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KẾ HOẠCH  
Tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013 và  

 Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi  
 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2013, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt 
Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013 vớí chủ đề “Tăng  

quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ” và Hội nghị biểu dương điển hình 
phụ nữ làm kinh tế giỏi như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Khuyến khích, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ và toàn xã hội 
nhằm tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ Việt Nam. 

-  Biểu dương, tôn vinh các cá nhân, đơn vị có các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo 
nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ.  

- Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi nhằm phản ánh sự nỗ lực, 
sáng tạo vượt khó của các tầng lớp phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế.  

- Các hoạt động trong chuỗi sự kiện được tổ chức dưới nhiều hình thức thiết thực, 
phong phú, thu hút sự quan tâm rộng rãi của phụ nữ và xã hội.    

II. Nội dung chính của Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013: 

Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013 gồm 3 hoạt động chính sau:  

- Tôn vinh sản phẩm sáng tạo: Đây là hoạt động tôn vinh và giới thiệu với cộng 
đồng những sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, được ứng dụng 
thành công trong thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tìm kiếm các sáng kiến: Đây là chương trình tìm kiếm những đề xuất sáng tạo 
cấp địa phương để tài trợ thực hiện, nhằm hỗ trợ giải quyết các thách thức và 
khai thác tiềm năng cũng như thúc đẩy quyền kinh tế của phụ nữ. 

- Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đàn trao đổi về 
kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cao quyền và năng lực kinh tế của 
phụ nữ.   



Ban tổ chức sẽ ban hành nội dung, thể lệ Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013 và hướng dẫn 
tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi.  

III. Các hoạt động chính 

1. Tổ chức Lễ phát động vào  ngày 13/3/2013. 

2.  Tổ chức các hội thảo tại các vùng, miền để giới thiệu, hướng dẫn thể lệ cuộc thi, 
cách xây dựng đề án/ý tưởng và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm sáng tạo (Từ 

tháng 3- 10/4/2013). 

3. Tập hợp, xét chọn các ý tưởng, sản phẩm tiêu biểu gồm các ý tưởng, sáng kiến, 
được hỗ trợ kinh phí và các sản phẩm đã ứng dụng trong thực tiễn.  

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng  
trong suốt quá trình tổ chức thực hiện, từ tháng 3 - 10/2013. 

5. Các hoạt động chính được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN 
Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam.  

- Triển lãm trưng bày sản phẩm/ý tưởng sáng tạo/ thành quả của điển hình phụ nữ 
làm kinh tế giỏi, các tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam liên 
quan đến lĩnh vực kinh tế được tổ chức từ 3-5 ngày.  

- Chấm giải ý tưởng sáng tạo vòng cuối cùng. 

-  Tổ chức cho các Đại biểu đi Viếng Lăng Bác và tham quan Bảo tàng PN Việt 
Nam.  

- Tổ chức các diễn đàn trao đổi, chia sẻ theo chuyên đề:  

-  Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi và tổng kết trao giải.  

-  Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và trao Giải thưởng phụ nữ 
Việt Nam năm 2013.  

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Nhiệm vụ Trung ương Hội. 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết của Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013 và 
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. 

- Xây dựng, ban hành nội dung thể lệ cuộc thi, tiêu chí chấm giải Ngày Phụ nữ 
sáng tạo, tiêu chí chọn đại biểu điển hình. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày Phụ nữ 

sáng tạo năm 2013, hoạt động điển hình của các cấp trong việc hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế. 



- Phối hợp để vận động nguồn lực hỗ trợ và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.  

2. Nhiệm vụ của Hội LHPN các tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc:  

- Các tỉnh/thành tổ chức ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2013 hoặc hội nghị biểu dương 

điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi tại cấp tỉnh nếu có điều kiện. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Phụ nữ Sáng tạo 

năm 2013, các ý tưởng sáng tạo và các gương phụ nữ điển hình trong phát triển 
kinh tế, giảm nghèo bền vững.  

- Hướng dẫn các cấp Hội tập hợp hồ sơ để đề xuất hỗ trợ kinh phí của các đơn vị, 
cá nhân về Ban tổ chức theo quy định.  

- Lựa chọn, giới thiệu, hoàn thiện báo cáo thành tích của các điển hình phụ nữ tiêu 

biểu trong hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, quan tâm đến phụ 
nữ  thuộc nhóm đối tượng yếu thế: phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, 
phụ nữ sống tại các vùng khó khăn.  

- Lựa chọn các sản phẩm sáng tạo tiêu biểu góp phần vào xóa đói giảm nghèo, 
phát triển kinh tế của địa phương để tham dự triển lãm tại Trung ương.  

- Chịu trách nhiệm tổ chức cho đại biểu về dự hội nghị và hỗ trợ chi phí đi lại cho 
các đại biểu không hưởng lương.  

V. Kinh phí:  Kinh phí tổ chức các hoạt động trên từ nguồn ngân sách Nhà nước và 
vận động tài trợ.  

 
Nơi nhận: 

- Thường trực ĐCT 

- Hội LHPN các tỉnh thành, đơn vị trực thuộc 

- Các Ban/Đơn vị 
- Lưu VT, Ban KT           
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