
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, THU HÚT TẬP HỢP PHỤ NỮ CÔNG GIÁO  
NHỮNG KHÓ KHĂN ĐANG ĐẶT RA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

  � Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An 

 
Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước! 

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý! 

Thưa đại biểu Đại biểu! 

Tôi rất vinh dự Đại diện cho đoàn đại biểu phụ nữ Tỉnh Nghệ An được phát biểu 

trước Đại hội. Trong không khí trang trọng này, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý và toàn thể đại biểu về dự Đại hội lời chúc 

sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

Trước hết, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.  

Được sự giới thiệu của Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm 

và đề xuất các giải pháp để thu hút, tập hợp phụ nữ công giáo tham gia hoạt động Hội. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thưa Đại hội!  

Nghệ An có diện tích 16.500km
2
, dân số hơn 3 triệu người, có 18 huyện, 1 thành 

phố đô thị loại 1 và 3 thị xã với 480 xã, phường, thị trấn; trong đó có 6 huyện giáp biên 

với chiều dài biên giới 419,5 km, tiếp giáp 3 tỉnh và 2 cửa khẩu thông thương với nước 

bạn Lào; 4 huyện giáp biển với 95 km bờ biển. 

Công giáo có khoảng 270.000 tín đồ, phân bố chủ yếu ở 15 huyện, thành, thị vùng 

đồng bằng và núi thấp, trong đó có 194/480 xã, phường, thị trấn (chiếm 40,4%), 848 

khối, xóm, bản (chiếm 14,3%) có trên 15% giáo dân sinh sống, trong đó có 02 xã (0,4%) 

và 229 xóm giáo toàn tòng. Tỉnh Nghệ An có Tòa giám mục giáo phận Vinh (gồm Công 

giáo 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình), Trường Đại chủng viện liên địa phận Vinh - 

Thanh với 221 chủng sinh, một lớp chủng sinh dự bị với 65 người, dong Mến thánh giá 

Xã Đoài (gồm 5 cơ sở, 600 nữ tu); 9 hạt, 89 xứ, 264 giáo họ, 3 Giám mục, 138 linh mục, 

432 chức việc giáo xứ, 1.196 chức việc giáo họ, trên 400 nhà thờ.  

Hội LHPN Nghệ An có 5942 chi hội, trong đó 848 chi hội có phụ nữ công giáo, 229 

chi hội giáo toàn tòng. Tổng số hội viên phụ nữ vùng giáo là 223.476/ 507.977 chiếm 

44% hội viên của toàn tỉnh, trong đó có 43.589 hội viên công giáo (chiếm 19,5% hội viên 

vùng giáo). 

Từ các đặc điểm đó, Hội LHPN Tỉnh đã xác định việc tuyên truyền, vận động phụ 

nữ vùng giáo trên địa bàn tham gia sinh hoạt Hội, thực hiện các phong trào thi đua, các 

cuộc vận động là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung cao để góp phần đưa phong trào phụ 

nữ toàn tỉnh ngày càng phát triển toàn diện, sâu rộng.  

Trong quá trình vận động, tuyên truyền phụ nữ vùng giáo tham gia sinh hoạt Hội và 

thực hiện phong trào thi đua còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân:  

- Chị em phụ nữ Công giáo chủ yếu tham gia các ngày lễ trọng cũng như hoạt động 

của tôn giáo, chưa hào hứng và quan tâm nhiều đến các hoạt động do Hội tổ chức.  
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- Trong giáo Hội vẫn còn quan niệm: tín đồ công giáo sinh con nhiều hay ít là ý 

chúa nên hiệu quả chưa cao trong việc vận động áp dụng các biện pháp tránh thai, dẫn 

đến nhiều chị em phụ nữ Công giáo vẫn còn vi phạm chính sách dân số KHHGĐ. 

- Tổ chức Hội chưa có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp để tuyên truyền, vận động 

phụ nữ Công giáo tham gia sinh hoạt Hội.  

Xác định được những nguyên nhân đó, trong những năm qua Hội LHPN Nghệ An 

đã bám sát chủ trương của TW Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương để đề ra các giải 

pháp cho công tác vận động phụ nữ vùng giáo tham gia sinh hoạt Hội. Cụ thể: 

1. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động của 

các cơ sở vùng giáo. Từ đó triển khai kế hoạch chỉ đạo xây dựng mô hình “cơ sở hội 

vùng giáo vững mạnh toàn diện” ở Nam Lộc - Nam Đàn; Tường Sơn - Anh Sơn. Bằng 

các hoạt động: Tập huấn nội dung, phương pháp vận động phụ nữ tộ giáo cho đội ngũ cán 

bộ cơ sở Hội; hướng dẫn cho chi Hội trưởng, phó phương pháp đổi mới sinh hoạt hội 

viên, trong đó chú trọng hình thức sinh hoạt theo chuyên đề; chỉ đạo xây dựng các mô 

hình CLB; hỗ trợ hội viên vùng giáo xây dựng các mô hình XĐGN, phát triển kinh tế… 

Các mô hình do tỉnh chỉ đạo đã đạt kết quả tốt và được nhân diện ở tất cả các huyện, 

thành, thị có phụ nữ công giáo.  

2. Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh ra Nghị quyết chuyên để về tập trung xây dựng cơ 

sở hội vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số. Để đưa Nghị quyết vào thực tiễn, Hội LHPN 

Nghệ An đã xây dựng Đề án “Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ vùng giáo, vùng 

biển tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2016” được 

UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí gần 2 tỷ đồng. Với Đề án này, Hội LHPN tỉnh đã 

triển khai xây dụng mô hình điểm tại xã Nghi Văn, Nghi Lộc và chỉ đạo nhân rộng tại 15 

huyện có đạo công giáo bằng cách mỗi huyện xây dựng ít nhất một mô hình ở vùng giáo 

để thu hút hội viên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Thường vụ, 

UVBCH tập trung chỉ đạo từng nội dung, thường xuyên bám, nắm cơ sở, kịp thời phản 

ánh những vấn đề vướng mắc, phát sinh tại cơ sở để có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Đến 

nay toàn tỉnh đã có 126 mô hình cấp huyện, xã phù hợp với tình hình địa phương. Các 

mô hình phong phú về tên gọi, hình thức, nội dung hoạt động, như “Phụ nữ giáo xứ 

Thuận Giang sống tốt đời đẹp đạo” tại xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu; “tập hợp thu hút hội 
viên vùng giáo tham gia sinh hoạt hội” tại Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên; “Xây dựng chi 

hội vùng giáo vững mạnh toàn diện” tại giáo xứ Nhân Hòa, Nghi Lộc. Đặc biệt một số 

huyện còn xây dựng được Đề án thực hiện công tác vận động phụ nữ công giáo như đơn 

vị huyện Anh Sơn với Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị vùng 

đặc thù”; đơn vị huyện Tân Kỳ với Đề án “Nâng cao tỷ lệ tập hợp phụ nữ, xây dựng tổ 

chức hội vùng giáo vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ vùng dân tộc phát triển kinh tế”..  

3. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ký kết kế hoạch, chương trình phối 

hợp hoạt động theo giai đoạn và hằng năm với Ban tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh và hướng 

dẫn Hội LHPN các huyện, thành thị ký kết chương trình phối hợp với phòng nội vụ trong 

đó tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 

thăm tặng quà, xử lý điểm nóng. Phối hợp với chi ủy, BCH và Ban công tác mặt trận của 

thôn, xóm để triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động tại địa bàn. Đồng thời, chủ 

động gặp gỡ, trao đổi với Ban hành giáo, chức sắc, chức việc của giáo xứ, họ đạo để phối 

hợp tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, thực 
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hiện các phong trào, các cuộc vận động với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ xây dựng gia 

đình hạnh phúc, phát triển kinh tế..  

4. Bằng nhiều phương pháp, hình thức tuyên truyền sinh động để thu hút sự tham 

gia của chị em phụ nữ như: tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, sân khấu hóa để 

chuyển tải các nội dung, chuyên đề như: chuyên đề về DS/KHHGĐ, chuyên đề về kiến 

thức nuôi dạy con tốt...; tổ chức tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt Tổ chia sẻ trong 

giáo Hội (Mỗi thôn có 2-3 tổ chia sẻ; tổ chia sẻ được sinh hoạt định kỳ vào tối thứ 7 hàng 

tuần); tổ chức các hội thi tìm hiểm về Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, thi 

“Tiếng hát phụ nữ công giáo”; tổ chức hội nghị “Gặp mặt biểu dương gia đình tiêu 

biểu”; diễn đàn “hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”, tạo đàm “Bí 

quyết xây dựng gia đình hạnh phúc”, hội thảo “xây dựng gia đình trong giai đoạn hiện 

nay”. Thành lập nhiều loại hình CLB như: CLB “ Nuôi dạy con tốt”, CLB “ Không có 

người thân mắc TNXH”, CLB “Giáo dục và đời sống”, CLB “phụ nữ giúp nhau phát 

triển kinh tế”. Đồng thời tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng kịp thời, như 

hội nghị “gặp mặt đại biểu phụ nữ công giáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “phụ nữ có đạo làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con 

tốt, tích cực xây dựng nông thôn mới”...  

5. Để hỗ trợ phụ nữ công giáo phát triển kinh tế, các cấp Hội đã đề xuất cho hội 

viên phụ nữ vùng giáo nói chung và phụ nữ Công giáo nói riêng được vay vốn xóa đói 

giảm nghèo, giải quyết việc làm, vốn để xây dựng các công trình nước sạch, VSMT. Hiện 

nay nguồn vốn Hội tín chấp cho chị em công giáo vay là 23.311 triệu đồng giúp cho 

10.570 lượt chị vay. Có 2.353 chị đã tham gia các lớp đào tạo nghề, 9.823 chị được tư 

vấn việc làm, học nghề như nghề làm tóc, Nail, spa, tin học, may công nghiệp, chế biến 

món ăn, nhiều chị em đã tự tìm được việc làm ổn định tại các nhà máy, khu công nghiệp, 

một số chị tự mở cửa hàng may mặc riêng; có 306 chị làm chủ hộ thoát nghèo và xuất 

hiện nhiều mô hình phụ nữ tôn giáo làm kinh tế cho thu nhập cao. Ngoài ra, Hội LHPN 

tỉnh còn chỉ đạo các cấp Hội vùng giáo vận động chị em tích cực tham gia các hoạt động 

nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái, hưởng ứng thực hiệu có hiệu quả cuộc vận động 

xây dựng “Mái ấm tình thương”; phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, 

Hội LHPN các cấp đã huy động được hơn 14 tỷ đồng xây mới 556 nhà và sửa chữa 817 

nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong đó hỗ trợ 53 nhà 

cho hội viên có đạo... 

Từ hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã giúp cho tổ chức Hội 

vùng giáo phát triển, chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên, tỷ lệ tập hợp hội viên 

vùng giáo nói chung, hội viên Công giáo nói riêng ngày càng cao, từ đầu đầu nhiệm kỳ 

chỉ có 32.159 hội viên (2011), đến nay đã có 43.589 hội viên Công giáo, xây dựng được 

5703 hội viên nòng cốt. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên trong vùng giáo 

luôn đạt trên 75%; tỷ lệ thu hút hội viên công giáo từ 60% (2011) nay lên 65%. 

(43589/66.946).  

Kính thưa đại hội! 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thu hút phụ nữ công giáo tham gia sinh hoạt hội, 

thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều 

khó khăn. Đó là:  
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+ Tình trạng thiếu việc làm; tỷ lệ sinh con thứ ba cao, phụ nữ công giáo bị ràng 

buộc bởi các giáo luật, giáo lễ, đức vâng lời, an phận, đông con, ít có cơ hội tiếp cận các 

thông tin, học tập để nâng cao kiến thức. 

+ Hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra như vi phạm về quản lý đất 

đai, xây dựng; tranh chấp, khiếu kiện đòi cơ sở vật chất, đất đai có nguồn gốc tôn giáo; 

chia tách, lập xứ, họ đạo trái pháp luật, hành lễ vi phạm quy định. 

+ Việc thực hiện một số chính sách như giải phóng mặt bằng, thu các loại phí, quỹ, 

dân số kế hoạch hóa gia đình ở vùng giáo còn khó khăn.  

+ Năng lực, kinh nghiệm, phương pháp công tác tôn giáo của một bộ phận cán bộ 

Hội còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời phát triển và mở rộng 

hoạt động Hội ở vùng giáo, tại Đại hội này tôi đề xuất thêm một số giải pháp như sau: 

Thứ nhất: Tăng cường công tác chỉ đạo của Hội LHPN các cấp đối với công tác 

vận động phụ nữ có đạo. Tiếp tục vận dụng sáng tạo các giải pháp đã thực hiện; chú trọng 

hình thức tuyên truyền miệng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; biên soạn tài liệu phù 

hợp từng nhóm đối tượng theo sở thích, lứa tuổi, duy trì các hoạt động tập thể, cộng 

đồng, các Tổ chia sẻ trong vùng dân cư… Tiếp tục chủ động phối hợp với Ban hành giáo, 

chức sắc, chức việc, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác vận động phụ nữ 

có đạo; phát huy vai trò hội viên nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng.  

Thứ hai: Tổ chức Hội các cấp cần xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức thực 

hiện nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội vùng giáo, xây dựng đội ngũ cốt cán vùng 

giáo, xây dựng cơ sở Hội vùng giáo vững mạnh. 

Thứ ba: Quan tâm công tác bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ 

Hội về tôn giáo, công tác tuyên truyền, vận động trong vùng giáo. Cán bộ Hội phải nắm 

vững đặc điểm tâm lý chị em có đạo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, luôn thể 

hiện lòng chân thành cởi mở thật sự tôn trọng những quy định, quy tắc ứng xử, những 

nghi lễ truyền thống trong đời sống tâm linh của chị em vùng giáo. 

Thứ tư: Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi động viên cán bộ, chức 

sắc, chị em phụ nữ Công giáo trong các ngày lễ trọng; trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện 

vọng của chị em để phản ánh kịp thời với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cũng 

như Hội cấp trên; tạo điều kiện giúp đỡ chị em kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc 

sống. Tranh thủ các nguồn lực, hỗ trợ về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật để tạo điều 

kiện cho chị em được vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Thứ năm: Thường xuyên rà soát, đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình, hoạt 

động hiệu quả tại địa bàn tôn giáo; khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời cán bộ, 

hội viên công giáo tiêu biểu.  

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa đại hội! 

Những kinh nghiệm kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, song công tác vận động 

phụ nữ vùng giáo của Hội LHPN tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã góp phần quan 

trọng giúp cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách 
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pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh của địa phương. Tại Đại hội này, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau:  

1. TW cần chỉ đạo, đánh giá hiệu quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 06/NQ-BCH về 

“Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình 

hiện nay” trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở đó đưa ra định hướng chỉ đạo cho giai đoạn 

tiếp theo.  

2. Hiện nay, phụ nữ tôn giáo đang gặp nhiều khó khăn về việc làm, phát triển kinh 

tế, chăm sóc sức khỏe, trình độ nhận thức hạn chế vì vậy, đề nghị TW Hội nghiên cứu 

xây dựng các chương trình, Đề án cụ thể để tác động, hỗ trợ, giúp đỡ chị em vươn lên 

trong cuộc sống.  

Một lần nữa kính chức quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc! 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn! 


