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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Pleiku, ngày 07 tháng 3 năm 2017

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 viê ̣c 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, Mă ̣t trâ ̣n Tổ quố c, các đoàn thể chính tri -̣ xã hô ̣i 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 thực hiê ̣n Nghi ̣ quyế t số 11-NQ/TW,
ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính tri ̣ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đại hóa đấ t 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,
nhấ t 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 điể m, 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- Tồ n ta ̣i, hạn chế.
3.3- Nguyên nhân
- Nguyên nhân của kết quả đạt được.
- Nguyên nhân của những tồ n ta ̣i, hạn chế.
3.4- Bài học kinh nghiệm.
4- Nhiêm
̣ vu ̣, giải pháp tiế p tu ̣c thư ̣c hiêṇ Nghi ̣ quyế t 11-NQ/TW
trong thời gian đế n
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 nghiê ̣p hóa, hiêṇ đa ̣i 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 hiê ̣p 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 thư ̣c hiêṇ
1- Phương thức sơ kết: Bằng văn bản.
2- Thời gian thực hiên:
̣
- 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 quố c và các đoàn thể chính tri ̣- xã hô ̣i 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 tin̉ h, 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
quố c và các đoàn thể chính tri ̣ - xã hô ̣i 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 vâ ̣n Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các đảng bô ̣ trực thuô ̣c Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri ̣ xã hô ̣i tỉnh, Ban Thường vụ Tin̉ h đoàn,
- Các đồ ng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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