1. Tên nhiệm vụ: Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Đồng Nai (1993 – 2000)
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Trần Thị Hòa
Cá nhân tham gia: Bà Đào Nguyên, Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Bà Lê Thị Huệ,
ThS Trần Quang Toại, Ông Phan Đình Dũng, Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng,Bà
Nguyễn Thị Nguyệ, Ông Nguyễn Hồng Ân, Bà Nguyễn Thị Liên Hưng, Bà Đào
Thị Loan, Bà Trần Thị Kim Sa, Bà Lê Ngọc Sương, Bà Vương Thị Quyên, Bà Lê
Thị Hường, Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Bà Đào Thị
Hằng
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, phụ nữ Đồng Nai là lực lượng Cách mạng to lớn có vị trí, vai trò rất
quan trọng. Thắng lợi của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai trong 70 năm qua, có sự
đóng góp tích cực của những bà mẹ, người chị “Anh hùng, bất khuất, trung hậu,
đảm đang”.
- Đề tài lịch sử phong trào phụ nữ Đồng Nai trước hết, nhằm khôi phục lại bức
tranh truyền thống của tầng lớp phụ nữ Biên Hòa - Đồng Nai trong tiến trình lịch
sử của cuộc đấu tranh cách mạng vì sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ
quốc, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.
- Bằng người thật, việc thật, nêu bật được những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa
anh hùng cách mạng của phụ nữ Đồng Nai, những phong trào tiêu biểu của phụ nữ,
những cống hiến to lớn của phụ nữ địa phương trong cuộc đấu tranh giành độc lập,
trong hai cuộc kháng chiến thần thánh vừa qua (1945 - 1975), những gương người
tốt việc tốt trong lao động xây dựng bảo vệ đất nước.
- Giáo dục truyền thống bất khuất, kiên cường của phụ nữ Đồng Nai, qua đó xây
dựng được niềm tin cách mạng, động viên các thế hệ phụ nữ Đồng Nai trong sự
nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cùng cả nước vì cả nước
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào
phụ nữ, những bài học tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia tích cực phong trào
lao động sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
5. Kết quả thực hiện:
Về cơ bản báo cáo khoa học và bản thảo lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Đồng Nai
1930 - 2000 đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đặt ra ban đầu. Nội dung nghiên
cứu khá phong phú, sinh động, bao quát được tất cả các mặt hoạt động của phong
trào phụ nữ tỉnh trong đấu tranh cách mạng và trong xây dựng hòa bình.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 8/2001 đến tháng 6/2003
7. Kinh phí thực hiện: 203.811 triệu đồng

