TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 51-CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 29 tháng 9 năm 2020

CHỈ THỊ
về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu
phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
----Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng 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 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 46-CT/TW
của Ban Bí thư); để lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh đạt kết quả
tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ
thị này đến chi bộ gắn với quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường
lối, quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình
mới. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các 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. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công
tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số
21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) tiếp tục
đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các nội dung về công tác phụ nữ,
thực hiện bình đẳng giới trong Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp chuẩn bị chu đáo về nội
dung và nhân sự; cụ thể là:
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt
động của hội, phong trào phụ nữ và khẳng định những đóng góp của phụ nữ trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phân tích làm rõ những mặt
được, chưa được; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế; xác định các nguyên nhân và
rút ra bài học kinh nghiệm.
- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới phải bám
sát định hướng chỉ đạo của tổ chức hội cấp trên; yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đặc điểm, tình hình của địa
phương, cơ sở. Trong đó, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
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của tổ chức hội theo Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009; Thông báo số 160TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ trong
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chăm lo bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và giúp hội viên, phụ nữ khởi nghiệp,
phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống; tăng cường đoàn kết,
tập hợp phụ nữ tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh; vận động hội
viên, phụ nữ tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền.
- Lãnh 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, Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư; nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo
hội các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có 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, sự
kế thừa và phát triển; có tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số hợp lý.
- Đại hội phụ nữ các cấp trong tỉnh được tổ chức với tinh thần dân chủ, sáng
tạo, đoàn kết, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ đề ra. Đại hội cấp cơ sở từ quý I/2021,
hoàn thành trong quý II/2021; cấp huyện (tương đương) hoàn thành trong quý
III/2021; Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức
trong quý IV/2021.
3. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo
mọi điều kiện thuận lợi và kinh phí để hội phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức thành
công đại hội.
4. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn
vị truyền thông tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau
đại hội.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện hỗ trợ để tổ
chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh.
6. Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện trong toàn tỉnh; chọn và chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, cấp
huyện (tương đương) để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; phát động phong trào thi
đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Thuận
lần thứ XV và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
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Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy, Đảng
đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo
thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương Đảng,
- Trung ương Hội LHPN Việt Nam,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh,
- Các ban của Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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