
Đồng chí Bí thư Thành ủy thăm, chúc mừng tập thể cán bộ Hội LHPN thành 

phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. 

         Sáng ngày 20/10/2022, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban 

xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể 

cán bộ Hội LHPN thành phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN 

Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022). 

 

Quang cảnh buổi gặp mặt 

         Trong không khí vui mừng, phấn khởi, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng 

chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Anh Tuấn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể 

cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Nam Định. Đồng thời ghi nhận, biểu dương 

những nỗ lực, cố gắng, cống hiến và những kết quả của các cấp hội, hội viên phụ 

nữ trong thành phố đã đạt được trong thời gian qua. 



 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch HĐND thành phố gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ Hội LHPN 

thành phố cùng toàn thể các chị em phụ nữ trong toàn thành phố. 

         Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Những năm qua, Hội LHPN thành 

phố và các cấp hội, hội viên phụ nữ thành phố đã có nhiều đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều phong trào, hoạt động và các chương 

trình, dự án hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, bình đẳng giới… 

đã phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung 

của thành phố. 

         Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố 

và các cấp hội phụ nữ trong thành phố Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống 

tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, vượt qua khó khăn, tích cực rèn luyện, phấn 

đấu, trau dồi kiến thức, tự tin, sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

giai đoạn mới; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay ở cơ 

sở để đưa phong trào, hoạt động của hội ngày càng phát triển, khẳng định vai trò, 

vị thế của hội, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương Thành Nam. 



 

Đồng chí Khương Thị Lan - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố 

báo cáo những kết quả nổi bật trong thời gian vừa qua của Hội LHPN thành 

phố 

         Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố, đồng chí Khương Thị Lan - 

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo 

điều kiện của các đồng chí lãnh đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp đối 

với phong trào, hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Đồng thời, báo cáo khái quát 

một số kết quả nổi bật của Hội LHPN thành phố đã đạt được trong thời gian qua. 

         Trong năm 2022, các cấp Hội phụ nữ thành phố nghiêm túc triển khai thực 

hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chuyên đề của Đảng bằng những hoạt động thiết 

thực, hiệu quả gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Nam 

Định nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở 

khó khăn.Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chủ 

đề của năm “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 



 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, 

Văn phòng Thành ủy tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ Hội LHPN thành 

phố nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 

         Hội LHPN thành phố phát động Hội viên tham gia xây dựng quỹ học bổng 

Hoàng Ngân với số tiền hơn 128 triệu đồng, trao tặng 233 xuất học bổng cho con 

cán bộ hội viên phụ nữ có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021 – 2022. 

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát 

động. Trong năm 2022, các cấp hội đã vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 

23 cháu bé là trẻ mồ côi cha/mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu 

thương” nhân dịp tết nguyên đán Nhâm dần, các cấp hội LHPN thành phố tổ chức 

thăm hỏi, tặng 778 xuất quà trị giá hơn 218 triệu đồng cho các gia đình hội viên 

phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

         Thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Nam Định tiết kiệm mua BHYT – Vì sức 

khỏe gia đình”, trong 6 tháng đầu năm đã làm thủ tục cho 1.200 phụ nữ mua thẻ 

BHYT thông qua kênh của Hội; Hội LHPN thành phố đã xây tặng 04 mái ấm tình 

thương với tổng trị giá 120 triệu đồng; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của 

phụ nữ, triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, 

phát triển kinh tế; quản lý tốt các nguồn vốn vay nhận ủy thác của Ngân hàng 

CSXH, TYM; giúp đỡ phụ nữ nghèo, cận nghèo là chủ hộ thoát nghèo thông qua 

các hoạt động cho vay vốn, giới thiệu việc làm. Tính đến hết tháng 9/2022 đã có 

trên 333.000 hội viên phụ nữ tham gia vào các mô hình tiết kiệm của 358 tổ với 

tổng số tiền 42.027 triệu đồng; chủ động khai thác trên 124,891 triệu đồng các 

nguồn vốn cho gần 8.000 chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển 



kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của 

thành phố. 

         Các cấp hội luôn chủ động tham gia các hoạt động xây dựng đô thị văn minh, 

giữ gìn TTATGT, TTĐT, phòng chống TNXH... và đặc biệt làm tốt công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời hội viên phụ nữ phòng, chống dịch covid 19 

hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương và của Hội cấp trên. Duy trì hiệu 

quả 14 mô hình thu hút Hội viên của 264 CLB/tổ/ nhóm với hơn 15.000 thành 

viên tham gia. Trong 9 tháng đầu năm phát triển 413 hội viên mới tham gia vào 

tổ chức Hội. chị em phụ nữ các cấp Hội luôn tích cực tham gia các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa nhiều việc làm hay, 

điển hình tiên tiến trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ thành phố Nam 

Định./. 

Nguồn:thanhpho.namdinh.gov.vn 


