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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
ĐOÀN CHỦ TỊCH 

 
Số:    /BC- ĐCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày    tháng 8 năm 2015 

BÁO CÁO  

Tổng kết phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2010 - 2015,  

phương hướng, nhiệm vụ 2015 - 2020  
 
Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III được tổ chức 

trong không khí cả nước thi đua chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các cấp Hội và cán 
bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Hội 
LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam.   

 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC    

THI ĐUA KHEN THƯỞNG 5 NĂM 2010 - 2015 
 
I. CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ 
CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA HỘI 

1. Công tác chỉ đạo phong trào thi đua và các cuộc vận động có nhiều 
đổi mới, nội dung và cách thức thi đua thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính 
trị của đất nước, của Hội, từng bước đáp ứng nguyện vọng của phụ nữ.  

Trong những năm qua, thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác thi đua - khen thưởng1, Luật Thi đua Khen thưởng, hưởng ứng Phong 
trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào của 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành 
TW Hội LHPN Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt trong các cấp Hội, nghiên 
cứu cụ thể hóa phù hợp với công tác Hội và phong trào phụ nữ, đổi mới cách 
thức chỉ đạo phong trào thi đua theo phương châm thi đua để thúc đẩy hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội, các nội dung thi đua phải hướng về cơ 
sở, tạo điều kiện để các cấp Hội cải tiến, chủ động trong đăng ký, triển khai nội 
dung thi đua, chú trọng phát huy nội lực và vai trò chủ thể của phụ nữ. Đến nay, 
phương châm này được các cấp Hội tích cực triển khai với nhiều sáng tạo, được 
chị em hưởng ứng và cấp ủy, chính quyền ủng hộ, đánh giá cao.  

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc” sau hai nhiệm kỳ triển khai có hiệu quả vẫn tiếp tục được 
Hội LHPN Việt Nam phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tại Đại hội 
thi đua lần thứ II và Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XI; 100% Hội LHPN cấp xã, 
huyện, tỉnh đều đã phát động phong trào thi đua thông qua Đại hội phụ nữ và 
Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Phong trào thi đua của Hội đã bám sát 
                                                 
1 Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ 
Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” 
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nhiệm vụ chính trị của đất nước và các phong trào thi đua của cả nước như học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá ở khu dân cư” ...  

Nội dung thi đua của Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng 

tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được cụ thể hoá vào các nhiệm vụ trọng 
tâm từng năm nhằm xây dựng người phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc với 
các tiêu chí cụ thể, vận động, hướng dẫn phụ nữ thực hiện thông qua việc rèn 
luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và thực hiện 8 
tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh.  

Hình thức thi đua đa dạng, hàng năm đề ra các chủ đề thi đua, tổ chức các 
đợt thi đua đặc biệt, các đợt thi đua ngắn hạn gắn với các sự kiện lớn của đất 
nước để tạo khí thế, khích lệ phụ nữ hăng hái lao động, sản xuất, tích cực học 
tập nâng cao trình độ, năng lực, đi lên cùng sự phát triển của đất nước2. Từ 
phong trào thi đua do Đại hội phát động, các cấp Hội và các đơn vị trực thuộc 
Hội đã linh hoạt vận dụng, cụ thể hóa thành hàng trăm phong trào phù hợp với 
đặc thù địa bàn và đối tượng để động viên, thu hút phụ nữ tham gia như phong 
trào “Phụ nữ tích cực giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình”, “Xây dựng gia 

đình hạnh phúc”, “Mỗi hội viên làm một việc tốt”, “Phụ nữ thủ đô văn minh, 

thanh lịch”, “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, 

bền vững”, “Phụ nữ Công an học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”...  
Điểm nổi bật trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi 

đua là Hội đã tập trung thực hiện ba khâu đột phá từ đầu nhiệm kỳ XI3, tổ chức 
xây dựng và thực hiện nhiều đề án được Chính phủ phê duyệt4 tạo cơ chế để các 
                                                 
2 Năm 2010: Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 

đang, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn năm 2010”. Năm 2012: Công trình thi đua đặc biệt 
hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2012 để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thức XI: Xây 

dựng 3000 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 

cả nước; tặng 1000 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Năm 2013: Đợt thi đua “Làm theo Bác, thực hành 

tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948- 
11/6/2013). Năm 2014: Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (2014-2019) với 
chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị 
văn minh”. Năm 2015: Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn năm 2015 và Hội nghị điển 
hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Hội với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây 

dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
3 Khâu đột phá: (1) Tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; (2) Xây dựng được cơ chế quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính 
sách phát triển nguồn nhân lực nữ; (3) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.  
4
 Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” giai đoạn 

2010 -2015; Đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc 
làm” giai đoạn 2010-2015; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp” giai đoạn 2013-2017; Đề án ”Cấp Báo phụ 
nữ Việt Nam không thu tiền cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Chi hội phụ nữ các xã đặc biệt khó khăn, Chi hội phụ nữ thôn bản 
đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng II”; Đề án cấp Báo PNVN cho các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Đề án “Hỗ 
trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tại khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”. Tham gia Đề án 279: “Phát huy giá trị tốt đẹp 
các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”, đề án 1956 “Đào tạo nghề 



 3

tỉnh/thành Hội đề xuất với Uỷ ban nhân dân phê duyệt các đề án, tạo điều kiện 
giải quyết các vấn đề của phụ nữ; ký kết chương trình phối hợp với 20 bộ, 
ngành, đoàn thể5; vận động, khai thác nguồn lực từ nhiều tổ chức trong và ngoài 
nước. Với phương thức chỉ đạo này, công tác phụ nữ đã dần được xã hội hóa, 
vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Năm năm qua, 
Hội đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của hội viên, phụ nữ. Dấu ấn của nhiệm kỳ này là Hội đã kiên trì, nỗ lực, 
đề xuất được một số chính sách quan trọng, tác động tích cực tới đời sống của 
phụ nữ, đó là: giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ nữ cấp cơ sở, 
chính sách này đã mang lại quyền lợi thiết thân cho cán bộ nữ cơ sở; chính sách 
hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng 
chính sách dân số, đây là lần đầu tiên một nhóm phụ nữ khu vực ngoài nhà nước 
được hưởng chế độ thai sản; chính sách nâng tuổi nghỉ hưu đối với một số cán 
bộ nữ.... Trong hoạt động chăm lo cho phụ nữ: nổi bật và thành công nhất của Hội 
là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo, tiết kiệm và phát triển kinh tế, 
Hội được đánh giá là tổ chức thực hiện tốt nhất hoạt động ủy thác trong khối đoàn 
thể chính trị - xã hội với tổng dư nợ cao nhất nhưng nợ quá hạn thấp nhất, thực hiện 
tiết kiệm tốt nhất. 

Có thể nói, công tác chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN 
Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước, gắn kết chặt chẽ với các phong trào của các cấp, các 
ngành và địa phương, đơn vị; có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức 
chỉ đạo, do vậy từng bước đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo 
các tầng lớp phụ nữ, qua đó thu hút chị em hưởng ứng thi đua, góp phần thực 
hiện các phong trào thi đua chung của cả nước và các mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước.  

2. Công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, gắn thi đua với 
khen thưởng; tăng tính chủ động cho các cấp Hội; chú trọng phát hiện, biểu 
dương, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 

Cùng với những thay đổi trong nội dung và phương thức chỉ đạo, công tác 
thi đua, khen thưởng ở các cấp Hội đã có bước đột phá: giao quyền chủ động 
cho cụm thi đua và Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị, hàng năm, các cụm thi đua và 
các tỉnh/thành, đơn vị đã sáng tạo đề ra nội dung ưu tiên phù hợp với đặc thù 
vùng miền, đơn vị; tăng trách nhiệm đối với các ban chuyên môn ở Trung ương 
Hội trong theo dõi, hướng dẫn và đánh giá thi đua các tỉnh/thành, đơn vị. Trong 
thi đua, khen thưởng đã chú trọng đánh giá tính hiệu quả, cách làm sáng tạo và 
đánh giá tính tác động, hưởng lợi của các nhóm hội viên, phụ nữ; chú trọng việc 
xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình.  

                                                                                                                                                         
cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Tiểu đề án 4 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc 
thiểu số”; Đề án tăng cường sử dụng Báo Phụ nữ Việt Nam trong hệ thống Hội (từ tháng 7/2013); Đề án cấp Báo Phụ nữ Việt 
Nam cho các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng (từ 1/1/2014); Đề án xây dựng trang thông tin điện tử dành cho 
PNVN ở nước ngoài.  
5 Chương trình phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ VHTT và DL, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ban chỉ 
đạo Tây Bắc, BCĐ Tây Nguyên, BCĐ Tây Nam bộ, Ủy ban ATGTQG, Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Bộ Tư lệnh Quân 
chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBTW MTTQ VN, Tổng LĐLĐVN, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Bộ Y 
tế... 
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Công tác biểu dương, khen thưởng được quan tâm bằng nhiều hình thức, 
động viên được phụ nữ hăng hái thi đua. Trong năm năm qua, các cấp Hội đã 
phát hiện được nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đặc biệt 
là lao động nữ trực tiếp, ngoài khu vực nhà nước, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ 
nữ có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn 
giáo, chức sắc, chức việc... Các gương điển hình đã được tuyên truyền trên 
nhiều kênh, tạo tính lan toả trong cộng đồng và xã hội. Nhiều hội nghị biểu 
dương, vinh danh các tập thể, cá nhân phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu đã được tổ chức 
ở cấp TW và địa phương6 như hội nghị biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi, biểu 
dương nữ chức sắc, chức việc dân tộc thiểu số, tôn giáo, biểu dương gia đình 
hạnh phúc, các nữ giáo sư, tiến sĩ, các nữ nghệ sĩ, cuộc gặp gỡ của 100 đại biểu 
tiêu biểu của Đội quân tóc dài và phong trào Ba đảm đang…Bên cạnh đó, Trung 
ương Hội duy trì và phát huy hiệu quả các Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải 
thưởng Kovalepxkaia; Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. 
Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng như khen thưởng nữ học sinh, 
sinh viên, nữ vận động viên tiêu biểu...  

Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua và các hoạt động của Hội đã 
có nhiều chuyển biến tích cực: trong nhiệm kỳ qua hệ thống truyền thông của 
Hội gồm Báo Phụ nữ Việt Nam, Website Hội, Bảo tàng Phụ nữ, Nhà xuất bản 
Phụ nữ, các báo và Website của Hội LHPN các tỉnh/thành, Tờ thông tin phụ nữ 
đã phối hợp hoạt động và gắn kết với các phương tiện thông tin đại chúng khác 
để tuyên truyền kịp thời phong trào thi đua, các gương điển hình, các mô hình 
hoạt động Hội và các sự kiện của Hội. Một số hình thức tuyên truyền mới, thu 
hút đông đảo sự quan tâm của phụ nữ và người dân đã đi vào nề nếp như tổ chức 
các Hội chợ sách mùa thu, mùa hè, tổ chức các hoạt động từ thiện, các triển lãm 
di động tới các tỉnh/thành giới thiệu kết quả hoạt động Hội. Nổi bật là Bảo tàng 
Phụ nữ Việt Nam trở thành là 1 trong 5 đơn vị được nhận Giải thưởng “Điểm 
tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2014” do Bộ Văn hóa Thể thao và 
Du lịch trao tặng và là một trong những điểm đáng đến của khách du lịch quốc 
tế do tổ chức Trip Advisor bình chọn. Những thành công của công tác biểu 
dương, tuyên truyền và khen thưởng của Hội đã kịp thời động viên, khích lệ các 
tầng lớp phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ và của tổ chức Hội, thu hút được sự 
chú ý của công chúng đối với các hoạt động của Hội LHPN các cấp.  

                                                 
6  TW Hội: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình Phụ nữ làm kinh tế giỏi 2002- 2012; Hội nghị biểu dương 
điển hình tiêu biểu các gia đình chính sách; Hội nghị biểu dương PN DTTS, TG có thành tích xuất sắc trong học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2013 Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn 
vinh, biểu dương những phụ nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học (2012); Hội thảo chia sẻ kinh 
nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - MDEC 2014; Hội 
nghị biểu dương các chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu tham gia Ban chấp hành Hội LHPN các cấp 
Hội (2014); Gặp mặt nữ thanh niên xung phong và bộ đội Trường Sơn; gặp mặt nữ nhà văn, nhà báo... 

Hội LHPN các tỉnh/thành: Hội nghị gặp mặt, biểu dương gia đình cán bộ Hội phụ nữ tiêu biểu (Quảng Ninh); 
Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến và sáng tạo (Hưng Yên, Hà Nội, Thái Nguyên, Gia Lai...); Hội 

nghị biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi (Bình Định, Quảng Bình...); biểu dương các điển hình tiêu biểu thực 
hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (Thừa Thiên Huế), biểu dương phụ nữ có đạo điển hình 
(Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An...) 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  

 Kế thừa thành quả của hai kỳ Đại hội thi đua, năm năm qua, phong trào 
thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 

phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục đi vào cuộc 
sống, đã xuất hiện nhiều điển hình cá nhân, tập thể nữ đạt thành tích xuất sắc 
trên nhiều lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của các địa phương, đơn vị và của đất nước. 

1. Phụ nữ thi đua tích cực học tập với nhiều nội dung và hình thức 
phong phú, góp phần nâng cao năng lực mọi mặt cho phụ nữ. 

 Để vươn lên đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội, phong trào 
tự học, tự rèn luyện đã được hàng triệu phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia học 
tập, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
nội dung liên quan đến phụ nữ và Bình đẳng giới như tham gia thi tìm hiểu Hiến 
pháp, Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, nghe phổ biến các 
Nghị quyết các kỳ họp Ban Chấp hành TW Đảng, theo dõi kết quả các kỳ họp 
Quốc hội...Hội viên và các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng học tập nâng cao 
trình độ, năng lực chuyên môn, đã có 592 chị được phong hàm giáo sư, phó giáo 
sư, nữ có trình độ đại học trở lên đạt 45,8%, tăng 2,8% so với năm 2010. Ở nông 
thôn, đã có trên 2 triệu lượt phụ nữ tham gia học để ứng dụng khoa học kỹ thuật 
về trồng trọt, chăn nuôi chuyển giao khoa học kỹ thuật; các em nữ thanh niên 
học kỹ năng sống, kiến thức chăm sóc và nuôi dạy con, chị em phụ nữ ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc tích cực học tập xóa mù chữ, nâng cao trình độ...  

 Các cấp Hội đã thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ học tập như tổ 
chức sinh hoạt Hội, in ấn, phát hành tài liệu, tham quan mô hình, tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu kiến thức, các hội thảo, hội nghị chuyên đề... qua đó thu hút 
đông đảo chị em tham gia. Hưởng ứng phong trào đọc sách báo, nhiều cơ sở Hội 
đã hình thành các tủ sách từ việc thu thập sách trong hội viên, phụ nữ và cộng 
đồng; một số ấn phẩm của Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ và của 
TW Hội đã phát miễn phí tới 8.628 cơ sở hội (tính đến cuối năm 2014), phong 
trào đọc sách góp nhần không nhỏ đến việc cung cấp và cập nhật thông tin, kiến 
thức cho hội viên, phụ nữ. Thông qua đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc 

làm giai đoạn 2010 - 2015”, nhiều chị em, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn, 
dân tộc thiểu số đã chủ động thu xếp việc gia đình, khắc phục khó khăn về đi lại, 
những cản trở về ngôn ngữ, giao tiếp để tham gia học nghề, từ 2010-2014, các 
cấp Hội đã tổ chức dạy nghề cho trên 490.000 lượt phụ nữ, trong có có trên 60% 
chị đã có nghề sau đào tạo hoặc tự tạo việc làm cho bản thân. Nhiều tập thể làm 
tốt công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ như Hội LHPN 
tỉnh Bắc Ninh với 100% cơ sở Hội có ngăn sách/tủ sách, báo; Hội LHPN 
phường Tân Châu, thành phố Lai Châu chủ động mở nhiều lớp chuyển giao 
khoa học công nghệ vận động chị em học tập, áp dụng làm tăng sản lượng sản 
xuất nông nghiệp; Hội LHPN quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tích cực vận 
động chị em học nghề, duy trì nghề truyền thống, học tập kiến thức kinh doanh, 
buôn bán nhỏ... 
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            Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội đã quyết định lấy việc vận động phụ nữ 
rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” để học tập và 
làm theo Bác. Các cấp Hội đã biên soạn tài liệu sinh hoạt hội viên để chị em học 
tập; xây dựng nhiều mô hình cụ thể hoá 4 phẩm chất7. Cuộc thi viết “Những tấm 
gương Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” do TW 
Hội phát động đã giới thiệu gần 30 nghìn tấm gương phụ nữ tiêu biểu. Các mẹ, 
các chị, các em là những con người bình dị nhưng có những hành động nhân ái, 
quả cảm, đầy nghị lực trong cuộc sống, là những tấm gương để động viên, khích 
lệ phụ nữ tự rèn luyện và noi theo. Chị Bùi Thị Nhung, giáo viên trường Tiểu 
học Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà đã tình nguyện ra đảo 
Trường Sa dạy học từ 2008- 2013. Chị đã khắc phục nhiều khó khăn, đầu tư 
công sức, trí tuệ xây dựng giáo án phù hợp với học sinh ở các nhóm tuổi khác 
nhau, đồng thời sắp xếp thời gian phù hợp để kèm cặp các em. Với những nỗ lực 
của mình, chị đã góp phần vào sự nghiệp trồng người tại vùng đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc, được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.     

 Học tập và làm theo Bác, phụ nữ cả nước đẩy mạnh phong trào thực hành 
tiết kiệm, đến cuối năm 2014 số dư tiết kiệm đã lên đến 4.738 tỷ đồng, tiêu biểu 
là các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng 
Ngãi... Nhiều mô hình, cách làm hay đã thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia, 
tạo thành thói quen tiết kiệm và phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong 
cộng đồng như các mô hình “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Kho 
thóc tình thương”... Mục đích của việc sử dụng nguồn vốn từ tiết kiệm rất đa 
dạng, không chỉ đầu tư phát triển kinh tế mà còn hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, mua 
sắm vật dụng trong gia đình, học phí, đồ dùng học tập... Hội LHPN xã Hương 
Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang với mô hình "Phụ nữ thực hành tiết kiệm, 
bảo vệ môi trường, chung tay giúp phụ nữ, trẻ em nghèo" đã thu tiết kiệm từ 
việc thu gom, bán rác thải, trích tiền mua bò tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn, mua báo Phụ nữ Việt Nam cho các chi Hội và giúp hội viên vay để 
phát triển kinh tế. Chị Phạm Thị Sé, dân tộc Hre, chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ 
thôn Mang Đen, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, với mô hình “Hũ gạo 
tiết kiệm” các chị đã thu được hàng trăm cân thóc và ngày công để hỗ trợ các gia 
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

2. Phụ nữ tích cực thi đua lao động sáng tạo, giúp nhau phát triển 
kinh tế, thoát nghèo bền vững; địa vị kinh tế của phụ nữ ngày càng được cải 
thiện. 

Tiếp tục phát huy thế mạnh của Hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát 
triển kinh tế, 5 năm qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, 

“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” đã phát triển ở quy mô lớn và đa dạng hơn 

                                                 
7 Mô hình“Người phụ nữ mới” trong nữ công nhân các khu công nghiệp ở Bình Dương; mô hình “Phụ nữ tiểu 

thương văn minh, hiện đại” trong các khu chợ lớn ở Thừa Thiên Huế; mô hình “Xóa bỏ hủ tục lạc hậu”, mô 
hình “Không thách cưới” trong vùng đồng bào dân tộc ở Lâm Đồng; mô hình “Giới hiền mẫu” tại địa bàn tôn 
giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu; mô hình CLB “Phụ nữ tứ đức” tại địa bàn dân tộc ở Đăk Lăk 
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nhằm thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo” của Cuộc vận động “Xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch”, giúp hội viên phụ nữ nâng cao đời sống, góp phần thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.  

Trong hoạt động giảm nghèo, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động sáng tạo 
như hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm, vận động ủng hộ mái ấm tình 
thương ... Hội đã khai thác, sử dụng có hiệu quả nhiều nguồn vốn, phát triển các 
chương trình tài chính vi mô, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo8, Quỹ Hỗ trợ tín dụng9, 
các chương trình, dự án tín dụng10 giúp phụ nữ có thêm nguồn vốn sản xuất, 
kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, Hội đã thực hiện tốt hoạt động ủy 
thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội, hiện đã có 2,8 triệu chị được vay vốn 
với dư nợ 51.538 tỷ đồng, trở thành đối tác tin cậy của Ngân hàng Chính sách xã 
hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng có nhiều sáng tạo trong hoạt động tín dụng 
vi mô, đã có 108.000 chị tham gia vay vốn TYM (Tổ chức tài chính vi mô 
TNHH một thành viên Tình thương) với dư nợ 750 tỷ đồng, trong đó 5.000 phụ 
nữ nghèo. Thông qua vay vốn Ngân hàng Chính sách - Xã hội và TYM, nhiều 
chị em đã thoát nghèo bền vững và gắn bó hơn với tổ chức Hội. Nhiều chị đã sử 
dụng vốn hiệu quả như chị Nguyễn Thị Chính - hội viên xã Trung An, huyện Cờ 
Đỏ, thành phố Cần Thơ vay vốn phát triển nghề dệt chiếu, vươn lên thoát nghèo; 
chị Vàng Thị Mỷ, hội viên xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vay 
vốn mua máy khâu và vải để phát triển nghề may trang phục dân tộc, tạo việc 
làm cho 15-20 người. Các cấp Hội cũng đã tích cực tham gia thực hiện cuộc vận 
động “Tiếp bước cho em đến trường”, một số nơi duy trì được quỹ học bổng 
dành cho học sinh nghèo. Phong trào vận động hội viên, phụ nữ xây dựng Mái 

ấm tình thương cho hội viên và phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi của phụ nữ và nhân dân với tinh thần 
nhân ái, lá lành đùm lá rách. Kết quả, đến nay đã hỗ trợ xây mới 15.112 mái ấm, 
sửa chữa 3.767 Mái ấm tình thương, trị giá 390,45 tỷ. Đặc biệt, năm 2012, phụ 
nữ cả nước đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại 
biểu PNTQ lần thứ XI với chủ đề “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” với tổng 
số tiền là 101,7 tỷ đồng, đã xây dựng, bàn giao được 2.919 nhà, trao 12.379 suất 
học bổng trị giá 10,2 tỷ. Đã có rất nhiều các chị, các mẹ tham gia làm từ thiện, 
giúp hộ nghèo như Ni sư Thích Đàm Đạt ở Hà Nam, chị Nguyễn Thị Khuê ở 
Tây Ninh, Ni Sư Thích nữ Huệ An ở Thừa Thiên Huế... Thông qua nhiều hình 
thức khác nhau, trung bình hàng năm, gần 100.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ 
được Hội giúp đã thoát nghèo. Các hoạt động thành công của Hội trong hỗ trợ 
phụ nữ xóa đói, giảm nghèo thời gian qua đã khẳng định Hội đi đúng hướng, 
đáp ứng được nhu cầu của hội viên, phụ nữ nông thôn, khơi dậy ý thức trách 
nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, phát huy nội lực và vận động được nguồn 
lực xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo. 

                                                 
8 Qua 11 tháng triển khai, với số vốn 92 tỷ Quỹ đã phát vốn cho 25.087 thành viên vay với lũy kế giải ngân trên 173 tỷ đồng; dư nợ vốn vay 
tại thời điểm 30/6/2014 là 79,7 tỷ đồng, số thành viên có dư nợ là: 23.973 người là phụ nữ nghèo/ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn 
9 Tính đến 31/12/2014, Quỹ cho vay ra 22 khoản vay cho 13 tổ chức TCVM/Quỹ xã hội thuộc hệ thống Hội, qua đó gián tiếp tiếp cận 30.100 
phụ nữ nghèo, tổng dư nợ lũy kế 84,6 tỷ đồng, dư nợ đến 31/12/2014 tại các tổ chức: 40,3 tỷ đồng 
10 Hiện có trên 350 chương trình/dự án với tổng dư nợ trên 1 ngàn tỷ đồng; trong đó có 15 đơn vị thành lập Quỹ Xã hội cấp tỉnh và cấp 
huyện, 3 tổ chức tài chính vi mô của Hội được cấp phép. 1 tại cấp TW, 1 cấp tỉnh và 1 tại 3 huyện 
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Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phụ nữ cả nước ngày càng năng động, 
tìm loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp; tích cực ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả kinh tế. Đã có nhiều chị mạnh dạn phát triển 
kinh tế trang trại, làm chủ cánh đồng mẫu lớn, đầu tư chuyển đổi cơ cấu vật 
nuôi, cây trồng. Nhiều chị phát triển sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn, hiệu 
quả cao, tạo thêm việc làm cho chị em khác. Điển hình như chị Vũ Thị Nguyệt 
Ánh - nghệ nhân, Chủ cơ sở tranh bướm Ánh Kim, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng - là một phụ nữ công giáo khuyết tật, chị đã vượt qua khó khăn, vươn 
lên tự vững về kinh tế, chị đã học hỏi và có nhiều sáng tạo trong thiết kế các 
mẫu tranh thêu độc đáo; với 8 thợ lành nghề, các sản phẩm của cơ sở Ánh Kim 
đã trở thành sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng và được tiêu thụ tốt, tạo thu 
nhập ổn định cho người lao động.  

Điểm sáng của lĩnh vực này trong những năm qua là cán bộ, hội viên, phụ 
nữ đã bám sát chủ trương của Nhà nước, mạnh dạn thành lập các mô hình kinh 
tế tập thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và yêu cầu của thị trường, đến nay, đã 
có 1.224 mô hình hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết với 17.581 lao động nữ tham 
gia 11. Một trong nhiều tấm gương của lĩnh vực này là chị Trần Thị Khang - xã 
Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; từ tháng 7/2012, chị đã thành lập 
và làm chủ nhiệm Hợp tác xã chăn nuôi An Khang, từ những hộ sản xuất kinh 
doanh nhỏ lẻ, đến nay, Hợp tác xã đã hoạt động ổn định, liên kết được với đối 
tác tiêu thụ sản phẩm, thu nhập 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên 
cho 8 lao động với thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng. Mô hình tổ hợp tác dệt 
thổ cẩm xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, giải quyết việc 
làm cho 30 chị, trong đó 15 chị có việc làm thường xuyên, giúp các chị có thêm 
thu nhập, bảo tồn nghề dệt truyền thống, bên cạnh đó các chị có điều kiện để 
tiếp nhận những thông tin, tham gia các hoạt động của Hội.  

Lực lượng nữ doanh nhân đã có bước phát triển về cả số lượng và quy 
mô, nỗ lực vượt khó và đứng vững trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Có 12 
chị được Giải thưởng Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu, 500 nữ chủ doanh 
nghiệp đạt giải thưởng/Cúp Bông hồng vàng; Hiệp Hội nữ doanh nhân Việt 
Nam dưới sự bảo trợ của Hội LHPN Việt Nam đã được thành lập, mở ra cơ hội 
phát triển cho các doanh nghiệp nữ. Qua 2 kỳ tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo (2 
năm/lần) đã mang lại 354 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo xuất phát từ chính những 
nhu cầu thường ngày của phụ nữ, giúp chị em giảm gánh nặng công việc gia 
đình, cải thiện môi trường sống và chất lượng cuộc sống, qua đó khơi dậy tiềm 
năng của phụ nữ, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tự lực của chị em trên mọi 
lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Có 17 tổ chức tín dụng vi mô, 195 nữ 
doanh nhân vi mô được giải thưởng Doanh nhân vi mô tiêu biểu, 49 nữ tín dụng 
được công nhận là nữ tín dụng tiêu biểu do Quỹ Tài chính Vi mô Việt Nam trao 
tặng, trong đó, chị Dương Thị Tuyết (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là doanh 
nhân vi mô duy nhất của Việt Nam được nhận Giải thưởng Tài chính vi mô quốc 
tế năm 2011.  

                                                 
11Trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp (70,4%); trong đó riêng nguồn TW xây dựng được 162 mô hình , thu 
hút 4.529 thành viên, trong đó hộ nghèo chiếm 12,1%, hộ cận nghèo 18,3%, dân tộc thiểu số 15,4% 
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Lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ công nhân tích cực thi đua 
lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 
công việc. Tiêu biểu như chị Trịnh Thị Luyện - Quản lý sản xuất, Chủ tịch Công 
đoàn bộ phận dập da Công ty TNHH Toyoda Gosei, Hải Phòng, đã có sáng kiến 
thiết kế phương pháp nâng cao tỷ lệ hữu dụng của nguyên liệu, giúp tăng năng 
suất lên 75%, làm lợi cho công ty 2,5 tỷ đồng/năm. Đội ngũ nữ trí thức ngày 
càng đông đảo đã phát huy trí tuệ và sức sáng tạo, tích cực nghiên cứu ứng dụng 
khoa học, công nghệ, đã có 189 nhà khoa học nữ tham gia các đề tài khoa học 
được trao giải thưởng VIFOTEC12, trong đó có 28 chị là chủ nhiệm/đồng chủ 
nhiệm đề tài được giải; 2 tập thể và 8 cá nhân nữ được tặng Giải thưởng 
Kovalevskaia, 24 tập thể và 50 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt 
Nam. Phụ nữ trong các ngành y tế, giáo dục, văn hóa, báo chí, thể dục thể thao... 
với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, các chị đã có nhiều cống 
hiến, được tặng nhiều danh hiệu cao quý: 21 Nhà giáo nhân dân, 832 Nhà giáo 
ưu tú, 31 Thầy thuốc nhân dân, 972 Thầy thuốc ưu tú, 29 Nghệ sỹ nhân dân, 138 
Nghệ sỹ ưu tú và nhiều Huy chương trong thi đấu thể thao. Điển hình như Tiến 
sỹ Nguyễn Thu Hà, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp 
Việt Nam, tuy tuổi đời còn trẻ, chị đã có nhiều năm nghiên cứu và làm chủ 
nhiệm các đề tài về các giải pháp sinh học nhằm cải tạo đất bạc màu, sản xuất ra 
được chế phẩm sinh học an toàn, được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích, có 
hiệu quả cao trong cải tạo các vùng đất bạc màu, giúp tăng năng suất cây trồng 
khoảng 20% và tăng thu nhập từ khoảng 2,5 đến 10 triệu đồng/ha/năm so việc 
canh tác truyền thống; sản phẩm của chị được cấp chứng nhận “Sản phẩm tin 
cậy” năm 2015 do người tiêu dùng bình chọn.   

3. Phụ nữ tích cực thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung vào 
việc thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch”, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.   

Các phong trào thi đua về xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần xây dựng 
nông thôn mới được phụ nữ cả nước hưởng ứng thông qua thực hiện 8 tiêu chí 
của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội đã thay đổi cách 
tiếp cận lấy hộ gia đình và người phụ nữ trong gia đình là trung tâm để vận động 
thực hiện xây dựng gia đình hạnh phúc. Với các tiêu chí cụ thể gắn với nhu cầu 
của hộ gia đình và mong muốn của chị em phụ nữ, Cuộc vận động đã thực sự đi 
vào đời sống của các gia đình hội viên và được các cấp Hội chủ động đăng ký 
thực hiện với cấp ủy, chính quyền địa phương. Với cách làm sáng tạo, sát thực tế 
Cuộc vận động đã bước đầu phát huy vai trò chủ thể của hộ gia đình và phụ nữ, 
đóng góp tích cực vào phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình, Hội đã biên soạn và phát 
hành nhiều tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc. 
Đặc biệt, năm 2013, Hội đã đề xuất thành công Năm Gia đình Việt Nam, thu hút 
được sự tham gia của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các hoạt 
động hướng về gia đình ở tất cả các địa phương, đơn vị. Đã có gần 24.000 CLB 
“Xây dựng gia đình hạnh phúc”, CLB “Phòng chống tệ nạn xã hội”, CLB “Phụ 
                                                 
12 Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
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nữ với Pháp luật”, CLB “Giới, phòng chống bạo lực gia đình”... được duy trì trên 
cả nước tạo cơ hội cho chị em được trao đổi kinh nghiệm, kiến thức xây dựng gia 
đình, chăm sóc sức khỏe, vẻ đẹp, tổ chức cuộc sống gia đình, giao tiếp ứng xử, 
bình đẳng giới trong gia đình. Mô hình “Phụ nữ với pháp luật” được xây dựng ở 
nhiều địa bàn. Đến cuối năm 2014 có 15.748.157 hội viên, phụ nữ tham gia các 
buổi tuyên truyền, phổ biến về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; trên 
21.071 địa chỉ tin cậy được thành lập, trong đó nhiều địa chỉ do chị em đứng tên, 
như chị Phạm Mỹ Thanh, chi hội trưởng phụ nữ khóm 7 thị trấn Năm Căn, 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, là nhóm trưởng của nhóm “Địa chỉ tin cậy”, chị 
tích cực tham gia công tác hoà giải của khóm, phát hiện và kịp thời giải quyết 
những mâu thẫu về hôn nhân, gia đình, đã ngăn chặn được nhiều vụ bạo lực, 
khuyên giải chị em để hàn gắn những bất hoà; chị còn là chủ nhiệm CLB “Nữ 
công gia chánh” với 18 thành viên năng động tổ chức nhiều hoạt động phục vụ 
bà con trong khóm như sinh nhật, hiếu, hỉ để giải quyết việc làm và có thêm thu 
nhập cho chị em.  

Các tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” được chị em tình nguyện tham 
gia bằng nhiều hình thức, tạo thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên tại gia đình 
và cộng đồng, góp phần không nhỏ vào phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường 
tại cộng đồng. Bằng nhiều hình thức phong phú, các cấp Hội đã vận động “Phụ 

nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực thẩm vì sức khỏe gia đình và cộng 

đồng”, “Không sản xuất rau không an toàn”, “Không giết mổ gia súc gia cầm 

không an toàn”, “Không thả rông gia súc, gia cầm”, “Không kinh doanh và sử 

dụng phụ gia không có trong danh mục”, “Hạn chế sử dụng túi nilon”, xây dựng 
mô hình "Nhà sạch vườn đẹp", “Góc bếp điểm 10”...; khai thác chương trình quốc 
tế để triển khai dự án làm nhà vệ sinh dựa trên kết quả đầu ra (Choba) tại 10 tỉnh 
đã hỗ trợ xây được trên 110.000 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các gia đình. 

Một số điển hình về thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch như: Hội LHPN phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội có biện pháp hiệu quả trong phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn như 
tuyên truyền, vận động cai nghiện; quản lý con em hội viên để không mắc tệ nạn 
xã hội; tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tệ nạn xã hội... Chị 
Chìu Thị Phương, chi hội trưởng chi hội Lò Vôi, xã Lam Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Quảng Ninh, là người dân tộc Dao, đã vận động chị em không sinh con thứ ba 
với kết quả từ năm 2012 đến nay không có chị em nào trong chi Hội sinh con 
thứ ba. Chị chủ động, gương mẫu trong việc tổng vệ sinh, không thả rông gia 
súc, cho đến nay 100% hộ gia đình hội viên trong thôn đều có chuồng trại, có ý 
thức khơi thông cống rãnh thoát nước, giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Chị Bùi 
Thị Diên - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Rường, xã Trung Bì, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hoà Bình đã có quyết tâm cao và thực sự nêu gương trong vận động 
chị em phụ nữ của thôn thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn; từ chỗ còn 
e dè, chưa tích cực, đến nay, hội viên, phụ nữ trong Chi hội đã hăng hái thực 
hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch, duy trì được phong trào vệ sinh cộng đồng tại 
thôn.  
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Không chỉ chung sức xây dựng nông thôn mới thông qua thực hiện Cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhiều nơi, tổ chức Hội có cách 
làm hay giúp chị em mua bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tiêu chí khó trong 
xây dựng nông thôn mới về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Điển hình là 
Hội LHPN huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã đứng ra làm đại lý giúp chị em 
hoàn thành mua thẻ bảo hiểm y tế trong ngày và hỗ trợ phụ nữ nghèo mua thẻ 
bảo hiểm bằng Quỹ vì phụ nữ nghèo. Chị em phụ nữ còn có nhiều đóng góp trực 
tiếp tại địa bàn như tình nguyện hiến đất để xây dựng đường nông thôn. Chị 
Nguyễn Thị Kim Đồng - hội viên ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long- đã hiến 1.028m2 đất vườn (trị giá trên 100 triệu đồng) và vận 
động thêm 8 hộ liền kề cùng hiến trên 3.000m2 đất để xây dựng công trình giao 
thông nông thôn; bà  Bà Nguyễn Thị Dậu, hội viên phụ nữ xã Bách Thuận, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, dù đã 80 tuổi bà vẫn vận động các thành viên 
trong gia đình ủng hộ 200 triệu đồng làm đường giao thông của thôn và 5 triệu 
đồng làm mái tôn trường học của xã.  
 Có thể nói, phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc thời gian qua 
đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia, hàng triệu hộ gia đình hội 
viên, phụ nữ đạt gia đình 5 không, 3 sạch, “Gia đình văn hóa”, góp phần quan 
trọng trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, giữ gìn sự bình yên trong gia 
đình và cộng đồng.  

4. Phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự xã hội, xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng có hiệu quả. 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội và phụ nữ đã tham gia góp ý kiến vào 
nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của đất nước, của các địa phương, đặc biệt là góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi 
Hiến pháp với 10.181.799 người tham gia và trên 1,2 triệu ý kiến. Công tác 
tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về chính sách 
cho phụ nữ và trẻ em gái được các cấp Hội quan tâm đầu tư đạt nhiều kết quả. 
Các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW của Bộ 
Chính trị về giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ 
Chính trị về tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây là công việc 
mới và khó nhưng bước đầu đã có nhiều địa phương thực hiện tốt như Hội 
LHPN xã Hoàng Tân, Huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; không những các 
chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội mà các chị chi/tổ trưởng của các thôn cũng đã 
tích cực tham gia công tác giám sát. Các chị đã giám sát việc thực hiện các 
chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và phụ nữ như chính sách 
hỗ trợ dầu cho ngư dân, chính sách trợ cấp quà Tết, chính sách hỗ trợ xây nhà 
cho hộ nghèo, đảm bảo chị em được hưởng chế độ đúng, đầy đủ; chủ động đề 
xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế bổ sung cho trẻ dưới 6 tuổi... Các hoạt động của Hội 
LHPN xã Hoàng Tân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và 
khen ngợi. 

 Trước việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 vào 
vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, phụ nữ khắp mọi miền đất 
nước đã thể hiện tinh thần yêu nước, tích cực và chủ động tham gia giữ gìn an 
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ninh trật tự xã hội và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, chị em đã chủ động theo dõi 
diễn biến tình hình, chia sẻ thông tin qua sinh hoạt Hội; tự nguyện đóng góp ủng 
hộ biển đảo với số tiền 34,2 tỷ đồng13. Nhiều chị em đã kiên cường cùng người 
thân bám đảo, bám biển, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo. Các cấp Hội đã 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch với Bộ Công an về quản lý, giáo dục 
con em không phạm tội và tệ nạn xã hội, chương trình phối hợp với Tổng cục 
Chính trị - Bộ Quốc phòng, góp phần giữ gìn an ninh tổ quốc và trật tự xã hội tại 
các địa phương và các chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, Bộ tư lệnh Hải quân. Hàng năm, Hội đều tổ chức đoàn công tác thăm 
tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa với số tiền hàng tỉ đồng.   
 Phụ nữ trong lực lượng vũ trang luôn vững vàng về bản lĩnh, ý chí, có tinh 
thần trách nhiệm cao, phấn đấu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa chăm 
lo xây dựng gia đình và tích cực tham gia công tác Hội. Đã có 6 tập thể, 75 cá 
nhân được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang, nhiều Huy chương Quân kỳ, Huy chương Quyết thắng, Huy chương Vì 
An ninh Tổ quốc, Huy chương Bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là Hội phụ nữ trại 
giam Phú Sơn 4, Bộ Công An đạt thành tích cao trong công tác quản lý, giáo 
dục, cải tạo phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ, góp phần vào công tác đấu 
tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; Trung tá Hà Thị Lan Hương - 
Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - là thạc sỹ đầu tiên và duy 
nhất trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo súng, pháo. 

Trong công tác đối ngoại, chị em đã chủ động, trách nhiệm thực hiện các 
chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tích cực tuyên truyền quảng bá về đất 
nước, con người và phụ nữ Việt Nam, nhiều chị được tin tưởng giao trách nhiệm 
quan trọng trong công tác ngoại giao, khẳng định được thế mạnh của phụ nữ, 
đóng góp không nhỏ vào bảo vệ an ninh quốc gia.  

Từ các phong trào thi đua yêu nước và quá trình phấn đấu không mệt mỏi, 
đội ngũ cán bộ nữ các ngành, các cấp đã từng bước trưởng thành hơn, có nhiều 
đóng góp chung cho sự phát triển của ngành, địa phương. Nhiều chị đã được 
Đảng tin tưởng, giao trọng trách lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và địa 
phương; các chị đã thể hiện tốt vai trò của người quản lý, lãnh đạo, phát huy tinh 
thần trách nhiệm, dân chủ, minh bạch trong quản lý, gần gũi, sâu sát nhân dân.  

5. Các cấp Hội tích cực thi đua xây dựng tổ chức Hội, góp phần xây 
dựng hệ thống chính trị vững mạnh.  

Xác định không có hội viên thì không có tổ chức Hội, không có cán bộ tốt 
thì phong trào của Hội không phát triển, do vậy 5 năm qua, các cấp Hội đã nỗ 
lực không ngừng để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội theo phương châm “sâu một 
việc, biết nhiều việc”, từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng 
yêu cầu công việc trong tình hình mới14; trong 5 năm, 100% cán bộ Hội các cấp 
có ít nhất 01 lần được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; tỷ lệ cán bộ Hội chủ 
                                                 
13 Trong đó, chuyển Mặt trận Tổ quốc các cấp 10,4 tỷ đồng và gửi về TW Hội LHPN Việt Nam 18,6 tỷ đồng 
14 Theo Đề án 664 “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp huyện và cơ sở giai đoạn 2008 - 2012”, Đề án 1891 
“Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN các cấp giai đoạn 2012 – 2017” và các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác.  
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chốt các cấp đạt chuẩn chức danh tăng lên hàng năm.  
Với quyết tâm củng cố và xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, các cấp Hội đã  

có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc 
vận động và hoạt động Hội, đầu tư cho việc thực hiện chức năng đại diện, chăm 
lo lợi ích thiết thực, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ, quan tâm 
kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ quan 
chuyên trách các cấp Hội chú trọng cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, dần khắc 
phục tính hành chính. Cán bộ chuyên trách Hội bám sát cơ sở, tham gia phong 
trào dân vận khéo, dự sinh hoạt hội viên, qua đó phát hiện vấn đề, hướng dẫn cơ 
sở tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, các cấp Hội và cán bộ Hội đã nghiêm túc thực 
hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay” và khắc phục những hạn chế, yếu kém của tổ chức 
và cá nhân cán bộ Hội ở tất cả các cấp; có những giải pháp cụ thể, thiết thực để 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên phụ nữ; coi 
trọng công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm 
tra.  

Các điển hình về xây dựng tổ chức Hội có thể kể đến là Hội LHPN thành 
phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thành lập tổ tư vấn cộng đồng ở 2.040 chi hội, 
khu phố, ấp với 7.133 thành viên là luật gia, luật sư, nhà giáo, bác sỹ...; đồng 
thời là đơn vị đầu tiên trong cả nước vận hành cổng đào tạo trực tuyến dành cho 
cán bộ, hội viên, phụ nữ; Hội LHPN huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
vận động trang bị máy tính, máy in cho các chi Hội, vận động để trao học bổng 
cho hơn 500 em học sinh, huyện đã xây dựng mô hình Tổ phụ nữ từ thiện tại 3 
xã để vận động, trao tặng gạo, tập vở, tiền mặt cho gần 300 phụ nữ nghèo; Hội 
LHPN xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có nhiều thành tích trong 
vận động phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua nhiều hình thức như vận động chị 
em trồng cây chít phát triển kinh tế, không vượt biên trái phép, không di dịch cư 
tự do…qua đó, chị em đã tham gia và gắn bó với tổ chức Hội.  
 Từ hiệu quả phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chất 
lượng hội viên và cơ sở Hội ngày càng được nâng lên. Số cơ sở Hội xuất sắc 
hàng năm luôn đạt trên 50%, năm 2014 số cơ sở Hội yếu kém chỉ còn dưới 1%. 
Nhiều mô hình tập hợp hội viên có hiệu quả được hình thành và nhân rộng; chị 
em phụ nữ với độ tuổi, sở thích, nghề nghiệp, đối tượng khác nhau đã có được 
hình thức sinh hoạt phù hợp, đặc biệt là với nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, nữ 
công nhân, nữ trí thức, nữ doanh nhân. Hội cũng đã thành lập được hai tổ chức 
thành viên là Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam; 
công tác vận động, tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm hơn, 
bước đầu có kết quả tốt.  
 Với những nỗ lực cố gắng của các cấp Hội từ TW đến địa phương, đến cuối 
năm 2014, Hội đã có 15.173.826 hội viên (71,9%), tăng 427.790 hội viên so với 
năm 2010; hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, vai trò của tổ chức Hội 
ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững 
mạnh. Hầu hết các cấp Hội đều được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, là một 
trong các đoàn thể dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương.  
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*    * 

* 

 Với tinh thần hăng hái thi đua, năm năm qua, các cấp Hội và cán bộ, hội 
viên, phụ nữ vô cùng tự hào đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu thi đua và phần thưởng 
cao quý của Đảng, Nhà nước:  

- Huân chương Sao vàng (lần 2) 

- 3260 Huân chương Độc lập các hạng;  

- 6116 Huân chương Lao động các hạng; 

- 1003 Cờ thi đua và 17318 Bằng khen của Chính phủ; 

- 81 Anh hùng Lực lượng vũ trang; 4 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 

- 162 Chiến sỹ thi đua toàn quốc. 

Nhiều hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm liền trong 
phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 

đình hạnh phúc”; nhiều chị là cán bộ Hội giỏi, lao động tiến tiến, chiến sĩ thi đua 
cơ sở, Nhà giáo nhân dân, vận động viên xuất sắc....  

III. Đánh giá chung 

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nội 
dung toàn diện, thiết thực, cách làm sáng tạo, linh hoạt, đã thu hút được sự tham 
gia, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp phụ nữ. Những kết quả đạt được chứng 
tỏ sức sống mạnh mẽ và sức bền của phong trào thi đua; được các cấp ủy đảng, 
chính quyền đánh giá cao, không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho phụ nữ 
mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương, đất nước. Thông qua phong trào thi đua và cuộc vận động, 
những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng kịp 
thời, tạo sự khích lệ và có sức lan toả trong cộng đồng.  

Có được thành tích trên là nhờ có sự vận dụng đúng đắn và tổ chức thực 
hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; sự hưởng ứng 
tích cực của các tầng lớp phụ nữ; sự nỗ lực cố gắng không ngừng của Hội LHPN 
các cấp trong phát động và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 
Đại hội chúng ta nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của cán bộ, hội 
viên, phụ nữ cả nước trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; 
nhiệt liệt hoan nghênh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tham dự 
Đại hội hôm nay cùng hàng ngàn tập thể, tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên các 
lĩnh vực, ở mọi miền Tổ quốc đã đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, tích 
cực xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng 
Đảng, Chính quyền, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và các mục tiêu phát triển 
kinh tế, xã hội đất nước.    

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua và 
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công tác thi đua khen thưởng của Hội thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: 
- Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc” tuy đã được triển khai tới nhiệm kỳ thứ ba nhưng việc đánh 
giá kết quả đạt được chưa thật khoa học, phạm vi đánh giá chủ yếu mới trong hội 
viên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện 
tuy đạt kết quả cụ thể nhưng chưa đồng đều, có nơi còn mang tính hình thức.  

 - Chưa có nhiều hình thức hiệu quả về tuyên truyền, học tập nội dung 
Phong trào thi đua và Cuộc vận động, nhất là đối với phụ nữ vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; công tác xây dựng điển hình 
chưa được thực hiện thường xuyên; chưa chú trọng hình thức biểu dương điển 
hình kịp thời tại Chi hội, cơ sở Hội.  
  - Một số cấp Hội chưa nhận thức hết ý nghĩa, tác dụng to lớn của công tác 
thi đua, khen thưởng nên chưa đầu tư đúng mức cho công tác thi đua khen 
thưởng. Đội ngũ cán bộ Hội làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số nơi 
chưa được đào tạo. Công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng ở một 
số nơi chưa thường xuyên.  

Từ kết quả đạt được, những hạn chế và thực tiễn quá trình chỉ đạo phong 
trào thi đua yêu nước năm năm qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

Một là: Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước để phát động thi đua phù hợp với đặc thù của phụ nữ và 
tổ chức Hội. Coi trọng việc nâng cao nhận thức để cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu 
phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng có tác động to lớn đến việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và đem lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, từ đó 
khuyến khích được sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội và phát huy vai trò 
chủ thể của phụ nữ.  

Hai là: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc” đã đi vào cuộc sống, phù hợp với phụ nữ và công tác Hội 
nên cần được tiếp tục thực hiện, từng thời điểm có phát động các đợt thi đua 
ngắn hạn, dài hạn, tập trung giải quyết những việc khó. Tổ chức thực hiện phải 
tính đến tính đặc thù từng vùng miền, đặc điểm dân tộc, đặc thù của phụ nữ.  

Ba là: Gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng; khen thưởng đúng thành 
tích và kịp thời, coi trọng tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp từ các 
địa phương, đơn vị; làm tốt công tác phát hiện, xây dựng điển hình giới thiệu, 
tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, sơ, tổng kết, rút 
kinh nghiệm các đợt thi đua, phong trào thi đua, cuộc vận động; chú trọng đề 
cao những sáng kiến từ cộng đồng và nhân rộng các giải pháp sáng tạo của các 
địa phương. 

Bốn là: Chú trọng xây dựng bộ máy cán bộ làm công tác thi đua khen 
thưởng nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, khách quan.  

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 
GIAI ĐOẠN 2015- 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 
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  Trong năm năm tới, đất nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng 
để sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Với những thời cơ 
và thách thức cả trong và ngoài nước, đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, 
các cấp, các ngành, trong đó có Hội LHPN và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Phát 
huy kết quả đạt được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào 
thi đua yêu nước, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua và và công tác thi đua 
khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo là: 

 I. Mục tiêu: 
  Vận động các tầng lớp phụ nữ đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, 
tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Đại hội 
đại biểu PNTQ lần thứ XI, XII phát động; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng 
công tác thi đua khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhằm tạo sự chuyển biến 
tích cực trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực 
hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước.  

II. Nhiệm vụ và giải pháp: 
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW 

ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng”, Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy 
định về công tác Thi đua Khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam. 

Thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu về ý nghĩa 
tích cực và mục tiêu của phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội, của Nhà 
nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm và tích 
cực hưởng ứng.  

2. Căn cứ vào phong trào thi đua yêu nước chung của đất nước, tổ chức 
nghiên cứu để xác định các nội dung thi đua phù hợp và phát động phong trào 
thi đua trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ 
XII (2017). Từ nay đến năm 2017 tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ 

tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận 
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm 
chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” nhằm tiếp tục học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. 

3. Chỉ đạo các cấp Hội căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, của 
Hội, của địa phương và đặc điểm các tầng lớp phụ nữ để có các hình thức phù 
hợp vận động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Lựa chọn những 
nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, nhiệm vụ khó đưa vào nội dung thi đua hàng năm. 

 Chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện có kết quả công tác phát hiện, bồi 
dưỡng, nhân rộng điển hình ở các vùng miền, các lĩnh vực. Có các hình thức 
tuyên truyền, phát huy vai trò các điển hình tiêu biểu nhằm tạo sự lan toả trong 
cộng đồng.    

4. Tiếp tục cải tiến cách đánh giá thi đua và công tác khen thưởng, đảm 
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bảo tính chính xác, thực chất để công tác thi đua khen thưởng là động lực hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua gắn với đánh giá thực 
hiện nhiệm vụ chính trị một cách cụ thể. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá 
nhân tại cơ sở, nhất là cơ sở vùng sâu xa, biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số, 
người lao động trực tiếp, các cơ quan, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.   

5. Kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy và cán bộ làm công tác thi 
đua khen thưởng. 

 
Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những 

người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đại hội thi đua yêu nước Hội 
LHPN Việt Nam lần thứ III kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước phát huy 
truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
PNTQ lần thứ XII, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. 

-------- ------- 


