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Kính gửi: Các thành viên tham gia Ban Vận động thành lập Hiệp 
hội nữ Doanh nhân Việt Nam 

 

Căn cứ kết quả Hội nghị trù bị chuẩn bị thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt 
Nam ngày 24/4/2012, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã hiệp thương nhân sự với 
Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, thống nhất giới thiệu bà Hồ Thị Kim Thoa - 
Thứ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban vận động với tư cách là Trưởng ban.  

Ngay sau khi được sự nhất trí của Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, ngày 
11/6/2012 bà Hồ Thị Kim Thoa đã có đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập 
Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 Tuy nhiên, do quy định về quản lý cán bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 
67-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn 
số 5298/BKHĐT-TCCB ngày 19/7/2012 đề nghị bà Hồ Thị Kim Thoa bổ sung văn 
bản về việc chấp thuận của Ban Bí thư;  trong khi đó, theo quy định về quản lý cán bộ 

( ban hành kèm theo Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị), bà 

Hồ Thị Kim Thoa chỉ được Ban Bí thư cho ý kiến giới thiệu ứng cử chức danh Chủ 

tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam (Khoản 1- điều 5 của Quyết định 67) khi có 

quyết định thành lập Hội. Vì vậy, để đảm bảo việc thành lập Hội được triển khai 
đúng tiến độ, chất lượng; căn cứ ý kiến tư vấn của đại biểu đại diện các Bộ: Công 
Thương, Kế hoạch Đầu tư, Ban Tổ chức Trung ương, đại diện nữ doanh nhân trong 
cuộc họp ngày 5/10/2012 tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam và ý kiến thống 
nhất của bà Hồ Thị Kim Thoa; Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam thống nhất giới 
thiệu Bà Cao Thị Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ 
và Phát triển Trung ương Hội LHPN Việt Nam tham gia Ban vận động với tư cách là 
Trưởng ban, thay Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương. 

Căn cứ điểm b, khoản 6, điều 6  của  Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về việc thành lập Hội: “Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu 



ra ban lãnh đạo của hội”, Bà Hồ Thị Kim Thoa sẽ được mời tham gia trong Ban cố 
vấn thành lập Hiệp hội và sẽ được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Hiệp hội nữ 
doanh nhân Việt Nam để bầu tại đại hội nếu Hiệp hội có quyết định được thành lập.  

Vì vậy, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam rất mong nhận được sự  thống 
nhất giới thiệu của các chị về nhân sự bà Cao thị Hồng Vân, thay bà Hồ Thị Kim 
Thoa làm Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp Hội nữ doanh nhân Việt Nam, để Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư  có cơ sở  ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hiệp 
hội nữ doanh nhân Việt Nam để Ban vận động có thể tiếp tục thực hiện các quy trình 
tiến tới thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn các chị!   
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