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DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ 
TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XIII - NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

(Do chị Nguyễn Thị Thu Hà - Thành ủy viên, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng, 
đọc tại phiên bế mạc Đại hội, ngày 07/10/2016) 

--------------- 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các vị 

khách quý! 
Thưa toàn thể các chị em thân mến! 
Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách 

nhiệm cao trước phong trào phụ nữ và tổ chức Hội, Đại hội đại biểu 
phụ nữ thành phố Đà Nẵng  lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ 
Chương trình đề ra. Đến giờ phút này, có thể khẳng định, Đại hội 
đã thành công tốt đẹp. 

Đại hội chúng ta rất vinh dự được đón đồng chí Chủ tịch Hội 
LHPN Việt Nam; đồng chí Bí thư Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ 
đạo; được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị 
khách đến tham dự và chúc mừng Đại hội. 

Kính thưa Đại hội! 
Từ Đại hội cấp cơ sở và quận/huyện và đặc biệt tại Đại hội này, 

chúng ta đã dành nhiều thời gian để thảo luận, tham gia vào Dự thảo 
báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố Đà 
Nẵng lần thứ XII - tập trung đánh giá và khẳng định những thành 
quả đã đạt được, làm sáng tỏ những hạn chế và nguyên nhân; rút ra 
những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ qua; thảo luận 
và thống nhất những chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp của 
nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Đồng thời, tiếp tục tham gia các văn kiện BCH TW Hội 
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LHPN Việt Nam khóa XI trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 
lần thứ XII. 

Đại hội đã được chia sẻ những cách làm tốt, những mô hình 
hay trong nhiệm kỳ; đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện thắng 
lợi mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của 20 tập thể, cá nhân, 
trong đó có….. phát biểu tham luận đầy tâm huyết và trách nhiệm 
tại diễn đàn Đại hội. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa 
XIII  gồm 43 chị có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết 
và gắn bó với sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ. 
BCH mới đã thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên 
hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong thành phố. 

Tại phiên họp thứ nhất trong chiều ngày 06/10/2016, Ban Chấp 
hành đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Chúng 
ta hy vọng rằng, tập thể Ban Chấp hành, mỗi ủy viên Ban Chấp 
hành Hội LHPN thành phố khóa XIII sẽ tiếp tục giữ gìn khối đoàn 
kết nhất trí cao, phát huy hơn nữa trí tuệ, năng lực, tâm huyết để 
hoàn thành trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó. 

Đại hội cũng đã thống nhất bầu 12 đại biểu tiêu biểu đại diện 
cho các tầng lớp phụ nữ thành phố dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn 
quốc lần thứ XII. 

Kết quả của Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 
XIII có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trên 
chặng đường phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ thành 
phố Đà Nẵng. 

Kính thưa Đại hội! 
Thành công của Đại hội hôm nay là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt 

chẽ của Đoàn Chủ tịch TW Hội, Ban Thường vụ Thành ủy; sự phối 
hợp, hỗ trợ tích cực của Thường trực HĐND, UBND thành phố; các 
Ban tham mưu giúp việc của Thành ủy; Mặt trận và các ban, ngành, 
đoàn thể…; tinh thần trách nhiệm cao và sự đóng góp trí tuệ của cán 
bộ Hội các cấp; của các cô, các chị chủ chốt các thời kỳ và đông đảo 
hội viên, phụ nữ thành phố, nhất là các đại biểu tham dự Đại hội. 
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Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn 
thành phố đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng 
Đại hội và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, phong phú vào các 
văn kiện của Đại hội.  

Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình 
trung ương và địa phương đã tới dự, đưa tin, tuyên truyền khá đậm 
nét về Đại hội. Xin cảm ơn Ban Giám hiệu, cán bộ, nhân viên 
Trường Chính trị thành phố; các đơn vị, các tổ chức và cá nhân đã 
trực tiếp, gián tiếp ủng hộ tinh thần, vật chất, tạo mọi điều kiện 
thuậm lợi để tổ chức thành công Đại hội. 

Kính thưa Đại hội! 
Chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới, vận mệnh mới, 

nhưng những thách thức, khó khăn phức tạp, khó lường đang và có 
thể đặt ra. Chính vì vậy, Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ Hội phấn đấu 
rèn luyện nhiều hơn nữa tất cả mọi mặt; đồng tâm đồng lòng để đủ 
năng lực, bản lĩnh và sức mạnh, chủ động đối diện với mọi vấn đề 
đặt ra trong quá triển khai nhiệm vụ của Hội đã được Đảng, chính 
quyền; xã hội và các tầng lớp phụ nữ tin tưởng giao phó.  

Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ thành phố tiếp tục học tập, 
lao động, rèn luyện để ngày càng thể hiện tốt vai trò, vị thế của 
mình trong gia đình, trong xã hội; đóng góp tích cực vào sự phát 
triển của thành phố. 

Trong niềm vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội, 
thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội 
đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII. Đại hội hướng 
đến “ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI” đối với tổ chức Hội; “TỰ TIN, 
THANH LỊCH” đối với phụ nữ mà lãnh đạo và nhân dân thành phố 
đã tin tưởng, gửi gắm ở tất cả chúng ta. 

Xin kính chúc các đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đại 
biểu tham dự Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 


