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Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố Hồ Chí Minh tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc đa dạng hóa hình 

thức thu hút hội viên, nâng cao chất lượng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ 
mới. 

Chúng tôi nhận thức rõ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội 

là nhiệm vụ vô cùng quan trọng quyết định vị thế của tổ chức cũng như phong trào phụ 

nữ. Vì vậy trong những năm đổi mới của đất nước với quyết tâm cao, Hội Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, hoạt động Hội 

và phong trào phụ nữ đã thực sự chuyển mình, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc 

của thành phố, của hội viên phụ nữ. Để tạo nên dấu ấn đậm nét đó các cấp Hội luôn xác 

định hoạt động phải mang tính bền vững, phải huy động, tập hợp được sức sáng tạo, khả 

năng của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực để chủ động giải quyết các vấn đề thiết 

thân mà chị em đang gặp phải, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, cá 

nhân có trình độ, có tâm huyết vì cộng đồng.  

-  Đó là mô hình “Tổ tư vấn cộng đồng” tại chi Hội Phụ nữ khu phố thu hút các 

thành viên là trí thức tình nguyện vì cộng đồng, do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường/xã/thị 
trấn ra quyết định thành lập và quản lý, điều hành. Tổ có địa chỉ, địa điểm tư vấn có thể là 

điểm sinh hoạt văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng của khu phố hay tại nhà của chính 

các thành viên trong Tổ. Các thành viên trong Tổ tự phân công lịch trực và có sổ theo dõi 

hoạt động tư vấn, tiếp dân. Việc tư vấn của các thành viên có thể là trực tiếp hoặc tùy 

theo nhu cầu của người được tư vấn sẽ thực hiện tư vấn bằng văn bản hoặc qua điện 

thoại, email…  

Thời gian đầu, hoạt động các “Tổ tư vấn cộng đồng” có nhiều khó khăn như: thiếu 

địa điểm hoạt động, không có kinh phí để trang bị các phương tiện tư vấn, chưa thu hút 

được nhiều trí thức tham gia,... Dần dần với sự kiên trì, mưa dầm thấm lâu, các cấp Hội 

thường xuyên rà soát nắm danh sách lực lượng chuyên gia, luật sư, luật gia, giáo viên, 

bác sĩ, thợ lành nghề,... để vận động, mời gọi tham gia tình nguyện vì cộng đồng, đồng 

thời chính qua thực tiễn hiệu quả hoạt động của “Tổ tư vấn cộng đồng” không chỉ giúp 

gỡ rối tơ lòng, hòa giải mâu thuẫn, mà còn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trở thành cầu nối, 

chỗ dựa tinh thần của phụ nữ, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chị em và các gia đình, 

đáp ứng được nhu cầu của đông đảo phụ nữ, nhất là chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó 

khăn. Từ khi hình thành tháng 6/2012, đến nay mô hình “Tổ tư vấn cộng đồng” đã nhân 

rộng đến 100% khu phố, ấp với 2.031 Tổ, thu hút hơn 15.000 thành viên tham gia, trong 

đó có hơn 2.000 người là nam giới. Trong 4 năm các Tổ đã tư vấn cho hơn 17.000 trường 
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hợp, trong đó tư vấn thành công trên 70% góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại 

trong hệ thống Hội (năm 2012 - 2015 giảm được 4.260 đơn thư so với nhiệm kì 2006 – 

2011, tỷ lệ giảm hơn 50%).  

Với mô hình này, các cấp Hội thấu hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của chị em, 

không chỉ góp phần đưa chủ trương, chính sách đến tận mỗi hộ dân một cách hiệu quả mà 

còn tạo cơ hội cho đội ngũ trí thức gần gũi, thấu hiểu cơ sở, phát huy năng lực, tinh thần 

đóng góp xây dựng cộng đồng một cách thiết thực nhất. Nhờ có đội ngũ trí thức làm đầu 

tàu trong các Tổ tư vấn, hoạt động tư vấn tại cộng đồng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, 

không chỉ tư vấn kiến thức pháp luật, mà còn chung tay hỗ trợ người được tư vấn cách để 

thoát khỏi những bế tắc của cuộc sống. Từ hiệu quả hoạt động thiết thực của các Tổ tư 

vấn cộng đồng, năm 2016 Thành phố đã hỗ trợ kinh phí văn phòng phẩm cho hoạt động 

của các Tổ là 1, 2 tỷ đồng. Thành công này có được là sự hợp tác chặt chẽ với Hội Luật 

gia và Đoàn Luật sư của Thành phố.  

- Hay như các nhóm trẻ gia đình vừa tạo điều kiện cho các bà mẹ trẻ gửi con thuận 

lợi vừa góp phần vào hoạt động dạy nghề, tạo việc làm nuôi giữ trẻ gia đình; đồng thời 

các cấp Hội tiếp cận, thu hút và hỗ trợ chị em phụ nữ nhập cư - là những người có nhiều 

khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội (phụ nữ nhập cư chiếm 60% tổng 

số dân nhập cư). Hoạt động này được Ủy Ban nhân dân thành phố đánh giá cao và đã hỗ 

trợ kinh phí từ ngân sách để Hội tổ chức đào tạo 3.500 lượt người về nghề nuôi giữ trẻ. 
Ngoài ra với 26 Câu lạc bộ Nhóm trẻ gia đình tập trung ở những khu vực công nghiệp, 

khu chế xuất cũng đã tạo thuận lợi để Hội tập hợp, tuyên truyền, hỗ trợ chị em nhất là 

phụ nữ công nhân, lao động nhập cư với các hoạt động thiết thực, phù hợp. 

- Đó là các lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng cuộc sống đã góp phần tạo nên thương 

hiệu của Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình hàng năm Nhà Văn 

hóa đào tạo kỹ năng, dạy nghề cho trên 120.000 lượt người, trong đó 80% là nữ. Do có sự 

kết hợp chặt chẽ giữa dạy lí thuyết và thực hành, nhiều học viên đã khởi nghiệp thành 

công tại nhiều vùng miền của cả nước và thậm chí đã thành danh cả ở nước ngoài bằng 

chính nghề, kĩ năng đã được học tại Nhà văn hóa.  

 Chúng tôi xác định mọi thành công hay thất bại đều do cán bộ quyết định nên 

công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được đặt lên hàng đầu. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành 

phố đã xây dựng Hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội, triển khai ứng dụng, công nghệ 

thông tin vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội, hội viên nhằm nâng cao kiến 

thức về pháp luật, kiến thức về giới, các kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình, trong 

cộng đồng và ngoài xã hội…Và còn nhiều hoạt động, mô hình đa dạng, thiết thực đã 

được triển khai, duy trì tại các cơ sở Hội, góp phần làm nên kết quả là tỷ lệ tập hợp hội 

viên ở Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 76%. 

Kính thưa Đại hội! 

Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí cao với khâu đột phá của nhiệm kỳ 

2017 - 2022 là “Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động Hội ở cơ sở; đa dạng hóa các 

hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”. Nhiệm kỳ tới, 

với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, công tác phụ nữ tiếp tục được Đảng quan 

tâm,vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực sẽ ngày càng khẳng định. Khoa học công nghệ 

phát triển, phụ nữ có điều kiện tiếp cận thông tin qua nhiều nguồn,ứng dụng khoa học kỹ 
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thuật trên các lĩnh vực, từ đó cơ hội, điều kiện sống của phụ nữ sẽ ngày càng nâng cao. 

Tuy nhiên, việc tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội sẽ có nhiều khó khăn do các cấp Hội của 

chúng ta còn một số hạn chế chưa theo kịp với sự thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

cơ cấu lao động. Chính vì vậy đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu tính dự báo, có cách đánh giá, cách nhìn mới về việc tập hợp, thu hút hội 

viên. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đưa ra một số 

giải pháp trọng tâm sau:  

Thứ nhất: Luôn lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội 

viên. Mọi hoạt động của Hội đều bắt nguồn từ nhu cầu và để giải quyết các vấn đề bức 

thiết mà chị em đang gặp phải.  

Tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của phụ nữ, của các tổ chức thành viên trong 

các hoạt động của Hội. Nâng chất hoạt động liên tịch với hơn 20 sở ngành, đoàn thể 

thành phố, hoạt động phối hợp liên kết đào tạo với hơn 10 trường, học viện, các doanh 

nghiệp để vận động nguồn lực trong đó coi trọng nhân lực, thực hiện “xã hội hóa công tác 

Hội”. 

Thứ hai: Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác Hội, từ việc giảm tải 

áp lực ban hành văn bản, tinh gọn sổ sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

Hội thông qua việc đầu tư xây dựng Phần mềm quản lý hội viên. Đẩy mạnh hoạt động 

truyền thông, tương tác kết nối với hội viên phụ nữ thông qua các chuyên mục giới thiệu 

về hoạt động Hội trên Youtube, fanpage…  

Thứ ba: Quan tâm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu: Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc gắn 

với thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch. Tiếp tục nghiên cứu thực 

hiện các giải pháp nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, 

tiếp tục tổ chức đào tạo và phát triển lực lượng nuôi giữ trẻ gia đình; xây dựng và thực 

hiện Đề án“Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân nhà trọ và 

khu lưu trú công nhân giai đoạn 2017 - 2021”.  

Thứ tư: Nâng cao chất lượng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, hỗ trợ 

hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp với 

mục tiêu đến năm 2020 thành phố sẽ có 150.000 doanh nghiệp nữ trên 500.000 doanh 

nghiệp, chiếm 50% số doanh nghiệp của cả nước.  

Kính thưa Đại hội! 

Trong thời gian tới với niềm tin và trách nhiệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố 

Hồ Chí Minh xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội sẽ 

tiếp tục đổi mới, mọi hoạt động của Hội đều hướng đến mục tiêu vì sự tiến bộ và phát 

triển của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ văn minh, hiện đại, nghĩa tình góp phần vào sự 

phát triển bền vững, thịnh vượng của Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố vinh dự mang 

tên Bác Hồ kính yêu.  

Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn!  


