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BÀI PHÁT BIÊU  
  TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH LÀO CAI  

LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 
(ngày 25/10/2016) 

 
- Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng! 

- Kính thưa đ/c Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ, lãnh đạo các sở, 

ban, ngành của tỉnh, các bậc lão thành cách mạng và các vị đại biểu khách quý! 

- Kính thưa các chị lãnh đạo Hội phụ nữ qua các thời kỳ, các chị lãnh đạo Hội 

LHPN các tỉnh bạn. 

- Thưa toàn thể chị em thân mến! 

Hôm nay, tôi rất vui và phấn khởi tới dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần 

thứ  XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021 với quyết tâm Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm 

năng và sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chủ động hội nhập 

quốc tế; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh 

phúc, góp phần xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc. Thay mặt 

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, 

chào mừng … đại biểu - những bông hoa tươi thắm, đại diện cho hội viên, phụ nữ các 

dân tộc tỉnh Lào Cai về dự đại hội. 

Xin trân trọng gửi tới Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí 

PBT tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các 

quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể chị em những tình cảm thân thương, quý trọng 

và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.         

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội!  

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, giàu truyền thống lịch sử, phong phú về bản 

sắc văn hóa, có trên 182 km đường biên giới, có cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu quốc gia, 

có nhiều khu du lịch nổi tiếng Sa Pa, Bắc Hà... Sau 25 năm tái lập tỉnh, Lào Cai đã có sự 

thay đổi vô cùng nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một tỉnh trung tâm của khu 

vực Tây Bắc, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, 

hoạt động đối ngoại và xây dựng Đảng của khu vực. Trong thành tích chung đó có sự 

đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh. Với hơn một nửa dân số, 5 

năm qua, phụ nữ các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của 

phụ nữ Việt Nam, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, giữ gìn bản sắc văn 

hoá các dân tộc, lao động cần cù, sáng tạo, tự tin trong sản xuất, kinh doanh, công tác; nhân 
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hậu, đảm đang, thuỷ chung trong cuộc sống và gia đình,phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất 

sắc góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và thành tích 

chung của phong trào phụ nữ và công tác Hội của cả nước.  

Kính thưa các đồng chí đại biểu! 

Thưa chị em thân mến! 

Trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Lào Cai đã không ngừng  đổi 

mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, xác định vấn đề và 

đối tượng ưu tiên, chọn những vấn đề hội viên quan tâm để tập trung chỉ đạo, hướng các 

hoạt động về cơ sở, vùng khó khăn, phức tạp; Chú trọng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, phát huy tinh thần tự chủ của hội viên, phụ nữ tạo thành sức 

mạnh tổng hợp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, đóng góp tích cực 

trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhiều mô hình, cách làm hay của 

Hội LHPN Lào Cai đã có sức sống và lan tỏa tới cộng đồng như mô hình CLB “Nhà 

sạch, vườn đẹp”, mô hình Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn, đoạn đường, 

tuyến phố phụ nữ tự quản/ thành lập làng mẫu xây dựng NTM; mô hình thực hiện phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ... 

Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, đoàn kết, năng 

động, luôn trăn trở tìm ra hướng đi riêng, thiết thực. 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 đã tạo ra dấu ấn, khẳng định bước chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ. 

Công tác tuyên truyền được đầu tư vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; 

tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, pháp luật, kỹ năng thiết yếu 

trong cuộc sống, vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan 

tâm đến xây dựng nền tảng gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện bình đẳng 

giới. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ mũi 

nhọn, then chốt; các cấp Hội tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng các hoạt động, tích 

cực vận động phụ nữ các dân tộc ý thức tiết kiệm, áp dụng KHKT trong sản xuất, xóa 

đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội, 

nâng cao năng lực cán bộ được quan tâm thường xuyên. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh chỉ 

đạo các cấp Hội thực hiện thành công các khâu đột phá, góp phần đưa hoạt động của tổ 

chức Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai có bước phát triển vững chắc, toàn diện và 

có chiều sâu.  
Với tất cả những cố gắng đó, các cấp Hội  LHPN Lào Cai đã cơ bản đạt hầu hết 

các chỉ tiêu rất quan trọng của nhiệm kỳ, khẳng định uy tín, vị thế của phong trào phụ 
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nữ và tổ chức Hội; được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Lào Cai ghi nhận, 

đánh giá cao những đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới và các mục tiêu 

phát triển KT- XH của tỉnh. Những thành tích mà phong trào phụ nữ và các cấp Hội phụ 

nữ tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không 

mệt mỏi của hội viên và các tầng lớp phụ nữ, kết quả của quá trình sáng tạo và rất tâm 

huyết của đội ngũ cán bộ Hội trong nhiều nhiệm kì qua. Thay mặt Đoàn chủ tịch TW 

Hội LHPN Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc, 

rất đáng trân trọng và tự hào mà cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Lào Cai đạt được trong 

nhiệm kỳ qua.   

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo 

điều kiện của BTV tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các 

cấp; sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thời gian qua và 

mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho phong trào phụ 

nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh trong thời gian tới đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. 

Kính thưa các đồng chí và toàn thể chị em !  

Hoạt động Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt được 

những kết quả đáng trân trọng, song cũng bộc lộ những hạn chế cần khắc phục trong thời 

gian tới mà báo cáo đại hội  và phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ. Bước 

vào nhiệm kỳ mới, trong thời điểm các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh Lào Cai đang 

tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, công tác Hội và phong trào phụ nữ đang đứng trước 

nhiều thời cơ thuận lợi để tổ chức Hội và hội viên phụ nữ tham gia chủ động vào thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. 

Tuy nhiên, công tác phụ nữ cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. 

Đó là kinh tế có nhiều khó khăn, bất ổn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Các vấn đề 

xã hội như khoảng cách giàu nghèo, phân hóa xã hội giữa các vùng miền; nhu cầu được 

bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng cao...Vấn đề bạo lực gia đình, mua bán, xâm 

hại và lạm dụng phụ nữ, trẻ em ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội và phong trào phụ 

nữ.  

Tôi cơ bản đồng tình với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra và những ý 

kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư. Song, tôi đề nghị Đại hội chúng ta căn cứ vào đặc điểm 

tình hình của địa phương, những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay, tiếp tục suy nghĩ, 

thảo luận một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ tích 

cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đất nước, địa phương, của 

Hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Đặc biệt Lào Cai là tỉnh miền 

núi, biên giới, đời sống phụ nữ vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nên các cấp Hội 
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cần tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức 

pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống; vận động chị em 

giữ gìn phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, chấp hành chính sách, pháp luật và quy 

định của địa phương, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, không nghe kẻ xấu xúi 

giục bỏ nhà đi khỏi địa phương, lấy chồng nước ngoài trái pháp luật, tích cực đấu tranh 

thay đổi các tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ trong 

gia đình… Bên cạnh việc nỗ lực của chị em tự phấn đấu hoàn thiện bản thân, các cấp 

Hội phải quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục¸ hướng dẫn và hỗ trợ 

chị em thay đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, 

đảm đang.   

Thứ hai, Trong giai đoạn mới, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội 

là yêu cầu cấp thiết để tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt 

trong công tác phụ nữ. Với đặc điểm là tỉnh miền núi, biên giới, hội viên, phụ nữ dân tộc 

chiếm tỷ lệ cao, khó khăn và những thách thức đối với phụ nữ cũng rất khác biệt, Vì vậy, 

các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trên cơ sở 

xác định đúng vấn đề ưu tiên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thân của phụ nữ; mạnh dạn 

đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn giải pháp, xây dựng 

mô hình; kiên quyết khắc phục tâm lý tự ti, an phận, trông chờ, ỷ lại, ngại thay đổi; coi 

trọng việc khuyến khích, hỗ trợ chị em phát huy tối đa nội lực, vai trò chủ thể để chủ 

động giải quyết các vấn đề đặt ra đối với bản thân người phụ nữ, gia đình và cộng đồng. 

Cần tiếp tục đầu tư chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện 

đời sống vươn lên thoát khỏi đói nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình. 

Xây dựng chương trình phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không 3 

sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động truyền 

thông nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của gia đình, các kỹ năng nuôi dạy con, tổ 

chức cuộc sống gia đình, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình cho các tầng lớp phụ 

nữ bằng các hình thức phù hợp, hấp dẫn, thu hút nam giới tham gia. Tăng cường sự tham 

gia của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội như an toàn thực phẩm, an toàn giao 

thông, phòng chống tệ nạn xã hội...  

Thứ ba, để thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ đã đề ra, Hội phụ nữ Lào Cai cần 

tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất chính sách, giám sát, việc thực hiện 

chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em; quan tâm tới nâng cao chất lượng 

tổ chức Hội cơ sở, đặc biệt ở các địa bàn vùng núi, vùng biên giới; chú trọng việc thu 

hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; có các hình thức tổ chức để phát huy vai trò 

của nữ trí thức, nữ doanh nhân trong việc triển khai các hoạt động Hội. Coi trọng việc 
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đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 

đức, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ, có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, 

khoa học; gần gũi cơ sở; hiểu biết sâu sắc chính sách, pháp luật, có năng lực thuyết phục, 

vận động xã hội chăm lo, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em.. Hội LHPN Lào Cai cấn 

phối hợp với Ban VSTBPN tham mưu cho Tỉnh uỷ về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề 

bạt sử dụng cán bộ Hội, cán bộ nữ một cách hiệu quả giúp chị em thực sự có đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập. 

Kính thưa Đại hội! 

 Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu BCH khóa mới và bầu 

đại biểu dự ĐHPN toàn quốc lần thứ XII. Tôi mong rằng với tinh thần trách nhiệm, đoàn 

kết, dân chủ, trí tuệ, ĐH sẽ bầu BCH, đoàn đại biểu dự ĐHPN toàn quốc gồm những 

đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng, của các tầng lớp phụ nữ của 

tỉnh. Tôi tin tưởng rằng, BCH Hội PN tỉnh khóa XVII sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống 

đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Hội đi trước, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng và 

phát triển của tỉnh Lào Cai, xứng đáng với sự tin yêu của các tầng lớp phụ nữ, của lãnh 

đạo tỉnh và sự kỳ vọng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội. 

Nhân dịp này, cho phép tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư tỉnh ủy và các đồng 

chí lãnh đạo tỉnh uỷ - HĐND - UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn 

thể Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động vì mục tiêu 

bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan 

tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa để hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Lào Cai ngày càng 

phát triển, vượt qua khó khăn thách thức, đóng góp xứng đáng hơn vào sự nghiệp xây dựng 

tỉnh Lào Cai và sự phát triển của phong trào phụ nữ Việt Nam. 

Xin kính chúc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, kính chúc đồng chí Bí thư tỉnh ủy, 

đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, toàn thể chị 

em dự Đại hội và các cán bộ Hội, hội viên phụ nữ Lào Cai luôn có nhiều sức khoẻ, niềm 

vui, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 


