
1 

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC  
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HỘI LHPN VIỆT NAM LẦN THỨ III 

của Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa  

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  

Thưa các quý vị đại biểu,  

Thưa Đại hội, 

Sau một ngày làm việc với tinh thần, khí thế sôi nổi, Đại hội thi đua yêu nước 

Hội LHPN Việt Nam lần thứ III với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam thi đua giúp nhau xây 

dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại 

hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ 

tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; các cuộc vận động 

của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2010- 2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy 

mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phụ nữ gắn với việc “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương và tôn vinh các tập thể, các 

gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của 

phụ nữ Việt Nam.  

Tại Đại hội chúng ta đã được nghe nhiều tham luận, xem các clip và giao lưu với 

một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đó là những tấm gương sáng nỗ lực phấn 

đấu, vượt khó vươn lên, năng động sáng tạo, nhân hậu đảm đang. Các kinh nghiệm 

hay, cách làm tốt là những bài học giá trị đối với mỗi tập thể, cá nhân chúng ta. Chúng 

tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội các gương điển hình sẽ tiếp tục phấn  đấu, rèn luyện và 

sẽ được nhân rộng, lan tỏa bằng nhiều hình thức. Và sau 5 năm nữa phong trào thi đua 

yêu nước của phụ nữ Việt Nam sẽ có thêm nhiều tấm gương điển hình mới trên mọi 

lĩnh vực của đời sống, xã hội, qua đó phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo và trí 

tuệ của các tầng lớp phụ nữ, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực 

mới trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và lần thứ 

XII,  Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và lần thứ XII.  

Kính thưa các đồng chí, 

Kính thưa Đại hội, 

Với vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục 

quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng như  lời phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, thay cho 

mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong công tác chỉ đạo cần đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả của phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
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gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – 

Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho công tác thi đua thực sự là động lực, thực hiện 

tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng cần đảm bảo thực chất, kịp thời. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng điển hình tạo sự lan tỏa trong cộng 

đồng để chúng ta có nhiều hơn nữa các tấm gương sáng, những điển hình tiêu biểu trên 

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.  

Tại Đại hội này, các tỉnh/ thành và các đại biểu của đại hội chúng ta đã thể hiện 

truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, chia sẽ nỗi đau mất mát và thiệt hại đối 

với các tỉnh/thành, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử. 

Tôi xin thay mặt cho ban Tổ chức Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt 

Nam trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí và các vị đại biểu. 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi 

đua”. Đồng thời, Bác cũng chỉ rõ “Thi đua yêu nước là một phong trào có ý nghĩa to 

lớn nhưng không phải là cái gì khác thường mà nó thể hiện ngay trong công việc hàng 

ngày”. Học tập và làm theo lời dạy của Bác, trên cơ sở phát huy tiềm năng, trí tuệ và 

những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, từ ý nghĩa và kết quả của Đại hội 

này, chúng ta tin tưởng rằng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu 

nước của phụ nữ trong giai đoạn tới sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt nhiều 

thành tích toàn diện hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

thực hiện mục tiêu tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.  

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Ban tổ chức Đại hội, 

tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các chị nữ Uỷ viên 

TW Đảng; các đồng chí là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung 

ương và địa phương, các AHLLVT, AHLĐ,  các quý vị đại biểu, khách quý; xin cảm 

ơn các đồng chí trong Ban tổ chức Đại hội, cán bộ, công nhân viên Trung tâm Phụ nữ 

và Phát triển, các Ban/đơn vị TW Hội, các đồng chí phục vụ cho Đại hội, các phóng 

viên truyền hình, báo, đài của trung ương và địa phương đã theo dõi và đưa tin về Đại 

hội. 

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị 
khách quý, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích mới 

trong công tác. Và xin hẹn gặp lại vào Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 


