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Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD- ĐCT ngày 7/9/2022 của Đoàn Chủ tịch TW 

Hội LHPN Việt Nam, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ 

nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2020-2027. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lào 

Cai xây dựng Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” 

theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, 

hướng tới từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Lào Cai đáp ứng 

yêu cầu thời đại mới.  

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp Hội; khơi dậy niềm tự hào về truyền 

thống tốt đẹp của phụ nữ Lào Cai; khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần 

nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các lực lượng 

phụ nữ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

- Phát huy cao độ trách nhiệm của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp phụ nữ, cán bộ, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào thi đua; nâng cao 

vai trò của các cấp Hội trong công tác tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, 

các tổ chức đoàn thể và kết nối nguồn lực xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi 

để phụ nữ thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua.  

2. Yêu cầu  

- Phong trào thi đua phải được triển khai đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, rộng 

khắp từ tỉnh đến cơ sở, thu hút được sự tham gia của đông đảo phụ nữ và cán bộ, hội 

viên.  

- Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội trong tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình 

thực tiễn.  
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- Phong trào thi đua triển khai phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. 

Quan tâm và có cách thức triển khai phù hợp đối với các địa bàn đặc thù, khu vực biên 

giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA  

1. Đối tượng: Cán bộ, hội viên, phụ nữ.  

2. Phạm vi: Toàn tỉnh 

III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA  

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gồm các 

nội dung cơ bản như sau:  

1. Có Tri thức:  

- Đối với phụ nữ, hội viên: Có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp với 

yêu cầu công việc, có hiểu biết cơ bản về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập 

nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người 

xung quanh. Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ 

thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng 

cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác.  

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, cần chủ động học 

tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu 

cầu công tác Hội; có khả năng vận động lồng ghép giới; sáng tạo, đổi mới tổ chức hoạt 

động Hội đem lại hiệu quả thiết thực.  

2. Có Đạo đức:  

- Đối với phụ nữ, hội viên: thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; rèn 

luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; có ý thức giữ gìn, 

phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt 

Nam; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện 

đạo đức; ứng xử có văn hoá, phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của 

cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức.  

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, cần tích cực, thường 

xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách 

nhiệm nêu gương; có ý thức giữ gìn uy tín của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, hình ảnh 

và uy tín của người cán bộ Hội, xây dựng văn hóa tổ chức Hội.  

 3. Có sức khỏe:  

- Đối với phụ nữ, hội viên: Tích cực rèn luyện để có sức khỏe tốt cả về thể chất 

và tinh thần; suy nghĩ tích cực, có lối sống lành mạnh; tham gia và vận động những 

người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ; có kiến 

thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; khuyến khích tham gia 

Bảo hiểm y tế.  

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, còn là nhân tố tích 
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cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia hoạt động tư vấn, chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng; gương mẫu đi đầu tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục 

- thể thao quần chúng.  

4. Có Trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước: 

 - Đối với phụ nữ, hội viên:  

+ Có trách nhiệm với bản thân: Tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo 

vệ bản thân; có ý chí, nghị lực vươn lên phát triển mọi mặt.  

+ Có trách nhiệm với gia đình: Biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình khoa 

học, tạo môi trường gia đình bình đẳng, hòa thuận, các thành viên trong gia đình tôn 

trọng, trách nhiệm, yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống; xây 

dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.  

 + Có trách nhiệm với xã hội và đất nước: Sống và làm việc theo hiến pháp  và 

pháp luật; tham gia có trách nhiệm các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu 

nước, tham gia xây dựng cộng đồng dân cư và tập thể nơi làm việc văn minh, phát 

triển; tham gia phòng, chống tham nhũng và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tiêu 

cực trong xã hội; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.  

- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, phải là nhân tố tích 

cực trong thực hiện các nội dung thi đua; tích cực, chủ động năm tình hình và kịp thời 

kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ 

và trẻ em.  

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA  

1. Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua trong từng cấp Hội, cụ 

thể hóa nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng, địa bàn và đặc thù văn hóa 

và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, tổ chức. Các cấp Hội chủ động tập huấn, 

quán triệt nội dung văn bản, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua đối với 

cán bộ Hội các cấp.Tham mưu cấp ủy, chính quyền lồng ghép thực hiện nội dung phong 

trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” cùng các phong trào thi 

đua, cuộc vận động đang thực hiện tại địa phương.  

2. Phát động phong trào thi đua trong phụ nữ, hội viên, cán bộ Hội bằng các 

hình thức phù hợp gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ của Hội như ngày 8/3, 20/10; 

đối với những địa phương đã phát động phong trào thi đua, cần bổ sung nội dung cho 

phù hợp. Hàng năm, phát động thi đua của năm sau gắn với dịp tổng kết phong trào thi 

đua của năm trước. Có thể lựa chọn nội dung và phát động các đợt thi đua ngắn hạn, 

dài hạn, thi đua đặc biệt, đột xuất theo yêu cầu thực tế.  

3. Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về nội dung phong trào thi đua; 

vận động phụ nữ, hội viên, cán bộ tham gia phong trào thi đua  phù hợp với các đối 

tượng phụ nữ, hội viên bằng các hình thức đa dạng (hội thi, hội thảo, nói chuyện chuyên 

đề, sinh hoạt chi, tố, thông qua hoạt động của các cấp Hội...).  
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 - Xây dựng đa dạng sản phẩm, tài liệu truyền thông, tuyên truyền về phong trào 

thi đua. Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, 

phát huy vai trò tuyên truyền của cơ quan truyền thông, báo chí, Cổng thông tin điện 

tử, trang web, fanpage của Hội LHPN các cấp.  

- Chủ động phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến 

trong phong trào thi đua ở mỗi cấp. Phát động rộng rãi trong các cấp Hội và cán bộ, 

hội viên phấn đấu mỗi ngày mỗi tổ chức, mỗi cán bộ Hội, khuyến khích mỗi hội viên 

lan tỏa một tin tốt, một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội.  

4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, hội viên, cán bộ Hội thực hiện các 

nội dung phong trào thi đua  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng các chương trình, đề án 

bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ 

trên các lĩnh vực, đặc biệt là về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hội 

nhập quốc tế. Phát huy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học tập để không ngừng hoàn 

thiện kiến thức của bản thân. Đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để phụ nữ có 

cơ hội học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực, trình độ mọi mặt và tiếp cận 

thông tin.  

 - Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho phụ nữ; các hoạt động về 

nguồn, các hoạt động xã hội từ thiện; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ 

khó khăn, quan tâm cộng đồng xã hội; kết nối các trường hợp cần hỗ trợ, đặc biệt là 

phụ nữ, trẻ em khó khăn, khuyết tật...  

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần 

chúng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt của cán bộ Hội; tổ chức các hội thao, hội thi, duy 

trì các Câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... phù hợp nhằm tạo môi trường 

thuận lợi để việc rèn luyện sức khoẻ, tập luyện các loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

Vận động gia đình, xã hội tạo điều kiện để phụ nữ, hội viên được chăm sóc, rèn luyện 

nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần.  

- Tạo điều kiện để phụ nữ và cán bộ Hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền nhân dân các cấp theo quy định.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ “Xây dựng gia đình 

5 không, 3 sạch”, thí điểm thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” đối với địa bàn 

xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu; phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong 

trao truyền giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tăng cường các hoạt động giáo dục 

tiên hôn nhân, giáo dục kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho nữ thanh niên. Phối 

hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các ngành, đoàn thể tổ chức liên hoan, 

gặp mặt, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Vận 

động phụ nữ và toàn xã hội tham gia có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia 

đình. Tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt 
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động xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.  

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác theo đặc thù và điều kiện cụ thể của địa 

phương, đơn vị gắn với thực hiện cuộc vận động, các khâu đột phá, nhiệm vụ và giải 

pháp đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XIII.  

5. Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành và các 

tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi 

đua của Hội, lồng ghép thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và địa phương phát động.  

Huy động sự tham gia của các cấp Hội, các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng 

của phụ nữ, hội viên và cán bộ Hội tham gia đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện hiệu 

quả phong trào thi đua.  

6. Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua  

- Hàng năm, tổ chức đánh giá, bình xét thi đua đối với các cá nhân và tập thể ở 

các cấp độ khác nhau. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai phong 

trào thi đua được khen thưởng theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội 

LHPN Việt Nam.  

- Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai phong trào 

thi đua của các cấp Hội cần bám sát mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua và các 

văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên, được thực hiện gắn với đánh giá công tác Hội 

hàng năm và nhiệm kỳ.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội LHPN tỉnh  

1.1. Ban Tổ chức – Tổng hợp  

- Đầu mối tham mưu hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện phong trào thi đua “Xây 

dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022 - 2027.  

- Phối hợp với các ban, đơn vị tổ chức các hoạt động,  đánh giá, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua; thẩm định các điển hình tiên tiến. 

Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, đúc rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn triển 

khai thực hiện Phong trào thi đua cho phù hợp với thực tiễn.  

- Tham mưu tổ chức phát động và đánh giá phong trào thi đua; công tác biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ Hội 

LHPN cấp huyện, cơ sở; hướng dẫn, hỗ trợ Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở triển khai 

thực hiện phong trào thi đua.  

- Tổ chức tham quan/giao lưu/học tập kinh nghiệm về cách thức tổ chức triển 

khai hiệu quả phong trào thi đua...  

1.2. Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền 
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và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ, hội viên, cán bộ 

về nội dung phong trào thi đua; hướng dẫn Hội LHPN các huyện, TP,TX, đơn vị trực 

thuộc, cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh 

và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong thực 

hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội.  

1.3. Ban Gia đình xã hội - Kinh tế: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối 

hợp, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban thường vụ Tỉnh Hội cách thức tổ chức triển 

khai thực hiện phong trào thi đua hiệu quả, bám sát nội dung của phong trào thi đua 

xây dựng chương trình/hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện; tham gia 

đánh giá, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ phụ nữ, hội viên, cán bộ Hội rèn luyện, phấn đấu 

đạt các nội dung của phong trào thi đua; phát hiện, phối hợp thẩm định các điển hình 

tiên tiến theo lĩnh vực Ban chuyên môn được phân công.  

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh 

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc phong trào thi đua tại huyện/thành, 

đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách;  

- Phát hiện các gương điển hình tiên tiến, giới thiệu, đề nghị khen thưởng theo 

quy định.  

- Đề xuất sáng kiến/cách làm hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện phong 

trào thi đua trong phạm vi toàn tỉnh;  

- Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập trong tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua để báo cáo BCH kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp. 

3. Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc  

- Căn cứ hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị triển khai phong trào thi đua phù hợp với 

tình hình thực tế.  

- Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền và các ban/ngành để chỉ đạo, 

tuyên truyền, vận động các ngành, các cấp cùng tham gia, tạo điều kiện, cơ hội, môi 

trường thuận lợi cho phụ nữ rèn luyện, cống hiến và phát triển  

- Hàng năm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phong trào 

thi đua đối với cá nhân và đối với các cấp Hội,  gắn với kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện các nhiệm vụ công tác Hội; thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu về 

điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.  

 - Kịp thời, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm,   nhân 

điển hình tiên tiến. Tăng cường tuyên truyền về gương điển hình tiêu biểu trong thực 

hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội, tổ chức biểu dương các điển hình 

phụ nữ trong các lĩnh vực. Thường xuyên viết bài giới thiệu các điển hình tiêu biểu 

trong thực hiện phong trào thi đua để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng 
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hoặc trên các trang mạng xã hội;  giới thiệu, đề xuất Hội LHPN cấp trên và chính quyền, 

các ngành khen thưởng theo quy định. 

- Hàng tháng Hội LHPN huyện/thành phố, thị xã, đơn vị tổng hợp, lựa chọn, giới 

thiệu tối thiểu 01 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào thi 

đua. Tin, bài giới thiệu về điển hình tiên tiến của các huyện, thành phố,thị xã gửi về 

Ban Tổ chức -Tổng hợp Hội LHPN tỉnh, đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư ltnguyet-

hpn@laocai.gov.vn (trước ngày 10 hàng tháng). 

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai phong trào thi đua về Hội LHPN tỉnh (qua 

Ban Tổ chức – Tổng hợp) trong nội dung báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng (trước 

ngày 25/5), năm (trước ngày 22/10) hàng năm. 

5. Đề nghị Ban Nữ Công Liên đoàn lao động tỉnh 

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua của Ban Thường vụ Hội LHPN 

tỉnh, cụ thể hóa triển khai nội dung của phong trào thi đua phù hợp để thu hút đông đảo 

nữ công nhân viên chức lao động tham gia. 

- Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với nội dung thi đua của 

đơn vị; vận động nữ công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi 

đua; chủ động lựa chọn chủ đề, hình thức thi đua phù hợp để triển khai thực hiện.  

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình 

tiên tiến. Tuyên truyền giới thiệu về gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong 

thực hiện phong trào thi đua, biểu dương các điển hình trong các lĩnh vực phát triển 

kinh tế, lao động, học tập... 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ 

Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh yêu cầu 

Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực 

hiện. 

Nơi nhận:                                                                      

- VP TW Hội;                                                                                      
- 9 huyện, TP,TX;                                                                     

- 3 đơn vị trực thuộc; 
- Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT – TCTH.      

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Thị Khánh Nguyệt 
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