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Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 

2010 - 2020. Vào năm 2014, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là địa phương cấp huyện 

đầu tiên trong cả nước vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận 

huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Có được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước là cả sự nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, trong 

đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện thông qua 

thực hiện có hiệu quả các hoạt động Hội.  

Trong bối cảnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Nâng cao chất lượng xây dựng 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới” theo Nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy Xuân 

Lộc, các cấp Hội LHPN trong huyện xác định: cùng với sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng 

do chương trình Nông thôn mới mang lại thì mỗi gia đình, mỗi con người cần phải có lối 

sống văn hóa, gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Có thể nói, cuộc vận động “Xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động với 8 tiêu chí rõ ràng chính 

là hành động hết sức thiết thực để các cấp Hội tham gia xây dựng Nông thôn mới. Từ sự 

chỉ chỉ đạo, định hướng của Hội cấp trên, chúng tôi đã vận dụng cụ thể và sáng tạo phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

Để thực hiện chỉ tiêu “100% hộ gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện cuộc vận động; trong đó 70% trở lên hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí 5 không, 

3 sạch”, các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nội dung 

phong phú, đa dạng. Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động 

gắn với các tiêu chí nông thôn mới; ý nghĩa, lợi ích thiết thực cuộc vận động mang lại 

cho gia đình và xã hội từ đó chị em tự giác, chủ động tham gia thực hiện; chủ động phối 

hợp với các ngành có liên quan tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán 

bộ, hội viên phụ nữ cơ sở về thực hiện cuộc vận động và xây dựng nông thôn mới. Thông 

qua vận động của Hội, cán bộ, hội viên và quần chúng đã tích cực đóng góp, xây dựng 

các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, gương mẫu chấp hành giao đất khi 

Nhà nước đền bù, giải tỏa thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng; hiến 1.870m đất, cây trồng, 

hoa màu, ngày công lao động và tiền để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao 

thông thôn xóm tổng số tiền hơn 153 triệu đồng. 

Với từng tiêu chí 5 không, 3 sạch, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã có những hoạt 

động cụ thể để vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần 

thực hiện 9/19 tiêu chí nông thôn mới và các tiêu chí nâng cao. Kết quả nổi bật là: 
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1. Có nhiều hình thức vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa nghèo, góp 

phần thực hiện tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), số 10 (thu nhập), số 11 (hộ nghèo), số 12 (tỷ 

lệ lao động có việc làm thường xuyên), số 13 (hình thức tổ chức sản xuất). Hội đã vận 

động chị em thực hành tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày để có nguồn quỹ dự 

phòng khi gia đình có việc cần đến. Đẩy mạnh các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát 

triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp nhau thường xuyên, giúp nhau 

lúc giáp hạt”… hướng dẫn, giúp đỡ cho 2.214/2.915 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ 

thoát nghèo bằng nhiều hình thức và các nguồn lực khác nhau như: huy động hội viên 

tham gia các loại hình tiết kiệm đã huy động được trên 7,3 tỷ đồng; phối hợp với các 

ngân hàng và Quỹ tín dụng cho hội viên phụ nữ vay vốn trên 80 tỷ đồng để sản xuất, 

chăn nuôi; phối hợp với trung tâm Dạy nghề huyện, trung tâm học tập cộng đồng các xã, 

thị trấn mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và khả năng của lao động nữ nông 

thôn cho 3.778 hội viên; sau học nghề có 2.808 chị có việc làm ổn định; xây dựng các tổ, 

câu lạc bộ như: “Tổ hợp tác chăn nuôi dê”, Tổ hợp tác trồng rau an toàn”, “Câu lạc bộ 

làm giàu”, “Câu lạc bộ trồng rau sạch”; các tổ hợp tác, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả 

trên từng lĩnh vực; vận động chị em hỗ trợ nhau 26 ngàn ngày công lao động; 1.539 chị 
khá, giàu giúp chị em nghèo tiền, cây, con giống số tiền hơn 2,6 tỷ đồng; xây dựng 38 

Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền gần 1,5 tỷ 

đồng. Điển hình, năm 2015, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện bám sát phân công của 

Huyện ủy để xây dựng và thực hiện kế hoạch “Huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo 

A
1
 là hội viên phụ nữ năm 2015”, giúp được 142/340 hộ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ 

hộ thoát nghèo, vượt 32 hộ so với kế hoạch đề ra.  

2. Phối hợp Công an huyện và UBND xã Xuân Phú thành lập 01 Đội nữ dân 
phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp tuần tra sau 20h đêm được 150 lượt; 
cung cấp cho công an xã 160 nguồn tin về gây rối trật tự, đua xe, trộm cắp, phối hợp giải 

quyết hiện trường 11 vụ va quẹt giao thông; tổ chức trực chiến cùng lực lượng công an xã 

giữ gin an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp tham gia phòng cháy chữa cháy tại cánh 

đồng bắp ấp Bình Xuân 1. Đồng thời, đã vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí 

“Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” và “Gia đình không có bạo lực gia 

đình” “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” và “Gia đình không sinh 

con thứ 3 trở lên” góp phần thực hiện tiêu chí số 14 (giáo dục), số 15 (y tế), số 16 (văn 

hóa), số 19 (an ninh trật tự) thông qua: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán 

bộ, hội viên và quần chúng phụ về “Luật Hôn nhân và gia đình”, “Luật an toàn giao 

thông đường bộ”,“phòng chống bạo lực gia đình”; duy trì phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ 

giúp pháp lý cho phụ nữ; truyền thông kiến thức và kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia 

đình, nuôi dạy con tốt; phối hợp với Công an huyện và cơ sở thực hiện Nghị quyết liên 

tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã 

hội”; chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động "Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2013 - 2015. Xây dựng các mô 

                                            
1
 Hộ nghèo A: Thu nhập từ 1.000.000 đồng/người/tháng trở xuống cho khu vực nông thôn;từ 1.200.000 

đồng/người/tháng trở xuống cho khu vực thành thị. 
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hình, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, “địa chỉ tin cậy ở cộng 

đồng”... góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong giáo dục con cái, giữ gìn và phát 

huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia quản lý giáo dục, cảm 

hóa 543 đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật... qua giáo dục, cảm hóa 

có 394 đối tượng tiến bộ, có 37 đối tượng có việc làm ổn định. Tiếp nhận, hỗ trợ các 

trường hợp bạo lực gia đình và tư vấn về luật hôn nhân gia đình.  

3. Nhiều xã đã lựa chọn ưu tiên thực hiện các tiêu chí Sạch nhà, sạch bếp, sạch 
ngõ được nhiều xã thực hiện gắn với tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn 

mới vì đây là tiêu chí góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn rõ nét nhất và nâng cao ý 

thức “sống sạch” từ trong mỗi gia đình. Hội tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm 

của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh 

an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân. Đặc biệt, Hội đã phối hợp quản lý 70 tuyến đường 

kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” với tổng chiều dài 71,016 km; xây dựng 16 

CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, 03 tổ phụ nữ tiết kiệm từ rác thải; Các tổ, 

câu lạc bộ đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cộng đồng cùng nhau bảo vệ, giữ gìn môi 

trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.  

Bên cạnh đó, có thể khẳng định cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch" đã thực sự đi vào cuộc sống. Thông qua cuộc vận động, Hội đã chăm lo tới quyền 

lợi thiết thực của mỗi cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ, đồng thời cũng khẳng định 

sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội; được đông đảo 

cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ; được cấp ủy, chính quyền và các ngành ghi nhận. Đến 

nay có 87% hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện có 

hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí Nông 

thôn mới nâng cao của UBND tỉnh Đồng Nai.  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần được 

khắc phục là: Công tác tuyên truyền, vận động của một số cán bộ chi, tổ Hội chưa đáp 

ứng yêu cầu tình hình hiện nay; Một số nơi hội viên phụ nữ chưa nhận thức đầy đủ về ý 

nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động đối với bản thân và gia đình nên chưa tự giác 

thực hiện; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động vẫn còn một số ít cơ sở Hội chưa 

khai thác, huy động được nhiều nguồn lực. Để nâng cao hơn nữa chất lượng của cuộc vận 

động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Xuân Lộc chúng tôi sẽ tiếp 

tục thực hiện một số giải pháp sau: 

1. Chủ động tham mưu với cấp ủy, tăng cường phối hợp với chính quyền các ban, 

nghành liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua 

“Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; gắn với đẩy 

mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận 

động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới và các nhiệm 

vụ trọng tâm của Hội.  

2. Đặt công tác tuyên truyền vận động lên hàng đầu để nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ; thường xuyên 

đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; bám sát các tiêu chí cuộc vận động “Xây 
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dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, rà soát 

đánh giá sâu việc thực hiện từng tiêu chí, từ đó xác định các tiêu chí cần ưu tiên, tổ chức 

tuyên truyền vận động, phát động phong trào thi đua bằng những hành động và việc làm 

cụ thể. 

3. Phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; phối hợp giới thiệu 

việc làm, dạy nghề cho chị em phụ nữ. Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát 

triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “hội viên giàu, 

công dân giàu giúp hội viên nghèo, công dân nghèo”. Xây dựng Mái ấm tình thương; 

trao giải học bổng cho con em hội viên nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; hướng dẫn các hộ 

sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.  

4. Tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả, thành lập các mô hình mới phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương. Tập trung hướng vào các hoạt động hỗ trợ, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, và quần chúng phụ nữ; tổ chức tốt cuộc 

sống gia đình; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tự chủ trong lao động, 

sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

5. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết, kịp thời nêu gương các tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, làm mới có hiệu quả để nhân rộng; biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp 

trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với xây dựng 

Nông thôn mới.  

Để cuộc vận động phù hợp với từng địa phương, từng thời điểm, chúng tôi đề nghị 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho phép để các cấp lựa chọn nội dung cụ thể trong các 

tiêu chí 5 không, 3 sạch trong quá triển khai thực hiện để các nội dung của cuộc vận động 

thực sự góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra cần ưu tiên tập trung nguồn lực chỉ 
đạo dứt điểm và hiệu quả. 

Trên đây là một số kinh nghiệm của Hội LHPN huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về 

việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần giữ vững, 

nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới.  

Cuối cùng, xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 


