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Kính thưa Đoàn Chủ tịch!
Kính thưa các quý vị
đại biểu, các vị khách quý!
Thưa các đồng chí!
Hôm nay, trong không
khí thi đua sôi nổi của toàn
Đảng bộ, toàn quân, toàn
dân trong tỉnh ra sức thi đua
lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 190 năm ngày thành
lập tỉnh, 80 năm thành
lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm
tái lập tỉnh. Đây là sự kiện
có ý nghĩa chính trị quan
trọng đối với cán bộ, hội
viên, các tầng lớp phụ nữ
và nhân dân tỉnh nhà trong
điều kiện chúng ta cùng cả
nước thực hiện mục tiêu
kép vừa phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 hiệu quả,
vừa quyết tâm thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát
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triển kinh tế - xã hội của
tỉnh năm 2021.
Thay mặt Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt
liệt chào mừng các đồng
chí đại biểu Trung ương Hội
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)
Việt Nam, vị đại biểu khách
quý, các đại biểu dự Đại hội
cùng toàn thể chị em phụ
nữ trong tỉnh. Chúc Đại hội
đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng
Yên lần thứ XVI thành công
tốt đẹp. Và, thật ý nghĩa, Đại
hội của chúng ta được tổ
chức đúng vào ngày 20/10
- Ngày Phụ nữ Việt Nam
cũng là tròn 91 năm thành
lập Hội LHPN Việt Nam.
Thay mặt Tỉnh ủy, xin gửi lời
chúc mừng tốt đẹp nhất tới
các đồng chí đại biểu, quý
khách nữ và các mẹ, các
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chị em, các tầng lớp phụ
nữ tỉnh Hưng Yên. Chúc chị
em phụ nữ luôn hạnh phúc,
xinh đẹp, nhiều sức khỏe,
thành công trong cuộc sống
và công tác.
Thưa các đồng chí!
Trong lịch sử dựng
nước và giữ nước, phụ nữ
Việt Nam luôn giữ vai trò, vị
trí và có những cống hiến
quan trọng, góp phần xây
dựng cơ đồ to lớn đất Việt
và truyền thống vẻ vang
của dân tộc như Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã nói “Non
sông gấm vóc Việt Nam do
phụ nữ ta trẻ cùng già ra
sức dệt thêu mà thêm tốt
đẹp rực rỡ”.
Đảng, Nhà nước ta luôn
ghi nhận và đánh giá cao
vai trò của phụ nữ trong sự
nghiệp đấu tranh giải phóng
dân tộc, giành độc lập,
thống nhất đất nước, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa
mà trong đó đã có nhiều
tấm gương phụ nữ Hưng
Yên anh dũng, kiên cường
như lực lượng nữ Du kích
Hoàng Ngân Hưng Yên hay
như liệt sỹ, Anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân Vũ
Thị Kính. Ngày nay, phụ nữ

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hưng Yên tiếp tục đóng vai
trò quan trọng và có những
đóng góp rất to lớn trong
sự nghiệp đổi mới và phát
triển Hưng Yên văn hiến,
phồn vinh, hạnh phúc. Hôm
nay, Hội LHPN tỉnh Hưng
Yên đã được Chủ tịch nước
tặng Huân chương Độc lập
hạng nhì.
Trong 5 năm 2015-2020
mặc dù gặp nhiều khó khăn,
thách thức nhưng tỉnh Hưng
Yên vẫn đảm bảo phát triển
nhanh, bền vững và khá
toàn diện trên tất cả các
mặt. Kinh tế phát triển nhanh
(tăng trưởng GRDP bình
quân 8,38%/năm), trở thành
1 trong 16 tỉnh tự cân đối
được ngân sách và có điều
tiết về Trung ương; công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
gắn với đô thị hóa được đẩy
mạnh kéo theo chuyển dịch
cơ cấu kinh tế; thu hút đầu
tư tư nhân và nước ngoài
không ngừng tăng lên; hạ
tầng kinh tế - xã hội tiếp tục
được hoàn thiện; đời sống
vật chất, tinh thần của nhân
dân và an sinh xã hội được
cải thiện; văn hóa - xã hội có
bước phát triển quan trọng;
được Thủ tướng Chính phủ
công nhận tỉnh hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới tháng 10 năm
2020; an ninh, chính trị,
trật tự an toàn xã hội được
giữ vững; hệ thống chính
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trị được chấn chỉnh, củng
cố, vững mạnh hơn. Ngay
cả trong 9 tháng đầu năm
2021, dịch Covid - 19 tác
động nghiêm trọng đến cả
nước và tỉnh Hưng Yên,
song chúng ta vẫn bảo đảm
kiểm soát hiệu quả dịch
Covid - 19 vừa phát triển
kinh tế (tăng trưởng GRDP
tăng 5,71%, trong khi cả
nước tăng 1,82%) tạo nền
tảng vững vàng chuyển
sang trạng thái mới theo
chỉ đạo của Chính phủ Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát dịch
Covid - 19 hiệu quả đi đôi
với phục hồi tăng trưởng
và bứt phá phát triển.
Thưa các đồng chí!
Trong nhiệm kỳ qua, các
cấp Hội phụ nữ tỉnh nhà đã
không ngừng đổi mới nội
dung, phương thức hoạt
động, có nhiều sáng kiến
trong tập hợp, vận động cán
bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh
đoàn kết thống nhất, nỗ lực
phấn đấu vượt qua khó khăn
để tích cực, chủ động tham
mưu, tổ chức thực hiện có
hiệu quả các phong trào, các
cuộc vận động và các nhiệm
vụ trọng tâm của Hội; tăng
cường giáo dục phẩm chất
đạo đức, nâng cao năng
lực, trình độ mọi mặt cho hội
viên; xây dựng gia đình no
ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn
minh; hỗ trợ hội viên phát
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triển kinh tế, năng động sáng
tạo, sản xuất kinh doanh; xây
dựng và phát triển tổ chức
Hội vững mạnh, bảo đảm
thực hiện có hiệu quả chức
năng nhiệm vụ của Hội; tích
cực tham gia xây dựng thế
trận quốc phòng toàn dân,
thế trận an ninh nhân dân,
giữ vững ổn định chính trị
và trật tự an toàn xã hội của
tỉnh. Trong 5 năm, đã có trên
6 ngàn điển hình tiên tiến
tiêu biểu; vận động nguồn
lực xây, sửa 112 mái ấm tình
thương, 783 mô hình sinh
kế cho phụ nữ nghèo; phối
hợp hỗ trợ dạy nghề cho
7.718 lao động nữ; giúp trên
6 ngàn hộ thoát nghèo; xây
dựng gần 600 km đường
hoa, các mô hình xử lý rác
thải, bảo vệ môi trường; tổ
chức các hoạt động xã hội từ
thiện, tặng quà, tặng sổ tiết
kiệm, tổ chức khám, tư vấn
sức khỏe, phát thuốc miễn
phí... với tổng trị giá trên
15 tỷ đồng; chung tay cùng
các ngành, các cấp hỗ trợ
đồng bào vượt qua thiên tai,
bão lũ, dịch bệnh với tổng trị
giá trên 13 tỷ đồng.
Công tác nữ, bình đẳng
giới, trao quyền nhiều hơn
cho phụ nữ và sự nghiệp vì
sự tiến bộ của phụ nữ được
các cấp ủy, chính quyền
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
các cấp Hội thực hiện. Số
lượng, chất lượng phụ nữ
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giữ vị trí lãnh đạo trong các
cơ quan, tổ chức và tham gia
cấp ủy Đảng, Ban Thường
vụ các cấp, nữ đại biểu dân
cử ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ
tham gia Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh đạt 15,3%,
trong đó có 02 đồng chí là
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, đạt 13,3%; tỷ lệ nữ tham
gia Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện và tương đương đạt
20,4%, cấp cơ sở là 20,8%;
20,75% đại biểu Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh, 30,96%
đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp huyện, 29,38% đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp xã
là nữ. Điều này khẳng định
sức ảnh hưởng, vai trò và
trách nhiệm to lớn của phụ
nữ trong quản lý xã hội và
lãnh đạo phát triển tỉnh trong
thời gian qua, hiện tại và thời
gian tới.
Có thể khẳng định
phong trào phụ nữ và công
tác Hội phụ nữ tỉnh nhà
trong nhiệm kỳ qua đã có
nhiều chuyển biến, tiến bộ
rõ rệt. Các phong trào đã
thực sự đi vào cuộc sống,
đáp ứng nguyện vọng của
phụ nữ, góp phần quan
trọng vào sự phát triển
chung của tỉnh trên tất cả
các lĩnh vực. Nhiều tập thể,
cá nhân điển hình tiên tiến
xuất sắc từ các phong trào
đã được Thủ tướng Chính
phủ, Trung ương Hội LHPN
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Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh trao tặng
nhiều phần thưởng, danh
hiệu cao quý.
Thay mặt Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, tôi
nhiệt liệt biểu dương, ghi
nhận những kết quả và
thành tích mà cán bộ, hội
viên và các tầng lớp phụ
nữ tỉnh nhà đã đạt được
trong nhiệm kỳ qua.
Kính thưa các đồng chí!
Tôi thống nhất với dự
thảo Báo cáo Chính trị trình
Đại hội. Báo cáo đã phân
tích, đánh giá khá toàn
diện, sâu sắc những kết
quả đạt được, tồn tại, hạn
chế, nguyên nhân trong
phong trào phụ nữ và hoạt
động công tác của Hội
nhiệm kỳ 2016-2021 cũng
như phương hướng, nhiệm
vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIX, nhiệm kỳ 20202025 đã xác định 03 khâu
đột phá chiến lược, 03
nhiệm vụ trọng tâm và 19
chỉ tiêu chủ yếu nhằm thực
hiện hóa khát vọng cháy
bỏng phát triển Hưng Yên
văn hiến, phồn vinh, hạnh
phúc, cụ thể là:
Đến năm 2025: trở
thành tỉnh công nghiệp hiện
đại, nông nghiệp hiệu quả
cao, phát triển nhanh và
bền vững.
Đến năm 2030: là tỉnh
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giàu đẹp, văn minh, có công
nghiệp thuộc nhóm phát
triển mạnh của cả nước.
Đến năm 2037- 40 năm
tái lập tỉnh: trở thành
thành phố trực thuộc
Trung ương.
Đến năm 2045: là thành
phố thông minh, giàu đẹp,
văn minh, hiện đại, giàu
bản sắc văn hóa của Trung
tâm vùng đồng bằng châu
thổ sông Hồng.
Bối cảnh tình hình mới,
mục tiêu phát triển vươn
lên tầm cao mới đặt ra
những yêu cầu, nhiệm vụ
mới nặng nề hơn nhưng
cũng vinh quang và tự hào
hơn đối với Hội LHPN các
cấp, cán bộ, hội viên và
các tầng lớp phụ nữ toàn
tỉnh cùng hệ thống chính
trị và nhân dân tỉnh Hưng
Yên dưới sự lãnh đạo của
Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh
sự nghiệp đổi mới và phát
triển tỉnh Hưng Yên theo
tinh thần Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Hưng
Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nhiệm kỳ 2021-2026,
tôi đề nghị Hội LHPN các
cấp của tỉnh tập trung thực
hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm sau đây:
Một là, tiếp tục đẩy
mạnh quán triệt, thực hiện
nghiêm túc Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII; Nghị quyết Đại hội
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Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;
Nghị quyết Đại hội đại biểu
phụ nữ toàn quốc lần thứ
XIII và triển khai thực hiện tốt
Nghịquyết số 11- NQ/TW, ngày
27/4/2007 của Bộ Chính trị
về công tác phụ nữ thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước;
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày
20/01/2018 của Ban Bí thư
(khóa XII) và Chỉ thị số 29
ngày 25/5/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp
tục đẩy mạnh công tác phụ
nữ trong tình hình mới gắn
với triển khai có hiệu quả
khâu đột phá của tỉnh về
chú trọng xây dựng đội ngũ
cán bộ kế cận, cán bộ trẻ,
cán bộ nữ, cán bộ có uy tín,
năng lực nổi trội.
Hai là, tăng cường công
tác tuyên truyền giáo dục
chính trị tư tưởng, chú trọng
nâng cao trình độ, năng lực,
xây dựng tiêu chí, hình ảnh
người phụ nữ Hưng Yên
thời đại mới. Phát động và
triển khai mạnh mẽ phong
trào thi đua yêu nước, nhất
là phong trào thi đua “Xây
dựng người Phụ nữ Hưng
Yên có kiến thức, có đạo
đức, có sức khỏe, có trách
nhiệm với gia đình và Tổ
quốc” gắn với xây dựng
người phụ nữ Hưng Yên trí
tuệ, hiện đại, đảm đang, có
ý chí, nghị lực và khát vọng
phát triển mãnh liệt, vượt
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khó vươn lên, hướng tới sự
phồn vinh của quê hương,
đất nước.
Hội Phụ nữ các cấp thực
hiện tốt lời dạy của Chủ tịch
Hồ Chí Minh “chị em phụ nữ
ta phải nhận rõ địa vị làm
người chủ và nhiệm vụ làm
người chủ nước nhà; phải
có quyết tâm mới, đạo đức
mới, tác phong mới để làm
trọn nghĩa vụ mới của mình
là góp phần xứng đáng vào
công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội...”.
Triển khai sâu rộng Chỉ
thị số 06 ngày 24/6/2021
của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác xây
dựng gia đình trong tình
hình mới, gắn với Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch, góp phần
vun đắp giá trị gia đình Việt
Nam” góp phần xây dựng
quê hương Hưng Yên văn
hiến, văn minh, hiện đại,
giàu đẹp.
Ba là, đẩy mạnh các
họat động hỗ trợ phụ nữ
tham gia phát triển kinh tế và
hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp,
làm giàu chính đáng, giảm
nghèo bền vững; tiếp tục
chăm lo, quan tâm đến
phụ nữ có hoàn cảnh khó
khăn, phụ nữ yếu thế; đa
dạng hoá các hình thức dạy
nghề, tạo việc làm, chuyển
giao khoa học công nghệ,
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nhất là công nghệ số.
Tăng cường phối hợp
chặt chẽ với các sở, ngành,
tổ chức chính trị - xã hội, cơ
quan, tổ chức triển khai thực
hiện các phương hướng,
nhiệm vụ, khâu đột phá mà
Đại hội XVI này đã đề ra gắn
với triển khai có hiệu quả
các nhiệm vụ, giải pháp và
03 khâu đột phá của Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
đặc biệt là 08 Chương trình
và 10 Đề án cụ thể hóa Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIX.
Bốn là, tập trung đổi mới
nội dung, phương thức hoạt
động của Hội trên cơ sở
tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin, tạo sự đồng
thuận, phát huy sức mạnh
đoàn kết và nâng cao hiệu
quả hoạt động Hội. Thực
hiện tốt công tác bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của
hội viên phụ nữ nhằm chung
tay phòng, chống bạo lực
gia đình; xây dựng gia đình
hạnh phúc; nâng cao ý thức,
trách nhiệm, sự sáng tạo
của hội viên phụ nữ. Nâng
cao vai trò, vị trí của phụ
nữ trong xã hội, cơ quan, tổ
chức; đảm bảo thực sự bình
đẳng giới, “nam - nữ” bình
quyền, nhất là ở khu vực
nông thôn; trao quyền hơn
cho phụ nữ, vì sự tiến bộ,
phát triển của phụ nữ.
Năm là, đẩy mạnh
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nâng cao chất lượng hoạt
động giám sát, phản biện
xã hội, tích cực tham gia
xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị
vững mạnh bao gồm cả Hội
LHPN các cấp; tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân;
củng cố, kiện toàn và phát
triển tổ chức Hội các cấp.
Sáu là, quan tâm đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán
bộ Hội, không ngừng học
tập nâng cao trình độ, năng
lực, phẩm chất đạo đức,
nhiệt tình tâm huyết với
công tác nhằm đáp ứng tốt
yêu cầu, nhiệm vụ của Hội
trong giai đoạn mới. Đồng
thời, phát hiện, bồi dưỡng
và giới thiệu cán bộ nữ
có đủ tiêu chuẩn tham gia
công tác lãnh đạo, quản lý.
Nhân đây, tôi đề nghị các
cấp uỷ Đảng, chính quyền,
các ban ngành,
đoàn thể cần thường xuyên
quan tâm, tạo mọi điều
kiện thuận lợi để phong
trào phụ nữ và hoạt động
của Hội phát triển, đạt hiệu
quả cao nhất, đóng góp
xứng đáng vào sự nghiệp
chung của tỉnh.
Kính thưa các đồng chí!
Trên tinh thần đoàn kết,
sáng tạo, hội nhập, phát
triển, xây dựng tổ chức Hội
vững mạnh, Đại hội đã bầu
ra 33 đồng chí ủy viên Ban
Chấp hành Hội LHPN khóa
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

XVI là những người tiêu
biểu, có đủ tiêu chuẩn, đảm
bảo tính liên hiệp, đại diện
cho các lĩnh vực, các tầng
lớp phụ nữ để tiếp tục lãnh
đạo phong trào phụ nữ và
thực hiện tốt nhiệm vụ công
tác Hội trong giai đoạn
2021-2026. Ban Chấp hành
cũng đã bầu ra 11 đồng chí
ủy viên Ban Thường vụ và
bầu đồng chí Chủ tịch, 02
đồng chí Phó Chủ tịch của
nhiệm kỳ mới.
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi
chúc mừng các đồng chí
ủy viên Ban Chấp hành,
ủy viên Ban Thường vụ
Hội LHPN tỉnh khóa XVI
và đồng chí Chủ tịch, các
đồng chí Phó Chủ tịch Hội
LHPN tỉnh.
Chúc các đồng chí luôn
đoàn kết, đổi mới sáng tạo,
bản lĩnh, nghị lực, chung
sức, đồng lòng vững vàng
vượt qua mọi khó khăn,
tiếp tục phát huy những
kết quả đã đạt được trong
các nhiệm kỳ qua, hoàn
thành xuất sắc các nhiệm
vụ chính trị, lãnh đạo phong
trào phụ nữ tỉnh ngày càng
phát triển, xây dựng tổ chức
Hội thực sự vững mạnh
toàn diện, chăm lo tốt hơn
cho các tầng lớp phụ nữ.
Với truyền thống và
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những kết quả đạt được
trong nhiệm kỳ qua, tôi tin
tưởng mạnh mẽ rằng, với
khí thế mới tràn đầy năng
lượng của sự đổi mới và
khát vọng phát triển phồn
vinh, hạnh phúc của tập thể
Ban Chấp hành khóa XVI,
công tác Hội và phong trào
phụ nữ tỉnh ta trong nhiệm
kỳ tới sẽ đạt được nhiều
thành tựu mới, quan trọng,
góp phần tích cực vào sự
nghiệp phát triển của tỉnh.
Nhân dịp này, thay mặt
Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh, tôi xin chân thành cảm
ơn sự quan tâm chỉ đạo
thường xuyên của Đoàn
Chủ tịch Trung ương Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
đối với phong trào phụ nữ
Hưng Yên những năm qua.
Mong rằng, trong thời gian
tới, hoạt động Hội và phong
trào phụ nữ Hưng Yên tiếp
tục nhận được sự quan tâm,
tạo điều kiện nhiều hơn nữa
của các đồng chí.
Một lần nữa, kính chúc
các đồng chí đại biểu, các
vị khách quý cùng toàn
thể đại biểu dự Đại hội
sức khoẻ, hạnh phúc và
thành đạt.
Chúc Đại hội thành
công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
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CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ
LAN TỎA NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP ĐẾN CỘNG ĐỒNG
Doãn Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua,
các cấp Hội phụ nữ trong

các cấp Hội phụ nữ trong

nông thôn mới chị em đã

tỉnh đã quan tâm chăm lo

hiến đất làm đường, xây

đến đời sống vật chất, tinh

dựng công trình công cộng,

thần các tầng lớp phụ nữ,

đi đầu trong phong trào

nhất là phụ nữ nghèo, đơn

trồng hoa, làm đẹp cảnh

thân, yếu thế, bị bạo lực...,

quan môi trường, thực hiện

đóng góp xứng đáng vào

Cuộc vận động “Xây dựng

thành tựu phát triển kinh tế
- chính trị - văn hóa - xã hội

gia đình 5 không, 3 sạch”...

- an ninh quốc phòng, xây

hiện trước, hội viên hưởng

dựng nông thôn mới của

ứng theo sau đã tạo thành

tỉnh và từng địa phương.

phong trào lan tỏa, rộng

Cán bộ gương mẫu thực

tỉnh luôn đoàn kết, sáng

Thấm nhuần lời dạy

khắp các địa phương trong

tạo, đổi mới các hoạt động,

của Bác Hồ, công tác tuyên

tỉnh.Hàng năm có trên 95%

hướng

hoạt

truyền luôn phải đi trước

hội viên phụ nữ được tuyên

động về cơ sở, bám sát sự

một bước, “Một tấm gương

truyền, phổ biến nâng cao

chỉ đạo của Hội cấp trên

sống còn có giá trị hơn một

kiến thức, nhận thức về

và cấp ủy Đảng, chủ động

trăm bài diễn văn tuyên

chủ trương, đường lối của

triển khai các hoạt động

truyền”, cán bộ Hội phụ

Đảng, chính sách

thiết thực phù hợp, sát với

nữ các cấp trong tỉnh đã

luật của Nhà nước và nghị

cơ sở, gần với hội viên phụ

“miệng nói, tay làm”, luôn

quyết của Hội các cấp, các

nữ...Phong trào thi đua, các

gương mẫu đi đầu trong

phong trào thi đua, cuộc

cuộc vận động, các khâu

các phong trào thi đua,

vận động, các kiến thức

đột pháđược cụ thể hóa

các cuộc vận động... để

trên các lĩnh vực…

trong nhiệm vụ công tác Hội

hội viên phụ nữ làm theo.

Hội đã tập trung chỉ

hàng năm để triển khai thực

Nhiều chị em cán bộ Hội cơ

đạo xây dựng nhiều mô hình

hiện hiệu quả. Các chỉ tiêu

sở đã đi đầu trong phong

như: “Hũ gạo tình thương”,

của Nghị quyết Đại hội đại

trào phát triển kinh tế, tham

“Phế liệu sạch”, mô hình

biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV

gia các mô hình kinh tế tập

“Chi hội 5 không, 3 sạch

đều đạt và vượt. Từ những

thể hợp tác xã, tổ hợp tác...

xây dựng nông thôn mới”,

hoạt động thiết thực của

Trong tham gia xây dựng

“Vườn ươm phụ nữ khởi

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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nghiệp”, “Tổ phụ nữ vận

sản xuất, thông qua hoạt

dựng mô hình đường hoa

động giám sát an toàn vệ

động vay vốn bằng nguồn

phụ nữ, phế liệu sạch, xây

sinh thực phẩm”, CLB “Khi

vốn tín chấp đã giúp 6.464

dựng các công trình cây

mẹ vắng nhà”, nuôi lợn tiết

hộ nghèo do phụ nữ làm

xanh, tặng làn đi chợ, tổ

kiệm, Tổ phụ nữ nhân ái…

chủ thoát nghèo.Các cấp

chức cho hội viên ký cam

Các mô hình được chọn chỉ

Hội đã huy động nguồn lực

kết hạn chế sử dụng túi

đạo điểm sau đó nhân rộng,

hỗ trợ xây dựng, sửa chữa

nilon, thành lập CLB phụ nữ

mang lại tính bền vững và

112 Mái ấm tình thương cho

hạn chế sử dụng túi nilon,

hiệu quả thiết thực. Toàn

phụ nữ nghèo khó khăn về

vận động hội viên thực hiện

tỉnh có 225 mô hình“Hũ gạo

nhà ở với tổng trị giá trên

mô hình Phân loại và xử

tình thương”,87 mô hình

3,4 tỷ đồng.Thiết thực chào

lý rác thải sinh hoạt tại hộ

“Phế liệu sạch”, 70 Tổ phụ

mừng Đại hội đại biểu phụ

gia đình… Đặc biệt trong

nữ nhân ái, 45 Địa chỉ nhân

nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ

công tác vận động hội viên

ái, 95CLB phụ nữ hạn chế

XVI,Hội LHPN tỉnh đã phát

và nhân dân hiến đất, tiền,

sử dụng túi nilon, 139 CLB

động đợt thi đua đặc biệt,

ngày công xây dựng nông

Bóng chuyền hơi… thu hút

hỗ trợ xây mới 16 Mái ấm

thôn mới với trị giá gần 100

hàng chục ngàn hội viên

tình thương cho phụ nữ

tỷ đồng.

phụ nữ tham gia, có hàng

nghèo, khó khăn về nhà ở

ngàn phụ nữ hoàn cảnh

tổng số tiền 1,280 tỷ đồng.

Với công trình xây
dựng

mô

hình

đường

khó khăn được hỗ trợ gạo,

Các cấp Hội đã có

hoa,phụ nữ trong tỉnh đã

tiền, vật dụng gia đình... từ

nhiều đóng góp quan trọng

trồng được trên 600km

các mô hình của Hội.

trong phong trào cả nước

đường hoa, trong đó có

Công tác vận động,

chung sức xây dựng nông

nhiều đường hoa kiểu mẫu,

hỗ trợ phụ nữ sáng tạo,

thôn mới, góp phần thực

nhiều đơn vị làm tốt như Ân

khởi

triển

hiện thắng lợi khâu đột phá

Thi, Khoái Châu, Kim Động,

kinh tế, bảo vệ môi trường

thứ nhất của Nghị quyết

Văn Giang, Văn Lâm, Phù

được các cấp Hội coi đây

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh

Cừ...Hội LHPN tỉnh đã phối

là chương trình mũi nhọn,

Hưng Yên lần thứ XV đề ra

hợp với Tổ chức tài chính

có ý nghĩa quan trọng trong

đó là “Nâng cao hiệu quả

vi mô tình thương (TYM),

việc hỗ trợ phụ nữ thoát

các hoạt động phụ nữ tham

Hội LHPN thành phố Hưng

nghèo, thực hiện hiệu quả

gia bảo vệ môi trường”. Hội

Yên, huyện Tiên Lữ, Phù

Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ

LHPN các cấp đã triển khai

Cừ trồng cây trong khuôn

khởi nghiệp giai đoạn 2017-

đồng bộ, rộng rãi với các

viên cơ quan Hội LHPN tỉnh

2025”. Hội đã vận động phụ

hoạt động thiết thực như

và Đền thờ Lưỡng Quốc

nữ giúp nhau về giống, vốn,

tuyên truyền, tập huấn, tổ

Trạng Nguyên Tống Trân trị

ngày công lao động, tư liệu

chức tọa đàm, hội thi, xây

giá trên 100 triệu đồng. Hội

nghiệp,

phát

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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LHPN tỉnh vinh dự được

chương trình “Đồng hành

chăm lo cho hội viên phụ

được Thủ tướng Chính phủ

cùng phụ nữ biên cương”

nữ được thực hiện ngày

tặng Bằng khen có thành

từ năm 2018 - 2021, Ban

một tốt hơn, tỷ lệ hội viên

tích trong xây dựng mô

Thường vụ Hội LHPN tỉnh

tham gia sinh hoạt Hội ngày

hình “Đường hoa phụ nữ”,

tổ chức đoàn công tác thực

một cao, đội ngũ cán bộ Hội

làm đẹp cảnh quan môi

hiện Chương

trình đồng

đã có nhiều thay đổi cả về

trường, góp phần xây dựng

hành cùng phụ nữ, trẻ em

số lượng và chất lượng,

tỉnh Hưng Yên trở thành

tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm

100% cán bộ Hội chuyên

tỉnh nông thôn mới thứ 3 cả

Pồ và xã Nậm Kè, huyện

trách các cấp đạt chuẩn

nước vào năm 2020.

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

chức danh theo quy định.

Các hoạt động vì cộng

với các hoạt động: Tặng mái

Hàng năm, xếp loại tổ chức

đồng được cán bộ, hội viên

ấm tình thương, học bổng,

Hội có 100% Hội LHPN các

hưởng ứng mạnh mẽ và

tặng quần áo, đồ dùng gia

huyện, thị xã, thành phố,

lan tỏa nhiều hành động

đình, tặng quà, tặng khẩu

đơn vị đều đạt hoàn thành

đẹp trong tham gia phòng,

trang, xà phòng, téc đựng

tốt, hoàn thành xuất sắc

chống dịch bệnh Covid-19:

nước, dụng cụ chăm sóc

nhiệm vụ.Tỷ lệ hội viên phụ

Hưởng ứng chương trình

sức khỏe cho trạm y tế xã; tổ

nữ tham gia các hoạt động

“Triệu phần quà san sẻ yêu

chức truyền thông kiến thức

Hội, gia nhập tổ chức Hội

thương”, các cấp Hội đã

chăm sóc sức khỏe sinh

ngày một tăng lên. Từ đầu

vận động cán bộ, hội viên,

sản, khám bệnh, cấp thuốc

nhiệm kỳ đến nay, các cấp

phụ nữ tặng nhu yếu phẩm

bổ với tổng trị giá trên 500

Hội đã kết nạp mới 16.116

cho cán bộ, hội viên phụ

triệu đồng…

hội viên.

nữ, trẻ em có hoàn cảnh

Với

phương

châm

Ban Thường vụ Hội

khó khăn, phụ nữ thuộc khu

hướng

hoạt

LHPN tỉnh đã chỉ đạo các

vực phong tỏa, khu cách ly,

động về cơ sở, đổi mới nội

cấp Hội tập trung thực hiện

các chốt kiểm dịch, tham

dung, phương thức hoạt

các giải pháp nhằm nâng

gia hỗ trợ nấu ăn, giúp hộ

động, đa dạng hóa các loại

cao hiệu quả thực chất

viên thu hoạch rau màu, các

hình tập hợp, thu hút hội

công tác giám sát, phản

loại cây ăn quả... với tổng

viên, tập trung các cơ sở

biện xã hội, thực hiện tốt

trị giá hơn 8,7 tỷ đồng. Các

còn khó khăn, phong trào

chức năng đại diện bảo vệ

cấp Hội đã vận động ủng hộ

còn hạn chế nâng cao chất

quyền, lợi ích hợp pháp và

lương thực, thực phẩm, các

lượng cán bộ Hội, được Hội

chính đáng cho các tầng

nhu yếu phẩm thiết yếu ủng

LHPN các cấp quan tâm,

lớp phụ nữ góp phần nâng

hộ đồng bào miền Trung bị

thực hiện. Việc thu hút ngày

cao vai trò, vị thế của tổ

lũ lụt năm 2020 với tổng trị

càng đông phụ nữ tham gia

chức Hội.Hội LHPN các cấp

giá trên 7 tỷ đồng. Thực hiện

tổ chức Hội, việc bảo vệ,

chủ trì, phối hợp tổ chức

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

mạnh

9

các

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
giám sát 12 chính sách về

quyền của Chủ tịch nước,

quan trọng vào sự phát

việc thực hiện một số Luật,

đồng

Hữu

triển kinh tế, chính trị, văn

chính sách, Nghị quyết liên

Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp

hóa-xã hội, an ninh- quốc

quan đến phụ nữ và trẻ

hành Trung ương Đảng, Bí

phòng của tỉnh.

em,trong đó tập trung giám

thư Tỉnh ủy đã trao Huân

Đại hội đại biểu Phụ

sát nhữngchính sách về an

Chương độc lập Hạng Nhì

nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ

sinh xã hội;về thực hiện Kế

cho Hội LHPN tỉnh Hưng

XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

hoạch 93a của UBND tỉnh;

Yên có thành tích đặc biệt

đã thành công

thực hiện chương trình mục

xuất sắc trong công tác góp

Với tinh thần “Đoàn kết -

tiêu quốc gia về xây dựng

phần vào sự nghiệp xây

Sáng tạo - Hội nhập - Phát

nông thôn mới; thực hiện

dựng chủ nghĩa xã hội và

triển” thể hiện khát vọng,

Luật An toàn thực phẩm và

bảo vệ Tổ quốc.

niềm tin và quyết tâm của

các văn bản có liên quan;

chí

Nguyễn

Nhìn lại nhiệm kỳ

tốt

đẹp.

cán bộ, hội viên, phụ nữ

Tham gia đóng góp ý kiến

2016-2021,

cạnh

Hưng Yên trong nhiệm kỳ

vào các dự thảo Luật, các

những thuận lợi, những thế

mới. Phát huy truyền thống

chính sách, các văn bản

mạnh có không ít những

tốt đẹp của phụ nữ Hưng

quy phạm pháp luật, các

khó khăn, thách thức, đặc

Yên, truyền thống của nữ

chương trình, kế hoạch, đề

biệt là dịch bênh covid-19

du kích Hoàng Ngân anh

án, báo cáo phát triển kinh

đã làm ảnh hưởng

đến

hùng, các cấp Hội phụ nữ

tế, dự thảo nghị quyết của

đời sống vật chất,

tinh

Hưng Yên tiếp tục đoàn

Hội đồng nhân dân, Ủy ban

thần của cán bộ, hội viên,

kết, sáng tạo, nỗ lực vươn

nhân dân, cấp ủy Đảng các

phụ nữ và nhân dân, ảnh

lên nắm bắt thời cơ, vượt

cấp và các cơ quan chức

hưởng đến các hoạt động

qua khó khăn, thách thức,

năng có liên quan trực tiếp

của Hội. Song, với tinh

xây dựng tổ chức Hội phát

đến quyền, lợi ích hợp pháp

thần đoàn kết, sáng

tạo,

triển toàn diện, quyết tâm

của cán bộ, hội viên, phụ nữ

nỗ lực, quyết tâm của các

thực hiện thắng lợi các

và trẻ em, bình đẳng giới.

cấp Hội, cán bộ, hội viên

mục tiêu, nhiệm vụ, giải

Từ những kết quả đạt

phụ nữ, phong trào phụ nữ

pháp Nghị quyết Đại hội

được, Hội LHPN tỉnh Hưng

và hoạt động của các cấp

đại biểu Phụ nữ tỉnh lần

Yên đã được đón nhận

Hội đã đạt được nhiều kết

thứ XVI, Nghị quyết Đại hội

nhiều phần thưởng cao

quả tích cực, thiết thực,

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,

quý của Đảng, Nhà nước,

xây dựng tổ chức Hội ngày

góp phần xây dựng quê

Chính phủ, Trung ương Hội

càng vững mạnh, trở thành

hương Hưng Yên văn hiến,

LHPN Việt Nam và của tỉnh.

mái nhà chung ấm áp, yêu

giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ

thương cho hội viên và các

tỉnh lần thứ XVI, thừa ủy

tầng lớp phụ nữ, đóng góp

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

10

bên

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

DIỄN ĐÀN - TRAO ĐỔI
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ XVI
NHIỆM KỲ 2021-2026
Trong 2 ngày, 19 và
20/10/2021, Đại hội đại
biểu phụ nữ tỉnh Hưng
Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ
2021-2026 được tổ chức
trọng thể bằng hình thức
trực tiếp kết hợp trực tuyến
tại Trung tâm hội nghị tỉnh
kết nối với 7 điểm cầu
ở các huyện: Kim Động,
Ân Thi, Khoái Châu, Văn
Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm
và thị xã Mỹ Hào.
Qua 2 ngày làm việc
với tinh thần đoàn kết, phát
huy dân chủ, trí tuệ và trách
nhiệm cao của các đại
biểu, Đại hội đại biểu phụ
nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ
XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
đã thành công tốt đẹp
Đại hội có chủ đề “Phụ
nữ Hưng Yên đoàn kết,
sáng tạo, xây dựng tổ
chức Hội vững mạnh, góp
phần xây dựng quê Hưng
Yên văn hiến, giàu đẹp,
văn minh”. Đại hội đã thông
qua dự thảo Báo cáo của
Ban Chấp hành Hội LHPN
tỉnh khóa XV trình Đại hội
và Báo cáo kiểm điểm của
Ban Chấp hành Hội LHPN
tỉnh Hưng Yên khóa XV,
nhiệm kỳ 2021-2026; thảo
luận và thông qua báo cáo
tổng hợp ý kiến tham gia
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

vào dự thảo Báo cáo chính
trị trình Đại hội đại biểu phụ
nữ toàn quốc lần thứ XIII và
dự thảo Điều lệ Hội LHPN
Việt Nam (sửa đổi, bổ
sung); thảo luận, biểu quyết
các chỉ tiêu cơ bản và dự
thảo Nghị quyết Đại hội đại
biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20162021; bầu Ban Chấp hành
Hội LHPN tỉnh khóa XVI,
nhiệm kỳ 2021- 2026 và
bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại
hội đại biểu Phụ nữ toàn
quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2022 - 2027.
Về dự Đại hội có trên
300 đại biểu, trong đó có
250 đại biểu được triệu tập
đại diện cho trên 280 ngàn
cán bộ, hội viên, phụ nữ
đã có mặt đầy đủ. Đại hội
vinh dự được đón đồng chí
Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên
BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên;
đồng chí Trần Thị Hương
- Phó Chủ tịch Hội LHPN
Việt Nam; đồng chí Trần
Quốc Toản - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; đồng chí
Trần Quốc Văn - Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng
dự Đại hội có các đồng chí
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ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, nguyên ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực HĐND, Lãnh
đạo UBND tỉnh; các đồng
chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch,
ủy viên BCH Hội LHPN Việt
Nam; Lãnh đạo Văn phòng
Tỉnh ủy, các Ban xây dựng
Đảng, các sở, ngành, đoàn
thể tỉnh; Thường trực,
Trưởng Ban Tổ chức, Ban
Dân vận các huyện, thị,
thành ủy; các đồng chí
nguyên Lãnh đạo Hội LHPN
tỉnh qua các thời kỳ; các nữ
doanh nhân tiêu biểu; các
đồng chí ủy viên BTV Hội
LHPN tỉnh qua các thời kỳ;
các đồng chí Ủy viên BCH
Hội LHPN tỉnh khóa XV đã
nghỉ hưu và chuyển công
tác đã đến dự, cổ vũ, động
viên và chúc mừng Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, đồng
chí Nguyễn Hữu
Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí
Trần Thị Hương - Phó Chủ
tịch Hội LHPN Việt Nam đã
ghi nhận, đánh giá cao và
biểu dương những thành
tích đã đạt được trong công
tác Hội và phong trào phụ
nữ của Hưng Yên trong
nhiệm kỳ qua đồng thời
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định hướng những vấn đề
cần quan tâm tập trung, chỉ
đạo thực hiện trong nhiệm
kỳ tới. Các đồng chí hoan
nghênh tinh thần thẳng
thắn, nghiêm túc trong việc
chỉ ra những hạn chế, tồn
tại trong báo cáo chính trị
và báo cáo kiểm điểm của
Ban Chấp hành Hội LHPN
tỉnh khóa XV.
Phát huy tinh thần đoàn
kết, dân chủ, thực hiện
đúng quy chế bầu cử trong
hệ thống Hội LHPN Việt
Nam, Đại hội đã bầu Ban
Chấp hành Hội LHPN tỉnh
khóa XVI, nhiệm kỳ 20212026 gồm 33 đồng chí; bầu
Đoàn đại biểu đi dự Đại
hội đại biểu Phụ nữ toàn
quốc lần thứ XIII, nhiệm
kỳ 2022 - 2027 gồm 13 đại
biểu chính thức và 02 đại
biểu dự khuyết, trong đó có
01 đại biểu đương nhiên là
đồng chí Doãn Thị Nguyệt
- Ủy viên Ban Chấp hành
Hội LHPN Việt Nam, Chủ
tịch Hội LHPN tỉnh; 12 đại
biểu chính thức và 2 đại
biểu dự khuyết được bầu
tại Đại hội.
Ban Chấp hành Hội
LHPN tỉnh khóa XVI đã tổ
chức Hội nghị lần thứ nhất
để bầu Ban Thường vụ gồm
11 đồng chí. Đồng chí Doãn
Thị Nguyệt - Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa
XV, tái cử giữ chức Chủ tịch
Hội LHPN tỉnh khóa XVI,
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

nhiệm kỳ 2021-2026; 2 đồng
chí được bầu giữ chức vụ
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
khóa XVI là đồng chí Đinh
Thị Hương - Phó Chủ tịch
thường trực Hội LHPN tỉnh
khóa XV (tái cử) và đồng chí
Lê Thị Hiền - Ủy viên Ban
Thường vụ Hội LHPN tỉnh
khóa XVI.
Tại Đại hội, có 04 ý kiến
phát biểu tham luận trực
tiếp trên tổng số 17 tham
luận gửi về Đại hội. Nội
dung các tham luận đều
nêu bật những sáng kiến,
kinh nghiệm trong thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn của
ngành, nhiệm vụ chính trị
địa phương, nhiệm vụ công
tác Hội phụ nữ, điển hình
trong phát triển kinh tế, xây
dựng gia đình hạnh phúc;
đồng thời đề xuất những
nhiệm vụ, giải pháp trong
thời gian tới và kiến nghị
với các cấp ủy đảng, chính
quyền, các ban, ngành,
đoàn thể và với Hội phụ nữ
cấp trên.
Phát huy kết quả đã
đạt được trong nhiệm kỳ
2016-2021, bám sát nhiệm
vụ chính trị của tỉnh cũng
như sự chỉ đạo của đồng
chí Nguyễn Hữu Nghĩa và
đồng chí Trần Thị Hương,
căn cứ bối cảnh, tình hình,
Đại hội thảo luận và biểu
quyết thông qua đánh giá
kết quả thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu Phụ
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nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm
kỳ 2016-2021; mục tiêu, chỉ
tiêu, các nhiệm vụ, khâu
đột phá và các giải pháp
nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ
thể như sau:
1. Về đánh giá kết quả
thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Phụ nữ tỉnh
lần thứ XV, nhiệm kỳ
2016-2021
Đại hội khẳng định:
Nhiệm kỳ qua, trong bối
cảnh còn nhiều khó khăn,
thách thức tác động đến
công tác Hội và phong trào
phụ nữ của tỉnh, song dưới
sự lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp, thường xuyên của
Trung ương Hội LHPN Việt
Nam, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, cùng với sự phối hợp,
tạo điều kiện của chính
quyền các cấp đối với công
tác Hội và phong trào phụ
nữ; sự phối hợp chặt chẽ
với các ngành chức năng
và sự tham gia, ủng hộ
nhiệt tình của cán bộ, hội
viên và các tầng lớp phụ
nữ, Ban Chấp hành Hội
LHPN tỉnh khóa XV đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn
diện phong trào thi đua, các
cuộc vận động, các nhiệm
vụ trọng tâm, khâu đột phá,
chương trình, Đề án với
quyết tâm cao, nỗ lực lớn.
9/9 chỉ tiêu của Nghị quyết
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh
lần thứ XV đề ra đều đạt và
vượt, trong đó một số chỉ
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tiêu đạt ở mức cao. Phong
trào phụ nữ và hoạt động
Hội có chiều sâu, có sức
lan tỏa, đóng góp vào sự
phát triển chung của tỉnh,
tạo chuyển biến tích cực
trong nhận thức của cán
bộ, hội viên, phụ nữ. Công
tác Hội và phong trào phụ
nữ tỉnh Hưng Yên nhiệm
kỳ qua đã được đón nhận
nhiều phần thưởng cao quý
của Thủ tướng Chính phủ,
Trung ương Hội LHPN Việt
Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh; nhiều cán bộ, hội
viên phụ nữ được tôn vinh,
biểu dương, khen thưởng.
Đại hội đã thẳng thắn
kiểm điểm, đánh giá những
hạn chế, khuyết điểm và chỉ
ra nguyên nhân dẫn đến
hạn chế, nhất là nguyên
nhân chủ quan; đồng thời
rút ra một số bài học kinh
nghiệm sâu sắc cho nhiệm
kỳ tới.
2. Về mục tiêu, chỉ
tiêu, các nhiệm vụ, khâu
đột phá và các giải pháp
nhiệm kỳ 2021-2026
* Mục tiêu chung
Phát huy truyền thống,
đoàn kết, sáng tạo, xây
dựng tổ chức Hội vững
mạnh, khẳng định vị thế tổ
chức tiên phong hành động
vì hạnh phúc và sự phát
triển của phụ nữ; khơi dậy
sự chủ động, tiềm năng và
thế mạnh của phụ nữ, tích
cực tham gia phát triển kinh
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

tế - xã hội, góp phần xây
dựng Hưng Yên thành tỉnh
công nghiệp hiện đại, nông
nghiệp hiệu quả cao, phát
triển nhanh và bền vững.
* Chỉ tiêu cụ thể: Đại hội
đã thống nhất quyết nghị 8
chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ
2021 - 2026. Cụ thể
(1) Hàng năm, mỗi cơ
sở Hội duy trì hoạt động,
thành lập mới ít nhất 01 câu
lạc bộ văn hóa, thể thao
cho phụ nữ; tổ chức được
ít nhất 2 đợt sinh hoạt chính
trị sâu rộng nhằm trau dồi
nhận thức, phẩm chất đạo
đức cho phụ nữ.
(2) Hàng năm, toàn tỉnh
giúp ít nhất 300 hộ nghèo,
cận nghèo do phụ nữ làm
chủ thoát nghèo, thoát cận
nghèo; hỗ trợ nâng cao
năng lực cho 50 phụ nữ
là chủ doanh nghiệp, quản
lý hợp tác xã, chủ hộ kinh
doanh. Duy trì hoạt động
của các tổ hợp tác, hợp tác
xã đã được hỗ trợ thành
lập; đến cuối nhiệm kỳ vận
động, hỗ trợ thành lập mới
ít nhất 05 hợp tác xã có phụ
nữ tham gia quản lý.
(3) Đến cuối nhiệm kỳ,
85% trở lên phụ nữ, trẻ em
gái là nạn nhân của bạo lực
gia đình, nạn nhân bị xâm
hại, nạn nhân bị mua bán
người trở về được các cấp
Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất
một dịch vụ trợ giúp xã hội.
(4) Hàng năm, vận
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động, hỗ trợ 800 hộ gia đình
trở lên đạt tiêu chí gia đình
5 không, 3 sạch bền vững;
mỗi cơ sở Hội đăng ký với
cấp ủy, chính quyền thực
hiện ít nhất 01 công trình/
phần việc thiết thực, phù
hợp góp phần xây dựng
nông thôn mới nâng cao,
nông thôn mới kiểu mẫu,
đô thị văn minh. Duy trì,
nâng cấp, nhân rộng các
tuyến đường hoa, nhất là
các tuyến đường hoa kiểu
mẫu; Đến cuối nhiệm kỳ có
trên 60% gia đình hội viên
phụ nữ thực hiện phân loại
và xử lý rác thải sinh hoạt
tại hộ gia đình.
(5) Đến cuối nhiệm kỳ
toàn tỉnh tăng thêm ít nhất
12.500 hội viên. Hàng năm,
90% trở lên cơ sở Hội xếp
loại hoàn thành tốt nhiệm
vụ, trong đó phấn đấu 20%
hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, không có cơ sở không
hoàn thành nhiệm vụ.
(6) Hàng năm, 100%
chi hội trưởng được nâng
cao kiến thức, kỹ năng
công tác Hội (trực tuyến,
trực tiếp, phân cấp bồi
dưỡng/tập huấn); đến cuối
nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội
chuyên trách các cấp sử
dụng thành thạo các phần
mềm cơ bản trong công
tác Hội.
(7) Hàng năm Hội LHPN
tỉnh chủ trì giám sát ít nhất
01 chính sách, phản biện
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xã hội ít nhất 01 dự thảo
văn bản liên quan đến phụ
nữ, trẻ em, gia đình, bình
đẳng giới và tổ chức Hội;
Mỗi Hội LHPN cấp huyện,
Hội LHPN cấp xã giám sát
ít nhất 01 chính sách và góp
ý ít nhất 01 dự thảo văn bản
của cấp ủy, chính quyền.
(8) Trong nhiệm kỳ, Hội
LHPN tỉnh đề xuất thành
công ít nhất 01 chính sách/
đề án liên quan đến phụ nữ.
* Phong trào thi đua: Đại
hội phát động phong trào “Xây
dựng người phụ nữ Việt Nam
có kiến thức, có đạo đức, có
sức khỏe, có trách nhiệm với
gia đình và Tổ quốc”.
* Cuộc vận động: “Xây
dựng gia đình 5 không, 3
sạch, góp phần vun đắp giá
trị gia đình Việt Nam”.
* 3 khâu đột phá:
(1) Ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt
động Hội;
(2) Đồng hành xây
dựng chi Hội, tổ phụ nữ
vững mạnh;
(3)
Phụ nữ Hưng
Yên tham gia bảo vệ môi
trường, tham gia xây dựng
nông thôn mới nâng cao,
nông thôn mới kiểu mẫu vì
tỉnh Hưng Yên phát triển
bền vững.
* Nhiệm vụ trọng tâm:
Đại hội đã thống nhất đề ra
3 nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ
nữ phát triển, hội nhập và
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

vun đắp giá trị tốt đẹp của
gia đình Việt Nam, với
những nội dung:
- Xây dựng người phụ
nữ Hưng Yên đáp ứng yêu
cầu thời kỳ mới.
- Vun đắp giá trị tốt đẹp
của gia đình Việt Nam; xây
dựng môi trường an toàn
cho phụ nữ, trẻ em.
- Nâng cao quyền năng
kinh tế cho phụ nữ.
Nhiệm vụ 2: Tham gia
xây dựng Đảng, hệ thống
chính trị, vận động xã hội
thực hiện bình đẳng giới,
với những nội dung:
- Tuyên truyền, vận
động hội viên, phụ nữ
thực hiện chủ trương của
Đảng, chính sách, phát
luật của Nhà nước, tham
gia xây dựng Đảng, hệ
thống chính trị.
- Nâng cao chất lượng
công tác giám sát, phản
biện xã hội, đề xuất chính
sách liên quan đến phụ nữ,
gia đình, trẻ em và bình
đẳng giới.
- Vận động xã hội thực
hiện bình đẳng giới.
Nhiệm vụ 3: Xây
dựng tổ chức Hội vững
mạnh, hoạt động chuyên
nghiệp, hiệu quả, với
những nội dung:
- Phát triển, thu hút tập
hợp hội viên, thành viên.
- Kiện toàn tổ chức
bộ máy, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ
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Hội, xây dựng chi, tổ Hội
vững mạnh.
- Nâng cao hiệu quả
công tác quản lý, điều hành
bộ máy cơ quan chuyên
trách và hệ thống Hội.
- Nâng cao vị thế, mở
rộng ảnh hưởng của tổ chức
Hội trong quan hệ đối ngoại.
* Nhóm giải pháp
chung: tập trung vào 5
nhóm giải pháp sau:
(1) Đổi mới công tác chỉ
đạo, điều hành
(2) Nâng cao năng lực
đội ngũ cán bộ Hội
(3) Đổi mới công tác
tuyên truyền, vận động,
nâng cao nhận thức; vận
động xã hội thực hiện bình
đẳng giới
(4) Nâng cao hiệu quả
công tác phối hợp với các
sở, ngành, đơn vị
(5) Nâng cao chất lượng
công tác thi đua khen thưởng
Với những kết quả đạt
được trong nhiệm kỳ qua,
Hội LHPN tỉnh vinh dự
được Chủ tịch nước tặng
Huân chương Độc lập hạng
Nhì. Thừa ủy quyền của
Chủ tịch Nước, đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu
Nghĩa trao Huân chương
Độc lập hạng Nhì tặng Hội
LHPN tỉnh.
Tại Đại hội, Hội LHPN
tỉnh phát động hưởng ứng
chương trình “Triệu phần
quà, san sẻ yêu thương”
do Hội Liên hiệp phụ nữ
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Việt Nam phát động nhằm
tiếp sức cùng phụ nữ và trẻ
em miền Nam vượt qua đại
dịch Covid-19.
Đại hội đại biểu phụ
nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ
XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
kêu gọi toàn thể cán bộ,

hội viên phụ nữ đoàn kết
một lòng, vượt qua mọi khó
khăn thử thách, quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội đại biểu phụ
nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm
kỳ 2021-2026 góp phần
thực hiện nhiệm vụ chính

trị của Đảng bộ tỉnh, xứng
đáng với sự tin tưởng của
cấp ủy, chính quyền và lòng
mong đợi của cán bộ, hội
viên phụ nữ.
Ban Tuyên giáo - Chính sách
Hội LHPN tỉnh

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021
8 tỷ đồng là số tiền được hỗ trợ và vận động ủng hộ của cán bộ hội viên, các nhà
hảo tâm, doanh nghiệp xây dựng Công trình Nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng
Ngân Hưng Yên và Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (Trần
Thị Khang) tại thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Công trình đã được UBND
tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.
8,7 tỷ đồng là tổng giá trị tiền mặt và nhu yếu phẩm các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tham
gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
7 tỷ đồng là tổng giá trị lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu các cấp
Hội đã vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020.
Trên 500 triệu đồng là số tiền các cấp Hội thực hiện chương trình “Đồng hành cùng
phụ nữ biên cương” tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ và xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh
Điện Biên.
4.161 điển hình, cách làm hay được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh bình xét, giới thiệu,
biểu dương, nhân rộng, tuyên truyền.
12 hợp tác xã, 27 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý được thành lập mới.
6.221 hội viên, phụ nữ được dạy nghề qua hoạt động phối hợp của Hội.
837 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; 783 phụ nữ nghèo, có
hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế về phương tiện, tư liệu sản xuất, trị giá trên 600
triệu đồng. 6.464 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo.
112 Mái ấm tình thương được hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho phụ nữ nghèo khó
khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng.
68 gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc được tôn vinh biểu dương; 95 cặp vợ
chồng là thành viên Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” được Hội tổ chức đám cưới vàng, bạc;
45 gia đình tiêu biểu được gặp mặt biểu dương.
2.861 hộ gia đình được Hội giúp đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch”.
16.116 hội viên được kết nạp mới trong nhiệm kỳ.
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH HƯNG YÊN
- Địa chỉ: Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 02213.863.711 - Email: hlhpntinhhungyen@gmail.com
- Trang Thông tin điện tử:http://phunuhungyen.org.vn

Thành tích tiêu biểu
- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
năm 2020
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
có thành tích trong xây dựng mô hình
“đường hoa phụ nữ” làm đẹp cảnh quan
môi trường. góp phần xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN
Việt Nam tặng 02 cờ, 03 Bằng khen đạt
thành tích xuất sắc trong phong trào thi
đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH HƯNG YÊN

- Chủ tịch UBND tỉnh
tặng 01 Cờ đơn vị xuất sắc
trong phong trào thi đua
Khối thi đua MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội và
06 Bằng khen
- 1.361 lượt tập thể,
1.324 lượt cá nhân được
Thủ tướng Chính phủ, Đoàn
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy, UBND, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn
vị và các ngành khen thưởng.

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
- Địa chỉ: Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên
- Điện thoại: 02213 500 366 - Email: phunuphohien20@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 11 Bằng khen
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 05 Bằng khen
- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng 34 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Thành ủy tặng 10 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng 139 Giấy khen
- Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tặng 129 Giấy khen.

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TIÊN LỮ
Địa chỉ: Thị trấn Vương - huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên.
Email: hpntienlu@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
Trung ương Hội LHPN Việt
Nam tặng 12 Bằng khen, 43 kỷ
niệm chương “Vì sự phát triển
của Phụ nữ Việt Nam”
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh tặng 05 Bằng khen.
- Ngân hàng CS - XH Việt
Nam tặng 01 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
tỉnh tặng 41 Bằng khen.
- Chủ tịch UBND huyện tặng
51 Giấy khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
huyện tặng 49 Giấy khen.

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN PHÙ CỪ
Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Email: hoiphunuphucu@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 13 Bằng khen, 90 kỷ
niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 01 Bằng khen cá nhân.
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng 11 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng 53 Bằng khen.
- Chủ tịch UBND huyện tặng 59 Giấy khen
- Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tặng 59 Giấy khen.

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN KIM ĐỘNG
Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.811.309 * Email: hoiphunukimdong@gmail.com
Thành tích tiêu biểu
- Thủ tướng Chính phủ
tặng 01 Bằng khen
-

Đoàn Chủ tịch Trung

ương Hội LHPN Việt Nam tặng
20 Bằng khen, 45 kỷ niệm
chương “Vì sự phát triển
của Phụ nữ Việt Nam”.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tặng 01 Bằng khen.
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng
17 Bằng khen
- Ban Thường vụ Hội LHPN
tỉnh tặng 58 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện tặng 103 Giấy khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
huyện tặng 37 Giấy khen.

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ÂN THI
Địa chỉ: Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi
Email: hoiphunuanthi@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt Nam
tặng 12 Bằng khen, 51 kỷ niệm
“Vì sự phát triển của Phụ nữ
Việt Nam”.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tặng 01 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh tặng 13 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội
LHPN tỉnh tặng 45 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện tặng 77 Giấy khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
huyện tặng 11 Giấy khen.
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN KHOÁI CHÂU
Địa chỉ: Số 55 đường Nguyễn Khoái, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu
Điện thoại: 02213. 910.324 * Email: huyenkhoaichau@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 24 Bằng khen, 64 kỷ
niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 05 Bằng khen
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng 27 Bằng khen
- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng 53 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Huyện ủy tặng 07 Giấy khen.
- Chủ tịch UBND huyện tặng 119 Giấy khen
- Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tặng 181 Giấy khen.
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VĂN GIANG
Địa chỉ: xã Cửu Cao, huyện Văn Giang
Điện thoại: 02213.931.599 * Email: hoiphunuhuyenvg@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt Nam tặng
08 Bằng khen, 16 kỷ niệm
chương “Vì sự phát triển
của Phụ nữ Việt Nam”.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tặng 01 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh tặng 04 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội
LHPN tỉnh tặng 27 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện tặng 75 Giấy khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
huyện tặng 27 Giấy khen.
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN YÊN MỸ
Địa chỉ: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 02213 964 584 Email: hoilhpnym@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt Nam
tặng 10 Bằng khen, 27 kỷ
niệm “Vì sự phát triển của
Phụ nữ Việt Nam”.
- Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh tặng 04 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội
LHPN tỉnh tặng 27 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Huyện
ủy tặng 22 Giấy khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện tặng 39 Giấy khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
huyện tặng 33 Giấy khen.
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ MỸ HÀO
Địa chỉ: đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào
Điện thoại: 02213.943.759 * Email: hoilhpnmyhao@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt Nam
tặng 11 Bằng khen, 35 kỷ
niệm “Vì sự phát triển của
Phụ nữ Việt Nam”.
- Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh tặng 07 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
tỉnh tặng 42 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thị xã tặng 82 Giấy khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
thị xã tặng 77 Giấy khen.
- Các hình thức khen
khác: 129 Giấy khen.
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VĂN LÂM
ĐC: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
Điện thoại: 02213 985 113 * Email: hlhpnvanlam@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Chủ tịch Nước
tặng thưởng Huân
chương
Lao
động
Hạng Ba (năm 2020)
- Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt
Nam tặng 12 Bằng khen,
77 kỷ niệm chương “Vì
sự phát triển của Phụ
nữ Việt Nam”
- Ban Thường vụ Tỉnh
ủy tặng 03 Bằng khen
- Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh tặng
09 Bằng khen
- Ngân hàng Chính
sách - Xã hội Việt Nam
tặng 01 Bằng khen.
- Ban Thường vụ
Hội LHPN tỉnh tặng
38 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Huyện
ủy tặng 17 Bằng khen.
- Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện tặng
72 Giấy khen
- Ban Thường vụ
Hội LHPN huyện tặng
144 Giấy khen.
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HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH
Điện thoại: 069 2849033 * Email: hoipncahungyen@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt Nam
tặng 07 Bằng khen, 30 kỷ
niệm chương “Vì sự phát
triển của Phụ nữ Việt Nam”
- Bộ Công an tặng 03
Bằng khen
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tặng 02 Bằng khen
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh tặng 08 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
tỉnh tặng 26 Bằng khen.
- Giám đốc Công an tỉnh
tặng 193 Giấy khen.
- Hội Phụ nữ Công an tỉnh
tặng 32 Giấy khen.
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HỘI PHỤ NỮ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
Điện thoại: 0998 504 888
Email: phunubchqshy@gmail.com

Thành tích tiêu biểu
- Trung ương Hội LHPN
Việt Nam tặng 06 Kỷ niệm
chương“Vì sự phát triển của
Phụ nữ Việt Nam”
- Tổng cục Chính trị Quân
đội nhân dân Việt Nam tặng
01 Bằng khen.
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3
tặng 07 Bằng khen.
- Cục Chính trị Quân khu 3
tặng 06 Bằng khen
- Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh tặng 05 Bằng khen.
- Ban Thường vụ Hội LHPN
tỉnh tặng 16 Bằng khen.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
tặng 177 Giấy khen.
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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MÔ HÌNH - ĐIỂN HÌNH

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên
với hoạt động an sinh xã hội
Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hưng Yên với
cách làm sáng tạo, linh hoạt đã thành lập, duy trì nhiều mô hình hoạt động hiệu quả
và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống để “Không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cùng
cấp ủy và chính quyền thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Hội LHPN thành phố
Hưng Yên có 22 cơ sở Hội
và tương đương, trong đó
có 17 Hội LHPN phường,
xã; Hội phụ nữ Công an,
Hội phụ nữ Ban Chỉ huy
quân sự thành phố và 3 chi
hội trực thuộc: chi hội phụ
nữ chợ Phố Hiến, chi hội
phụ nữ từ thiện và chi hội
phụ nữ hưu trí; với 16.187
hội viên sinh hoạt tại 89 chi
hội, 147 tổ phụ nữ.
Trong những năm qua,
Hội LHPN thành phố Hưng
Yên luôn bám sát nhiệm
vụ công tác Hội và nhiệm
vụ chính trị của thành phố,
không ngừng đổi mới nội
dung, phương thức hoạt
động, tập hợp, vận động,
phát huy tiềm năng, sức
sáng tạo của các tầng lớp
phụ nữ thành phố; triển khai
thực hiện tốt phong trào thi
đua, các cuộc vận động, các
khâu đột phá, các nhiệm vụ
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

trọng tâm công tác Hội gắn
với thực hiện Chỉ số 05-CT/
TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, Chương
trình số 10 của Thành ủy về
nâng cao chất lượng, hiệu
quả thực hiện nếp sống văn
hóa, văn minh đô thị trên
địa bàn thành phố giai đoạn
2015-2020. Từng nhiệm vụ,
từng lĩnh vực hoạt động,
Hội LHPN thành phố đã xây
dựng các chương trình, kế
hoạch, luôn sáng tạo, thành
lập các mô hình hoạt động
phù hợp với tình hình thực
tế của địa phương, quan
tâm thực hiện công tác an
sinh xã hội, duy trì hoạt
động hiệu quả các mô hình
như: Vận động xây dựng
Nhà mái ấm tình thương;
bảo trợ phụ nữ và trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ
sinh kế; thành lập và duy
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trì hoạt động của Địa chỉ
tiếp nhận và trao tặng quần
áo, đồ gia dụng;... Từ đó,
hội viên tích cực tham gia
các phong trào do Hội phát
động, góp phần xây dựng
chi, tổ Hội vững mạnh.
Phát huy truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn”,
nhân ngày 27/7 và dịp Tết
Nguyên đán hàng năm,
Hội đã tặng được 1.280
suất quà trị giá trên 250
triệu đồng cho các gia
đình chính sách, Mẹ Việt
Nam anh hùng, nữ du kích
Hoàng Ngân, các hộ nghèo
trên địa bàn thành phố.
Các cấp Hội phụ nữ thành
phố đã thăm hỏi, động viên
và tặng 327 suất quà trị giá
trên 60 triệu đồng cho tân
binh lên đường nhập ngũ,
các gia đình có chồng,
con đang đóng quân ở
vùng biên giới, hải đảo.
Hội LHPN thành phố đã
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phối hợp với Ban Chỉ huy
Quân sự thành phố hỗ trợ
xây Nhà đồng đội cho quân
nhân có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn đang thực hiện
nghĩa vụ quân sự, với mức
tiền hỗ trợ của Hội là 10
triệu đồng.
Thực hiện Đề án “Hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp giai
đoạn 2017 - 2025”, để hội
viên phụ nữ có thêm nguồn
lực đầu tư phát triển kinh tế,
thoát nghèo, vươn lên khá
giàu; hiện nay, 17/17 cơ sở
Hội đang tham gia quản lý
hiệu quả nguồn vốn ủy thác
của Ngân hàng Chính sách
xã hội với số dư nợ gần 132
tỷ đồng cho 2.713 hộ vay;
nguồn vốn Quỹ TYM với dư
nợ trên 18 tỷ đồng cho trên
1.000 lượt thành viên vay.
Đồng thời, vận động chị em
vay vốn tham gia tiết kiệm để
tạo thêm nguồn vốn cho các
phụ nữ khác được tiếp cận
nguồn vốn vay ưu đãi, đã
có 2.793 thành viên ở 106
Tổ TK&VV của Ngân hàng
Chính sách xã hội tham gia
gửi tiết kiệm được trên 4,8
tỷ đồng. Các thành viên vay
vốn Quỹ TYM tham gia tiết
kiệm được trên 9 tỷ đồng;
100% các chi hội vận động
chị em tham gia tiết kiệm
được 5,5 tỷ đồng, giúp cho
550 lượt hộ vay đầu tư phát
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triển kinh tế. Phát huy truyền
thống tương thân, tương ái,
Hội LHPN các cơ sở đã vận
động 350 lượt chị có điều
kiện giúp cho 600 lượt chị
với tổng trị giá tiền trên 1,5 tỷ
đồng và 480 ngày công lao
động; các cấp Hội đã hỗ trợ
sinh kế cho 64 hội viên phụ
nữ nghèo 4 con bê sinh sản,
hàng nghìn con gà giống và
thức ăn chăn nuôi.
Với cách làm sáng tạo,
Hội LHPN thành phố đã vận
động đội ngũ cán bộ Hội
các cấp nêu cao tinh thần
trách nhiệm, gương mẫu
trong mọi hoạt động do Hội
tổ chức, nòng cốt là các bà,
các chị trong Chi hội phụ
nữ từ thiện và Chi hội phụ
nữ hưu trí; năm 2017, Hội
LHPN thành phố đã thành
lập Địa chỉ tiếp nhận và trao
tặng quần áo, đồ gia dụng
để tặng cho phụ nữ và trẻ
em nghèo. Đây thực sự là
mô hình mới, hiệu quả, một
địa chỉ tin cậy được cán bộ,
hội viên phụ nữ, các nhà
hảo tâm và nhân dân thành
phố nhiệt tình hưởng ứng.
Địa chỉ đã tiếp nhận hàng
nghìn bộ quần áo mới, cũ và
nhiều vật dụng gia đình còn
có giá trị sử dụng tốt như:
Xe đạp, quạt điện, nồi cơm
điện, bếp ga,…Hội LHPN
thành phố đã phân công
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cán bộ trực thường xuyên
tại Địa chỉ để tiếp nhận đồ
ủng hộ, đã có nhiều chị em
cán bộ, hội viên phụ nữ tình
nguyện đến để sắp xếp, gấp
lại những bộ quần áo cho
phẳng phiu, khâu lại từng
chiếc cúc bị hỏng....Từ khi
thành lập Địa chỉ đến nay,
Hội LHPN thành phố đã là
cầu nối trao tặng những bộ
quần áo, vật dụng gia đình,
đồ dùng học tập, tiền mặt...
do các nhà hảo tâm ủng hộ
đến hàng trăm phụ nữ, trẻ
em trên địa bàn thành phố
và một số địa phương trong
và ngoài tỉnh.
Hoạt động chăm lo cho
phụ nữ, trẻ em được Hội
LHPN thành phố tích cực
triển khai bằng nhiều hoạt
động thiết thực. Hàng năm,
Hội LHPN các cơ sở tiến
hành rà soát, nắm cụ thể
hoàn cảnh những phụ nữ
và trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn trên địa bàn,
phân công cán bộ Hội hỗ
trợ, giúp đỡ thường xuyên,
kịp thời; đồng thời rà soát
các hộ gia đình khó khăn
về nhà ở có nhu cầu sửa
chữa, xây mới. Hưởng ứng
phong trào xây dựng Nhà
mái ấm tình thương cho
phụ nữ nghèo, Hội LHPN
thành phố đã vận động cán
bộ, hội viên phụ nữ thực
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hành tiết kiệm đóng góp
xây dựng quỹ Mái ấm tình
thương và kêu gọi sự ủng
hộ của các doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm để hỗ trợ
phụ nữ có khó khăn về nhà
ở, nhận bảo trợ phụ nữ và
trẻ em nghèo...Trong 5 năm
qua, Hội đã hỗ trợ xây mới
được 09 Nhà mái ấm tình
thương cho hội viên phụ nữ
nghèo với tổng số tiền gần
400 triệu đồng; trao bảo trợ
và tặng quà cho trên 300
lượt trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn trị giá
trên 420 triệu đồng; bảo trợ
và tặng quà cho 48 lượt phụ
nữ có hoàn cảnh khó khăn
trị giá gần 150 triệu đồng.
Ngoài ra, Hội LHPN thành
phố đã hỗ trợ phụ nữ, trẻ
em nghèo tại tỉnh Yên Bái,
Điện Biên, ủng hỗ đồng bào
lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh ... với
tổng trị giá trên 600 triệu
đồng. Trong số những hội
viên phụ nữ nghèo được
Hội hỗ trợ xây Nhà mái ấm
tình thương có chị Trần Thị
Hòa sinh năm 1972, ở thôn
Tiền Thắng, xã Bảo Khê đã
được Hội hỗ trợ gần 70 triệu
đồng. Chị là mẹ đơn thân,
bị bệnh tim, thường xuyên
đau yếu nhưng vẫn phải đi
làm thuê để nuôi con trai ăn
học. Mẹ con chị sống trong
ngôi nhà cũ dột nát, xập xệ.
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Sau hơn một năm chúng tôi
về thăm lại mẹ con chị, thấy
chị vui vẻ, khỏe mạnh hơn,
chị ngân ngấn nước mắt,
xúc động nói: “Cảm ơn Hội
LHPN thành phố và các nhà
hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con
tôi có ngôi nhà khang trang
để ở, con trai tôi đã học hết
THPT, giờ cháu đã đi làm,
tôi cũng mở được cửa hàng
nho nhỏ trước nhà bán rau
và ít hàng tạp hóa, mẹ con
có thêm thu nhập, vì vậy
sức khỏe của tôi nay đã khá
hơn nhiều”.
Thời gian qua, dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức
tạp đã làm ảnh hưởng
không nhỏ đến đời sống
nhân dân, nhất là phụ nữ và
trẻ em. Với vai trò đại diện
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng
của các tầng lớp phụ nữ,
các cấp Hội LHPN trong
thành phố đã có nhiều hoạt
động thiết thực nhằm chia
sẻ khó khăn, động viên phụ
nữ vững tâm vượt qua đại
dịch. Hội đã kịp thời tổ chức
thăm hỏi tặng quà, nhu yếu
phẩm cho khu cách ly tập
trung, hội viên phụ nữ bị
ảnh hưởng do dịch bệnh
Covid-19 trị giá hàng trăm
triệu đồng.
Với tinh thần đoàn kết,
thống nhất cao, sự vào
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cuộc tích cực của đội ngũ
cán bộ Hội các cấp trên
địa bàn thành phố, các bà,
các chị đã tiết kiệm chi tiêu
trong gia đình, ủng hộ cho
hoạt động Hội, giúp cho
hàng trăm phụ nữ và trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn thành phố có cuộc
sống ổn định, có thêm tư
liệu sản xuất, có điều kiện
đầu tư cho con cháu tham
gia học tập...Có thể khẳng
định hoạt động an sinh xã
hội của Hội LHPN thành
phố trong những năm qua
đã huy động được các
nguồn lực trong xã hội, tiếp
nối và mở rộng qua từng
năm tháng, giúp đẩy mạnh
các phong trào thi đua và
thực hiện tốt các nhiệm
vụ công tác Hội; 100% hộ
nghèo do phụ nữ làm chủ
được Hội giúp đỡ, trong số
đó đã có 465 hộ nghèo do
phụ nữ làm chủ thoát nghèo;
kết quả đó đã đóng góp tích
cực trong thực hiện công
tác giảm nghèo trên địa
bàn thành phố, góp phần
xây dựng thành phố Hưng
Yên ngày càng văn minh,
giàu đẹp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ
thành phố Hưng Yên

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ân Thi đổi mới nội dung
phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Xác định xây dựng tổ

được những mục tiêu trên

trong quá trình triển khai

chức Hội vững mạnh là

trong nhiệm kỳ qua dưới sự

thực hiện các nhiệm vụ của

nhiệm vụ trọng tâm, tạo

lãnh đạo trực tiếp của Đảng

Hội trong nhiệm kỳ vừa qua

điểm tựa cho hội viên xây

ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn

về công tác lãnh đạo của

dựng cuộc sống no ấm,

và Hội cấp trên. Hội LHPN

Đội ngũ Ban Chấp hành đã

bình đẳng, tiến bộ, hạnh

thị trấn Ân Thi đã tập trung

đạt yêu cầu và hoàn thành

phúc. Hội Liên hiệp Phụ

chỉ đạo “Đổi mới nội dung,

tốt nhiệm vụ.

nữ (LHPN) thị trấn Ân Thi,

phương thức hoạt động

huyện Ân Thi đã từng bước

nhằm xây dựng tổ chức Hội

thường

đổi mới nội dung, phương

vững mạnh”.

nâng cao hiệu quả công tác

Bên cạnh đó Hội cũng
xuyên

đổi

mới

thức hoạt động phù hợp với

Ngay từ khi xây dựng

tuyên truyền. Thay bằng

điều kiện thực tế, góp phần

Đề án nhân sự đội ngũ

những biện pháp tuyên

tích cực thực hiện thắng lợi

Ban Chấp hành, khác với

truyền truyền thống như

Nghị quyết Đại hội Đảng

những nhiệm kỳ trước, Ban

thông qua sinh hoạt chi hội,

các cấp.

Thường vụ đã tham mưu

sinh hoạt câu lạc bộ, Hội đã

Hội LHPN thị trấn Ân

đưa vào Ban Chấp hành

mạnh dạn sử dụng mạng

Thi hiện có 1.186 hội viên,

những đồng chí có nhiều

xã hội, thành lập ra các

sinh hoạt tại 11 chi hội. Với

kinh nghiệm, năng động,

nhóm facebook, zalo để

chức năng nhiệm vụ của

có uy tín nhiệt huyết với

tuyên truyền, thông tin các

Hội là tuyên truyền, vận

phong trào, có khả năng

hoạt động tới các chi hội

động, hỗ trợ cán bộ, hội

tham mưu cùng với Ban

nhanh hơn, kịp thời hơn và

viên phụ nữ thực hiện tốt

Thường vụ ra được những

ngược lại những thông tin

các chủ trương của Đảng,

Nghị quyết sát với tình hình

và các hình ảnh hoạt động

chính sách pháp luật của

thực tế tại chi hội, có khả

dưới chi hội cũng được gửi

Nhà nước, xây dựng tổ

năng nắm bắt, xử lý và

về Ban Thường vụ kịp thời

chức Hội vững mạnh góp

phản ánh kịp thời những

hơn, sẽ có đông đảo lượt

phần vào việc thực hiện

tâm tư, nguyện vọng của

chị em hội viên được tiếp

nhiệm vụ phát triển chính

hội viên để Ban Chấp hành

cận thông tin. Bên cạnh

trị - kinh tế - văn hóa - xã

đưa ra những biện pháp chỉ

hình thức tuyên truyền bằng

hội của địa phương. Để đạt

đạo kịp thời, hiệu quả. Nên

mạng xã hội, hội còn tổ
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chức các buổi sinh hoạt

Hội LHPN tỉnh, huyện tổ

hóa các mô hình thu hút hội

nhóm, sinh hoạt chuyên đề

chức. Đồng thời, tập trung

viên nhằm tập hợp các tầng

bằng hình thức trực quan,

vào công tác quản lý và thu

lớp phụ nữ tham gia. Kết

trực tiếp, nội dung sinh hoạt

hút hội viên: Ban thường

quả trong nhiệm kỳ đã xây

thì được lựa chọn phù hợp

vụ Hội LHPN thị trấn đã

dựng được 06 mô hình, 05

với từng nhóm, từng lứa

hướng dẫn các chi hội bằng

Câu lạc bộ tập hợp phụ nữ

tuổi như: sinh hoạt về sức

những việc làm cụ thể, tùy

theo sở thích, lứa tuổi, nghề

khỏe sinh sản, kế hoạch

theo đặc điểm, tình hình và

nghiệp, thu hút 705 hội viên

hóa gia đình cho nhóm chị

các vấn đề quan tâm, bức

tham gia. Nổi bật như mô

em đang trong độ tuổi sinh

xúc của từng chi hội để lựa

hình: tổ Phụ nữ tự quản về

đẻ; sinh hoạt về công tác

chọn những nội dung phù

trật tự an toàn giao thong;

an toàn giao thông; về giới

hợp, thiết thực. Tập trung

hũ gạo tình thương; tổ tự

và bình đẳng giới; về Luật

thảo luận tìm hiểu thực

quản vệ sinh môi trường; 5

hôn nhân và gia đình và

trạng, nguyên nhân và bàn

không, 3 sạch và 10 hộ liền

phòng, chống bạo lực gia

giải pháp góp phần nâng

kề. Đặc biệt trong nhiệm

đình… cho chị em ở mọi

cao vai trò, trách nhiệm của

kỳ qua được sự quan tâm

lứa tuổi. Bên cạnh đó, Hội

cán bộ Hội nhằm tập hợp,

chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh,

thường xuyên quan tâm

thu hút phụ nữ trên địa bàn

huyện đã hỗ trợ ra mắt

đến công tác bồi dưỡng

tham gia tổ chức Hội.

câu lạc bộ “Phụ nữ lên

nâng cao chất lượng đội

Một trong những vấn

tiếng uống có trách nhiệm

ngũ cán bộ chi hội bằng

đề mà Hội LHPN thị trấn

thực hiện an toàn giao

các hình thức như: tổ chức

quan tâm là công tác quản

thông” câu lạc bộ “ Nữ tiểu

các hội nghị trao đổi kinh

lý, tập hợp, thu hút hội viên.

thương văn minh ” từ khi

nghiệm phương thức điều

Với phương châm “Ở đâu

được thành lập và đi vào

hành sinh hoạt chi hội, tổ

có phụ nữ, ở đó có hoạt

hoạt động trên địa bàn thị

phụ nữ, câu lạc bộ; điều

động Hội”, trong nhiệm kỳ

trấn đã giảm cơ bản các

hành những buổi giao lưu

qua, Hội LHPN thị Trấn đã

vụ tai nạn giao thông liên

ra mắt các loại hình câu lạc

tập trung đổi mới nội dung,

quan đến rượu bia, các vụ

bộ, các mô hình hoạt động

phương thức hoạt động

hàng giả, hàng kém chất

của Hội, cử chị em tham

theo hướng chăm lo, bảo

lượng; công tác vệ sinh

gia các lớp bồi dưỡng về

vệ quyền và lợi ích chính

an toàn thực phẩm được

chuyên môn, nghiệp vụ do

đáng cho phụ nữ; đa dạng

đảm bảo.
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Để làm tốt công tác đổi

các văn bản chỉ đạo của các

động hiệu quả các mô hình,

mới nội dung, phương thức

cấp trong công tác tuyên

các câu lạc bộ nên các

hoạt động nhằm xây dựng

truyền về phòng chống dịch

hoạt động phong trào công

tổ chức hội vững mạnh,

bệnh Covid- 19. Kết quả nổi

tác của Hội trong

Ban chấp hành Hội LHPN

bật của Hội trong nhiệm kỳ

kỳ 2016-2021 đã thu được

thị trấn đã xác định: Mỗi cán

là tuyên truyền và thực hiện

nhiều kết quả tốt.

bộ Hội phải là những tuyên

có hiệu quả các Phong trào

Với mục tiêu tiếp tục

truyền viên, báo cáo viên

thi đua và Cuộc vận động

xây dựng tổ chức Hội

giỏi để chuyển tải các chủ

“Xây dựng gia đình 5 không,

vững mạnh, xứng

trương chính sách pháp

3 sạch”; thu hút được 106

là địa chỉ tin cậy cho hội

luật của Đảng, Nhà nước;

hội viên mới tham gia tổ

viên. Thời gian tới, Hội

của Hội và địa phương.

chức Hội; vận động cán bộ,

LHPN thị trấn Ân Thi tập

Hội đã phát động mỗi cán

hội viên tích cực tham gia

trung nâng cao chất lượng

bộ, hội viên phụ nữ phải

lao động xây dựng quỹ hội,

đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

tự giác học tập, thường

thường xuyên động viên

Tiếp tục huy động nguồn

xuyên trao đổi cách làm

kịp thời hội viên có hoàn

lực xây dựng các mô hình

ăn, kinh nghiệm cuộc sống

cảnh đặc biệt khó khăn ốm

phát triển kinh tế, trong đó

để nâng cao nhận thức

đau, gặp hoạn nạn, đã vận

quan tâm xây dựng mô

mọi mặt, góp phần vào

động ủng hộ được 1.586 kg

hình kinh tế cho phụ nữ

việc củng cố xây dựng tổ

gạo và một số đồ dùng sinh

nghèo, có hoàn cảnh khó

chức Hội vững mạnh ngày

hoạt khác; quyên góp, ủng

khăn. Duy trì và phát triển

càng đi vào có chiều sâu

hộ quỹ Mái ấm tình thương

các loại hình câu lạc bộ

và phát triển bền vững.

được

đồng.

văn hóa, văn nghệ, thể dục

Do làm tốt công tác

Hoạt động tiết kiệm tại chi

thể thao phù hợp, thu hút

tuyên truyền và định hướng

hội đã được 100% chi hội

hội viên tham gia, giúp chị

đúng đắn, trong nhiệm

triển khai đến hội viên với

em có nhiều cơ hội tham

kỳ qua nhiều Chỉ thị, nghị

mức 5 ngàn đồng/hội viên/

gia hoạt động xã hội, cũng

quyết của Đảng, của Hội đã

tháng, đến nay các chi hội

như nâng cao sức khỏe và

đi vào cuộc sống và thực

đã tiết kiệm được 169 triệu

chất lượng cuộc sống.

sự có hiệu quả được cán

đồng, hỗ trợ cho 29 hội viên

Hội Liên hiệp Phụ nữ

bộ, hội viên và các tầng lớp

nghèo có hoàn cảnh đặc

Huyện Ân Thi

phụ nữ thị trấn đồng tình

biệt khó khăn vay không

hưởng ứng. Đặc biệt là là

lấy lãi. Duy trì nề nếp hoạt
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nhiệm
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Tác giả: Vũ Văn Sỉnh
Thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
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