
 52

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN ANH 
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY  
 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 

Kính thưa các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng! 

Thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam! 

Thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể chị em thân mến! 
 

Hôm nay, Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Đà Nẵng lần 
thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, long trọng khai mạc. Thay mặt 
lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi đến các bà, các mẹ, các vị đại biểu, 
khách quý cùng toàn thể chị em phụ nữ lời chào trân trọng và lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc chị em mãi mãi tươi trẻ và xinh đẹp 
như những bông hoa ngát hương tô điểm cho cuộc sống của chúng 
ta ngày càng ý nghĩa và đáng sống hơn! 

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc nói chung và thành phố 
Đà Nẵng nói riêng, người phụ nữ Việt Nam với truyền thống yêu 
nước và tinh thần cách mạng, bao giờ và ở đâu cũng thể hiện phẩm 
chất cao đẹp của mình: vừa chịu thương chịu khó, vun vén cho tổ 
ấm hạnh phúc gia đình, vừa dũng cảm, kiên trung đấu tranh cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ thời đại Bà Trưng, Bà Triệu đến hai cuộc kháng chiến 
trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và những năm tháng 
sau chiến tranh, phụ nữ chúng ta chiếm trên 50% dân số và gần 50% 
lực lượng lao động đã hoàn thành xuất sắc công tác trên mọi lĩnh 
vực của đời sống từ chính trị, kinh tế, quân sự đến khoa học, văn 
hóa, xã hội…; đồng thời đã thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm 
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mẹ, làm người thầy đầu tiên của con cái và đặc biệt là “hậu phương 
lớn” cho mọi thành công của chồng con. Trân trọng ghi nhận công 
lao đó, Bác Hồ đã tặng cho phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh 
hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. 

Đối với thành phố Đà Nẵng, qua hơn 40 năm giải phóng, đặc 
biệt là kể từ sau khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung 
ương, chúng ta đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện 
trên các lĩnh vực, đang phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an 
bình, văn minh, hiện đại. Đóng góp vào thành công chung đó, 
không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của Hội LHPN thành 
phố với những bước phát triển vượt bậc, cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu mà Báo cáo chính trị do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đã trình 
bày, tôi xin phép không nhắc lại. 

Qua một nhiệm kỳ, chúng ta vui mừng nhận thấy Hội đã trưởng 
thành về mọi mặt, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng của phụ nữ thành phố. Thay mặt Đảng bộ, 
cơ quan và nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu 
dương những thành tích cùng sự đóng góp to lớn của các tầng lớp 
phụ nữ và các cấp hội đối với sự phát triển chung của thành phố Đà 
Nẵng chúng ta. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị cũng đã 
phân tích khá rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân cũng 
như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ đến. 
Tôi chỉ xin lưu ý thêm rằng, phong trào Hội thời gian qua tuy có phát 
triển song chưa đồng đều giữa các mặt và các địa bàn, chưa khơi dậy 
mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo vốn luôn tràn đầy của chị em, một số 
phụ nữ vẫn còn tâm lý e ngại, tự ti, chưa thể hiện hết năng lực của 
mình, đặc biệt, cần quan tâm trách nhiệm của gia đình trong đó có 
vai trò hết sức to lớn của phụ nữ trong việc nuôi dạy, giáo dục con 
cái, bởi vì hiện nay một bộ phận trẻ em chưa thực sự chăm ngoan, 
thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, chưa có ý thức phục vụ bản thân, gia 
đình và xã hội, thậm chí nhiều em còn ham chơi, nghiện game và bạo 
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lực. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng mà các cấp hội và chị em 
phụ nữ cần lưu tâm. Nhân đây, tôi xin gợi ý thêm một số vấn đề để 
Đại hội chúng ta cùng nhau bàn bạc, thảo luận: 

Thứ nhất, Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng và thực hiện tốt đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên 
để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp 
giải pháp về công tác phụ nữ, nhất là công tác cán bộ nữ và chính 
sách nguồn nhân lực nữ, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển sản 
xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo, trau dồi các kiến 
thức, kỹ năng…giúp chị em nâng cao năng lực, vừa đảm đương 
nhiệm vụ chính trị, vừa làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia 
đình. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các 
phong trào thi đua và các cuộc vận động nhằm thu hút sự quan tâm 
của mọi tầng lớp phụ nữ, cùng nhau đoàn kết, thương yêu, đùm bọc 
lẫn nhau, đồng thời mạnh dạn đấu tranh chống lại cái xấu và các 
biểu hiện tiêu cực trong xã hội. 

Thứ hai, trong tình hình hiện nay, phụ nữ cần đặc biệt quan 
tâm đến vấn đề xây dựng gia đình, bởi gia đình là nơi quan trọng 
nhất để nuôi dưỡng con người. Chăm lo cho sự phát triển và hạnh 
phúc của mỗi gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội, của từng gia 
đình, nhưng có thể nói phải bắt đầu trước hết từ người phụ nữ. Nghị 
quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
CNH - HĐH đất nước đã khẳng định vai trò của phụ nữ là rất quan 
trọng, vừa là người công dân, người lao động, vừa là người mẹ, 
người thầy đầu tiên của con người. 

Người mẹ có vai trò to lớn trong việc nuôi dạy, hình thành nhân 
cách thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho đất nước; giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng các mối 
quan hệ và tổ chức cuộc sống gia đình; làm người vun đắp hạnh 
phúc, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn 
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bản sắc dân tộc… Do vậy, để giúp phụ nữ làm tốt vai trò đặc biệt 
của mình, tổ chức Hội phải luôn đầu tư, suy nghĩ để có những cách 
làm hiệu quả giúp chị em hoàn thiện kỹ năng để thực hiện tốt thiên 
chức ấy. Trách nhiệm này đương nhiên không phải chỉ có tổ chức 
Hội, nhưng chúng tôi tin Hội Phụ nữ vẫn là tổ chức làm tốt nhất 
việc này nên chúng ta cần phát huy. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây 
dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự vững mạnh, làm nòng cốt trong 
các phong trào của thành phố. Hoạt động của Hội cần phải phù 
hợp với từng đối tượng, coi trọng tính hiệu quả, không phô trương, 
hình thức. 

Các cấp Hội cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu công tác Hội 
trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho 
các cấp, các ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, 
tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
phương pháp, kỹ năng vận động phụ nữ. 

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn và mong 
muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, 
tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
để Hội LHPN thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Tôi cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành 
cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
phong trào phụ nữ thành phố không ngừng phát triển, đáp ứng được 
những yêu cầu của tình hình mới và thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu mà Đại hội đã đề ra. 

Một nội dung quan trọng nữa của Đại hội là bầu ra Ban Chấp 
hành mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn 
quốc lần thứ XII. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, phát huy dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn bầu những 
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ứng viên thật sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, tâm 
huyết vào Ban Chấp hành; đồng thời bầu chọn các đại biểu tiêu biểu 
đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc sắp đến. 

Với niềm tin sâu sắc của Đảng bộ, cơ quan, nhân dân thành phố 
và đặc biệt với tình cảm yêu thương, gắn bó thắm thiết của những 
người ông, người cha, người anh em trai, người chồng, người bạn, 
chúng tôi tin tưởng rằng, với sự năng động, sáng tạo, trí tuệ và trách 
nhiệm cao, phụ nữ thành phố sẽ đoàn kết, phát huy tốt nhất phẩm 
chất và năng lực của mình, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra, đưa thành 
phố Đà Nẵng phát triển đi lên. 

Chúc các chị em mãi mãi là hình ảnh tươi đẹp nhất trong tâm 
hồn của chúng tôi để mỗi khi nghĩ về phụ nữ là nhớ về người bà hiền 
hậu, nhân từ, người mẹ, người chị đảm đang, bao dung, người bạn 
gái đáng yêu, chân thành và là người bạn đời chung thủy, tâm đầu ý 
hợp. Với chúng tôi, phụ nữ mãi là thanh âm trong trẻo để bắt đầu một 
ngày mới và là ngọn lửa yêu thương cho mỗi tổ ấm gia đình! 

Một lần nữa, xin kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các 
đồng chí đại biểu, quý vị khách mời mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc 
Hội LHPN TP ngày càng trưởng thành và phát triển. Chúc Đại hội 
thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn! 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIII, Thành 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 
gửi tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “PHỤ NỮ ĐÀ NẴNG 
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TỰ TIN, THANH LỊCH, GÓP PHẦN 
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ GIÀU ĐẸP, AN BÌNH, VĂN MINH, 
HIỆN ĐẠI” 

Xin kính mời đại diện Đoàn Chủ tịch lên nhận bức trướng của TP. 
 


