BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021)
và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2021)
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-VHTTDL ngày tháng 10 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH

1. Tôn vinh chị em phụ nữ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021) và Ngày Phụ nữ Việt Nam
(20/10/2021).
2. Khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, động viên nữ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy đức tính cần cù, đảm
đang trong lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, tích cực học tập nâng cao trình
động chuyên môn nghiệp vụ.
3. Khẳng định được vai trò của phụ nữ trong xã hội tham gia các phong trào
thi đua: phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ tích cực học tập lao động,
sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc... Nhiều chị em đã trở thành những gương
mặt tiêu biểu về lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà
giáo và thầy thuốc giỏi...
II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ra đời và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam 91 năm qua; tiếp tục phổ biến nữ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động về vai trò của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và hội nhập quốc tế…
2. Tổ chức mít tinh, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ
các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2021 (thứ ba)
2. Địa điểm: Hội trường Nhà hát Chèo Việt Nam, số 71 Kim Mã, Ba Đình,
Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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- Ban Chấp hành Công đoàn Bộ.
- Ban Nữ công Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đại diện: Đảng ủy Bộ, Đoàn TNCSHCM Bộ; Văn phòng Công đoàn Bộ.
- Các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội: Đại diện Lãnh đạo nữ, Chủ tịch
Công đoàn và đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ/Ban nữ công.
- Đại diện: Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc, Cổng thông tin điện tử của Bộ.
4. Công tác phòng chống dịch bệnh:
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức
thực hiện như sau:
- Có nhân viên y tế đảm bảo việc sát khuẩn, có khẩu trang dự phòng.
- Các đại biểu đến dự buổi gặp mặt phải thực hiện tốt biện pháp 5K, ngồi
giãn cách trong Hội trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh (Hội
trường Nhà hát Chèo Việt Nam có 600 chỗ, thành phần mời khoảng 200 đại biểu
để đảm bảo việc giãn cách).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí
Kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/201930 - 20/10/2021) và Ngày Phụ nữ
Việt Nam (20/10/2021) lấy từ nguồn kinh phí Quản lý Nhà nước năm 2021 cấp qua
Văn phòng Bộ.
2. Phân công nhiệm vụ
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ chủ trì, phối hợp với Công đoàn Bộ, Văn
phòng Bộ tổ chức các hoạt động tại Mục III của Kế hoạch này./.

