lượng tập thể điển hình trong các lĩnh
vực; các hội nghị/hội thảo, sự kiện...cần làm để thúc đẩy Phong trào thi đua và 2
Cuộc vận động....
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- Các tỉnh/thành, đơn vị lồng ghép kế hoạch thực hiện phong trào thi đua,
các cuộc vận động với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của
đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội phải có
các hoạt động cụ thể để hỗ trợ hội viên, phụ nữ thực hiện các nội dung của
phong trào thi đua và các cuộc vận động.
- Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực
hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội.
- Hàng năm, các cấp Hội tổ chức đánh giá, suy tôn, công nhận danh hiệu thi
đua và đề nghị khen thưởng theo quy định, hướng dẫn về công tác thi đua khen
thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; quan tâm biểu dương, khen
thưởng phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực (không chỉ hội viên) và các tổ chức, cá
nhân có thành tích/đóng góp trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.
2. Trung ương Hội:
- Các đơn vị truyền thông của Hội, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về
nội dung phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng nhiều thức; có nội dung, sản
phẩm truyền thông phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng tuyên truyền, vận động
xã hội, các cấp, các ngành tham gia phối hợp với Hội trong thực hiện. Thường
xuyên phát hiện, giới thiệu, biểu dương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm
mới trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác
Hội, coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua đối với các cấp Hội.
- Hàng năm, TW Hội theo dõi, đánh giá qua báo cáo, các đợt đi địa
phương, các kênh thông tin đại chúng; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh
giá tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt
động công tác Hội tại 100% các tỉnh/thành, đơn vị.
- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với Đại hội thi
đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV (năm 2020) và tổng kết gắn với
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (năm 2022).
Ngoài ra, Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: thực hiện sơ, tổng kết theo chỉ
đạo của Nhà nước (sơ kết vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020)
Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua, các
cuộc vận động nhiệm kỳ 2017-2022, đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị, các
tổ chức thành viên, Văn phòng và các ban, đơn vị TW Hội triển khai thực hiện.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- Uỷ viên BCH TW Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Các tỉnh/thành Hội, đơn vị trực thuộc,
các tổ chức thành viên;
- Trang Web Hội LHPN Việt Nam;
- Lưu VT, TĐ.

(đã ký)

Hoàng Thị Ái Nhiên
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