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In 3.496 cuốn, khổ 19x27
tại Công ty in Phương Mai
GPXB số: 11/XBBT-20
do Sở Thông tin và truyền
thông Vĩnh Phúc cấp ngày
30/12/2019. In xong và nộp
lưu chiểu tháng 10/2020

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 90 năm ra đời và
phát triển (20/10/1930-20/10/2020)
l Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
l Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại
biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn
quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2027.
l Tiếp tục thực hiện tốt chiến lược quốc gia về bình
đẳng giới, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền
vững của tỉnh
l Phụ nữ Vĩnh Phúc - 90 hành động thiết thực vì phụ
nữ và trẻ em, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập
Hội LHPN Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng
bộ các cấp
l Ngành Y tế Vĩnh Phúc chú trọng thực hiện công
tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, nâng
cao chất lượng dân số
l Chăm lo đời sống cho nữ công nhân lao động tại
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
l Một số quy định của Nghị định số 100/2019/NĐCP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt
l Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội cơ sở
quý IV/2020
l Hội LHPN huyện Lập Thạch xây dựng và phát
triển tổ chức Hội vững mạnh xứng đáng với sự tin
tưởng và kỳ vọng của hội viên
l Phụ nữ Vĩnh Tường tích cực rèn luyện phẩm chất
đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”...
l Chi Hội trưởng phụ nữ đa tài, nhiệt huyết
l Bí quyết giữ gìn sức khỏe phụ nữ luôn bền vững
với thời gian
l Xinh tươi Việt Nam
l Cánh gà chiên sốt me
l
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
90 NĂM RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN (20/10/1930-20/10/2020)

L

ịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử
đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy,
phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng
yếu, hiển nhiên trong sự trường tồn của
dân tộc ta.
Đất nước Việt Nam từ bao đời nay với
nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền
tảng nghề trồng lúa nước và thủ công
nghiệp, lại luôn bị kẻ thù xâm lược đã
hun đúc nên bản sắc, phong cách riêng
của phụ nữ Việt Nam: là những chiến sỹ
chống ngoại xâm dũng cảm, kiên cường;
là những người lao động cần cù, sáng
tạo, thông minh; người giữ gìn, bảo vệ,
phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá
dân tộc; là người chủ gia đình dịu hiền,
đảm đang, trung hậu, người sản sinh ra
thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Dưới chế độ phong kiến và đế quốc,
phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột,
chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu
được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách
mạng. Ngay từ những ngày đầu chống
Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào
phong trào Cần Vương, Đông Kinh
Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ
nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức
tiền thân của Đảng như: Hoàng Thị Ái,
Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị
Minh Khai…
Vào những năm 1927 - 1930, những
tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành
và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ
như: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, các
nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ
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chức có tính chất riêng của giới nữ như:
Phụ nữ phản đế, Đồng minh phụ nữ hiệp
hội, Hội phụ nữ giải phóng.... Và hình
thành nên nhiều nhóm phụ nữ như:
Năm 1927: Nhóm chị Nguyễn Thị
Lưu, Nguyễn Thị Minh Lăng, Nguyễn
Thị Thuỷ là 3 chị em làng Phật Tích (Bắc
Ninh) tham gia thanh niên cách mạng
Đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây
dựng tổ học nghề đăng ten gồm 30 chị
vừa học nghề, vừa học chữ. Nhóm chị
Thái Thị Bôi, Lê Trung Lương, Nguyễn
Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh
hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.
Năm 1928: Nhóm chị Nguyễn Thị
Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc,
Nguyễn Thị An tham gia sinh hội đỏ của
Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân,
chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập
tờ Phụ nữ giải phóng ở Vinh.
Năm 1930: Thời kỳ Xô Viết Nghệ
Tĩnh, ở Nghệ An đã có 6.066 chị tham
gia Phụ nữ giải phóng; ở Hà Tĩnh có
6.880 chị cùng nhân dân đấu tranh thành
lập chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh ở
trên 200 xã (Nghệ An) và 172 xã (Hà
Tĩnh). 400 công nhân nhà máy diêm
Bến Thuỷ (có trên 90% là nữ) bãi công
đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu,
giảm thuế.
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Đông
Dương được thành lập, trong Cương
lĩnh đầu tiên của Đảng có ghi: “Nam nữ
bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ phụ nữ
là lực lượng quan trọng của cách mạng
(Xem tiếp trang 5) ►
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MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ TĂNG CƯỜNG
KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
I. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa,
thể chế hóa các quan điểm, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước
1. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân
Cần “Tiếp tục thể chế hóa và cụ
thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng về đại
đoàn kết toàn dân tộc”; hoàn thiện và
thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính
sách phát huy vai trò của nhân dân trong
việc quyết định những vấn đề lớn của
đất nước; bảo đảm tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân; khắc phục
những hạn chế, bảo đảm tác dụng, hiệu
quả thực chất hoạt động giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội; tạo sự đồng
thuận xã hội”.
2. Tăng cường sự đoàn kết nhất trí
trong Đảng
Cần hoàn thiện cơ chế, quy chế và
tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả việc tự phê bình, phê bình, chất vấn
trong các kỳ họp của Ban Chấp hành
Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp
ủy các cấp. Xây dựng và tổ chức thực
hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò
của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.
3. Xây dựng Nhà nước thực sự là
của dân, do dân, vì dân đoàn kết được
toàn dân
Cần “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp
luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.
- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt
động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội
thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của
nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất. Quốc hội thực hiện tốt chức
năng lập pháp, quyết định các vấn đề
quan trọng của đất nước và giám sát
tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử
dụng các nguồn lực của đất nước.
- Hoàn thiện thể chế chính sách thể chế
hành chính dân chủ - pháp quyền, quy
định về trách nhiệm và cơ chế giải trình
của các cơ quan nhà nước; đẩy nhanh
việc áp dụng mô hình chính phủ điện tử.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến
lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư
pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ,
nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo
vệ pháp luật, công lý, quyền con người,
quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội
chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền
và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức
và cá nhân.
II. Một số nhiệm vụ, giải pháp
cụ thể
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của các cấp ủy đảng, người đứng đầu
và của cả hệ thống chính trị trong lãnh
đạo, củng cố, phát triển khối đại đoàn
kết toàn dân tộc hiện nay, nhằm đẩy
mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững
chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta
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cơ bản trở thành nước công nghiệp theo
hướng hiện đại; nâng cao đời sống tinh
thần, vật chất của các tầng lớp nhân dân.
Các cấp ủy đảng và người đứng đầu
tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát,
đôn đốc việc học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
về công tác dân vận, công tác mặt trận
và các đoàn thể. Đưa nội dung lãnh đạo
các công tác này thành một trong những
tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp.
Các cấp ủy đảng và người đứng đầu
thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực
tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến
đóng góp của nhân dân. Thực hiện triệt
để Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-62012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày
25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban
Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương”; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày
20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy. Cán bộ, đảng viên phải xung phong,
gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất
là về đoàn kết và xây dựng Đảng, hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh
để nhân dân học và làm theo.
2. Nâng cao chất lượng các cuộc
vận động, các phong trào thi đua yêu
nước trên các lĩnh vực của đời sống xã
hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp,
chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
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Tập trung vào các vấn đề: toàn dân
thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp
pháp; từng gia đình làm giàu cho mình,
cho cộng đồng, cho đất nước, xóa đói,
giảm nghèo, phấn đấu hằng năm có
thêm nhiều địa phương không còn hộ
nghèo; tiếp tục thực hiện tốt phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” và tích cực tham gia ngăn
chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ
nạn, sự xuống cấp đạo đức trong xã hội.
Tôn vinh người tốt, việc tốt; bồi
dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên
tiến. Lên án, phê phán, đấu tranh chống
tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng,
lãng phí, những hành động coi thường
kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân
chủ để vi phạm pháp luật.
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa
các hình thức tập hợp nhân dân và tập
trung hướng mạnh các hoạt động về
cơ sở. Phát huy quyền chủ động, sáng
tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
trong công tác vận động nhân dân phù
hợp với đặc điểm từng giai tầng, dân
tộc, tôn giáo, lứa tuổi, ngành nghề ở địa
phương, cơ sở.
Phát huy vai trò tư vấn của tổ chức
tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.
Tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể thực hiện tốt quy định về
giám sát và phản biện xã hội, chủ động
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
4. Tăng cường công tác dân vận của
chính quyền các cấp. Tích cực phối hợp
giữa chính quyền các cấp với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
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trị - xã hội làm công tác dân vận.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ
sở, các quy chế phối hợp công tác giữa
Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị -xã hội các cấp nhằm phát huy dân
chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Thực
hiện tốt phương châm “Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Nhà nước đảm bảo kinh phí và điều
kiện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội để thực hiện những nhiệm vụ được
giao nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ
gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.
5. Kiên quyết đấu tranh với các
quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại,
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
viên cần tham gia tuyên truyền sâu rộng
để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ
âm mưu “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch. Từ đó, tạo sự chuyển
biến tốt trong nhận thức, nâng cao tinh
thần cảnh giác, nhạy bén nhận diện và
tích cực tham gia đấu tranh với những
thông tin quan điểm sai trái, thù địch.
Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp
phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
đảm bảo thế và lực cho đất nước trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(Tiếp theo trang 2)

và đề ra nhiệm vụ giải phóng giai cấp
với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra:
Phụ nữ phải tham gia các Đoàn thể cách
mạng (Công hội), Nông hội và thành lập
tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các
tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.
Chính vì vậy, vào ngày 20/10/1930, Hội
phụ nữ được thành lập. Sự kiện lịch sử
này nói lên quan điểm của Đảng ta đối
với vai trò của phụ nữ trong cách mạng,
đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp
giải phóng phụ nữ.
Qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức
phụ nữ có tên như: Hội phụ nữ giải
phóng (1930 - 1931), Hội phụ nữ dân
chủ (1936 - 1939), Hội phụ nữ phản đế
(1939 - 1941), Đoàn phụ nữ cứu quốc
(16/6/1941), Hội liên hiệp phụ nữ Việt
Nam (6/1976 - từ khi nước nhà thống
nhất đến nay). Dù tên gọi có nhiều thay
đổi cho phù hợp với từng giai đoạn lịch

sử nhưng trước sau Hội vẫn là tổ chức
trung kiên của phụ nữ Việt Nam.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Hội LHPN Việt Nam (20/10/193020/10/2020) cũng là lúc toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân và phụ nữ cả nước đang
ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII. Nhân dịp này,
các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh hãy phát
huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng
tạo của phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt
các phong trào thi đua, các cuộc vận
động, các nhiệm vụ công tác trọng tâm
của Hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc
lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025);
góp phần thực hiện thắng lợi các mục
tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020,
xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày
càng giàu đẹp, văn minh./.
Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh
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Nghiên cứu học tập
BCH HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 46-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ

Về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ
toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2027
---------

Đ

(Trích)

ại hội đại biểu phụ nữ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ
toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện
chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các
tầng lớp phụ nữ. Đại hội diễn ra trong bối
cảnh các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt,
học tập, triển khai thực hiện Nghị Quyết
đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ
chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng
nhân dân các cấp; hội nhập quốc tế và
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tác động sâu sắc đến nội dung, Phương
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội. Những vấn đề
mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho
phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.
Để lãnh đạo Đại đại biểu phụ nữ các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn
quốc lần tứ XIII đạt kết quả tốt, Ban Bí
thư yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ
chủ yếu sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm,
mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình
mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác phụ
nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW,
ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X
về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số
21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí
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thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ
trong tình hình mới.
Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách
nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ
chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân
dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, về công
tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.
Hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách,
pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán
bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ
nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ
vùng khó khăn, biên giới hải đảo, phụ nữ
khuyết tật, đơn thân.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây
dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp
Hội, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt
vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết
với Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ
nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc. Nâng cao trình độ và chăm
lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát
triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những
lĩnh vực mới; tạo mọi điều kiện để phụ
nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu
quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp,
nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật.
Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư
tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại,
xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ…
2. Chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Liên

Nghiên cứu học tập
hiệp phụ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt
đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá
đúng kết quả hoạt động của Hội, những
đóng góp tích cực của phụ nữ trong
nhiệm kỳ qua; nêu rõ hạn chế, yếu kém,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi
cấp hội tới cần bám sát các văn bản của
Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các
địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng
đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội
dung, phương thức hoạt động của các
cấp Hội; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
phụ nữ trong bối cảnh mới. Gắn kết chặt
chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt
động của Hội với các nhiệm vụ chính trị,
phát triển kinh tế - xã hội, hội viên, phụ
nữ gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập
trung giải quyết những vấn đề mới, khó,
được xã hội và phụ nữ quan tâm.
3. Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội
đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng
nguyên tắc, quy trình theo quy định của
Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ
Việt Nam. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh
đạo hội các cấp bảo đảm đủ điều kiện,
tiêu chuẩn, đủ phẩm chất năng lực, có uy
tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp
lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có
sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỉ
lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu
số. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức
Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho
Đảng, Nhà nước.
Phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp
phụ nữ các cấp trên trực tiếp trong dự
kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh
chủ chốt của tổ chức Hội; phân công cấp
ủy viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất,

kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác
Hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức
Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp.
4. Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có
liên quan phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các
điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các
cấp tổ chức đại hội thành công.
Thời gian tiến hành Đại hội từ cấp
cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong
năm 2021; Cấp cơ sở từ quý I/2021, hoàn
thành trong quý II/2021; cấp huyện hoàn
thành trong quý III/2021; cấp tỉnh hoàn
thành trong quý IV/2021. Đại hội đại biểu
phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức vào
tháng 3/2022.
5. Ban Tuyên giáo Trung ương phối
hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ
nữ Việt Nam hướng dẫn công tác truyên
truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo
không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mô hình
tốt, cách làm hay; tuyên truyền sâu rộng
trên các phương tiện truyền thông, kịp
thời đưa thông tin đến phụ nữ, người dân,
nhất là phụ nữ khó khăn, yếu thế, ít có
điều kiện tiếp cận thông tin, để Đại hội
thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ
nữ Việt Nam. Chỉ đạo các cấp Hội phát
động các phong trào thi thiết thực chào
mừng Đại hội. Phát hiện, biểu dương,
nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu
biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
6. Ban Dân vận Trung ương chủ trì,
phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Trung
ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi thực
hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ.
T/M BAN BÍ THƯ
(Đã ký)
Trần Quốc Vượng
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Trao đổi kinh nghiệm

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN
NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA TỈNH
Vũ Việt Văn

UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

T

hực hiện Chiến
lược quốc gia về
bình đẳng giới giai
đoạn 2011-2020, các cấp
uỷ Đảng, chính quyền
trong tỉnh luôn quan tâm,
chú trọng công tác bình
đẳng giới và vì sự tiến bộ
của phụ nữ, tạo điều kiện
thuận lợi cho phụ nữ phát
huy quyền làm chủ và bình
đẳng trên mọi lĩnh vực của
đời sống kinh tế, xã hội,
xây dựng gia đình “No
ấm, tiến bộ, hạnh phúc”...
Sau 10 năm thực hiện
Chiến lược và Chương
trình hành động quốc gia
về bình đẳng giới trên
địa bàn tỉnh đã đạt được
những kết quả rất quan
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trọng, góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ chính
trị của tỉnh.
Trong lĩnh vực chính trị,
để nâng cao hiệu quả công
tác cán bộ nữ, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh đã chỉ
đạo các cơ quan chức năng
rà soát, quy hoạch, tăng
cường đào tạo, bồi dưỡng,
đề bạt, bổ nhiệm cán bộ
nữ. Do đó, công tác cán
bộ nữ đã đạt được những
kết quả tích cực. Hiện
nay, Vĩnh Phúc có tổng
số 26.170 cán bộ, công
chức, viên chức, trong đó
nữ là 18.280 người, chiếm
69,85%. Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh có 46 đồng
chí, trong đó, nữ 6 đồng
chí, chiếm 13%. Đến nay,
Đại hội Đảng bộ cấp huyện
và cấp xã nhiệm kỳ 20202025 đã tổ chức xong; tỷ
lệ cán bộ nữ tham gia Ban
Chấp hành Đảng bộ cấp
huyện là 18,94%; cấp xã là
25,6%. Đại biểu Quốc hội
có 6 người, trong đó đại
biểu nữ có 3 người, chiếm
50% (tăng 16,67% so với

nhiệm kỳ 2011–2016).
Đại biểu HĐND cấp tỉnh
có 50 người, trong đó,
đại biểu nữ có 12 người,
chiếm 24% (tăng 10%
so với nhiệm kỳ 2011–
2016). Đại biểu HĐND
cấp huyện có 320 người,
trong đó, đại biểu nữ có
61 người, chiếm 19,06%
(tăng 1,05% so với nhiệm
kỳ 2011-2016). Đại biểu
HĐND cấp xã có 3.588
người, trong đó, đại biểu
nữ có 788 người, chiếm
21,96% (tăng 1,24% so với
nhiệm kỳ 2011-2016). Số
lãnh đạo quản lý cấp tỉnh là
nữ chiếm 10,1%. Số lãnh
đạo quản lý cấp huyện là
nữ chiếm 7,7%. Số lãnh
đạo quản lý cấp phòng và
tương đương thuộc các sở,
ban, ngành cấp tỉnh là nữ
chiếm 26,34%. Số lãnh
đạo quản lý cấp phòng và
tương đương thuộc UBND
cấp huyện, thành phố là
nữ chiếm 41,2%. Số cán
bộ, lãnh đạo cấp xã là nữ
chiếm 9,05%. Tỉnh Vĩnh
Phúc là một trong số ít tỉnh

Trao đổi kinh nghiệm
đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 50% và
có nữ Bí thư Tỉnh ủy.
Trong lĩnh vực kinh tế, lao động,
việc làm,UBND tỉnh đã thực hiện nhiều
chính sách về lĩnh vực hỗ trợ doanh
nghiệp, giáo dục, dạy nghề, giải quyết
việc làm, giảm nghèo nhằm tạo môi
trường đầu tư ổn định cho doanh nghiệp
phát triển nhờ đó mà tỉnh đã phát triển
được thông tin thị trường lao động, từng
bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ
liệu thị trường lao động. Lũy kế đến hết
năm 2019, toàn tỉnh có 10.693 doanh
nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề việc
làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh
và lao động tại các tỉnh, thành phố khác,
trong đó có lao động nữ. Hội LHPN tỉnh
luôn tích cực quan tâm đến công tác phát
triển kinh tế cho các hội viên.Đến nay,
các cấp Hội đang quản lý trên trên 1.400
tỷ đồng cho trên 60.000 lượt hội viên
vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo
bền vững; tiết kiệm tại chi hội trên 38
tỷ, với 1.236 tổ tham gia với mức đóng
là 10.000 đồng/hội viên/tháng, giúp cho
hội viên vay vốn phát triển kinh tế, ổn
định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Trong năm 2019, toàn tỉnh đã có 25.082
người được tạo việc làm mới. Hiện tỷ lệ
lao động nữ qua đào tạo chiếm 16,75%.
Về đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh
vực giáo dục và đào tạo, tỉnh chú trọng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói
chung và nguồn nhân lực nữ nói riêng,
từng bước bảo đảm sự tham gia bình
đẳng giữa nam và nữ. Từ năm 2008, Tỉnh
ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết
số 06/2008/NQ-TU về phát triển nguồn
nhân lực phục vụ CNH, HĐH đến năm
2015, định hướng đến năm 2020. Sau
12 năm triển khai Nghị quyết 06, tỉnh

Vĩnh Phúc đã hoàn thành phổ cập tiểu
học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ
sở vào năm 2002 và hoàn thành phổ cập
mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi vào năm 2012;
mở được rất nhiều lớp đào tạo sau đại học
cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, trong
đó có cán bộ nữ; tập trung đào tạo nâng
cao trình độ và chuẩn hóa cán bộ về cả
chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính
trị, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức
nữ ở cơ sở. Hiện nay, số cán bộ, giáo
viên ngành giáo dục đã tốt nghiệp thạc
sỹ là 587/910 người, đạt 64,5%. Tỷ lệ nữ
cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và
trên chuẩn tương đương tỷ lệ nam cán
bộ, giáo viên, trong đó đạt chuẩn ở cấp
học từ tiểu học đến THPT là 100%. Tỷ lệ
nữ biết chữ đạt 98,1% (đạt và vượt so với
chỉ tiêu Chiến lược quốc gia đề ra).
Bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ
hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
được thực hiện thường xuyên, liên tục
giúp phụ nữ được chăm sóc sức khoẻ và
bảo đảm cho phụ nữ thực hiện tốt chức
năng sinh con, nuôi dạy con và tham
gia hoạt động xã hội. UBND tỉnh đã
ban hành các chính sách nhằm nâng cao
chất lượng dân số, cải thiện tình trạng
sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng
mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa
bàn tỉnh. Hàng năm, Hội LHPN các cấp
phối hợp với ngành Y tế tư vấn, khám
chữa bệnh cho cán bộ, hội viên, phụ nữ;
tổ chức tập huấn kiến thức chăm sóc sức
khỏe sinh sản, dinh dưỡng cho hội viên
phụ nữ… Nhờ vậy mà, từ năm 2014, tỷ
lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản
là 15,2/100.000 trẻ đẻ sống (thấp hơn rất
nhiều so với chỉ tiêu của toàn quốc).
Trong lĩnh vực văn hóa và thông tin,
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành
9

Trao đổi kinh nghiệm
chức năng làm tốt công tác thanh tra,
kiểm tra, rà soát các hoạt động lễ hội,
hội thi, hội diễn văn nghệ, liên hoan văn
nghệ, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật,
xuất bản phẩm… đảm bảo tổ chức, phát
hành sản phẩm văn hóa thông tin đúng
quy định của pháp luật, không có hành
vi phân biệt giới, định kiến giới, tạo điều
kiện cho cả nam và nữ sáng tác, phê bình
văn học nghệ thuật…Hội LHPN tỉnh,
Sở LĐ-TB&XH và Sở VH-TT&DL
đã chủ động phối hợp với các cơ quan
truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên
truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ
của phụ nữ, giáo dục phẩm chất, đạo
đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh
CNH - HĐH; cập nhật kịp thời các văn
bản quy phạm pháp luật của Trung ương
về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến
bộ của phụ nữ, bảo vệ chăm sóc trẻ em
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,
phòng, chống bạo lực gia đình đối với
phụ nữ và trẻ em…đã góp phần nâng
cao nhận thức của các cấp, các ngành và
toàn xã hội trong việc ý thức thực hiện
tốt Luật Bình đẳng giới và thay đổi thói
quen, hành vi ứng xử, từng bước thay
đổi định kiến giới, phê phán những hành
vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Bảo đảm bình đẳng giới trong đời
sống gia đình, để từng bước xóa bỏ
bạo lực trên cơ sở giới, UBND tỉnh đã
ban hành nhiều kế hoạch, đề án về thực
hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt
Nam, Chương trình hành động quốc gia
về phòng, chống bạo lực gia đình và
phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ
trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia
đình hạnh phúc, bền vững; chỉ đạo các
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục
thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng
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phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn
2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Các cấp, các ngành đã triển khai nhiều
hoạt động truyền thông, các mô hình về
bình đẳng giới, phòng chống bạo lực
gia đình…Các hoạt động truyền thông,
các mô hình câu lạc bộ trên đã góp phần
nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá
nhân, tổ chức, cộng đồng và toàn xã hội
về xây dựng, giữ gìn gia đình ấm no,
hạnh phúc, tạo tiền đề để phát triển kinh
tế xã hội bền vững.
Về nâng cao năng lực quản lý nhà
nước về bình đẳng giới, UBND tỉnh đã
chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu giúp việc
trong công tác xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật, đảm bảo việc lồng ghép
vấn đề bình đẳng giới đối với 100% các
dự thảo văn bản có nội dung liên quan
đến bình đẳng giới. Ban Vì sự tiến bộ
của phụ nữ tỉnh (cơ quan thường trực
là Sở LĐ-TB&XH) đã phối hợp với các
cơ quan liên quan tổ chức hàng chục lớp
đào tạo bồi dưỡng, hội nghị tập huấn
nghiệp vụ chuyên môn của các ngành
về nâng cao năng lực bình đẳng giới,
phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở
giới, phòng, chống bạo lực gia đình, vì
sự tiến bộ của phụ nữ… cho hàng nghìn
lượt đội ngũ cán bộ làm công tác bình
đẳng giới các cấp, các cơ quan thông
tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, báo cáo
viên, tuyên truyền viên, công nhân viên
chức, đại biểu HĐND cấp huyện, xã...
Qua đó giúp nâng cao năng lực và hiệu
quả của đội ngũ này vào việc tham mưu
cho chính quyền địa phương trong quá
trình xây dựng và triển khai thực hiện
các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự
tiến bộ của phụ nữ.
(Xem tiếp trang 28) ►
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PHỤ NỮ VĨNH PHÚC - 90 HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC VÌ PHỤ NỮ
VÀ TRẺ EM, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP HỘI LHPN
VIỆT NAM VÀ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP
Nguyễn Hồng Nhung

N

hằm tạo khí thế thi đua sôi nổi,
lập thành tích chào mừng Đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90
năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930 - 20/10/2020), Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động
đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ
Vĩnh Phúc - 90 hành động thiết thực vì
phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn tỉnh.
Thời gian đợt thi đua được phát động
bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào ngày
20/9 với nội dung cách thức hành động
thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế
từng địa phương, đơn vị. Trọng tâm ưu
tiên là các hành động hưởng ứng theo chủ
đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ
em”, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ
biên cương” và các nhiệm vụ quan trọng
đột xuất theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền địa phương. Trong đó giao chỉ tiêu
mỗi huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc
đăng ký ít nhất 05 hành động thiết thực
xuất sắc của tập thể và 05 hành động thiết
thực xuất sắc của cá nhân; mỗi cán bộ,
hội viên, phụ nữ có ít nhất 1 hành động
thiết thực gắn với thực hiện phong trào thi
đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”
và 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm
chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu,

Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh

đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không,
3 sạch” nhiệm kỳ 2017-2022 gắn với
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hưởng ứng chương trình “Áo dài Di sản văn hóa” do TW Hội LHPN Việt
Nam phối hợp với Bộ VH, TT&DL phát
động, BTV Hội LHPN tỉnh triển khai tới
các cấp Hội thực hiện “Tuần lễ áo dài”
mặc áo dài vào ngày thứ 2 hàng tuần và
dịp kỷ niệm, ngày lễ, các hoạt động của
cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức cuộc
thi ảnh đẹp “Duyên dáng Vĩnh Phúc”;
trao tặng áo dài cho phụ nữ nghèo; phối
hợp với nhà thiết kế Đặng Linh Anh ra
mắt, trình diễn bộ sưu tập áo dài “Dấu ấn!
Bình - Trúc - Thiên” nhân dịp kỷ niệm 90
năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
Các cấp Hội tăng cường các hoạt động
tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng,
giáo dục truyền thống nâng cao nhận thức
cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân
về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng
Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; truyền thống “Anh hùng, bất khuất,
trung hậu, đảm đang” của các thế hệ phụ
nữ anh hùng, kết quả thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
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“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; ... gắn với việc tổ chức lấy ý kiến
tham gia văn kiện Đại hội đảng các cấp.
Đợt thi đua đặc biệt đã thu hút đông
đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các
hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn
của địa phương theo chủ đề năm “An toàn
cho phụ nữ và trẻ em” như: tổ chức các sự
kiện truyền thông, tọa đàm, hội thảo, nói
chuyện chuyên đề, giao lưu, văn nghệ, thể
thao liên quan tới chủ đề năm. Tổ chức
các hoạt động tập huấn, tư vấn pháp luật,
trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ và
trẻ em, đặc biệt quan tâm tới nhóm đối
tượng dễ bị tổn thương, yếu thế. Duy trì
hoạt động mô hình “Phụ nữ nông dân với
pháp luật”; “Câu lạc bộ “Phòng, chống
bạo lực gia đình”; “Câu lạc bộ phụ nữ
dân tộc thiểu số với pháp luật”, CLB
“Gia đình hạnh phúc bền vững”, mô
hình “Đường hoa phụ nữ”; “Tuyến phố
văn minh xanh, sạch, đẹp”; “Nhà sạch
vườn xanh”; “Phụ nữ thực hành tiết
kiệm theo gương Bác”,”Phụ nữ xách làn
xanh đi chợ”...
Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục phối
hợp vận động các nguồn lực tổ chức các
hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên
cương” với số tiền trên 131 triệu đồng,
vận động xây dựng nhà “Mái ấm trình
thương” cho hội viên phụ nữ nghèo có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ mô
hình sinh kế trồng cây lanh, hỗ trợ phụ
nữ giảm nghèo bền vững, hỗ trợ, kết nối
phong trào phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự
kinh doanh, đồng thời làm tốt công tác an
sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng cho phụ nữ và trẻ em...
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Kết thúc đợt thi đua, một số đơn vị làm
tốt như: Hội LHPN huyện Vĩnh Tường đã
nhân rộng mới 53 đoạn đường hoa, nâng
tổng số lên 120 đoạn đường hoa phụ nữ
với chiều dài hơn 34.000 m; Hội LHPN
xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên có 23
gia đình hội viên hiến 786 m2 đất xây
dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải;
Hội LHPN huyện Yên Lạc đã phối hợp
với Ủy ban MTTQ huyện, tập đoàn Phúc
Sơn hỗ trợ xây dựng mới 7 nhà mái ấm
tình thương và 38 nhà đại đoàn kết cho
hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó
khăn; Hội LHPN huyện Sông Lô tuyên
truyền, vận động hội viên phụ nữ tự
nguyện hiến 8.786 m2 đất làm đường giao
thông; Hội phụ nữ Công an tỉnh làm tốt
công tác gia đình và trẻ em, công tác đền
ơn đáp nghĩa với số tiền vận động được
gần 2 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình chính
sách, phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn trong và ngoài tỉnh; Hội LHPN
xã Vân Hội, huyện Tam Dương với mô
hình “Hũ gạo tiết kiệm” làm theo lời Bác
giúp 39 chị với số tiền 18.380.000 đồng
và 111 kg gạo …
Những công trình, phần việc chào
mừng Đại hội Đảng các cấp, 90 năm thành
lập Hội LHPN Việt Nam của phụ nữ góp
phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi,
phấn khởi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Mỗi kết quả hoạt động đã góp phần giúp
thêm nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên trong cuộc sống; đồng thời lan
tỏa ý thức trách nhiệm vì cuộc sống cộng
đồng của người dân, xây dựng quê hương
Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh và khẳng
định vai trò, vị thế, nâng cao chất lượng
hoạt động Hội, đóng góp vào sự phát triển
kinh tế, xã hội địa phương.
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NGÀNH Y TẾ VĨNH PHÚC CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN
CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO PHỤ NỮ,
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ
Nguyễn Thanh Hải

TUV, Giám đốc Sở Y Tế

rong những năm qua, công tác
chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)
cho phụ nữ là một trong những
vấn đề được ưu tiên trong Kế hoạch hành
động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức
khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Nhận thức được tầm quan trọng của
việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức
khỏe sinh sản đối với công tác Bảo vệ,
chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh,
ngành Y tế tỉnh đã quan tâm bổ sung và
kiện toàn đội ngũ làm công tác chăm sóc
SKSS từ tỉnh đến cơ sở. (Trong đó, tuyến
tỉnh có 180 cán bộ phân bổ tại các đơn vị:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh
viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và
Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên;
tuyến huyện có Khoa CSSKSS, hoặc
Khoa Ngoại - Sản với hơn 100 cán bộ;
136 Trạm y tế xã, phường, thị trấn đều
được biên chế nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản
nhi phụ trách công tác chăm sóc SKSS).
Ngoài ra, các cơ sở y tế ngoài công lập
cũng tham gia một phần không nhỏ vào
công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên
địa bàn tỉnh.
Thống kê toàn tỉnh cho thấy, số phụ nữ
trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tỉnh có
xu hướng ngày càng tăng (Năm 2010 số
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 282.779
người, năm 2019 là 315.315 người). Do
đó việc tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh

sản cho phụ nữ trước, trong và sau thai kỳ
được Ngành Y tế đẩy mạnh triển khai tại
các tuyến và đã đạt được kết quả đáng ghi
nhận. Chỉ tính riêng trong năm 2019, toàn
tỉnh có tổng số 25.887 phụ nữ đẻ đã được
tuyên truyền về lợi ích của việc quản lý
thai sản, khám thai đúng kỳ để theo dõi
sức khỏe cho thai phụ và thai nhi; tỷ lệ
phụ nữ đẻ được khám thai đủ 3 lần/3 kỳ
đã đạt 100%; tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm
đủ các mũi phòng uốn ván đạt 99%. Tỷ
lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 99,9%. Vì
vậy đã giảm thiểu được tai biến sản khoa,
giảm tỷ số tử vong mẹ, giảm tử vong sơ
sinh. Trong năm 2019, tỷ suất mắc tai biến
sản khoa đã giảm xuống còn 0,4‰ (năm
2018 là 0,99‰), góp phần hoàn thành các
mục tiêu thiên niên kỷ.
Để theo dõi và chăm sóc sức khoẻ cho
bà mẹ và trẻ em ngày càng tốt hơn, công
tác giám sát, chỉ đạo tuyến được thực hiện
thường xuyên, liên tục. Tỷ lệ trạm y tế xã,
phường, thị trấn được tuyến tỉnh giám sát,
hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe sinh sản là
25%, được tuyến huyện giám sát là 100%.
Tỷ lệ khoa sản, khoa chăm sóc sức khỏe
sinh sản của TTYT huyện, thành phố,
bệnh viện đa khoa tư nhân được tuyến
tỉnh giám sát, hỗ trợ về chăm sóc SKSS
là 100%. Trong năm 2020, Sở Y tế đã chỉ
đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
tiếp tục giám sát hỗ trợ 16 xã, phường trên
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địa bàn tỉnh về cách sử dụng sổ “theo dõi
sức khỏe bà mẹ và trẻ em” tại các trạm
y tế. Đây là một trong những công cụ để
theo dõi, chăm sóc sức khỏe, khám chữa
bệnh cho bà mẹ và trẻ em liên tục từ khi
mang thai đến khi trẻ được 6 tuổi. Sổ này
tích hợp đầy đủ các công cụ theo dõi sức
khỏe khác, như: Sổ/phiếu khám thai, sổ y
bạ (sổ khám bệnh) của bà mẹ trong thời
gian mang thai và của trẻ em, phiếu/sổ
tiêm chủng, biểu đồ tăng trưởng, sổ khám
và theo dõi sức khỏe định kỳ của trẻ. Sổ
được đánh giá là có nhiều lợi ích như: là
cuốn nhật ký chứa đầy tình mẫu tử (vì ghi
lại đầy đủ quá trình phát triển của trẻ từ
khi được mẹ mang nặng đẻ đau cho đến
lúc 6 tuổi), đồng thời tiết kiệm kinh phí
nhiều lần so với dùng sổ khám chữa bệnh
thông thường.
Mục tiêu giảm nhiễm khuẩn đường sinh
sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường
tình dục; chủ động phòng ngừa, phát hiện
và điều trị sớm ung thư đường sinh sản,
chú trọng sàng lọc ung thư đường sinh sản
ở phụ nữ trong độ tuổi 30 - 54 tuổi cũng
là một trong những mục tiêu quan trọng
của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến
lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản của tỉnh.
Để góp phần thực hiện tốt mục tiêu đó,
hàng năm, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế
các huyện, thành phố và Bệnh viện Sản
Nhi tỉnh đã tổ chức khám phụ khoa, sàng
lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại các
trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh. Trong năm 2019, tổng số trường hợp
được sàng lọc ung thư cổ tử cung là 9.870
ca, sàng lọc ung thư vú là 4.444 ca.
Việc cải thiện sức khỏe sinh sản của
người chưa thành niên và thanh niên trong
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những năm gần đây cũng đã được triển
khai trên địa bàn toàn tỉnh với đa dạng
các hình thức truyền thông, tuyên truyền,
các buổi toạ đàm tại các trường phổ thông
trung học, các khu công nghiệp, giúp
vị thành niên, thanh niên có kỹ năng về
chăm sóc SKSS đúng mực. Kiến thức về
chăm sóc SKSS cho các đối tượng là nữ
được nâng lên đáng kể.
Tuy nhiên, khó khăn đặt ra trong công
tác chăm sóc sức khỏe sinh sản là số phụ
nữ trong độ tuổi sinh đẻ làm việc tại các
nhà máy, xí nghiệp với tỷ lệ còn cao. Do
điều kiện sinh hoạt và làm việc nên việc
chăm sóc sức khoẻ còn nhiều hạn chế.
Năm 2019, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Liên
đoàn lao động Việt Nam tổ chức khám sức
khoẻ sinh sản và siêu âm miễn phí cho
730 nữ công nhân khu công nghiệp. Trong
đó, lồng ghép hoạt động truyền thông về
chuyên đề chăm sóc SKSS cho phụ nữ
nhằm nâng cao sự hiểu biết, giải tỏa những
thắc mắc liên quan tới vấn đề SKSS cho chị
em. Trong năm 2020, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tiếp tục triển khai các hoạt động
khám, tuyên truyền, tư vấn về chăm sóc
sức khoẻ sinh sản cho các đối tượng nữ tại
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên
cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao
trình độ cho cán bộ làm công tác chăm sóc
SKSS các tuyến cơ sở; cung cấp kiến thức
về cấp cứu sản khoa, cấp cứu trẻ sơ sinh;
chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ, trẻ sơ sinh
và trẻ em; kỹ năng truyền thông lồng ghép
tại cộng đồng; kỹ năng giám sát; chú trọng
nâng cấp trang thiết bị và mở rộng các dịch
vụ chăm sóc SKSS; tổ chức khám sàng
lọc, chẩn đoán nhiễm khuẩn đường sinh
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sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường
tình dục; chủ động phòng ngừa, phát hiện
và điều trị sớm ung thư đường sinh sản,
chú trọng khám sàng lọc phát hiện sớm và
điều trị các tổn thương tiền ung thư vú và
ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi
30 - 54 tuổi tại cộng đồng; thực hiện các
thủ thuật KHHGĐ; siêu âm sản sản phụ
khoa, đo loãng xương; xét nghiệm tế bào
âm đạo, cổ tử cung, các nghiệm pháp sàng
lọc ung thư cổ tử cung ... qua đó góp phần
từng bước nâng cao chất lượng SKSS cho
phụ nữ.
Đối với tuyến cơ sở, cán bộ y tế thường
xuyên đến trực tiếp các hộ dân, cấp phát
thuốc, tiêm phòng các loại bệnh thường
gặp trong độ tuổi sinh đẻ; tư vấn, giải đáp
các thắc mắc của sản phụ; tăng cường
công tác quản lý thai nghén, tổ chức khám
sức khỏe định kỳ cho bà mẹ mang thai ở
các thôn, bản cách xa trung tâm. Ngoài
ra, hoạt động chăm sóc SKSS còn được
triển khai rộng rãi trong các nhóm cộng
đồng khác nhau, đặc biệt là lứa tuổi vị
thành niên, thanh niên ở các trường học
với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
Các hoạt động phòng, chống nhiễm khuẩn
đường sinh sản và các bệnh lây truyền qua
đường tình dục được các đơn vị triển khai
đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở.
Bên cạnh đó, công tác truyền thông
giáo dục sức khỏe về chăm sóc sức khỏe
sinh sản luôn được chú trọng từ tỉnh đến
cơ sở với nội dung, hình thức phong phú
và đa dạng như: trên các phương tiện
thông tin đại chúng của tỉnh; hệ thống
loa truyền thanh của xã, phường, thị
trấn; hội nghị, hội thảo, tuyên truyền cổ
động; cấp phát tờ rơi, tờ gấp,… và đưa
nội dung tuyên truyền giáo dục sức khỏe

vào chương trình ngoại khóa tại các cấp
học phổ thông, các trường trung cấp, cao
đẳng trên địa bàn tỉnh… Qua đó đã tạo sự
chuyển biến tích cực về nhận thức và hành
vi của người dân trong công tác chăm sóc
sức khỏe sinh sản.
Trong thời gian tới, Sở Y tế chỉ đạo các
đơn vị y tế trong ngành tiếp tục thực hiện
truyền thông thay đổi hành vi về chăm
sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe
sinh sản; Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ
em; Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư
đường sinh sản “ung thư vú, ung thư cổ
tử cung”; Hỗ trợ sinh sản (IVF); Cải thiện
sức khỏe sinh sản cho người chưa thành
niên và thanh niên; Cải thiện sức khỏe
sinh sản cho nhóm dân số đặc thù.
Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản
cho phụ nữ, trẻ em là chăm sóc đến giống
nòi, đến thế hệ tương lai của đất nước. Đó
là sự vinh quang, niềm hạnh phúc, nhưng
kèm theo đó là trách nhiệm rất lớn và
nhiều khó khăn bởi chất lượng dân số phụ
thuộc vào rất nhiều yếu tố như quá trình
giảm nghèo, chất lượng môi trường, trình
độ học vấn, kiến thức của người dân, chất
lượng sống ... Để nâng cao chất lượng dân
số nói chung và chăm sóc sức khỏe sinh
sản cho phụ nữ nói riêng nhằm thực hiện
thành công các mục tiêu về nâng cao sức
khỏe bà mẹ, cải thiện SKSS vị thành niên;
giảm bệnh tật và tử vong ở trẻ em; cơ bản
loại trừ phá thai không an toàn; đáp ứng
đầy đủ nhu cầu KHHGĐ; kiểm soát tốc
độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; giảm
nhiễm khuẩn đường sinh sản… ngoài sự
triển khai tích cực của ngành y tế thì cần
có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của
các cấp, các ngành và của toàn xã hội.
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CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NỮ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG
TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Trần Văn Tú

C

ùng với sự phát triển của nền
kinh tế, sự gia tăng của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, số công
nhân lao động cũng không ngừng tăng
lên, đặc biệt là một số ngành như may
mặc, giày da, công nhân lao động chủ
yếu là nữ nên số công nhân lao động nữ
cũng không ngừng tăng lên. Theo báo
cáo tổng hợp số liệu tính đến hết tháng
6 năm 2020, tổng số nữ công nhân lao
động là hơn 100 nghìn người, tổng số nữ
đoàn viên công đoàn là gần 100 nghìn
người, chiếm 72% tổng số đoàn viên và
công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
Nhận thức được tầm quan trọng của
việc nâng cao đời sống vật chất, đời
sống tinh thần cho nữ công nhân lao
động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đối với việc ổn định tư tưởng, đời sống,
việc làm, môi trường lành mạnh để họ
yên tâm làm việc, chăm sóc gia đình,
con cái góp phần ổn định kinh tế, xây
dựng gia đình hạnh phúc là góp phần ổn
định và phát triển kinh tế đất nước, ổn
định xã hội và giảm bớt các vấn đề tai
tệ nạn xã hội do mặt trái của nền kinh tế
thị trường mang lại. Trong những năm
qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo
LĐLĐ các huyện, thành phố, các công
đoàn ngành, công đoàn các khu công
nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc
bên cạnh việc quan tâm thực hiện các
chế độ chính sách nhằm đảm bảo việc
làm, thu nhập cho lao động nữ còn đặc
biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống
văn hóa tinh thần cho nữ công nhân lao
động.
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Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Công tác tuyên truyền thực hiện Luật
Bình đẳng giới, Kế hoạch hành động về
bình đẳng giới giai đoạn 2017 - 2021,
Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công
đoàn năm 2012... Tuyên truyền về công
tác Dân số - KHHGĐ, phòng chống
HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội và các vấn
đề liên quan đến gia đình và trẻ em được
Ban Nữ công các CĐCS hưởng ứng và
thực hiện có hiệu quả. Sổ tay “Công tác
nữ công” hàng năm cung cấp những
kiến thức, chủ trương, chính sách về
bình đẳng giới, quyền của lao động nữ,
chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng
hạnh phúc gia đình, tổ chức và hoạt động
của Ban Nữ công quần chúng, vấn đề
nhà trẻ mẫu giáo ở các KCN được phát
tới công nhân, viên chức, lao động nữ.
Các hoạt động của Đề án “Tuyên truyền
giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt
Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất
nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà
mẹ nuôi dạy con tốt”… được thực hiện
có hiệu quả.
Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,
ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và kỷ
niệm các ngày lễ lớn của đất nước hàng
năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh từ
CĐCS tổ chức nhiều hoạt động giao lưu
văn hóa văn nghệ, TDTT, tọa đàm, tham
quan học tập kinh nghiệm nhằm chăm
lo đời sống cho nữ đoàn viên, công
nhân lao động. Tiêu biểu như: Chương
trình Tuyên dương nữ CNVCLĐ tiêu
biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất, năm
2018. Chương trình đã tuyên dương
88 nữ CNVCLĐ tiêu biểu đang trực
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tiếp lao động sản xuất và công tác tại
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh...Năm 2019, LĐLĐ tỉnh tổ
chức Chương trình gặp mặt, thi cắm hoa
nghệ thuật trong nữ cán bộ Công đoàn
chuyên trách; chương trình “Hát cho
công nhân nghe – nghe công nhân hát”,
“Tết sum vầy”, hội thi nấu ăn “Gia đình
điểm 10”, giải bóng đá nữ CNLĐ, giải
bóng chuyền hơi nữ CNLĐ… được các
cấp Công đoàn tổ chức hàng năm thu
hút sự quan tâm, tham gia, theo dõi của
đông đảo nữ CNLĐ trong các khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh, là sân chơi
lành mạnh, quen thuộc của đội ngũ nữ
CNLĐ.
LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên
cơ sở phối hợp với bệnh viện Medlatec
Vĩnh Phúc tổ chức khám chữa bệnh
miễn phí cho đoàn viên, CNVCLĐ;
trong khuôn khổ Dự án “Vì mẹ và bé –
Vì tầm vóc Việt” của Tổng LĐLĐ Việt
Nam, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn
các KCN tỉnh tổ chức khám và tư vấn
sức khoẻ sinh sản lưu động miễn phí
cho 800 CNLĐ đang làm việc trong các
KCN trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu cải
thiện sức khỏe cho NLĐ, đặc biệt là lao
động nữ trong thời kỳ mang thai và nuôi
con nhỏ tại các Khu Công nghiệp, 20
buổi truyền thông tại 18 CĐCS về kiến
thức sinh sản, tinh thần, dinh dưỡng cho
trên 3.000 lượt người lao động…các
chương trình hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và
các đơn vị liên quan đã mang lại nhiều
phúc lợi cho đoàn viên, CNLĐ trong đó
có đông đảo đội ngũ nữ CNLĐ như mua
bảo hiểm xe máy với giá ưu đãi, mua
hàng thiết yếu với giá ưu đãi…
Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp
đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để
làm kinh tế tạo thu nhập thêm cho gia

đình. Trong 2 năm 2014, 2015, được sự
quan tâm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và
Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh đã triển khai “Chương trình
xây dựng mô hình điểm cabin vắt, trữ
sữa ở các doanh nghiệp sử dụng nhiều
Lao động nữ”; đã lắp đặt 31 phòng
vắt, trữ sữa cho các doanh nghiệp có
sử dụng nhiều lao động nữ trên địa bàn
tỉnh. Đây thực sự là một hoạt động vô
cùng ý nghĩa với nữ CNLĐ và gia đình
họ. LĐLĐ tỉnh phối hợp với tổ chức
Gret triển khai Đề án Phụ nữ giai đoạn
2: “Cải thiện điều kiện sống và làm việc
cho lao động nữ nhập cư thông qua
nâng cao năng lực hành động”. Mục
đích của Đề án là hỗ trợ, vận động để
người lao động nhập cư được hưởng
giá điện, nước hợp lý và tiếp cận được
dịch vụ y tế công tại địa phương; góp
phần cải thiện điều kiện sống và làm
việc của nữ lao động nhập cư trong 15
khu nhà trọ và các doanh nghiệp tại các
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc thông qua đối thoại và tham vấn
với các tổ chức xã hội, pháp lý và Công
đoàn. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm
cho CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được sử
dụng có hiệu quả đúng mục đích, tổng
dư nợ bảo lãnh cho CNLĐ vay tại 18 dự
án với số tiền là 1.050.000.000đ. Qua đó
giúp CNVCLĐ và gia đình họ phát triển
kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu
nhập, ổn định đời sống góp phần xóa đói
giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và
nông thôn…Quỹ Vì Công nhân lao động
nghèo hàng năm đã tổ chức thăm hỏi và
hỗ trợ tiền làm nhà cho nhiều nữ đoàn
viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn,…
Để chăm lo đời sống, bảo vệ quyền
lợi cho lao động nữ nói chung, lao động
nữ trong các khu công nghiệp nói riêng,

(Xem tiếp trang 22) ►
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2019/NĐ-CP
VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG
ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

N

gày 30/12/2019, Chính phủ ban
hành Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt, Nghị định có
hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Nghị định
này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐCP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ. Dưới đây là một số điểm mới đáng
chú ý của Nghị định số 100/2019/NĐCP, bao gồm:
1.Quy định về tăng mức xử
phạt   đối với các vi phạm liên quan
đến nồng độ cồn.
Cụ thể, người điều khiển xe ô tô
vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80
miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá
0,4 miligam/1 lít khí thở (mức cao nhất)
sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng,
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ
22 đến 24 tháng (quy định cũ tại Nghị
định 46 thì mức xử phạt từ 16 - 18 triệu
đồng, tước giấy phép lái xe 4 - 6 tháng).
Đối với người điều khiển xe mô tô có
hành vi vi phạm như trên sẽ phải chịu
mức xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước
quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22
đến 24 tháng (quy định cũ tại Nghị định
46 thì mức xử phạt từ 3 - 4 triệu đồng,
tước giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng).
Đối với người điều khiển xe đạp, xe
thô sơ sẽ bị phạt từ 400-600 ngàn đồng
(trước đây chưa quy định xử phạt về nội
dung này)...
2. Quy định đối với trường hợp tại
thời điểm kiểm tra, người điều khiển
phương tiện không xuất trình được
18

một số hoặc tất cả các giấy tờ (Giấy
phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy
chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường)
Không có giấy phép lái xe:
Đối với ô tô: Điều 21 - khoản 8 điểm b quy định phạt tiền: từ 4.000.000
đồng đến 6.000.000 đồng
Đối với xe mô tô Điều 21 - khoản
5 - điểm a quy định phạt tiền: 800.000
đồng đến 1.200.000 đồng
Không có Đăng ký xe
Đối với ô tô: Điều 16 - khoản 4 điểm a quy định phạt tiền: 2.000.000
đồng đến 3.000.000 đồng.
Đối với xe mô tô: Điều 17 - khoản
2 - điểm a quy định phạt tiền: 300.000
đồng đến 400.000 đồng
Đối với xe gắn máy, xe máy điện:
Điều 17 - khoản 2 - điểm a quy định
phạt tiền: 300.000 đồng đến 400.000
đồng
3. Tăng mức phạt từ 2 đến 4 lần
đối với “xe không chính chủ”, cụ thể
như sau:
- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến
600.000 đồng (trước đây là 100.000
đồng đến 200.000 đồng) đối với cá
nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000
đồng (trước đây là 200.000 đồng đến
400.000 đồng) đối với tổ chức là chủ
xe nếu không làm thủ tục đăng ký sang
tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy
đăng ký xe sang tên của mình) theo quy
định khi mua, được cho, được tặng,
được phân bổ, được điều chuyển, được
(Xem tiếp trang 30) ►
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MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
CÔNG TÁC HỘI CƠ SỞ QUÝ IV/2020

tục nắm bắt tình hình và làm
Tổ chức tốt các hoạt động chào
1viênTiếp
tốt công tác tư tưởng đối với hội 4mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành
phụ nữ kịp thời phản ánh với lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930cấp uỷ, chính quyền địa phương và
Hội cấp trên. Tuyên truyền vận động,
cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham
gia hưởng ứng các phong trào thi đua
yêu nước lập thành tích chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội
Thi đua yêu nước TW Hội LHPN Việt
Nam lần thứ IV.
Tiếp tục triển khai thực hiện phong
trào thi đua “Phụ nữ tích cực học
tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”; phong trào“Phụ nữ
Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp sống nhân văn”;
phong trào “Phòng, chống rác thải
nhựa” ; vận động cán bộ, hội viên phụ
nữ tích cực tham gia thực hiện các
cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất
đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu,
đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch”; “Phụ nữ cả nước thực
hiện VSATTP vì sức khỏe gia đình và
cộng đồng”....
Tuyên truyền hội viên, phụ nữ tiếp
tục thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid trong
tình hình mới. Thực hiện nghiêm
Thông báo Kết luận 337/TB-VPCP
ngày 21/9/2020 của Văn phòng
Chính phủ thông báo Kết luận của
Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ trực tuyến
với các địa phương về phòng, chống
dịch Covid-19.

2

3

20/10/2020) và Ngày phụ nữ Việt Nam
như: Tọa đàm, gặp mặt, nói chuyện
chuyên đề, sinh hoạt chi hội, CLB, giao
lưu văn nghệ, thể dục thể thao..... tổ
chức trao kỷ niệm chương “Vì sự phát
triển của phụ nữ Việt Nam” cho cán bộ,
hội viên phụ nữ và các đồng chí lãnh
đạo địa phương.
Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội
viên phụ nữ thực hiện các Đề án của
Chính phủ: Đề án 938/QĐ-TTg “Phát
huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ
trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia
đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn
2017- 2027”; Đề án 939/QĐ-TTg
“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn
2017- 2025”; Đề án 404 “Hỗ trợ, phát
triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu
vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến
năm 2020”; Đề án 1893 “Bồi dưỡng
cán bộ, công chức Hội liên hiệp phụ nữ
các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai
đoạn 2019- 2025”...
Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ
thực hiện tốt công tác hậu phương
quân đội; ủng hộ chương trình “Đồng
hành cùng phụ nữ biên cương; xây
dựng “Nhà mái ấm tình thương” cho
hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh
khó khăn.
Tổ chức kiểm tra công tác Hội và
phong trào phụ nữ năm 2020; Đánh
giá, xếp loại tổ chức cơ sở Hội và

5

6

7

(Xem tiếp trang 25) ►
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HỘI LHPN HUYỆN LẬP THẠCH
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH
XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN TƯỞNG VÀ KỲ VỌNG CỦA HỘI VIÊN

X

ây dựng tổ chức
Hội vững mạnh
là nhiệm vụ trọng
tâm, tạo điểm tựa cho hội
viên xây dựng cuộc sống
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc,
góp phần thực hiện thắng
các nhiệm vụ kinh tế,
chính trị - xã hội của địa
phương. Nhận thức rõ tầm
quan trọng của việc xây
dựng và phát triển tổ chức
Hội vững mạnh, thời gian
qua, Hội LHPN huyện Lập
Thạch đã có những hoạt động thiết thực,
phù hợp, không ngừng đổi mới sáng tạo
về mọi mặt nhằm ngày càng hoàn thiện
chất lượng hoạt động của tổ chức bộ
máy, đội ngũ cán bộ Hội từ huyện tới
cơ sở.
Tính tới thời điểm hiện tại, toàn
huyện Lập Thạch có 20 cơ sở Hội với
191 chi Hội phụ nữ, 25.275 hội viên.
Thời gian qua, Hội LHPN huyện tham
mưu cho cấp ủy cùng cấp và chỉ đạo
hội LHPN các xã, thị trấn làm tốt công
tác tham mưu để triển khai hiệu quả
Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về
tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ
trong tình hình mới và Thông tri số 17TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Vĩnh Phúc về chỉ đạo, thực hiện Chỉ
thị 21-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng
thời, tham mưu cho cấp ủy kiện toàn
20

Nguyễn Thị Thanh Hải
Chủ tịch Hội LHPN huyện Lập Thạch

đội ngũ cán hội cấp huyện và cơ sở, kết
quả tại Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn
nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 59
cán bộ nữ tham gia BCH, trong đó có
46/59 (đạt 77%) cán bộ nữ có trình độ
ĐH và trên ĐH; 57/59 (đạt 96%) cán
bộ nữ có trình độ lý luận chính trị từ
trung cấp trở lên. Đến nay, 100% cán
bộ huyện và chủ tịch Hội LHPN các
xã, thị trấn đương nhiệm và trong diện
quy hoạch đều đạt chuẩn chức danh
theo quy định.
Trong công tác cán bộ, Hội LHPN
huyện luôn xác định rõ “Cán bộ nào,
phong trào đó”, do vậy công tác đào
tạo, bồi dưỡng luôn được các cấp Hội
chú trọng. Hàng năm, Hội đều phối hợp
tổ chức từ 12-15 lớp tập huấn cho cán
bộ là chi Hội trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ
tịch, hội viên phụ nữ nòng cốt trên địa

Trao đổi kinh nghiệm
bàn huyện. Nội dung bồi dưỡng, tập
huấn cho cán bộ Hội không chỉ giới hạn
trong nghiệp vụ công tác Hội mà còn
tập trung vào các vấn đề cấp thiết hiện
nay được cả hệ thống quan tâm như:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng
nông thôn mới… Qua đó, đội ngũ cán
bộ Hội không chỉ chắc về chuyên môn
mà còn nắm vững lý luận, có lập trường
tư tưởng vững vàng, nêu cao tinh thần
phê bình và tự phê bình. Không chỉ chú
trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên
theo chuyên đề, Hội LHPN huyện còn
chỉ đạo đa dạng các hoạt động nhằm
nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ
Hội như: Tổ chức tọa đàm, giao lưu học
hỏi kinh nghiệm giữa các cụm, hội thi,
hội thảo, thăm quan mô hình… Từ đó
xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội nhiệt
tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo,
đáp ứng được yêu cầu đổi mới đối với
phong trào công tác Hội hiện nay.
Cùng với thực hiện tốt công tác cán
bộ, củng cố hệ thống bộ máy tổ chức
Hội vững mạnh từ huyện tới cơ sở, Hội
LHPN huyện Lập Thạch luôn xác định
rõ phát triển hội viên cũng là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng
tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Chính vì thế, các cấp Hội phụ nữ trong
toàn huyện không ngừng đổi mới về
nội dung, phương thức hoạt động, tập
trung chỉ đạo hướng về cơ sở; bám sát
chính sách của địa phương, vận dụng
linh hoạt, sáng tạo các phương thức
hoạt động của Hội để vận động, thu
hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội.
Các hoạt động tuyên truyền được thực
hiện thường xuyên liên tục, các mô
hình CLB không ngừng được cải tiến,
làm mới về nội dung, đa dạng về hình
thức đã thực sự thu hút được đông đảo

hội viên tham gia. Tính đến thời điểm
hiện tại, toàn huyện đã thành lập được
580 CLB với 12.065 thành viên, trong
đó riêng 9 tháng đầu năm 2020 đã thu
hút thêm được 585 thành viên mới tham
gia. Một số mô hình CLB tiêu biểu như:
“Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao”,
“Nói không với rác thải nhựa, hạn chế
sử dụng túi nilon”, “Gia đình hạnh
phúc”… đều hoạt động có hiệu quả và
tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong
cộng đồng dân cư..
Mặt khác, để làm tốt công tác thu
hút hội viên, Hội LHPN huyện thường
xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội tiến hành
rà soát hội viên và số phụ nữ chưa là
hội viên của từng hộ, kịp thời nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng của chị em để đề
ra giải pháp thu hút, trong đó đặc biệt
quan tâm đến các hộ gia đình chị em
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ
cao tuổi, phụ nữ đủ điều kiện chưa tham
gia tổ chức Hội, tùy điều kiện hoàn
cảnh thực tế của từng chị em để có biện
pháp giúp đỡ, động viên kịp thời và vận
động chị em tham gia vào tổ chức Hội.
Chính vì thế, trong những năm qua số
hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức
Hội trên địa bàn huyện không ngừng
tăng lên, đến nay số phụ nữ tham gia
tổ chức Hội trên địa bàn huyện đã đạt
25.275/31.312 (80,72%) tăng so với
cuối năm 2019 là 337 hội viên và được
Hội LHPN tỉnh đánh giá là một trong
những đơn vị có tỷ lệ thu hút hội viên
cao của tỉnh, được Trung ương Hội
LHPN Việt Nam khen thưởng.
Bên cạnh việc mở rộng các mô hình
tập hợp, thu hút hội viên, Hội LHPN
huyện còn chỉ đạo các cấp Hội cơ sở
chủ động phối hợp với các ban, ngành
có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền,
nâng cao kiến thức mọi mặt cho phụ
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nữ như: Kiến thức về chính sách luật
pháp, các chủ trương của Đảng, chính
sách phát triển kinh tế xã hội của địa
phương, chăm sóc sức khỏe sinh sản,
dân số - kế hoạch hóa gia đình, nuôi
dạy con, phòng chống dịch bệnh,
phòng chống HIV/AIDS, phòng chống
tội phạm, tệ nạn xã hội… Các hoạt
động tuyên truyền, giáo dục của Hội
đã thu hút trên 90% hội viên tham gia,
góp phần nâng cao nhận thức, trình độ,
năng lực của phụ nữ, giúp chị em yên
tâm, phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức
hội. Các cấp Hội còn chú trọng triển
khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát
triển kinh tế, dạy nghề, tạo việc làm
thông qua việc phối hợp với các ngành
chức năng tập huấn cho hàng nghìn
lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về kiến
thức chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các

nghề truyền thống; phối hợp với Ngân
hàng CSXH thực hiện tín chấp cho vay
nhằm khai thác các nguồn vốn với lãi
suất ưu đãi đến với hội viên. Với nhiều
hoạt động thiết thực đã tạo được sự gắn
kết giữa hội viên với tổ chức Hội, hội
viên luôn tin tưởng và tích cực hưởng
ứng các phong trào do Hội phát động,
vị thế của tổ chức Hội được khẳng định
và ngày càng nâng cao.
Với phương châm “Dựa vào tâm tư,
nguyện vọng của cán bộ hội viên để xây
dựng phong trào, coi niềm tin của các
tầng lớp cán bộ hội viên, phụ nữ là thước
đo chất lượng hiệu quả hoạt động”, các
cấp Hội phụ nữ huyện Lập Thạch đã và
sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, sáng
tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội ngày
càng vững mạnh – xứng đáng với sự tin
tưởng và kỳ vọng của hội viên./.

(Tiếp theo trang 17)

các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt
tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm
của CNVCLĐ, gia đình CNVCLĐ có
hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi động
viên, giải quyết kịp thời những vướng
mắc, góp phần xây dựng mối quan hệ
lao động hài hòa giữa công nhân lao
động với doanh nghiệp. Công đoàn
tham gia kiểm tra, giám sát việc thực
hiện chế độ, chính sách đối với lao động
nữ; chủ động tham gia thương lượng,
xây dựng và ký kết thỏa ước lao động
tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn
cho lao động nữ... Nhờ vậy, đã hạn chế
tình trạng vi phạm các chế độ chính sách
đối với người lao động nhất là với lao
động nữ.
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Trong thời gian tới và những năm
tiếp theo, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp
tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong
tỉnh quan tâm, chú trọng và có những
hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền,
nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng
tay nghề cũng như kỹ năng mềm trong
đời sống xã hội nhằm chăm lo đời sống
cho nữ công nhân lao động; trong đó
chú trọng những việc làm cụ thể gắn với
vai trò tự khẳng định và làm chủ bản
thân của nữ công nhân lao động ngoài
xã hội cũng như trong gia đình. Có như
vậy người phụ nữ, đặc biệt là nữ công
nhân lao động có thêm tự tin và tự chủ
đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội
nhập và phát triển.
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PHỤ NỮ VĨNH TƯỜNG TÍCH CỰC RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT
ĐẠO ĐỨC “TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG”

Đ

ể đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, Hội LHPN huyện
Vĩnh Tường đã tổ chức triển khai thực
hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm
chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung
hậu, đảm đang” do TW Hội LHPN Việt
Nam phát động. Qua đó tạo sức lan tỏa
trong cộng đồng, tạo sự tin tưởng, phấn
khởi thi đua lao động, sản xuất, học tập,
công tác đáp ứng với cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0.
Vĩnh Tường là huyện đồng bằng của
tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích đất tự nhiên
là 141,8 km2, dân số của huyện khoảng
212.301 người, toàn huyện có 40.230 hội
viên phụ nữ sinh hoạt tại 25 xã, 3 thị trấn.
Để cuộc vận động (CVĐ) có sức lan tỏa,
đi vào chiều sâu, hiệu quả và để gìn giữ,
phát huy và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức
tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đáp ứng
yêu cầu thời kỳ CNH - HĐH đất nước,
hàng năm Hội LHPN huyện xây dựng kế
hoạch chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Cuộc
vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức:
Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”
và cụ thể hóa nội dung rèn luyện gắn với
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong
những năm qua, các hoạt động tuyên
truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển
toàn diện được các cấp Hội triển khai
thường xuyên gắn với phong trào thi đua,
các cuộc vận động, các nhiệm vụ của

Trương Việt Hà
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Tường

Hội và các Đề án, đã thu hút sự tham gia
hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ
như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;
phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ
đẹp, sống nhân văn”; Đề án 938 “Tuyên
truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ
tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội
liên quan đến phụ nữ”; Đề án 939 “Hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp”…
Các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức,
lối sống của phụ nữ Việt Nam được triển
khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ
bằng nhiều hình thức với nội dung phong
phú, sinh động, hấp dẫn như: sinh hoạt
chi, tổ Hội, giao lưu CLB, toạ đàm, truyền
thông trên hệ thống truyền thanh, viết tin,
bài tuyên truyền, tổ chức các chuyến đi
thực tế tạo điều kiện cho các chị học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao
trình độ cho chị em phụ nữ... Cùng với
đó, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở còn
lồng ghép triển khai tuyên truyền các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật Nhà nước, các luật như:
Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và
gia đình, Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi
trường… Hội LHPN huyện tổ chức tuyên
truyền nội dung 4 phẩm chất đạo đức của
người phụ nữ Việt Nam cho nữ công,
công nhân viên chức và cán bộ, hội viên
phụ nữ trong huyện qua các hội nghị nói
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chuyện chuyên đề với chủ đề “phẩm chất
đạo đức phụ nữ xưa và nay”, về “Văn
hóa ứng xử nơi công sở và bí quyết thành
công trong công việc”, về “Nghệ thuật
giữ gìn hạnh phúc gia đình”, “Nuôi dạy
con thời hiện đại”… qua đó đã thu hút
trên 3.000 lượt chị em tham gia.
Song song với hoạt động tuyên truyền,
việc xây dựng mô hình truyền thông thay
đổi hành vi cũng được các cấp Hội chú
trọng, nhiều cách làm hay, tạo sức lan
tỏa trong cộng đồng. Hội LHPN huyện
đã thành lập các câu lạc bộ, tổ nhóm…
các cấp Hội đã thành lập được 6 câu lạc
bộ “Tự tin, tự trọng” có 180 người tham
gia; 3 câu lạc bộ “Vì tôi là phụ nữ” có
72 thành viên tham gia; 2 câu lạc bộ
““Phụ nữ trồng bưởi, tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang” có 60 thành viên
tham gia; Câu lạc bộ “Vườn ươm phụ nữ
khởi nghiệp”; tổ liên kết làm bánh chưng,
tổ liên kết làm bánh bún, mô hình “Nhà
sạch, vườn xanh”, mô hình “Thùng gạo
tiết kiệm tập trung” làm theo Bác, mô
hình “Đoạn đường hoa phụ nữ”… Từ
các mô hình rèn luyện phẩm chất đã xuất
hiện 474 lượt gương điển hình tập thể, cá
nhân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt, đã có
nhiều hội viên tiêu biểu tự nguyện ủng hộ,
đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công …
góp sức xây dựng nông thôn mới, thực
hiện dồn thửa, đổi ruộng.
Trong thực hiện các nhiệm vụ được
các cấp Hội triển khai thực hiện thường
xuyên như: Phong trào giúp phụ nữ phát
triển kinh tế gia đình đã có 1.570 lượt
phụ nữ khó khăn được giúp về tiền, vàng,
lương thực, con giống, ngày công lao
động… với số tiền hơn 4 tỷ đồng; giúp
cho 384 hộ phụ nữ thoát nghèo . Đồng
thời, nhằm tạo điều kiện cho chị em phụ
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nữ vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia
đình, các cấp Hội đã tăng cường phối hợp
với NHCSXH, quỹ TYM giúp cho 5.789
lượt chị em vay vốn với số tiền trên 156
tỷ đồng vốn NHCSXH và 13,6 tỷ vốn
quỹ TYM. Trong công tác tuyên truyền
hội viên tham gia bảo vệ môi trường các
cấp Hội phụ nữ trong huyện đã xây dựng
120 mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ”
tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn.
Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế
đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động
đã thể hiện được trách nhiệm của mình
trong thực thi nhiệm vụ, tích cực xây dựng
hình ảnh người cán bộ, công chức, viên
chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương
mẫu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chị em ngành giáo dục đã không ngừng
học tập, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, say mê nghiên cứu đổi mới
phương pháp giảng dạy và quản lý nhà
trường, tích cực hưởng ứng phong trào
“Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong
trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã góp
phần quan trọng đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện tiếp tục phát triển toàn
diện, giữ vững thành tích đứng trong tốp
đầu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh
Phúc; chiếm 65% lực lượng nữ trong
ngành y tế, với phong trào thi đua “Nâng
cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe nhân dân”, thực hiện tốt “12 Điều y
đức” với phương châm “Thầy thuốc như
Mẹ hiền” đội ngũ thầy thuốc nữ luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm
sóc, phục vụ bệnh nhân, chủ động sáng
tạo, tích cực học tập, nâng cao trình độ
chuyên môn, tự tin làm chủ phương tiện,
thiết bị y tế tiên tiến, đảm bảo nâng cao
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chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện
tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe cho bà
mẹ, trẻ em, thực hiện công tác dân số KHHGD, phòng chống suy dinh dưỡng
cho trẻ em…
Có thể khẳng định, Cuộc vận động
rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang” được triển khai
sâu rộng trên địa bàn huyện trong thời
gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, được
đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng
ứng thực hiện. Nhiều cách làm thể hiện
vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ
Hội, nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu
về phẩm chất đạo đức đã xuất hiện trong
cuộc sống ngày một nhiều hơn, được giới
thiệu, tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin truyền thông, góp phần động
viên các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong
cuộc sống.
Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN
huyện Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ
nữ thực hiện có hiệu quả CVĐ, trọng tâm
là chuyển đổi hành vi đạo đức tự tin, tự
trọng, trung hậu, đảm đang gắn với thực

hiện Nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp
hành TW Đảng khóa XII về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đúc, lối sống, những biểu hiện “Tự
diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội
bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính
trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí
Minh”. Duy trì, nhân rộng mô hình hiệu
quả tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Nhằm
phát huy hơn nữa những phẩm chất đạo
đức cùng truyền thống tốt đẹp của phụ nữ
Việt Nam, đặc biệt là 4 phẩm chất “Tự tin,
tự trọng, trung hậu, đảm đang” đáp ứng
yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước,
phụ nữ Vĩnh Tường luôn cố gắng phấn
đấu, học tập để nâng cao nhận thức xứng
đáng là người “giữ ngọn lửa ấm” trong
mỗi gia đình, đồng thời là nòng cốt trong
việc tuyên truyền 4 phẩm chất “Tự tin, tự
trọng, trung hậu, đảm đang” tới toàn xã
hội, góp phần xây dựng hình ảnh người
phụ nữ Vĩnh Phúc có lòng yêu nước, có
tri thức, lối sống văn hóa, có lòng nhân
hậu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH HĐH và hội nhập quốc tế./.
(Tiếp theo trang 19)

bình xét danh hiệu cán bộ Hội cơ sở
giỏi. Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại
biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 20212026 hướng tới Đại hội Đại biểu phụ
nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2022-2027.
Chủ động phối hợp với các ngành
chức năng tổ chức các lớp tập huấn
bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, phụ
nữ về: Chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ
- trẻ em; vệ sinh môi trường; phòng
chống buôn bán phụ nữ- trẻ em; an

8

toàn giao thông; phòng, chống bạo lực
gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình
(sửa đổi); Luật Bình đẳng giới...
Tập trung tuyên truyền đến cán bộ,
hội viên tích cực tham gia hưởng ứng
phong trào toàn dân bảo vệ môi trường
ở khu dân cư; chương trình hành động
bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh
vực nông nghiệp; thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch bệnh cho cây trồng
và vật nuôi...
Văn phòng Hội LHPN tỉnh

9
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CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ ĐA TÀI, NHIỆT HUYẾT

N

hiều năm qua, chi Hội phụ nữ
thôn Phần Xa (xã Trung Kiên)
luôn được Hội LHPN huyện
Yên Lạc đánh giá là một trong những
chi Hội tiên tiến xuất sắc trong thực hiện
các nhiệm vụ được giao, nhiều phong
trào thi đua của Hội cấp trên được chi
Hội triển khai sâu rộng, đem lại hiệu
quả thiết thực. Để có được kết quả đó
phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của
chị Đỗ Thị Hồi, Chi Hội trưởng. Không
chỉ là người “nói được, làm được” mà
chị Hồi còn là tấm gương người phụ nữ
đa tài, đầy nhiệt huyết.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang
trang, đầy đủ tiện nghi, vừa rót chén trà
nóng chưa kịp bắt đầu câu chuyện, chị
Đỗ Thị Hồi đã phải xin lỗi để nghe điện
thoại, rồi cứ phút chốc chiếc điện thoại
lại đổ chuông khiến cuộc nói chuyện
bị gián đoạn nhiều lần. Hết trao đổi về
chọn lựa nữ vận động viên tham gia giải
thi đấu bóng chuyền của huyện đến vấn
đề của nhà chị nọ, em kia trong thôn, rồi
việc nhổ cỏ đường hoa phụ nữ, vệ sinh
đường làng ngõ xóm, nhận chở công
trình này, công trình kia…. đủ biết mức
độ bận rộn của chị. Quả đúng, không bận
sao được khi vừa điều hành một doanh
nghiệp lớn của gia đình, tròn phận dâu
hiếu thảo, người mẹ hiền và lại là một
chi Hội trưởng chi Hội phụ nữ xuất sắc,
nhiệt huyết với phong trào công tác Hội.
Chị Hồi sinh năm 1973, là con thứ 6
26
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trong một gia đình có 7 anh chị em. Từ
nhỏ chị đã chịu nhiều vất vả vì gia đình
không có điều kiện kinh tế và đông con.
Đến khi xây dựng gia đình, hai vợ chồng
chị cũng tự thân lập nghiệp, đi lên từ
hai bàn tay trắng. Ngoài làm ruộng, vợ
chồng chị Hồi năng động sử dụng xe bò
làm thương nghiệp, chở thuê cho người
dân quanh vùng. Từ chiếc xe bò, anh chị
dần “nâng cấp” lên xe công nông đầu
dọc, đầu ngang rồi xe ô tô và phát triển
thành công ty, kinh tế gia đình cũng từ
đó dần đi lên. Hiện nay, gia đình chị có
5 chiếc xe ô tô các loại phục vụ cho dịch
vụ vận tải và kinh doanh đa lĩnh vực, tạo
việc làm thường xuyên cho 10 lao động
địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 9
triệu đồng/người/tháng.
Tuy bận rộn với doanh nghiệp của gia
đình nhưng từ nhiều năm qua chị Hồi luôn
là người nhiệt tình tham gia các phong
trào của địa phương, nhất là các phong
trào của Hội phụ nữ. Năm 2004, được
chị em trong thôn tín nhiệm, chị bắt đầu
“bén duyên” với hoạt động công tác Hội
từ đó đến nay và nhanh chóng trở thành
chi Hội trưởng xuất sắc ở địa phương, là
tấm gương sáng được chị em tin yêu.
“Nói phải đi đôi với làm” là quan
niệm của chị Hồi trong thực hiện nhiệm
vụ công tác Hội. Chị chia sẻ: “Mình
đang đóng vai trò là cầu nối của Đảng,
chính quyền, đi tuyên truyền vận động
người dân mà mình không thực hiện thì
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ai sẽ làm theo…”. Bởi vậy, việc đầu tiên
là bản thân chị và gia đình luôn gương
mẫu chấp hành chủ trương, chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy
định của địa phương, luôn gương mẫu
đi đầu thực hiện các phong trào thi đua,
cuộc vận động của địa phương và Hội
phụ nữ các cấp phát động. Trong triển
khai các hoạt động, phong trào của Hội
phụ nữ thôn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp
của Hội LHPN xã về chương trình hoạt
động hàng tháng, hàng quý, hàng năm
và kế hoạch toàn khóa, chị Hồi luôn chủ
động tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn
phương pháp, cách làm phù hợp nhất
với đặc điểm, tình hình địa bàn mình.
Bằng tấm lòng, sự nhiệt huyết với
công việc, chị thường xuyên sâu sát, gần
gũi với chị em trong thôn, không ngừng
sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức
hoạt động trong việc tuyên truyền các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ
trọng tâm của Hội phụ nữ cho hội viên
với nhiều hình thức đa dạng, phong phú,
thiết thực. Nhờ vậy, tạo được sự đồng
thuận và ủng hộ của chị em phụ nữ.
Những năm qua, hưởng ứng phong
trào xây dựng nông thôn mới, chi Hội
phụ nữ thôn Phần Xa đã góp phần tích
cực trong việc hoàn thành, nâng cao và
giữ vững các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới của địa phương. Không quản
ngại thời gian, công sức và bám sát vào
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chị
Hồi tích cực vận động cán bộ, hội viên
và nhân dân dồn điền, đổi thửa để phát
triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chấp
hành giải phóng mặt bằng, hiến đất nông
nghiệp phục vụ các công trình phúc lợi

của xã và của thôn, mở rộng các tuyến
đường nội đồng. Vận động cán bộ, hội
viên góp gần 40 ngày công làm hệ thống
mương rãnh thoát nước trong thôn. Cá
nhân và gia đình ủng hộ 15 xe đất đổ hai
bên đường để trồng hoa theo kế hoạch
do Hội LHPN xã triển khai, tích cực góp
phần bảo vệ môi trường. Đến nay, chi
Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham
gia trồng hoa hai bên đường với tổng
chiều dài gần 1.000 m.
Bên cạnh đó, chị cùng với các chị
em trong BCH chi Hội triển khai hiệu
quả các mô hình cụ thể như: mô hình
“Phân loại rác thải tại gia đình”, mô
hình “Nhà sạch, vườn sạch”, góp phần
tích cực thực hiện tiêu chí thứ 17 về môi
trường trong chương trình xây dựng
nông thôn mới. Trong triển khai mô
hình “Phân loại rác thải tại gia đình”,
chị Hồi đã tích cực vận động cán bộ,
hội viên phân loại rác vô cơ có thể tái
chế được để đem bán và quyên góp ủng
hộ, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, hội
viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên địa bàn. Tuy mới triển khai mô
hình nhưng chi Hội đã ủng hộ giúp đỡ
được 9 hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh
khó khăn về con giống, trị giá hơn 2,3
triệu đồng; vận động chị em trong thôn
duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường;
duy trì tổ chức sinh hoạt các CLB, đẩy
mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao, thành lập đội bóng chuyền
và thường xuyên tổ chức cho chị em
tập luyện nâng cao sức khoẻ. Các hoạt
động, phong trào thi đua như: phong
trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ
giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”,
“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Toàn
27
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dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình
5 không 3 sạch”, ủng hộ xây dựng nhà
mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo,
ủng hộ phụ nữ biên cương... đều được
triển khai có hiệu quả.
Cùng chị em phụ nữ trong thôn Phần
Xa đi trên con đường bê tông sạch đẹp,
hai bên đường là màu hoa tím rực rỡ,
chúng tôi cảm nhận được sự thanh bình,
tươi mới của làng quê. Chị em phụ nữ
trong thôn ai cũng vui mừng phấn khởi

vì giờ đã no ấm đủ đầy, đời sống vật chất,
tinh thần không ngừng được cải thiện và
nâng cao. Nhìn thành quả ấy càng thấy
thấm bao công sức, sự nỗ lực của những
người cán bộ nhiệt huyết như chị Hồi.
Với những đóng góp trong phong trào
phụ nữ và hoạt động Hội, nhiều năm
liền chị Hồi được các cấp chính quyền,
cấp Hội khen thưởng, xứng đáng là tấm
gương điển hình trong công tác Hội và
phong trào phụ nữ để chị em học hỏi và
noi theo.
(Tiếp theo trang 10)

Sau 10 năm triển khai thực hiện
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới,
công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ
của phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang
thực sự tạo ra bước chuyển mạnh mẽ
trong nhận thức của các cấp ủy Đảng và
chính quyền địa phương, gia đình, cộng
đồng và toàn xã hội. Các cấp, ngành,
địa phương và các tổ chức liên quan đã
triển khai thực hiện nghiêm túc hệ thống
luật pháp, chính sách về bình đẳng giới,
chương trình hành động về bình đẳng
giới, nhận thức của người dân được nâng
cao. Phụ nữ Vĩnh Phúc ngày càng khẳng
định được vị thế, vai trò của mình trên
các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - chính
trị- xã hội, phát huy năng lực, trí tuệ góp
phần vào sự phát triển của tỉnh nhà. Tuy
nhiên, việc thực hiện Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh
vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.
Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, để
thực hiện tốt công tác bình đẳng giới,
tạo điều kiện cho phụ nữ Vĩnh Phúc
phát triển toàn diện trên mọi mặt của đời
sống chính trị xã hội cần tập trung thực
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hiện một số nội dung sau: Tăng cường
sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính
quyền đối với công tác bình đẳng giới
và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục
đẩy mạnh công tác truyền thông nâng
cao nhận thức về bình đẳng giới tới mọi
tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bản thân
phụ nữ và trẻ em; Xây dựng, triển khai
thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề
án tập trung giải quyết một số vấn đề về
bạo lực đối với phụ nữ, xâm hại trẻ em
gái, hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và
phát triển các dịch vụ bảo vệ phụ nữ và
trẻ em khi bị bạo hành, bị xâm hại; Tăng
cường kiểm tra việc thực hiện công tác
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ
nữ; thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về
bình đẳng giới.
Từ nhận thức đúng đắn, giải pháp
đồng bộ, hành động quyết liệt của các
cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ từ
tỉnh đến cơ sở, chắc chắn công tác bình
đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ sẽ
đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa,
góp phần vào sự phát triển nhanh và bền
vững của tỉnh./.

Tham khảo

S

BÍ QUYẾT GIỮ GÌN SỨC KHỎE PHỤ NỮ
LUÔN BỀN VỮNG VỚI THỜI GIAN

ức khỏe suy giảm là điều dễ nhận
thấy ở những phụ nữ tuổi trung
niên. Những cơn đau nhức và mệt
mỏi xuất hiện ngày một đều đặn hơn.
Sức khỏe suy giảm không chỉ làm ảnh
hưởng đến cuộc sống mà còn cho chính
bản thân của con người. Có rất nhiều
cách giúp bảo vệ sức khỏe mỗi ngày
nhưng không mất quá nhiều thời gian.
Dưới đây là những bí quyết giúp cho
phụ nữ bảo vệ sức khỏe của mình luôn
bền vững với thời gian.
Thực đơn ăn uống đầy đủ chất
dinh dưỡng
Với một bữa ăn đầy đủ, nên chọn
nhiều loại thức ăn mang nhiều loại dinh
dưỡng. Chẳng hạn như vitamin A, E, C,
B2… Những vitamin này có tác dụng
làm sáng mắt và đẹp da. Ngoài ra còn
cần phải chu cấp thêm những loại thực
phẩm chứa chất omega. Chất dinh dưỡng
này sẽ kích thích sản sinh collagen và
estrogen. Hai tế bào này sẽ giúp cho sức
khỏe của phụ nữ ở tuổi thanh xuân ít
bị suy giảm. Và nó cũng điều tiết được
những hoạt động của cơ thể một cách
tuần hoàn hơn.
Việc chọn thực phẩm sạch cũng là
điều quan trọng. Ngày nay xuất hiện
quá nhiều những thực phẩm nhiễm chất
hóa học hay thuốc trừ sâu. Những thực
phẩm này sẽ là tác động chính gây hại
đến sức khỏe không chỉ của phụ nữ mà
tất cả mọi người. Nếu có thời gian, hãy
tự thay trồng cho chính gia đình mình
một vườn rau sạch để đảm bảo an toàn
thực phẩm.

Tạo thói quen tập thể dục
Tập thể dục cũng là một bí quyết giữ
gìn sức khỏe phụ nữ. Ở tuổi trung niên,
phụ nữ thường hay có dấu hiệu đau
nhức các chi vận động. Nguyên nhân là
do thiếu đi sự vận động và tập thể dục
hàng ngày. Việc duy trì được thói quen
tập thể dục hàng ngày lại là điều không
dễ dàng với mọi người. Những người
phụ nữ lại càng khó khăn hơn khi có quá
nhiều công việc để làm.
Để tạo được thói quen tập thể dục,
những người phụ nữ phải kiên trì và có
mẹo. Mẹo đầu tiên, đó là rủ bạn bè hoặc
người thân đi tập cùng. Hãy rủ những
người bạn cùng lứa tuổi trung niên để
cùng đi tập. Hãy kích thích tinh thần của
họ bằng những kiến thức về sức khỏe phụ
nữ ở tuổi trung niên. Khi đi tập thể dục
mà có bạn đi cùng thì sẽ vui vẻ và hứng
khởi hơn. Hoặc người phụ nữ cũng có thể
cùng đi bộ sáng sớm với chồng của mình
vào mỗi ngày. Chỉ dành ít thời gian vào
sáng sớm mà có thể giữ được sức khỏe
của bản thân bền vững được với thời gian.
Tập yoga cũng là một phương pháp
tốt. Nếu như có nhiều thời gian hơn,
thì phụ nữ ở độ tuổi trung niên nên đi
tập yoga. Những động tác nhẹ nhàng
giúp gân cốt, các chi hoạt động và mềm
dẻo hơn. Yoga còn có thể giúp máu lưu
thông tốt hơn. Từ đó sức khỏe sẽ được
bảo vệ và duy trì lâu dài với thời gian.
Ngủ đủ giấc
Giấc ngủ đầy đủ là biện pháp để bảo
vệ sức khỏe hiệu quả nhất. Nếu như
làm việc quá sức thì sức khỏe sẽ nhanh
chóng bị hao mòn. Điều này không chỉ
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Tham khảo
mỗi phụ nữ trung niên, mà là tất cả mọi
người, ai cũng có thể gặp phải. Để bảo
vệ được sức khỏe của mình, cố gắng sắp
xếp thời gian cho công việc hoàn thành
sớm. Sau đó hãy dành cho cơ thể của
mình những giấc ngủ thật ngon. Ngủ đủ
giấc sẽ giúp cho những cơ quan nội tạng
hoạt động tốt hơn. Và cơ thể sẽ không
cảm thấy thiếu ngủ, sức khỏe từ đó cũng
sẽ được đảm bảo.
Sống lạc quan
Và điều cuối cùng đó chính là sống
lạc quan. Một cuộc sống lạc quan sẽ

giúp sức khỏe phụ nữ không suy giảm
nhiều. Và ngược lại, tinh thần ủ dột sẽ
dễ mắc phải những căn bệnh ở lứa tuổi
trung niên.
Hãy nhìn cuộc sống một cách lạc
quan, giữ vững cho tâm hồn những
suy nghĩ tốt. Và những hành động nhẹ
nhàng, bình tĩnh sẽ giúp cho sức khỏe
của phụ nữ bền vững mãi với thời gian
hơn. Bên cạnh nhận được một sức khỏe
tốt, người lạc quan sẽ còn nhận được
một sự tươi trẻ trong phong cách sống.
Ban TG-CSLP (Sưu tầm)
(Tiếp theo trang 18)

thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy,
các loại xe tương tự xe mô tô.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến
4.000.000 đồng (trước đây là 1.000.000
đồng đến 2.000.000 đồng) đối với cá
nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000
đồng (trước đây là 2.000.000 đồng đến
4.000.000 đồng) đối với tổ chức là chủ
xe nếu không làm thủ tục đăng ký sang
tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy
đăng ký xe sang tên của mình) theo quy
định khi mua, được cho, được tặng,
được phân bổ, được điều chuyển, được
thừa kế tài sản là xe ô tô, máy kéo, xe
máy chuyên dùng, các loại xe tương tự
xe ô tô.
4. Nghị định cũng bổ sung quy
định về việc sử dụng thông tin, hình
ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi
hình của cá nhân, tổ chức cung cấp
để làm căn cứ xác minh, phát hiện
hành vi vi phạm (tại khoản 11 Điều 80
Nghị định).
Trong trường hợp hành vi vi phạm
được phát hiện thông qua sử dụng
phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp
vụ. Theo đó, chủ phương tiện có trách
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nhiệm hợp tác với lực lượng chức năng
khi phương tiện có liên quan đến hành
vi vi phạm, nếu không hợp tác, không
chứng minh hoặc giải trình được mình
không phải là người đã điều khiển
phương tiện thực hiện hành vi vi phạm
thì bị xử phạt theo quy định đối với
hành vi vi phạm được phát hiện.
5. Bổ sung quy định cụ thể về việc
không cấp đổi, cấp mới giấy phép,
chứng chỉ hành nghề
Khoản 5 Điều 81 quy định: cụ thể
trường hợp người có hành vi vi phạm bị
áp dụng hình thức xử phạt tước quyền
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành
nghề nhưng thời hạn sử dụng còn lại
của giấy phép, chứng chỉ hành nghề
đó ít hơn thời hạn bị tước thì người có
thẩm quyền vẫn ra quyết định xử phạt
có áp dụng hình thức tước quyền sử
dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề
theo quy định đối với hành vi vi phạm.
Trong thời gian bị tước quyền sử dụng
giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá
nhân, tổ chức không được làm thủ tục
cấp đổi, cấp mới giấy phép, chứng chỉ
hành nghề.

Trang văn nghệ

Xinh tươi Việt Nam
Nguyễn Hồng Thuận
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Trang nội trợ

M

CÁNH GÀ CHIÊN SỐT ME

iếng cánh gà giòn giòn với
nước sốt me chua chua, mặn
mặn, ngọt ngọt ăn với cơm
nóng sẽ khiến bữa cơm gia đình bạn
thêm phần hấp dẫn
*Nguyên liệu
Cánh gà: 1kg
Me khô: 100g
Gừng, hành, tỏi, sả: 100g
Rau cải chíp: 1 mớ
Đường, tương ớt, dầu hào, dầu mè, lá
chanh, dầu ăn, muối
*Cách làm
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Cánh gà bạn làm sạch, chặt theo khớp.
Hành khô thái nhỏ, cho vào âu đựng
cánh gà cùng với hạt tiêu, nước hàng,
mắm, muối. Ướp khoảng 10-15 phút.
Me khô đun lọc bỏ hạt.
Tỏi, gừng, hành, sả rửa sạch, băm nhỏ.
Lá chanh rửa sạch, thái chỉ.
Rau cải chíp bạn tách từng tàu lá, rửa
sạch. Bạn bắc một nồi nước lên bếp, đun
sôi.Trong lúc chờ nước sôi, bạn chuẩn
bị một cái thau đựng nước lọc và cho
thêm vài cục đá để làm nước đá lạnh.
Khi nồi nước trên bếp sôi, bạn cho
cải vào trần chín tái rồi vớt ra nhúng vào
thau nước lạnh đã chuẩn bị. Bạn chờ rau
nguội hẳn khoảng 10 phút rồi vớt ra rổ
để ráo nước. Làm như vậy bạn sẽ giữ
được độ giòn và màu xanh của rau.
Bước 2: Rán cánh gà
Bạn bắc một cái chảo hơi sâu đáy
lên bếp, cho dầu ngập nửa chảo hoặc
áng chừng để có thể ngập miếng cánh
gà. Khi dầu sôi, bạn hạ lửa và cho từng
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miếng cánh gà vào rán.
Bạn rán để miếng cánh gà chín kỹ
bên trong và có màu nâu cánh gián thì
vớt ra. Bạn có thể lót vào đĩa miếng
giấy thấm dầu hoặc khăn giấy nhà bếp
(kitchen paper) vào đĩa trước khi gắp
cánh gà ra thì sẽ giúp miếng cánh gà
khô, giòn, không ngấy dầu.
Bước 3: Trộn nước sốt
Hành, tỏi, gừng, sả băm nhỏ vào
phần nước me đã lọc bỏ hạt. Bạn cho
thêm đường, tương ót, dầu hào, muối
vào làm thành món nước sốt có vị chua,
mặn, ngọt, cay, thơm. Cuối cùng cho ít
dầu mè (dầu vừng) rồi cho cánh gà đã
chiên vào đảo đều để nước sốt ngấm vào
miếng gà là được.
Bước 4: Hoàn thành
Bạn xếp 1 lớp rau cải chíp đã để ráo
nước vào đĩa. Bạn xếp cho phần cuống
ra ngoài, phần lá vào trong. Tiếp đến,
bạn xếp cánh gà lên đĩa rau, rắc thêm lá
chanh thái chỉ.
Như vậy là bạn đã hoàn thành món
cánh gà chiên sốt me đậm đà hấp dẫn để
đãi cả nhà rồi!
Ban TG-CSLP (Sưu tầm)

