
HOT LHPN TINH THAI BINH CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
BAN THU'O'NG vu Dc 1p - Tii' do - Hn1i phtIc 

S& 84/KH-BTV Thai Blnh, ngày 17 tháng 8 nám 2022 

KE bACH 
D!nh hu'ó'ng hoit dng trçng tam nm 2023 

Thuc hiên K hotch s 77/KH-DCT ngày 26/7/2022 cüa Doàn chü tjch Trung 
uong Hôi LHPN Viêt Nam v dinh hu'ó'ng nhiçm vy trQng tam nám 2023; can cir 
Chuung trInh hoat dng toàn khoá thirc hin Nghj quyt Dti hi di biu ph ntr toàn 
quc 1n thir XIII và Nghj quyt Di hi dai  biu phii nU tinh Thai Binh 1n thi XVI 
ciia Ban Chp hành Hôi LHPN tinh Thai BInh; Ban Thuà'ng vi Hi LHPN tinh djnh 
huông hot dng tr9ng tam nàm 2023 nhu sau: 

A. MUC DICH, YEU CAU 

1. Trin khai có hiu qua Nghj quyt D.i hi d?i  bik phi nit toàn quc ln thir 
XIII, Ng quy& Di hôi di biu phi nU' tinh Thai BInh 1n thir XVI và Nghj quyt 
Di hi dai biu phii n các cp nhim kS'  202 1-2026 gn vol thrc hin các nhim v 
chInh trj cüa tinh, cüa da phu'o'ng nam 2023. 

2. Các cp Hôi barn sat K hotch djnh hung hott dng trng tam näm 2023 
ciia Hi cap trên, Nghj quyt Dai  hi ph nü các cp nhim k' 202 1-2026 và nhim 
v chInh trj cüa da phirnng d xay dirng K hoich nàm 2023 phà hçp và dam bão 
khã thi, hiêu qua. 

B. NQI DUNG 

I. Chü d nàm 2023 

Chñ d: Tçp trung xay c4cng  cct sà H5i, trQng tam là ndng cao náng lc can b 
Hói co'só'. 

II. Môt so chi tiêu co' ban 

(1)- 100% ca s Hi duy trI thu'O'ng xuyên hott dng vn dng phii n nâng 
cao kin thirc, trau di dao dtrc, rèn luyn sirc khóe. 

(2)- 100% co sO' Hi, trong do mi Hi LHPN co' sO' giñp it nht 02 h gia dInh 
hi viên ph nü thoát nghèo, thoát cn nghèo. 

240 phi,i nü là chü doanh nghiêp, quân 1 hçip tác xà, tO hçp tác, chü h kinh 
doanh duc Hi h tn nâng cao näng lirc. 

Duy trI, phãt tnin hot dng cüa các hçp tác xa và t hçp tác có phi.i ntr tham 
gia quàn 1 dã thành lap; vn &5ng, h trçi thành 1p mO'i 01 hçp tác xã có phii nü 
tham gia quàn 1. 
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(3)- 80% phii n, tré em gái là nn nhân cüa bo 1rc gia dInh, nan  nhân mua 
ban ngui trô v khi dugc phát hin duqc các cp Hi tr tr? tip cn It nht mt dch 
vi1 trç gi1ip xã hi. 

(4)- 100% chi hi phçi nQ, trong do mi chi hi phi nct 4n dng, h trg them 
02 h gia dInh dtt tiêu chI "gia dInh 5 không, 3 sch" hoc "gia dlnh 5 có, 3 sach". 

100% Ca s Hi, trong dO mi Hi LHPN ca s có It nht 01 cong trinh hoc 
phn vic gop phn xay dirng nông thôn mâi, do thj van minh và xay dimg nông thôn 
mó'i nâng cao, nông thôn mâi kiu mu. 

(5)- 100% ca s Hi có mô hmnh tp hçp, thu hitt hi viên và sinh hoat hiu 
qua; phát trin m0i 1.500 hi viên. 

(6)- 100% can b chuyên trách các cp Hi sü diing thành thao các phn mm 
ca ban trong Cong vic; 100% chi hi truàng ducc tp hun nghip vii cong tác Hi. 

(7)- Hi LHPN tinh chü trI giám sat it nht 01 chInh sách Va phàn bin xã hi it 
n1it 01 dir thào vAn bàn lien quan dn phi nU, tré em, gia dInh, bInh ding giâi và th 
chüe Hôi; 

Mi Hi LHPN huyn, thành ph chü trI giám sat It nht 01 chinh sách và gop 
it nht 01 dir thão vAn bàn cüa cp üy, chinE quyn; 

Mi Hi LHPN xà, phuông, thj trn giám sat it nht 01 chInh sách và gop ' It 
nht 01 d%r thão vAn bàn cña cp üy, chInh quyên. 

III. MIt so 1ioit dng tr9ng tam cong tác Hi nám 2023 

1. Hi LHPN tinh phát dng dçit thi dua dc bit vri chü d: Can bç5, hç5i vien 
phy nil' Thai BInh tIch cy'c xáy dmg to' cht'c Hç5i ccl sà vibng mgnh. 

2. Trin khai, t chüc thirc hin phong trào thi dna Xây dy'ng ngzthi phy nib 
Thai .BInh thai &i mó'i; cuc 4n dng Xây dy"ng gia dInh 5 không, 3 sgch; 

3. Trin khai, t chrc thrc hin 03 khau dt phá. 

(1)- (J'ng dyng cong ngh thông tin trong hoqt dng Hç5i, 

(2)- Xáy dyng chi hç5i, to2  phy nil' vfrng mgnh, 

(3)- HO trctphy nib san xut nOng nghip theo hu'O'ng hIbu cci. 

4. Trin khai, t chCrc thrc hin 3 nhim v11 tr9ng tam 

(1)- 1Vhim vy 1: Ho trcrphy nfrphát trié'n, h5i nh2p và vun dp giá trj cia gia 
dlnh Viêt Nam; 

(2)- Nhim vy 2: Tham gia xây dyng Dáng, he thO'ng chInh trf,  vn dç5ng xâ hçäi 
thz!c hin bInh do'ng giái; 

(3)- Nhiem vy 3. Xáy dyng tO' cht'c H5i vilng ingnh, hoqt dng chuyên nghitp, 
hiu quth. 
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5. Trin khai, t chiic thue hiên eác hoat dng, sr kin sau: 

5.1. T ehtrc Giao lu'u Dan vu và th due th thao nhân k nirn 113 nàrn ngày 
Quôc tê Phii nu 8/3, 1983 nãrn Khi nghia Hai Ba Tru'ng: 

- Hi LHPN cp c si, cp huyn vâ các dGn vj trrc thuc Hi LHPN tinh: T 
chirc Giao luu Dan vu và th due th thao (nu có dMu kiên t chic) và tham du' Giao 
luu Dan vu và the due th thao do Hôi LI-EN huyên, thành ph và tinh t chirc. 

- Hôi LI-IPN tinh: t chüc Giao lu'u Dan vu và th duc th thao cp tinh và 
tham dir Giao 1uu Dan vu và th diic th thao toàn que nàm 2023 do TW Hi LHPN 
Viêt Nam to chirc. 

5.2. Hung irng Ngày Gia dInh Vit Nam 28/6; Tháng hành dng quôc gia ye 
phông, cMng bo 1rc gia dInh (tháng 6 hang näm): Hi LHPN tinh t chirc hi nghi/ 
hi thâo/toa dàmlgiao lu'u mô hlnh. 

5.3. Hu'ng rng Ngây rnôi tru'ô'ng th gii (5/6); Tng kt 5 näm thirc hin 
phong trào chng rác thai nhica: Hi LHPN tinh t chilte hi nghj/ hi thâo/toa 
dàm/giao liru mô hInh. 

5.4. Tang kt 10 nàm thre hin Nghi quyt s 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 cüa 
Ban Chip hânh Trung uong Dáng khóa XI v "Tang cztàng và dái mi s ldnh dço 
cta Dáng di vó'i cong tác dan vn trong tInh hInh ma?' trong h thng Hi (Gin vi 
Hi nghj so k& cong tác Hi 6 tháng d.0 näm). 

5.5. So kt giQ'a nhim k thrc hin Ngh quyt Di hi dáng toàn quc 1n thr 
XIII; Nghi quyt Di hi Dáng b tinh 1n thilr XX và Nghi quyt Di hi Dáng eác 
cp nhiêm kST 2020-2025 trong h tMng Hi (Gn vi Hi nghj so kt cong tác Hi 6 
tháng du näm). 

5.6. T chirc giao lu'u Chü teh Hi LHPN co' sO' tiêu biu: 

- Hôi LHPN huyên, thành ph vâ eáe don vj trirc thue Hi LHPN tinh: T 
chre Giao 1u'u Chü tich Hôi LI-IPN co sO' tiêu biu và chon Chu tieh Hôi LHPN co sO' 
tiéu biu tham du Giao hru Chü tich Hôi LHPN co sO' tiêu biu do Hôi LHPN tinh t 
chO'c. Thirc hin trong tháng 9/2023. 

- Hôi LHIPN tinh: t chrc Giao lu'u Chü tich Hôi LHPN co sO' tiêu biu cp tinh 
va tham du Giao lu'u Chü tjch Hôi LHPN co sO' tiêu biu toàn quc nàm 2023 do TW 
Hi LHPN Vit Nam t chirc. Thrc hin trong tháng 10/2023. 

5.7. To chu'c ngày Phit nil' khri nghip nãm 2023: 

- Hi LHPN huyn, thành pM: T chrc Ngày phi nü khO'i nghip nàm 2023 
Cp huyn, thành pM (nu có diu kin t chirc) vu tham dir Ngày phu nu khO'i 
nghip tinh Thai BInh nàm 2023. 
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- Hi LHPN tinh: to chirc Ngày phi nü' kh&i nghip tinh Thai BInh nàrn 2023 

vào du tháng 10/2023 và tham dr Ngày phi nü khO'i nghip toàn quc näm 2023 do 

TW Hi LHPN Viêt Narn t chüc. 

5.8. SG kêt S nárn thuc hiên Chi thi so 21-CT/TW cüa Ban BI thu v tié tuc 

dá'y mqnh cong tOc phi ni' trong tin/i hInh mài trong h thng Hi; Hu'ng irng Ngày 

Pháp luát Vit Narn (09/11), Tháng hành dç5ng vi bInh dng giài và phông chng bio 

lcc trên cci th gi&i (15/11-15/12), Ngày The' giO'i xóa bO bçio lcc ddi vi ph nI' 

(25/11): Hi LHPN tinh t chrc hOi  nghjitoa dam, thii gian: trong tháng 11/2023. 

III. Triên khai và to chñ'c thirc hin các Chuong trInh mtic tiêu quôc gia, 

các d an, chu'ong trInh phi hyp 

- Chiên lugc phát triên gia dInh Vit Narn dn nàrn 2030 cüa Thu tuóng ChInh phü. 

Chuong trInh mic tiêu quc gia Xáy ding nOng thOn inâi giai doii 202 1-

2025: Triên khai, to chirc các hot dng tic hin chuGng trInh. 

- Chu'cing trInh rnc tiêu quc gia vé giám nghèo giai dogn 2021-2025. Triên 

khai, t clnirc các hoit dng thirc hin clurcmg trInh. 

- D an Ho trQ' pht ni khO'i nghip giai dozn 201 7-2025 cua ChInh phü: T 

chuc các hot dng thirc hin d an. 

- D an Tuyên truy'n, giOo dyc, vn dç5ng, hO trQ' ph ni tham gia giái quyé't 

in5t s vá'n d xâ hç5i lien quan dn ph nI giai doqn 2017-2027 cüa ChInh phü: To 

chjirc các hot dng thirc hin d an. 

- D an Bi dw&ng can bç5, cOng chc Hç5i Lien hip Ph n các cá'p và Chi hç5i 

tru'O'ng Phi nh' giai doçzn 2019-2025 theo Quyt ctjnh s 1 893/QD-TTg, ngày 31 

tháng 12 nàm 2018 cua Thu tuóg ChInh phü (gpi tt là D an 1893): To chirc các 

hott dng thrc hin D an. 

- D an Phông ngIca và thigphó vO'i bçio 11!c trên co sO'giO'i giai doçzn 2016 -2020 

tárn nhIn 2030 cüa ThU tuing Chinh phi: T chirc các hot dng thirc hin D an; 

- Nghi. quyët s 01-NQ/TU ngày 05/5/2016 cüa Ban Chap hành DUng b tinh 

ye tang cu'O'ng sc länh do cia cOc cá y, t chi'c dáng trong vic cái thin mOi 

tru'O'ng dOu tu', kinh doanh; 

- Nghi quyt s 01-NQ/TU ngày 04/10/202 1 cua Ban Chap hUnh DUng b tinh 

ye tiê'p tic dá'y mgnh xáy dung nOng thOn rnó'i, coi trQng xáy dy'ng nOng thOn mO'i 
ndng cao, nOng thOn mâi kieu rnáu giai doQn 2021-2025, dinh hu'&ng dn nám 2030; 

- Ngh quyêt s 02-NQ/TU ngày 19/11/202 1 cua Ban Chap hUnh DUng b tinh 

v chuyé'n dO'i s tinh Thai BInh dé'n nàrn 2025, dfnh hu'&ng dé'n nárn 2030, 

- CUc Ngh quyt, K& 1un cüa BCH, BTV Tinh ñy. 
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- D an Xây dyng con ngu'ô'i phát trié'n toàn din v trI tue;  tw tzthng, dgo dtc 
và the chat dáp &ng yêu cu CNH, HDH dd't nicó'c giai dogn 2015 -2020 tdm nhIn 
2030 cia tinh Thai Blnh: T chrc các hoat dng thirc hin D an; 

- K hoach cüa UBND tinh v thl!c hin Chiê'n lu'Q'c quo'c gia v bInh dng gió'i 
giai doqn 202] - 2030 trên d/a bàn tInh Thai BInh. 

- D an Dào tao, bi du'6'ng, tao ngun can bç nü can bç5 17é giai dogn 202 1- 
2025 cüa Ban thithng vu Tinh ui': Tham muu, d xut vi cp u' Dãng thixc hin Dê an. 

- D an cüa UBNID tinh Thai BInh v Náng cao chdt lup'ng danh hiu ' Cia 
dInh van hoá ", "Thôn van hoá ", "To' dan sO van hoá" trên dia bàn tinh Thai BIizh, 
giai doan 2021-2025: Trin khai, t chtrc các hot dng thrc hin D an; 

- D an cüa UBND tinh Thai BInh v Tuyên truyê'n, giáo duc dao di2c, M sng 
trong gia dlnh trên dia bàn tinh Thai BInh, giai dogn 202 1-2025. Trin khai, th chüc 
các hoat dng thirc hin D an; 

- D an cüa UBND tinh v Phát triên kinh tê' tç2p the', hcrp tác xd giai dogii 
2021- 2030: Trin khai, t chrc các hoat  dng thic hin D an; 

- D an cUa UBND tinh v H trQ' doanh nghip nhO và vita trên dja bàn tinh 
Thai BInh, giai dogn 2021- 2025. Trin khai, th chüc các boat dng thçrc hin D an; 

- D an Tiê tyc náng cao chá't lucing, hiu qua hogt dng giám sat, phán bin 
xd h3i cza Mit trn tO' quO'c và các doàn the' chmnh trj - xd hç5i tinh Thai Blnh: Trin 
khai, t chüc các hoit dng thirc hin D an; 

- D an Ddi mái cOng tác thông tin, tuyên truyn cüa Mt trn TO' quO'c và các 
doàn the' chInh trj - xä hi tinh Thai Blnh. Trin khai, th chüc các hot dng thirc 
hiên D an; 

- D an Nâng cao chO't lu'cing, hiçu qua cOng tác dan vgn trên dja bàn tinh Thai 
BInh giai doan 2022-2 025, dinh hu'óng dê'n nám 2030: Trin khai, to chüc các hoat 
dng tliçrc hin D an; 

- D an cüa Ban Thuing vii Hi LHPN tinh v Phat huy giá trj van hóa gia 
dIn ii, xdy dung gia dlnh hgnh phtc bn vuing: T chüc các boat  dung thirc hin Dé an; 

- D an cüa Ban Thithng vii Hi LHPN tinh v (Yng dyng cOng ngh thông tin 
trong hogt dç5ng cza các c4v  Hç5i LHPN tinh Thai Blnh, giai dogn 2022-2026: T 
chñc các hoat dng thirc hin D an; 

- D an cüa Ban Thithng vi Hi LHPN tinh v Vn dç5ng, h trctphy nit xây 
dyng Gia dlnh 5 có, 3 sgch gópphdn tIch cicc tham gia xdy dyng nOng thôn mó'i nâng 
cao, nOng thOn mái kie'u mu, giai dogn 2022-203 0: T chüc các hoat dng thrc hin 
Dé an; 
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- Trin khai thrc hin các giái pháp trong D tài nghiên ciru khoa h9c Va cong 
ngh cüa Hi LHPN tinE v Các giái pháp báo &m an toàn cho phii nü' và tré em 

trong gia dInh trên .dja bàn tinh Thai BInh. 

- Chucmg trinh pMi hçip van  dng quá'n ching xáy dmg và báo v Td quc 

giüa Ban Dan 4n Tinh üy, MTTQ, các doàn th qun chüng và lirc hxçing vu trang; 

- Chuang trInh phi hçip gitta Hi LHPN vó'i 1:Jy ban MTTQ v thirc hin cuc 
4n dng toàn dan doàn kit xay dg nóng thón mó'i, do thj van minh; 

- Chmmg trInh phi hcip gitta Hi LITfPN tinh v&i S& NTN&PTNT v Ddy mgnh 

các hogt dç3ng tuyên truyn, van  d5ng, h' trçi phy nü' tham gia xây dy7ig nOng thOn 

mó'i gán VO'l c0 ca igi ngành nông nghip giai dogn 2018-2025; 

- Chixo'ng trInh phi hçip gitta Hi LHIPN tinh và B Chi huy quân sir Thai 
BInh v Van  d5ngphy nü' tham gia xdy dyng và bào v TO' quóc; 

- K hoch phi hcip vói B Chi huy B cti biên phOng tinh v thi'c hin 
chuong trInh 1)dng hành cfingphy ni'Biên cu'cfng. 

- Chuo'ng trInh phéi h9p gitta Hi LHPN tinh và Lien toàn Lao ng tinh v TO' 

chz'c CáC hogt d5ng trong nü' cOng nhán, viên chi'c, lao dng giai dogn 2022- 2025. 

- Chuong trInh ph& hçp gitta Hi LHPN tinh, Vin kim sat nhân dan tinh, 
Cong an tinh, Tôa an nhân dan tinh trong cong tác báo v phy nib và tré em gái. 

- Chuang trInh pMi hp gitta Hi LHPN tinh và B Chi buy B di Biên 
phOng Thai BInh v Van  dng phy nib tham gia xây dyng và báo v chi quyén an 

ninh viing biO'n cia Thai Blnh; 

- Chucing trInh phi gitta Si Tu pháp Va Hi LHPN tinh Thai BInh "Vi vic 

dO'y mgnh COng tác tuyên truyn phd biê'n giáo dyc pháp luat, trçr giip pháp lj, tu' viii 
pháp luat cho phy ni2; hoà giái 6' co' sà và lO'ng ghép giO'i trong xáy c4mgpháp  luat "; 

- Chu'cmg trInh pMi hçip Vth Si Ni vii Van  d5ng phy nib tOn giáo th.cc hin 

chi tru'cmg cüa dáng, chInh sách, pháp luat  cia Nhà nzthc; 

- Chuong trInh phôi hçp so 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPLVN ngày 
13/10/202 1 gitta Chinh phü, Hi Nông dan Vit Nam Va Hi Lien hip Ph ntt Vit 
Nam Vê tuyên truyn, van  dng san xudt kinh doanh nOng san thy'c phdm chat lwg'ng, 
an toàn vi thc khOe cong  ddng, phàt tridn bn vQ'ng giai dogn 2021-2025. 

- Các Chuong trInh phi hçcp vói Ban An toàn giao thông, Ngành Van boa, Y 
te, Giao due, Doàn Thanh niên, Buu din, Hi ChU thp do, Hi Khuyên hçc, Hi 
L4t gia, Lien minh HTX Va các ngành có lien quan. 

IV. Tiêp tiic triên khai thirc hin các nhim vii chInh trj cila tinh 

- TIch cire tham gia phOng cMng djch Covid-19 gán Vth phát trin kinh t, xã 
hôi cüa tinh. 
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- Trin khai th1rc hin các nghi quyt, van bàn cüa các cp üy, chmnh quyn dja phuo'ng. 

- Trin ldiai thuc hiên các nhiêm vu phát trin kinh M, van hóa, xã hi; dam 
bâo an ninh quc phông cña tinh, cüa dja phuong. 

C. TO CH1C THIJC lIEN 

1. Hôi LHPN tinh: 

- Các ban chuyên mon tham muu van bàn huóng dan, chi dao,  t chrc thirc 
hin phong trào thi dua, cuôc vn dông, 03 khâu dt phá; 03 nhim vi tr9ng tam cong 
tác Hôi, các nghj quyt, các d an, các chuang trInh, các chuyên dê... 

- Thumg xuyên kim tra, giám sat vic chi dao,  t chirc thirc hin các hott 
dông cüa các cp Hi phu nü trong tinh d kjp thO'i biu du'ang, nhân rng các din 
hInh tiên tin, các cách lam hay; chn chinh, khc phc han  ch, yu kern; dng thô'i 
diu chinh hoat  dng cho ph hçip vói tInh hInh thixc t. 

2. Hi LHPN huyên, thành phô, các don vj: 

- Can cir K hoach djnh huóng hoat dng tr9ng tam näm 2023 ctia Hi LHPN 
tinh d chü dng xay dirng K hoach boat dng näm 2023 ph hp vi tInh hlnh thirc 
tin cüa dja phucmg, dan vi, dam bão hoàn thành t& nhim vi d ra. 

- Chi dao,  hithng dn Hi LHPN co' sO' xây dçrng k hoach  boat dng nàm 2023 
vO'i các hoat dông trong tarn, thit thuc, phi hçip vói nguyen vçrng cüa hi viên, phi 
ntr và gop phn thirc hin nhim vi chInh trj cüa dja phuung./. 

Noi nhân: 
- Thung trii'c, các ban Hôi LHPN tinh; 
- Hi LHPN 8 huyn, thành ph; 
- Hôi Phii nil Cong an, Quan slrr, Biên phOng tinh; 
- Ban Tuyên giáo - Nc cong Lien doàn Lao dng tinh; 
- Lu'u: VT, VP. 

TM. BAN THIXO'NG VIJ 
U TICH 
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