
 

 

1 

PHỤ NỮ HÀ TĨNH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

           Nguyễn Thị Nguyệt                                                                                           
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh 

                     

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội 
Kính thưa Đại hội! 

Nhiệm kỳ 2007 - 2012 đánh dấu sự trưởng thành, đổi mới mạnh mẽ của Hội 

LHPN Việt Nam. Tính chiến lược trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, sự đổi mới  

trong chỉ đạo, điều hành của  BCH, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã tạo cơ hội, động lực 

cho các cấp Hội triển khai Nghị quyết một cách sáng tạo, hiệu quả. Hội LHPN Việt 
Nam ngày càng khẳng định sứ mệnh của mình trong công cuộc đổi mới quê hương, 

đất nước.  

Tại Đại hội này, chúng tôi xin báo cáo tham luận về Vai trò của phụ nữ Hà 

Tĩnh trong việc tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Kính thưa Đại hội! 

Hà Tĩnh là tỉnh thường xuyên bị thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng nặng nề của biến 

đổi khí hậu, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Toàn 

tỉnh có 235/262 xã thuộc khu vực nông thôn. Chính vì vậy khi được Trung ương 

chọn là 1 trong 5 tỉnh điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước, đây thực sự là 

vinh dự, cơ hội lớn cho Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh. Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng 

bộ khóa 17 đã quyết tâm phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh trên 20% số xã đạt xã 

NTM (tương đương 48 xã); XDNTM là mũi đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm, chiến 

lược và cấp bách của tỉnh trong nhiệm kỳ 2010 -  2015. 

Hội LHPN chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, với 80% hội viên sống ở khu vực 

nông thôn, hơn ai hết phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người được trực tiếp thụ hưởng 

những thành quả tốt đẹp do NTM đưa lại. Sự vào cuộc tích cực của chị em sẽ tác 

động rất lớn tới sự thành công của chương trình; vì vậy chúng tôi xác định tham gia 

XDNTM là trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong giai đoạn hiện nay. Từ 

nhận thức đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, triển 

khai thực hiện tới 100% cơ sở Hội, tập trung vào 3 vấn đề lớn là: 

1. Nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lối nghĩ, cách làm, áp 

dụng tiến bộ KHKT vào SXKD tiếp cận thị trường, sản xuất hàng hoá góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. 

2. Hình thành mô hình liên kết 4 nhà bằng cách xây dựng các hình thức liên kết 

liên doanh, phát triển doanh nghiệp nữ, dạy nghề, hỗ trợ sau đào tạo, góp phần thay 

đổi cơ cấu sản xuất tại các địa phương. 

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường bền vững gắn với 

triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.  

   Từ chủ trương trên, bám sát chỉ đạo của TW Hội và Ban Chỉ đạo tỉnh, Hội 

LHPN tỉnh đã thành lập BCĐ XDNTM. Ban đã tham mưu cho Thường trực nội 

dung chỉ đạo chương trình XDNTM trong các cấp Hội; phân công các ủy viên 

thường vụ phụ trách các đơn vị huyện, thị để bám sát và chỉ đạo hiệu quả; đồng chí 
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thư ký có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện của Hội LHPN cho 

BCĐ UBND tỉnh hàng tháng. Hoạt động của BCĐ đã phát huy được sự chủ động 

của Hội trong việc tham gia vào chương trình XDNTM trong toàn tỉnh. 

Quá trình thực hiện Hội đã tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, chỉ đạo, tư vấn của 

TW Hội LHPN Việt Nam và của tỉnh; đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng 

địa phương, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các đơn vị thực hiện. Các mũi hoạt 

động NTM gắn với hoạt động của các ban chuyên môn, từ chỉ đạo xây dựng mô 

hình điểm sau đó rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.  

Tỉnh Hội đã chỉ đạo 12/12 huyện thành, thị, 100% cơ sở hội ở 48 xã điểm 

ký cam kết với UBND, BCĐ XDNTM các cấp; đăng ký các tiêu chí cụ thể và vận 

động phụ nữ thực hiện. Riêng Hội LHPN tỉnh đăng ký với BCĐ UBND tỉnh nhận 

đỡ đầu 2 xã điểm XDNTM là xã Thạch Đài - huyện Thạch Hà và xã Kỳ Châu - 

huyện Kỳ Anh. Tỉnh Hội đã làm việc trực tiếp với Đảng ủy và chính quyền địa 

phương 2 xã, bàn bạc, thống nhất, lựa chọn các nội dung tiêu chí hỗ trợ phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ và khả năng huy động nguồn lực của tổ chức Hội, đồng 

thời tổ chức ký cam kết thực hiện; tập trung vào các tiêu chí: thu nhập, giảm 

nghèo, tổ chức sản xuất, văn hoá, môi trường... 

Thứ nhất là tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền chuyển nhận 

thức, tư duy mới cho phụ nữ về NTM. 

Thấu suốt quan điểm muốn có nông thôn mới, cuộc sống mới phải có tư duy 

mới, cách làm mới, hành động mới; Hội đã chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức, nội 

dung tuyên truyền như: tập huấn, hội thảo, hội thi... Hội LHPN là đơn vị đầu tiên 

trong toàn tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu XDNTM nhân dịp 8/3, 20/10 với hình thức 

sân khấu hoá, hái hoa dân chủ, tổ chức thi viết đến các chi hội về các tiêu chí, chuyên 

đề, lĩnh vực trong NTM để cán bộ, hội viên tiếp cận đầy đủ, sâu sắc.  

Sau hội thi tỉnh đã chỉ đạo 12/12 huyện, thành, thị tổ chức hội thảo Vai trò 

của phụ nữ trong tham gia XDNTM với sự tham gia của lãnh đạo UBND, đại 
diện các ngành liên quan và BCH HPN các xã XDNTM, lựa chọn các nội dung, tiêu 

chí phù hợp để tập trung chỉ đạo và đăng ký với BCĐ các cấp thực hiện trong 5 năm.  

Kết quả, Hội đã tổ chức được 120 cuộc truyền thông, thu hút 196.000 lượt 

người tham gia; 40 cuộc hội thảo, tập huấn chuyên đề về NTM cho 1.950 cán bộ 

Hội các cấp. Hiệu quả của chương trình đã lan tỏa khắp trong hệ thống chính trị, 
trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng 

đồng. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt tham gia 

các hoạt động XDNTM. Hàng trăm hộ đã tự nguyện hiến đất, hiến vườn phục vụ 

XDNTM; tích cực trong chuyển đổi ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tiên 

phong đăng ký các mô hình ứng dụng công nghệ mới: chăn nuôi tập trung, HTX 

kiểu mới; xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa... 

Thứ hai là đổi mới phương thức hỗ trợ PN phát triển kinh tế bằng cách tập 

trung xây dựng các mô hình liên kết, liên doanh giúp phụ nữ tiếp cận với thị 
trường, sản xuất hàng hóa; chuyển đổi nghề cho PN nông thôn, góp phần thực 

hiện tiêu chí NTM về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập. 

Một trong những yếu tố để nông thôn mới phát triển bền vững đó là nâng 

cao thu nhập cho người dân. Hội đã tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế 
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như liên kết đào tạo nghề, tạo việc làm, xây dựng mô hình phát triển kinh tế và 

phát triển doanh nghiệp nữ tại khu vực nông thôn. 

Năm 2011, thực hiện đề án của UBND tỉnh về “Phát triển chăn nuôi lợn 

trên địa bàn Hà Tĩnh”, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đề án đến 

năm 2015, huy động sự phối hợp của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trực 

tiếp ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh về 
cung ứng thức ăn, con giống, bao tiêu sản phẩm cho người dân; công ty TNHH 

Hoàng Long Hà Nội cung cấp kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, lắp đặt bể biogas 

composite giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn; Ngân hàng CSXH 

tỉnh giải ngân vốn vay cho các hộ từ 10 đến 15 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. 

Đây là mô hình liên kết "4 nhà" hiệu quả, hình thành các tổ hợp chăn nuôi khép 

kín gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay, đã hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn an 

toàn cho gần 5.500 hộ chăn nuôi lợn; lắp đặt 300 bể bigogas tại 17 xã XDNTM; 

thành lập 07 tổ hợp chăn nuôi kết nối chia sẻ kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm, góp 

phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ ở các xã 

tái định cư thuộc các Dự án trọng điểm.. 

Mặt khác, thông qua nguồn Quỹ tín dụng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 

Hội đã điều chuyển nguồn vốn từ các xã khác tập trung cho 48 xã XDNTM, giải 

ngân gần 12 tỷ đồng cho 2.590 hộ vay để phát triển kinh tế, đa dạng thu nhập, phát 

triển trang trại, gia trại, sản xuất hàng hoá. Đồng thời, Hội đã thí điểm xây dựng 30 

mô hình nhà mẫu, vườn mẫu NTM tại xã Thạch Châu (Lộc Hà), Kỳ Tân (Kỳ Anh) 

bằng việc cho vay với lãi suất ưu đãi 10 triệu đồng/hộ. 

Hội đã chủ động xây dựng và thực hiện các đề án đào tạo nghề, hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp nữ, phối hợp với các ngành LĐTBXH, Công thương, Dự án cải 

thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh, Liên minh HTX, tổ chức hỗ 

trợ người cao tuổi quốc tế... mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và khả 
năng thực hành nghề của lao động nữ nông thôn; củng cố, nâng cao các nghề 
truyền thống và đào tạo thêm các nghề mới cho thu nhập ổn định như: dịch vụ gia 

đình, chế biến món ăn, chế biến bún khô... Để duy trì, phát triển nghề bền vững 

Hội đã quan tâm hổ trợ sau đào tạo, xây dựng mô hình điểm, hỗ trợ máy móc thiết 

bị và dụng cụ SX  kinh doanh như: máy xay đậu phụ, máy cắt rơm, sấy nấm, máy 

sấy bún... 

Đến nay Hội đã đào tạo nghề cho trên 5 ngàn phụ nữ, xây dựng được 277 

mô hình HTX, tổ hợp tác, nhóm tương hỗ; trong đó 189 mô hình hoạt động có hiệu 

quả về các lĩnh vực: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến lương thực, thực phẩm; 3.590 

hộ sản xuất kinh doanh ở nông thôn được bồi dưỡng kiến thức kinh doanh, khởi sự 

doanh nghiệp, sản xuất hàng hoá... 

 Để giúp các hộ kinh doanh, tổ hợp tác tiếp cận thị trường và phát triển 

doanh nghiệp nữ ở nông thôn, Hội đã hỗ trợ các mô hình xây dựng nhãn mác, 

thương hiệu, giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh bằng các hoạt 
động: Xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống CLB doanh nghiệp nữ toàn tỉnh, tổ 

chức hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp, đối thoại chính sách, tham quan học tập kinh 

nghiệm, nghiên cứu thị trường, thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, áp dụng các công nghệ 
mới vào sản xuất, chế biến như: gia nhiệt nước mắm bằng năng lượng mặt trời rút 

ngắn thời gian sản xuất từ 12 tháng xuống còn 6 tháng, giảm chi phí sản xuất 25%, 
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giá bán tăng 30%; chế biến các sản phẩm sạch không dùng phụ gia (bún, bánh, đậu 

phụ), trồng rau sạch... 

Thứ ba, triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn 

với xây dựng mô hình "Chi hội xanh - sạch - đẹp", “Gia đình nông thôn mới 

tiêu biểu”. 

Hội đã chỉ đạo xây dựng các mô hình PN tham gia bảo vệ môi trường, 

phòng chống biến đổi khí hậu như  “Chi hội xanh - sạch - đẹp”, CLB “Phân loại 
rác tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông” vận động, hướng dẫn xây dựng, phát 

triển mô hình "SX thực phẩm sạch", "Tiêu dùng sạch" trong hội viên, phụ nữ; đưa 

cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành một trong những nội 

dung của XDNTM; quan tâm giáo dục văn hoá ứng xử, nuôi, dạy con tốt, xây 

dựng gia đình hạnh phúc, gia đình nông thôn mới tiêu biểu. Kết quả đã xây dựng 

được 15 mô hình điểm "Chi hội xanh - sạch - đẹp" tại các xã điểm; hiện đang nhân 

rộng ở các địa phương khác  trong tỉnh.  

Để mô hình có chiều sâu, Hội đã hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để xây 

dựng 1.230 công trình cấp nước, vệ sinh đúng quy cách theo tiêu chí NTM tại một 

số xã điểm. Thông qua hoạt động này góp phần quan trọng nâng cao ý thức và thay 

đổi hành vi về vệ sinh môi trường của người dân; hàng ngàn hộ phụ nữ đã đạt tiêu 

chí “ Gia đình 5 không, 3 sạch”. 

Kính thưa Đại hội! 

Chương trình MTQG XDNTM được triển khai mới 2 năm nhưng với các 

hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội LHPN Hà Tĩnh đã tạo sự chuyển biến về nhận 

thức, nâng cao trách nhiệm, bước đầu đã huy động được sự vào cuộc tích cực của 

cán bộ hội, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, góp phần cùng với tỉnh nhà thực hiện có 

hiệu quả CTMTQG XDNTM. Đến nay Hà Tĩnh đã có 235/235 xã hoàn thành quy 

hoạch và đề án sản xuất, đề án nông thôn mới, nhóm 48 xã điểm đã tăng lên từ 2 

đến 5 tiêu chí/xã; có 10 xã đạt trên 14 tiêu chí.  

Bộ mặt nông thôn Hà tĩnh thực sự khởi sắc, Hà Tĩnh được Trung ương ghi 

nhận là tỉnh đi đầu trong thực hiện CTMTQG XDNTM. Hội LHPN Hà Tĩnh được 

tỉnh đánh giá là đoàn thể tham gia tích cực nhất trong XDNTM. Nhiệm kỳ qua Hội 

LHPN Hà Tĩnh đã được đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới; Huân 

chương Độc lập hạng nhất. 

 Để chương trình MTQGXDNTM tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo được 

phong trào sâu rộng trong nhân dân và các tầng lớp PN, tại Đại hội hôm nay chúng 

tôi xin đề xuất với Chính phủ, Bộ ngành TW một số nội dung sau: 

1. Đề nghị quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ tài chính trong đầu tư xây dựng 

các tiêu chí NTM phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền, tạo điều kiện 

phát triển đồng đều giữa các vùng; có cơ chế khuyến khích, ưu đãi hơn nữa 

đối với các loại hình HTX, doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn gắn với mô 

hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thu hút được lao động địa phương. 

2. Đề nghị Nhà nước sớm nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai tạo điều kiện cho 

việc tích tụ ruộng đất nhằm phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. 
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3. Về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, không nên 

chỉ đánh giá các xã thực hiện tăng thêm được bao nhiêu tiêu chí; mà phải giao 

cho các Bộ, ngành chỉ đạo theo ngành dọc thực hiện các tiêu chí mà ngành 

mình quản lý; hàng quý, hàng năm đánh giá mức độ tăng lên, chất lượng đạt 

của tiêu chí đó. 

4.. Chương trình MTQGXDNTM là một chương trình rất lớn, mà số hội viên 

PN ở khu vực nông thôn chiếm gần 80%, Đại hội cần thảo luận kỹ, Hội nên có Đề 
án riêng trình Chính phủ về PN tham gia XDNTM. Hàng năm có kế hoạch, lộ 

trình, mục tiêu cụ thể, hỗ trợ các cấp Hội chủ động triển khai thực hiện ở địa 

phương.. 

Kính thưa Đại hội! 

Từ kinh nghiệm chỉ đạo cơ sở, chúng tôi đồng tình cao với quyết tâm đổi 

mới và các đột phá, giải pháp của nhiệm kỳ 2012 - 2017. Phương hướng đã đáp 

ứng được yêu cầu, xu thế phát triển của phong trào PN trong bối cảnh mới, tạo thế 
và lực mới cho Hội LHPN Việt Nam.  

Để thực hiện tốt Nghị quyết tại Đại hội, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đề xuất 

một số nội dung sau: 

1. Nhiệm kỳ qua TW đã xây dựng và triển khai thành công nhiều Đề án của 

Chính phủ, đề nghị cần có hội thảo rút kinh nghiệm, hỗ trợ các tỉnh ngoài điểm 

nhân rộng và phát triển trong nhiệm kỳ tới.  

2. TW cần thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi 

đua một cách khoa học, có hệ thống, linh hoạt hơn. Quan tâm, động viên các đơn 

vị, cá nhân tiên phong, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ. 

3. Các khâu đột phá của TW đề ra cần có nghiên cứu kỹ, định hướng sát hơn 

cho cấp Hội cơ sở, nên quan tâm đến hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa Hội và 

các cấp Chính quyền trong thực hiện các mục tiêu KT-XH và bình đẳng giới.  

4. Nguồn lực hoạt động của Hội hạn chế, vì vậy đề nghị TW tập trung nguồn, 

có đầu tư trọng tâm, trọng điểm các đơn vị, theo nhóm lĩnh vực; chủ động ký kết 

với các Bộ, ngành có tác động lớn như Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công nghiệp 

ngay từ cấp TW để cấp cơ sở có định hướng phối hợp tốt hơn.  

Cuối cùng, thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, xin chân thành 

cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của TW Hội, của các bộ/ngành, các tổ chức, cá nhân, 

các tỉnh bạn đã dành cho phụ nữ Hà Tĩnh thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận 

được sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ nhiều hơn nữa để Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh giữ 

vững danh hiệu, đưa phong trào phụ nữ tỉnh nhà phát triển bền vững trong nhiệm 

kỳ mới.                                  

Xin trân trọng cảm ơn. 


