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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            
VỚI CÔNG TÁC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG HỘI 

 

 Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Kính thưa Đại hội! 

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn có nhiều thuận lợi, thời cơ 

song không ít thách thức trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong 5 năm qua, 

với tinh thần “ Thi đua là yêu nước”, các cấp Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh 

đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận 62 của 

Bộ Chính trị; vận động, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 03 về học tập, làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao 

động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động, tích cực 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng  bộ thành phố, Đại hội phụ nữ các cấp, hướng tới mục tiêu 

Bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ.  

I. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua 

1. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút, phát triển hội viên :  

Với quan điểm: Vận động, tập hợp được nhiều phụ nữ tự nguyện tham gia 

vào Hội,  tích cực gắn bó với hoạt động Hội là yếu tố quan trọng, hàng đầu tạo 

nên sức mạnh, sự thành công trong hoạt động của tổ chức Hội, Hội LHPN 

Thành phố đã kiên trì thực hiện phương châm: ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức 

Hội. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố đã tập trung chỉ đạo với nhiều biện 

pháp sáng tạo, hiệu quả:  

Một là, Chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, thống kê thực chất về số lượng, đối 

tượng hội viên, phụ nữ trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng đặc thù 

như nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ tiểu thương, nữ tu, nữ thanh niên, nữ công 

nhân...  

Hai là, Tập trung đầu tư nâng chất lượng các hoạt động, sự kiện với 

những hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Tính đến nay, 

tỷ lệ thu hút hội viên là 74,59%, trong đó tỷ lệ thu hút hội viên là nữ trí thức, nữ 

doanh nhân, nữ thanh niên tăng so với đầu nhiệm kỳ, cụ thể: hội viên là nữ trí 

thức tăng 10,67%, nữ doanh nhân tăng 23,14% và nữ thanh niên tăng 1,45%  

Ba là, Thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 

cũng như hình thành mới các CLB, tổ, nhóm, đến nay toàn Thành phố có 74 loại 

hình tập hợp phụ nữ với 5.337 CLB, Tổ, nhóm, thu hút 184.505 thành viên tham 

gia, trong đó có nhiều mô hình tập hợp mới như: câu lạc bộ Nữ Luật sư, Nữ trí 

thức, CLB phụ nữ nhập cư, nữ chủ nhà trọ. Với các loại hình câu lạc bộ: Xây 

dựng gia đình hạnh phúc; gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội; gia đình nuôi, 

dạy con tốt,… Đặc biệt, nhằm đổi mới trong lĩnh vực tư vấn cộng đồng để tư vấn 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, qua đó nâng cao uy tín, 

vai trò của tổ chức Hội trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các 



 2

cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của giới, góp phần thực hiện 

tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các 

cấp Hội đã tập trung triển khai thực hiện mô hình Tổ Tư vấn cộng đồng tại Chi 

Hội Phụ nữ khu phố/ấp, vận động, tập hợp và phát huy lực lượng trí thức nói 

chung, nữ trí thức nói riêng tham gia tích cực với tinh thần tình nguyện vì cộng 

đồng. Đến nay, toàn Thành phố có 2.040 Tổ tư vấn cộng đồng / 2.040 Chi Hội 

Phụ nữ khu phố, ấp (đạt 100%) với 7.133 thành viên, trong đó, 1,96% thành viên 

là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ, giảng viên; 2,76% thành viên là luật sư, luật gia; 

3,86% là giáo viên. 

2. Mô hình “Diễn đàn hội viên: Nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Hội 

trong tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền 

làm chủ và tinh thần trách nhiệm của hội viên trong việc tham gia đóng góp các 

giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào Hội, xây dựng tổ chức Hội phát triển 

vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã triển khai mô hình “Diễn đàn 

hội viên” và hàng năm, tổ chức tại Hội LHPN 322 phường, xã, thị trấn. 

Thông qua “Diễn đàn hội viên”, hội viên được bày tỏ tâm tư, tình cảm, 

nguyện vọng; giúp hội viên thể hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm và quyền 

hạn của mình, mạnh dạn chia sẽ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đóng góp 

xây dựng tổ chức Hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Cũng qua diễn đàn, tổ chức Hội thực hiện 

việc nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ ngày càng tốt hơn, qua đó 

tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, hỗ trợ Hội thực hiện tốt phong trào 

phụ nữ và hoạt động Hội tại địa phương; có những hỗ trợ giải quyết kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc của hội viên phụ nữ, trên cơ sở đó bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ hiệu quả; định hướng hoạt động Hội sát 

với thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng hội viên, phụ nữ và 

đặc thù của từng địa phương.  

3. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, vận 
động thực hiện xã hội hóa công tác Phụ nữ. 

Nhằm vận động thực hiện xã hội hóa trong công tác phụ nữ, tạo nguồn lực 

cho hoạt động Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Hội 

tăng cường các hoạt động phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, 

các tổ chức xã hội để hỗ trợ hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 

Hội. 5 năm qua, Hội LHPN Thành phố đã ký chương trình phối hợp, liên tịch 

với 13 đơn vị sở, ban ngành thành phố, vận động nguồn kinh phí phối hợp hoạt 

động là 56,8 tỷ đồng. 

Nổi bật là xây dựng và mở rộng Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại xã Phước 

Hiệp; công trình “Vận động, xây dựng 02 điểm giữ trẻ gia đình tại quận Bình 

Tân và quận Thủ Đức”; dự án “Hỗ trợ vốn phụ nữ sản xuất, kinh doanh, phát 

triển kinh tế”;…. Đặc biệt phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển 

khai, thực hiện Chương trình Đào tạo trực tuyến về kiến thức, kỹ năng công tác 

xã hội cho cán bộ Hội các cấp với số tiền là 3,4 tỷ đồng; Dự án xây dựng phần 
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mềm quản lý hồ sơ hội viên và sổ sách, văn bản trong hệ thống Hội là 1,6 tỷ 

đồng; chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng Thành phố tăng cường chất 

lượng, nội dung tin, bài về phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Thành phố, đổi 

mới nội dung phát sóng chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống” của Đài Truyền 

hình Thành phố; chuyên mục “Chương trình phát thanh phụ nữ” của Đài Tiếng 

nói nhân dân Thành phố. Hàng năm, có khoảng 500 tin, bài, phóng sự về các 

hoạt động thực hiện Đề án 343 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người 

Lao động, Phụ nữ Thành phố, Pháp luật, Công an, Doanh nhân Sài Gòn,… Thực 

hiện hơn 700 chương trình và tin bài trên Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố với 

Chương trình “Phụ nữ ngày nay”, “Bình đẳng giới từ nhận thức đến hành động”, 

“Cuộc sống muôn màu”,…; Đài Truyền hình Thành phố với chuyên mục “Phụ 

nữ và cuộc sống”, “Góc nhìn phụ nữ”,… Tuyên truyền 07 chương trình, trong 

đó có 02 chương trình phỏng vấn giới thiệu về nội dung cơ bản của Đề án 343; 

04 chương trình tọa đàm trong tiểu thương, nữ công nhân nhà trọ, nữ nông dân, 

nữ thanh niên và 01 chương trình tiểu phẩm “Gió mới” tuyên truyền các phẩm 

chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.  

4. Thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai – Chắp cánh 
ước mơ: 

Góp phần cùng các ngành, các cấp và các đoàn thể trong cả nước thực 

hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, từ năm 1990 Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai vận động xây dựng quỹ học 

bổng mang tên người nữ Bí thư Thành ủy đầu tiên của Sài Gòn - Gia Định:  chị 
Nguyễn Thị Minh Khai. 

Qua 25 năm thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đã 

có 221.936 lượt em học sinh, sinh viên thụ hưởng từ chương trình; chắp cánh 

ước mơ cho 41.749 em thành đạt. Trong đó, có 657 em là Doanh nhân, 283 em 

phục vụ trong quân đội, 1.113 em công tác trong ngành khoa học kỹ thuật, 

10.915 em hiện là công nhân viên, nhân viên của các cơ quan Nhà nước, Công 

ty nước ngoài, 14.094 em là công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp và 14.687 em 

làm việc trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. 

 II. Những danh hiệu chính đã đạt trong 5 năm qua: 

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Thành phố đều được nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua 

của Trung ương Hội và Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố. Năm 2010 

và 2012, được nhận Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố. Năm 2011, 

được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động 

hạng III. Năm 2012 nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Năm 2014, được nhận Giải 

thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; năm 2015, được nhận Giải thưởng 

môi trường Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.  

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Kính thưa Đại hội! 
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Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh rất tự hào về Thành phố mang tên 

Bác Hồ kính yêu, tự hào về những thành quả mà thành phố có được qua 40 năm 

trưởng thành và phát triển, tự hào về lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng thành 

phố của bao thế hệ phụ nữ Sài Gòn – Gia Định; để không ngừng sáng tạo, năng 

động, đổi mới trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội thành phố. Trong thời 

kỳ hội nhập và phát triển hiện nay, Hội LHPN Thành phố xác định “Đổi mới là 

mệnh lệnh trái tim”, là phương châm hành động của các cấp Hội để đáp ứng yêu 

cầu phát triển của một thành phố lớn, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ 

nữ, đặc biệt là giữ vững thành tích của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 

thành phố mà bao thế hệ phụ nữ gây dựng, vun đắp. 

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và 

thành công. 
 


