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 � Chi hội Phụ nữ Phan Đình Phùng 

Hội LHPN phường Hạ Lý, TP. Hải Phòng 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 

Kính thưa Đại hội! 

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, thay mặt Chi hội phụ nữ Phan Đình Phùng, 

phường Hạ Lý, thành phố Hải Phòng tôi trình bày báo cáo tham luận Mô hình Tiết kiệm, 

tương trợ, nuôi dạy con tốt - Cách làm và bài học kinh nghiệm.  

Kính thưa Đại hội! 

Nếu có dịp về Hạ Lý - Hải Phòng, đến thăm chị Kim hẳn mọi người sẽ ấn tượng với 

người phụ nữ ngồi xe lăn vui tính, thăm gia đình chị Thúy để thấy cách chăm sóc khoa 

học của người mẹ nghèo đối với đứa con trai không còn suy dinh dưỡng. Chị Thúy, chị 
Kim ở tổ phụ nữ số 5, Chi hội Phụ nữ Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng 

Bàng là 2/127 phụ nữ được thụ hưởng sự hỗ trợ từ mô hình “Chi, tổ phụ nữ tiết kiệm, 

tương trợ, nuôi dạy con tốt” của phường Hạ Lý quận Hồng Bàng từ năm 2014 đến nay. 

Để giải quyết thực trạng một số mô hình hoạt động Hội còn chồng chéo, chưa hiệu 

quả, Hội LHPN thành phố phát động mô hình Tiết kiệm, tương trợ, nuôi dạy con tốt, Chi 

hội phụ nữ Phan Đình Phùng nhận thức đây là mô hình phù hợp với mọi đối tượng phụ 

nữ, triển khai tốt sẽ đem lại hiệu quả thiết thực đối với hội viên phụ nữ và gia đình của 

họ. Vinh dự cho tổ phụ nữ số 05 - Chi hội phụ nữ Phan Đình Phùng được lựa chọn là đơn 

vị làm điểm triển khai thực hiện đề xuất sáng kiến Nâng cao chất lượng hoạt động mô 

hình chi tổ phụ nữ Tiết kiệm tốt, tương trợ tốt, nuôi dạy con tốt của đồng chí chủ tịch Hội 

LHPN phường Hạ Lý- giải nhất cuộc thi chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2014 với 

những giải pháp thực hiện cụ thể như sau: 

Bước 1: Khảo sát, xây dựng kế hoạch: Phối hợp với Công an khu vực, Y tế, Giáo 

dục và tổ dân phố thống kê nắm thực trạng gia đình hội viên về trẻ em dưới 16 tuổi vi 

phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, tỷ lệ trẻ em bỏ học, trẻ em suy dinh dưỡng, hội 

viên tham gia tiết kiệm, số tiền tiết kiệm, số gia đình hội viên trong diện hộ nghèo, cận 

nghèo… Dựa trên kết quả khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình. 

Bước 2: Tổ chức thảo luận, thống nhất xây dựng nội dung, tiêu chí, quy chế hoạt 

động và lịch sinh hoạt định kỳ. Qua thảo luận, 22 chị em = 100% thành viên trong tổ 

hưởng ứng, tự nguyện tham gia và đăng ký thực hiện các tiêu chí, quy chế hoạt động của 

mô hình: 

- Tiêu chí tiết kiệm tốt: 80% trở lên thành viên tham gia mô hình thực hành tiết kiệm 

ít nhất 100.000 đồng/tháng.  

- Tiêu chí tương trợ tốt: 80% trở lên thành viên được tương trợ về vốn, kiến thức, kỹ 

năng tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con và phát triển kinh tế. Phấn đấu không còn 

thành viên tham gia mô hình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cải thiện điều kiện sống.  
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- Tiêu chí nuôi dạy con tốt: phấn đấu không còn trẻ em từ 0-6 tuổi suy dinh dưỡng; 

trẻ em trong độ tuổi đến trường bỏ học; trẻ em dưới 16 tuổi vi phạm pháp luật và mắc tệ 

nạn xã hội. 

Tại buổi thảo luận, các thành viên trong tổ còn tập trung thảo luận thống nhất danh 

sách và bàn các biện pháp tương trợ, giúp đỡ những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó 

khăn, có con suy dinh dưỡng. 

Bước 3: Ra mắt mô hình, mời Bí thư chi bộ, tổ trưởng ban đân phố, ban công tác 

mặt trận khu dân cư và cảnh sát khu vực chứng kiến 100% thành viên cam kết thực hiện 

các tiêu chí của mô hình, tạo sự đồng thuận giữa lãnh đạo địa phương và cán bộ, hội viên 

phụ nữ. 

Bước 4: Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm vào dịp cuối năm, kịp thời điều chỉnh bổ 

sung các nội dung sinh hoạt, lịch thu tiết kiệm cho phù hợp với điều kiện thực tế của hội 

viên phụ nữ của tổ. 

Kính thưa Đại hội! 

Xác định truyền thông phải đi trước một bước, tổ phụ nữ số 5 áp dụng phương pháp 

truyền thông thay đổi hành vi, truyền thông qua hình thức nghệ thuật với các tiểu phẩm, 

tình huống đời thường, những trò chơi ô chữ , đuổi hình bắt chữ đã thu hút sự tham gia 

sôi nổi của các thành viên.Với tiêu chí tiết kiệm không dừng lại ở việc hàng tháng tiết 

kiệm 100.000 đồng mà còn là nhắc nhở nhau tắt một bóng đèn khi không sử dụng, vặn 

bếp ga, vòi nước vừa để sử dụng, hay giản tiện một thủ tục rườm rà, không cần thiết 

trong đám cưới, đám tang… Tiêu chí tương trợ không nhất thiết phải giúp nhau vay vốn, 

các vật dụng trong gia đình mà có thể giúp nhau khi gia đình các thành viên có việc lớn 

như hiếu, hỉ, cho nhau một lời khuyên để gia đình được êm ấm. Tiêu chí nuôi dạy con tốt 

được chị em chia sẻ sôi nổi, hào hứng nhất trong mỗi kỳ sinh hoạt với các nội dung: 

phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc và nuôi dạy con, các bệnh thường gặp ở phụ nữ, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản và tâm lý trẻ vị thành niên, phòng chống tai nạn thương 

tích… 

Song song với hoạt động truyền thông, các thành viên cùng bàn bạc giúp đỡ 2 phụ 

nữ trong tổ. 100% thành viên nhất trí quyên góp ủng hộ mua 01 chiếc xe lăn tặng chị Ngô 

Thị Kim thuộc diện hộ khó khăn bị bệnh bại não; liên hệ cán bộ Y tế và những chị có 

kinh nghiệm thường xuyên trao đổi hướng dẫn chị Nguyễn Thị Thúy cách chăm sóc con 

bị suy dinh dưỡng.  

Kính thưa Đại hội! 

Sau thành công tại tổ phụ nữ số 5 – Chi hội Phan Đình Phùng, Hội LHPN phường 

tổ chức tọa đàm để Tổ chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm cho các chi/tổ phụ nữ trên địa bàn. 

Sau buổi tọa đàm, đã có thêm 5 tổ phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình này, nâng tổng số 

tổ lên 6 với 127 thành viên.  

Sau gần 3 năm tổ chức thực hiện mô hình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: 

100% thành viên tham gia tiết kiệm được gần trên 400 triệu đồng. Đây chính là nguồn 

vốn giúp cho 22 lượt chị vay không lấy lãi để phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, hỗ trợ 

con học tập; giúp 3 hộ cận nghèo và 1 hộ nghèo được xóa tên trong danh sách hộ nghèo 
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của phường, 5 cháu không còn ở kênh suy dinh dưỡng và 1 cháu vi phạm pháp luật đã có 

tiến bộ. Mô hình Tiết kiệm,tương trợ, nuôi dạy con tốt của Tổ phụ nữ số 5, Chi hội phụ 

nữ Phan Đình Phùng là 1 trong tổng số 281 chi, tổ được cấp ủy địa phương đánh giá cao, 

được Thành ủy Hải Phòng công nhận là mô hình dân vận khéo - là một trong những minh 

chứng cụ thể về cách làm sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ Hải Phòng nhiệm kỳ 2011- 

2016.  

Kính thưa Đại hội! 

Từ kết quả của mô hình, Chi hội Phụ nữ Phan Đình Phùng đã tiến hành rà soát xóa 

tên các mô hình chồng chéo, kém hiệu quả như: Tổ phụ nữ giúp người thân cai nghiện, 

CLB ước mơ xanh, tập trung các nguồn lực cho mô hình Tiết kiệm, tương trợ, nuôi dạy 

con tốt với hiệu quả rõ người, rõ việc. 

Từ thực tiễn triển khai mô hình Tiết kiệm, tương trợ, nuôi dạy con tốt tại Tổ phụ nữ 

số 5, Chi hội phụ nữ Phan Đình Phùng rút ra những bài học kinh nghiệm sau: 

1. Tranh thủ sự ủng hộ của Hội LHPN cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ 

trợ đồng bộ của các ban, ngành đặc biệt là ngành Công an, Y tế, Giáo dục và sức mạnh 

tổng hợp của cộng đồng dân cư. 

2. Xây dựng các tiêu chí thực hiện phải bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn của hội 

viên, phụ nữ kết hợp với các hoạt động đang được triển khai của Hội. 

3. Truyền thông thay đổi hành vi phải đi trước 1 bước, gắn hoạt động truyền thông 

với các hoạt động hỗ trợ giúp các thành viên mô hình thực hiện tốt 3 tiêu chí đã cam kết. 

4. Không triển khai mô hình dàn trải, tập trung xác định đối tượng đích để thực hiện 

tương trợ trúng và đúng. 

5. Có sự đóng góp nhiệt tình, lòng nhiệt huyết, sự chia sẻ, thông cảm vượt qua khó 

khăn của đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong mô hình liên kết và tạo cho nhau chỗ dựa 

tinh thần cùng nhau phấn đấu.  

6. Tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, thường xuyên phổ biến cách làm hay, 

những thành công, những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình.  

7. Nâng cao hiệu quả sinh hoạt mô hình, thực hiện lồng ghép hoạt động tuyên 

truyền phòng chống ma tuý, tội phạm, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với với các 

chương trình vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm tăng thu nhập và thực hiện “cuộc vận động xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 

Kính thưa Đại hội! 

Trên đây, tôi đã trình bày tham luận triển khai mô hình Tiết kiệm,tương trợ, nuôi 

dạy con tốt tại Chi hội phụ nữ Phan Đình Phùng phường Hạ Lý – Hải Phòng.  

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể chị em sức 

khỏe, gia đình hạnh phúc.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


