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Hội LHPN tỉnh: Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng  

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

Cập nhật: 01-03-2022 | 16:58:51 

 

Sáng 1-3, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 

tỉnh tổ chức Chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2022-2027, hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1982 năm cuộc 

khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn 

Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến 

bộ của phụ nữ tỉnh; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông 

Phạm Trọng Nhân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng nữ lãnh đạo các sở, 

ban ngành, Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, Hội nữ doanh 

nhân tỉnh. 

 

 
Ông Nguyễn Văn Lộc tặng hoa cho đại biểu nữ 
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Ông Nguyễn Lộc Hà tặng hoa cho đại biểu nữ 

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội 

Đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XI, các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn 

quốc lần thứ XIII. Theo đó, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2021-2026 

có chủ đề Phụ nữ Bình Dương đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức hội 

vững mạnh góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững, theo hướng đô 

thị thông minh, văn minh, hiện đại với sự tham gia của 189 đại biểu chính thức. Đại 

hội đã bầu 39 đại biểu tham gia Ban chấp hành, bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội 

Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tham gia, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện 

hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XIII. Tiêu biểu như phát động trực tuyến đợt thi đua đặc biệt với 

chủ đề “110 công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh 

lần thứ XI, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. Đến nay, đã hoànthành hoạt 

động, phần việc theo kế hoạch với tổng trị giá chơn 9,8 tỷ đồng, có trên 11.700 trẻ em, 

phụ nữ được thụ hưởng trong đợt thi đua. 
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Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo Hội LHPN tỉnh các thời kỳ 

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức đối thoại với chủ đề "Hỗ trợ phụ nữ phát 

triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu sau ảnh hưởng của dịch COVID-19"; 

hưởng ứng và phát động nữ cán bộ công chức, viên chức cán bộ hội viên và các tầng 

lớp phụ nữ trong tỉnh thực hiện “Tuần lễ mặc áo dài” từ ngày 1-3 đến 8-3; phát động 

hội viên, phụ nữ hưởng ứng trồng cây xanh với chủ đề "Phụ nữ vun trồng tương lai - 

vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" với tinh thần "Mỗi phụ 

nữ - một cây xanh”; phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng được 130 

mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới trong chương 

trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"… 
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Phần thi duyên dáng áo dài của Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh 

 
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng các thí sinh đạt giải nhất  

Hội thi “Phụ nữ Bình Dương - duyên dáng áo dài” 
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Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tính đến cuối 

năm 2021, các cấp Hội trong tỉnh đã huy động được 27.582 phần quà, trị giá hơn 5,3 

tỷ đồng; tiếp nhận và phân phối 26.900 phần quà với tổng trị giá 8,1 tỷ đồng cho hội 

viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh do Trung ương Hội LHPN Việt 

Nam hỗ trợ. Trong chương trình này, Hội LHPN tỉnh, các đơn vị tài trợ cũng đã trao 

sinh kế hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho đại diện các huyện, thị, thành 

phố trị giá 150 triệu đồng. 

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã tặng những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân sâu 

sắc và lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc đến các chị em phụ nữ. LHPN tỉnh cũng đã 

trao giải cho 18 thí sinh đạt giải cao Hội thi “Phụ nữ Bình Dương - duyên dáng áo dài”; 

khen thưởng 12 tập thể, 2 cá nhân có công trình, phần việc tiêu biểu thiết thực chào 

mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI. 

Quỳnh Như 

https://baobinhduong.vn/ 


