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Vai trò, trách nhiệm của Chi Hội trưởng trong hoạt động công tác Hội  
và phong trào phụ nữ giai đoạn 2010 - 2015 

(Tham luận của đại biểu Phạm Mỹ Thanh 
 Chi Hội trưởng phụ nữ khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) 

 

 

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Tôi tên Phạm Mỹ Thanh, dân tộc kinh, hiện là ủy viên Ban Thường vụ 

Hội LHPN thị trấn Năm Căn, Chi Hội trưởng phụ nữ khóm 7, thị trấn Năm Căn, 

huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc quý lãnh đạo, quý 

vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công 

tốt đẹp. Được sự cho phép của Ban tổ chức Đại hội, tôi tham luận về vai trò, 

trách nhiệm của Chi Hội trưởng trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.  

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Chi Hội Phụ nữ Khóm 7, thị trấn Năm Căn được chia tách từ Chi hội 

Phụ nữ Khóm 1 vào năm 2010, đây là địa bàn có đông dân cư sinh sống. Hiện 

nay Khóm 7 có 347 hộ thường trú, 31 tạm trú; có 326 hộ có phụ nữ với 462 chị 
từ 18 tuổi trở lên, số hội viên là 418 chị đạt 90,47%. Trong đó hội viên  kinh 

doanh, mua bán: 227 chị, cán bộ, công chức: 38 chị, 153 hội viên có nhà ở tại 

khóm 7 nhưng đi nuôi tôm ở xã khác. Với điều kiện đặc thù của phụ nữ trong 

khóm nên việc tổ chức hội họp, sinh hoạt đòi hỏi phải linh hoạt, sắp xếp thời 

gian phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mặc dù điều kiện khó khăn nhưng chị 
em hội viên nhiệt tình tham gia các cuộc họp và tham gia các phong trào của 

Hội và địa phương phát động; lại tích cực lao động, sản xuất nên đời sống của 

hội viên phụ nữ trong khóm tương đối ổn định.  

Với trách nhiệm là đảng viên, Chi Hội trưởng phụ nữ Khóm 7, bản thân 

luôn nỗ lực, cố gắng đổi mới cách làm, đưa các phong trào thi đua và hoạt động 

Hội đến với hội viên, phụ nữ.   

Thứ nhất, tôi xin nói về công tác vận động, tập hợp phụ nữ vào tổ 
chức Hội thông qua mô hình “Xóa hộ trắng hội viên”. Để thực hiện được mô 

hình này, tôi nhận thấy trước hết phải cùng với các tổ trưởng tiến hành rà soát 

thực trạng các hộ gia đình thường trú, tạm trú trên địa bàn, qua đó nắm số lượng 

và phân loại phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tìm hiểu lý do vì sao chị em chưa vào 

Hội. Để vận động chị em vào Hội, tôi vừa kết hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 

vừa tuyên truyền cho chị em hiểu rõ hơn về tổ chức Hội, về hoạt động của Hội 

phụ nữ. Để chị em tin tưởng, tôi luôn gần gũi, lắng nghe, kịp thời động viên, hỗ 

trợ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của chị em, tích cực vận động chị em đi 

sinh hoạt; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như hội thi nấu ăn, giao lưu văn 

nghệ, hái hoa dân chủ…để chị em tham gia. Ngoài ra, tôi còn đề xuất với Hội 

PN thị trấn, Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm của Hội LHPN tỉnh Cà 

Mau, Trung tâm dạy nghề của huyện mở các lớp dạy nghề: may, thêu, nấu ăn, 

làm bánh, làm hoa, kết cườm…góp phần tạo việc làm cho chị em. Thông qua 
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các buổi sinh hoạt, tôi lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phẩm chất đạo đức phụ nữ 

Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và cuộc vận động “Xây dựng 

gia đình 5 không 3 sạch”. Bên cạnh đó, tôi còn mạnh dạn vận động chị em khá 

tiết kiệm, góp vốn xoay vòng giúp chị em khó khăn vay để phát triển kinh tế… 

Một số chị em thấy được lợi ích khi tham gia vào tổ chức Hội nên hưởng ứng 

tích cực, từ đó tạo sự lan tỏa đến phụ nữ trên địa bàn, rất nhiều chị đặt vấn đề 

xin vào Hội. Từ năm 2010-2012, phát triển 85 hội viên, nâng tổng số hội viên từ 

280 lên 375 chị (đạt 81,16%). Cuối năm 2012, Khóm 7 được Hội LHPN thị trấn 

công nhận chi hội đạt chuẩn “Xóa hộ trắng hội viên”, tiếp tục từ đầu năm 2013 

đến nay phát triển thêm 133 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn chi hội lên 418 

hội viên (đạt 90,47%). 

Thứ hai là công tác vận động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 

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

đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”. Để làm được công việc này, trước hết bản thân tôi và người thân phải 

luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tham gia các lớp tập huấn, 

các cuộc họp do khóm, ấp tổ chức; luôn gương mẫu trong cuộc sống cũng như 

giao tiếp với làng xóm, láng giềng; tích cực sản xuất phát triển kinh tế, gia đình 

có cuộc sống ấm no, hòa thuận (gia đình tôi vừa buôn bán nhỏ, vừa nuôi tôm 

giống). Ngoài việc gương mẫu trong việc làm, tôi còn sưu tầm, biên soạn những 

câu chuyện hay về Bác Hồ để đọc trong các buổi sinh hoạt, phát trên loa truyền 

thanh để chị em học tập và làm theo. Thực hiện tiết kiệm theo gương Bác, chị 
em thành lập mô hình“heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, mỗi năm Chi 

hội tiết kiệm được gần 255 triệu đồng, đến nay số tiền tiết kiệm được 1 tỷ 275 

triệu đồng và 6 tấn gạo, giúp cho 585 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

Thực hiện phong trào tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, chị em 

thành lập 10 tổ tiết kiệm tăng trưởng, qua 2 năm thực hiện tổng số tiền lên đến 

1,8 tỷ đồng giúp 550 lượt chị vay; chi hội vận động xây dựng quỹ “Học bổng” 

hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, mỗi năm hỗ trợ cho 3 em (320.000 đồng/em), từ 

khi thực hiện đến nay đã giúp cho 07 em vào học Đại học, 05 em học nghề, nay 

có việc làm ổn định. Với mô hình “Chiếc áo nghĩa tình”, tôi đến các lớp học 

may đề nghị các học viên ủng hộ quần, áo may được để mang về tặng cho học 

sinh nghèo đầu năm học, mỗi năm từ 90 đến 100 bộ; vận động các hộ gia đình 

có quần, áo còn sử dụng được nhưng không sử dụng nữa, quyên góp lại để tặng 

cho các chị em nghèo có nhu cầu sử dụng, từ khi thực hiện đến nay đã góp được 

580 bộ quần áo. Được sự cho phép của Chi bộ, Ban nhân dân khóm, tôi thường 

xuyên kết hợp với các ngành vận động các hộ kinh doanh, các mạnh thường 

quân  giúp đỡ hộ nghèo, trong 5 năm đã xây dựng và bàn giao 05 “Mái ấm tình 

thương” trị giá trên 100 triệu đồng cho 5 hộ; mỗi năm chi hội nhận giúp đỡ 01 

hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, đã có 7 chị thoát nghèo. Với các 

hoạt động nêu trên chi Hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 

3,19, từ đã tạo uy tín cho tổ chức Hội phụ nữ ở cơ sở. 
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Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp 

phần xây dựng nông thôn mới, tôi cùng với chị em thành lập tổ “Phụ nữ bảo vệ 

môi trường” và thường xuyên đi lượm rác ở những nơi công cộng, giúp chị em ý 

thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh; ngoài ra, tôi còn hướng dẫn chị em phân 

loại rác thải, làm mô hình ủ rác hữu cơ làm phân compot để trồng rau sạch, phần 

rác vô cơ (chai nhựa, bọc nilong…) để chị em bán gây quỹ hoạt động. Chi hội 

của tôi được Ủy ban nhân dân thị trấn chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nhân rộng cho các 

khóm lận cận. 

Thứ ba, với vai trò Tổ trưởng tổ hoà giải và nhóm trưởng “Địa chỉ tin 
cậy cộng đồng”, tôi tích cực trong công tác hòa giải; mỗi khi tiếp nhận đơn yêu 

cầu của chị em, với nhiều cách nắm bắt thông tin, tôi tiếp cận, chia sẻ, động 

viên, phân tích để đối tượng hiểu được đúng, sai, phải quấy. Trong 5 năm, tôi đã 

tham gia hoà giải thành công 32 vụ việc; với nhiệm vụ nhóm trưởng của “Địa 

chỉ tin cậy ở cộng đồng”, tôi luôn cố gắng  tìm hiểu, học tập qua sách, báo để 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, cùng với kinh nghiệm của những lần đi hòa giải, 

tôi đã tư vấn cho 17 nạn nhân bị bạo lực gia đình, nhiều lúc gia đình tôi còn là 

nơi tạm lánh cho các nạn nhân. Vừa tư vấn, hòa giải tôi vừa tích cực tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên, góp phần 

nâng cao nhận thức cho người dân từ đó hạn chế được tình trạng bạo lực trong 

gia đình. 

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, đa số các hộ gia đình mua 

bán, kinh doanh nên khi tổ chức đám tiệc không có điều kiện nấu nướng mà phải 

thuê mướn. Chính vì thế, vào năm 2012, được sự quan tâm của Trung tâm đào 

tạo- Giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp dạy nấu ăn cho chị em phụ 

nữ khóm 7, sau khi hoàn thành khóa học, tôi bàn bạc cùng với các chị em thành 

lập Câu lạc bộ “Nữ công gia chánh” với 18 thành viên, tôi được chị em tín 

nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Với phương châm “Tích cực, niềm nở, uy 

tính, tận  tình phục vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe gia 

đình và cộng đồng”, thực hiện mô hình “2 dao 2 thớt” và không sử dụng phẩm 

màu, hóa chất trong chế biển thực phẩm; Câu lạc bộ đã tạo được uy tín với 

người dân gần, xa trong huyện nên nhận được rất nhiều đơn đặt hàng làm bánh, 

nấu ăn, phục vụ đám tiệc, từ đó thu nhập bình quân của mỗi thành viên Câu lạc 

bộ từ 6 triệu đến 8 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn giải quyết việc làm cho con, 

em các thành viên trong Câu lạc bộ và đoàn viên, thanh niên trong khóm (mỗi 

đám giải quyết việc làm cho 15 thanh niên, bình quân các em thu nhập mỗi 

tháng từ 2 đến 3 triệu đồng). Từ khi thành lập đến nay Câu lạc bộ đã tạo điều 

kiện giúp đỡ 03 thành viên thóat nghèo bền vững. 

Kính thưa Đại hội! 

Công việc xã hội tôi cố gắng hoàn thành, đối với gia đình tôi luôn là 

người dâu thảo, mẹ hiền, quan tâm chăm sóc chồng, con; hai vợ chồng cùng chia 

sẻ công việc, quan tâm chăm sóc nuôi dạy con ngoan, hiền, thành đạt. Hiện nay, 

con trai lớn đã tốt nghiệp Đại học được nhận vào làm việc tại Vườn quốc gia 
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Đất Mũi, con trai nhỏ đang học Đại học năm thứ 3 ngành Tài chính Ngân hàng 

tại trường Đại học Sài Gòn; kinh tế gia đình ổn định, được chồng quan tâm tạo 

điều kiện từ đó giúp tôi yên tâm công tác, tích cực cống hiến cho công tác Hội 

ngày càng tốt hơn. Gia đình tôi làm nghề ươm tôm giống nên mỗi tháng cần từ 4 

đến 5 lao động phụ giúp với tiền công lao động là 3 triệu đồng/tháng, tôi bàn với 

chồng mướn lao động là con của các chị thuộc hộ nghèo để giúp đỡ các chị; 
riêng việc bán tôm giống mỗi đợt xuất hầm ươm tôm gia đình tôi bán chịu tôm 

giống cho từ 10 đến 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn; nhiều năm nay gia đình tôi đã 

giúp được 75 hộ phát triển kinh tế gia đình, có cuộc sống ổn định. Với những 

hoạt động trên gia đình tôi được công nhận danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa 

3 năm và 5 năm liền; gia đình hiếu học; được Ủy ban nhân dân huyện chứng 

nhận gia đình gương mẫu đóng góp xã hội từ thiện; gia đình kiễu mẫu…  

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa Đại hội! 

Từ cùng đất Mũi xa xôi, hôm nay tôi được dự Đại hội thi đua yêu nước 

Hội LHPN toàn lần thứ III, bản thân tôi thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi xin hứa 

sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để luôn là người chi hội trưởng gần gũi của chị em 

khóm 7-thị trấn Năm Căn.  

Cuối cùng, một lần nữa xin chúc quý lãnh đạo và toàn thể đại biểu sức 

khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 


