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Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! 

Kính thưa Đại hội! 

Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Quảng Nam rất phấn 
khởi và xúc động được có mặt tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Trong 
không khí trang trọng này, thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ Quảng Nam, xin 
trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý và toàn thể 
đại biểu tham dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Kính thưa Đại hội! 

Quảng Nam là một tỉnh ven biển nằm trong vùng kinh tế trọng điểm duyên hải miền 
Trung có đường biên giới dài 142 km tiếp giáp với nước bạn Lào, trên 125 km chiều dài 
bờ biển cùng thềm lục địa giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn hải sản phong phú. Đặc 
điểm địa lý tự nhiên đó đã tạo cho Quảng Nam có được vị thế chiến lược quan trọng về 
kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh đối với quân khu 5 và cả nước. Trong 20 năm tái 
lập tỉnh và trải qua 42 năm giải phóng, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu quan 
trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Thành quả đó là nhờ sự nỗ lực của 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, sự đồng thuận của nhân dân, trong đó có sự đồng tâm, hiệp lực 
của các tầng lớp phụ nữ Quảng Nam, góp phần đem lại niềm tin và hạnh phúc cho mỗi 
gia đình gia đình, yên vui cho xã hội.  

Trong những năm qua, sự biến đổi sâu sắc của khu vực và tình hình biển Đông 
khiến phòng thủ, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trở thành nhiệm vụ mang tính 
chiến lược, cấp bách và then chốt của nước ta. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm 
của Đảng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cấp Hội phụ nữ Quảng Nam đã xác định nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ Tổ quốc là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.  

Tại Đại hội này, được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh 
Quảng Nam xin chia sẻ một số nội dung nhằm “Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo 

vệ Tổ quốc” với mong muốn góp tiếng nói thảo luận, bàn bạc tìm giải pháp tốt, cách làm 
hay cho nhiệm kỳ tới.  

Kính thưa Đại hội! 

Chiếm tỷ lệ trên 52% dân số, phụ nữ Quảng Nam trong những năm qua đã có nhiều 
đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng cụ thể như sau: 

Thứ nhất: công tác chỉ đạo, hướng dẫn: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đoàn 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hằng 
năm Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ đứng điểm theo dõi, hướng 
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dẫn cho Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các hoạt động về Quốc 
phòng - An ninh, về công tác Biên giới – Hải đảo, xây dựng các mô hình trợ lực. Đặc biệt 
tập trung những vùng trọng điểm các xã biên giới, các xã đảo, cầu cảng, khu công nghiệp, 
du lịch, vùng đồng bào có đạo.  

Tổ chức ký kết chương trình liên tịch phối hợp hoạt động với Công an tỉnh, ban chỉ 
huy quân sự, bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, các đơn vị, các lực lượng vũ trang đóng chân 
trên địa bàn tỉnh và các địa phương về“Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ 
chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo” giai đoạn 2005 – 2010; giai đoạn 2012- 2017. 
“Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ”, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa”, thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng và cũng cố nền quốc phòng toàn dân, chăm lo công tác quân sự 
quốc phòng…, chỉ đạo 100% Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã tuyến Biên giới, bờ 
Biển và xã đảo tổ chức ký liên tịch với các Đồn Biên phòng và các đơn vị quân đội đóng 
quân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Hằng năm tổ chức hội 
nghị tổng kết đánh giá các hoạt động phối hợp. 

Thứ hai: công tác tuyên truyền, vận động: Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ Tổ quốc; các cấp Hội phụ nữ 
tỉnh Quảng Nam đã xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là hết sức quan trọng. Hằng 
năm các cấp Hội tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hàng trăm cuộc sinh hoạt chuyên và 
thông tin thời sự nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, đề 
các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên phụ nữ nhận thức đúng 
đắn và thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh 
quốc phòng. Từ đó xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong 
việc nâng cao ý thức tham gia xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng khối đại đoàn kết 
dân tộc; đấu tranh tố giác, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; 
nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các 
thế lực thù địch, chia rẽ nội bộ nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước ta; tăng cường trách 
nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, phát triển. 
Nhiều hoạt động cụ thể đã được các cấp Hội tổ chức thành công như: Hội thi, tọa đàm, 
giao lưu, thăm hỏi, tặng quà... các đồn biên phòng và nhân dân các xã biên giới, xã đảo 
và xã ven biển... Tổ chức chuỗi hoạt động thể thao, văn nghệ, tuyên truyền Tuần lễ biển 
và hải đảo Việt Nam và một số chủ đề“Ngư dân với biển cả”, “Hát về biển đảo thân 

yêu”, xây dựng mô hình“Ấm lòng chiến sỹ"... 

Đặc biệt, năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu 
thuyền trái phép vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thực hiện chủ 
trương của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội về việc đẩy mạnh hoạt động "Chung sức vì 

biển đảo quê hương", Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng 
nhằm thông tin diễn biến tình hình trên, định hướng công tác tư tưởng theo quan điểm, 
chủ trương của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng thời 
vận động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đóng góp, ủng hộ với số tiền trên 500 triệu 
đồng (Trung ương Hội: 350 triệu, Cảnh sát biển vùng 2: 100 triệu, Quỹ hỗ trợ ngư dân: 
50 triệu, thăm tặng quà gia đình phụ nữ có chồng con làm làm nhiệm vụ chấp pháp trên 
biển, vươn khơi bám biển). 
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Ngoài ra, Hội thường xuyên đăng tải nội dung tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, 
biển đảo trên các bản tin của Hội, ký giao ước thi đua hằng năm, chú trọng đến hội viên 
phụ nữ vùng biên giới, vùng ven biển. Đối với địa bàn trọng điểm du lịch, khu công 
nghiệp, biên giới cửa khẩu, cầu cảng... Hội đã hướng dẫn chị em tăng cường đề phòng, 
cảnh giác với những âm mưu của các đối tượng lợi dụng để tuyên truyền, kích động, lôi 
kéo chống phá Đảng, Nhà nước. Phát hiện những vấn đề bất thường kịp thời thông tin, 
phối hợp xử lý không để xảy ra điểm nóng. 

Thứ ba: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng lực lượng nòng cốt, xây 

dựng mô hình, câu lạc bộ: Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Nam tập trung nổ lực 
phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh; đây vừa là nhiệm vụ 
chính trị vừa là yêu cầu quan trọng hàng đầu đảm bảo cho tỉnh phát triển nhanh và bền 
vững. Theo đó các cấp Hội xác định hỗ trợ chị em có việc làm, kinh tế phát triển, xoá đói, 
giảm nghèo, đời sống ổn định thì phụ nữ sẽ có điều kiện tổ chức tốt cuộc sống gia đình, 
tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Vì vậy trong 5 năm qua 
các cấp Hội đã tập trung vận động 9,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 393 mái ấm 
tình thương cho phụ nữ nghèo, giúp chị em có chỗ ở ổn định; tín chấp gần 1.500 tỷ đồng 
giúp gần 70.000 hộ phụ nữ được vay vốn để phát triển kinh tế. Đặc biệt Hội phát động 
tiết kiệm 78 tỷ đồng trao 458 con trâu, bò và gần 2000 các phương tiện sinh kế khác cho 
hơn 4000 hộ phụ nữ nghèo tại các địa phương. Góp phần giảm nghèo bền vững tại địa 
phương. Đặc biệt trong mọi hoạt động đều chú trọng đến đối tượng phụ nữ vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. 

Đồng thời, các cấp Hội đã tập trung xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng 
nòng cốt trong việc nắm bắt tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ, kịp thời giải quyết và 
phối hợp giải quyết khi có tình huống xảy ra, hạn chế không để xảy ra điểm nóng làm ảnh 
hưởng đến an ninh, chính trị, trât tự, an toàn ở địa phương. Hằng năm, các cấp Hội tổ 
chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng nòng cốt. Hội đã xây 
dựng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ không có con hư hỏng, không có người 
mắc các tệ nạn xã hội hay câu lạc bộ phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng 
chống bạo lực gia đình, phát triển kinh tế… thu hút đông đảo thành viên tham gia. Thông 
qua sinh hoạt, hội viên phụ nữ được nâng cao nhận thức, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của 
mình trong gia đình và ngoài xã hội. Các mô hình này góp phần rất lớn trong công tác 
phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 
hiện nay. 

Thứ tư: công tác phối hợp: Các cấp Hội phụ nữ phối hợp với các đoàn thể, cơ quan 
Quân sự, Biên phòng, Công an cùng cấp triển khai các nội dung chương trình phối hợp 
hoạt động: “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, 

hải đảo”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; tổ 
chức giao lưu "Nghĩa tình biên giới"; thăm, tặng quà và hỗ trợ xây dựng 10 mái ấm tình 
thương cho phụ nữ nghèo và vợ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới của 
huyện Tây Giang, Nam Giang. Đặc biệt hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà hữu nghị cho phụ nữ 
nghèo thuộc huyện Kà Lùm và Đắc Chưng của tỉnh Sê Koong nước bạn Lào. Ngoài ra 
vận động hội viên phụ nữ các xã biên giới tăng cường giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ phụ nữ 
các xã giáp ranh giữa Sê Koong Lào và Quảng Nam. Với tổng kinh phí thực hiện từ năm 
2012-2015 đạt trên 600 triệu đồng.  



4 

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - là đơn vị đóng 
quân trên địa bàn tỉnh - tổ chức chuyến thăm, giao lưu “Gặp gỡ tháng Ba” tại huyện đảo 
Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, Hội đã tặng quà chính quyền địa phương, Mẹ Việt 
Nam anh hùng và hội viên phụ nữ nghèo huyện đảo Lý Sơn và các lực lượng như trạm 
cảnh sát biển, đồn biên phòng... Năm 2012 và 2014, được tham gia chuyến công tác tại 
quần đảo Trường Sa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Hội LHPN tỉnh đã kết 
hợp thăm hỏi, động viên, vận động ủng hộ tặng quà “Chiến sỹ Trường Sa”; thăm, hỗ trợ 
ngư dân xã Bình Minh huyện Thăng Bình bị đâm chìm tàu khi đang hành nghề câu mực 
ở Hoàng Sa; phối hợp vận động hội viên phụ nữ động viên chồng con tiếp tục vươn khơi 
bám biển... Tổng kinh phí vận động, hỗ trợ cho các hoạt động này lên tới trên 100 triệu 
đồng. 

Ngoài ra hằng năm Hội đã cử cán bộ tham gia ban nội dung, đạo diễn diễn tập 
phòng thủ của tỉnh; Tham dự giao nhiệm vụ diễn tập phòng thủ cho các huyện và hướng 
dẫn công tác chuẩn bị diễn tập, tham gia thực hành diễn tập cấp tỉnh và các huyện, thành 
phố, thị xã theo kế hoạch chung của tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc 
phòng an ninh, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ.  

Với vai trò là thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội còn phát huy tốt trách 
nhiệm của mình, tích cực tham gia công tác tuyển quân, thăm, tặng quà, động viên tân 
binh lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.  

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa Đại hội!  

Từ thực tiễn công tác vận động phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 
an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Quảng Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: 

Thứ nhất, Ý thức sâu sắc tầm quan trọng giáo dục quốc phòng, an ninh trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ có tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài, 
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động 
phải bám sát chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương. Thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa 
vụ bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ hội viên, phụ nữ. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với 
cấp uỷ Đảng, chính quyền huy động đông đảo các lực lượng tham gia. 

Thứ hai, Nội dung, hình thức là yếu tố quyết định đối với hiệu quả công tác vận 
động hội viên, phụ nữ. Do đó, phải không ngừng nghiên cứu để đa dạng về nội dung và 
hình thức vận động, phù hợp với địa bàn, tình hình thực tiễn và mang tính thời sự, truyền 
tải kịp thời đến hội viên, phụ nữ những vấn đề thiết thực để biết, tự giác tham gia bảo vệ 
tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, cần làm cho hội viên, phụ nữ hiểu và nhận thức được 
rằng, Tổ quốc luôn gắn liền với họ; bảo vệ an ninh, Tổ quốc là bảo vệ cho sự trường tồn 
của đất nước và sự sống của mỗi chúng ta. 

Thứ ba, Vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay 
phải gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại các địa phương; gắn với 
việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với tình hình, đặc 
điểm kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Công tác vận động hội viên phụ nữ cần bắt 
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đầu từ những điều thiết thực nhất đối với từng người, từng hộ, từng cụm dân cư, từng 
vùng miền,từng cơ quan, tổ chức; đó là bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của chính 
từng cá nhân, tổ chức, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá- tinh thần của nhân dân. 

Thứ tư, Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận 
động, xây dựng các mô hình, huy động lực lượng, tổ chức các hoạt động. Phải thể hiện 
được vai trò của tổ chức Hội, đó là chăm lo, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của phụ nữ; tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; 
chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế; tạo được niềm tin trong hội 
viên phụ nữ để chị em tích cực hưởng ứng các phong trào và tham gia các hoạt động của 
Hội có hiệu quả.  

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại yếu kém đó là: Công tác tổ 
chức thực hiện của một số cấp Hội nhất là cơ sở thiếu tính chủ động, linh hoạt; công tác 
phối hợp chưa thật sự chặt chẽ, còn nhiều bất cập, nhiều lúc chưa kịp thời. 

Để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo 
và bảo vệ Tổ quốc được tốt hơn trong thời gian đến, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam xin đề 
xuất: 

 Một là, Nhà nước nên phân bổ ngân sách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 
mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nhất là cán bộ cơ sở. Đây là điều 
kiện cơ bản để triển khai thực hiện các nội dung công tác vận động quần chúng nói chung 
phụ nữ nói riêng, đồng thời cũng là để nắm vững chủ trương và làm tốt công tác tham 
mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc giáo dục, nâng cao vai trò trách 
nhiệm của người dân tham gia. 

 Hai là, các Bộ, ngành từ Trung ương nên có sự phối hợp chỉ đạo đồng bộ để Hội 
phụ nữ các cấp chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, 
góp phần bảo vệ bảo vệ Tổ quốc, trong đó chú ý đến việc nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần trong hội viên, phụ nữ đặc biệt vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Kính thưa Đại hội! 

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và 
bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử 
dân tộc, là nhân tố quan trọng để cho dân tộc mãi mãi trường tồn và phát triển. Những 
năm qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã phát huy hết vai trò, sức lực của mình trong 
công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ này. Tuy rằng kết quả 
làm được chưa nhiều, hy vọng trong thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự 
phối hợp của các cấp, các ngành, Hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy hơn 
nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu mạnh khỏe, 

chúc Đại hội thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


