
BIỂU DƯƠNG VÀ TÔN VINH 100 PHỤ NỮ TIÊU BIỂU 

TOÀN QUỐC 

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn 

ra chương trình tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu và giao lưu với Thủ tướng. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại 

hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2022). 

Đại hội lần này được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 7 – 9/3 tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia Hà Nội với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Bình đẳng – Hội 

nhập”. 

 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trả lời báo chí tại 

buổi họp báo. 

Thông tin về Đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng ban Tuyên 

giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết, về dự Đại hội có 1.155 đại biểu 

chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân 

tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, vùng miền… 

Độ tuổi trung bình của đại biểu là 48. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, 79 tuổi, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; trẻ 

tuổi nhất là chị Nguyễn Thu Minh Châu, 18 tuổi, học sinh lớp 12 Chuyên toán 

Trường chuyên Thăng Long – TP Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Đại hội sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, 

lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 Cuộc vận động “Rèn 

luyện phẩm chất đạo đức; tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn 

minh. 
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Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, nhiệm 

kỳ tới sẽ tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá, đó là: 

Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề 

xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; Nâng cao 

chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp 

phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ. 

Trong khuôn khổ Đại hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động quan trọng như: 

Chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 

2016 vào tối 7/3: Biểu dương và tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực 

và giao lưu với Thủ tướng Chính phủ; Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam – Dấu ấn 30 

năm đổi mới”; Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội vào tối 

9/3 tại Nhà hát Âu Cơ và 4 địa điểm ngoài trời tại 4 quận/huyện Hà Nội. 

Phiên khai mạc Đại hội vào sáng 7/3 sẽ được truyền hình trực tiếp trên 

VTV1, Truyền hình Quốc hội; phát thanh trực tiếp trên Hệ VOV1./. 
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