HỘI LHPN TÍNH QUẢNG TRỊ
BAN THƯỜNG vụ
Số: 116/TB - BTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 26 tháng 12 năm 2019.
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I. ĐÁNH GIÁ CHƯNG:
Năm 2019 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc
lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bám sát định hướng của Hội cấp trên, nhiệm
vụ chính trị của địa phương, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể để xây dựng kế
hoạch triên khai thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác
Hội, phong trào phụ nữ huyện Hải Lăng đạt được những kết quả như sau:
l . Ư u điểm:
Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung bám sát định hưóng của Hội câp
trên, tích cực triển khai các hoạt động về cơ sở nhất là vùng khó. Tích cực huy động
nhiều nguồn lực, chương trình xây dựng mô hình, hỗ trợ sinh kế cho phụ nừ, thực hiện
an sinh xã hội. Đội ngũ cán bộ hội vững vàng về năng lực, nhiệt tình, chủ động trong
thực hiện nhiệm vụ; các cấp Hội có mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy địa phương trong
định hướng chỉ đạo hoạt động Hội và trong vận động giải phóng mặt băng thực hiện
các dự án trọng diêm của tỉnh triển khai trên địa bàn huyện Hải Lăng.
Chú trọng thực hiện các hoạt động xây dựng và giới thiệu đién hmh, tin bài, xây
dựng chi hội phụ nữ tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phâm
an toàn, xây dựng mô hình tiêt kiệm...
-

- Tập trung, ưu tiên các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tin dụng
đen, phòng chông tội phạm và tệ nạn xã hội ở câp CO' sở.
- Triển khai và đấy mạnh các hoạt động thực hiện Chi thị 05, duy trì và xây dụng mô hình
mói (mô hình “Hơi ấm tình thưong” tại xã Hải Ba; giúp phụ nữ đơn thân không nơi nưong tựa
tại xã Hải Xuân...) hiệu quả, chất lượng và có tính lan tỏa sâu rộng tại các cơ sỏ' Hội.
- Duy trì và trien khai thực hiện bài bản, có chiều sâu mô hình phân loại và xử lý
rác thải tại hộ gia đình. Lựa chọn nội dung và trien khai hiệu quả chủ đê nàm vê an
toàn thực phẩm với các mô hình và hoạt động tuyền truyền; Chủ động phối họp với
các ngành trien khai các hoạt động: Chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phấm,
phòng, chong HIV, Dân sổ - kê hoạch hóa gia đ ìn h ...

- Hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội được các
cấp H ội quan tâm thực hiện, xây dựng mô hình mó'i “Nhóm thiện nguyện’’.
- Ket nối được nhiều nguồn lực hỗ trọ' phụ nữ phát trien kinh tế; nhân rộng mô
hình ngân hàng con giống có hiệu quả; xây dựng mô hình kinh tế tập thế vượt chỉ tiêu
và duy trì tốt các THT đã có,
- Làm tốt công tác giói thiệu trưng bày các sản phấm của hội viên phụ nữ: phôi
họp xây dựng các điểm trưng bày (1 1 điểm) và tố chức 02 đợt hội ch Ọ' cấp huyện trưng
bày giới thiệu sản phẩm của các Tổ hợp tác, mô hình phát triển kinh tế;
- Hoạt động phối hợp trong công tác đào tạo nghề cho phụ nữ có chât lượng, hiệu
quả.
- Kịp thòi kiện toàn bầu bô sung chức danh chủ chôt cơ sỏ'.
- Đẩy mạnh chỉ đạo các hoạt động đế phát trien hội viên, duy trì và nhân rộng các
mô hình thu hút hội viên phụ nữ đặc thù; tố phụ nữ cao tuổi, phụ nữ công giáo: Trong
năm xây dựng mó'i và nhân rộng 07 mô hình hội viên đặc thù có 105 thành viên.
- Chọn 2 đon vị khó đế giúp đỡ bằng các hoạt động rõ nét, đông thò'i chỉ đạo
20/20 đon vị xã. thị trấn đã đăng ký đõ’ đầu 27 chi, tố phụ nữ nhăm nâng cao chât lưọng và
độ đồng đêu giữa các chi, tố.
- Tích cực tham gia cùng đoàn giám sát của ú y ban Mặt tận Tô quốc Việt Nam huyện
giám sát nội dung chung của khôi, ngoài ra đã thành lập Đoàn giám sát của Hội giám sát
việc thực hiện Nghị định 56/NĐ-CP.
- Tích cực phối họp vó'i các ngành tố chức diễn đàn có nội dung vê chu đê năm,
tổ chức 3 cuộc đối thoại vó'i hội viên, phụ nữ về các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ
em.
- Chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng đọt phát động xâv dụng ý tưỏng sáng kiến
giám sát, có 2 ý tưởng được thấm định.
- M ột số chỉ tiêu vượt kế hoạch đê ra: công tác xây dựng, giói thiệu điển hình, tin
bài tuyên truyền; mô hình hĩnh tế tập thế; vận động con em tham gia xuât khấu lao
độngvượt chỉ tiêu đề ra...
2. Hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào phụ nữ và họat động Hội LHPN
huyện Hải Lăng còn tồn tại m ột số điếm hạn chê sau:
- Việc nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội chưa sâu sát, thiếu kịp thời.
- Việc lựa chọn, đăng ký và trien khai phân việc xây dựng nông thôn mó'i găn với
thực hiện cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch ơ một sô đơn vị chưa rõ
nét.
- Hoạt động hỗ trọ' phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp chủ yẽu hỗ trọ' vôn vay và tập
huấn khoa học kỳ thuật, chưa hướng đến hỗ trợ xâv dựng thương hiệu, nhãn mác của
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sản phẩm; chất lượng Ke hoạch kinh doanh tham gia “Ngày phụ nừ khỏi nghiệp” tỉnh
chưa cao.
- Chưa theo dõi, quản ỉ ý tài sản chung không chia của các mô hình tạo việc làm
sau đào tạo nghề được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng tại địa phương; thiêu cụ thê
trong việc hướng dẫn cơ sở thực hiện khấu hao tài sản và quản lv tải sản chung không
chia của tổ họp tác (xã Hải Ba).
- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo trong 1 số thời diêm chưa đảm bảo.
II. Kết quả xếp loại thi đua năm 2019: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, được ƯBND
tỉnh tặng bằng khen trong “Hỗ trợ phụ nữ phát trien toàn diện, xây dựng tô chức Hội
vững m ạnh” .
Trên đâv là Thông báo nhận xét của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Trị
về phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN huyện Hái Lăng năm 2019, thông
báo để Ban Thường vụ Hội LHPN huvện Hải Lăng biết thực hiện, Ban Thường vụ
H uyện ủy Hải Lăng biết, phối họp chỉ đạo.
t h ư ờ n g vụ

N ơ i nhộn:
BTV Huyện uy Hai Lăng
- Hội LHPN huyện Hải Lăng
- BTV Hội LHPN tỉnh;
- Các Ban chuvên môn Tỉnh Hội,
- Lưu VT.
-

ĐỖ Thị Lý
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