
Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Giao Thủy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

     Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội 

LH Phụ nữ huyện Giao Thủy tiếp tục thực hiện phong trào “Phụ nữ Giao Thủy 

chung sức tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”. Hàng năm, mỗi 

cơ sở hội có ít nhất một loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khỏe. Phối 

hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 500 - 1.000 lao động nữ. Vận động 

phụ nữ tham gia xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; phấn đấu đến cuối 

nhiệm kỳ 100% hộ gia đình thực hiện mô hình phân rác thải tại nguồn. Phấn 

đấu hàng năm xây dựng, sửa chữa từ 2 - 3 mái ấm tình thương, tặng 100 suất 

quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phát thưởng cho 100 cháu là con của 

hội viên phụ nữ có thành tích xuất sắc trong học tập. Đến hết nhiệm  kỳ, tỷ lệ tập 

hợp hội viên tăng 2% … 

  

 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

     Hội LHPN huyện tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Giao Thủy lần thứ XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy; 

đồng chí Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành 

Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư 



huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng 199 đại biểu đại diện trên 44.500 hội viên 

trong huyện. 

 

Đồng chí Phạm Thị Đăng - Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 phát biểu khai mạc Đại hội   

     Nhiệm kỳ qua, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội” các 

cấp hội tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động 

mang tính sáng tạo, đột phá thiết thực đi vào chiều sâu hướng về cơ sở, thực hiện có 

trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp hội Phụ nữ 

t  huyện đến cơ sở đã vư t qua mọi khó kh n, n ng động, sáng tạo, n  lực, phấn đấu 

vươn lên giành đư c những kết qu  toàn diện trên các l nh vực. Nổi bật là 11 11 chỉ 

tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ XX đề ra đều đạt và vư t. Các cấp Hội 

đã tích cực đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu giới thiệu với Đ ng về cán bộ nữ. Tỷ lệ nữ 

đư c bầu vào BCH đ ng bộ huyện khóa XXVI là 8 41 đông chí. Một trong các phong 

trào thi đua có sức hút mạnh mẽ đối với phụ nữ trong nhiệm kỳ đó là phong trào “Phụ 

nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Xây dựng đư c 

283 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM bền vững và phát triển” 

tại 100% chi hội. Đã thành lập 64 nhóm với hàng nghìn hội viên tham gia, mua gần 

470 thẻ BHYT tặng cho phụ nữ nghèo có hoàn c nh khó kh n; vận động đư c gần 

34.630 người dân mua thẻ BHYT qua đại lý thu của hội góp phần nâng tỷ lệ bao phủ 



BHYT trong huyện đến hết tháng 6 2021 là 94,7%. Chỉ đạo 100% chi hội ch m sóc 

và trồng mới 52 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 125 km, tạo c nh quan Xanh - 

Sạch - Đẹp. Triển khai Đề án“Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự 

qu n” đã có gần 130 tuyến đường do Phụ nữ tự qu n đư c gắn biển. Nhân rộng mô 

hình “Xử lý rác th i hữu cơ tại hộ gia đình” tới các xã, thị trấn. Trước sự bùng phát và 

diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cấp hội Phụ nữ trong huyện đã có nhiều 

hoạt động thiết thực trong công tác phòng chống dịch như: Vận động các doanh 

nghiệp may gần 15.000 khẩu trang cấp phát miễn phí; 120 bánh xà phòng diệt khuẩn, 

10 dung dịch sát khuẩn, 390 suất quà với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Chung tay 

giúp đỡ đồng bào miền Trung vư t qua bão lũ, cán bộ hội viên phụ nữ trong huyện đã 

cùng các tổ chức đoàn thể vận động ủng hộ gần 3 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm như: 

gạo, mỳ tôm, sữa, quần áo…Thông qua phong trào thi đua và các cuộc vận động đã 

có trên 240 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các l nh vực. Có 50 tập thể và 7 cá 

nhân đư c TW Hội, các bộ, ngành TW, UBND tỉnh và hội LHPN tỉnh khen thưởng. 

 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy tặng bức trướng của BCH Đảng 

bộ huyện cho Hội LHPN huyện 



 

Đồng chí Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc 

mừng Đại hội 

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí 

Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ghi nhận những thành tích của 

các cấp Hội Phụ nữ huyện đã đạt đư c trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới các 

cấp hội Phụ nữ cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những nội dung, quan điểm, tư 

tưởng chỉ đạo trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đ ng về công tác phụ nữ; các kết 

luận, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đ ng bộ huyện về xây dựng Đ ng và 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Phát huy thế mạnh của phụ nữ trên 

tất c  các l nh vực, đồng thời ch m lo b o vệ quyền và l i ích chính đáng, h p pháp 

của phụ nữ. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện mục tiêu v a phát 

triển kinh tế v a phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức và nâng cao chất lư ng các 

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thúc đẩy việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là trong xây 

dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thường xuyên ch m lo củng cố tổ chức Hội 

vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Coi trọng công 

tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lư ng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu 

cầu công tác Hội trong giai đoạn mới. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội phụ nữ huyện 



khoá XXI xây dựng chương trình công tác cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ mà 

Nghị quyết Đại hội đề ra để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. . 

 

Ban chấp hành Hội LH Phụ nữ huyện Giao Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 

     Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN Giao Thủy tiếp tục thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nước do tổ chức Hội phát động và phong trào “Phụ nữ Giao Thủy chung sức 

tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”. Hàng n m, m i cơ sở hội có ít 

nhất một loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khỏe; m i cơ sở hội giúp ít nhất 

2 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Phối h p đào tạo nghề và giới thiệu việc 

làm cho 500 - 1.000 lao động nữ. Vận động phụ nữ tham gia xây dựng s n phẩm đạt 

tiêu chuẩn OCOP. Phấn đấu hàng n m giúp 100% phụ nữ nghèo, 80% trở lên hộ cận 

nghèo đư c h  tr  vốn vay, kiến thức để s n xuất kinh doanh. Có 100% cán bộ Hội, 

95% hội viên phụ nữ trở lên đư c học tập, tuyên truyền về chủ trương chính sách của 

Đ ng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động; 80% 

phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình đư c phát hiện; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% 

hộ gia đình thực hiện mô hình phân rác th i tại nguồn...Đến hết nhiệm  kỳ, tỷ lệ tập 

h p hội viên t ng 2%; hàng n m tổ chức giám sát ít nhất 1 vấn đề liên quan đến phụ 

nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Phấn đấu hàng n m xây dựng, sửa chữa t  2 - 3 mái ấm 

tình thương, tặng 100 suất quà cho phụ nữ có hoàn c nh khó kh n và phát thưởng cho 

100 cháu là con của hội viên phụ nữ có thành tích xuất sắc trong học tập… 



     Đại hội đã bầu 22 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021 -2026 và 17 đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XVII diễn ra 

trong thời gian tới . . 

Nguồn: http://giaothuy.namdinh.gov.vn/ 


