
1101 LIEN H1IP PHI) N(YTINH LAO CAl CONG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM 
BAN TH1Y1NG VU Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc  

S: 91/BC-BTV Lao Cal, ngày 18 tháng 8 nàm 2021 

BAO CÁO 
Cong täc Hi Phy nü' tháng 8 näm 2021 

Thirc hin Chucing trInh cong tác Hi và phong trào phii nü nm 2021 vOi chü 
dê: "Tip trung xây drng to chirc Hi vUng mnh, tIch c%Ic tham gia xây drng Dâng, 
xay drng chInh quyên", HOi  LHPN tinh Lao Cai báo cáo kêt qua triên khai thijc 
hin nhim vi1 tháng 8, phuang huâng triên khai thim viii trçng tam tháng 9 nàm 
2021, cii the nhu sau: 

I.TINH HINH TIX TU1NG. 

Trong không khI thi dua thirc hin Nghj quyt Di hi XIII cüa dãng và Nghj 
quyt Dti hi Dâng các cap nhim k' 2020 - 2025, chào müng thãiih cong Di hi 
phii ni cp huyn1thành ph& thj xâ; Iiiscng v k' nim 76 nàm ngày Cách mng 
Tháng Tam (19/8/1945 - 19/8/202 1); 16 ham Ngày HOi  toàn dan báo v an ninh To 
quôc (19/8/2005 - 19/8/2021). Các cp Hi t chirc các hot dng ti Co s& phü hqp 
vth tinh hInh phOng chng djch Covid-19. 

Cong tác nm tInh hInh tu nrâng, du 1un xâ hi, däi sng cüa hi viên, phii 
nU và nhân dan duqc các cap Hi thung xuyên quan tam. Tháng 8/2021, Hi phi 
ntr tinh dã cü 54 krqt can b xuông Co so nàm tInh hInh va triên khai các hott dng 
cüa Hi. Trong tháng, hii vien, phi nir và nhân dan dc bit quan tam den tInh hinh 
djch beth Covid -19 din biên phi'rc ttp tti mt so tinh/thành phô trong nuOc và trên 
dja bàn tinh Lao Cai; tInh hInh djch bnh kéo dài dA Co nhiêu tác dng bat lqi den di 
song và sânxuât, kinh doanh cüa nhân dan; ánh huOng cüa biên dOi khI hu, thai tiêt 
diên biên bat thtràng xày ra mua to, gió lôc ti mt sO xA, thj trãn trên dja bàn huyn 
Bat Xát dA gay thit hti ye tài san cüa ngithi dan.. .dA ãnh huOng rat iOn den hot 
dng Hti noi riêng va di sOng cüa nhân dan và hi viên phii nt nói chung. 

II. KET QUA THU'C HIN CAC NHIM'VIJ 
1. Nhim vu 1: Tuyên truyn, vn dng, h trçr phtt nft phát triên toàn 

din, xãy dirng gia dInh hanh phüc 
1.1. T/irc hin phong trào (hi dua, cdc Cu?3c  vn d3ng, các k/thu d3t p/ia, 

cdc chwcng trl il/i, Dê dn cüa tinh, cüa H3i, ChInh phü 
Cong Mc tuyên truyên, vn d3ng: Hi phii n các cap tiêp tiic day mnh 

tuyên truyên thirc hin Nghj quyêt Dti hi Dâng các cap; 18 Dé an trQng tam cUa 
BCH Dâng bQ tinh; Nghj quyt HOi  nghj In thtr Muii BCH TW Hôi...duic 68 
buôi, CO 3.827 luçit can bO,  hi viên phi nft tham gia; các cap HOi CO nhieu sang t?o 
trong thc hin cOng tác tuyên truyên sü diing nhiêu hInh thrc phü hcip vOi phOng 
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chng djch bnh Covid- 19 nhu tuyên truyn trên cac phuang tin thông tin dai 
chiing, ba phát thanh, trên facebook, zabo, fanpage cüa Hi. . .dông thai tIch circ viêt 
tin bài tuyên truyên ye cac hot dng Cong tác HOi  däng trên cong thông tin din t&. 

Day mqnh th(rc hin cácphong trào thi duayêu nwác: Các cap Hi tiêp tic 
triên khai thrc hin phong trào thi dua yêu nuOc, thrc hin các dcit thi dua dc bit, 
phong trào thi dua cüa tinh, cüa Hi.. .tich crc triên khai thirc hin xây drng các cong 
trInh chào mrng Di hi phi,i nü các cap. Trong tháng, các cap Hi kh&i cong xây 
dmg 04 nha2  mái .m tInh thucrng tai thành ph Lao Cai, huyn Bão Thing; bàn giao 
09 nhà Mái am tInh thucing3/nhà di doàn kt4  tang hi viên phii nU có hoàn cãnh 
khó khän tong trj giá 942 triu dông (trong do 06 nha mái am tInh thucmg tong trj 
giá 555 triu; 03 nhà di doân kêt tong trj giá 387 triu dông; vâi mirc h trçi Cap 
tinh 30 triuJnhà, cp huyn ti'r 20 — 30 triêu dnWnha); các cap Hi cor sâ bàn giao 
04 cOng trInh thO (nhà v sinh; xay dirng tiêu cong viên mi ni; lát hãnh lang nhà van 
hóa; téc nrâc. . . ) trj giá horn 44 triu dOng. 

Tiêp tyc thy'c hin có hiu qua ('hi thj 05-CT/TW cáaB3 Chinh trj ye day 
mznh Izc 41p  và lam theo lit twöng, dçio dfrc, phong cdch Ho ChlMinh: Các cap 
Hi to chüc tuyên truyên thrc hin Chi thj 05-CT/TW cüa Bô ChInh frj v dy mnh 
h9c tp và lam theo tu tithng, dao  düc, phong cách H Chi Minh lông gän vâi thrc 
hin các bin pháp phOng ch6ng djch Covid -19 duçic 18 buôi có 985 can b, hi 
viên, phii ntr tham gia; tiêp tVc  duy iii mô hInh "Ru go tiêt kim", "Ong tiên tiêt 
kim" vâ thrc hin tiét kim theo gi.rorng Bác dê giitp di các gia dInh hi viên ph1 
nir có hoàn cánh kho khan. 

Thy'c hin Cuic vin d5ng "Xây dy'ng gia thnh 5 không, 3 sgch "gân vái Cu5c 
vn d3ng "Toàn dan doàn kêl xây drng nông thôn mói, do thj van minh": Các cap 
Hi to chirc 155 buôi tuyên truyên ye 19 tiêu chI xây d%rng nông thôn mài, v sinh môi 
tnrng nông thôn, thirc hin Cuc 4n dng "Xây drng gia dInh 5 không, 3 sch" vói 
hInh thüc tuyên truyên phU hçip trong phOng chong djch bnh Covid -19. Các cap Hi 
hoàn thành 13 tuyn duang hoa vOi chiu dài 5,1 km6  ti các huyn Bão Yen, Bat Xát, 
Bäc Ha; dông thai duy tn, nâng cap các tuyên duang hoa phi nt. Trong tháng, huyn 
Bão Thàng ra mat 06 mô hInh "10 h lien kê nhà sch, yuan dçp, ngô van minh" vâi 

Hi LIIPN huyn Si Ma Cai ph,i hqp vài Trung tam van boa IT-il' huyn vit 02 tin bài, 02 phOng si,r: chào müng Dal hOi, dai 
biau hOi phv n huyn Ian th 15. nhim kS' 202 1-2026 ghi hinh dua tin v can b. hi viên. phi,i n trông và cham sOc dithng hon 

ntxäNàn San. 
Trong dO 03 nhà tai  thôn Mu&ng Bat. thôn PhCi Hung, thôn Khe Luc. xA Thông Nhât. Tp Lao Cai (nguOn Hi PN thành phó hO 

trcl 30 triu/nhà); 01 nhà tai  thôn  Lang  - xA Thai Niên. huyn Bao Th.ng (ngun Hi PN huyn ho trci 30 triu dOng). 
Trong dO 01 nba ti thOn D ChU Thang. Yr Mtthng Khuing. huyn MuOng Khuang (nguOn hO trc PN huyn h6 trq 20 triu 

dOng): 01 nhà tai thôn Na Hin. xà Duøng QuS': 01 nba tai  thOn Lan 1. xã Khánh Yen Trung. huyn Van Bàn (nguôn ho trq PN 
huyn 20 triu dOng/ nhà) 01 nba 10i thOn Ta ThO 2. xa Hoàng Thu Ph& huyn Bac Ha (nguon hO ftq PN huyn 20 triu dOng/ 
nhà): 01 nhà tai  bàn Na Pông. xâ VTnh Yen, huyn Bào Yen (nguOn hO trqPN tinh hO tr 30 triu dong) 01 nba tal  thôn Thai 
Nién. xã Thai Niên. huyn Bàn Thang (nguôn hO tr PN tinh hO trq 30 triu dOng). 

01 nhà ti thôn TOng Chin 3. xã Trjnh Tuing, huyn Bat Xat (Hi LI-IPN tinh ho trq 30 triu dOng nguOn qu vi ngu&i nghèo cOa 
MTTQ tinh): 02 nba tai  xA Ngu Chi Scm v phuông Sn Pa. TX Sa Pa (nguOn hO trq qu vi ngtthi nghèo MTTQ thi xA) 
' Ti Tp Lao Cal, huyn Bâo Yen, Báo Thang 
'Trong dO Hi LHPN xA Bàn Ph& huyn BAc Ha phOi hçp lam tuyOn duäng Sang — Xanh — Sach — Dp tal thOn Lang MOi vâi tong 
chiëu dAi 1km (tn giá 80 tniu dOng tir nguOn xa hi hOa). 
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74 thành viên tham gia7  (Lug k nâng tng st dä xây dmg 11 mô hInh vài 142 thành 
vien); các cap Hi tich circ tuyên truyên v.n dng v sinh duçic hm 25 km duing, 27,5 
km cong rãnh, do 933 m du?mg be tong, thu gom 15m3  rãc thai, hirâng dn 65 ht v 
sinh, sap xêp dO dc trong gia dmnh; gän biên 90 h gia dInh dt 10 tiêu chI nhà sach, 
vuôn dçp8; 4n dng lam mài/nâng cap 04 nhà v sinh; 03 chuông trai. 

Thiêt thirc thi dua chào mrng Di Hi Phigi n& các cap, Hi phit nil huyn Si Ma 
Cai, Bäc Ha dà khánh thành 02 cong trInh "Duing boa nông thôn mài" vâi 
chiêu dài han 450m9  ti xâ Nan SIn (huyn Si Ma Cai), xà Côc Lâu (huyn Bäc 
Ha). Day là vic lam thiêt thirc, ' nghTa chào milng sir kiin iOn cüa Hi dông thai gop 
phãn lam thay dOi nh.n thtrc ciia hi viên phii n và ngu&i dan ye v sinh môi tniang, 
chinh trang do thj ti dja phi.rcing. 

1.2. Tuyên truyên, vçIn d3ng, ho triphy nfrphát triên trI tu,dçzo dá'c, the 
chat, náng lrc sang 4w, 5 thá'c cOng dan, ddp áiigyêu câu thô'i kj' day m,nh cong 
nghip hod, hin dzi hod và h3i nhp quôc tê. 

Các cap Hi tiêp tiic tuyên truyên các Chi thj, Nghj quyêt, chinh sách cüa Dãng, 
Nhà nuOc, cüa tinh, cüa Hi; tuyên truyên k nim 76 nàm ngày Cách mng Tháng 
Tam (19/8/1945 - 19/8/202 1); 16 näm Ngày Hi toàn dan bào v an ninh To quôc 
(19/8/2005 - 19/8/2021); tuyên truyên kêt qua cuOc bâu ci:r di biêu Quôc hi khoá 
XV va bâu cü di biêu HDND các cap nhim k' 2021 — 2026, Dai  hi phi nil cap 
huynIthành phô/ thj xä, dan vj tr1rc thuc. . .duqc 67 cuc, vOi 4.420 luvt hi viên, 
phi nil tham dir, thông qua các hInh thüc tuyên truyên phü hqp vOi tInh hInh phàng 
chông djch bnh Covid-19. 

1.3. Tuyên lruyên, vmn dj3ng, hO triphi nit xây drng gia din!, no m, lien 
b5, hgnhphdc, là to âmhInh thành, nuôi dwOng nhân cdch con ngithi 

Hôi phu n các cap tO chrc 45 buOi tuyên truyên ye phông chOng bo 1ixc gia 
dInh, phông chông mua ban phi nil, tré em; phông chông các t nn xà hi, vn dng 
than dan khOng di cu tr do, phi nil không bO nhà di khOi dja phucing, khOng tao hôn, 
phóng chOng djch bnh cho cay trOng, vt nuOi. ..có 2.630 krçit ngu?i tham gia; Hi PN 
huyn Bat Xát phOi hçp vn dng thành cOng 06 truang hqp có djnh tao hon 10  

Hôi LHPN xà La Pan Tan, huyn Muàrng Khuong phOi hcip vOi Tram y té 
xA thành ip  01 CLB "Giãm thiêu tInh trtng tao hOn và hOn nhân cn huyêt 
thông" vOi 09 thành viên tham gia". 

Hi PN cac xA: 'IT Lu, XuAn Giao, Tn Quang. Sn l-Iãi, Ting LOong. Xuân Quang vn d*ng Ung h ducic 13.6 tniu ding cCing 
vo'i các thành vién mô hinh mua hoa, chu hoa d thrc hin mô hinh. 

8 Trong do 86 hO gia dInh tai  xA Bào Ha, xà Kim San, xA Vit Tin. x Din Quan, huyn Bão Yen; 4 hO gia dInh ti xà N.m D?.ng. 
IT Khánh Yen, x Chieng Ken, xA Khánh Yen ThuQng. huyn Veni Bàn. 
'Trong dO HPN huyn Si Ma Cal da chi dao HOi phi net xA Nan Sin xây drng MO hlnh 'Dir1ng hoa nông thOn mài" vdi 
tuyn dtthng hoa xung quanh trii s UBND xà Nan Sin vâi chiêu dài gAn 250m. thu hit 25 ngu&i là can bO, hOi viàn. phi 
net tham gia (xA hOi  hOa vn dOng  üng hO kinh phi xây dvng  dtthng hoa là 2 triu dOng) HOi  PN xA Côc Lâu. huy4n  Ban Ha 

khánh thành 01 cong trinh throng hoa nongthOn mài vOi chieu dài trên 200m. 
10 T3i xã Den Thàng(01 truOng hçp) xà Den Sang (02 trLrng hcrp): xà Y T (01 trumg hqp): xA Sang Ma Sáo (01 trumg hqp) xA 
Trung Lèng H (01 truàng hçxp) 

là can bO chCi ch.St cCia các ban ngành doàn the xC và tram y te xA. 
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* Tuyen truy.n thrc h4n các binphdphbng, chng djch Covid-19 
Tiêp tic chi dao  các cap Hi tiêp tiic day mnh cong tác tuyên truyên và triên 

khai thirc hin các van bàn chi do cüa tinh, TW Hi ye phông chông djch bnh 
Covid-19 (thirc hin tot thông dip 5K và 9K'2): Cong din sO 05/CD-UBND ngày 
02/8/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic tang crnng thrc hin các bin pháp 
phông, chông djch Covid-19; Cong van so 7771MTTQ-BTT ngày 30/7/2021 cüa UB 
Mt trn To quOc tinh ye vic tang cthng cong tác tuyên truyên phông, chông 
djch Covid-19 va tuyen truyên ye th?c hin chInh sách ho trcido dai  djch Covid-19; 
1p sO din tcr tiêm väc xin phàng Covid- 19; Cong van so 60 10/DCT-TG ngày 
03/8/2021 cüa Doãn Chü tjch 1W Hi LHPN Vit Nam ye vic day mnh cong tác 
tuyên truyén phông chông Covid-19; Cong van so 3686/UBND-VX ngày 09/8/2021 
cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic thrc hin quyét 1it các bin pháp cap bach phông, 
chông djch Covid-19; Cong van 512-CV/TU ngày 7/8/2021cüa Tinh üy Lao Cal ye 
vic triên khai quyêt 1it các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

Các cap HPN tIch crc vn dng to chüc và phôi hçip to chüc thäm hOi, dng 
viên can bô, chiên s5 dang lam nhim vi ti các diem chOt kiêm soát djch, các khu 
each ly tp trun, h trçl các gia dlnh hi viên, phi,i nü và than dântrong khu each ly 
cac nhu yêu phâm và do dung can thiêt hang ngày: 800 chiéc khâu trang, 103 xuât 
cam; 27 côc trà chanh; 25 cOc chè; 25 chiêc bánh ng9t; 10 thüng ml torn và các thu 
yeu phãm. ..tOng trj giá 82,7 triu Ong, tiêu biêu nhu: TP Lao Cai, huyn Bat Xát, Bão 
Yen, Van Bàn, Si Ma Cai, Bàc Ha. Ngoài ra Hi PN huyn Bâo Thang phôi hqp tng 
qua cho 05 tlnh nguyen viên tharn gia doàn cong tác hO trçl tinh Blnh Dircing phông, 
chông djch bnh Covid- 19 vài tong so tiên là 3,5 triu dông (trong do Hói Phu ni~ 
huyn ho trçr 01 triu dOng). 

2. Nhim vii 2: Vndng, h tro phu nü phát triên kinh t, bão v môi truio'ng 
2.1. Vn d3ng, ho 1r9 phi nfr phát triên kink tê, giám nghèo ben vfrng, 

cong tdc hiu phwo'ng quân d3i. 
Tinh Hi to chirc thãm djnh, hra ch9n 11/12 ho sa tham gia vông 2 Ngây Phii 

ntr khôi nghip cap tinh nam 2021; Trong tháng, Qu5' ho trçi phi nü phát trién tinh 
Hi giãi vOn han 1.25 5 triu dOng cho 75 thành vien vay ti 13 xaIphung/thj trân 
thuc thành phO Lao Cai và huyn Bâo Thang. 

Hi phii nU huyn Bat Xát thành 1p  04 mô hlnh, to hqp tác gôm 01 mô hlnh 
phát trien kinh té trOng cay xoài có 10 thành viên tham gia ti xà Nm Chtc; 02 mO 
hlnh "Nhà sch, vutn dçp" có 27 thành viên và mO hInh "Thz 7 xanh, chi nhat 
sqch" có 16 thành viên tham gia ti xà Bàn Qua; 01 tO hçip tác "Ga Quang Kim 
dwçim tInh mOn Vit" có 08 thành vien tham gia ti xä Quang Kim; huyn Bàc Ha 
chi dto Hi PN xà Bàn Cái phOi h?ptO  chirc 01 lap tp huan ye k nang trông và 
chäm soc qué hihi cci và tuyên truyên ye blnh däng giâi cho 40 ngirôi. 

2Khdu trang - K/itt khudn - Khoáng cách - KhOng tu tap - Khai báo y td - Kiëm soát bién giói - K/ne cách ly an toàn 

- K/tong ra khôi nhà k/ti không can thief - Khdng clOng tái thông tin sai sy i/id:. 
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Cong tác hu phwo'ng quân d3i và nhân dczo ta thiçn: Các cAp Hi to chirc 
thäm hOi dng viên các gia dInh hOi  viên, phi nir có hoàn cãnh khó khän, bj thiên 
tai, hOa hotn. . . duçic hcm 33 triu dong, 390 kg gao, 425 bó cüi, 20 tam pro xi mäng, 
786 ngày cong lao dng; dong thii Hi LHPN tinh thàm và tng qua (100 thüng bt 
canh do TW Hi ho trci) cho 02 xà nông thôn mài do tinh Hi ducic phân cong phii 
trách'3  và các xä thirc hin Chucing trInh Bong hành cüng phi ntt Biên cucing ti 
huyn Bat Xát, Mung Khung, Si Ma Cai, Bäc Ha. 

Nhân k' nim 74 nm ngày Thung binh 1it s (27/7), Tinh HOi  phOi hqp vâi 
cac tO chirc doàn the c quan thäm va tng qua 02 gia dInh chInh sách c quan Tinh 
Hi, tong giá trj tiên qua 1,2 triu dông; tham gia cüng doàn cOng tác cüa Uy ban 
nhan dan tinh thàm va tng qua gia dInh có cong ti huyn Bat Xát, Si Ma Cal. Các 
cap HOi  dâ phôi hqp to chüc Lao dng v sinh, dçn Co các dja chi dO, Nghia trang 
liit s5 tai  dja bàn. To chirc thäm hói, dng vien, tng qua các mc Vit Nam anh 
hung, gia dInh thucing binh lit s5 và gia dlnh ngithi Co cong vài each mng. . vâi 
281 xuât qua, trj giá 70,7 triu dông. Day là hot dng day nghTa vâi truyên thông 
"uOng nuâc nhâ nguôn", "den o'n dáp nghTa" tiêp tiic phát huy và lan tOa net dçp 
nhân van sâu sac cüa ngi.thi Vit Nam. 

2.2. Tuyên truyên, vn d3ng phi nfr f/lam gia báo v môi tru'&ng, âng phó 
vái biên dôi k/il h(Iu: Hi LFIPN tinh tiêp tçic chi do các c s Hi thumg xuyên theo 
dôi din biên tinh hinh thii tiêt, thông báo kjp th&i den can b, hi)i viên, phii nCr và nhãn 
dan truâc din bién phIrc tp cOa th&i tiêt; 4n dng Hi vien và nhân dan nâng cao 
cãnh giãc trong rnüa mua lü, this&ng xuyên rà soát các hO gia dInh cO nguy co bj s?t 
1& dat dá, di r&i den non an toàn. 

HOi PN thành phô Lao Cai triên thai vic phát dng "Môi ph nü trông môt 
cay xanh ", "Mói ccrs& Hç5i mç5t cong trInh cay xanh" do HOi LHPN tinh phát dng 
gn vâi thrc hin Dê an "TrOng 1 cay xanh giai dogn 2021 — 2025" trên dja bàn 
thành phO do Uy ban nhân dan thành phô Lao Cai chi dto. HOi  phii nCr thành phO 
Lao Cai dà phOi hçip vn dng Ong hO duçrc 3 vn cay giOng Dôi ghép và cay Dôi 
thuc sinh, trj gia 2,1 t'dOng trao tng cho can bO, hOi viên ph nCr và nhân dânti 
08 don vj triên thai trông cay do là: Phung Xuân Tang, Nam Cu&ng, xA Thông 
Nhât, Ta Phii, Van HOa, DOng Tuyên, Côc San, Hçip Thành, gop phãn thirc hin 
cong tác phát triên rCrng, bâo v môi trueing sinh thai, phü xanh dat trông dôi trQc 
vCra gop phân phát triên kinh te - xã hti. 

HOi PN con sâ dä triên thai Kê hoch truyên thông ye phàng, chOng thiên tai, 
giai don 2021 — 2030; huyn Mung Khixong thành 1p 01 mO hInh "Bâo v môi 
tru1ng" ti thôn P2tc Ta, xa Ta Gia Khâu vâi 73 thành viên tham gia. 

3. Nhim vii 3. Xây durng to chirc Hi vung mtinh,  tham gia xây dirng 
Bang, xây dtrng chInh quyên, thtrc hin giám sat, phãn bin xä hi 

3.1. Xãy dung to chtrc Hi vinig manh 

ti xã Nm Ma. huyn Van Bãn xâ Hqp Thmh. thành phô Lao Cai. 



6 

Tinh Hi tham di,r Hi nghj trrc tuyên gi&a TW Hi và 14 tinh khu virc Tây 
Bäc và Trung du mien nüi phIa Bäc vâi các ni dung: Cong tác chi dto Dti hOi  phii 
ntr các cap, cong tác phông chông Covid và triên khai các nhim vii cong tác Hi 6 
tháng cuôi näm 2021...; dir và chi do Hi nghj Ban Chap hành Hi Lien hip phii 
nü huyn Muàng Khuing lan thCi 17, khóa XXIII, nhim k' 2016-2021. Ti Hi 
nghj dA bâu bô sung Uy viên Ban Chap hành, Ban Ththng viii, chirc danh Chü tjch 
Hi phi ntr huyn Mu?mg Khucing khóa XXIII (dng chI Chü tjch HOi drnmg 
nhim &rçic luãn chuyên sang vj trI cong tác khác); trong thang, Huyn Bão Yen, 
Van Bàn, Bâo Thang cOng nhn mâi 36 hi viê&4; thOi khOng tham gia 03 hi 
viên'5. 

3.2. To chfrc thành cong Di hi Ph.i nü các cap, lnrng tvi Di hi di 
biêu Phy nü tinh Lao Cal Ian thfr XVIII, nhim k' 2021 — 2026. 

- Thih Hi dr và chi do to chrc thành cong Di hi phii nü cap huyn, nhim kS' 
2021 — 2026 tui 08 huyn, thj xâ, thành phô gOm: huyn Van Bàn, Bat Xát, Mung 
Khucing, Si Ma Cai, BAc Ha. Bâo Thang, thành phô Lao Cai, thj xã Sa Pa. Den th?yi 
diem báo cáo có 9/9 huyn, thj xà, thành phô và 2/3 dan vj tric thuc to chirc thành 
cOng di hi ph nir. Nh'm chung Dii hOi  phii nU cap huyn, thàrih phô, thj xã và các &m 
vi trirc thuOc duçc tO chüc trang tr9ng, nghiêm tue th%rc hin các nti dung, than si,r theo 
di'mg sir chi do cüa TW HOi, cüa Tinh Hi; thjrc hin dam bão các diêu kin phông chông 
djch bnh Covid— 19. 

- Tiêp tic chi do các co sà HOi xây drng Quy chê hot d)ng cüa Ban Chap hành, 
phãn cOng nhim vii cho üy viên Ban Chap hành; xây drng chuang trInh toàn khóa... 

- Xây drng dir thão (lan 4) Báo cáo chInh tn Dai hOi  Di biêu piw n cap tinh 
nhim kS'  2021 — 2026, hoàn thin ni dung, than sir và các diêu kin dê to chCrc Di hi 
phi nü tinh Lao Cai khóa XVIII dr kiên vào dâu tháng 10/2021. 

3.3. Hoit dng giám sat, phän bin xa hi: Hi phi nU huyn Mumg 
Khuong, Bat Xát chi do ca sâ Hi phôi hçip tham gia 04 doàn giám sat ye tInh hInh 
phát triên kinh té xâ hi, vic thirc hiên các chInh sách an sinh xà hi'6  tti mt sO dja 
phtrang. HOi phi nü huyn Bâo Thàng chi dao  các ca sâ HOi to chcrc kiêm tra, giám 
sat duc 4 tO vay vOn và tiêt kim, 10 tuyên di.rng hoa và 01 h gia dInh phi n 
vay vOn khâi nghip. 

" Gm 14 hi vien tai xA Vit Tin; Xuân Hôa; Yen Son, huyn Bào Yen; 4 hi viên ti Vô Lao, huyn Van Bàn; 18 

hi viên t0i TI Lu (5); Trl Quang (03); Son Quang (07); Thai Niên (01); Bàn Cam (02), huyn Bão Thang 
15 Tai Xuân Quang, huyn Bào Thang: 01 mat; 02 chuyCn sang sinh hoat ngu&i caotuôi. 
6 Hci Ph nil xA La Pan Tan, huyn Mix&ng Khtrong tham gia Doàn giám sat cong trinh dang thi cong tren dja bàn xã, 

tham gia thâm tra 3 báo cáo cüa UBND, 2 t1 trInh cüa UBND ye tInh hmnh phát triên kinh té 6 tháng dãu nAm và thu 
chi ngân sách 6 tháng dâu nAm 2021; 01 cuc giám sat ye chi trá tiên h trçl d an 1cm thôn San LOng và thôn Can Ty 
xà Bàn Xèo, huyn Bat Xat; 02 cuc giám sat phát tiên din cho h nghèo qu 1/202 I ti xA A Là, Sang Ma sáo, 

huyn Bat Xát. 
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* Din hInh tiên tin: 02 t.p th& 05 cá nhân (co danh sách kern theo). 
III. MOT sO CONG TAC TRQNG TAM THANG 9/202 1 

1 .Chi do các cp HOi  tip ti1c tuyen truyn các CM th, Nghj quyt, chInh sách 
cüa Dâng, Nba rniOc, cüa tinh, cüa Hi; tuyên truyên k nim 76 nàm Cách mng Tháng 
Tarn và Quôc khánh 2/9; 110 nàm ngày sinh di tuóng Vô Nguyen giáp (25/8/1911), ngày 
quôc tê hôa birth (2 1/9). 

2. Tiêp tue chi dao hoàn thin các ni dung, nhãn sir va các diêu kin to chi'rc 
Dti hi phii nü cap tinh thim kS'  2021 — 2026 theo dáng kê hoch, dam bâo thñ gian và 
diên biên tInh hlnh djch beth Covid- 19. Chi do các cap Hi, to chirc cho hi viên, phi 
nü tham gia dóng gop 2 kiên có chat krçing xây drng vào di,r thào Van kin Dii Hi Phii 
nit TQ lan thir XIII; dir thâo Van kin DH phii nit tinh lan thir XVIII. 

3. Tiêp t1c tuyên truyên, 4n dng can b, hi viên phii nit và nhân dan 
thirc hin nghiëm tüc, quyêt lit cac bin pháp phông chong djch bnh, nhât là djch 
Covid-19, không dê lay lan, phát sinh trên dja bàn tinh theo chi do cüa Trung wing 
Hi, ChInh phü, B Y té và cüa BCD phông chông djch tinh Lao Cai. 

4. Triên khai, to chCrc thirc hin có hiu qua các nhim vi tr9ng tam; các CuOc 
4n dng, các khâu dt phá cüa tinh, TW Hi trong nhim k5'; thirc hin Nghj quyêt Hi 
nghj lan thir MrnM Ban Chap hành TW Hi khóa XII; nhim vi cong tác näm 2021. 

5. Tiêp tiic 4n dng hi viên phii nit va nhân dan tIch crc lao dng san 
xuât, xóa dói, giàm nghèo; thirc hin 02 mô hInh ye NTM ducic tinh phân cong thirc 
hin (mô hInh "N/ia sac/i, vwàn dçp" và mô hInh diem "Du'&ng hoa nóng thôn 
rnái "); phong trào "Mói phy ni- tróng m5t cay xanh ", "Mói ccr sà Hi rn(3t cong 
trInh cay xanh" gn vâi vic thijc hin thirc hin Cuc 4n dng "Xây dirng gia dInh 
5 không 3 sch" và Cuc vn dng "Toàn dan ctoàn kêt xây dirng nông thôn mâi, do 
thj vAn minh". 

6. Tang cuing các hot dng ti ci sâ; kjp thii nm bt tInh hInh tu tuông 
và dôi song hi viên, phi nit, nhitng van dé noi cm ti ca sâ dê phOi hçip giái 
quyêt, có kiên dé xuât vOi tinh, TW Hi và các ngành có lien quan. 

Trên day là báo cáo kêt qua triên khai thrc hin nhim vii tháng 8, phucmg 
huàng triên khai thim vi trçng tam tháng 9 näm 2021 cüa HOi  LHPN tinh Lao Cai./. 

Nol nhân: 
- VPTW HOi  LHPN VietNam; 
- Các d/c theo dOi phv trách tinh Lao Cal; 

- Van phông Tinh cty; VP UBND; 
- Ban Dan van Tinh iiy; U5' ban MTTQ flnh; 
- S& KH-DT, Sr TC, Cc thông kê tinh; 
- Phông bão v AN-VHTT Cong an tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Hti LHPN tinh Lai Châu; 
- Ti' Tinh HOi,  các ban CMTH; 
- BTV LDLD tinh; 
- HPN các huyn, TP, TX, don vj tn/c thuc; 
- Liru VT-TCTH. 

Ha Th! Khánh Nguyt 



TIEN TIEN 
y 18 tháng 8 nàm 2021 cza 

N tinh Lao Cai) 

Tip the 
1. Chi hi 11, H)i Ph ni phuêmg Porn Han, Tp Lao Cai: Diên hinh trong 

cong tác vn dng üng h xà hi hóa xay dirng 01 cOng trInh lam tiêu cong viên rni 
ni tao  cãnh quan, lAp dt ghê dá, chu hoa tai  dung Ha Dc 2 - To 11 có din tIch 
50 m2  vth tong so tiên là 25 triu dông. 

2. Chi Hi Phii nir thôn Lao L,xA Ta Phi, Tp Lao Cai: Vn &ng 16 h gia 
dInh tIch crc hiên 4.000 met vuông dat dê m& rng tuyên du&ng lien thôn Lao L 
vâi chiêu dài là 3 km, chiêu rng 1,2 rn. 

Ca nhân 
1. Chj H Hng Gm, chü tirn bánh ng9t Van Anh, t 18 phring Cc Lu, 

Tp Lao Cai: dien hInh cho tam lông nhân ái, üng h phông chông djch bnh Covid-
19, chj dA Ung ht hcrn 250 suât an sang (bánh ngçt và stta du nành) cho Ci sâ each 
ly tp trung thành phô Lao Cai. 

2. Chj Hoàng Thj Thinh - Hi viên phii nU Chi hi Tucmg 2, Hi Phi.i ni xA 
Hop Thành, Tp Lao Cai: tiêu biêu trong phong trào rnô hlnh chän nuOi thüy san, 
chAn nuOilçrn. Gia dInh chj có 1200 ha ao nuôi thüy san và rni näm bInh quân ban 
duçic 4 den 6 tan Ca; gia dinh chj nuôi trung bInh 18 con 1cm! mi hira. Môi nAm, gia 
dInh chj ban duçic 2,4 tan lcm tOng thu nhp khoàng 150 triu dông/ nAm. 

3. Chj Tan Thj Mong, HOi  vien phii nr chi hi thôn Ta Trang, xä Quang Kim, 
huyn Bat Xãt: Tiêu biêu trong phong trào mô hInh nuôi Ca kêt hop nuôi gà vâi din 
tIch trên 3000 rn2. Mi nAm, gia dInh chj xuât ra thj tru?Yng khoàng 4 den 5 tan Ca; 
gia dInh chj con nuôi 300 con gà ta và gà chQi, trung bInh gia dInh ban rnôi lüa gà 
&rçlc trên 4 t. Ngoài ra, gia dinh chj dã trOng 10 sao giông lüa Séng Cñ và nuôi trâu 
sinh san... Vâi mô hlnh kinh té tOng hop, thu nhp cüa gia dInh chj rnôi nAm thu 
duvc khoãng gân 200 triu dông. 

4. Chj Nguyn Thj Tan - hi viên phii ntr chi hi Na DO xA Tan Dtrcmg, huyn 
Bào Yen: Tiêu biêu trong vic phát triên kinh tê, chj tham gia mO hInh To lien két 
san xuât, gia dInh chj ma rng quy mô san xuât tr nuOi ign sang nuOi gà thi.rong 
phârn, gà dé trüng cho thu nhp on djnh, mi nAm gia dInh chj thu nhp duçc 200 
triu dông; chj con là hOi  vién phii nü tiêu biêu, nhit tlnh tham gia các hoat dng 
cüa Hi, nhu phong trào phii nü gi1ip nhau phat triên kinh té, tich crc tham gia cuc 
vn dng xay dirng gia dinh "5 không 3 sch" gAn vOi "nhà sach  v.ran dçp". 

5. Chj Vu Thj Nhung — Hi viên phii nU chi hi thOn Man Than, xA Quan 
Ho Than, huyn Si Ma Cai: Tiêu biêu ye phát triên chAn nuôi 1cm và trông cay lê, 
mn Ta van. Gia dInh chj nuôi 10 con lcm thjt, mi lüa ban di.rqc khoãng 8 den 9 
ta; chi trông 2,06 ha mn và lê, mi vii bàn duçcc 40 tan. MOi nAm gia dmnh thu 
nh.p duçmc 150 triêu den 170 triu/nArn. 

DANH SA 
(Kern theo Báo cáo s 

Ban Th 
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