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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính 

trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước; xét đề nghị của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện. Uỷ ban nhân dân 

huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/1930) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt 

Nam (20/10/2010 - 20/10/2020) năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 

nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần 

đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 

CNH-HĐH đất nước; đồng thời tạo không khí sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ 

tích cực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thúc đẩy kinh tế - 

xã hội nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020. 

2. Tọa đàm trao đổi những chia sẻ kinh nghiệm về hành trình vươn lên đi 

tới thành công trong các lĩnh vực, đồng thời phản ánh sự nỗ lực, sáng tạo vượt 

khó vươn lên của phụ nữ; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của 

Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021 gắn với việc tuyên truyền, giáo dục phẩm 

chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tọa đàm 

Tọa đàm ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp 

phụ nữ Việt Nam; giao lưu, gặp mặt giữa các thế hệ cán bộ phụ nữ, các lãnh đạo 

nữ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện. 

2. Thành phần dự 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện; 



- Nữ lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện; 

- Đại diện nữ lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn; 

- Ban Chấp hành Hội LHPN huyện; 

- Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng 

vũ trang trên địa bàn huyện; 

3. Chương trình 

- Chương trình văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-

20/10/2020) 

- Đại diện lãnh đạo nữ phát biểu chia sẻ kinh nghiệm; 

- Phát biểu của lãnh đạo huyện; 

- Tặng hoa, quà cho đại biểu nữ; 

- Kết thúc chương trình 

4. Thời gian: 01 buổi, từ 15 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2020. 

5. Địa điểm: Tại hội trường UBND huyện Văn Lãng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Ban Vì sự tiến bộ huyện đã phân bổ trong dự 

toán cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội – Dân tộc và nguồn kinh phí 

được phân bổ trong dự toán cho Hội LHPN huyện năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung tọa đàm ôn lại truyền thống lịch 

sử 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 10 năm ngày phụ nữ Việt 

Nam; 

Tham mưu lựa chọn 02 nữ lãnh đạo tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị phát 

biểu trong buổi tọa đàm; Chuẩn bị công tác hậu cần; lập dự toán và quyết toán 

kinh phí buổi Tọa đàm. Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc huyện và các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung theo kế hoạch. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện: Phối hợp với 

Hội LHPN huyện chuẩn bị công tác hậu cần; lập dự toán và quyết toán kinh phí 

buổi Tọa đàm và triển khai các nội dung khác theo kế hoạch. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Làm công tác tổ chức tại buổi 

Tọa đàm. Phối hợp với Hội LHPN huyện chuẩn bị hội trường, tham mưu ban 

hành giấy mời các thành phần dự tọa đàm. 



4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Chủ trì phối 

hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các tiết mục văn nghệ giao lưu tại 

buổi tọa đàm. Trang trí hội trường, thiết kế ma két, tăng âm loa đài phục vụ buổi 

tọa đàm. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông huyện chỉ đạo các đơn vị trường học tạo điều kiện cho 

giáo viên tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ tại buổi Tọa đàm.   

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội 

LHPN Việt Nam và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Hội LHPN tỉnh; 
- TT Huyện ủy;           B/c 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban VSTBCPN huyện; 

- Các đơn vị: Hội LHPN huyện, Phòng 

LĐTBXH-DT, Trung tâm VHTT và TT, 

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

 

CHỦ TỊCH 
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