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Những đóng góp của phụ nữ vào chương trình xây dựng NTM 

từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” 

(Tham luận của đại biểu Bùi Thị Diên  

Chi hội trưởng chi hội PN xóm Rường, xã Trung Bì, Kim Bôi, Hòa Bình) 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Kính thưa Đại hội! 

 

Tôi là Bùi Thị Diên, người dân tộc Mường, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 

Rường - xã Trung Bì - huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào 

được về dự Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III.  

Được sự cho phép của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin tham luận về cách triển khai 

thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của chi hội Thôn 

Rường.  

Chi hội phụ nữ thôn Rường, xã Trung Bì (Kim Bôi) có 86 hội viên, 4 tổ hội. 

Trong những năm qua, chi hội đã triển khai các phong trào thi đua gắn với các hoạt 
động, công tác Hội một cách sôi nổi, hiệu quả. Cán bộ, hội viên (CBHV) đoàn kết 

chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 

nhiệm vụ của hội cấp trên. Đặc biệt, chi hội đã thực hiện phong trào phụ nữ chung sức 

xây dựng nông thôn mới gắn với CVĐ “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đạt kết 
quả thiết thực. 

Năm 2011, chi hội được Hội LHPN huyện chọn xây dựng mô hình điểm thực 

hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Tôi thực sự băn khoăn, lo lắng khi 

nhận nhiệm vụ làm điểm vì 08 tiêu chí của Cuộc vận động là rất rộng, bao trùm các 

lĩnh vực kinh tế, gia đình, giáo dục, dinh dưỡng, dân số, phòng chống tội phạm và tệ 

nạn xã hội, môi trường.  

Khi bắt tay vào thực hiện, chúng tôi gặp nhiều khó khăn thách thức: tỷ lệ hộ 

nghèo còn cao, còn nhiều thói quen sinh hoạt thiếu vệ sinh, đồ đạc bếp núc bừa bộn, 

có hội viên giữ sạch nhà nhưng bỏ rác ra đường, cây cỏ ngập 2 bên đường, nước thải 
đọng thành bùn. Là người đứng đầu chi hội, tôi hiểu đây là việc khó, nhưng vẫn phải 

quyết tâm làm. Đầu tiên, tôi tổ chức tuyên truyền tới 100% hội viên về nội dung của 8 

tiêu chí, khảo sát, nắm tình hình từng hộ gia đình hội viên nông dân, chọn 4 hộ tiêu 

biểu đạt các tiêu chí và tổ chức cho chị em đến thăm quan học tập, đồng thời kiến nghị 
đề xuất với cấp ủy, chính quyền thôn tạo điều kiện và ủng hộ, động viên. Hội LHPN 

xã cũng đã triển khai in ấn tờ cam kết để chi hội phát tới từng hộ hội viên hướng dẫn 

treo tường để dễ nhìn, dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Sau đó tổ chức cho chị em đăng ký đồng 

thời tuyên truyền vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, chúng tôi luôn trao đổi kiến thức, nêu cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm, chủ động tham gia các cuộc họp khu dân cư, các buổi sơ kết, tổng 
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kết, để lồng ghép tuyên truyền cho dân nghe, dân hiểu….Qua đó nhận thức của hội viên 

được nâng lên và đồng tình ủng hộ.  

Tuy nhiên, từ thay đổi nhận thức đến thay đổi hành vi không phải là dễ. Ban 

đầu, các hội viên còn e dè và có một số ý kiến tiêu cực của một bộ phận người dân còn 

ỷ lại, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Thấy vậy, tôi đã chủ động dậy từ 5 giờ sáng 

trong 4 ngày liên tục ra ngõ nhặt túi nilong và rác nhỏ từ đầu làng đến cuối ngõ. Gặp 

chỗ ngõ nhà ai bẩn nhất, tôi vừa nhặt giúp vừa nhắc nhở nhẹ nhàng. Sau một thời gian 

tôi theo dõi thấy rác và nước thải ra đường ít đi. Mừng quá, tôi đã vận động chị em 

tham gia hoạt động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm 2 lần/tháng. Đồng thời nhắc nhở 

hội viên và nông dân tự làm chỗ xử lý rác thải tại gia đình. Cứ như vậy chị em đã tạo 

thành phong trào “vệ sinh cộng đồng”. Đến nay mỗi buổi sáng lao động thu hút 90% 

hội viên tham gia, trở thành phong trào vệ sinh công cộng thường xuyên.  

Chi hội còn thành lập các nhóm giúp nhau mua đồ dùng trong bếp, mỗi tháng 

tiết kiệm từ 20 - 100 nghìn đồng giúp nhau như mua chạn bát; tổ có điều kiện hơn mua 

giúp nhau bếp ga, xoong nồi, máy lọc nước, làm nhà tiêu hợp vệ sinh…  

Thực hiện mô hình 5 không 3 sạch gắn liền với xây dựng nông thôn mới, năm 

2014 chi hội Rường được nhận nhiệm vụ vận động các hộ gia đình ủng hộ làm rãnh 

thoát nước. Tuy nhiên trong quá trình làm rãnh chi hội gặp không ít khó khăn trong 

việc vận động bà con hiến đất. Trước tình hình đó, tôi đã chủ động phối hợp với các 

ban, ngành, đoàn thể trong thôn, xã tổ chức họp khu dân cư cùng bàn bạc tìm ra giải 
pháp. Đồng thời tổ chức sinh hoạt chi hội tuyên truyền về những “tấm gương” tự 

nguyện hiến đất không đòi hỏi đền bù, vận động và giải thích cho chị em hiểu. Sau các 

buổi sinh hoạt đó đã có 46 hộ hội viên hiến 100m
2
 đất và 1500m tường rào, bảo đảm 

kịp thời gian cho đơn vị thi công. 

Qua một thời gian thực hiện, chi hội phụ nữ thôn Rường đã căn bản thực hiện 

tốt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 16 hộ (năm 2011) 

xuống còn 5 hộ (năm 2014). Chi hội và khu dân cư không có người vi phạm pháp luật 

và mắc tệ nạn xã hội. Năm 2011, 16 hộ có người say rượu, gây mất trật tự, nay giảm 

xuống còn 3 hộ. Chi hội thôn Rường từ 2006 đến nay không có người sinh con thứ 3. 

Hàng tháng duy trì được nề nếp dọn vệ sinh đường làng, phân công mỗi hội viên phụ 

trách một đoạn đường tự quản; xây dựng 3 nhóm tiết kiệm hỗ trợ hộ hội viên khó khăn 

hơn mua sắm bếp ga và vật dụng cần thiết trong bếp; sử dụng thực phẩm an toàn; 

100% hộ hội viên sử dụng nước sạch; 95% hộ trong thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 82% 

số hộ đạt 8 tiêu chí của CVĐ... 

Kính thưa Đại hội! 

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, tại Đại hội này, thay mặt chi 

hội Thôn Rường, tôi xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp một cách thiết 

thực vào chương trình xây dựng Nông thôn mới, làm cho quê hương mình ngày càng 

giàu đẹp hơn. Đồng thời xin kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm 
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tới việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số để có thể phát triển 

nhiều hơn nữa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cuối cùng tôi xin được trân trọng cảm ơn Đại hội đã cho phép tôi được phát 

biểu tham luận về những thành tích mà chi hội phụ nữ thôn Rường đã đạt được trong 5 

năm qua. 

 Kính chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 


