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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH NGUYỄN THỊ THANH HOÀ 

Tại cuộc gặp mặt Lãnh đạo Quốc hội với đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước 
Hội LHPN Việt Nam lần thứ III,  

ngày 9/8/2015 

 

Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ 

tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,   

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Uỷ ban của 

Quốc hội 

Thưa toàn thể chị em, 

Hôm nay, Hội LHPN Việt Nam rất vui mừng tổ chức đoàn đại biểu Đại hội 

thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III sang thăm, gặp mặt Lãnh đạo 

Quốc hội và thăm Nhà Quốc hội. Đây là vinh dự lớn đối với các đại biểu của 

Hội LHPN Việt Nam, nhất là trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 

2/9, 85 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, thay mặt cho toàn thể Đại biểu Đại hội Thi 

đua yêu nước, tôi xin được bày tỏ tình cảm biết ơn  các đồng chí Lãnh đạo Quốc 

hội, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đồng chí Lãnh đạo 

Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội đã thu xếp thời gian, dành tình 

cảm để gặp gỡ các đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam. Xin 

kính chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.  

Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu,  

Thưa các đồng chí.  

Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là hơn 400 đại biểu, đây là những 

tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện phong 

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

đình hạnh phúc” giai đoạn 2010-2015 với 54 dân tộc anh em và 06 tôn giáo 

(Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo, Hồi giáo). Đại 
biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 1989, đại biểu nhiều tuổi nhất sinh năm 1935.  

Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam là nơi hội tụ của những tấm 

gương phụ nữ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đa dạng về đối tượng như: nữ công 

nhân, nông dân, doanh nhân, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà văn, 

vận động viên, luật sư, lãnh đạo nữ, cán cán bộ Hội, các chị là vợ thương 
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binh/liệt sỹ, các chị phụ nữ khuyết tật, nữ công an, quân đội, nữ anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới ... 

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đại biểu, tại Đại hội, Thủ tướng Chính 

phủ đã tặng Bằng khen cho 66 cá nhân, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã tặng Bằng 

khen cho 74 tập thể và 185 cá nhân nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình và 

động viên phụ nữ cả nước tiếp tục phấn đấu, thi đua đạt nhiều thành tích, đóng 

góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.  

Đại hội cũng rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước:  đồng chí Lê Hồng Anh - Uỷ viên BCT, Thường trực Ban Bí thư đến dự 

và phát biểu chỉ đạo Đại hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên BCT, 

Phó Chủ tịch Quốc hội.  

Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội, hội viên, phụ nữ đã tổ chức thực hiện, phát 

triển trên cả chiều rộng và chiều sâu 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” (thứ nhất là không đói nghèo; thứ 2, không vi phạm pháp 

luật và tệ nạn xã hội; thứ 3, không có con suy dinh dưỡng và bỏ học; thứ 4, 

không có bạo lực gia đình; và thứ 5, không sinh con thứ 3 trở lên. Ba sạch là: 

nhà mình sạch, ngõ nơi mình sinh sống sạch và cái bếp của nhà mình sạch), học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và rèn luyện 4 phẩm chất đạo 

đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm 

đang”.  Các phong trào thi đua, các cuộc vận của Hội đã bám sát chủ trương của 

Đảng, chính sách 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”, có nhiều thành tích cụ thể và nổi bật. Một 

số thành tích như sau:  

Có nhiều đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và được sự quan 

tâm của Quốc hội, có nhiều đề xuất đã được các đại biểu Quốc hội thông qua 

nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội 

cũng như bảo vệ quyền lợi của phụ nữ như: hiến pháp, các luật. Luật bình đẳng 

giới, luật phòng chống BLGĐ, luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, luật 
Bảo hiểm xã hội... đều được các đại biêu Quốc hội hết sức quan tâm, ủng hộ để 
làm sao lồng ghép được vấn đề bình đẳng giới cũng như bảo về quyền lợi của 

phụ nữ trong các luật. 

Thứ 2, phụ nữ cả nước đã tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức mọi 

mặt, có nhiều sáng kiến và thành tích đóng góp cho đất nước về các lĩnh vực 
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quản lý, kinh tế, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng, xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh... 

Thứ 3, phong trào tiết kiệm theo gương Bác được chị em hưởng ứng tích 

cực, trở thành thói quen của phụ nữ, đây là phong trào tiết kiệm đa mục đích, 

qua đó chị em vừa có thêm vốn sản xuất kinh doanh, vừa giúp nhau xoá đói 

giảm nghèo, xây dựng các công trình vệ sinh, mua bảo hiểm y tế... 

Thứ 4, chị em hăng hái giúp nhau trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong 

việc thực hiện giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Chị em đã uỷ thác với Ngân hàng 

Chính sách Xã hội với trên 50.000 tỷ đồng. Hội là đoàn thể có uỷ thác nhiều vốn 

nhất trong số các đoàn thể đang thực hiện uỷ thác với Ngân hàng CSXH, đồng 

thời vốn thì lớn nhất nhưng nợ quá hạn thì thấp nhất, chỉ có 0.3%. Chị em sau 

khi vay vốn về đã giúp nhau sử dụng vốn tốt, chính vì thế mà đạt được kết quả, 
vừa nâng cao đời sống, đồng thời có đủ điều kiện hoàn trả vốn tốt.  

Chị em tích cực thi đua, xây dựng gia đình hạnh phúc với nhiều mô hình có 

hiệu quả như CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc, các địa chỉ tin cậy tại cộng 

đồng trong phòng chống BLGĐ, các mô hình nuôi dạy con tốt và thực hiện các 

đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó có đề án có ý nghĩa hết sức 

quan trọng như: đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; đề án hỗ trợ báo 

phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa; đề án để vận động chị em phát huy truyền thống 

“Anh hùng - Bất khuất – Trung hậu - Đảm đang” để có được phẩm chất đạo đức 

trong thời kỳ mới là “Tự tin - Tự trọng – Trung hậu - Đảm đang”... 

Thông qua phong trào thi đua, chị em thêm trách nhiệm, gắn bó với Hội, tổ 

chức Hội được phát triển, thu hút được nhiều chị em vào Hội. Đến nay, tỷ lệ phụ 

nữ tham gia sinh hoạt Hội, tham gia vào tổ chức Hội là trên 70%, cũng chưa đạt 
được chỉ tiêu đề ra. Từ nay đến Đại hội Phụ nữ toàn quốc năm 2017, Hội sẽ cố 

gắng đạt được chỉ thiêu phát triển hội viên 75%. 

Phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2010-2015, 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 mục tiêu “Vận động các 

tầng lớp phụ nữ đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực thực hiện 

các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Đại hội đại biểu Phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XI và XII phát động. Tập trung đổi mới và nâng cao chất 
lượng công tác thi đua khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhằm tạo sự 

chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, 

góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước”. 

Đại hội cũng đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các cấp Hội và phụ nữ cả 
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nước thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo. 

Thưa các đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ 

tịch Quốc hội, 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Uỷ ban của Quốc hội, 

Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam lần thứ III đã thành công 

tốt đẹp, để lại dấu ấn tốt đối với mỗi đại biểu dự Đại hội. Đặc biệt chị em rất 
phấn khởi, tự hào được các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội, mà hôm nay cụ thể là 

đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cho đến thăm nhà Quốc hội và dành thời gian 

gặp gỡ, phát biểu với chị em, rồi các đồng chí trong Văn phòng Quốc hội, các 

đồng chí trong các Ủy ban của Quốc hội. Đây cũng là dịp để chị em báo cáo với 

Lãnh đạo Quốc hội về những thành tích đạt được, những sáng kiến, cách làm 

hay và thể hiện những  đề xuất với Lãnh đạo Quốc hội về nhu cầu, nguyện vọng 

của phụ nữ cả nước. Hội LHPN Việt Nam rất mong muốn trong thời gian tới, 

Quốc hội tiếp tục quan tâm đến công tác phụ nữ, tạo điều kiện để các cấp Hội 

thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, hỗ trợ về mặt luật pháp, 

chính sách để phụ nữ cả nước cải thiện đời sống và nâng cao vai trò, vị thế trong 

gia đình và xã hội. 

 Một lần nữa, thay mặt cho đại biểu dự Đại hội và Đoàn Chủ tịch Hội 

LHPN Việt Nam trân trọng cảm ơn đồng chí Uông Chu Lưu, cảm ơn các đồng 

chí  Lãnh đạo Văn phòng và các Uỷ ban của Quốc hội đã bố trí tổ chức buổi gặp 

mặt đầy ý nghĩa và đầm ấm hôm nay. Kính chúc các đồng chí cùng toàn thể đại 
biểu đại hội chúng ta mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn./ 


