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NGH! QUYET 
Diii hi di biêu Phu nfr tinh Lao Cai 1n thil' XVIII, 

nhiêm k 2021 — 2026 

Dai hi dai biu Phii nQ tinh Lao Cai 1n thr XVIII, nhiêrn kS'  2021 - 2026 
drçc to chüc ti'i ngày 13-14/10/2021 ti Trung tam Hi nghj tinh. Tharn dir Dai h i 
có 228 dai  biêu chinh thirc dai  din cho hun 145 ngàn phi nir và 112 ngàn hi viên 
trong toàntinh. Vâi tinh than trách nhim cao, tp trung tn tue, dan chü thão 1un 
cüa dti biêu ye dir Dti hi, Dti hi dã hoàn thành toàn b nti dung chuo'ng trInh 
dê ra và thông nhât: 

QUYET NGH!: 
I. Tan thành vâi nhU'ng ni dung co bàn v dánh giá kêt qua 5 nàm phong 

trào Phii n1 và hot dng Hi nhim kS'  2016 — 2021; phu'ong huó'ng, rnijc tiêu, 
nhim vii nhim k' 2021 - 2026 nêu trong Báo cáo chInh trj trinh Di hi: 

Dai hi khäng djnh: 
Nhim k' qua, duâi sir lãnh, chi dao  tnirc tip cüa Tinh üy, Trung u'ong Hi 

LHPN Vit Nam, sir quan tam, to diêu kin cüa HDND - UBND tinh; sir phôi hçip 
cüa MTTQ, các s, ban, ngânh, doàn the, sr üng h cüa dông dáo hi viên phii n1r 
và Nhân dan các dan tc; m.c dii chju ánh huâng cüa dai dlch Covid- 19 trong ni:ra 
cuôi nhim ks", hot dng cüa Hi phii nU các cap trên dja bàn toàn tinh d di vào 
thçrc té, có trQng tam, trong diem, sat Cu sâ; phong trào phii nU' dã Co sir chuyên 
biên tIch crc và d?t  di.IçYC nhiêu kêt qua dáng kê. Qua các phong trào thi dua, các 
CUC 4n dng, Hi dA doàn ket, tp hcip, dng viên, khIch 1 các tang Ip ph nr 
phát huy khâ näng, trI tu tham gia thrc hin có hiu qua các rnic tiêu kinh tê, xâ 
hi, an ninh, quôc phông cUa tinh và cac nhirn vi cua Hi dê na. Chüc näng dai 
din, bào v quyên, igi Ich hçip pháp cüa phii nü ducic the hin rO net thông qua 
thirc hin tot cong tác giám sat và phân bin xà hi. Vic chãni lo, ho trçi phçi n1r 
kh&i nghip phát triên kinh tê, giãm nghèo ben vUng, xây dirng gia dInh hanh  phüc 
gop phân xây dung nOng thOn mi ngày Cang hiu qua. Vic thirc hin Chuong 
trmnh "Dóng hành cIrng phy nü' biên cuv'ng" và cong tác dôi ngoi Nhân dan duçc 
quan tam chi dao  rO net di vào chiêu sâu có tInh lan tóa rnnh me. Cong tác xây 
dirng Dâng, chInh quyên; cong tác tham mu'u, dê xuât chInh sách cua các cap Hi 
dáp üng mong muon yà nguyen v9ng cia phi nü' và duçic cap cO thãm quyên ghi 
nhn, phe duyt. 

TO chirc Hi phii nü các cap du'qc cüng cO, kin toàn kjp thO'i; näng luc, chat 
luqng di ngü can b Hi các cap dUqC nang len. Cong tác thu hOt, tp h9p hi 
yjén duc tp trung chi do tang ye so 1ung và chat 1ung. Ni dung, phuung 
thüc hott dng cOa Hi tiep titc du9'c dOi mói phO h9p vó'i yêu câu thirc te cOa dja 
phucing, dáp trng vOi yeu cu nhim yu cOa Hi trong dieu kin tInh hInh rnii và 
bM cánh djch bnh Covid-19. 

Các cap Hi tIch circ dOi mi ni dung phuo'ng thirc hoat dng tnong dieu 
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hành Va t chüc các hot dng cüa Hi tui eq sâ; tiling bixOc khc phiic duçc nhCng 
han ché cüa boat  dng cong tác Hi và phong trào phii nii trong nhim k' trizâc; cii 
the hóa 09 nhóm chi tiêu Nghj quyêt DHPN tinh trong nhirn k' 1ng gn viri vic 
thiic hin các nhim vu chInh tn cüa tinh vth 27 tiêu chI Cu the có 11 tiêu chI visat 
và 16 tiêu chI dat  chi tiêu Nghj quyêt. Nhffiig dóng gop thng dáng cüa các cap Hi 
dã drçic Dàng, Nba nuâc ghi nhn bng nhieu danh hiu và hInh thüc khen thrning 
cao 

Ben canh  nhng thành tru dâ dat  thrçic, cong tác Hi và phong trào phii nr 
con mt so han ché, khó khàn, thách thirc dO là: Mt so eq sà Hi dôi khi chua kjp 
th&i trong vic ci1 the hóa mt so thu trucmg cüa Dãng, Nhà nilóc trong mt so 

lTnh vrc dôi tlxçing phi,i ntt ; vic bô sung, diêu chinh, cii the hóa each thirc to chirc 
thrc hin nghj quyêt Dai  hi Phii nü các cap trong chuang trmnh cong tác nãm, phü 
hçvp vói tInh hInh thirc té cilia dja phuong; chua có sir cThi mi sang tao  trong to 
chüc thirc hin. Cong tác näm bat tInh hlnh, tu tuOng, di sOng, vic lam cilia hi 
vien, phii ntt; cOng tác tham mixu vâi cap Uy, chInh quyên trong thirc hin nhim 
v11 cilia Hi gän vâi vic thc hin các nhim vii chInh tr cilia dja phu'cing và chat 
luçmg thirc hin cong tác giám sat, phân bin xä hi cilia mt sO co sâ Hi chixa kjp 
thyi và chua thirc s1r hiu qua. Hoat dng cüa mt so mO hInh cOn mang tInh hInh 
thilrc, tInh ben vrng chua cao. Tác dng nén kinh tê hi nhp, mt trái cüa ca ché thj 
tnthng dã tác dng tiêu circ den các chuân mirc dao  dilrc gia dInh, xä hi: tInh hInh thiên 
tai, djch bnh (dec bit là dai  dich Covd- 19 din ra tilr cuôi näm 2019 den nay) và các 
van dê bmnh dng giâi, bo 1?c  giadmnh, xãm hal  tré em.. .v.n con tOn ti, do chInh là 
nhUng khO khn thách thirc chi phôi den két qua phong trào phii n và hoat dng HOi 
trong nhim kl' qua. 

Dai hi dä thäng than chi rô nhung h?n  ché, khuyêt diem; n:it ra bài hçc kinh 
ngbim cilia phong trào phii nü và boat dng Hi trong thim kS'  2016-2021. 

Dai hi dã biêu quyêt m1c tiêu chung và 8 chi tiêu Ca bàn cilia nhiêm kS'  2021-
2026, cthê: 

Mijc tiêu tong quát: Doàn két các tang lap phii nU trong tinh, phát huy tiêm 
nàng, silrc sang tao;  khOng ngilrng dôi mói ni dung, phuong thilrc boat  dng; day 
math irng ding cong ngh thông tin; dOng hành và phát huy vai trO cüa di ngü 
chi, t tru&ng, xây drng tO chilc Hi vüng rnanh, vi hanh  phüc, bInh dàng và s1r 
phát trin cilia phi,i flU; thirc hin giám sat, phãn bin xã hi; hO trg phii nilt phát 
trin kinh th theo chui gia trj, tiêp cn thj tri.r&ng; tham gia xay dimg nOng thôn 
mOi, gop phn dua Lao Cai tiêp tic là tinh phát triên cüa vUng Trung du, Mien nilii 
phia Bäc. 

9 •A 9 •A ' Chi tieu chu yeu nhiçm ky 2021 - 2026 
1. Hang näm, mi ca sâ Hi to chüc It nhât 02 hoat dng tuyên truyên, giáo 

diic chinh trj tu tithng, giáo diic truyên thông; có it nhât 01 ba1  hInh hoat dng dê 
vn dng phii nU rèn 1uyn si.'rc khOe, pham chat dao  dire, kiên thirc k nàng. 

2. Trong nhim k, các cp Hi giUp It nh.t 1.750 h hi viên phii nit thoát 
nghèo, thoát cn nghèo; h6 trçi nâng cao näng hrc cho 400 phy nit là chili doanh 
nghip, quãn 1 HTX, chili h kith doath, t lien kêt phii nit san xuât kinh doanh; 
4n dng, h trçl thàth 1p mâi 03 HTX/tO hçrp tác cO phii nit tham gia quãn l. 

3. Trong nhim kS',  80% phii nit, tré em là nan  nhân cilia bao  hrc gia dInh, 
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nan nhân mua ban ngi.thi tr v khi dugc phát hin du'cic các cp Hi h trq tip 
cn It nhât mt djch v trçl gilip xã hOi. 

4. Trong nhim kST, các cp Hi h tr It nht 2.250 h gia dInh dat  tiêu chI 
gia dlnh "5 khóng, 3 sgch" ben vüng; cap co s Hi däng k vâ thrc hin It nhât 
760 cong trInhlphân vic gop phân xây drng nông thôn rnâi và do thj van minh. 

5. Trong nhim k, cong nhn mi it nhât 4.600 hi viên; duy trI t' 1 thu 
hut hi viên tir 77% tth len. Hang näm, 85% tr& len co sâ Hi hoàn thành tot 
nhiêm vu. 

6. Hang näm, It nhât 30% chi hi truö'ng du'c nâng cao kin thiirc, k' nãng 
cong tác Hi thông qua hInh thirc tr?c truyên ciia các cap Hi. Cuôi nhim kS', 
100% can b Hi chuyên trách các cap s1r dung thành thao các phân rnêm Co ban 
trong cong tác HOi. 

7. Trong nhim kST, Hi LHPN cap tinh chü trI giárn sat It nhât 05 chInh sách vâ 
phân bin xã hi It nhât 05 d'çr thâo van bàn lien quan den phii nQ', tré em, gia dInh, bInh 
dàng giOi và to chüc Hi; Hi LHPN cap huyn, cap xâ tharn gia giám sat It nhât 05 
chlnh sách và gop It nhât 05 d? tháo van ban cüa cap üy, chInh quyên cñng cap. 

8. Trong nhim k, Hi LHPN cap tinh dê xuât thành cOng nh 02 tr& len 
chInh sách, dê an, dr an lien quan den phçi nU. 

Di hi quyêt djnh phát dng: 
Trong nhim 2021-2026, kp thôi phát dng phii nü' thçrc hin phong trào 

thi dna, cuc vtn dng và khâu dt phá do Trung ucmg Hi phát dng, gOm: 
Phong trào thi dua: Xây dng ngui phi7i ni Vit Narn thai di rnâi 
Cuôc vn dng: Xây drng gia dInh 5 không, 3 sch, gop phân vun däp giá 

tr gia dInh Vit Nam 
Khâu dt phá: 
(1)U'ng dçing cOng ngh thông tin trong hoat  ding Hi. 
(2) Dng hành xây dirng chi, to Phii nü vüng manh. 
Các khâu dt phá, nhim vi1 trçng thm cüa Hi LHPN tinh Lao Cai: Dê 

hoàn thành dugc m11c tiêu, chi tiêu chü yêu cüa nhiêm k' 2021 - 2026, trên Ca s 
quán trit và lãnh dao,  chi dao toàn diên các nhim vii, giái pháp chü yêu trên tat ca 
các linh v11c cia nêu trong Báo cáo chInh tr, dc bit tp trung lãnh do, chi dao 
thirc hin có kt qua 01 khâu dt phá và 03 nhim vi trpng tam sau: 

Khâudtphá: 
Ho trçl phii nü phát triên kinh te theo chuOi giá trj, tiêp cn thj truang. 
Ba nhim vii trQng tam: 

Nhim vii 2: Tham gia xây dtmg Dãng, h thông chInh tij, vn dng xã hi thirc hin bInh 
dng giOi. 

Nhirn vçi 3: Xây ding to chrc Hi viing rnnh, boat  dng chuyên nghip, hiu qua. 
II. Di hi giao Ban Chip hành Hi LHPN tinh khoá XVIII chi dao  các cap 

Hi vn dng phi nü toàn tinh thirc hin thãng 1çi các rniic tiêu, chi tiêu, nhim vu 
cüa phong trào phii n€i và hoat  ding Hi LHPN tinh nhim kS'  2021-2026 cia ducic 
Dai hi thông qua. 

III. Dii hi cia nghe Báo cáo kiem diem cüa Ban Chap hành Hi LHPN tinh 
khóa XVII, nhim kS'  2016 - 2021. Tihi kinh nghirn cüa khóa trux9c, Ban Chap hành 
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Hi LFIPN tinh khóa XVIII cn tip tic k thira, phát buy iju diem, khc phc han 
ché, khuyêt diem, tiêp tiic dôi mth phxang thic lãnh dao,  nãng cao chat h.rqng và hiu 
qua cong tác nhim ki  2021 - 2026. 

IV. Thông qua Báo cáo tong hqp kiên tham gia vào di,r tháo các van kin 
Di hi Phi nü toàn quOc lan thá XIII. Giao Ban Chap hành Hi LI-IPN tinh khóa 
XVIII tiêp thu kiên cüa Dai  hi, hoàn chinh báo cáo Doàn ChU tjch Hi LHPN 
Vit Nam theo quy djnh. 

V. Dii hi quyt d!nh  co câu,so lu'çrng üy viên Ban Chap hành Hi 
LHPN tinh khoa XVIII gom 29 fly vien: Tai Dai h9i da thong qua ket qua bau 
Ban Chap hành gôm 29 üy viên. Taj Hi nghj lan thir nhât, Ban Chap hành Hi 
LHPN tinh khoá XVIII dà quyêt djnh so luçmg Ban Thithng v1i là 9 doug chI, bâu 
tai Hi nghj là 9 dông chI. Dông chI Ha Thj Kliánh Nguyt duçic bâu gif chirc 
danh ChU tjch Hi LHPN tinh khóa XVIII, dông chI Thào Thj Tang và dông chI 
Vu Thi Tan duc bâu giU chüc danh Phó Chü tjch Hi LI-IPN tinh khóa XVIII. 
Dai hôi cting thông qua kêt qua bâu Doan dai biêu di du Dai hôi dai biêu Phu ntt 
toàn quôc lan thu XIII gôm 10 dai  biêu chInh thirc và 2 dai  biêu di.r khuyêt. Giao 
Ban Chap hành Hi LHPN tinh khóa XVIII hoàn chinh hôso ye kêt qua bâu ci, 
báo cáo Doàn Chü tjch Hi LHPN Vit Nam quyêt djnh chuân y theo quy djnh. 

VI. Di hi giao cho Ban Chap hành Hi LHPN tinh Lao Cai khóa XVIII, 
nhirn k5' 2021 - 2026 tiêp thu kién chi do cüa dông chI Ha Th Nga - Uy viên 
Ban Chap hành Trung uang Dáng, Chü tjch Hi LFIPN Vit Nam và dông chI 
Ding Xuan Phong- Uy viên Ban Chap hành Trung wmg Dáng, BI th..r Tinh üy, 
Trrnng Doàn di biêu Quoc hi tinh Lao Cai và can cir vao Nghj quyêt Dai  hi  dai 
biêu Phii nü tinh lan thr XVIII, Nghj quyêt Di hi dai  biêu Phii n toàn quôcxây 
dmg chung trInh, kê hoach  ciii the, to chirc lânh dao,  chi  dao  phi nU ôác dan tc 
trong tinh thc hin tháng lqi các mlic tiêu, nhim v1i nhim k' 2021 - 2026. 

Dai hi kêu gç1 toàn the can b, hi viên, ph nU trong tinh phát huy truyén 
thông doàn két, chI ti,r 1irc, tir cix?ing, nêu cao tinh than trách nhim, khàc phiic 
m9i khó khän, quyêt tam thirc hin thäng 1i chi tiêu, nhim vi Nghj quyêt Dai  hi 
dai biêu Phii nü tinh Lao Cai lan thir XVIII, nhim k' 2021-2026 dê ra; cüng Dàng 
b, chInh quyen và nhân dan các dan tc trong tinh thirc hin thäng lçii các m1ic 
tiêu phát triên kinh té, van hóa, xâ hi, quôc phông, an ninh; gop phan xay dirng 
tinh Lao Cal tiêp tiic là tinh phát triên cUa vüng Trung du, Mien nüi phIa Bäc./. 

Noinhân: 
- Doàn Chü tich Hôi LHPN Vit Nam (B/c); 
- Ban Thu?mg vi Tinh üy (B/c); 
- Uy viên BCH HOi  LHPN tinh khóa XVIII; 
- ITi LHPN huyni'thj/thành phô; 
- Dcm vi tnrc thuOc; 
- Các Ban chuyên môn; 
- Luu VT, Ho sc DH. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

