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 � Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, hoạt động của các cấp Hội phụ nữ gặp nhiều khó khăn 

do chịu tác động lớn của suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi 

trường biển do Công ty TNHH Hưng Nghiệp Fomosa gây ra,... Tuy nhiên, bằng sự đoàn 

kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã khắc 

phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Đại 

hội Đại biểu Phụ nữ các cấp đề ra, góp phần cùng với cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.  

Thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về “Quy 

định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”. UBND tỉnh Quảng Trị luôn đồng 

hành, tin tưởng và tạo điều kiện hỗ trợ Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thông qua 

việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp. Hàng năm, UBND tỉnh và Hội 

LHPN tỉnh đánh giá kết quả phối hợp và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phối hợp 

năm tiếp theo, tạo mọi điều kiện để Hội LHPN các cấp tham gia vào hoạt động quản lý 

nhà nước, quản lý xã hội như: xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến quyền, lợi 

ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; lấy ý kiến góp ý của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng 

cấp trước khi ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch của địa phương có liên 

quan; đảm bảo sự tham gia của đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ trong các tổ chức tư vấn 

phối hợp liên ngành, các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, 

lợi ích của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực 

khác theo quy định của pháp luật.  

Mặc dù là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quảng Trị cũng đã ban hành 

nhiều chủ trương, chính sách giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Đặc biệt, là Phê 

duyệt các đề án Vì sự tiến bộ của phụ nữ Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015: Đề án “Tuyên 

truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất 

nước”; “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc 

làm”; ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 31/5/2013 về “Quy định một số 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020” ; Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND, ngày 

11/12/2013 và Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh “Về số lượng, chức 

danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí 

hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu 

phố” đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động 

đối với các tổ chức chính trị ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh 
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theo đó cán bộ, công chức nữ, các cấp, cán bộ nữ thuộc dân tộc thiểu số, cán bộ công 

chức đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi khi tham gia đào tạo bồi dưỡng 

được hỗ trợ phụ cấp, được ưu tiên trong bố trí, sử dụng sau đào tạo, bồi dưỡng v.v... thực 

hiện khoán phụ cấp đối với cán bộ Chi Hội phụ nữ theo định mức 5.500.000 đồng/chi 

hội/năm; hỗ trợ kinh phí hoạt động: 2.000.000đ/năm đối với chi hội thuộc xã đặc biệt khó 

khăn và 1.000.000 đồng/năm đối với chi hội không thuộc xã đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo 

UBND cấp huyện quan tâm, bố trí ngân sách 3 đề án vì sự tiến bộ của phụ nữ các địa 

phương. Nhờ các chính sách đó đã tạo điều kiện về mặt kinh phí cho các cấp Hội hoạt 

động; đồng thời khuyến khích cán bộ Hội, cán bộ nữ yên tâm tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Trong quá trình phối hợp hoạt động, chúng tôi đánh giá cao sự chủ động vào cuộc 

của các cấp Hội LHPN trong tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương, trong đó, khẳng định sự đóng góp nổi trội và hiệu quả của các cấp Hội 

và các tầng lớp phụ nữ. Có thể nói, từ sự chỉ đạo của Trung ương Hội, sự linh hoạt vận 

dụng cụ thể và sáng tạo của Hội LHPN tỉnh, tinh thần trách nhiệm, tận tụy của đội ngũ 

cán bộ Hội các cấp, hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã có những đóng góp 

rất rõ nét:  

- Là thành viên của Ban Chỉ đạo giảm nghèo, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã có rất 

nhiều hoạt động thiết thực giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững như vận động tập thể, cá 

nhân nhận giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ chủ hộ nghèo có địa chỉ cụ thể; tranh thủ các tổ chức 

tài trợ, tín chấp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, vận động tiết kiệm trong 

chị em tạo nguồn vốn vay phát triển sản xuất - kinh doanh; tập huấn kiến thức khoa học 

công nghệ; chỉ đạo xây dựng mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, thoát nghèo bền vững; đào 

tạo nghề nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập gia đình cho phụ nữ; 

tập trung xây dựng mô hình tạo việc làm sau học nghề (tổ hợp tác, tổ liên kết) và đang nỗ 

lực cùng với các cấp, các ngành có sự kết nối để tiêu thụ sản phẩm. 

- Trong công tác an sinh xã hội, Hội là địa chỉ tin cậy, là cầu nối giữa các tổ chức, 

cá nhân hảo tâm và các đối tượng chính sách; các mô hình “Mái ấm tình thương”; “Đỡ 

đầu trẻ mồ côi”, “Quỹ khuyến học”; “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo” đã hình thành và phát 

triển; tích cực vận động kêu gọi nguồn tài trợ giúp đỡ các đối tượng xã hội, xây dựng các 

công trình phúc lợi; phát hiện và đề xuất các trường hợp thuộc đối tượng điều chỉnh của 

các chính sách do Nhà nước ban hành;  

Thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, nhiệm kỳ qua, Hội đã giúp cho hơn 

100.000 lượt hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh 

tế gia đình, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều tổ hợp tác được 

hình thành, nhiều hợp tác xã được thành lập và hoạt động có hiệu quả; gần 5 vạn phụ nữ 

được Hội nâng cao trình độ sản xuất, năng suất lao động, có việc làm ổn định, tham gia 

có hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp; đã giúp 5.230 phụ nữ làm chủ kinh 

tế thoát nghèo; hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó học giỏi được Hội vận động hỗ trợ 

học bổng; gần 60.000 học sinh phổ thông được Hội giáo dục kỹ năng sống và kiến thức 

về chăm sóc sức khỏe vị thành niên; hàng trăm trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn 

được hỗ trợ, động viên; nhiều trẻ em hư được Hội giáo dục, cảm hóa thành người có ích; 

xây dựng được 20 thư viện phụ nữ và 129 tủ sách báo phụ nữ; hàng trăm nghìn lượt phụ 
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nữ được Hội trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình, 

xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống mua bán người v.v..  

- Trong phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, sự cố môi trường: 

Hội đã có nhiều hoạt động như nâng cao kiến thức cho phụ nữ trong phòng tránh thiên 

tai, về bảo vệ môi trường, vận động thành lập các mô hình thu gom và xử lý rác thải; vận 

động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong bão lũ; tích cực vận động, huy động nguồn lực hỗ 

trợ nhân dân vùng biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, tham mưu các giải pháp 

chuyển đổi ngành nghề, giải quyết khó khăn trước mắt và ổn định cuộc sống lâu dài. 

- Trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: các cấp Hội đã tích cực 

tham mưu, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho Đảng bằng kết quả qua Đại 

hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với tỷ 

lệ cán bộ nữ trúng cử cấp ủy các cấp, Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tăng 

so với nhiệm kỳ trước với tỷ lệ: cấp ủy nữ: cấp cơ sở 17,4%, câp huyện 16,35 %, cấp tỉnh 

11,32%; có 2 nữ UVTV chiếm tỷ lệ 13,3%; tỷ lệ Đại biểu nữ Quốc hội 33,3%; nữ Đại 

biểu HĐND cấp tỉnh 26 %, cấp huyện 28,23%, cấp xã 20,9% ); tích cực giám sát việc 

thực hiện các chính sách về an sinh xã hội và bình đẳng giới tại địa phương. 

- Đặc biệt, trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới: Hội LHPN các cấp luôn 

giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. Gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí Cuộc vận động xây dựng 

“Gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông 

thôn mới”. Các cấp Hội đã vận động hội viên, tiết kiệm, xóa đói giảm nghèo vươn lên 

làm giàu, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống các TNXH, tự nguyện hiến đất làm 

đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm xá, xây dựng kênh mương nội 

đồng,... đem lại hiệu quả cao. Chúng tôi đánh giá cao nội dung và cách thức triển khai 

cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của Hội phát động. Có thể nói, bên cạnh 

việc đầu tư các công trình của nhà nước, xã hội hóa cho bộ mặt nông thôn đổi thay về cơ 

sở vật chất, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch do cấp Hội triển khai đã 

chăm lo tới đời sống của từng gia đình, giữ gìn văn hóa, xây dựng và nâng cao chất lượng 

cuộc sống và hạnh phúc của từng người dân thông qua vai trò của Phụ nữ Việt Nam. 

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục đa dạng, sáng tạo vừa có chiều rộng 

vừa tập trung chiều sâu, Hội LHPN các cấp đã thực hiện tuyên truyền phổ biến sâu rộng 

cho hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước và giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, với sự chỉ đạo tập trung, quyết tâm của các cấp Hội, sự 

phối hợp chặt chẽ của các bộ/ngành, việc tuyên truyền các phẩm chất đạo đức “Tự tin - 

Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” đã bước đầu đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng 

người phụ nữ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khoá VIII và 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI. Bên cạnh tập trung chăm lo, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của phụ nữ, các cấp Hội phụ nữ Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động 

hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ, chăm lo xây dựng cuộc sống gia 

đình hạnh phúc, góp phần giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội và gia đình, xây 

dựng gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống tệ nạn 

xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu vì 
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mục tiêu bình đẳng giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã 

hội trên địa bàn tỉnh. 

Để tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia quản lý Nhà nước thực sự hiệu quả, là 

cầu nối đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mỗi hội viên 

phụ nữ, xuất phát từ thực tiễn công tác phối hợp giữa UBND và các cấp Hội ở địa 

phương, UBND tỉnh Quảng Trị xin có một số đề xuất như sau: 

Một là: Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ 

phát huy vai trò và năng lực của mình trong gia đình và xã hội. Thông qua các Đề 

án/chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tôi đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư 

thỏa đáng về nguồn lực cho mỗi cấp Hội có điều kiện tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ 

nữ khởi nghiệp, tạo việc làm, phát triển kinh tế, vận động/hỗ trợ phụ nữ tham gia giải 

quyết một số vấn đề xã hội bức xúc trong xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.  

Ở địa phương, UBND tỉnh cam kết sẽ dành nguồn lực thỏa đáng của tỉnh cho những 

hoạt động thuộc thế mạnh của Hội tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội như hỗ trợ khởi nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, tuyên truyền 

giáo dục đạo đức, nâng cao kiến thức pháp luật, hỗ trợ công tác giáo dục/xây dựng gia 

đình, ứng phó BĐKH, công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa… 

Hai là: Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới tất cả đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của người phụ 

nữ trên tất cả các lĩnh vực xã hội cũng như trong gia đình, để từ đó góp phần thay đổi 

nhanh, mạnh hơn nữa những định kiến giới vốn đã, đang tồn tại trong xã hội. 

Ở quy mô quốc gia, đề nghị tạo các kênh, diễn đàn mở để những người dân Việt 

Nam ở khắp nơi trên thế giới, bạn bè quốc tế có cái nhìn đúng về vai trò, vị trí quan trọng 

của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước; khuyến khích họ đóng góp ý 

kiến xây dựng nhằm thúc đẩy, nâng cao hơn nữa vị thế của phụ nữ trên trường quốc tế. 

Ba là: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường mối quan hệ phối 

kết hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài để huy động nguồn 

lực, đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho chị em; đặc biệt 

chú ý tới đối tượng phụ nữ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn, phụ 

nữ là người dân tộc ít người... nhằm thu hẹp dần khoảng cách về cơ hội và điều kiện phát 

triển của phụ nữ ở các vùng, miền. Đồng thời, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận 

những thành quả của khoa học - công nghệ hiện đại để chủ động áp dụng vào thực tiễn, 

từng bước nâng cao tri thức và chất lượng cuộc sống, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho 

sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


