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Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội! 

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo! 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! 

Kính thưa Đại hội! 

Hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào được về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc 

lần thứ 12 nhiệm kỳ 2017 - 2022. Lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc các đồng chí 

lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại 
hội thành công tốt đẹp. 

Kính thưa đại hội! 

Xã An Lạc, huyện Lạc Thủy, là xã vùng sâu vùng xa, đời sống kinh tế còn gặp 

nhiều khó khăn. Nghề nghiệp chủ yếu của bà con nhân dân là sản xuất nông nghiệp. Giao 

thông đi lại rất khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển mạnh, đầu ra của sản phẩm nông 

sản chưa có nơi tiêu thụ. Năm 1995, tôi lập gia đình, với hai bàn tay trắng lập nghiệp, vợ 

chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập chính của gia đình chủ yếu là trông chờ vào 

02 sào đất trồng lúa nên cuộc sống rất vất vả, gia đình tôi cũng phải làm thêm nghề phụ 

nhưng kinh tế gia đình vẫn rất khó khăn. 

Trước cảnh đói nghèo cứ đeo bám với gia đình tôi và bà con nhân dân địa phương 

trong nhiều năm. Hưởng ứng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói 

giảm nghèo, phụ nữ làm kinh tế giỏi do Hội phụ nữ các cấp phát động. Bản thân tôi và 

gia đình đã nhiệt tình tham gia và tích cực đi đầu trong phong trào. Tôi thường xuyên 

tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 

thuật về trồng trọt, chăn nuôi do Hội phụ nữ xã tổ chức. Được tư vấn hướng dẫn nhiệt 

tình của cán bộ khuyến nông khuyến lâm, vận dụng những kiến thức có được giúp tôi bắt 

tay vào việc thực hiện phát triển kinh tế với hướng lựa chọn ban đầu là gia đình tôi nuôi 

thử 02 con bò sinh sản, thấy bò phát triển có hiệu quả đem lại lợi nhuận cao, năm 2012, 

gia đình tôi mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH và anh em, bạn bè đầu tư mua thêm 03 

con trâu; 10 con bò sinh sản để chăn nuôi; khi kinh tế ổn định gia đình tôi nhận thầu trên 

01 mẫu đất trồng lúa, mua thêm máy sát gạo, máy phụt lúa, để phục vụ chăn nuôi, trồng 

cấy trong gia đình và phục vụ bà con trong vùng. Ngoài ra, vợ chồng tôi mua thêm 07 ha 

đồi để trồng rừng nguyên liệu, chủ yếu là cây keo và nuôi thêm lợn gà. Hiện tại gia đình 

tôi có 25 con bò; 07 con trâu; 04 con lợn nái, 10 con lợn thịt và nuôi trên 200 con gà thả 

vườn, 07 ha đồi rừng. Với những nỗ lực, cố gắng, hiện nay, gia đình tôi đã không còn là 

hộ nghèo trong xã, có thu nhập ổn định khoảng trên 400 triệu đồng/năm. Kinh tế ổn định 

gia đình tôi có điều kiện đầu tư xây dựng nhà ở, mua sắm các trang thiết bị, tiện nghi sinh 

hoạt cho gia đình.  
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Nhận thức được việc chăm sóc, nuôi dạy con là công việc vô cùng quan trọng, tôi 

thường xuyên chia sẻ những tâm tư, kinh nghiệm với các chị em trong chi hội về nuôi 

dạy con tốt. Điều quan trọng nhất là vợ chồng tôi luôn xác định phải là chiếc gương để 

các con soi vào và noi theo. Bản thân tôi, mặc dù công việc chăn nuôi, trồng trọt bộn bề, 
vất vả nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian để quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ 02 con nên 

người. Có lẽ, tận mắt nhìn thấy sự vất vả của bố mẹ, mà các cháu đều rất ngoan, vâng lời 

cha mẹ, tự giác bảo ban nhau học hành chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động của 

Đoàn, của Đội và hoạt động xã hội. Hiện nay 01 cháu đang học theo học Đại học Nông 

nghiệp năm thứ 3, 01 cháu tham gia nghĩa vụ quân sự, đây là niềm hạnh phúc của gia 

đình tôi.  

 Với trách nhiệm là Chi hội trưởng từ năm 1995 đến năm 2000 và được đảng viên 

trong chi bộ tín nhiệm bầu tôi làm Bí thư chi bộ từ năm 2000 đến năm 2015, trong suốt 

thời gian tham gia công tác xã hội, tôi luôn tuyên truyền vận động chị em phụ nữ và bà 

con nhân dân trong thôn thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ xã, Chi bộ, tích cực phát 

triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư. Bản 

thân tôi luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế. Trong những năm gần 

đây thấy việc chăn nuôi bò sinh sản có hiệu quả, mặt khác trong thôn còn rất nhiều chị 
em hội viên phụ nữ nghèo thiếu tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng 

tôi đã bàn bạc và thống nhất giúp gia đình chị em phụ nữ nghèo trong chi hội phát triển 

kinh tế bằng hình thức cho chị em nuôi rẽ bò sinh sản: bò mẹ đẻ 2 con, gia đình tôi 01 

con, người nuôi rẽ 01 con, nhưng luôn ưu tiên cho chị em lấy trước để có điều kiện phát 

triển kinh tế. Hiện nay số bò của gia đình tôi đã cho 10 hộ chị em phụ nữ trong chi hội 

nuôi rẽ với số lượng là 25 con. Từ việc cho hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo nuôi rẽ bò 

sinh sản, bản thân tôi đã góp phần giúp đỡ cho 06 hộ hội viên nghèo thoát nghèo bền 

vững. Ngoài ra tôi còn tuyên truyền vận động các chị em thực hiện có hiệu quả các cuộc 

vận động như cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc, do vậy trong thôn không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, 

thôn Liên Phú 2 nhiều năm liên tục được công nhận khu dân cư văn hoá. Thực hiện việc 

đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mô hình tiết kiệm, 

tôi đã vận động chị em tham gia tiết kiệm để ủng hộ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Bản 

thân tôi thường xuyên giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn do ốm đau, bệnh tật, 
hoạn nạn; tích cực ủng hộ quỹ phúc lợi xã hội như: Quỹ ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn 

đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương.…tại chi hội, đã 

góp phần cùng với chi hội phụ nữ nhiều năm liền luôn dẫn đầu phong trào thi đua yêu 

nước của Hội LHPN xã, của huyện. Hàng năm gia đình tôi luôn được bình xét đạt danh 

hiệu gia đình văn hóa. Năm 2016, gia đình tôi được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy 

khen về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Kính thưa toàn thể đại hội 

Xuất phát từ điều kiện thực tế hiện nay; thay mặt chị em hội viên phụ nữ huyện Lạc 

Thuỷ, tôi thiết tha kính đề nghị với các đồng chí Lãnh đạo và các cấp các ngành tiếp tục 

quan tâm hơn nữa đối với phụ nữ nói chung, phụ nữ dân tộc vùng sâu, vùng xa nói riêng; 
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có những chính sách phù hợp, hỗ trợ phụ nữ như: Tăng thêm nguồn vốn vay; tổ chức dạy 

nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, để phụ nữ có điều kiện và cơ hội phát triển 

kinh tế, xoá đói giảm nghèo. 

Sau Đại hội này, với trách nhiệm và vinh dự của người Đại biểu được dự Đại hội, 

tôi xin hứa sẽ tích cực tuyên truyền vận động tới chị em hội viên phụ nữ thực hiện thật tốt 

Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc.  

Một lần nữa kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội 
thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 


