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NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021 

Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 được tiến hành trong 03 ngày, từ ngày 05 đến ngày 
07 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Trường Chính trị thành phố 
với tổng số 204 đại biểu được triệu tập.  

QUYẾT NGHỊ 

I. Thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Hội 
và phong trào phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016; phương 
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban Chấp hành Hội 
LHPN thành phố Đà Nẵng khóa XII trình Đại hội. 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

1. Mục tiêu tổng quát: Đoàn kết, phát huy vai trò của phụ nữ 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần của phụ nữ; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững 
mạnh; nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ 
nữ; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Đà Nẵng “Tự tin, tự trọng, 
trung hậu, đảm đang, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. 

2. Các chỉ tiêu cơ bản: 

Chỉ tiêu 1: 100% cơ sở Hội tổ chức cho 100% cán bộ, 80% hội 
viên phụ nữ học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố và của Hội; phát hiện, 
xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được ít nhất 03 mô 
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hình/cách làm hoặc phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào 
thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.  

Chỉ tiêu 2: Hàng năm, 100% cơ sở Hội tổ chức được ít nhất 01 
hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể 
thao; duy trì và phát huy hiệu quả tủ sách phụ nữ. 

Chỉ tiêu 3: 100 % cơ sở Hội tổ chức thực hiện tốt các mô hình, 
phong trào về bảo vệ môi trường góp phần xây dựng thành phố bền 
vững về môi trường. 

Chỉ tiêu 4: Hàng năm, mỗi chi hội phụ nữ vận động, hỗ trợ để 
tăng thêm 1-2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. 80% 
hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về 
xây dựng gia đình hạnh phúc. 100% cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền 
cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi các kiến thức chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và chế độ dinh dưỡng hợp lý, 70% hộ gia đình có con từ 
0-16 tuổi được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi, dạy con, cháu 
theo các giai đoạn phát triển của trẻ. 

Chỉ tiêu 5: Phấn đấu xây dựng, sửa chữa 300 “Mái ấm tình 
thương”. Tích cực tham gia thực hiện chủ trương xây dựng, sửa chữa 
nhà ở cho gia đình chính sách, dân tộc theo chỉ tiêu Thành ủy giao. 

Chỉ tiêu 6: Tích cực vận động hội viên tham gia thực hành tiết 
kiệm, phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt dư nợ 30 tỷ đồng; hỗ trợ ít nhất 
cho 6.000 hội viên phụ nữ được vay vốn từ Quỹ “Hỗ trợ Phụ nữ phát 
triển”; 80% trở lên hộ phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ, trong đó có 
15 - 20% hộ được giúp thoát nghèo góp phần thực hiện hiệu quả “Đề 
án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 
2020”; tích cực khai thác nguồn lực và nâng cao hiệu quả các mô 
hình hoạt động nhằm tạo nguồn thu hỗ trợ cho hoạt động của Hội. 

Chỉ tiêu 7: Tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 
30.000 lao động nữ. Phấn đấu mỗi năm toàn thành phố giúp ít nhất 
50 phụ nữ khởi sự kinh doanh, lập nghiệp. Đến cuối nhiệm kỳ, 
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thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 5 tổ hợp tác/tổ liên 
kết sản xuất. 

Chỉ tiêu 8: Tăng cường công tác phát triển hội viên mới, phấn 
đấu hàng năm phát triển 1 - 2% hội viên. Đảm bảo 100% cán bộ Hội 
chủ chốt các cấp được bồi dưỡng nâng cao năng lực và đạt chuẩn chức 
danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định; 100% 
cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ. 

Chỉ tiêu 9: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, cấp thành phố và quận, 
huyện đề xuất được ít nhất 5 chính sách, cấp xã, phường đề xuất ít 
nhất 2 chính sách. Mỗi cấp Hội giám sát ít nhất 05 chính sách, pháp 
luật, phản biện xã hội ít nhất 05 văn bản dự thảo có liên quan. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:  

3.1. Về phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động:  

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, 
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Phụ 
nữ Đà Nẵng - Cử chỉ đẹp, sống văn minh” và 2 cuộc vận động xây 
dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, 
tự trọng, trung hậu, đảm đang”. 

3.2. Về các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016 - 2021, tập 
trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: 

- Tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, xây dựng gia đình 
hạnh phúc  

+ Tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực 

+ Vận động, hỗ trợ phụ nữ  xây dựng gia đình hạnh phúc  

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững 

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội 
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+ Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh 

+ Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện 
giám sát, phản biện xã hội  

+ Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế 

4. Các giải pháp chủ yếu: 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả về nội dung và 
phương pháp. Tập trung tuyên truyền miệng tại các buổi sinh 
hoạt Hội. 

- Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để phục vụ công tác chỉ 
đạo; tham mưu, đề xuất chính sách, phản biện xã hội. 

- Phát huy nội lực, thế mạnh của hội viên, phụ nữ và tăng cường 
khai thác các nguồn lực xã hội 

- Nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp  

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 
Chấp hành Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, khoá XII, nhiệm kỳ 
2011 - 2016. Từ bài học kinh nghiệm của khoá trước, BCH Hội 
LHPN thành phố Đà Nẵng khoá XIII tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi 
mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội LHPN các cấp 
và các tầng lớp phụ nữ thành phố đóng góp vào Dự thảo Báo cáo 
chính trị của BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam trình Đại hội 
đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Dự thảo Điều lệ Hội LHPN 
Việt Nam bổ sung, sửa đổi.  

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thành 
phố Đà Nẵng khoá XIII gồm 43 chị; kết quả bầu Đoàn đại biểu dự 
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gồm 12 đại biểu chính 
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thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố 
Đà Nẵng khoá XIII hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo 
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam để quyết định 
chuẩn y theo quy định. 

V. Giao Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XIII xây 
dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh 
chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn. 

Với tinh thần “Đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo 
của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây 
dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Đại hội 
đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kêu gọi 
toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thành phố phát huy 
truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố 
Đà Nẵng lần thứ XIII đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện 
các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an 
ninh của thành phố trong giai đoạn mới./. 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
        LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021 

 


