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HƯỚNG DẪN 

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia vào  

dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII  

 
Thực hiện Kế hoạch số 915/KH-ĐCT, ngày 02/10/2020 của Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam về tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của cán 

bộ hội viên, phụ nữ về dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 

Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 28/9/2020 về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của 

Nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Ban Thường vụ Hội 

LHPN tỉnh ban hành hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội XIII 

của Đảng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tập hợp và phát huy trí tuệ, dân chủ, tham gia xây dựng đường lối, chủ 

trương, của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. 

- Phản ánh tình hình, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp 

phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của hội viên, phụ nữ vào dự 

thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chặt chẽ, khoa học với tinh thần 

xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết đối với Đảng, đất nước. 

- Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý 

kiến Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, 

xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia 

rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của hội viên, phụ nữ và Nhân 

dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 
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II. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN HỘI VIÊN, PHỤ NỮ 

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, hội viên, phụ nữ. 

2. Thời gian: Từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. 

3. Hình thức lấy ý kiến 

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm lấy ý kiến hoặc thông qua sinh hoạt 

chi, tổ phụ nữ. 

- Thông qua thư góp ý, văn bản góp ý. 

4. Nội dung gợi ý góp ý: 

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo 

tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây 

dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 

và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026; dự thảo 

Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII; 

tập trung vào các nội dung sau:  

+ Vấn đề liên quan đến phụ nữ; 

+ Vấn đề liên quan đến bình đẳng giới; 

+ Các vấn đề về gia đình; 

+ Vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; 

+ Những vấn đề khác: Nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu; phương 

hướng nhiệm vụ; các khâu đột phá… 

III. TỔ CHỨC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

Hội LHPN các cấp, các đơn vị theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, động viên hội viên, phụ nữ, các tầng lớp 

nhân dân tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 

nắm bắt, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội trong hội viên phụ nữ kịp thời báo cáo 

cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên.  

 - Tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ góp ý dự thảo Văn kiện Đại 

hội XIII của Đảng 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và báo cáo kết quả tổng hợp, góp ý về 

Hội LHPN tỉnh trước ngày 12/11/2020.  
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 Trên đây là Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- BTG TW Hội LHPN VN;   

- VP, BTG, BDV Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN các huyện, thị, thành phố 

  và các đơn vị trực thuộc;  

- Lưu VT, BPT.                                                               

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thảo 
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