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KẾ HOẠCH       
tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ 

 cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã - Năm 2020 
----- 

- Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC năm 

2020 cho Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận;   

- Căn cứ Công văn số 1369/HPN-XDH, ngày 24/4/2020 của BTV Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận về việc đăng ký nội dung, danh sách mở lớp bồi 

dưỡng cán bộ năm 2020. Nay Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận xây dựng kế 

hoạch mở Lớp tập huấn nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ 

nữ cấp xã - Năm 2020, như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã, 

từng bước nâng cao năng lực và kỹ năng  để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, 

góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.  

2. Thành phần, số lượng 

- Thành phần: Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã.  

- Số lượng: 124 đồng chí. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 02 ngày (từ ngày 17/9/2020 – 18/9/2020). 

- Địa điểm: Hội trường B - Trường Chính trị tỉnh  

(Số 207 Lê Lợi - Phan Thiết, Bình Thuận) 

4. Nội dung chương trình 

Chương trình bồi dưỡng gồm 04 chuyên đề: 

- Chuyên đề 1: Công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam. 

- Chuyên đề 2: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, phát hiện, xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường tại địa phương. 

- Chuyên đề 3: Kỹ năng công tác truyền thông; Kỹ năng viết tin, bài và 

khai thác tư liệu viết tin, bài. 

- Chuyên đề 4: Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. 

 



5. Phân công thực hiện 

a. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận 

- Mời báo cáo viên báo cáo các chuyên đề theo kế hoạch. 

- Gửi đề cương các chuyên đề về Trường Chính trị tỉnh theo địa chỉ email 

hoaittm@tct.binhthuan.gov.vn, chậm nhất ngày 22/6/2020, để Trường Chính 

trị tỉnh Bình Thuận trình Hội đồng thẩm định (đề cương mỗi chuyên đề không 

quá 06 trang A4).  

- Phối hợp với Trường Chính trị trong công tác triệu tập học viên và quản 

lý lớp học. 

b. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

- Hoàn chỉnh đề cương các chuyên đề, trình Hội đồng thẩm định. Thời gian 

thẩm định: ngày 01/7/2020 (Khoa Xây dựng Đảng tham mưu cho Ban Giám 

hiệu bộ đề cương các chuyên đề). 

- Chuẩn bị kinh phí và đảm bảo các khâu trong quy trình tổ chức lớp học, 

cụ thể: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu các thủ tục mở 

lớp;  Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tham mưu kinh phí mở lớp, 

in tài liệu và chuẩn bị hội trường phục vụ lớp học. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ cho chủ tịch, phó 

chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã - Năm 2020; kính đề nghị Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh và các phòng, khoa của trường phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch. 

 

Nơi nhận:         
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 

- Hội LHPN tỉnh,       

- BGH trường, 

- Các phòng, khoa của trường,   

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Thuận.                                                                                                                         

                                   

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Trần Thị Minh Hoài 
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