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� Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Trước hết tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Trung ương Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các văn kiện khác trình bày tại Đại hội. Có thể khẳng định 

rằng với những kết quả các cấp hội phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua, vai trò, vị thế 

của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và phát huy, góp phần 

tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang 

của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Trong những năm qua, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

đã đạt những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

đất nước như tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; vận động nhân 

tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 

2021; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, 

sự cố môi trường gây ra vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…Vị thế, vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và trong đời sống 

xã hội.  

Đạt được những thành tích đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam luôn đánh giá cao sự phối hợp hoạt động các tổ chức thành viên trong việc triển 

khai thực hiện các chương trình công tác Mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước, đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam – tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Để minh họa thêm vào những thành tích chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

trong nhiệm kỳ qua, tôi xin thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam phát biểu một số ý kiến về công tác phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc triển khai các cuộc vận 

động, phong trào thi đua yêu nước.  

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội, với phương châm lấy sức dân, xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi 

ích chung của cộng đồng dân làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng 

cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích, cuộc vận động đã được các tổ chức thành viên 

hưởng ứng tích cực triển khai trong hội viên, đoàn viên của mình, mỗi tổ chức thành viên 

đều có các phong trào, chương trình công tác cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động. 

Trên cơ sở kế thừa và tích hợp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư” (1995-2015) và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 

(2000-2015); căn cứ vào kết quả đã đạt được và những nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, tọa 
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đàm về phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn 

minh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có nghị quyết chuyên đề 

về đổi mới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 

trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, ngày 15/11/2015, tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền 

thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận đã phát động cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai tới 

các cấp, các ngành, từng địa phương, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đã 

từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong các cộng đồng dân cư. Nhận 

thức của một bộ phận lớn người tiêu dùng, các doanh nghiệp, các cơ quan về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, sức cạnh tranh 

của hàng hóa, ưu tiên dùng hàng Việt Nam được nâng lên.  

Hưởng ứng các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai 

nói trên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát động và triển khai cuộc vận động “Xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch” lấy cấp hộ gia đình là đơn vị để phát huy vai trò của phụ 

nữ trong giải quyết các vấn đề đang đặt ra đối với gia đình, các cấp Hội đã xây dựng 

nhiều phong trào thi đua, đề án cụ thể gắn trực tiếp với nội dung của cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” như: Cuộc vận động “Xây 

dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “phong trào phụ nữ phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ 

nghèo có địa chỉ...”, ” “Xây dựng mái ấm tình thương”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích 

cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phụ nữ Việt 

Nam rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, “Phụ 

nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”, Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ 

trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.”, “Giáo dục 5 triệu bà 

mẹ nuôi, dạy con tốt”, “Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông thôn và đồng 

bào dân tộc thiểu số…  

Với những quyết tâm, nỗ lực của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã góp 

phần cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp hoàn thành tốt 

các nội dung mục tiêu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ở khu dân cư” đã đề ra, đã có gần 70 nghìn khu dân cư đạt tiêu chí văn hóa, hàng vạn cá 

nhân điển hình được biểu dương, tôn vinh tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong toàn xã 

hội. 

Trong công tác phối hợp thực hiện các phong trào thi đua hưởng ứng các chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, phòng chống tội 

phạm, ma túy, mại dâm tiếp tục được đẩy mạnh góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự chủ 

trong nhân dân. Nhiều mô hình tự quản của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt 

trận trong đó có các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã góp phần tích cực vào nâng cao hiệu 

quả hoạt động, những mô hình được nhân rộng như: “Khu dân cư hài hoà xoá đói giảm 

nghèo và bảo vệ môi trường”; “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu”; “Đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông”; “Đoạn đường văn hóa an toàn giao thông”; “Cổng rào an ninh trật tự”; “Đội 

tình nguyện trồng và chăm sóc hàng rào cây xanh”; “Con đường đẹp”; “Nông dân sản 

xuất kinh doanh giỏi”; “Đội tình nguyện sửa chữa cầu, lộ nông thôn”; “Liên tổ Tự quản 

kiểu mẫu”; thôn, bản “Không còn hộ nghèo, thoát nghèo bền vững”; “Xóa nhà tạm, dột 
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nát” và “Xóa nhà tạm, dột nát cả ấp”; “Xóm đạo bình yên gắn với giữ gìn trật tự an toàn 

giao thông”; “Khu nhà trọ tự quản”; “Tổ liên gia tự quản”… 

Bên cạnh phối hợp triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động phong, trào thi đua, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các 

tổ chức thành viên khác thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp như: 

+ Chương trình phối hợp giám sát chính sách người có công. Được Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam chủ trì với một số bộ ngành và các tổ chức thành viên của Mặt 

trận: Kết quả tổng số đối tượng được rà soát là 2.070.812 người, trong đó số đối tượng 

hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.892.769 người, chiếm tỷ lệ 95,75%; số đối tượng 

hưởng chưa đầy đủ là 86.201 người, chiếm 4,16%; số đối tượng hưởng sai là 1.872 

người, chiếm 0,09%. 

Thực hiện chương trình phối hợp, các cấp Hội phụ nữ từ Trung ương đến cơ sở đều 

tích cực tham gia công tác rà soát, đảm bảo tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra của chương 

trình phối hợp. Kết quả cụ thể, các cấp Hội hoàn thành tổng rà soát chính sách ưu đãi đối 

với mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ: có 4.521 bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng còn sống và 993.725 liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn cả nước, trong đó có 

75.061 trường hợp hưởng chưa đầy đủ chính sách. 

+ Chương trình phối hợp góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, sau gần 2 năm thực hiện, 

công tác phối hợp đã có những kết quả tích cực nổi bật là: 

Thứ nhất là tham mưu đề xuất đưa vào Luật bầu cử quy định đảm bảo ít nhất 35% 

nữ ứng cử viên trong danh sách những người ứng cử chính thức.  

Thứ hai là phối hợp trong công tác giám sát bầu cử. Các hoạt động giám sát có sự 

tham gia của hai bên và các bên liên quan đã góp phần đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu 

chuẩn phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; 

đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên trong tuyên truyền, vận động bầu cử, 

góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong cuộc bầu cử 

vừa qua. Cụ thể nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV đạt 26,81%, tăng 2,41% so với khóa XIII 

(24,4%); tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021: cấp tỉnh đạt 26,46% (tăng 

1,29%); cấp huyện đạt 27,51% (tăng 2,89%); cấp xã đạt 26,70% (tăng 4,99%). 

Từ thực tiễn hoạt động công tác phối hợp trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm sau: 

1. Bám sát các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước để triển khai các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam sát với đặc 

điểm, tình hình của các tổ chức thành viên. 

2. Phát động các cuộc vận động các phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam theo 

tinh thần đổi mới, phát huy truyền thống, nội lực và vai trò chủ thể của các tổ chức thành 

viên trong triển khai thực hiện phong trào. 

3. Củng cố tổ chức bộ máy chuyên trách Mặt trận các cấp đồng thời coi trọng và 

phát huy nền tảng của các tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình phối hợp và 

thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian tới, thay mặt Ban 

Thường trực tôi có một số kiến nghị, đề xuất như sau: 
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1. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ 

Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện tốt chương trình 

hành động của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội 

viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, nhiệm vụ công tác Mặt trận gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 

vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam, phát huy năng lực sáng tạo 

trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

2. Là Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

cần tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện chương trình phối hợp hành động của Mặt 

trận, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động, phong trào thi đua như: cuộc vận 

động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng 

xuất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng 

tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch”... của Hội. 

3. Cần triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội từ Trung ương đến các các cơ sở Hội nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội 

viên, các tầng lớp phụ nữ trong việc phát huy dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân 

dân. Hàng năm các cấp hội cần chủ động lựa chọn những vấn đề có liên quan trực tiếp 

đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ và đại đa số các tầng lớp 

nhân dân để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện 

xã hội.  

4. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức Hội, đẩy 

mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, xây 

dựng đồng thuận trong xã hội; góp phần hiệu quả vào xây dựng nền dân chủ XHCN, 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng vào cuộc sống. 

Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XII là một sự kiện quan trọng trong đời 

sống chính trị xã hội. Chúng tôi tin rằng, phong trào phụ nữ nước ta sẽ có bước phát triển 

mới mạnh mẽ hơn nữa; hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều khởi 

sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng.  

Xin trân trọng cảm ơn! 


