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NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6  
BAN CHẤP HÀNH TW HỘI LHPN VIỆT NAM KHOÁ IX 

Về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái 
 

Từ ngày 15 đến ngày 16/12/2004, tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị lần thứ 6 Ban 

chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá IX bàn chuyên đề về phòng chống buôn 

bán phụ nữ - trẻ em, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình đối với phụ 

nữ và vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. 

Ban Chấp hành nhất trí với Báo cáo về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và 

trẻ em gái do Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình tại Hội nghị. Ban Chấp hành 

lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm quyền lợi, nhân phẩm của phụ nữ, làm tổn 

hại hạnh phúc gia đình, trái với đạo lý và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 

Để góp phần cùng Đảng và Nhà nước giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội và 

thực hiện tốt chức năng đại diện quyền lợi và lợi ích chính đáng của phụ nữ trẻ em, 

Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam nhất trí quyết nghị một số nhiệm vụ trọng 

tâm trong những năm tới như sau: 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Hội LHPN các cấp về phòng chống 

buôn bán phụ nữ trẻ em, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình đối 

với phụ nữ và vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. 

Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành căn cứ tình hình thực tế, xây dựng và 

triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động của địa phương về các vấn đề xã hội 

liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nêu trên. 

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về luật pháp, 

chính sách liên quan đến quyền lợi PNTE; về truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của 

phụ nữ Việt Nam; về vai trò quản lý và giáo dục của gia đình.... 

Tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức cảnh giác cho phụ nữ 

nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng sâu, vùng xa về thủ đoạn, hậu 

quả và các biện pháp phòng chống tệ nạn buôn bán PNTE, mại dâm... Phát động 

các tầng lớp phụ nữ lên án mạnh mẽ các hành vi ngược đãi, buôn bán PNTE, tệ 

nạn mại dâm. 



Xây dựng mạng lưới cán bộ tư vấn, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại cộng 

đồng. Biên soạn, in ấn các tài liệu truyền thông, đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ 

năng cho cán bộ Hội các cấp. 

3. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ vốn, kiến thức, dạy nghề, tạo việc làm, XĐGN 

cho phụ nữ. Chú trọng phụ nữ nghèo, nữ thanh niên, phụ nữ có nguy cơ cao và bị 

buôn bán trở về, phụ nữ hoàn lương, phụ nữ và gia đình có người nhiễm 

HIV/AIDS... 

4. Tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ kết hôn ở một số tỉnh/thành có đông 

phụ nữ kết hôn với người nước ngoài và các mô hình khác hỗ trợ phụ nữ và trẻ em 

gái. 

5. Phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội, đặc biệt ở cấp cơ sở, vai trò của lực 

lượng hội viên nòng cốt, chủ động phối hợp với chính quyền, công an và các ban 

ngành ở địa phương phát hiện sớm, ngăn chặn, can thiệp, xử lý các vụ ngược đãi, 

buôn bán PNTE, mại dâm, môi giới hôn nhân có tính chất lừa đảo... Trước mắt, 

cùng với các ngành Công an xây dựng nội dung phối hợp ngăn chặn các vụ ngược 

đãi, hành hạ PNTE, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.  

6. Tích cực tham gia xây dựng và sửa đổi luật pháp, chính sách về các vấn đề xã hội 

liên quan đến PNTE. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, 

thông tin, báo cáo và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại địa 

phương. 

Trên cơ sở ý kiến của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch hoàn chỉnh Nghị quyết và 

chỉ đạo các cấp hội thực hiện; báo cáo với Đảng, Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện cho 

Hội LHPN các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về một số vấn đề xã hội có liên 

quan đến phụ nữ và trẻ em gái. 

Định kỳ 6 tháng, 1 năm các tỉnh/thành Hội sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả 

thực hiện về Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng TW Đảng 

- Văn phòng Chủ tịch nước 

- Văn phòng Chính phủ 
- Văn phòng Quốc hội 
- Ban Dân vận, Ban Tổ chức TW 

- TW MTTQ Việt Nam 

(để báo cáo) 

- Uỷ viên BCH TW Hội 
- Các tỉnh/thành Hội, đơn vị TT 

- Các ban, đơn vị TW Hội 
- Lưu VP 

TM. BAN CHẤP HÀNH 
TW HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Chủ tịch 
 
 
 
 
 

Hà Thị Khiết 


