PHÁT BIỂU

của đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ 3

Kính thưa các vị đại biểu,
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng Nhân dân cả nước ra sức thi đua
lập thành tích chào mừng 70 Cách Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào
mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Hôm nay, tôi rất vui mừng được thay
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Liên hiệp phụ nữ
Việt Nam lần thứ III. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, biểu thị quyết tâm nỗ lực
vượt khó, đoàn kết, năng động, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia đóng
góp, cống hiến cho đất nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Đại hội cũng là dịp để các cấp Hội phụ nữ đánh giá lại công tác chỉ đạo cũng như tổ
chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, kiểm điểm những mặt đã làm
được, những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình đại diện
cho các tầng lớp phụ nữ cả nước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm
thúc đẩy và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước
trong 5 năm tới.
Nhân dịp này, xin gửi tới các vị khách quý, các đại biểu ưu tú trong phong trào
thi đua yêu nước của phụ nữ cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các vị đại biểu,
Trong những năm qua, Hội LHPNVN đã phát động nhiều phong trào thi đua
nhằm tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của chị em với nội dung bám sát nhiệm vụ
chính trị của đất nước, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, lôi cuốn hàng chục triệu chị em
phụ nữ hăng hái tham gia, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành nhiều
thanh tựu tích cực to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, kết quả các phong trào thi đua do Hội
LHPNVN phát động đã động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết,
sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và trong xây dựng gia đình
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương
sáng tiêu biểu cho phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang của người phụ
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nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những người phụ nữ nông
dân, công nhân, trí thức, chủ doanh nghiệp, những cán bộ lãnh đạo, quản lý, phụ nữ các
dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang và cán bộ Hội các cấp luôn nêu cao ý chí tự lực,
tự cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ được giao.
Công tác chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội có nhiều đổi mới,
đã cụ thể hóa các nội dung thi đua thành các phong trào phù hợp với đặc thù của từng
đối tượng, từng vùng miền, địa phương, đơn vị, nhóm đối tượng; tiêu biểu như các
phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”
gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ quân đội phát huy truyền
thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái, chia sẻ, giúp nhau xây
dựng gia đình hạnh phúc”, Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, phong
trào “Phụ nữ Thủ đô văn minh, thanh lịch”… Qua đó phát huy tốt tinh thần làm chủ,
tiềm năng sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ, góp
phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước. Đồng thời, đã
làm tốt việc chăm lo cho sự tiến bộ về mọi mặt của phụ nữ và quan tâm bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Từ các phong trào thi đua, nhiều gương
tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, vinh danh trong các sự kiện lớn,
như kỷ niệm 55 năm Đội quân tóc dài, 50 năm phong trào Ba đảm đang, Ngày phụ nữ
sáng tạo, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalepxkaia…; nhiều chị em
phụ nữ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích
xuất sắc của Hội LHPNVN và các tập thể, các nhân điển hình đã lập nhiều thành tích
trong 5 năm qua.
Thưa các vị đại biểu,
Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì
phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quan điểm này
chính là động lực tinh thần to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh vô
cùng mạn mẽ, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Để thực
hiện tốt lời dạy của Bác về thi đua yêu nước, tôi đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội
cần quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục
tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đó có hội viên phụ nữ
quán triệt sâu sắc nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về vị trí vai trò,
tác dụng của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, coi thi
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đua yêu nước là động lực to lớn đúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, vì mục tiêu dân giùa, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhằm phát huy
cao độ truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp
phụ nữ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoác dân tộc,
đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015, các mục tiêu, nhiệm vụ
mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, lập thành tích chào mừng Đại
hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Hai là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi
đua yêu nước nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị và từng
người; thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó
rút ra những kinh nghiệm và đề ra những nội dung phù hợp sát với thực tiễn phong
trào. Việc đánh gia kết quả phong trào thi đua, lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình cần
được tiến hành thực chất, đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, công bằng. Quan
tâm chăm lo xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến,
tạo sự lan tỏa của phong trào nhằm phát huy cao độ sức sáng tạo, tinh thần vươn lên, ý
chí quyết tâm của mỗi phụ nữ, tạo nên những động lực mới cho phong trào thi đua.
Ba là, “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để
xây dựng con đường mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục,
hằng ngày”. Việc phát động tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp Hội phải gắn
với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và mỗi người, nội
dung thi đua phải cụ thể, thiết thực và có kế hoạch tổ chức chu đáo, chặt chẽ, nhằm đạt
hiệu quả cao.
Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” theo phương châm
hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tích cực
vận động phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu rèn
luyện phẩm chất theo 4 nội dung “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, quyết
tâm thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các tập thể và cá nhân điển
hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại Đại hội này tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện,
phấn đấu xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu, lôi cuốn, cổ vũ phong trào thi đua
yêu nước trong các cấp Hội phát triển ngày càng mạnh mẽ, có chất lượng, hiệu quả
cao.
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Thưa quý vị đại biểu, thưa chị em,
Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua
yêu nước vừa qua, tôi tin tưởng rằng Hội LHPNVN tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi
đua lao động, sản xuất, công tác và học tập, phấn đấu đạt nhiều thành tích to lớn hơn
nữa trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chúc các điển hình tiên tiến – những bông hoa đẹp luôn tỏa sáng và ngát hương
trong vườn hoa thi đua yêu nước của dân tộc.
Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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