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BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC  
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HỘI LHPN VIỆT NAM LẦN THỨ III 

của Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa  

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
 

- Kính thưa đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 

thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam, 

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 

- Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao 

động 

- Kính thưa các chị là nữ Uỷ viên TW Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, 

ngành, Mặt trận, đoàn thể TW và lãnh đạo các địa phương, 

- Thưa các quý vị đại biểu, khách quý, 

- Thưa toàn thể chị em đại biểu thân mến! 

Trong không khí của những ngày tháng Tám hào hùng, toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng những ngày lễ lớn 

của đất nước: kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chào mừng 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại 

hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII. Hòa cùng niềm vui phấn khởi của phụ nữ 

cả nước hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 

20/10/2015) và Ngày Phụ nữ Việt Nam.  

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam lần thứ III được tổ chức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn 

trong phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Trong niềm vui 

lớn hôm nay, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội phấn khởi được 

đón Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; 

các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể TW; các đồng chí là nữ lãnh 

đạo một số tỉnh/thành trong cả nước. 

Trong niềm phấn khởi và tự hào, Đại hội chúng ta nhiệt liệt chúc mừng và chào 

đón hơn 400 đại biểu ưu tú, đại diện các tập thể, cá nhân, là những điển hình tiên tiến, 

phụ nữ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực đã về dự Đại hội. Các chị là nữ Ủy viên TW Đảng; 

lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể; nữ lãnh đạo một số các 

tỉnh/thành phố; nữ lãnh đạo quản lý, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, 

doanh nhân, văn nghệ sỹ, vận động viên, cán bộ hội phụ nữ tiêu biểu; các nữ chức sắc 

tôn giáo, nữ tiêu biểu của 54 dân tộc anh em. Các chị llà những tấm gương tiêu biểu, 
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những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước trong 5 năm qua trên khắp 

mọi vùng miền của đất nước hội tụ về Đại hội hôm nay.  

Thay mặt cho BCH TW Hội LHPN Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng 

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý, Mẹ VNAH, các anh hùng và toàn thể  
chị em những tình cảm quý trọng, thân thương và lời chào mừng nồng nhiệt cùng 

những lời chúc tốt đẹp nhất. 

Chúc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Kính thưa các đồng chí, 

Thưa toàn thể chị em thân mến, 

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 của Hội LHPN Việt Nam có nhiệm vụ đánh 

giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động của Hội giai đoạn 2010- 

2015; Biểu dương và tôn vinh các tập thể, các gương điển hình tiên tiến; đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội gắn với 

việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi 

mới công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam các cấp theo 

tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, Khen thưởng giai đoạn 2015- 

2020;  

Kính thưa Đại hội, 

Nhìn lại thành tích trong giai đoạn 2010 -2015, chúng ta càng thấm nhuần lời dạy 

của Bác Hồ kính yêu “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người 

thi đua là những người yêu nước nhất”. Phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà 

Triệu “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và 4 phẩm chất của phụ nữ trong 

thời kỳ mới là “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Đại hội thi đua yêu nước Hội 

LHPN Việt Nam lần thứ III thể hiện quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ hăng hái thi 

đua yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua 

khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đẩy mạnh toàn diện công 

cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Phụ nữ toàn quốc. 

Với tinh thần đó, tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Ban Tổ 

chức Đại hội, xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học 

tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Xin kính chúccác đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Mẹ Việt Nam anh 

hùng, các anh hùng, các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu Đại hội sức khỏe, hạnh 

phúc và thắng lợi. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
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Xin báo cáo với Đại hội. Trong những ngày vừa qua, mưa lũ dữ dội đã gây 

những thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của nhân dân và phụ nữ một số tỉnh, 

đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. Thay mặt cho phụ nữ cả nước, Đoàn Chủ tịch xin chia sẻ 

những nỗi đau thương và mất mát rất là to lớn và xin gửi tới phụ nữ Quảng Ninh một 

tình cảm và một số tiền là 300 triệu đồng.  

Và cuối giờ sáng ngày hôm nay, để phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, 

đề nghị các đồng chí và các đại biểu tham dự Đại hội chúng ta quan tâm ủng hộ, hỗ trợ 

cho phụ nữ bị thiệt hại nặng nề của tỉnh Quảng Ninh để phần nào giúp chị em vượt qua 

những khó khăn, mất mát, ổn định đời sống và sản xuất.Trân trọng cảm ơn tình cảm 

của các đồng chí và quý vị đại biểu./. 


