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Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt toàn thể hội viên Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt 

Nam xin kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và toàn thể đại biểu Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XII lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Chúc Đại hội Đại 

biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp. 

Kính thưa Đại hội! 

Được sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2014, 

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã chính thức được thành lập, đánh dấu sự hiện diện 

của tổ chức đại diện cho nữ doanh nhân Việt Nam. Trong hơn 2 năm qua, Hiệp hội đã tập 

trung xây dựng và phát triển tổ chức, tập hợp, đoàn kết hội viên, đến nay đã có 24 hội 

viên tổ chức với gần 3 ngàn hội viên và 173 hội viên cá nhân là những nữ doanh nhân 

tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực trong cả nước. Nhằm nâng cao năng lực cho nữ doanh 

nhân, thời gian qua, Hiệp hội đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nữ doanh 

nhân về chủ trương, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, hội nhập kính tế quốc tế, 

các hiệp định Việt Nam tham gia ký kết, pháp luật cạnh tranh thương mại và bảo vệ 

người tiêu dùng, quản trị doanh nghiệp, thông tin thị trường, các quy chuẩn hàng hóa, tư 

duy lãnh đạo nữ trong bối cảnh hội nhập… cho các tổ chức thành viên và nữ doanh nhân; 

phối hợp với Bộ và các Sở Công Thương các tỉnh/thành tổ chức các hội nghị kết nối giao 

thương, ký kết các hợp đồng mua bán giữa các doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị phân 

phối, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các chiến dịch đưa hàng Việt về nông thôn, các điểm bán 

hàng Việt, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”; cung cấp 

thông tin và hỗ trợ nữ doanh nhân tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài 

nước. Thông qua các hoạt động này, Hiệp hội đã hỗ trợ doanh nghiệp nữ phát triển sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.  

Thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, Hiệp hội đã thực hiện Chương trình 

“VAWE – Triệu tấm lòng” với hàng triệu ly sữa TH trị giá 14 tỷ đồng cho trẻ em là con 

em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 15 khu công nghiệp và cho nữ công nhân làm 

việc tại những doanh nghiệp có trên 75% lao động là nữ tại 7 tỉnh phía Nam. Ngoài ra, 

Hiệp hội đã vận động được gần 2 tỷ đồng giúp các gia đình, phụ nữ trẻ em hoàn cảnh khó 

khăn tại các xã nghèo của tỉnh Hà Giang; thăm và tặng quà cho các thương binh nặng… 

Hiệp hội tích cực tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức như 

chương trình trồng cây tại quần thể Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp cùng 
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Trung ương Hội triển khai các gian hàng trong “Ngày phụ nữ sáng tạo 2015”; đề cử đại 

biểu ưu tú tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần 3 của Trung ương Hội; ký kết chương 

trình phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam, trong đó hỗ trợ Học viện tổ chức 2 khóa 

đào tạo về kỹ năng bán hàng Việt, làm cầu nối với doanh nghiệp hỗ trợ các điểm thực tập 

cho sinh viên của Học viện tại doanh nghiệp; tham gia Ban Giám khảo các cuộc thi sáng 

tạo, ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Học viện... 

Có thể nói, với những kết quả ban đầu, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã khẳng 

định vai trò của mình trong kết nối, hỗ trợ nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân; đoàn 

kết, động viên, khuyến khích các nữ doanh nhân thi đua sản xuất, kinh doanh hiệu quả, 

góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước thời gian qua. Hội viên của Hiệp hội là các 

nữ doanh nhân, trực tiếp lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, 

giải quyết nhiều lao động, đặc biệt lao động nữ; nghiêm chỉnh thực hiện chính sách thuế; 

tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và các chương trình, hoạt động của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ các cấp; đóng góp tích cực vào các chương trình kinh tế xã hội tại địa phương và 

quốc gia; góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới, 

giai đoạn mới của đất nước. 

 

Kính thưa Đại hội!  

Đứng trước nhiệm vụ tham gia xây dựng và phát triển đất nước, trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với những cơ hội và thách thức mới, Hiệp hội 

Nữ doanh nhân Việt Nam ý thức trách nhiệm to lớn của mình trong đoàn kết, tập hợp, 

vận động và hỗ trợ nữ doanh nhân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng cường 

sức mạnh cạnh tranh, tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội, góp phần xây 

dựng và phát triển đất nước ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn 

mục tiêu vì sự tiến bộ và bình đẳng giới. Là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Nữ 

doanh nhân Việt Nam đề xuất một số giải pháp phối hợp hỗ trợ phụ nữ, nữ doanh nhân 

trong thời gian tới: 

1. Thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trong đó 

phối hợp tổ chức các hoạt động: đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho 

phụ nữ; tổ chức các hoạt động khuyến khích phụ nữ sáng tạo, thi các ý tưởng sáng tạo và 

hỗ trợ phụ nữ thực hiện các ý tưởng sáng tạo, tôn vinh phụ nữ sáng tạo ở các cấp. Huy 

động sự tham gia của các Hiệp hội, Hội, câu lạc bộ Nữ doanh nhân các tỉnh/thành và cá 

nhân nữ doanh nhân trong tham gia đào tạo, hướng dẫn khởi nghiệp, chia sẻ thông tin, 

kinh nghiệm khởi sự và quản trị doanh nghiệp.  

2. Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp nữ, 

các tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội Phụ nữ hỗ trợ thành lập với các chợ đầu mối, hợp tác xã 

tiêu thụ, hệ thống cửa hàng bán lẻ, siêu thị …; khuyến khích hình thành, phát triển mạng 

lưới cung ứng – tiêu thụ giữa doanh nghiệp nữ - doanh nhân nữ. Phối hợp tổ chức các 

chiến dịch đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức các điểm bán hàng Việt tại các địa bàn, 
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bao gồm cả vùng sâu, vùng xa, vận động phụ nữ hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt 

ưu tiên dùng hàng Việt”. 

3. Phối hợp trong đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho phụ nữ tại các doanh 

nghiệp. Kết nối với các doanh nghiệp trong Hiệp hội hỗ trợ các sinh viên nữ có cơ hội 

thực tập nhằm đào tạo đội ngũ nữ doanh nhân tương lai có thực tiễn kinh doanh, quản trị. 
Giới thiệu, huy động các nữ doanh nhân thành công tham gia thỉnh giảng, làm diễn giả, 

báo cáo viên trong các lớp đào tạo của Hội, của Học viện Phụ nữ Việt Nam và các hội 

thảo, diễn đàn của Hội.  

4. Phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất luật pháp, chính sách liên quan đến phát triển 

kinh tế, doanh nghiệp và bình đẳng giới.  

5. Khuyến khích, vận động các tổ chức thành viên và nữ doanh nhân tích cực tham 

gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, 

giúp phụ nữ nghèo của Hội LHPN các cấp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


