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Phụ nữ Hội An chung tay xây dựng  
thành phố Hội An “Sinh thái -Văn hóa - Du lịch” 
Tham luận của Hội LHPN thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

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

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 

Thưa các quý vị đại biểu! 

Cho phép tôi thay mặt hội viên phụ nữ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xin gửi 
tới toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt 
đẹp! 

Kính thưa Đại hội! 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015 
xác định mũi nhọn phát triển kinh tế của Hội An là Du lịch – Dịch vụ - Thương mại. Là tổ 
chức Hội phụ nữ tại địa bàn phát triển du lịch, Hội LHPN thành phố Hội An đã chủ động, 
sáng tạo lồng ghép việc thực hiện các chương trình trọng tâm của Hội với việc thực hiện 
các Nghị quyết của Đảng bộ, chủ trương của Ủy ban nhân dân về phát triển Hội An “Sinh 
thái – Văn hóa – Du lịch”, xứng đáng với danh hiệu Di sản văn hóa thế giới. Sau đây là 
một số hoạt động nổi bật: 

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động: 

Trên cơ sở định hướng của thành phố về du lịch Sinh thái – Văn hóa, hàng năm 
Hội đã lựa chọn nội dung truyền thông theo các chủ đề khác nhau, tập trung vào bảo vệ 
môi trường, xây dựng văn hóa du lịch, văn hóa kinh doanh, xây dựng và gìn giữ nét đẹp 
riêng có của Hội An... Thông qua hình thức sân khấu hóa (kịch, bài chòi, dân ca…) và sự 
ra đời của các tổ văn nghệ lưu động do Hội thành lập, các hoạt động truyền thông của Hội 
đã tạo thành kênh thông điệp hiệu quả. Các Hội thi cũng được tổ chức ngoài trời, lồng 
ghép với hoạt động truyền thông. Như trong dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7 năm 2014, Hội thi 
liên hoan hát ru, hát dân ca theo chủ trương của TW Hội đã được tổ chức ngoài trời với 
chủ đề “Hát về mẹ, về quê hương” thu hút rất đông khách du lịch, ngay cả khách du lịch 
nước ngoài cũng được cán bộ Hội, người dân dịch lại nội dung thông điệp. Cũng tại Hội 
thi, Hội tổ chức bán hoa voan giấy do hội viên phụ nữ và cán bộ Hội làm, quyên góp tiền 
bán hoa để mua quà tặng áo lụa cho các mẹ có hoàn cảnh khó khăn.  

Có thể nói, phương thức truyền thông này đã tạo thành các sự kiện văn hóa thu hút 
rất đông khách du lịch, qua đó vừa giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa của 
Việt Nam, vừa giới thiệu hoạt động của Hội tới cộng đồng và khách du lịch trong và 
ngoài nước. 

Thứ hai, về hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với góp phần xây 
dựng loại hình du lịch mới ở Hội An – Du lịch sinh thái trải nghiệm. 

Nắm bắt chủ trương của địa phương về phát triển loại hình du lịch mới, tạo sức hấp 
dẫn du khách, Hội đã xây dựng đề tài phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm, giúp các hộ 
gia đình phát triển kinh tế tăng thu nhập. Đề tài đã được Ủy ban nhân dân phê duyệt và 
cấp kinh phí. Và mô hình Làng rau sạch Trà Quế được xây dựng và duy trì.  



2 
 

Làng rau sạch Trà quế với hơn 200 hộ dân tham gia trổng rau trà quế theo phương 
thức sản xuất sạch đã có hiệu quả rất rõ nét. Hội thành lập các tổ trồng rau, liên kết với 
Trung tâm khuyến nông chuyển giao KHKT, cùng với đại diện tổ tìm kiếm thị trường đầu 
ra ở thành phố Đà Nẵng, đến các nhà hàng, các Siêu thị (Metro, Big C…) để giới thiệu 
sản phẩm rau sạch. Nhờ đó rau sản xuất ra không đủ cung cấp theo nhu cầu đặt hàng. 
Ngoài ra, Hội phối hợp với Công ty du lịch tạo thành điểm du lịch trải nghiệm, hướng dẫn 
khách du lịch làm nông dân trồng rau. Đến nay, thu nhập bình quân mỗi hộ từ 5-10 triệu 
đồng/tháng. Bên cạnh đó, Làng gốm Thanh hà cũng được Hội kết nối với Công ty du lịch 
để du khách có thể tự tay làm gốm. Cách làm này tạo nên sự thú vị thu hút đông du khách, 
đồng thời tăng thu nhập cho hộ trồng rau, hộ làm gốm. 

Để nhân rộng mô hình rau sạch, Hội đã phối hợp với Trung tâm ACCD xây dựng 
đề án “Tăng cường cơ hội cho phụ nữ khu vực nông nghiệp tham gia du lịch cộng đồng 
tại Cẩm Thanh”, đây cũng là sản phẩm tham gia vòng chung kết cuộc thi “Phụ nữ sáng 
tạo 2013” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Trong đề án này, Hội đã học tập mô hình 
rau hữu cơ của quận Thanh Xuân – Hà Nội xây dựng Làng rau hữu cơ Cẩm thanh và kết 
nối với thị trường tiêu thụ.  

Thứ ba là phát triển văn hóa kinh doanh:  

Khi đến Hội An, chắc quí vị đại biểu đều có chung cảm nhận vẻ đẹp trong văn hóa 
kinh doanh của người dân Hội An, thể hiện ở nụ cười, sự thân thiện, mến khách, thể hiện 
ở cách ứng xử, giao tiếp, không kinh doanh chặt chém, cò mồi khách du lịch… như xảy ra 
ở nhiều địa điểm du lịch khác. Đây cũng là một trong những hoạt động Hội phụ nữ thành 
phố tập trung triển khai thông qua tập huấn, truyền thông, tuyên truyền vận động cho hội 
viên phụ nữ là người dân lâu năm ở Hội An. Ngoài ra, với những hộ dân mới đến định cư 
tại Hội An chưa quen với cách sống của người Hội An, Hội cũng tổ chức các lớp tập 
huấn, truyền thông để họ hiểu hơn về những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời của Hội An, 
giúp họ “nhập gia tùy tục”, có cách ứng xử đúng với thành phố Hội An. 

Thứ tư, về việc thực hiện Cuộc vận động 5 không 3 sạch 

Cuộc vận động 5 không 3 sạch do TW Hội LHPN Việt Nam triển khai là một trong 
những nội dung rất thiết thực, có ý nghĩa khi Hội An mong muốn duy trì cảnh quan xanh- 
sạch - đẹp, thành một nét riêng dành tặng du khách khi đến với Hội An. Hội phối hợp với 
Đài truyền thanh mở chuyên mục “Bảo vệ môi trường” phát hàng tuần, phát động phong 
trào “Phụ nữ Hội An nói không với túi nilon", tổ chức các sự kiện “Ngày không túi nilon”, 
các cuộc thi bảo vệ môi trường... Đặc biệt, tại huyện đảo Cù Lao Tràm, thực hiện chủ 
trương của thành phố về việc ứng xử với thiên nhiên, gìn giữ quần thể san hô dưới lòng 
biển, Hội đã vận động người dân Cù Lao Tràm không sử dụng túi nilon, tuyên truyền 
khách du lịch tuyệt đối không mang túi nilon lên đảo.  

Để giảm thiểu túi nilon, Hội đã tổ chức các lớp dạy nghề, hướng dẫn cho chị em 
kinh doanh làm giỏ xách, gấp túi từ vật liệu phế thải và vận động người dân, khách du 
lịch sử dụng giỏ xách, túi thân thiện môi trường. Điều này cũng đã góp phần tạo thành 
một thói quen và một nét đẹp văn hóa riêng của người dân Hội An. Bên cạnh đó, tại các 
đường phố, các hộ dân cư, công sở; Hội vận động thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, 
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lập thành các tuyến đường không có rác thải... Cách làm này góp phần xây dựng ý thức 
bảo vệ môi trường không chỉ của người dân Hội An mà tác động đến cả khách du lịch. 

Trong hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo, Hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp 
35 xe bán hàng lưu niệm cho 35 chị em hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ 
chức thành nhóm bán hàng lưu động tại chợ đêm, chị em mặc quẩn áo đồng phục. Hội 
cũng giúp tổ bán hàng xây dựng nội qui của tổ về luân chuyển địa điểm bán hàng để mỗi 
người đều có cơ hội được bán hàng ở điểm thuận tiện, … Đồng thời, tại các lớp dạy nghề, 
Hội hướng dẫn cho các chị em này và nhiều hội viên phụ nữ cách tự tạo ra sản phẩm lưu 
niệm (đèn lồng, hoa voan, hộp đựng bút, móc chìa khóa…) từ những vật liệu phế thải như 
vải vụn, giấy loại… Nhờ đó, đến nay cả 35 hộ đều đã thoát nghèo. 

Để thiết thực học tập và làm theo gương Bác, Hội xây dựng mô hình “Heo đất lòng 
vàng”; Hội đã vận động các phật tử tôn giáo hướng về hoạt động Hội và phát động mô 
hình Heo đất lòng vàng tại 2 chùa nổi tiếng ở Hội An. Từ cách làm này, 30 mái nhà trị giá 
mỗi căn nhà 30 triệu đồng đã được trao tặng cho 30 hộ gia đình khó khăn tại huyện miền 
núi Tây Giang, nơi Hội có hoạt động kết nghĩa. 

Thưa quí vị đại biểu, 

Thưa Đại hội! 

Với sự chủ động, tích cực, với những sáng tạo trong lồng ghép hoạt động Hội với 
thực hiện chủ trương của địa phương, Hội LHPN Thành phố Hội An đã nhận được sự ghi 
nhận, đánh giá, khen thưởng nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen từ TW Hội LHPN Việt 
Nam, UBND Tỉnh, Hội LHPN Quảng Nam và các ngành liên quan. Đặc biệt năm 2012, 
Hội vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng 2 do Chủ Tịch nước tặng và giải 
thưởng Phụ Nữ Việt Nam. 

Kính thưa Đại hội! 

Với chủ trương của Đảng bộ và Chính quyền thành phố Hội An, xác định nhiệm vụ 
của mình trong xu hướng phát triển và gìn giữ Di sản văn hóa thế giới Hội An, Hội LHPN 
thành phố Hội An xin cam kết sẽ luôn cố gắng, sáng tạo, trở thành lực lượng đóng vai trò 
nòng cốt trong việc tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia vào sự phát triển kinh tế - 
văn hóa – xã hội; góp phần xây dựng thành phố Hội An thành điểm sáng Sinh thái – Văn 
hóa – Du lịch; xứng đáng với sự tin tưởng mà Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh 
Quảng Nam, Thành ủy, UBND thành phố Hội An. 

Xin kính chúc quí lãnh đạo, quí vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin 
trân trọng cảm ơn. 
 


