
Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tân Khánh, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

Sáng ngày 7/4 /2021, Hội LHPN xã Tân Khánh đã long trọng tổ chức Đại hội 

đại biểu Phụ nữ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 

  



 

Các đại biểu dự Đại hội. 

Dự Đại hội có đồng chí Đặng Văn Nghiêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện Ban Tổ chức – Nội vụ huyện, Ban Dân 

vận Huyện ủy, Hội LHPN huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền, trưởng các ban ngành, 

đoàn thể xã, bí thư chi bộ thôn và 95 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn một 

nghìn phụ nữ trong xã. 

 



Đ/c Phó chủ tịch Hội LHPN xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động phong 

trào hội nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tân Khánh đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động 

phong trào Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải 

pháp thực hiện nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong 5 năm qua, Hội 

LHPN xã Tân Khánh đã đoàn kết, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia các phong trào 

hoạt động Hội, xây dựng Hội vững mạnh. Trong đó, Hội đã kết nạp được gần 300 hội 

viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ lên trên 1.600 hội viên. Bên cạnh đó, Hội triển 

khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 

xây dựng gia đình hạnh phúc”; hai 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” gắn với 

phong trào phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, bằng việc xây 

dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 3 sạch xây dựng NTM” vận động cán bộ hội viên tham 

gia bảo vệ môi trường. Hội Phụ nữ xã phát động các chi hội tổ chức trồng các tuyến 

đường hoa, tổ chức dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm theo định kỳ hàng 

tháng, xây dựng mô hình xây dựng mô hình "Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu 

cơ tại hộ gia đình" ở các chi hội đã thu hút đông đảo gia đình hội viên tham gia. Hội 

Phụ nữ xã tham gia làm đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện, vận động hội viên và 

Nhân dân tham gia mua bảo hiểm. Hàng năm, Hội vận động hội viên mua thẻ BHYT 

thông qua tổ chức là 1.820 thẻ, nâng tỷ lệ người dân tham gia  BHYT ở xã đạt 94,5%. 

 

Đ/c Đặng Văn Nghiêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội. 



  

  

 
  

 
  



 
  

 
Đ/c Chủ tịch HLHPN huyện và lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

    Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây 

dựng gia đình hạnh phúc, nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ xã đã tổ chức sinh hoạt và nói 

chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình, ma túy, mại dâm, chăm sóc sức 



khỏe phụ nữ và trẻ em gái, phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai cho 

hơn hai nghìn lượt hội viên phụ nữ; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức 08 

đợt truyền thông lồng ghép về SKSS cho chị em phụ nữ. Hội phụ nữ xã còn triển khai 

tuyên truyền vận động cán bộ hội viên ủng hộ xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, 

Quỹ vì phụ nữ nghèo, quỹ Mái ấm tình thương. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã vận 

động xây dựng quỹ Mái ấm tình thương được 12.500.000 đồng, Quỹ Học bổng hoàng 

ngân là 15.000.000 đồng. Trong 5 năm Hội phụ nữ xã Tân Khánh đã tặng 45 suất quà, 

trị giá 22 triệu đồng cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tặng học bổng 

cho 22 cháu học sinh con cán bộ, hội viên có thành tích cao trong học tập có hoàn 

cảnh khó khăn với tổng số tiền là trên 14 triệu đồng và trao quỹ tiếp bước đến trường 

cho 01 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với NHCSXH huyện trao 53 

cặp lá yêu thương, trị giá trên 21 triệu đồng cho 2 học sinh có hoàn khó khăn. 

  

 

Đoàn chủ tịch Đại hội. 

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội phụ nữ xã Tân Khánh đã phối hợp với 

Ban nông nghiệp tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ cho 650 lượt hội viên; phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Vụ 

Bản, Trung tâm giống cây trồng tỉnh Nam Định, Trung tâm thủy Đặc sản tỉnh Nam 

Định mở 07 lớp dạy nghề: Đan thủ công; nuôi cá nước ngọt, ba ba, ếch; trồng lúa 

nước, nuôi lợn nái; may công nghiệp cho  212 học viên lao động nông thôn. 

Ngoài ra, Hội phụ nữ xã khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay từ các kênh của 

Nhà nước gồm: Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT huyện với tổng nguồn vốn 



là 3,118 tỷ đồng, giải quyết cho 125 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ vậy đời 

sống của chị em phụ nữ trong xã ngày một nâng cao. Thông qua đó, Hội đã giúp cho 

10 hộ nghèo có phụ nữ thoát nghèo. 

 

  

 

Các đại biểu tham luận tại Đại hội. 



Trên cơ sở thực tiễn hoạt động Hội LHPN xã nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đánh giá 

rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào, hoạt động hội; đề ra giải pháp 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Hàng năm 100% 

cán bộ Hội, 85% trở lên hội viên phụ nữ được tuyên truyền về chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có 95% trở lên các bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ 

được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Hỗ 

trợ, giúp đỡ 85% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch. 100% chi hội duy 

trì mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM 

kiểu mẫu”. 100% hộ có phụ nữ nghèo, 80% hộ cận nghèo có phụ nữ về vốn, kiến thức, 

kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế; 100% chi hội, 75% hộ gia đình trở lên 

hiện thực mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. 100% chi hội duy 

trì nề nếp dọn vệ sinh môi trường, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực; trồng và 

chăm sóc tuyến đường hoa theo đúng tiêu chí: xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền vận 

động hội viên phụ nữ cùng Nhân dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở 

lên. 

Phấn đấu 85% trở lên hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi tham gia sinh hoạt Hội. 

Đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu tập hợp thêm hơn 100 hội viên, nâng tỷ lệ tập hợp hội 

viên lên 75%. 100% chi hội trưởng được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, 

phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 60% cán bộ sử dụng Zalo, Facebook trong thực hiện 

nhiệm vụ công tác hội. 

 

BCH Hội LHPN phụ nữ xã Tân Khánh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội. 



Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội Hội LHPN xã Tân 

Khánh lần thứ XX đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026, 

bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh văn nghệ tại Đại hội 

  

 
  

  

 



  

  

 
  

  

 
 


