
1 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C UÔNG CHU LƯU 
ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

gặp mặt Đoàn đại biểu dự ĐH Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III 
 

 Thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam,  

Thưa quý vị đại biểu, khách quý, 

Thưa tất cả các chị, các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Hội 
LHPN Việt Nam lần thứ III, 

Trong không khí từng bừng cả nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Cách mạng 
Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2 Tháng 9; kỷ niệm 85 năm thành 
lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam; hướng tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp, 
gặp gỡ các chị, các đồng chí dự Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam 
lần thứ III. Thay mặt đồng chí Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
tôi xin gửi đến các chị và tất cả các đồng chí tình cảm thân thiết, trân trọng và lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Thưa các chị, thưa các đồng chí, 

Qua phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chúng tôi rất 
vui mừng Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước 
lần thứ III. Đây thực sự là nơi hội tụ của những tấm gương phụ nữ tiêu biểu của 
cả nước trên nhiều lĩnh vực, đa dạng và điển hình về đối tượng tham dự Đại hội; 
phong phú, sinh động và thiết thực về nội dung thi đua. Đại hội đã biểu dương, 
khen thưởng những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc nhất, đại diện cho 
hàng triệu tấm gương phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước đang không ngừng 
nỗ lực phấn đấu vươn lên, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước, xứng đáng với truyền thống “Anh hùng, 

bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời 
dạy sâu sắc của Bác Hồ "Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta, trẻ cũng 

như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".  

Có thể thấy rằng, 5 năm qua, các cấp Hội, hội viên, phụ nữ đã thực hiện 
tốt phong trào “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”, học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự 

trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của 
Hội đã bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào 
thi đua chung của đất nước như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 
và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Phụ nữ cả 
nước đã tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt, có nhiều sáng 
kiến và thành tích trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, kinh tế, khoa học, giáo 
dục, y tế, thể dục thể thao, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới và đô 
thị văn minh; tập trung xây dựng gia đình hạnh phúc với nhiều mô hình có hiệu 
quả. 
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Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Hội 
LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước đã đạt thành tích trong phong trào thi đua 
yêu nước giai đoạn 2010 - 2015; nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của 
các tập thể, cá nhân điển hình. Các chị là những minh chứng cụ thể và sinh động 
nhất cho sự phát triển của phong trào thi đua ở mọi thành phần, đối tượng, mọi 
vùng miền, địa phương, đơn vị.  

Tôi biết rằng, chiều nay, rất tiếc thời gian rất ít nên chúng tôi chỉ mới 
nghe 3 đại biểu là đại diện cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc của Đại 
hội thi đua của phụ nữ lần này. Các chị đã nói về những việc làm rất cụ thể, rất 
thiết thực mang đến những hiệu quả kinh tế, xã hội và có ý nghĩa rất là sâu sắc 
đối với hội viên và phong trào phụ nữ, phong trào thi đua của chúng ta ở cơ sở. 
Như chị Liên ở Hải Hậu, báo cáo về việc phụ nữ đã thu gom rác thải. Hay chị ở 
Bắc Giang đã nói về hiệu quả của việc thu gom rác, bán được tiền, cái tiền đó lại 
dùng để động viên, giúp đỡ hội viên chúng ta, nhất là phụ nữ nghèo, trẻ em 
nghèo và làm công tác nhân đạo, từ thiện. Đấy là những việc làm rất ý nghĩa. 
Còn từ vùng Đồng Văn xa xôi, từ Hà Giang, chị em là người dân tộc thiểu số 
chúng ta cũng đã có cách làm rất sáng tạo, rất chủ động, vay vốn của NHCS, 
mua vải, tìm việc làm, giải quyết việc làm cho chị em ở tại thôn bản của mình và 
cuối cùng mang đến thu nhập tốt cho bà con. Đây là những trường hợp cụ thể 
mang đến nhiều hiệu quả về kinh tế, xã hội và nhất là làm cho chị em phụ nữ 
chúng ta có một ý chí, một có tinh thần vươn lên xây dựng quê hương, gia đình 
ngày càng đẹp, xây dựng nông thôn mới ngày càng vững chắc. Chúng tôi rất vui 
khi biết Hải Hậu bây giờ 35/35 xã đã được tiêu chuẩn NTM.  

Thưa các đồng chí, tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, công 
tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vẫn còn hạn chế. Khoảng cách giới 
và bất bình đẳng giới vẫn còn bất cập, nhất là đối với phụ nữ người dân tộc thiểu 
số, phụ nữ sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Tình 
trạng bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, các tác động mặt trái của 
hôn nhân có yếu tố nước ngoài chưa có chiều hướng giảm. 

Hiện nay, phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi, bất bình đẳng so với nam giới. 
Do đó, chị em cần được chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn trong công việc gia đình; được 
tạo điều kiện để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Nhà nước cần tiếp tục có 
chính sách cụ thể để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo, 
quản lý ở các cấp, các ngành; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tạo điều kiện 
để chị em thực hiện tốt thiên chức của người mẹ, xây dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Thưa các quý vị đại biểu, 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm phát huy 
vai trò của phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới. Ngay từ Chính cương vắn tắt năm 
1930 đã khẳng định “Nam nữ bình quyền”. Hơn 80 năm qua, chủ trương của 
Đảng và Nhà nước ta về vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới là thống nhất và xuyên 
suốt. Quốc hội đã ban hành Hiến pháp và nhiều đạo luật quan trọng, như Luật 
bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống mua bán 
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người; Bộ luật lao động; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và 
nhiều đạo luật khác. Hiện nay Quốc hội cũng đang sửa đổi, bổ sung các bộ luật 
lớn như: dân sự, hình sự, các bộ luật tố tụng tư pháp tạo cơ sở pháp lý vững chắc 
và điều kiện thuận lợi để phụ nữ được bình đẳng về quyền và cơ hội phát triển 
trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân, đặc biệt trong đó có quyền của phụ nữ và trẻ em. Trong 
hoạt động của Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội ngày càng phát huy rõ vai trò tích 
cực của mình trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước. Các chị đã góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh một Quốc 
hội đổi mới, hoạt động ngày càng dân chủ, thiết thực và pháp quyền hơn. 

Thưa các quý vị đại biểu,  

Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III cũng đã xác 
định phương hướng, nhiệm vụ và phát động thi đua giai đoạn 2015-2020 với các 
mục tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể, xuất phát từ kết quả đạt được, những bài học kinh 
nghiệm của giai đoạn 2010-2015 và bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước 
giai đoạn tiếp theo.  

Tôi mong rằng Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước tiếp tục nỗ lực cố 
gắng, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua thi khen thưởng. 
Phong trào thi đua yêu nước phải đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, 
nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Cần tiếp tục chú trọng xây dựng, biểu 
dương, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến ngay từ cấp cơ sở, tạo sức lan 
tỏa trong cộng đồng để mỗi chị là một bông hoa đẹp tạo nên một vườn hoa đầy 
hương sắc của phụ nữ Việt Nam. 

Tôi cũng tin tưởng sâu sắc rằng, hơn 400 đại biểu điển hình dự Đại hội thi 
đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III sẽ tiếp tục thi đua, nỗ lực phấn 
đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập, lao động, sản xuất; đồng thời là 
những tuyên truyền viên tích cực tại địa phương, cơ quan, tổ chức, vận động 
nhân dân cũng như các chị em khác hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, 
chung tay xây dựng đất nước để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh”.  

Một lần nữa, tôi xin chúc mừng các chị Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, 
các điển hình tiên tiến dự Đại hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả 
nước, chúc các điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp của phụ nữ Việt Nam 
luôn tỏa sáng trong phong trào thi đua yêu nước của dân tộc ta. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


