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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG QUANG TRUNG 

 

Tên mô hình: “Khéo vận động hội viên thành lập các mô hình, tham gia 

công tác nhân đạo, từ thiện thực hiện trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương 

năm 2022” 

 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

 - Địa điểm trụ sở chính: Số 01, Đường Định Tiên Hoàng, Khu 2, phường 

Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

 - Điện thoại: 0973.861.203 

 - Chức năng nhiệm vụ được giao: Hội liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được thành lập tháng 7 năm 1981. Là một tổ 

chức chính trị xã hội có số lượng hội viên đông nhất trong các Đoàn thể của phường, 

cơ cấu tổ chức Hội gồm có 13 chi Hội và 81 tổ phụ nữ với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi 

trở lên 5.571 (trong đó tổng số hội viên 4.401), tỷ lệ thu hút hội viên đạt 82%. 

- Phát huy truyền thống là công dân của thành phố anh hùng. Dưới sự chỉ đạo 

của Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Uông Bí, Đảng ủy phường. Hội liên hiệp phụ nữ 

phường luôn chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào từ phường đến các 

khu dân cư để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là người đại diện, bảo vệ quyền bình 

đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, 

tham gia quản lý Nhà nước.  

  -Tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm 

chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của Dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều 

kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. Xây dựng gia đình no 

ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc. 

  -Tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật, 

chính sách về bình đẳng giới; tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ 

nữ, tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, 

phát triển Hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tích cực tham gia hoạt động trên các 

lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu kinh tế xã hội hàng năm của phường đã đề ra. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 

quan, đơn vị và mô hình “ Dân vân khéo” đã đăng ký. 

 Hàng năm, Đảng uỷ phường chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm luôn giữ vững không 

để tái nghèo, đồng thời giảm hộ cận nghèo giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 

mồ côi. Năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, bằng sự nỗ lực của toàn hệ 
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thống chính trị phường Quang Trung trong đó Hội liên hiệp phụ nữ phường cũng đã 

nỗ lực không ngừng để giúp thoát hết các hộ nghèo trên địa bàn phường, vui mừng 

nhưng cũng chưa hết trăn trở vì hiện còn 27 hộ cận nghèo, 41 trẻ mồ côi, nhiều hộ 

khó khăn là hội viên hội phụ nữ rất cần được giúp đỡ. Do vậy, Hội Liên hiệp phụ nữ 

Phường đã đăng ký mô hình "Khéo vận động hội viên thành lập các mô hình, tham 

gia công tác nhân đạo, từ thiện thực hiện trách nhiệm với cộng đồng tại địa 

phương”. 

Năm 2022 Hội liên hiệp phụ nữ phường ngay từ đầu năm đã xây dựng chương 

trình công tác số 04/TTr-PN ngày 18/01/2022. Trong đó chú trọng nhiệm vụ trọng 

tâm của hội là vận đông cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác hội, 

chú trọng đến công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ hội viên phụ nữ thoát cận nghèo, 

hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, bệnh hiểm nghèo và công tác 

hội viên là nòng cốt trong thực hiện chủ nhật xanh và bảo vệ môi trường. 

 Để thực hiện được Hội liên hiệp phụ nữ phường đã vận động, kích lệ các cán 

bộ chi Hội trưởng các chi Hội và tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nhân dân, các 

nhà hảo tâm tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi 

trường phòng chống rác thải nhựa... với cộng đồng tại địa phương. Ban Chấp hành 

Hội LHPN nữ phường tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, kêu 

gọi ủng hộ và thực hiện tích lũy ngay trong các hoạt động phong trào sẵn có của Hội 

qua nhiều việc làm cụ thể từ công tác chỉ đạo đến cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả. 

 Hàng năm Hội liên hiệp phụ nữ phường tổ chức ký kết giao ước thi đua đối 

với 13/13 chi hội phụ nữ khu dân cư trong đó phát động phong trào thi đua "Phụ nữ 

phường Quang Trung chung tay chăm lo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ và 

trẻ em yếu thế. Bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa". Hội đã phối hợp 

chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền khu dân cư tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, vận động để không chỉ hội viên mà tất cả người dân đều nâng cao tinh thần 

đoàn kết, tương thân tương ái lá lành đùm lá rách. Thường xuyên tuyên truyền đến 

Hội viên và nhân dân phát huy truyền thống vốn có của người Việt Nam từ nhiều đời 

nay, luôn yêu thương đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh khó khắn, mọi lúc mọi nơi 

trong hoạt động của Hội. Hội liên hiệp phụ nữ phường luôn quan tâm đổi mới công 

tác tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như đã tổ chức 

hàng trăm buổi tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi hội, sơ kết, tổng 

kết, tuyên truyền qua các trang mang, hội nhóm như Zalo, face book..cho trên 15.000 

lượt hội viên và nhân dân hiểu, nắm vững và đồng hành. Với quan điểm công tác 

tuyên truyền vận động cần phải “ rõ đối tượng, rõ ý nghĩa, rõ địa chỉ”, Hội phụ nữ 

phường đã triển khai đến các chi hội tuyên truyền, vận động đến hội viên và nhân dân 

về mục đích ý nghĩa của công tác từ thiện nhân đạo.  

Hưởng ứng kêu gọi của ủy ban Mặt trân tổ quốc thành phố, phường. Hội 

LHPN phường đã triển khai vận động kêu gọi được trên 10 triệu đồng và nhiều hàng 

hóa thiết yếu, đặc biệt hội viên chi Hội phụ nữ Khu 8 đã ủng hộ 2 triệu đồng kinh phí 

làm mũ kính ngăn giọt bắn phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19 đợt Bầu cử 

Quốc hội và HĐND các cấp.  
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-  Hội LHPN phường tặng 30 xuất quà tết cho các đồng chí ủy viên BCH, Hội viên, trẻ 

em có hoàn cảnh  khó khăn, đặc biệt khó khăn, thành viên CLB thân thiện trị giá 9tr 

đồng. 

-  Các chi hội phụ nữ khu dân cư tặng 150 xuất quà tết trị giá 30tr đồng cho Hội 

viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn . Nguồn kinh phí 

từ các mô hình biến rác thành tiền, bán các sản phẩm chế tạo từ rác thải nhựa, câu 

lạc bộ chắp cánh ước mơ, nuôi lợn tiết kiêm... 

 

- Thăm tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ 10 đối tượng với số tiền 2.200.000đ, 

dịp tết thiếu nhi 01/6 tổng 110 suất quà, trị giá 22.000.000đ; Vận động mạnh 

thường quân  và cùng tặng quà 01 hội viên khuyết tật tại khu 5A  một triệu đồng, 

02  con nuôi của Hội LHPN phường Khu 9 một triệuđồng. Dịp 28/6 Tặng 14 suất 

quà gồm 01 ba lô đi học, 01 đèn bàn học trị giá 500.000đ/ suất = 7.000.000đ; Xã 

hội hóa mạnh thường quân nhân tháng hành động vì trẻ em 20 suất quà tặng trẻ 

em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 200.000đ/ suất = 4.000.000đ; 

Tặng làn cho các gia đình đạt 5 không 3 sạch:  Làn tái chế 68 cái; làn nhựa 50 cái;  

-  Tháng hành động vì trẻ em  tặng  32 suất quà  = 4.500.000đ; Chi hội 2 xã hội hóa 

tặng 1,4 tạ gạo cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tăng học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn trước ngày thi tốt nghiệp PTTH 05 suất quà = 

1.000.000đ; Ngày 27/7 ngày TBLS 39 suất quà trị giá =7.800.000đ; Tổng kết hè 

các chi hội khu dân cư đã tặng 10 bộ sách giáo khoa, 650 quyển vở, 20 chiếc làn 

tái chế cho các cháu học sinh để chuẩn bị vào năm học mới. 

- Đợt mưa bão ngập nặng đã huy động 50 hội viên giúp dân dọn nhà, thống kê 

thiệt hại sau mưa bão, động viên và hỗ trợ hội viên bị ngập phải di tản về ở nhà văn 

hoá khu 20kg gạo, 02 thùng mỳ tôm, 05 vỉ sữa. Chi hội PN khu 8 Chung tay chia sẻ 

khó khăn với các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ngập lụt ảnh hưởng của cơn bão số 3. 

vận động ủng hộ gia đình chị Đức tổ 29c( thiệt hại hơn 1 tấn gạo) tổng kinh phí vận 

động hỗ trợ 4.700.000 đ. 

 Phối hợp với Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang 

Trung tặng 01 hội viên Hội CCB, 01 hội viên hội Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn 

mỗi hộ 01 bộ bàn ghế trị giá 13.000.000đ; vận động công ty TNHH Huy Phượng ủng 

hộ Trạm y tế phường 02 chiếc quạt trị giá 12.000.000đ phục vụ công tác phòng, 

chống dịch CoVid-19. 

 Phối hợp với công đoàn phường, CĐ trung tâm y tế thành phố thặm tặng quà 

27/7 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập công đoàn Việt nam 05 suất quà trị giá 

4.500.000đ;  

 Phối hợp với Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang 

Trung tặng 20 xuất quà cho 20 hộ gia đình khó khăn bị ngập nước trị giá 

20.000.0000đ 
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- Hội liên hiệp phụ nữ phường đã chủ trì xây dựng và khánh thành bàn giao 

nhà Mái ấm tình thương cho 01 hội viên phụ nữ cận nghèo để giúp thoát cận nghèo 

năm 2022 Trần Thị Lan tại tổ 36A, Khu 10. Với nỗ lực của Hội liên hiệp phụ nữ 

phường, sự chung tay của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ phường đến khu 

dân cư đã huy động hỗ trợ được tổng số tiền mặt là  40.900.000đ và nhiều vật dụng 

đồ dùng, lương thực và nhiều ngày công. Giúp cho gia đình hội viên có ngôi nhà 

khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn thoát cận nghèo. 

- Vận động hội viên tích cực tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ chương 

trình “130 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng Biên giới”; Đã nhắn tin ủng hộ 139 tin 

= 2.780.000 đ. 

  - Hội phát động Hội viên phụ nữ ủng hộ Quỹ vì người nghèo phường hàng năm và 

chuyển về MTTQ phường tổng kinh phí là 24.996.000đ. 

 Để thực hiện được các chương trình tặng quà trên nguồn tiền điều từ các mô 

hình như “Ống tiền tiết kiệm, Hũ gạo tiết kiêm” một số từ kêu gọi ủng hộ còn lại thì 

70% ngồn tiền thu được qua mô hình hiệu quả được duy trì từ nhiều năm nay tại 

13/13 chi hội đó là Mô hình “ Thu gom và phân loại rác thải”. Mô hình xuất phát từ 

việc thực hiện phong trào bảo vệ môi trường, trong quá trình thực hiện thu gom và 

phân loại thấy rác thải không phải chỉ thu gom và tiêu hủy mà có thể tái chế nên các 

rác thải tái chế được các hội viên thu gom lại bán đi thành tiền để gây quỹ hoạt động 

và làm công tác từ thiện nhân đạo. Đến nay 13/13 chi hội đã thu được 35.789 vỏ lon, 

6.856 kg bìa, 35,8 tạ sắt, 425kg nhựa thu được trên 130.000.000đ; hoạt động của mô 

hình ngày càng cho thấy hiệu quả và lan tỏa, cùng với sự sáng tạo là không ngừng 

của các hội viên phụ nữ trong khi thực hiện việc thu gom và phân loại rác thải thì có 

một số loại dây nhựa dùng trong xây dựng công trình không có người thu mua mà 

phải đốt đi gây ảnh hưởng đến môi trường, hội viên phụ nữ đã tận dụng để tái chế 

thành chổi để quét sân và dọn vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh sau đó thấy sử 

dụng tốt lại dùng được cho cả quét nước khi trời mưa một số người đã đặt mua để 

dùng và từ đó lại tiếp tục có nguồn thu mới từ sản phẩm tái chế. Hội LHPN phường 

xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường để thành lập Mô hình "Sản phẩm chế tạo từ 

rác thải nhựa"  vừa tạo thêm thu nhâp giúp chị em có thêm nguồn lực để hoạt động 

vừa lan tỏa cho công tác phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Mô hình 

điểm được thành lập tại Chi Hội phụ nữ khu 5B ngày 25 tháng 01 năm 2021. Với 

hiệu quả thiết thực, phù hợp với phụ nữ và tạo thu nhập cho hoạt động công tác hội 

và công tác từ thiện nhân đạo và đặc biệt là bảo vệ môi trường. 

  Sau khi đi vào hoạt động, mô hình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hội 

viên và đông đảo nhân dân, đã có rất nhiều người biết đến qua trang Face book của 

Hội liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung và các trang Zalo, Face book của chị em 

hội viên phụ nữ chi hội, rất nhiều người đã tìm đến và mua dùng, sau khi dùng thấy 

sản phẩm tốt, giá cả phải chăng lại hoạt động cho công tác từ thiện đã giới thiệu cho 
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bạn bè, người thân mua dùng.  

Cùng với các mô hình tạo thu nhập thì việc vận động xã hội hóa cũng là hình 

thức tạo được rất nhiều nguồn giúp đỡ cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau, nhất 

là với trẻ em cháu khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều mạnh thường quân và 

hội viên có tấm lòng hảo tâm cần có một địa chỉ tin cây để gửi gắm sự giúp đỡ của 

mình chính, vì vậy Hội LHPN phường xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường để 

thành lập mô hình" Chia sẻ chắp cánh ước mơ " mục đích đây sẽ là địa chỉ tin cây 

để tiếp nhân ủng hộ. Mô hình điểm được thành lập tại Chi Hội phụ nữ khu 4 ngày 18 

tháng 03 năm 2021. 

Mô hình hoạt động với phương châm “Ai thừa mang đến - Ai thiếu tự lấy 

dùng”. Dưới sự chỉ đạo của Hội liên hiệp phụ nữ các hội viên, thành viên của mô 

hình luôn làm việc nhiệt tình, trách nhiệm để kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm 

tham gia hoạt động vì cộng đồng, quyên góp, ủng hộ các đồ dùng học tập, quần áo, 

giày dép, đồ chơi, kinh phí để trao tặng, cấp phát, hỗ trợ cho trẻ em, hội viên phụ nữ, 

các trường hợp khó khăn trên địa bàn đảm bảo đúng mục đích, phù hợp với người 

nhận. Mô hình mới ra mắt nhưng được nhiều hội viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Đến nay, mô hình đã tiếp nhận, ủng hộ và hỗ trợ nhiều sách vở, đồ dùng học tập, kinh 

phí cho học sinh, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.  

- Với truyền thống sẵn có ngay khi Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ  Việt Nam 

phát động chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội LHPN phường đã chỉ đạo các chi hội đến 

nay đã nhận 07 con nuôi và Thành lập mới mô hình điểm Mẹ đỡ đầu tại Khu 3, chi 

hội đã nhân đỡ đầu 01 cháu và hỗ trợ  học bổng cho con nuôi năm đầu tiên mỗi tháng 

250.000đ, tại buổi ra mắt mô hình chi hội đã trao 3 triệu đồng hỗ trợ năm 2022,  Hội 

liên hiệp phụ nữ tỉnh về dự đã tặng và các nhà hảo tâm tặng ngay tại hội nghị số tiền 

tổng được trên 6 triệu đồng. Các con được nhận nuôi đều được hỗ trợ thường xuyên 

mỗi năm 3.000.000đ và nhiều hỗ trợ khác.  

  -Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân luông duy trì "Ngày chủ nhật xanh", 

chăm sóc tuyến đường hoa do phụ nữ quản lý được 80 buổi với  trên 3.600 lượt cán 

bộ, hội viên, nhân dân tham gia dọn vsmt khoảng 125 lượt km đường phố ngõ xóm, 

thu gom khoảng 155 m2 rác, huy động 03 máy xúc, 03 ô tô để chở rác và  và nhiều 

dụng cụ phục vụ công tác vệ sinh làm mặt bằng trồng cây; trồng mới trên 25 nghìn 

cây Phi lao trên 40.000 nghìn cây hoa chiều tím và trên 1.500 cây hoa các loại tại 

tuyến đường Lựng xanh, đường bờ đầm cống Đồng Mây Khu 11,vườn hoa Khu 8, Khu 

12, Khu 1, Khu 4, Khu 6, Khu 9, Khu 5B, vườn hoa kiểu mẫu khu 3. Đặc biệt khu 5A 

dọn cỏ và chăm sóc toàn tuyến phi lao đường Lựng Xanh dài 2 KM huy động trên 

500 lượt cán bộ và nhân dân. Phát động thi đua toàn dân bảo vệ môi trường và xây 

dựng đô thị văn minh, đã đặt được 116 thùng rác xanh đảm bảo vsmt. 
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2. Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu 

quả. 

Dưới sự chỉ đạo của Hội liên hiệp phụ nữ phường các mô hình tại 13/13 chi hội 

khu dân cư luôn thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo và nhận được rất nhiều sự 

quan tâm, ủng hộ của cán bộ, hội viên và nhân dân. Đã nhận được sự đánh giá cao 

của các cấp lãnh đạo thành phố và phường, đã được báo Quảng Ninh đưa tin về người 

tốt, việc tốt gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Các mô hình mang ý nghĩa thiết thực rất cao, bảo vệ môi trường đồng thời 

tạo nguồn thu để không chỉ hướng tới giúp đỡ các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mà 

còn giúp đỡ nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội. Nhờ đó đã thu hút được nhiều hội 

viên, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia. 

Các mô hình đều cho thấy hiệu quả và sức lan toả của mình, đặc biệt là 02 mô 

hình được thành lập với mục đích hướng tới công tác từ thiện nhân đạo đến nay đã 

nhân được nhiều sự ủng hộ và đã đạt được một số kết quả như sau: 

  Mô hình:  "Sản phẩm chế tạo từ rác thải nhựa" đã phát triển và hoàn thiện 

làm các sản phẩm như lan, giỏ đựng hoa quả... được 850 chiếc thu được 42.500.000đ; 

chổi 1.250 chiếc 50.000.000. Kinh phí thu được đã tặng quà tết, tân binh lên đường 

nhập ngũ, trẻ em và hội viên khó hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng hành động vì trẻ 

em... tổng 245 suất qùa trị giá 60.200.000đ, 01 chồng hội viên mắc bệnh hiểm nghèo 

500.000đ, đặc biệt thăm động viện 01 cháu bị ung thư 500.000đ tại khu 10 Quang 

Trung.  

  Mô hình: "Điểm chia sẻ chắp cánh ước mơ"  hiện nhận được rất nhiều sự 

ủng hộ như:  Sách giáo khoa, Quần áo,Đồ dùng, dụng cụ, giầy dép, cắp sách ... và đặc 

biệt là tiền mặt được 32.225.000đ. Tặng quà tết 10 suất quà trị giá 3.100.00đ, 11 suất 

quà cho các cháu tàn tật, hoàn cảnh khó khăn trị giá 2.200.000đ nhân ngày 01/6; 08 

suất quà nhân dịp đầu năm học mới cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn; 01cháu có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 1.000.000đ để mua xe đạp và nhiều vật dụng quyên góp 

được. Đặc biệt đã tặng 5.500.000đ cho Hội viên Vũ Thị Non hộ cận nghèo sửa nhà. 

Hỗ trợ thoát cận nghèo gia đình hội viên Bùi Thị Hoa tổ 13B, Khu 4 số tiền 2 triệu 

đồng, 01 thẻ BHYT, tặng 8 suất quà nhân dịp 01/6 tháng hành động vì trẻ em cho các 

cháu khuyết tật, mồ côi trị giá 800.000đ, tặng các cháu HS nhân dịp tổng kết hè tặng 

6 xuất quà trị giá 1,8 triệu đồng. 

Thực hiệc viêc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, phát huy tinh thần Dân vận khéo qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, 

gương điển hình, nhân lên những việc làm tốt, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong 

cộng đồng. Có thể thấy rằng, Mô hình:  "Sản phẩm chế tạo từ rác thải nhựa" và  

Mô hình: "Điểm chia sẻ chắp cánh ước mơ"  việc làm tuy nhỏ nhưng chúng lại có ý 

nghĩa hết sức lớn lao, không những giữ gìn môi trường sống, giảm tình trạng ô nhiễm 

môi trường mà còn làm thay đổi và nâng cao ý thức của cán bộ hội viên phụ nữ, của 

nhân dân và giáo dục con em trong gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, tạo ý thức 
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thực hành tiết kiệm, lan tỏa, sẻ chia tình yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn. 

Hành động đó, được cấp ủy chi bộ đánh giá cao và nhân dân trong khu phố ghi nhận, 

đã tạo nên "làn sóng" bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp, xây 

dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị có sức lan tỏa đến cán bộ, hội viên phụ nữ và 

nhân dân trên địa bàn góp phần thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng 

thiết thực. Đồng thời,  hình thành nguồn quỹ để các chi Hội hoạt động; tạo tinh thần 

đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Qua đó, còn có ý nghĩa 

quan trọng tạo động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nêu cao vai trò trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng 

vững mạnh. 

3. Những kinh nghiệm rút ra trong qua trình triển khai thực hiện mô 

hình, phong tào thi đua. 

Những kết quả đạt từ Mô hình “Khéo vận động hội viên thành lập các mô 

hình tham gia công tác nhân đạo, từ thiện thực hiện trách nhiệm với cộng đồng tại 

địa phương”, Hội liên hiệp phụ nữ  phường Quang Trung đã rút ra một số kinh 

nghiệm sau:  

 Thứ nhất, công tác nhân đạo, từ thiện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 

do vậy phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp 

thống nhất hành động giữa các tổ chức đoàn thể, có sự phân trách nhiệm rõ cho từng 

tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo “ rõ đối tượng, rõ 

ý nghĩa, rõ địa chỉ”. 

 Thứ hai, để mô hình được triển khai sâu rộng trong các hội viên và nhân dân, 

Hội Phụ nữ phường Quang Trung đã xác định hội viên phụ nữ phải là lực lượng nòng 

cốt, thực hành trước để từ đó là tấm gương trong gia đình mình, sau đó tuyên truyền, 

vận động để không chỉ hội viên mà khơi gợi tất cả người dân hiểu, ủng hộ và nhiệt 

tình tham gia mô hình hiệu quả. 

 Thứ ba, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện ủng hộ, giúp đỡ tại khu dân 

cư phải dể nhớ, dễ hiểu, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp nhiều hình 

thức tuyên truyền nhằm thay đổi nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân bằng 

mô hình, hành động cụ thể, tạo sự đồng tình trong nhân dân và tự giác thực hiện.  

 Thứ tư, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở, nâng cao năng 

lực, kỹ năng đội ngũ tuyên truyền viên, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở  theo 

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” để người 

dân thấy được việc chung tay với cộng đồng trong công tác từ thiện, nhân đạo, mang 

lại quyền thụ hưởng thiết thực cho đầu tiên là trong chi hội, khu phố sau là đến cộng do 

vậy, 

Với sự cố gắng, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất, chủ động triển khai 

và "khéo" tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện mô hình hình “Khéo 

vận động hội viên thành lập các mô hình tham gia công tác nhân đạo, từ thiện thực 
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hiện trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương”, Hội Phụ nữ phường Quang Trung 

đã đóng góp thiết thực trong việc chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, 

yếu thế. Trong thời gian tới, Hội liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung tiếp tục chỉ 

đạo, hướng dẫn các Chi, Tổ phụ nữ tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức vận động 

hội viên thành lập các mô hình tham gia công tác nhân đạo, từ thiện thực hiện trách 

nhiệm với cộng đồng tại địa phương.  

 Trên đây là báo cáo thành tích của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung, 

đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xét, tặng thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" để động viên thành tích đạt được và phấn 

đấu trong những năm tiếp theo./  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


