Với phương châm “ Hướng mạnh về cơ sở”, Giải thưởng Thái Thị Bôi của Hội LHPN quận Cẩm Lệ đã trở
thành động lực thi đua mạnh mẽ, giúp các Chi hội phụ nữ trên địa bàn quận đổi mới nội dung, hình thức,
nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đông đảo lực lượng hội viên phụ nữ tham gia. Trong năm 2017, các
Chi hội đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện sinh hoạt của hội viên như mô hình “ Địa chỉ
hồng”, “ Sống xanh”, “ Quày hàng miễn phí cho người nghèo”, các mô hình thực hiện chương trình “ Thành
phố 4 an”, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các nhóm liên kết phát triển kinh tế…. Trên cơ sở 11
tiêu chí của Giải thưởng, 9 Chi hội xuất sắc tiêu biểu trong 123 Chi được Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ
khen thưởng.

Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Hội LHPN quận Cẩm Lệ trao Giải thưởng Thái Thị Bôi cho 9 Chi hội
Phụ nữ xuất sắc

Năm 2018, thực hiện “ Năm Thu hút đầu tư” và thực hiện Đề án “ Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn
2017-2025”, các cấp Hội LHPN quận Cẩm Lệ sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu, ý tưởng kinh doanh, khởi
nghiệp đến hội viên, phấn đấu mỗi phường có ít nhất 03 ý tưởng khả thi được chọn để đề xuất thẩm định, hỗ
trợ, đảm bảo ít nhất mỗi phường hỗ trợ 01 phụ nữ khởi nghiệp và mỗi quận hỗ trợ ít nhất một phụ nữ khởi
nghiệp. Các chương trình trọng tâm của Hội cùng giải thưởng Thái Thị Bôi, giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu
biểu cũng sẽ được các cấp hội Phụ nữ tiếp tục thi đua thực hiện trong năm 2018.

Tại Lễ trao thưởng, Thừa ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, chị Hoàng Thị Thu Hương
- Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Thành phố đã tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt
Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo quận Cẩm Lệ có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam. Hội
LHPN quận cũng nhận được trên 87 triệu đồng từ nguồn quỹ “ Ấm áp nghĩa tình”do hội viên đóng góp để
xây dựng, sữa chữa nhà và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn./.
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