
BÁO CÁO THAM LUẬN  
TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HỘI LHPN VIỆT NAM LẦN THỨ III 

(Hội LHPN phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,  

Kính thưa Đại hội! 

Phường Chương Dương nằm toàn bộ ngoài đê sông Hồng, địa bàn phường 

được chia thành 85 tổ dân phố, với trên 6 nghìn hộ dân, 21.717 nhân khẩu; số người 

lao động ngoại tỉnh đến làm ăn sinh sống cao (1800 - 2.400 người). Chủ yếu là các địa 

bàn dân cư ở bờ ven sông Hồng, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. 

    5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Chương Dương, sự chỉ đạo 

trực tiếp của Hội LHPN Quận, Hội LHPN phường đã chủ động vượt qua khó khăn 

thách thức, tự tin, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào 

việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng phường Chương 

Dương ngày càng giàu đẹp. 

Kính thưa các quý vị đại biểu,  

Phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chủ trong mọi hoạt động, Hội phụ nữ 

phường đã bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN quận Hoàn Kiếm, sự chỉ đạo trực tiếp của 

Đảng ủy phường Chương Dương, xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, có 

trọng tâm trọng điểm, tổ chức ký giao ước thi đua tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ.  

Hằng năm Hội xây dựng các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp nguyện 

vọng của phụ nữ. Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, phát động các đợt 

thi đua cao điểm, ngắn ngày với chủ đề cụ thể, thiết thực; tạo khí thế thi đua sôi nổi, 

rộng khắp trong toàn phường; Lồng ghép tổ chức phong trào phụ nữ với việc thực hiện 

các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng người Hà Nội "Thanh lịch - Văn minh", đề án 

"Văn hóa ứng xử người phụ nữ Thủ đô" … gắn với việc tiếp tục "Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô 

lãng phí và xây dựng văn hóa ứng xử vào tiêu chuẩn đăng ký, bình xét danh hiệu 

người phụ nữ "Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch". Các chi hội đã động 

viên hội viên lựa chọn đăng ký những nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện, nhu cầu 

của mỗi người để việc thực hiện phong trào đạt kết quả cao như: thực hiện nếp sống 

văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; mô hình "Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ 

nữ và trẻ em nghèo quận Hoàn Kiếm",  phong trào "Nuôi lợn nhựa", thành lập các "Tổ 

tiết kiệm" tại chi hội, nhóm tiết kiệm tín dụng... Phong trào đã góp phần nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, giúp chị em vượt khó khăn, phấn khởi tự tin vươn 

lên trong cuộc sống, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.  

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", 12/12 chi hội có 

đăng ký tuyến phố xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản; duy trì nề nếp tổng vệ sinh 

sáng thứ bảy hàng tuần, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị sạch đẹp; mô hình "Hạn 

chế sử dụng túi nilon", "Gia đình tiết kiệm năng lượng"… Bên cạnh đó việc đẩy mạnh 

thực hiện cuộc vận động được quan tâm làm tốt. Hội phụ nữ đã tổ chức hội nghị tọa 

đàm nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động gắn với tiếp tục duy trì hiệu quả 

các đoạn đường, tuyến phố phụ nữ tự quản trên địa bàn. 
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Công tác phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục được duy trì và phát huy thông qua 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tổ chức 

tọa đàm bàn biện pháp vận động cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai, hỗ trợ gia 

đình người nghiện vay vốn phát triển kinh tế. Trong 5 năm đã có 20 người nghiện 

được cán bộ hội viên giúp đỡ, có 30 lượt gia đình người nghiện được vay vốn phát 

triển kinh tế với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Từ phong trào "Phòng chống ma túy 

từ gia đình" các chi hội đã duy trì có hiệu quả "Tổ phụ nữ 2 không 1 có", "Tổ phụ nữ 

trong sạch", Câu lạc bộ B93… đã góp phần quan trọng cùng với chính quyền, các ban 

ngành đoàn thể ngăn chặn sự gia tăng của các TNXH trên địa bàn phường, giữ gìn trật 
tự ATXH và sự bình yên của mỗi gia đình. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Hội phụ nữ phường và các chi 

hội đã phát động cán bộ hội viên xây dựng tủ sách "Giáo dục kiến thức pháp luật và 

gia đình" với nhiều chuyên mục, đồng thời chú trọng đổi mới nội dung và hình thức 

tuyên truyền có quy mô lớn, có sức hấp dẫn thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, mang ý 

nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc như: Ngày hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, ngành hàng 

của phụ nữ; hội thi "Chi hội trưởng phụ nữ cơ sở giỏi", "Liên hoan hát ru và hát dân 

ca"…Tổ chức sinh hoạt hội viên theo các chuyên đề, các loại hình câu lạc bộ, tổ chức 

giao lưu, tọa đàm trao đổi kiến thức. Các chi hội đã quan tâm xây dựng mạng lưới 

cộng tác viên và hội viên nòng cốt để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và phối 

hợp giải quyết những bức xúc của phụ nữ liên quan đến đời sống dân sinh, đến chế độ 

chính sách. Với việc lựa chọn nội dung phù hợp và đổi mới phương pháp, hình thức 

tuyên truyền, hằng năm có trên 90% CBHV được tiếp cận thông tin tuyên truyền của 

Hội, qua đó chị em định hướng đúng đắn và nâng cao hiểu biết về vai trò, trách nhiệm 

của cá nhân và gia đình trong xây dựng kỷ cương văn minh đô thị, góp phần ổn định 

trật tự an toàn xã hội. 

Trong những năm qua Hội phụ nữ phường đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên 

truyền luật pháp chính sách liên quan đến Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia 

đình… tới cán bộ chủ chốt các chi bộ địa bàn dân cư, chính quyền, các ban ngành 

đoàn thể, đảng viên và cán bộ hội viên phụ nữ. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các 

dự thảo Luật, các chương trình nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ động tham 

mưu, đề xuất thực  hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em. Phối 

hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức tập huấn kiến thức về: giới, Luật Bình 

đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình… nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy 

bình đẳng giới tới cán bộ hội viên và cán bộ các cấp ủy đảng, chính quyền từ phường 

tới các địa bàn dân cư. Các chi hội tích cực tham gia các tổ hòa giải và phối hợp giải 
quyết thành công nhiều vụ việc tại địa bàn dân cư, không để khiếu nại vượt cấp. Trong 

5 năm đã phối hợp hòa giải thành công trên 20 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 

chủ yếu là về  trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. 

 

Kính thưa Đại hội! 

Về việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội phụ nữ phường cũng như các chi 

hội đã có nhiều biện pháp sáng tạo; tăng cường phối hợp với Ngân hàng chính sách xã 

hội khai thác các nguồn vốn giúp chị em mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, huy 

động nguồn vốn từ các nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, tập huấn nâng cao năng lực 

quản lý vốn cho cán bộ Hội, thực hiện mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Hiện nay 

Hội đã khai thác và quản lý gần 40 tỷ đồng vốn cho trên 10 nghìn lượt phụ nữ vay phát 
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triển kinh tế. Bên cạnh đó duy  trì hoạt động trên 200 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm 

với 4.166 nghìn thành viên tham gia, huy động được trên 5 tỷ đồng tiền tiết kiệm từ 

các nhóm, tiếp tục cho trên  3 nghìn lượt hội viên vay. Câu lạc bộ phụ nữ làm kinh tế 

giỏi của phường thường xuyên được kiện toàn, duy trì hoạt động có hiệu quả, giải 
quyết việc làm cho 50 lao động trên địa bàn phường là con em hội viên. Với những 

biện pháp linh hoạt, sáng tạo và nội dung phù hợp, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển 

kinh tế đã thực sự đạt hiệu quả, góp phần không nhỏ vào chỉ tiêu giảm nghèo của 

phường và Quận. 

Đối với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa và phong trào "Phụ nữ Thủ 

đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc". Hội 

phụ nữ phường đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí gia đình văn minh hạnh phúc, vai trò của các thành 

viên trong gia đình, kiến thức nuôi dạy con, văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực gia 

đình, các kiến thức về giới, bình đẳng giới, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, 

người nội trợ thông thái … thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: hội thi nấu ăn, 

gặp mặt, giao lưu, biểu dương các gia đình tiêu biểu, tọa đàm, sinh hoạt các loại hình 

câu lạc bộ, sinh hoạt chi tổ phụ nữ. Kết quả có trên 80% các bà mẹ được hướng dẫn 

các kiến thức kỹ năng về cuộc sống gia đình; hàng năm có 94% gia đình cán bộ, hội 

viên đạt chuẩn mực "Gia đình văn minh - hạnh phúc".  

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN phường Chương Dương đã đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận: 3 lần được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng 

khen đơn vị xuất sắc, 02 lần được Hội LHPN thành phố tặng bằng khen, được Đảng 

ủy, UBND phường, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể trong phường đánh giá là đơn 

vị hoạt động có hiệu quả. 

Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Phát triển" cán bộ hội viên và 

các tầng lớp phụ nữ phường Chương Dương sẽ phát huy truyền thống phụ nữ Thủ đô 

"Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch", quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi 

khó khăn thách thức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua đã đề ra góp phần xây 

dựng phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội thêm giàu đẹp, 

thanh lịch và văn minh. 

Chúc Đại Hội thành công rực rỡ! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 


