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DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI  
ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021 
(Do Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN TPĐN 

khóa XII đọc tại phiên khai mạc ngày 06/10/2016) 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 

Kính thưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ngự! 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quí! 

Thưa toàn thể dự Đại hội! 

Tháng 10 - luôn có ý nghĩa sâu sắc đối với các tầng lớp phụ nữ 
Việt Nam trong 86 năm qua. Đặc biệt, năm nay, vào những ngày 
đầu tháng 10 này, các tầng lớp phụ nữ thành phố đang hân hoan 
hướng về sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của mình -  đó 
là Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII. 

Đại hội tiến hành trong thời điểm toàn thể cán bộ, nhân dân 
thành phố đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 
XXI; tích cực tổ chức các phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm thành 
phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương 
và nhiều sự kiện mang tầm quốc tế đã, đang và sẽ diễn ra tại thành 
phố thân yêu của chúng ta. Trong niềm vui chung ấy, sáng nay, 
Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII chính thức 
khai mạc.  

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội, 
tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam; đồng chí Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành 
phố, đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ 
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nữ thành phố; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo thành phố; các cô, các chị 
lãnh đạo chủ chốt các thời kỳ; các vị khách quý đã đến tham dự Đại 
hội và chia vui cùng phụ nữ thành phố. 

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý tại Đại 
hội này, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự cổ vũ lớn lao và 
những tình cảm nồng ấm, chân thành đối với các tầng lớp phụ nữ, 
phong trào phụ nữ thành phố Đà Nẵng. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội, 
xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý lời cảm ơn chân 
thành; lời chúc sức khỏe dồi dào và hạnh phúc! Chúc Đại hội thành 
công tốt đẹp! 

Kính thưa Đại hội! 

Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng 
nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của 
dân tộc ta; Người đã khởi xướng thành lập tổ chức Hội của các tầng 
lớp phụ nữ Việt Nam và luôn đặt niềm tin đối với phụ nữ, quan tâm 
sâu sắc đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ.  

Đại hội chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ tình cảm tri ân đối với các 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ; các thế hệ lãnh đạo 
Hội, hội viên, phụ nữ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. 

Đại hội chúng ta bày tỏ sự trân trọng và tri ân các mẹ, các cô, 
các chị, các lão thành cách mạng, các Anh hùng LLVTND; các thế 
hệ cán bộ Hội đi trước luôn quan tâm, khích lệ và đồng hành cùng 
các cấp Hội trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát 
triển của phong trào phụ nữ thành phố Đà Nẵng. 

Đại hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố xin tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc đối với Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt 
Nam, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
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Việt Nam; các ban, ngành, đoàn thể, LLVT thành phố; các cơ quan 
trung ương, quân binh chủng đóng quân trên địa bàn thành phố; các 
tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố; các đơn vị 
bạn…, trong thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hỗ 
trợ vật chất, tinh thần và mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
của phong trào phụ nữ; sự bình đẳng và tiến bộ mọi mặt của phụ nữ 
thành phố Đà Nẵng. 

Kính thưa Đại hội! 

Với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, các cấp, các ngành; các 
tầng lớp nhân dân thành phố, sự nỗ lực hết mình của tập thể Ban 
Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XII và cán bộ Hội Phụ nữ 
các cấp, 5 năm qua, phong trào phụ nữ thành phố đã gặt hái những 
thành quả quan trọng, rất đáng tự hào, nỗ lực phấn đấu thực hiện để 
đạt và vượt 10 chỉ tiêu cơ bản; thực hiện có hiệu quả phong trào thi 
đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đại biểu phụ nữ 
thành phố lần thứ XII đã đề ra. 

Các cấp Hội đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu những cách 
làm mới, sát với thực tiễn và nhu cầu thiết thân của chị em phụ nữ. 
Sự cần mẫn, kiên trì vốn có, kết hợp sự năng động, sáng tạo của 
đội ngũ cán bộ Hội, của các tầng lớp phụ nữ đã giúp chị em có 
niềm tin và động lực để vừa đón nhận cơ hội, vừa tháo gỡ được 
những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 
Hội, của lãnh đạo địa phương giao phó; của xã hội và gia đình gửi 
gắm, tin tưởng. 

Vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ; vai trò đại 
diện quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ; chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho phụ nữ của tổ chức Hội thể hiện ngày càng rõ 
nét. 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: 
“Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng 
gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng “Mái ấm tình thương”; các 
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phong trào, công trình thi đua nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, trau dồi nếp sống văn 
hóa, văn minh đô thị; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hôi… tiếp 
tục lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ. 6 nhiệm vụ trọng 
tâm của Hội đề ra trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã đạt được những 
kết quả tích cực, phát huy được tính cộng đồng trách nhiệm, sự năng 
động, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và thu hút được sự 
đồng hành của các lực lượng xã hội, tổ chức, cá nhân và của chính 
bản thân phụ nữ. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng 
cố và không ngừng phát triển; đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trẻ 
hóa, từng bước nâng tầm trách nhiệm và yêu nghề, gắn bó với 
phong trào phụ nữ. 

Sự nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm của BCH Hội LHPN thành phố 
khóa XII, của các cấp Hội thành phố Đà Nẵng đã được Đoàn Chủ 
tịch Trung ương Hội, lãnh đạo thành phố đánh giá cao; Hội LHPN 
thành phố và nhiều tập thể, cá nhân được đón nhận những phần 
thưởng, giải thưởng cao quí; tiếp tục gìn giữ và phát huy những thành 
quả của các thế hệ cán bộ Hội đi trước đã dày công vun đắp. 

Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa Đại hội! 

Tại Đại hội này, BCH Hội LHPN thành phố khóa XII sẽ đánh 
giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-
2016 đã đề ra; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế; rút ra những 
bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào 
phụ nữ thành phố trong 5 năm qua. Đồng thời, trên cơ sở định 
hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Thành ủy, xác định mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
trong 5 năm đến. 

Để thực sự là Đại hội với tinh thần “Đoàn kết, phát huy tiềm 
năng, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, 
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góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện 
đại”, đề nghị 207 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ 
nữ thành phố sẽ thể hiện một cách xuất sắc năng lực, trí tuệ và tinh 
thần trách nhiệm thông qua việc tích cực tham gia thảo luận, góp  
ý các văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ của thành phố và Trung 
ương; hiến kế cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 
2016 - 2021; lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy 
tín để bầu cử vào BCH Hội LHPN TPĐN khóa XIII và Đoàn đại 
biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. 

Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII là Đại 
hội thể hiện ý chí và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, hội viên phụ 
nữ thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, xây dựng phong trào phụ nữ 
ngày càng phát triển trong 5 năm đến; góp phần xây dựng thành phố 
Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại.  

Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách 
quý, cùng tất cả các cô, các chị đã đến tham dự và chia vui cùng 
Đại hội. 

Xin cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp, những lẵng hoa tươi 
thắm, những món quà chứa đầy tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, 
các vị khách quý, các cơ quan, tổ chức đã dành cho Đại hội.  

Xin cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ hết sức tận 
tình cho Đại hội; các phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương 
và địa phương trong suốt thời gian qua và những ngày này đã luôn 
quan tâm, tuyên truyền về Đại hội. 

Với niềm tin tưởng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên 
phụ nữ thành phố, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố 
khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn! 


