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Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương:  

Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo để phát triển 

27/12/2021  

 

 

 Trong 2 ngày 26 và 27-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đã diễn ra 

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2021-2026.  

 Tham dự có bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Về phía 

lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh; ông Phạm Văn Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh 

đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ; cùng 

189 đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên ở các tổ chức cơ sở Hội trong tỉnh. 

Chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em 

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN đã 

tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động do các cấp, các ngành và Hội phát động để trở thành những tấm gương điển hình 

và các tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 

3 sạch" xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả thiết thực thông 
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qua các mô hình phù hợp với từng địa bàn như "Chi hội kiểu mẫu", "Mảng xanh của 

Hội", "Vườn hoa chi hội"... Hoạt động Hội cũng đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương 

thức hoạt động, tăng tính chủ động, sáng tạo cho cơ sở; phát huy các mô hình hiệu quả 

để chăm lo tốt cho phụ nữ, trẻ em, nữ công nhân lao động; tạo điều kiện để phát triển 

phụ nữ toàn diện, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực. Hội LHPN các cấp đã 

chủ động, nhạy bén trong công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phối 

hợp hỗ trợ được 1.400 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý và thực 

hiện nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, thành lập 

hợp tác xã… giúp phụ nữ nâng cao thu nhập, thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 

 

 

Lãnh đạo tỉnh tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội 
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Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng bức tranh làm từ gạo cho Hội LHPN 

tỉnh Bình Dương 

 

Năm 2021, hoạt động của Hội LHPN tỉnh còn được thể hiện dấu ấn đậm nét 

thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai học tập và thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ 

chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, Hội 

LHPN tỉnh đã tập hợp, quy tụ các chị, em, phát huy trí tuệ, tình cảm, công sức, đồng 

hành cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, đẩy mạnh hoạt động an 

sinh xã hội, tạo tiền đề cho tỉnh phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường 

mới. 

Bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, với chủ đề "Đoàn kết 

- Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đề ra mục tiêu đoàn kết, sáng tạo, nâng 

cao năng lực của tổ chức Hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng 

tính chủ động, sáng tạo cho cơ sở; phát huy các mô hình hiệu quả để chăm lo tốt cho 

nữ công nhân lao động, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 
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Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 
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Nhiệm kỳ 2021-2026, phấn đấu 100% cán bộ, 90% hội viên, 80% phụ nữ được 

tuyên truyền các nội dung của phong trào thi đua "Phụ nữ Bình Dương có sức khỏe, có 

tri thức, sáng tạo, trách nhiệm"; hằng năm, 100% cán bộ Hội và trên 90% hội viên phụ 

nữ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên và quy định của địa phương. Mỗi năm giúp 

thêm được 05 hộ gia đình đạt các tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch", 1.500 hộ gia đình 

đạt 08 tiêu chí của Cuộc vận động; 80% phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia 

đình được phát hiện, tư vấn, 80% phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội trợ giúp… Tỷ lệ 

phát triển hội viên tăng ít nhất 1%/năm. 

Đại hội xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Nâng cao kiến thức, kỹ năng 

của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và đồng 

hành cùng cơ sở Hội, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chi hội, Tổ phụ nữ. 

Huy động phụ nữ tham gia xây dựng và phát triển tỉnh nhà 

Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam biểu dương thành tích 

các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Trước 

những khó khăn, thách thức đặt ra về thiên tai, dịch bệnh, đòi hỏi các cấp Hội LHPN 

nhiệm kỳ 2021-2026 cần có những hướng đi thích ứng linh hoạt để góp phần cụ thể 

hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Chiến lược phát triển Hội LHPN 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công 

tác Hội và phong trào phụ nữ 05 năm tới, bà đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục nghiên 

cứu, đề xuất các giải pháp hiệu quả đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Bình 

Dương đạt nhiều kết quả tốt, góp phần đưa tỉnh Bình Dương trở thành đô thị văn minh, 

hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

và của cả nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định. 
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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi lưu ý, bước vào 

thời kỳ mới, thời cơ và thuận lợi rất lớn nhưng cũng có nhiều thách thức đặt ra đối với 

công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đó là dịch bệnh Covid-19 và những tác động tiêu 

cực của dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát 

triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến việc làm, thu 

nhập, đời sống của người dân và phụ nữ; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đời sống 

một bộ phận phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, công nhân lao động còn nhiều khó 

khăn… Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Hội LHPN tỉnh là rất quan trọng. Bí thư 

Tỉnh ủy yêu cầu Hội LHPN tỉnh quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; hướng mạnh hoạt động 

về cơ sở nhất là trong các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ; lấy hạnh phúc và lợi ích 

của phụ nữ làm mục tiêu, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm chất lượng, hiệu quả hoạt 

động Hội. Phải đặt phong trào phụ nữ Bình Dương trong điều kiện một tỉnh phát triển 

công nghiệp và đang hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, phát huy mạnh mẽ 

hơn nữa sức mạnh của phụ nữ tham gia xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Bí thư đánh 

giá cao Báo cáo chính trị tại Đại hội xác định nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp Hội trong 

tỉnh tập trung thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Bình Dương có sức khỏe, có tri 

thức, sáng tạo, trách nhiệm" và chọn 2 khâu đột phá, trong đó có đột phá về ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đây là hướng đi phù hợp với định hướng phát 

triển của tỉnh. Ông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng công tác đào 
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tạo góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển 

trong tình hình mới. 

Bí thư tin tưởng sau Đại hội, phong trào phụ nữ tỉnh nhà sẽ có bước phát triển 

mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động của Hội LHPN các cấp sẽ có nhiều khởi sắc, đóng góp 

xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tạo tiền đề 

vững chắc để sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành 

Thành phố thông minh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. 

 

Ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Bình Dương khóa XI 

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN 

tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 39 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu 

đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 02 

đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Bình Dương 

khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh gồm 09 đồng chí; bà Trương Thanh 

Nga tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. 
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Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" trao 26.900 phần quà cho phụ nữ và trẻ em tỉnh 

Bình Dương 

 
 



 

9 
 

 
Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh 

 

 
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ cho bà Trương Thị Thu Hà - Trưởng ban Ban Tổ chức - Hành chính Hội LHPN tỉnh 
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Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể có thành tích xuất 

sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2016-2021 

 

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 16 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2016-2021 

Phương Chi - Quốc Chiến 

https://www.binhduong.gov.vn/ 


