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CỦA MÌNH TRONG XÃ HỘI 

Phụ nữ cả nước luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và 

phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò to lớn và 

đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 
Phụ nữ Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 thi cắm hoa nhân ngày 8/3. Ảnh: Báo Bình Dương 

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) được 

tổ chức từ 7-9/3 tại Hà Nội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động 

của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017, kiểm điểm hoạt động của Ban 

Chấp hành khóa XI và bầu Ban Chấp hành khóa XII, đề ra phương hướng 

nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng 

tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công 

cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thời gian qua, phụ nữ cả nước luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 

kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, sôi nổi hưởng 

ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ 

lực phấn đấu, khẳng định vai trò to lớn và đóng góp xứng đáng vào công cuộc 

đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng chủ động thực hiện quyền công 

dân, nghĩa vụ với đất nước. Phụ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan 

hành chính Nhà nước các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Lần đầu 

tiên Việt Nam có 3 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ. 

http://baomoi-photo-1.d.za.zdn.vn/17/02/28/102/21647721/1_68959.jpg


Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, các tầng lớp phụ nữ hăng hái hưởng ứng 

phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, 

góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và làm thay đổi diện mạo nông 

thôn. 

Phụ nữ trong các ngành công nghiệp thi đua “lao động giỏi, lao động sáng 

tạo”, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, góp phần 

đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. 

Phụ nữ ngành giáo dục thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần đưa chủ trương 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Các nữ trí thức, 

nhà khoa học say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia chủ trì nhiều đề 

tài là cơ sở hoạch định chính sách. Số chị em có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, được 

phong hàm giáo sư, phó giáo sư tăng hơn nhiệm kỳ trước và ngày càng được trẻ 

hóa. Nữ cán bộ ngành y tế với trình độ chuyên môn ngày càng cao, tận tụy với 

bệnh nhân, đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân. 

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, phụ nữ vừa tham gia bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vừa tích cực phát triển các sản 

phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ngày 

càng có thêm nhiều nữ văn nghệ sĩ với các tác phẩm sáng tạo, khơi dậy và phát 

huy các giá trị nhân văn trong cộng đồng. Các nữ vận động viên không ngừng 

rèn luyện, chinh phục đỉnh cao, góp phần làm rạng danh Tổ quốc. 

Phụ nữ lực lượng vũ trang luôn thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh cách 

mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại 

kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác, 

nâng cao thế và lực nước ta trên trường quốc tế. 

Đội ngũ nữ doanh nhân năng động, sáng tạo, vượt khó, tạo việc làm cho 

hàng triệu lao động, mang lại lợi ích kinh tế cho nước nhà và thực hiện tốt trách 

nhiệm xã hội. 

Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, giữ gìn và phát huy 

giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của 

đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. 



 
Các bác sĩ cắm bản vượt núi đi khám bệnh cho người dân ở xã Lũng Táo, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN 

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy 

tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững 

mạnh. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương, các 

cấp Hội đã quyết tâm triển khai thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động, 

khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm, qua đó thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong 

công tác phụ nữ và nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. 

Cụ thể, việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức, với nhiều mô hình 

đa dạng, thiết thực. Việc tuyên truyền, giáo dục các phẩm chất đạo đức “Tự tin, 

tự trọng, trung hậu, đảm đang” được triển khai đồng bộ nhằm định hướng hội 

viên, phụ nữ phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng người 

phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước. Việc phát 

hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình của phụ nữ gắn với các hoạt động, 

phong trào thi đua lớn của đất nước được chú trọng. 

Hoạt động vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền 

vững được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được kết quả ấn tượng: 

Vận động được trên 12 triệu hội viên, phụ nữ tham gia với tổng số tiền tiết kiệm 

tạo nguồn vốn phát triển sản xuất lên tới gần 8.200 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu gần 

3.200 tỷ đồng). 
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Các cấp Hội phát huy hiệu quả hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ giảm 

nghèo bền vững thông qua nhiều biện pháp đồng bộ. 

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai bằng 

nhiều mô hình, cách làm phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia 

đình và cộng đồng; khẳng định vai trò, đóng góp của các cấp Hội trong xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “tương thân, 

tương ái”, các cấp Hội đã vận động ủng hộ được trên 1.000 tỷ đồng để chăm lo 

các gia đình chính sách, gia đình có con em đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, 

hải đảo; thăm hỏi kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, hoạn nạn, phụ 

nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, xây dựng, sửa chữa 

19.688 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vượt 96,9% so với chỉ tiêu Nghị 

quyết. 

Công tác tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã 

hội luật pháp, chính sách về bình đẳng giới được phát huy và có nhiều chuyển 

biến rõ nét. 

Hội thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở; 

đa dạng hóa các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; có 

nhiều hình thức phong phú tập hợp các đối tượng phụ nữ. 

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng. Hội tiếp tục duy trì 

và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với trên 300 tổ chức của hơn 60 quốc 

gia và vùng lãnh thổ. 

Ngoài ra, Hội cũng đã chủ trì thực hiện thành công 5 đề án và tiếp tục tham 

mưu, đề xuất xây dựng 4 đề án của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực thiết thân 

đối với phụ nữ, qua đó huy động nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các 

ngành vào công tác phụ nữ và bình đẳng giới. 

Nguyễn Hoàng 
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