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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM  
TẠI ĐẠI HỘI ĐBPN TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021 

Ngày 19/10/2016 
 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 

Kính thưa đ/c Nguyễn Nhân Chính, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, 

Kính thưa đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, 

Thưa toàn thể chị em thân mến! 

Hôm nay, trong không khí hân hoan của Ngày Phụ nữ Việt Nam và ngày thành lập 

Hội LHPN Việt Nam, tôi rất vui mừng, vinh dự được cùng các đồng chí lãnh đạo, 

nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đến dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh 

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, 

tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, chào mừng 235 đại biểu là những hội viên 

phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh 

về dự Đại hội. 

Xin trân trọng gửi tới đ/c Bí thư Tỉnh ủy, các đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, 

các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể chị em những tình cảm thân thiết, quý 

trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội, 

Sau gần 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã có sự thay đổi vô cùng nhanh chóng trên 

tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 

bình quân 15,7%/năm, quy mô tổng sản phẩm đứng thứ 6 toàn quốc; các ngành công 

nghiệp hỗ trợ được hình thành, gắn với phát triển các khu, cụm công nghiệp và làng 

nghề, trở thành động lực phát triển kinh tế; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 

5.192 USD, gấp 1,5 lần mục tiêu Đại hội đề ra; chất lượng nguồn nhân lực được nâng 

lên rõ rệt với tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 60%; chỉ số phát triển con người của 

Bắc Ninh đạt 0,83 và thuộc nhóm cao nhất cả nước. 

Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ 

trong toàn tỉnh. Với hơn một nửa dân số, 5 năm qua, phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Ninh 

có bước phát triển nhanh và chuyển biến tích cực. Có mặt trong hầu hết các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy truyền thống, tiềm năng của quê hương quan họ, chị 
em phụ nữ Bắc Ninh đã đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc 

vận động; cần cù, sáng tạo, tự tin trong sản xuất, kinh doanh, công tác; nhân hậu, đảm 

đang, thủy chung trong cuộc sống và gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa 

phương, của phong trào phụ nữ và công tác Hội của cả nước. 
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Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ 

nữ trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh 

về cơ sở, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cùng với thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc 

vận động “Xây dựng gia đình đình 5 không, 3 sạch”, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thu 

hút sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. 

Công tác đề xuất chính sách, bồi dưỡng nguồn cán bộ Hội, cán bộ nữ được BCH 

Hội LHPN tỉnh quan tâm. Đề án bồi dưỡng cán bộ Hội được tiếp tục triển khai trong 

nhiệm kỳ, phụ cấp Chi hội trưởng tăng so với nhiệm kỳ trước, chính sách cho phụ nữ 

đi đào tạo được cao hơn so với nam giới... Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được 

các cấp Hội trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đổi mới về hình thức 

và phương pháp truyền thông, tăng tính hấp dẫn và phù hợp với các đối tượng phụ nữ. 

Công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đặc biệt là phòng 

chống bạo lực gia đình được triển khai mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú, thiết 

thực; thu hút sự tham gia không chỉ của phụ nữ mà cả nam giới thông qua các cuộc thi, 

mít tinh, giao lưu, liên hoan văn nghệ ở hầu hết các cơ sở Hội. Điểm nổi bật là các cấp 

Hội đã xây dựng kế hoạch hành động, phối hợp chặt chẽ với nhiều ngành trong tỉnh, 

tranh thủ nguồn lực, chia sẻ trách nhiệm và góp phần tạo ra sự chuyển biến trong nhận 

thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. 

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội được tiếp tục duy trì 

với mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo theo địa chỉ; tư vấn, giới thiệu việc làm theo nhu 

cầu thị trường; xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế tập thể; kết nối, huy động 

sự tham gia của doanh nhân nữ vào các hoạt động của tổ chức Hội. Phong trào “Phụ 

nữ Bắc Ninh chung tay bảo vệ môi trường” được phát động tới 100% cơ sở Hội và 

được tỉnh phê duyệt đề án phân loại rác thải trở thành hoạt động thường xuyên, đóng 

góp quan trọng vào giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

Công tác cán bộ nữ đạt kết quả ấn tượng. Cùng với quyết tâm và sự quan tâm rất 

sát sao, thiết thực của cấp ủy là tinh thần trách nhiệm của Hội LHPN tỉnh, chủ động đề 

xuất, tham mưu với cấp ủy tích cực phát hiện, tìm nguồn, giới thiệu với Đảng những 

quần chúng ưu tú, những cán bộ có đủ tiêu chuẩn để Đảng quan tâm, bồi dưỡng. 

Chúng ta tự hào về sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ 

Bắc Ninh. 

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, uy tín, vị thế của tổ chức Hội 

được khẳng định vững chắc hơn trong hệ thống chính trị; cấp ủy, chính quyền và các 

tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao những đóng góp, cống hiến và thành 

tích vẻ vang của phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Ninh. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt 

biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích, kết quả của phong 

trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Kính thưa toàn thể Đại hội, 

Vui mừng, phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, Đại hội cũng cần 

nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từ 

đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực cho nhiệm kỳ tới. Với tinh thần thẳng thắn và 

thực sự cầu thị, có thể thấy, công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ 
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còn hạn chế, việc thu hút, tập hợp lao động nữ ở các khu công nghiệp, các doanh 

nghiệp chưa thực sự có hiệu quả; một số mô hình hoạt động của Hội chất lượng chưa 

cao; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong tỉnh, 

tôi đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những hạn chế, yếu kém nói trên, phân tích rõ 

nguyên nhân của vấn đề, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm giải pháp khắc phục 

một cách có hiệu quả, nhằm đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ hiệu quả, thực 

chất hơn trong thời gian tới. 

Dự thảo Báo cáo chính trị đã đưa ra những giải pháp toàn diện, khả thi. Tôi cơ bản 

đồng tình. Song, tôi đề nghị Đại hội chúng ta căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa 

phương, những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay, tiếp tục suy nghĩ, thảo luận một 

số vấn đề sau: 

Thứ nhất là, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích 

cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đất nước, của 

địa phương và của Hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Tăng 

cường tuyên truyền, giới thiệu gương các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; không 

ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp 

phụ nữ. Là tỉnh có sự chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế sang CNH, HĐH nên thu hút 

lao động nữ nhập cư ngày càng nhiều; là nơi có di sản văn hóa phi vật thể và nhiều 

làng nghề truyền thống. Vì vậy, Hội phụ nữ cần xây dựng, phát triển các mô hình tập 

hợp lao động nữ trong các khu công nghiệp, lao động trong các làng nghề..., động viên 

các đối tượng phụ nữ tích cực học tập nâng cao tay nghề, giữ gìn phẩm chất của người 

phụ nữ Việt Nam, chấp hành chính sách, pháp luật và quy định của địa phương. 

Thứ hai là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất chính sách, giám sát 

việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ. Xây dựng chương trình phát 

huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội xác định rõ phần việc cần tập trung, đăng 

ký với địa phương để tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới tại cộng đồng. 

Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của gia 

đình, các kỹ năng nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng các mối quan hệ 

trong gia đình cho các tầng lớp phụ nữ bằng các hình thức phù hợp, hấp dẫn, thu hút 

nam giới tham gia. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã 

hội như an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội...  

Là mảnh đất có truyền thống văn hóa, lịch sử, quê hương của 8 vị vua đời Lý, của 

đồng chí Tổng Bí thư trẻ tuổi nhất của Đảng, quê hương Quan họ - di sản phi vật thể 

thế giới, các cấp Hội, các tầng lớp phụ nữ cần coi đây là vinh dự tự hào, cũng là trách 

nhiệm để chú trọng các hoạt động giáo dục truyền thống, động viên các gia đình, phụ 

nữ giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa trong thời kỳ CNH-HĐH, và ứng dụng 

trong công tác xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của phụ nữ. 

Thứ ba là, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Hội LHPN các cấp cần phải quan 

tâm tới nâng cao chất lượng tổ chức Hội ở tất cả các cấp, coi trọng cấp cơ sở; đặc biệt 

tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các mô hình hoạt 

động. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm 

huyết với công tác Hội; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cao hơn; có phương pháp 
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làm việc khoa học; gần gũi cơ sở; hiểu biết sâu sắc chính sách, pháp luật, có năng lực 

thuyết phục, vận động xã hội chăm lo, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. 

Kính thưa Đại hội! 

Với tinh thầm trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, tập trung trí tuệ, sáng 

suốt lựa chọn những hội viên, phụ nữ tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo 

tính liên tục, kế thừa và phát triển, hội tụ cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khả năng tổ 

chức chỉ đạo phong trào và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ 

Bắc Ninh để bầu vào BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVI, bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại 

hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XII được tổ chức vào đầu năm 2017. 

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, BCH nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, năng động, sáng 

tạo, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Hội đi trước, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của các tầng lớp phụ nữ, của Đảng bộ 

và nhân nhân trong tỉnh và của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam – xứng đáng là 

ngôi nhà chung của những cô gái quan họ “việc nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa 

nhọc nhằn vẫn tươi vui...”. 

Cũng nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí 

lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành đoàn 

thể của tỉnh đã luôn quan tâm, hỗ trợ công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua 

và mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện, phối hợp của các đồng chí 

trong thời gian tới vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới. 

Xin kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 

tỉnh Bắc Ninh, kính chúc các quý vị đại biểu, các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ Bắc 

Ninh luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và dành nhiều thắng lợi mới!. 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn. 


