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THAM LUẬN  

của Hội LHPN huyện Đan Phượng- Hà Nội  

tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III Hội LHPN Việt Nam  

----- 

   

 Thưa các quý vị đại biểu, 

Thưa toàn thể Đại hội! 

 Rất vui mừng và vinh dự cho tôi được về dự và tham gia phát biểu tại Đại hội thi 

đua yêu nước của Trung ương Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Lời đầu tiên, 

cho phép tôi thay mặt trên 24 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội xin gửi tới các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại 

hội thành công tốt đẹp. 

Thưa toàn thể Đại hội! 

 Đan Phượng là huyện ngoại thành nằm phía Tây Thủ đô Hà Nội. Toàn huyện có 

16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 15 xã. Nhân dân Đan Phượng tự hào là 

một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường trong sự nghiệp đấu 

tranh chống giặc ngoại xâm và đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đất 

nước; Là nơi khởi nguồn của phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”. Kế thừa truyền thống 

của các thế hệ phụ nữ đi trước, phụ nữ huyện Đan Phượng hôm nay luôn nhận thức rằng 

phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của 

phụ nữ Việt Nam. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 

trong những năm qua, Hội LHPN huyện Đan Phượng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong 

việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương Hội và thành phố phát 

động với các cuộc vận động, các chương trình, Đề án công tác của địa phương, đem lại 

hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện nhà. Thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ và trẻ em. 

Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác hội, văn hóa ứng xử Người phụ nữ Thủ đô, 

gương mẫu rèn luyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với 

giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước 

với 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và chuẩn mực phụ nữ thủ đô 

“Trung hậu- Sáng tạo- Đảm Đang- Thanh lịch”.  

Đặc biệt, trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phụ 

nữ Đan Phường đã có nhiều đóng góp, cụ thể như sau:  

Thứ nhất là công tác tuyền truyền, vận động: Được Thành phố chọn xã Song 

Phượng làm điểm mô hình xây dựng nông thôn mới, thời gian đâu triển khai, nhận thức 

của cán bộ, trong đó có cả chúng tôi còn chưa đầy đủ, cho rằng xây dựng nông thôn mới 

là nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, nhân dân không phải đóng góp gì mà lại được hưởng 

công trình, vì vậy rất phấn khởi. Sau khi nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, nghiên 
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cứu 19 tiêu chí của Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi nhận thức 

rằng: xây dựng nông thôn mới chính là phát huy nội lực trong chính nhân dân, nhân dân 

là chủ thể, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới. Vì vậy khi triển khai 

xuống cơ sở, đến với nhân dân, từ chỗ phấn khởi hưởng ứng, đồng tình, nhiều người thấy 

khó khăn đã ngãng ra không đồng tình ủng hộ. Mặt khác trình độ hiểu biết và năng lực 

triển khai tổ chức thực hiện của cán bộ ở xã, thôn đối với việc phát triển sản xuất nông 

nghiệp nói chung và công tác xây dựng nông thôn mới nói riêng còn yếu. Vì vậy trong 

quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn. 

Trước tình hình trên Huyện ủy đã chỉ đạo các Ban ngành, MTTQ các đoàn thể 

huyện vào cuộc. Phát huy vai trò, trách nhiệm và điều kiện cụ thể của Hội, Hội LHPN 

huyện đã tổ chức nhiều hội nghị để tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và 

hội viên, đoàn viên, biên soạn tài liệu nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 

ngắn gọn, dễ nhớ đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng và cử cán bộ xuống dự sinh hoạt 

để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Sau một quá 

trình kiên trì tuyên truyền, giải thích, phân tích, lấy sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, 

đảng viên làm động lực để thuyết phục, nhân dân đã hiểu ra từ đó đồng tình ủng hộ đề án 

xây dựng nông thôn mới của huyện.  

Thứ hai là tích cực tham gia huy động nguồn lực, xác định những hoạt động cụ 

thể thông qua việc triển khai 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 

3 sạch từ đó thực hiện các tiêu chí Xây dựng Nông thôn mới: 

 Đối với tiêu chí 2, 17 về giao thông, môi trường: Hội LHPN huyện đã tuyên 

truyền vận động 128 hộ cán bộ, hội viên phụ nữ tự nguyện hiến hơn 1580m2 đất trị giá 

hơn 12 tỷ đồng để xây dựng chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Tuyên truyền, vận động 

cán bộ, hội viên phụ nữ và giao chỉ tiêu mỗi chi hội đảm nhận ít nhất 01 đoạn đường để 

tuyên truyền vận động, xã hội hóa đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường, Hội đã 

đảm nhận 136 đoạn đường ngõ xóm với tổng chiều dài 2450m, đóng góp gần 5 tỷ đồng 

và hơn 2600 ngày công làm đường ngõ xóm. Tuyên truyền, vận động xã hội hóa lắp đèn 

chiếu sáng và mua hơn 5000 thùng rác có lắp đy tại gia đình trị giá 700 triệu đồng, tặng 

670 thùng rác cho gia đình hội viên có hậoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt công tác vệ 

sinh môi trường, các đoạn đường do Hội đảm nhận luôn đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp. 

- Đối với tiêu chí về Nhà ở dân cư (tiêu chí 9, 10, 11) và hộ nghèo: Từ các mô 

hình phụ nữ tiết kiệm, vận động, quyên góp, 5 năm qua Hội LHPN huyện đã xây sửa 25 

nhà tình nghĩa và “Mái ấm tình thương” cho gia đình phụ nữ nghèo, tặng 3.370 suất quà 

cho phụ nữ và trẻ em nghèo, tặng 225 sổ tiết kiệm, trị giá 1,7 tỷ đồng. Phối hợp các ban, 

ngành, đoàn thể tổ chức 122 lớp tập huấn, hỗ trợ kiến thức chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 

chuyển giao KHKT 100% phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ về giống, vốn, kinh nghiệm 

sản xuất;…Hiện nay các cấp hội đang quản lý và cho hội viên vay trên 115 tỷ đồng của 

Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT cho 5.813 thành viên vay. Thực 

hiện mô hình tiết kiệm tại chi hội được 2,8 tỷ đồng giúp 375 lượt hội viên vay, giúp được 

548 gia đình hội viên phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Phối hợp với các ngành chức năng mở 
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43 lớp dạy nghề cho 1505 lao động và giới thiệu việc làm cho hơn 2000 lao động cho 

việc làm và thu nhập ổn định. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công 

tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế cho thu nhập cao:như Mô hình trồng 

đu đủ, bưởi diễn xã Thượng Mỗ, mô hình trồng hoa ly xã Tân Lập,Hạ Mỗ, Song Phượng, 

Đan Phượng, chăn nuôi bò sữa xã Phương Đình, nuôi lợn siêu nạc xã Trung Châu, trồng 

rau an toàn xã Thọ An, Phương Đình… Từ những mô hình trên đã có nhiều chị em phụ 

nữ vươn lên làm giàu, nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho gia đình. 

- Đối với tiêu chí 16, 19 về văn hóa, an ninh trật tự xã hội: Hội LHPN huyện đã 

chỉ đạo các cơ sở Hội về xây dựng 48 chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Hội đứng ra tổ chức 20 đám cưới điểm theo mô hình cưới văn minh tiết kiệm tạo sức lan 

tỏa trong cộng đồng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động được 951 đám cưới con cán bộ hội 

viên thực hiện cưới văn minh tiết kiệm, 100% đám tang thực hiện tang văn minh tiến bộ. Phối 

hợp với công an trong việc quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH, 

phân công theo dõi, giúp đỡ chồng, con hội viên cai nghiện sau 2 năm không tái.v..v.  

Kính thưa các đại biểu, 

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Đan Phượng đã có vai trò đóng góp 

tích cực của các cấp Hội LHPN huyện. Kết quả kinh tế của huyện tăng trưởng khá, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người 

năm 2015 là 26,1 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%; cơ sở hạ tầng được đầu 

tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, có 38/55 trường 

đạt chuẩn Quốc gia và 16/16 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, toàn huyện có 79 thôn, 

làng, cụm dân cư, khu phố đạt văn hóa. An ninh chính trị được giữ vững, công tác xây 

dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh. Đến nay 

toàn huyện có 13/15 xã được thành phố công nhận xã đạt nông thôn mới, huyện đang đề 

nghị Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2015. Với những thành tích đã đạt 

được Huyện Đan Phượng được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị anh hùng lao 

động trong thời kỳ đổi mới. Hội LHPN huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 

2013 Hội LHPN huyện vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 

Ba và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương hội, Thành hội.  

Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát động các phong trào thi đua; từ 

những kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Hội LHPN huyện Đan Phượng rút ra một số 

bài học kinh nghiệm như sau: 

Một là luôn quán triệt kịp thời và sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, của Huyện ủy và của thành hội cấp trên, biết kế thừa và phát huy truyền 

thống của các thế hệ đi trước, đồng thời xây dựng chỉ tiêu phong trào thi đua rõ ràng, 

nội dung thi đua thiết thực, bám sát đòi hỏi thực tiễn từng địa phương,, thu hút, tập hợp 

cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. 
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Hai là: xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp phải tâm huyết,có trình độ, kỹ năng, 

phương pháp công tác, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng 

động viên, tập hợp phụ nữ vào các phong trào thi đua. 

Ba là: phải kịp thời sơ kết, tổng kết phong trào thi đua,đúc rút kinh nghiệm, động 

viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, những tập thể gương mẫu điển hình. Khen 

thưởng không nhất thiết phải đợi đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mà cần tiến hành 

làm hàng ngày như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Thi đua yêu nước phải được 

tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. 

Cuối cùng, một lần nữa được kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc 

và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 


