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Sáng ngày 21/12/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn tổ chức tổng kết công tác 

hội và phong trào phụ nữ năm 2022, tại Hội trường UBND thị trấn. Đến dự có các đồng 

chí đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận thị trấn, các Bí thư chi bộ khu phố và 

các chi hội phụ nữ trực thuộc. 

Tại Hội nghị, Đại diện Ban chấp hành hội thị trấn thông qua tình hình, kết quả 

01 năm hoạt động, nổi bật là: Trong năm 2022, hoạt động của Hội diễn ra sôi nổi, hội 

LHPN thị trấn và các chi hội bám sát sự chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc 

các văn bản của hội LHPN cấp trên và của Đảng ủy thị trấn đã thực hiện đạt và vượt 

7/7 chỉ tiêu đề ra. Chủ động có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; hưởng ứng và thực 

hiện có kết quả phong trào thi đua do địa phương phát động. Chủ động nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và huy động các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát 

triển kinh tế, quan tâm công tác xã hội, nhân đạo giúp hội viên, phụ nữ nghèo có điều 

kiện vươn lên trong cuộc sống. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút tập 

hợp hội viên và tạo mọi điều kiện để chị em phụ nữ có cơ hội tham gia tốt các hoạt 

động của hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn khó khăn, hạn chế. 

Nhằm thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ, hội đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng 

tâm để thực hiện trong năm 2023. Với kết quả đạt được, huyện hội đã khen thưởng 02 

tập thể và 01 cá nhân; UBND thị trấn khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân; hội 

LHPN thị trấn biểu dương 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong công tác hội 

và phong trào phụ nữ năm 2022./.  


