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Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
Kính thưa các vị đại biểu!
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với những
nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI trình Đại hội. Chúng tôi vui mừng nhận thấy trong
nhiệm kỳ vừa qua, nội dung, phương thức hoạt động của Trung ương Hội LHPN Việt
Nam có nhiều đổi mới từ việc thực hiện ba khâu đột phá, ban hành các nghị quyết chuyên
đề, các Đề án liên quan các vấn đề do cuộc sống thực tiễn đặt ra; xây dựng các mô hình
hoạt động hiệu quả; linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút phụ
nữ tham gia tổ chức Hội, coi trọng các hoạt động nâng cao nhận thức và phát triển hội
viên trong nữ thanh niên, nữ công nhân lao động, lao động nữ nhập cư. Đặc biệt xây
dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, mối quan hệ giữa
Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội và Tổng Liên đoàn, Công đoàn và Hội Phụ nữ các cấp
tiếp tục được ngày càng gắn bó, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ
chức.Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, giai cấp công nhân Việt Nam với 43,6% nữ
CNVCLĐ là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và
hội nhập quốc tế, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, tác
phong công nghiệp, kỷ luật lao động, nhạy bén và chủ động tiếp thu những tiến bộ của
khoa học kỹ thuật, luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào phụ nữ cả nước.
Bởi vậy, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng
đối phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà còn có ý nghĩa
đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng chúc mừng và chung vui
với những thành công của phong trào phụ nữ cả nước.
5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
nữ CNVCLĐ đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt cùng với phụ
nữ cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Đại hội công
đoàn các cấp, tạo ra những chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ cả nước, động viên
chị em nâng cao trình độ, năng lực công tác, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển
kinh tế xã hội của đất nước.
Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ
CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn cùng Hội Phụ nữ phối hợp trong công tác tham gia xây
dựng chính sách, pháp luật liên quan đến nữ CNVCLĐ. Tổng Liên đoàn LĐVN đã xây
dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động nữ CNVCLĐ, chương trình hành động
về bình đẳng giới với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Hai bên chủ động rà soát và đóng góp

ý kiến tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung dự thảo các văn bản quy phạm pháp
luật có liên quan đến nữ cán bộ, công chức và công nhân lao động, đặc biệt đề xuất quy
định về chính sách nghỉ thai sản cho lao động nữ từ 4 tháng lên 6 tháng và chính sách
giảm số năm đóng bảo hiểm từ 20 năm xuống 15 năm cho cán bộ, công chức cấp xã,
phường, thị trấn; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đưa vào nghị quyết Hội nghị cán
bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể những nội
dung có lợi hơn cho người lao động trong đó có lao động nữ; tập hợp những nội dung
chính của 49 văn bản quan trọng liên quan đến chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động về giới, vì
sự tiến bộ phụ nữ, chính sách đối với lao động nữ, dân số, gia đình, trẻ em - xuất bản
thành cẩm nang để các cấp lấy căn cứ tuyên truyền, hoạt động. Phong trào thi đua yêu
nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây đựng gia đình hạnh phúc” do Đại
hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ XI tiếp tục phát động đã được các cấp công đoàn gắn kết
linh hoạt, sáng tạo với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào
“Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn, thu hút đông đảo nữ
CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực tham gia, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nữ
CNVCLĐ trong việc triển khai phong trào mang tính đặc thù giới gắn với việc vận động
nam giới chia sẻ việc nhà và hỗ trợ chị em học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Thông qua
phong trào, nữ CNVCLĐ được trưởng thành về mọi mặt, trên tất cả các lĩnh vực công
tác, đã phát huy được trí tuệ, năng lực, thực hiện tốt chức năng người lao động, người vợ,
người mẹ trong gia đình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước. Từ các phong trào thi đua, hai bên đã phối hợp tham gia xét chọn tập thể,
cá nhân nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”; xét tặng Kỷ
niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam”, giải thưởng “Tài năng sáng
tạo nữ Tổng Liên đoàn”.
Với phương châm hướng về cơ sở, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của
đoàn viên công đoàn và người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng, thời gian qua,
Ban Chấp hành Công đoàn các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai công tác nữ công và
tổ chức tốt các phong trào trong nữ CNVCLĐ. Nhiều hoạt động mang tính giới với hình
thức và nội dung phong phú đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, phát huy được
chức năng nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ
CNVCLĐ.
Tuy nhiên, phụ nữ nói chung và lao động nữ nói riêng vẫn còn đứng trước những
thách thức to lớn về chất lượng cuộc sống, điều kiện lao động, cơ hội việc làm, cơ hội
thăng tiến cũng như áp lực của cuộc sống. Đời sống của một bộ phận nữ CNLĐ tại các
KCN vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nữ CNLĐ ngoại tỉnh, vấn đề về nhà ở, nhà
trẻ mẫu giáo, nhu cầu sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ, thụ hưởng văn hóa, vui chơi giải
trí còn rất hạn chế; vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả các mặt hàng thiết yếu,
lương thực thực phẩm tăng cao.. đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nữ
CNVCLĐ. Công đoàn Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để chăm lo bảo vệ lợi ích
của lao động nữ, tiếp tục cùng Nhà nước hoàn thiện các chế độ chính sách liên quan đến
lao động nữ đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ được phát triển bình
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
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Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với
truyền thống tốt đẹp giữa hai tổ chức đã được các thế hệ lãnh đạo của hai tổ chức dày
công vun đắp, trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa Công đoàn và Hội
Phụ nữ cùng cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phụ vận của Đảng trong hệ thống công
đoàn; củng cố và kiện toàn ban nữ công quần chúng, thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp
Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác xây dựng và thực hiện chính sách, pháp
luật liên quan đến lao động nữ, về giới, bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, công
tác cán bộ nữ, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em; đại diện tham gia giải quyết
các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em và vận dụng cụ thể hóa tinh
thần nghị quyết Đại hội lần này vào hoạt động nữ công một cách phù hợp.
Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những
diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn,
thách thức đan xen sẽ tác động toàn diện tới tất cả các ngành, các hoạt động kinh tế, đặc
biệt là các doanh nghiệp, điều này tác động trực tiếp tới vấn đề việc làm, thu nhập của
người lao động, trong đó có lao động nữ. Bởi vậy, kế thừa những thành quả của sự phối
hợp giữa 2 tổ chức trong thời gian qua là tiền đề quan trọng, với trách nhiệm của mình,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam chỉ đạo thực hiện tốt công tác phụ vận của Đảng trong hệ thống Công
đoàn, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
1. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp quán triệt, triển
khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhằm bảo vệ và
chăm lo tốt hơn đời sống của nữ công nhân, viên chức, lao động gắn với quá trình tổ chức
Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
2. Tiếp tục chủ trì phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây
dựng chương trình phối hợp cụ thể để đem lại hiệu quả cao nhất với mục tiêu chung là
quan tâm, chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động theo đúng chức năng của hai tổ
chức, trong đó tập trung: gắn kết linh hoạt, sáng tạo, chặt chẽ các phong trào thi đua của
Hội LHPN Việt Nam “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc”, hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, Tự trọng, Trung
hậu, Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với phong trào thi đua “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn
lao động Việt Nam.
3. Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng cho lao động nữ
Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chính
sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới. Phát huy vai trò, chức năng
trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động
nữ trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các cơ quan, đơn vị hành
chính, sự nghiệp. Tập hợp tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, tổ chức đối thoại với
người sử dụng lao động, thủ trưởng đơn vị để bảo đảm thực hiện pháp luật, chính sách đối
với lao động nữ; kiến nghị với Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính
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sách, chế độ liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới, xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, tiến bộ, ổn định.
Tham gia tích cực trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng cho lao động nữ và những vấn đề liên quan đến lao động nữ như: tuổi nghỉ
hưu; điều kiện, môi trường làm việc, an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng các thiết chế
dành cho công nhân tại các khu công nghiệp như vấn đề nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo, bếp ăn
tập thể, nhà vệ sinh, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, hỗ trợ cho lao động nữ nuôi
con bằng sữa mẹ trong thời gian làm việc; mô hình tập hợp nữ CNLĐ ở các khu nhà trọ
đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; hướng dẫn hoạt động của tổ tự quản
công nhân nhà trọ để tuyên truyền, giáo dục thực hiện pháp luật; nâng cao tỷ lệ lãnh đạo
nữ công đoàn các cấp..., thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 20
NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục xây
dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước “ và Nghị quyết số: 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “công tác Phụ
nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
Lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp đặc điểm, tình
hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. Lồng ghép tuyền truyền,
phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chú trọng các nội dung Bộ
luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng
giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, vấn đề hôn nhân, gia đình, kiến thức chăm sóc
sức khỏe sinh sản cho CNLĐ. Thực hiện chủ trương lồng ghép giới trong hoạt động công
đoàn. Các hoạt động này cần thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động,
người sử dụng lao động cả nam và nữ tham gia.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh
mẽ, thiết thực của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ mới nhằm phát huy cao nhất tiềm
năng, sức sáng tạo của phụ nữ cả nước, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy
mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xin trân trọng cảm ơn!
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