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 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam 

Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Chúng tôi bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017, được trình bày tại Đại 
hội. Tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về vai trò của phụ nữ trong thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có những nữ 

vương, nữ tướng mà tên tuổi của họ làm rạng danh non sông, đất nước như Bà Trưng, Bà 

Triệu, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Định, cùng hàng ngàn phụ nữ khác đã cống hiến, hy 

sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là 

những người mẹ, người chị đã sinh thành, dưỡng dục biết bao thế hệ người Việt Nam anh 

hùng; tần tảo, gánh vác, hy sinh âm thầm, lặng lẽ cho đất nước, cho dân tộc… Ngày nay, 

trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện bản lĩnh cách mạng, kiên 

định bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đóng góp xứng đáng vào việc giữ vững độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội… 5 năm qua, thế giới và khu vực có nhiều diễn biến 

nhanh và rất phức tạp, bất ổn chính trị ở một số nước, khu vực, …đe dọa nghiêm trọng 

đến hòa bình, ổn định và tác động rất lớn đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia dân 

tộc. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định để phát triển đất nước.  

Đối với phụ nữ Quân đội, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị 
viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội không 

ngừng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn 

thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, đã có hơn 10 vạn cán bộ, hội viên 

có mặt ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, đóng quân trên mọi miền đất nước, tham gia toàn 

diện các mặt công tác. Ở lĩnh vực nào chị em phụ nữ Quân đội cũng đều nỗ lực phấn đấu 

học tập, rèn luyện, công tác tốt trở thành những điển hình tiên tiến, kế thừa và phát huy 

truyền thống phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, truyền 

thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Công tác phụ nữ trong Quân đội được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng 

điểm, đúng hướng, có nền nếp; tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động. Cơ quan công tác phụ nữ được tổ chức xây dựng ngày càng 

vững mạnh, làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành, tham gia xây dựng tổ 

chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời chủ 

động phối hợp thường xuyên với tổ chức Hội phụ nữ của Bộ Công an, Hội phụ nữ ở các 
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địa phương tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Để phụ nữ có những cống hiến tương xứng với vị trí, vai trò và lực lượng đông đảo 

tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tôi xin đề 

nghị một số giải pháp sau đây: 

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phụ nữ và công tác phụ nữ 

trong tình hình mới. Trước hết, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt quan điểm, chủ 

trương của Đảng về vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ, nâng cao nhận thức về vai trò 

to lớn của phụ nữ trong thời kỳ mới. Đảng ta đã có nhiều nghị quyết về phụ nữ và công 

tác phụ nữ, cần phải nhanh chóng hiện thực hóa trong cuộc sống. Nâng cao chất lượng 

công tác phụ nữ là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, do đó phải có chiến lược, nghị 
quyết, kế hoạch, chương trình cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, kiểm tra, kiểm điểm 

nghiêm túc.  

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến kiến 

thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ đối với nhiệm vụ 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương 

châm, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chủ 

trương, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ 
thị 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tiếp tục đưa nhanh 

những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc 

phòng, an ninh vào cuộc sống. 

Phát huy vai trò của hội viên, tổ chức Hội phụ nữ các cấp và các lực lượng chức 

năng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục để phụ nữ có nhận thức ngày 

càng đầy đủ hơn về vị trí vai trò của mình đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quán 

triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ của 

cách mạng, những thuận lợi, khó khăn của đất nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực 

thù địch, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Ba là, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. 

Các cấp hội cần cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 

(khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm 

nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; đồng thời tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi 

đua để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Tập trung tham gia xây dựng tiềm 

lực chính trị - tinh thần, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, “thế trận 

lòng dân” vững chắc; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, vừa bảo đảm nhu cầu hiện tại, vừa góp phần 

nâng cao khả năng dự trữ quốc gia, sẵn sàng huy động cho nhiệm vụ quốc phòng khi cần 

thiết; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với củng cố, tăng cường quốc 
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phòng, an ninh trên từng địa bàn. Mỗi hội viên và tổ chức hội phụ nữ các cấp cần chú 

trọng nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh, kết hợp với tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự, bảo đảm có sức răn đe, bảo vệ Tổ 

quốc “từ sớm, từ xa”, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong 

tương lai. Mỗi phụ nữ cần nhận thức rõ và thực sự là trụ cột trong xây dựng gia đình ấm 

no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho gia đình - tế bào của xã hội khỏe mạnh, 

phát triển. 

Bốn là, tiếp tục giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, lối sống của phụ nữ “tự 

tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, chủ động, tích cực phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy vai trò của 

phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch, tạo sức đề kháng cao trước những thủ đoạn tuyên truyền 

xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, 
bất mãn, nhất là những thông tin sai trái, xấu độc trên mạng xã hội. 

Năm là, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội phụ nữ các cấp vững mạnh toàn 

diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ phụ 

nữ không chỉ vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, có phương pháp vận động phụ nữ tốt mà còn phải có kiến thức về quốc phòng, 

an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Sáu là, phát huy vai trò của phụ nữ trong lực lượng vũ trang, tham gia xây dựng 

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ trong lực lượng vũ trang 

phải là lực lượng xung kích, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội phụ nữ trong 

Quân đội và Công an với các cơ quan chức năng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam 

và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp 

trong công tác vận động, phát huy vai trò của phụ nữ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được 

giao. 

Lịch sử hào hùng của dân tộc ta đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của 

phụ nữ Việt Nam. Với truyền thống “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” và 

tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng 

góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong 

tình hình mới. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


