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KẾ HOẠCH 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 

của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

___ 
 

 

Thực hiện Chương trình làm viêc̣ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây 
dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 
tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 11-NQ/TW) như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1- Đánh giá đúng thực trạng 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 

11-NQ/TW trên địa bàn tỉnh, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu 

kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết 11-NQ/TW ở các cấp, các ngành. 

2- Kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW trong thời gian tới. 

3- Công tác tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW được chỉ đạo thực hiện từ cơ 

sở, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, 

tổ chức đảng trong việc tổ chức kiểm tra và tổng kết; đồng thời, gắn với việc 

quán triệt, thực hiện Luật Bình đẳng giới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ 

nữ trong thời kỳ mới. 

II- Nội dung tổng kết 

1- Đánh giá công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW  

- Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW. 

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 

11-NQ/TW. 

- Công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong quán triệt, triển khai 

thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 

11-NQ/TW. 

- Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, 

chính quyền, Măṭ trâṇ Tổ quốc, các đoàn thể chính tri ̣- xã hôị trong việc quán triệt, 

triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW. 

2- Kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW  

Đối chiếu với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị 

quyết 11-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 13 tháng 02 
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năm 2008 của Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy về thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết số 11-NQ/TW, 

ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bô ̣Chính tri ̣về công tác phu ̣nữ thời kỳ đẩy maṇh 

công nghiêp̣ hóa, hiêṇ đaị hóa đất nước để đánh giá, trong đó cần tập trung vào 

những nội dung cơ bản sau: 

- Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. 

- Việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho 

sự phát triển của phụ nữ (triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới; thực hiện các 

chính sách nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ (về lao động, 

việc làm; giáo dục, đào tạo; y tế, văn hóa). 

- Tổ chức các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng người phụ nữ có 

sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn 

hóa, lòng nhân hậu. 

- Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán 

bộ nữ và chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, 

nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Xây dựng, củng cố hội liên hiệp phụ nữ các cấp; phát huy vai trò nòng 

cốt trong công tác vận động phụ nữ. 

Lưu ý: Đối chiếu với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của 

Nghị quyết 11-NQ/TW và Chương trình số 32-CTr/TU ngày 13 tháng 02 năm 

2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo tổng kết ngoài những nhận định, 

đánh giá, cần có số liệu so sánh (trước khi có Nghị quyết 11-NQ/TW và sau 10 

năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW), nhất là những chỉ tiêu cơ bản theo 5 

nhiệm vụ Nghị quyết 11-NQ/TW đã nêu. 

3- Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm 

3.1- Kết quả đạt được. 

3.2- Tồn taị, hạn chế. 

3.3- Nguyên nhân 

- Nguyên nhân của kết quả đạt được. 

- Nguyên nhân của những tồn taị, hạn chế. 

3.4- Bài học kinh nghiệm. 

4- Nhiêṃ vu,̣ giải pháp tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết 11-NQ/TW 

trong thời gian đến 

4.1- Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, nhất là trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiêp̣ hóa, hiêṇ đaị hóa và hội nhập quốc tế; những khó khăn, thách 

thức đặt ra trong tình hình hiện nay ở địa phương, đơn vị. 
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- Sự phát triển về tổ chức, nhiệm vụ của hội liên hiêp̣ phu ̣nữ và yêu cầu 

thực tiễn đòi hỏi phải đổi mới công tác phụ nữ (nói chung), nội dung, phương 

thức hoạt động của tổ chức hội liên hiêp̣ phu ̣nữ (nói riêng). 

4.2- Nhiệm vụ và giải pháp 

Các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể và kết quả thực hiện 

Nghị quyết 11-NQ/TW trong 10 năm qua để đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát với 

tình hình thực tế, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW 

trong thời gian tới. 

4.3- Đề xuất, kiến nghị 

- Kiến nghị, đề xuất với Trung ương. 

- Kiến nghị, đề xuất với tỉnh. 

III- Phương thức sơ kết, thời gian thưc̣ hiêṇ 

1- Phương thức sơ kết: Bằng văn bản.  

2- Thời gian thưc̣ hiêṇ: 

- Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ở cấp cơ sở tiến 

hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2017; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trước 

ngày 31 tháng 5 năm 2017. 

IV- Tổ chức thực hiện 

1- Các đảng bô ̣trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri ̣- xa ̃hôị tỉnh, Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW và gửi báo 

cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để tổng hợp. 

2- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết của tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy trước ngày 10 tháng 6 năm 2017. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bô ̣trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính tri ̣ - xa ̃hôị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm 

túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

   
Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng + T26,  

- Ban Dân vận Trung ương, 

- Ban Dân vâṇ Tỉnh ủy,  

- Ban cán sư ̣đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các đảng bô ̣trưc̣ thuôc̣ Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri ̣ - 

xã hôị tỉnh, Ban Thường vu ̣Tỉnh đoàn, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
(đã ký) 

 
 

Châu Ngoc̣ Tuấn 

 


