
Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 9 thaùng10/2014 1

Theo thống kê, 
đến hết năm 
2013, đội ngũ nữ 

cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ 
sở có 3 tiến sĩ, 418 thạc sĩ; 
nữ lãnh đạo, quản lý trong 
doanh nghiệp có 14 thạc 
sĩ. Về lý luận chính trị, nữ 
cán bộ lãnh đạo các cấp từ 
tỉnh đến cơ sở có 230 cử 
nhân, cao cấp, 2.604 trung 
cấp. Những kết quả về đào 
tạo chuyên môn có trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ và đào tạo lý 
luận chính trị đã có tác động 
tích cực đến hiệu quả, năng 
lực công tác của cán bộ nữ 
trong các môi trường khác 
nhau. Những năm qua, có 
trên 85% cán bộ nữ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, 
trong đó gần 34% hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, có 
nhiều đồng chí được vinh 
dự nhận các hình thức khen 
thưởng ở bậc cao. Từ năm 
2011 đến hết năm 2013, 
có 15 đồng chí được nhận 
Huân chương Lao động, 23 
đồng chí được Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng khen. 
Đến nay, tỉ lệ cán bộ nữ cấp 
tỉnh có trình độ chuyên môn 

thạc sĩ chiếm tỉ lệ 38,5%, 
tiến sĩ 5,7%; cấp huyện cán 
bộ nữ có trình độ thạc sĩ 
chiếm 20,1%. Những con số 
thống kê này cho thấy công 
tác đào tạo chuyên môn ở 
bậc cao đang được cấp ủy, 
chính quyền, các cơ quan 
cấp tỉnh, huyện quan tâm, 
thực hiện ngày càng tốt. 

Kết quả thống kê cũng 

cho thấy khả năng tiếp cận 
cơ hội để nâng cao trình độ 
của cán bộ nữ ngày càng 
tốt hơn. Điều này thể hiện 
rõ ở tỉ lệ nữ có trình độ lý 
luận chính trị cao cấp, cử 
nhân với tỉ lệ bình quân cấp 
tỉnh, huyện là 32,08% và 
31,09%. Nếu trước đây, việc 
đào tạo chuyên môn ở bậc 
cao, trang bị lý luận chính 

NâNg cao chất lượNg đào tạo 
đội Ngũ cáN bộ Nữ các cấp

NguyễN MạNh hà

Nếu bình đẳng không chỉ là chia đều lợi 
nhuận mà là chia đều cơ hội, thì công tác đào tạo 

cán bộ nữ thời gian qua của tỉnh Hà Tĩnh đã thể hiện 
phần nào điều đó. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nữ các cấp đã được đào tạo cơ bản về 
trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, từng bước 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Đại biểu Quốc hội, TUV, Giám đốc Sở 
LĐTBXH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban VSTBPN tỉnh phát 
biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh 
vực chính trị tại huyện Vũ Quang.                                             Ảnh: PV
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trị cao cấp, cử nhân cho 
phụ nữ chưa được các cơ 
quan, ban ngành nhận thức 
đầy đủ, người phụ nữ cũng 
chưa ý thức được cơ hội 
của mình, thì hiện nay, vấn 
đề này đã có nhiều chuyển 
biến rõ nét, trở thành tiêu 
chí quan trọng thể hiện sự 
bình đẳng. Trong 3 năm gần 
đây, cấp ủy, chính quyền 
các cấp đã tạo điều kiện cho 
62 cán bộ nữ tham gia học 
thạc sĩ, 80 cán bộ nữ tham 
gia học chính trị cao cấp, cử 
nhân; hiện nay có 404 cán 
bộ nữ được quy hoạch các 
chức danh thuộc diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 
trong đó có 281 đồng chí có 
trình độ thạc sĩ, 243 đồng 
chí có trình độ cao cấp, cử 
nhân chính trị. 

Mặc dầu đã đạt những 
kết quả ban đầu, song đội 
ngũ cán bộ nữ được đào tạo 
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, lý 
luận chính trị cao cấp, cử 
nhân còn chiếm tỉ lệ thấp. 
Một số cấp ủy, chính quyền 
vẫn chưa làm tốt công tác 
đào tạo đối với cán bộ nữ, 
chưa tạo nhiều cơ hội cho 
họ. Mặt khác, nhiều cán bộ 
nữ còn mang tư tưởng “an 
phận thủ thường”, chưa 
thực sự cống hiến nhiều hơn 
cho công việc, không tranh 
thủ các cơ hội để được đào 
tạo nâng cao trình độ. Một 
bộ phận khác chịu sự chi 
phối về tâm lí, quan niệm, 

thiếu sự chia sẻ của các 
thành viên gia đình đối với 
những công việc mà người 
phụ nữ thường đảm đương 
nên ảnh hưởng lớn đến 
việc tham gia các khóa đào 
tạo… Thực trạng này đặt ra 
những bài toán quan trọng 
và lâu dài nhằm giải quyết 
tốt công tác cán bộ nữ, đem 
lại các cơ hội ngày càng 
rõ ràng hơn cho đội ngũ 
nữ cán bộ công chức, viên 
chức. Muốn vậy, trước hết, 
cấp ủy các cấp, các ngành 
tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, 
trình độ của đội ngũ cán bộ 
nữ để có kế hoạch đào tạo 
phù hợp với năng lực sở 
trường, vị trí công tác; làm 
tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến các chính sách liên 
quan đến đào tạo cán bộ nữ 
như Nghị quyết 11-NQ/TW 
của Bộ Chính trị về “Công 
tác phụ nữ trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước”, 
Quyết định 1241/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chương 
trình quốc gia về bình 
đẳng giới trong giai đoạn 
2011 – 2020, Quyết định số 
15/2014/QĐ-UBND về quy 
định tạm thời chính sách 
khuyến khích đào tạo, bồi 
dưỡng và sử dụng nguồn 
nhân lực chất lượng cao… 
Tổ chức thực hiện tốt công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ nữ bằng nhiều hình thức, 

đào tạo xuất phát từ yêu cầu 
thực tiễn, nhiệm vụ chính 
trị của tỉnh, các địa phương. 
Tăng cường tỷ lệ nữ trong 
các lớp đào tạo, đồng thời 
gắn quy hoạch với đào tạo 
và sử dụng cán bộ nữ. Đây 
là những mối quan hệ tương 
tác, có hiệu ứng tác động 
lẫn nhau. Ngoài ra, công tác 
truyền thông trong xã hội 
cũng cần được đẩy mạnh, 
bởi lẽ bình đẳng trong môi 
trường làm việc không thể 
tách khỏi bình đẳng trong 
quan niệm của xã hội.

Vẫn biết để nâng cao 
trình độ đào tạo chuyên 
môn, lí luận chính trị cho 
đội ngũ cán bộ nữ đòi hỏi 
quan trọng nhất là cấp ủy, 
chính quyền phải thực hiện 
tốt các công tác cán bộ nữ, 
mà bao quát nhất là công tác 
bình đẳng giới. Tuy nhiên, 
cùng với các yếu tố bên 
ngoài như môi trường công 
tác, chủ trương, chính sách, 
môi trường xã hội, hơn ai 
hết, mỗi cán bộ nữ cần thay 
đổi thái độ, có ý thức cao 
hơn về quyền lợi của mình. 
Phụ nữ phải vượt qua những 
khó khăn, kể cả các rào cản 
trong đời sống để tự vươn 
lên, khẳng định về năng lực, 
sự cống hiến, từng bước 
tham gia các lớp đào tạo về 
trình độ chuyên môn, lí luận 
chính trị để đảm đương các 
vị trí quan trọng trong các 
tổ chức, cơ quan./.    N.M.h
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Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ
                                  trong giai đoạn mới

hiệu quả từ 
NhữNg Mô hìNh

Được thành lập từ năm 
2012 đến nay, mô hình ngăn 
ngừa và giảm thiểu tác hại 
của bạo lực trên cơ sở giới 
tại xã Thanh Lộc (Can Lộc) 
đã và đang thu hút các cặp 
vợ chồng có nguy cơ xảy ra 
bạo lực giới tham gia sinh 
hoạt. Hiện mô hình có 10 
câu lạc bộ (CLB) ở 10 xóm 
trên địa bàn toàn xã với hơn 
300 thành viên tham gia sinh 
hoạt. Hàng tháng, các CLB 
tổ chức sinh hoạt ít nhất một 
lần với nhiều hình thức sinh 
hoạt phong phú như: tập 
huấn, tọa đàm, nói chuyện 
chuyên đề về giới, bình đẳng 
giới… Từ khi tham gia sinh 
hoạt CLB, nhận thức của 
các thành viên có sự chuyển 
biến tích cực, đặc biệt là 
nhận thức về tác hại của bạo 
lực trên cơ sở giới và vao trò 
của bình đẳng giới trong gia 
đình cũng như ngoài xã hội 
đã có sự thay đổi tích cực. 

Hoạt động của CLB đã tạo 
ra sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày 
càng thu hút nhiều thành 
viên tham gia sinh hoạt.

Chị Hà Thị Lựu – 
Thường trực Ban vì sự tiến 
bộ của phụ nữ (VSTBCPN) 
tỉnh cho biết: “Toàn tỉnh 
hiện có 186 CLB bình đẳng 
giới, phòng chống bạo lực 
gia đình. Mô hình ngăn ngừa 
và giảm thiểu tác hại của 
bạo lực trên cơ sở giới tại 
xã Thanh Lộc là 1 trong 63 
mô hình điểm của cả nước. 
Nhận thấy hiệu quả rõ rệt 
từ mô hình, Ban VSTBCPN 
tỉnh đang có kế hoạch nhân 
rộng mô hình ở các địa 
phương khác trên địa bàn 
toàn tỉnh trong thời gian tới 
nhằm góp phần thực hiện tốt 
hơn công tác bình đẳng giới”. 

Một trong những CLB 
hiện đang được duy trì hiệu 
quả, tạo dấu ấn trong công 
tác bình đẳng giới là CLB 
nữ lãnh đạo quản lý ở Thị xã 
Hồng Lĩnh. CLB này nằm 

trong mô hình truyền thông 
về công tác bình đẳng giới 
nhằm nâng cao năng lực cho 
phụ nữ. CLB thu hút đông 
đảo chị em là trưởng, phó 
các phòng, ban, ngành cấp 
huyện, chủ tịch, bí thư, chủ 
tịch HĐND cấp xã, chánh, 
phó giám đốc đơn vị cơ sở. 
Bên cạnh thông tin những 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước có liên 
quan đến cán bộ nữ, tình 
hình công tác cán bộ nữ tại 
địa phương, thông qua các 
buổi sinh hoạt, các thành 
viên CLB còn được trao đổi 
thông tin, kinh nghiệm công 
tác quản lý nhằm thực hiện 
nhiệm vụ, công việc hiệu 
quả hơn. Ngoài ra, CLB còn 
tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hội 
viên lúc ốm đau hoạn nạn; tổ 
chức giao lưu văn hóa, văn 
nghệ với đơn vị bạn... Thông 
qua sinh hoạt CLB, nữ lãnh 
đạo quản lý thị xã Hồng 
Lĩnh có cơ hội chia sẻ kinh 
nghiệm, giúp đỡ, động viên 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020,  những 
năm qua, Hà Tĩnh luôn chú trọng tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nâng 
cao trình độ học vấn, lý luận chính trị... để khẳng định vai trò, vị thế của mình, đáp 
ứng  yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH - HĐH quê hương, đất nước. 

PhaN trâM
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nhau trong công tác cũng 
như trong cuộc sống, nỗ lực 
học tập phấn đấu, nâng cao 
trình độ, khẳng định vị trí, 
vai trò của nữ cán bộ lãnh 
đạo quản lý trong giai đoạn 
hiện nay.

ChuyểN biếN troNg 
bìNh đẳNg giới

Phấn đấu vì sự tiến bộ, 
bình đẳng và phát triển của 
phụ nữ, những năm gần đây, 
tỉnh luôn chú trọng thực hiện 
các chính sách khuyến khích 
phát triển KT-XH, tạo việc 
làm mới tại địa phương, góp 
phần chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, chuyển dịch lao động, 
phát triển ngành nghề, tạo cơ 
hội về việc làm cho lao động 
nữ. Bình đẳng giới đã được 
xem xét, gắn với thực hiện 
các chương trình, các giải 
pháp tạo việc làm mới thông 
qua cho vay vốn phát triển 
sản xuất, chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, xuất 
khẩu lao động, thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc 
gia về giải quyết việc làm, 
xóa đói giảm nghèo… Bình 
quân mỗi năm, Hà Tĩnh giải 
quyết việc làm cho gần 3 
vạn lượt lao động, trong đó 
tỷ lệ nữ được giải quyết việc 
làm đạt 48%. Công tác đào 
tạo nghề cho lao động nông 
thôn được chú trọng, từ năm 
2011 đến nay có hơn 21.065 
lao động được đào tạo nghề, 
trong đó nữ chiếm 53%.

Trong lĩnh vực chính 
trị, bình đẳng giới được 
chú trọng thông qua công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ nữ. Tỉnh đã 
thực hiện đào tạo, sắp xếp, 
sử dụng đề bạt bổ nhiệm 
cán bộ nữ trong các cấp, các 
ngành trên cơ sở quy hoạch 
hằng năm. Tính đến nay, 
toàn tỉnh có 48 chị thuộc 
diện BTV Tỉnh ủy; 31 chị 
giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt 
ở các sở, ban, ngành, đoàn 
thể cấp tỉnh và UBND các 
cấp; đại biểu HĐND cấp 
huyện chiếm 28,91%; đại 
biểu HĐND xã, phường, thị 
trấn chiếm 23,22%. Một số 
ngành, đơn vị có nữ giữ chức 
vụ lãnh đạo chủ chốt chiếm 
tỷ lệ cao như: Giáo dục và 
đào tạo (bậc mầm non chiếm 
tỷ lệ 100%, bậc tiểu học 
76,1%); Sở Tư pháp: 55%; 
Sở Ngoại vụ: 57%...

Chất lượng nguồn nhân 
lực nữ từng bước được nâng 
cao. Đến nay, trong tổng số 
800 người có học vị thạc 
sỹ trở lên của tỉnh, tỷ lệ nữ 
chiếm 40,5%. Giáo dục và 
đào tạo là ngành có số lượng, 
tỷ lệ thạc sỹ cao nhất với 369 
nữ thạc sỹ, chiếm 46,25%; 
trường Đại học Hà Tĩnh có 
10 nữ tiến sỹ, chiếm 33% và 
100 nữ thạc sỹ, chiếm 67%... 
Thực hiện chính sách thu 
hút, tuyển dụng nguồn nhân 
lực chất lượng cao, toàn tỉnh 
đã tuyển 425 sinh viên giỏi 
và thạc sỹ vào làm việc tại 
các sở, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh và UBND các huyện, 
thành phố, thị xã. trong đó 
nữ chiếm 68%.

Không chỉ nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực 
nữ, Hà Tĩnh còn chú trọng 
thực hiện các biện pháp 
nhằm bảo đảm bình đẳng 
giới trong tiếp cận và thụ 
hưởng các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe cho phụ nữ, bảo 
đảm bình đẳng giới trong 
lĩnh vực văn hóa thông tin 
và đảm bảo bình đẳng giới 
trong lĩnh vực gia đình.

Có thể khẳng định, phụ 
nữ Hà Tĩnh đã phát huy được 
vai trò, chức năng hoạt động 
trên các lĩnh vực CT – KT 
– VH - XH cũng như trong 
tham gia xây dựng, quản lý, 
tham mưu, đề xuất các vấn 
đề có liên quan đến quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của phụ nữ và trẻ em, góp 
phần nâng cao vị thế của 
bản thân. Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả đạt được 
vẫn còn tồn tại một số hạn 
chế: Sự tham gia của phụ nữ 
vào các vị trí quản lý đang 
ngày càng giảm sút, so với 
nhiệm kỳ 2004 – 2011, tỷ lệ 
nữ tham gia HĐND cấp tỉnh 
hiện giảm 5%. Tình trạng 
sinh con thứ ba và mất cân 
bằng giới tính khi sinh đang 
có chiều hướng gia tăng... 
Đây là những vấn đề chúng 
ta cần quan tâm giải quyết 
nhằm thực hiện tốt hơn nữa 
Chương trình chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới, 
đáp ứng yêu cầu phát triển 
của đất nước, quê hương 
trong giai đoạn mới./.

P.t
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Trong hai cuộc 
kháng chiến cứu 
nước vĩ đại của 

dân tộc, toàn tỉnh Hà Tĩnh 
có 151.000 bộ đội, dân quân 
đã lên đường nhập ngũ, 
góp phần làm nên thắng 
lợi chung. Chiến tranh đi 
qua, Hà Tĩnh hiện có 801 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
gần 28.500 liệt sỹ, 47.000 
thương binh, bệnh binh, 
người hưởng chính sách 
như thương binh, hơn 
7.000 người nhiễm chất 
độc hóa học.

Trong tiết thu, thành 
phố Hà Tĩnh hân hoan đón 

mừng các bà mẹ và thân 
nhân của các mẹ từ khắp 
các địa phương trong tỉnh 
về dự Lễ phong tặng và truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh 
hùng”. Lễ phong tặng, truy 
tặng lần này, Hà Tĩnh có 238 
mẹ được phong tặng, truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng”, trong đó 62 mẹ còn 
sống. Và trong số các mẹ 
còn sống, 13 mẹ đã không 
còn đủ sức lực để đến dự 
nhận phong tặng.

Chứng kiến hình ảnh 
các mẹ ngồi xe lăn, được 
các đoàn viên thanh niên, bộ 
đội, công an dìu bước hay 
được bế trên tay… chúng tôi 
không khỏi cảm động. Hình 
ảnh những mái tóc bạc phơ, 
những đôi tay gầy guộc run 
run, những tấm lưng còng 
theo thời gian khiến ai nấy 
chứng kiến đều liên tưởng 
đến những vất vả, mất mát, 
đau thương mà các mẹ đã 
phải trải qua. Những người 
chồng, những người con, 
người cháu của các mẹ đã 

Tri ân
Mẹ Việt Nam

               anh hùng
Mẹ Việt Nam

               anh hùng

hình ảnh người mẹ 
lam lũ, cần mẫn nuôi 
con để rồi “khóc thầm 
lặng lẽ” khi tiễn con 
lên đường và có những 
người con đã ra đi mãi 
mãi… theo lời ca khúc 
“đất nước” mỗi khi 
ngân lên đều khiến mỗi 
chúng ta bồi hồi xúc 
động. Lễ phong tặng, 
truy tặng danh hiệu 
vinh dự nhà nước “bà 
mẹ Việt Nam anh hùng” 
vừa được tổ chức vào 
những ngày tháng tám 
lịch sử vừa qua như một 
lời tri ân trước những hi 
sinh quá đỗi lớn lao của 
những người Mẹ Việt 
Nam anh hùng…

Ông Võ Kim Cự - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch 
UBND tỉnh, gắn huy hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ                                                              

Ảnh: PV





Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 9 thaùng10/20146

ra đi vì sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng đất nước. Mất 
mát ấy theo các mẹ suốt cuộc 
đời. Các mẹ là những anh 
hùng trên đất nước anh hùng.

Trước lễ phong tặng, 
truy tặng danh hiệu vinh 
dự nhà nước “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng” một chương 
trình nghệ thuật đặc sắc đã 
diễn ra nhằm tái hiện sự hi 
sinh thầm lặng, lớn lao của 
các mẹ. Khán giả như đứng 
trước một không gian trải dài 
bởi lời ru như tiếng mẹ âu 
yếm, chăm con từng ngày, 
tiễn con lên đường để bảo vệ 
cuộc sống quê hương thanh 
bình. Những giai điệu quê 
hương ngọt ngào từ tình yêu 
người mẹ truyền sang con, 
biến thành sức mạnh quyết 
tâm bảo vệ quê hương khi 
giặc ngoại xâm xâm lược.

Tình yêu người mẹ như 

bức tường vững chãi để các 
anh dựa vào, ấm lòng nơi 
chiến tuyến gian khổ năm 
nào. Vinh quang và nỗi đau 
của người mẹ Việt Nam anh 
hùng khiến thế giới kinh 
ngạc và khâm phục. Khi đất 
nước thống nhất, rộn ràng 
tươi vui thì hình ảnh mẹ đã 
đi vào huyền thoại… Cứ thế 
các ca khúc như kéo người 
xem về với quá khứ hào 
hùng nhưng cũng chứa đựng 
nhiều mất mát đau thương 
của dân tộc.

Trong không khí trang 
nghiêm, mẹ Trần Thị Diệu 
(93 tuổi, ở Thạch Ngọc, 
Thạch Hà) xúc động: “Quá 
nửa đời mẹ sống trong bom 
đạn, hòa bình rồi phải gương 
mẫu lao động xây dựng quê 
hương. Các con của mẹ hy 
sinh vì nước, vì dân... để cho 
quê hương yên bình, no ấm. 

Đau thương, buồn tủi nhưng 
mẹ cũng rất tự hào. Hôm 
nay, được phong tặng danh 
hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng”, mẹ cũng được an ủi 
phần nào. Để cảm ơn Đảng 
và Nhà nước, suốt những 
năm tháng còn lại của cuộc 
đời, mẹ nguyện phấn đấu trở 
thành tấm gương sáng để con 
cháu học tập và noi theo”. 

Theo dòng người về dự 
lễ phong tặng Danh hiệu 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 
hôm đó còn có thân nhân của 
176 mẹ được truy tặng danh 
hiệu. Dẫu các mẹ đã mất 
nhưng danh hiệu này cũng 
phần nào “an ủi” linh hồn 
các mẹ nơi suối vàng. Lễ 
truy tặng là sự khẳng định 
Đảng và Nhà nước không 
bao giờ quên công lao to lớn 
của các mẹ, bởi các mẹ sống 

(Xem tiếp trang 22)
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“Trong quá trình tham 
gia phát triển các sản phẩm 
nông nghiệp hàng hoá chủ 
lực của tỉnh nhà, phụ nữ 
giữ vai trò hết sức đặc biệt. 
Không chỉ tham gia sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ, 
phụ nữ còn là những người 
trực tiếp đưa sản phẩm đến 
bàn ăn. Trách nhiệm này đã 
được Hội LHPN tỉnh thường 
xuyên phân tích, chia sẻ tại 
nhiều diễn đàn và đã sớm 
thấm sâu trong quan điểm 
lãnh đạo, chỉ đạo và hành 
động của Hội LHPN các 
cấp”, chị Nguyễn Thị Hà 
Tân - Chủ tịch LHPN Hà 
Tĩnh khẳng định.

từ cuộc vận động thay 
đổi nhận thức...

Một thực tiễn khiến 
những cán bộ Hội phụ nữ 
thường xuyên trăn trở là, lực 
lượng phụ nữ tham gia phát 
triển kinh tế ngày càng đông 
và đa dạng nhưng lại manh 
mún và thiếu sự định hướng. 
Lời giải cho bài toán định 
hướng sản xuất đã mở ra 
khi Hà Tĩnh công bố 13 sản 
phẩm nông nghiệp hàng hoá 
nông nghiệp cùng hệ thống 
chính sách hỗ trợ đồng bộ. 
Nắm chắc cơ hội mới, Tỉnh 
hội đã xây dựng kế hoạch 
bài bản cho công tác tuyên 

truyền, vận động các tầng 
lớp hội viên từng bước thay 
đổi tư duy, phương thức sản 
xuất phù hợp với yêu cầu 
phát triển mới. 

Từ ý tưởng về lễ hội ẩm 
thực tổ chức tại xã Thạch 
Văn của Hội LHPN Hà 
Tĩnh, chị em phụ nữ tỉnh nhà 
vinh dự được UBND tỉnh 
giao trọng trách tham mưu, 
phối hợp tổ chức Lễ hội ẩm 
thực các sản phẩm nông 
nghiệp hàng hóa chủ lực 
của tỉnh nhân ngày Quốc tế 
phụ nữ 8/3/2014 với quy mô 
lớn, thu hút hàng trăm doanh 
nghiệp, nhà đầu tư, đại biểu 
trung ương, tỉnh bạn và  đông 
đảo người dân đến tham dự. 
235 chị là chủ tịch hội phụ 
nữ của các phường, thị trấn 
trong toàn tỉnh đến tham gia 
và trở thành tâm điểm của 
Lễ hội. Ở đó, các chị tận mắt 
chứng kiến những sản phẩm 
nông nghiệp hàng hoá do 
mình góp sức sản xuất được 
trưng bày, được kết nối khâu 
tiêu thụ và chế biến thành 
đặc sản trên bàn tiệc. Lễ hội 
đã trở thành cuộc vận động 
sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc 
tới các tầng lớp cán bộ cốt 
cán của Hội phụ nữ, từ đó 
lan toả mạnh mẽ tới hàng 
chục ngàn hội viên Hội phụ 

nữ tỉnh nhà.  “Những hình 
ảnh, thông tin về các sản 
phẩm hàng hoá chủ lực của 
tỉnh và sự đồng hành sát sao 
của tỉnh đối với mục tiêu 
phát triển các sản phẩm này 
đã cho chúng tôi thêm niềm 
tin về sự chuyển hướng 
trong sản xuất.  Chúng tôi 
biết tỉnh đang đặt lên vai lực 
lượng đông đảo phụ nữ tỉnh 
nhà trọng trách là người tiếp 
tục thắp lửa cho ý chí quyết 
tâm, bền bỉ trên hành trình 
xây dựng NTM của quê 
hương. Và những thông tin, 
suy nghĩ này đã được chúng 
tôi tuyên truyền một cách 
sâu sắc hơn, hiệu quả hơn 
tới các hội viên phụ nữ của 
mình”- Chủ tịch Hội phụ nữ 
xã Thạch Văn chia sẻ.

Tuyên truyền, vận động 
hội viên tham gia sản xuất 
các sản phẩm nông nghiệp 
hàng hoá chủ lực của tỉnh 
- nội dung này không chỉ 
được tổ chức thành chuyên 
đề riêng cho các cấp hội và 
hội viên mà còn được lồng 
ghép trong hàng trăm cuộc 
tập huấn, nói chuyện về các 
chủ điểm liên quan đến xây 
dựng NTM, tái cơ cấu nông 
nghiệp… Đặc biệt, tại hội 
nghị trực tuyến “Tăng cường 
vai trò của phụ nữ trong phát 

Phụ nữ tham gia phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hoá chủ lực

Bền Bỉ và quyết liệt
Mai thủy
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triển doanh nghiệp, HTX, 
THT, hộ kinh doanh cá thể”  
do Hội phụ nữ tổ chức vào 
tháng 7/2014 với sự tham 
gia của  hơn 900 chị em là 
cán bộ hội cơ sở, chủ các mô 
hình sản xuất kinh doanh, 
nội dung phát triển sản xuất 
trên định hướng về các sản 
phẩm hàng hoá chủ lực đã 
được lãnh đạo tỉnh và các 
các sở, ngành phân tích, giới 
thiệu chính sách và giải đáp, 
tháo gỡ những vướng mắc 
liên quan. Nhận thức của cán 
bộ, hội viên phụ nữ trong 
toàn tỉnh có sự  chuyển biến 
mạnh mẽ là nền tảng để Hội 
phụ nữ triển khai việc hỗ 
trợ xây dựng mô hình điểm 
và từng bước nhân rộng với 
mục tiêu thay đổi hành động 
của người phụ nữ trong phát 
triển sản xuất trên cơ sở lựa 
chọn các sản phẩm nông 
nghiệp hàng hoá chủ lực của 
tỉnh nhà.

... đến việc bám sát cơ 
sở, xây dựng mô hình

Chủ tịch Hội Phụ nữ 
tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân cho 
biết: “Chúng tôi tập trung 
các giải pháp hỗ trợ và phân 
công cán bộ hội các cấp bám 
sát cơ sở để xây dựng các 
mô hình điểm. Các mô hình 
được triển khai dựa trên 
những tiêu chí cơ bản là: lựa 
chọn các sản phẩm chủ lực, 
xây dựng được tổ hợp tác 
hoặc HTX và liên kết với 
doanh nghiệp để tiêu thụ.  
Hội phụ nữ các cấp đã vận 
dụng các kênh vốn của Hội 
hoặc vốn tín dụng được ủy 
thác cho Hội quản lý để ưu 
tiên cho các mô hình, đồng 

thời chủ động phối hợp với 
các sở, ngành liên quan hỗ 
trợ về mặt kỹ thuật, định 
hướng thị trường...

Sự đồng hành của hội 
phụ nữ các cấp đã tiếp 
nguồn lực lớn không chỉ về 
vật chất mà quan trọng hơn 
là sự động viên, khích lệ và 
là điểm tựa cho các mô hình 
sản xuất do phụ nữ đứng 
chủ phát triển mạnh mẽ và 
vững chắc trong những năm 
gần đây.  Riêng từ đầu năm 
đến nay, Hội phụ nữ đã xây 
dựng được hơn 20 mô hình 
sản xuất theo hướng hàng 
hóa, có liên kết trong tiêu 
thụ sản phẩm.  

Chị Phan Thị Bảy - 
Chủ nhiệm HTX rau sạch 
Hằng Bảy xã Thạch Văn 
(Thạch Hà) cho kể: “Từ khi 
chúng tôi mới bắt đầu xây 
dựng mô hình sản xuất rau 
củ quả công nghệ cao, Hội 
phụ nữ các cấp đã luôn kề 
vai sát cánh. Các chị vừa 
cùng chúng tôi tham gia 
vận động thành viên tham 
gia vào THT rồi hướng dẫn 
các bước đi thành lập HTX, 
vừa hỗ trợ vốn, phương tiện 
sản xuất và làm cầu nối giữa 
HTX và DN để tiêu thụ sản 
phẩm. Tôi còn nhớ mãi món 
quà là những chiếc áo công 
nhân mà Hội phụ nữ tỉnh 
tặng chị em chúng tôi nhân 
dịp ngày quốc tế lao động 
1/5 vừa qua. Đó là lời nhắc 
nhở, động viên chúng tôi 
bắt nhịp với phương thức 
sản xuất mới với kỹ luật lao 
động nghiêm ngặt để đảm 
bảo chuẩn xác trong quy 
trình sản xuất, hướng tới thị 

trường tiêu thụ rộng lớn và 
bền vững” . Đến nay HTX 
rau sạch Hằng Bảy đã phát 
triển được 25 thành viên 
tham gia sản xuất rau củ quả 
công nghệ cao với diện tích 
trên 2 ha. “ Chúng tôi đã 
xuống giống được 1,2 ha củ 
cải, diện tích sản xuất trong 
vụ thu đông còn lại sẽ hoàn 
thành việc gieo trỉa vào đầu 
tháng 11”- chị Bảy nói.

Còn với các THT sản 
xuất nấm ở xã Yên Hồ, đến 
thời điểm này, Hội phụ nữ 
các cấp đã phối hợp tổ chức 
tập huấn kỹ thuật, xây dựng 
lán trại sản xuất và đang kết 
nối nguồn giống để đến giữa 
tháng 10 các hộ trồng nấm 
sẽ đi vào sản xuất. Cách làm 
của Hội là cung cấp thông 
tin, chính sách để các hội 
viên tự nguyện, chủ động 
lựa chọn sản phẩm thực hiện 
mô hình. Các hoạt động 
hỗ trợ tiếp theo sẽ dựa vào 
nhu cầu, thực tiễn sản xuất, 
tuy nhiên quan điểm xuyên 
suốt là không làm thay mà 
phải phát huy sự chủ động, 
sáng tạo và trách nhiệm của 
mỗi thành viên trong  THX. 
Chị Lê Thị Thanh- Chủ tịch 
Hội phụ nữ xã Yên Hồ cho 
biết: Mô hình này đã được 
Hội phụ nữ xã đăng ký thực 
hiện và đã hình thành được 
nhờ có sự hỗ trợ quyết liệt 
của Hội phụ nữ tỉnh, huyện. 
Theo dự kiến, quy mô ban 
đầu của 2 THT là  hơn 1.000 
bịch nấm rơm với 13 thành 
viên sau đó sẽ từng bước mở 
rộng diện tích, quy mô và 
thành lập HTX để tổ chức 
sản xuất hiệu quả hơn./. M.t
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bất bìNh đẳNg 
giới VẫN tồN tại

Theo báo cáo Phát triển 
con người của Chương trình 
Phát triển Liên Hợp Quốc 
tại Việt Nam (UNDP) năm 
2006, mức độ bình đẳng 
giới tại Việt Nam xếp thứ 
11 trên thế giới. Chỉ số này 
thậm chí cao hơn nước có 
nền kinh tế phát triển hàng 
đầu thế giới là Anh một bậc. 
Còn theo báo cáo Khoảng 
cách giới tính toàn cầu năm 
2007 được diễn đàn kinh 
tế thế giới (WEF) công bố, 
xét trong khu vực ASEAN 
và Đông Á, Việt Nam đứng 
vị trí thứ 2 về mức độ bình 
đẳng giới. Hiện, phụ nữ 
Việt Nam chiếm hơn 51% 
dân số và 49,5% lực lượng 
lao động. Có tới 27,31% 
đại biểu nữ trong Quốc 
hội (cao nhất ở châu Á và 
là một trong những nước 
có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc 
hội cao nhất thế giới); tỷ 
lệ nữ tốt nghiệp đại học là 
36,24%; thạc sĩ 33,95%; 
tiến sĩ 25,69%; trong giới 
báo chí, tỷ lệ các nhà báo 
nữ khoảng 30%… 

Mặc dù đã có những tiến 
bộ đáng kể nhưng tình trạng 
bất bình đẳng giới ở nước ta 

vẫn tồn tại dưới nhiều dạng 
khác nhau. Cuộc sống của 
hàng triệu trẻ em gái và phụ 
nữ vẫn còn bị phân biệt đối 
xử, bị tước quyền và nghèo 
đói, bị trả lương thấp hơn 
nam giới, bị bạo hành về 
thể chất và tình dục… Một 

số vùng khó khăn, gia đình 
đông con, trẻ em gái ít có 
cơ hội được đi học; trình độ 
học vấn của phụ nữ chênh 
lệch hơn so với nam giới. Ở 
nước ta, hiện nay, số đông 
vẫn còn tư tưởng trọng nam, 
khinh nữ, yêu cầu phụ nữ 

Bình đẳng giới để nâng cao
chất lượng dân số

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, 
vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội 
phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của 
cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau 
về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới 
là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống 
của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Đó cũng 
chính là nâng cao chất lượng dân số.

PhaN trâM

Quan tâm chăm sóc, nâng cao vị thế của trẻ em gái là một trong 
những giải pháp góp phần xóa bỏ bất bình đẳng giới.
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phải sinh con trai, phải đặt 
gia đình lên trên hết, nhiều 
khi phải chịu thiệt thòi về sức 
khỏe, khát vọng cá nhân. 

Điều 17, Luật Bình 
đẳng giới quy định: “Nam, 
nữ bình đẳng trong tham 
gia các hoạt động giáo dục, 
truyền thông về chăm sóc 
sức khỏe (CSSK), sức khỏe 
sinh sản và sử dụng các dịch 
vụ y tế. Nam, nữ bình đẳng 
trong lựa chọn, quyết định 
sử dụng biện pháp tránh 
thai, biện pháp an toàn 
tình dục, phòng, chống lây 
nhiễm HIV/AIDS và các 
bệnh lây truyền qua đường 
tình dục”, nhưng trong thực 
tế, tình trạng bất bình đẳng 
giới trong CSSK sinh sản 
hiện vẫn tồn tại với những 
mức độ khác nhau. Phần 
lớn nam giới quan niệm sức 
khỏe sinh sản gắn liền với 
chuyện sinh đẻ và coi đó là 
chuyện riêng của người phụ 
nữ. Chính quan niệm này 
đã cản trở và là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu 
gây nhiều khó khăn trong 
công tác dân số ở nước ta 
nhiều năm nay. Điển hình 
là tỷ lệ nam giới sử dụng 
bao cao su để tránh thai và 
một số bệnh lây truyền qua 
đường tình dục còn thấp, 
thậm chí, một số nơi, nhiều 
người chưa biết sử dụng 
đúng cách… 

giải pháp nâng cao vị 
thế của phụ nữ

Ở Việt Nam, bình đẳng 

giới và bảo đảm quyền của 
phụ nữ là chủ trương lớn 
của Đảng và là một trong 
những chính sách xã hội 
quan trọng của quốc gia 
trong quá trình phát triển 
kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, hội nhập 
quốc tế. Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2011-2020 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
ngày 24/12/2010 với mục 
tiêu cơ bản là bảo đảm bình 
đẳng thực chất giữa nam và 
nữ về cơ hội, sự tham gia 
và thụ hưởng trên các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa - xã hội, góp phần vào 
sự phát triển nhanh và bền 
vững của đất nước. 

Thực hiện bình đẳng 
giới trong gia đình là vợ 
chồng có quyền lợi và nghĩa 
vụ ngang nhau trong các 
hoạt động, có ý thức trách 
nhiệm thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ của họ một 
cách công bằng; như quyền 
quyết định số con, khoảng 
cách sinh, số lần sinh, sinh 
con nào, KHHGĐ, chăm 
sóc, nuôi dạy con cái… 
trên cơ sở chia sẻ, giúp đỡ 
lẫn nhau, tạo sự đồng thuận 
để gia đình ổn định và phát 
triển bền vững. 

Bà Hà Thị Lựu - 
Thường trực Ban Vì sự tiến 
bộ phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: 
“Thực hiện bình đẳng giới 
trong gia đình giúp con cái 
được nuôi dưỡng, chăm sóc 

chu đáo, học hành tốt, lớn 
lên trở thành những công 
dân tốt. Sự quan tâm chăm 
sóc của bố và mẹ còn giúp 
con cái tránh những tệ nạn 
xã hội nảy sinh. Bình đẳng 
giới trong gia đình giúp giải 
phóng người phụ nữ, cải 
thiện về sức khỏe và trí tuệ 
để họ sinh ra những đứa con 
khỏe mạnh và thông minh; 
tạo điều kiện cho phụ nữ 
có cơ hội học tập, vươn lên 
trong nghề nghiệp và tham 
gia các công việc xã hội”. 
Bình đẳng giới vì thế cũng 
góp phần nâng cao chất 
lượng dân số.

Nhắc đến bình đẳng 
giới, chúng ta thường liên 
tưởng đến vấn đề bạo lực 
trong gia đình, nhưng thực 
chất, bình đẳng giới còn 
bao gồm nhiều vấn đề của 
đời sống xã hội như: lao 
động, học tập, nghỉ ngơi, 
CSSK sinh sản, hưởng thụ 
văn hóa và tham gia các 
hoạt động xã hội. Để loại 
bỏ sự phân biệt đối xử về 
giới và nâng cao vị thế của 
phụ nữ, việc làm thiết thực 
nhất vẫn là đẩy mạnh tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
của người dân về bình đẳng 
giới. Bên cạnh đó, phụ nữ 
cần được tạo cơ hội phát huy 
khả năng, khẳng định vị thế 
của mình để nâng cao chất 
lượng cuộc sống của bản 
thân, gia đình và xã hội./.    

P.t
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Những năm qua, 
mặc dù đối mặt 
với nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của lạm 
phát, suy giảm kinh tế trong 
nước và khu vực, nhưng 
kinh tế Hà Tĩnh có bước 
phát triển nhanh theo hướng 
bền vững và có sự thay đổi 
về chất. Đạt được kết quả 
trên, cùng với sự quan tâm 
giúp đỡ, hỗ trợ của Chính 
phủ, các bộ, ngành Trung 
ương; sự chỉ đạo, điều hành 
quyết liệt của các cấp, các 
ngành; sự nỗ lực của cộng 
đồng doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh và người 
dân..., còn có sự đóng góp 
hết sức to lớn của phụ nữ 
tỉnh nhà, đặc biệt là các nữ 
doanh nhân.

Toàn tỉnh hiện có 589 
doanh nghiệp do phụ nữ 
đứng chủ, chiếm 15,23% 
tổng số doanh nghiệp toàn 
tỉnh, với số vốn điều lệ 
2.797,7 tỷ đồng (bình quân 
4,75 tỷ đồng/doanh nghiệp). 
Từ năm 2010 đến nay, trung 
bình mỗi năm có 87 doanh 
nghiệp do phụ nữ đứng chủ 
được thành lập, tăng bình 
quân 22,7%/năm, cao hơn 
tốc độ phát triển doanh 

nghiệp toàn tỉnh (15%/
năm). Về hợp tác xã (HTX), 
đến nay có 61 đơn vị do phụ 
nữ đứng chủ trên tổng số 
734 HTX toàn tỉnh (chiếm 
8,3%, tăng 47 HTX so với 
năm 2010). Trong hoạt động 
kinh doanh cá thể, số do phụ 
nữ đứng chủ là 45.362 hộ, 
chiếm trên 85% tổng số hộ 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài việc đứng chủ, 
hàng ngàn chị em còn là 
thành viên sáng lập, góp 
vốn, tham gia tích cực trong 
hoạt động của doanh nghiệp, 
HTX và hộ kinh doanh. 
Thông qua việc điều hành 

hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp, 
HTX và hộ kinh doanh, phụ 
nữ đã có nhiều sáng tạo, đổi 
mới, đi đầu, tham gia tích 
cực vào các hoạt động phát 
triển KT-XH của tỉnh. Đến 
nay, toàn tỉnh có 2.648 mô 
hình sản xuất, kinh doanh 
trong xây dựng nông thôn 
mới gắn với đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp được 
gây dựng từ những người 
phụ nữ; trong đó có 338 mô 
hình thu nhập trên 1 tỷ đồng, 
205 mô hình thu nhập từ 500 
triệu đến 1 tỷ đồng và 2.105 
mô hình thu nhập 100-500 

Phụ nữ Hà Tĩnh 

dấu ấn mới
trong sản xuất, kinh doanh

hà aNh                                        

Niềm vui của chị Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH 
Sao Đại Dương khi đón nhận thành quả sau những ngày chăm sóc.

Ảnh: PV
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triệu đồng/năm. 
Nhiều mô hình sản xuất 

mới, cách làm hay, nhất là 
trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn, DVTM, TTCN 
được thực hiện bởi những 
người phụ nữ Hà Tĩnh tài 
ba. Điển hình như các nữ 
doanh nhân: Nguyễn Thị 
Hạnh - Giám đốc Công ty 
TNHH Sao Đại Dương; bà 
Bạch Thị Hường - Giám 
đốc Công ty TNHH Châu 
Tuấn; Nguyễn Ánh Ngà - 
Giám đốc Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Phú Tài Đức; Lê 
Thị Như Thủy - Giám đốc 
Công ty TNHH Thương mại 
Kim Ngân; Trần Thị Hồng 
- Giám đốc Công ty TNHH 
Quyết Thắng; Lê Thị Loan - 
Giám đốc HTX Nuôi trồng, 
thu mua chế biến thủy hải 
sản Loan Hoan (Thạch Châu 
– Lộc Hà); Lê Thị Nhơn - 
Giám đốc HTX Thiên Phú 
(Thạch Kim, Lộc Hà); Trần 
Thị Châu - Giám đốc HXT 
Hoàng Châu (Kỳ Bắc, Kỳ 
Anh)... Đây là những nhân 
tố hết sức quan trọng góp 
phần tích cực trong giải 
quyết việc làm, tăng thu 
nhập cho lao động nông 
thôn, xóa đói giảm nghèo, 
đảm bảo an sinh xã hội..., 
tạo động lực to lớn, mạnh 
mẽ, thúc đẩy phát triển kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn 
và xây dựng nông thôn mới 
của tỉnh. 

Đạt được những kết quả 
nêu trên, ngoài sự nỗ lực, 

phấn đấu vươn lên của chị 
em, thời gian qua, tỉnh đã 
ban hành hệ thống cơ chế 
chính sách toàn diện, đồng 
bộ để hỗ trợ, phát triển doanh 
nghiệp, HTX và tích cực hỗ 
trợ các mô hình phát triển 
kinh tế, trong đó tập trung 
ưu tiên các mô hình đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp 
nông thôn, công nghiệp và 
xuất khẩu hàng hoá. Từ năm 
2009 - 2013, ngân sách tỉnh 
ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ 
các doanh nghiệp với tổng 
số tiền 103,265 tỷ đồng để 
thực hiện miễn giảm, gia 
hạn nộp thuế. UBND tỉnh 
cũng đã giao cho Hội LHPN 
quản lý nguồn vốn gần 2.100 
tỷ đồng giúp 183.900 lượt 
hộ vay, trong đó có 42.520 
doanh nghiệp, HTX, tổ hợp 
tác, hộ kinh doanh cá thể 
được tiếp cận nguồn vốn. 
Ngoài ra, thông qua Quỹ tín 
dụng tiết kiệm của Hội, hàng 
năm có 29.320 lượt hội viên 
khu vực nông thôn được hỗ 
trợ phát triển kinh tế với 
tổng nguồn vốn trên 65 tỷ 
đồng; 9.450 hộ kinh doanh 
cá thể và 2.853 hộ được vay 
các nguồn vốn hỗ trợ lãi suất 
theo các quyết định của tỉnh, 
với số tiền 134 tỷ đồng.

Bên cạnh những nỗ 
lực và kết quả đạt được, 
phụ nữ Hà Tĩnh vẫn đang 
bộc lộ nhiều khó khăn, hạn 
chế, nhất là trong hoạt động 
sản xuất – kinh doanh. Tuy 
có bước phát triển mạnh 

mẽ trong những năm gần 
đây, nhưng số lượng doanh 
nghiệp, doanh nhân nữ vẫn 
còn thấp so với tổng số 
doanh nghiệp cả tỉnh (chiếm 
tỷ lệ 15,23%).  Quy mô hoạt 
động của các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh nữ 
còn nhỏ, chủ yếu tập trung 
trong lĩnh vực nông nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, dịch 
vụ quy mô nhỏ; sản phẩm 
chưa có tính cạnh tranh cao, 
thị trường tiêu thụ không ổn 
định. Việc tiếp cận các chính 
sách của Nhà nước, của tỉnh 
và vốn vay ngân hàng đối 
với doanh nghiệp, HTX và 
hộ kinh doanh do phụ nữ 
đứng chủ còn gặp khó khăn 
do quy mô nhỏ, năng lực 
tài chính, tài sản thế chấp 
hạn chế... 

Để tường bước khắc 
phục những tồn tại, hạn chế 
nêu trên, góp phần nâng cao 
vai trò, vị thế và sự đóng góp 
của phụ nữ đối với sự phát 
triển chung của tỉnh nhà, 
thời gian tới các cấp, ngành, 
đoàn thể cần tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của cộng đồng về 
vai trò, vị trí của người phụ 
nữ trong phát triển kinh tế 
- xã hội. Nâng cao vai trò 
của Hội liên hiệp phụ nữ các 
cấp, tạo điều kiện thuận lợi 
để các cấp hội phụ nữ hoạt 
động có hiệu quả; phát triển, 
nhân rộng mô hình câu lạc 
bộ nữ doanh nhân ở cấp 

(Xem tiếp trang 17)
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NguyễN Nga
Sở VHTTDL Hà Tĩnh

Phó thủ tướng 
Vũ đức đam 
vừa ký quyết 

định số 1572/qđ-ttg 
ngày 5/9/2014 phê duyệt 
đề án “tuyên truyền về 
xây dựng gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia 
đình trên các phương tiện 
thông tin đại chúng đến 
năm 2020”.

Mục tiêu của Đề án nhằm 
nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành, cá nhân, gia 
đình và cộng đồng, bảo đảm 
đến năm 2020 thông qua 
các phương tiện thông tin 
đại chúng, tối thiểu 95% hộ 
gia đình và cộng đồng được 
tuyên truyền về chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp 
luật về bình đẳng giới, hôn 
nhân, gia đình, phòng chống 
bạo lực gia đình (chú trọng 
đối tượng trong độ tuổi kết 
hôn, đặc biệt là nam giới); 
về phúc lợi xã hội dành cho 
gia đình chính sách, gia 
đình nghèo và kiến thức, 
kỹ năng, phát triển kinh tế 
gia đình, ứng phó với thiên 
tai và khủng hoảng kinh tế; 
về chính sách dân số và kế 

hoạch hóa gia đình, không 
phá thai vì giới tính của 
thai nhi.

Đồng thời, Đề án hướng 
tới đảm bảo 100% phóng 
viên phụ trách chuyên 
trang, chuyên mục, chuyên 
đề về xây dựng gia đình, 
phòng chống bạo lực gia 
đình tại các cơ quan báo 
chí có kiến thức về xây 
dựng gia đình, phòng chống 
bạo lực gia đình. Nội dung 
tuyên truyền của Đề án là 
chủ trương, đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về xây dựng 
gia đình, phòng chống bạo 
lực gia đình, bình đẳng giới, 
quyền và nghĩa vụ của các 
thành viên gia đình; truyền 
thống tốt đẹp của con 
người, gia đình Việt Nam; 
kiến thức, kỹ năng về hôn 
nhân gia đình và xây dựng 
gia đình văn hóa; kiên quyết 
đấu tranh với các hành vi 
vi phạm đạo đức, vi phạm 
pháp luật trong hôn nhân 
gia đình, phòng, chống bạo 
lực gia đình và các nội dung 
khác có liên quan.

Trên cơ sở những nội 

dung này, Đề án đặt ra yêu 
cầu: thông tin, tuyên truyền 
bảo đảm lồng ghép với các 
chương trình, đề án khác 
có liên quan trên cơ sở tận 
dụng tối đa và sử dụng hiệu 
quả mọi nguồn lực, các hình 
thức tuyên truyền hiện có; 
khuyến khích các cơ quan 
báo chí phối hợp chặt chẽ 
giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, chính quyền các địa 
phương chủ động tham gia 
vào việc tuyên truyền. Nội 
dung tuyên truyền phải bảo 
đảm chính xác, rõ ràng, đơn 
giản, thiết thực, đa dạng; 
phù hợp với từng đối tượng, 
truyền thống, văn hóa, bản 
sắc dân tộc, tôn giáo, không 
ảnh hưởng đến bình đẳng 
giới, danh dự, nhân phẩm, 
uy tín của nạn nhân bạo lực 
gia đình và các thành viên 
khác trong gia đình.

Theo đó, để triển khai 
Đề án này tại Hà Tĩnh, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
sẽ sớm tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch hành 
động phòng, chống bạo lực 
gia đình của tỉnh./.           N.N 

Tuyên Truyền về xây dựng
và phòng, chống bạo lực
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thàNh ChuNg

ban Vì sự tiến 
bộ của phụ nữ 
( V S t b C P N ) 

huyện Lộc hà được thành 
lập cách đây chưa lâu. 
Nhưng bằng tâm huyết, 
trách nhiệm của mỗi thành 
viên, ban VStbCPN 
huyện đã làm nên nhưng 
thành quả bước đầu, góp 
phần giúp phụ nữ địa 
phương vươn lên khẳng 
định mình, mở rộng tri 
thức cũng như nâng cao 
chất lượng cuộc sống.

Vươn lên làm chủ 
kinh tế

Trong điều kiện địa 
phương tương đối đặc biệt, 
7 xã vùng Hạ Can kinh tế 
dựa vào nông nghiệp, 6 xã 
vùng cửa biển phụ thuộc 
vào nguồn lợi từ biển nên 
kinh tế phần lớn do nam 
giới “cầm trịch”. Do vậy, 
công tác thực hiện bình 
đẳng giới, hoạt động vì sự 
tiến bộ của phụ nữ trên địa 
bàn gặp không ít khó khăn. 
Tuy nhiên, song song với 
tập trung phát triển kinh tế, 
khắc phụ khó khăn, các cấp 
lãnh đạo huyện đã quan tâm 
đặc biệt đến công tác bình 
đẳng giới, tạo điều kiện để 
phụ nữ phát huy khả năng, 
quyền lợi trong mọi lĩnh vực 

của đời sống, đến nay mục 
tiêu giảm khoảng cách giới 
trong lịch vực kinh tế bước 
đầu đạt kết quả khả quan. 
Theo đó, Ban VSTBCPN 
huyện đã phối hợp triển khai 
nhiều hoạt động hỗ trợ phụ 
nữ phát triển kinh tế, nâng 
cao chất lượng cuộc sống 
qua các đề án dạy nghề cho 
lao động nông thôn, hỗ trợ 
phụ nữ học nghề, tạo việc 
làm… Đến nay, toàn huyện 
có 139 mô hình kinh tế do 
chị em làm chủ, trong đó có 
43 mô hình thu nhập trên 

100 triệu đồng/ năm. Các 
mô hình kinh tế này không 
những đem lại nguồn thu lớn 
cho gia đình mà còn tạo việc 
làm, tăng thu nhập cho hàng 
trăm chị em ở địa phương.

Trước đây, phần lớn chị 
em vùng biển có thói quen 
nương tựa vào người đàn 
ông, họ lớn lên, lấy chồng rồi 
sinh con và chờ đợi những 
chuyến ra khơi của chồng, 
vì thế vai trò của người phụ 
nữ vùng biển ngoài xã hội 
bị hạn chế rất nhiều. Giờ 
đây, nhiều phụ nữ đã năng 

Lộc Hà

Nỗ lực vì sự tiếN bộ của phụ Nữ

Đ/c Nguyễn Thiện - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh và đ/c Trần Xuân Lương - Phó chủ tịch huyện Lộc Hà đến 
tặng hoa tại lễ ra mắt CLB “Nữ lãnh đạo, quản lý” huyện Lộc Hà.

Ảnh: Lê Na
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động thay đổi cách làm ăn, 
thời gian chồng đi đánh bắt 
xa bờ, vợ ở nhà chạy chợ 
hoặc làm thêm các ngành 
nghề khác như chế biến hải 
sản, mở kho cấp đông… trở 
thành những “trụ cột” gia 
đình đúng nghĩa. 

Cơ sở chế biến nước 
mắm và hải sản của gia 
đình chị Trần Thị Vân 
(thôn Trung Nghĩa, xã 
Thạch Bằng) là một trong 
những điển hình trong việc 
phát triển kinh tế của địa 
phương. Trong không khí 
làm việc khẩn trương chuẩn 
bị cho chuyến hàng sắp tới, 
chị Vân chia sẻ: “Sau một 
thời gian buôn bán nhỏ lẻ, 
hai vợ chồng quyết định đầu 
tư vốn mở rộng cơ sở, xây 
dựng thương hiệu chuyên 
chế biến nước mắm và hải 
sản. Ngoài thị trường tiêu 
thụ trong nước, các sản 
phẩm của gia đình chị còn 
xuất khẩu sản phẩm chế 
biến sang các nước như 
Trung Quốc, Lào, Thái 
Lan… góp phần giải quyết 
việc làm cho rất nhiều lao 
động trong xã và các vùng 
lân cận, nhất là lao động 
nữ với nhiều độ tuổi khác 
nhau”. Trong khi đó, anh 
Trần Thanh Bình (chồng 
chị Vân) cũng không tiếc 
lời khen ngợi vợ: “Nhờ đức 
tính chịu thương, chịu khó 
cũng như nắm bắt tình hình 
thị trường rất nhanh, vợ tôi 
đã giúp gia đình vươn lên 
làm giàu chính đáng”.

Nâng cao chất lượng 
cuộc sống

Để nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho chị em 
trên địa bàn huyện, Ban 
VSTBCPN đã lồng ghép 
các nội dung tuyên truyền 
giáo dục với các hoạt động 
hỗ chăm lo lợi ích thiết 
thực của phụ nữ như nâng 
cao sức khỏe, tham gia văn 
hóa - văn nghệ, thể dục thể 
thao…

Các câu lạc bộ hỗ trợ 
liên tục được hình thành là 
điểm đến lý tưởng của chị 
em trong thời gian nhàn rỗi, 
đây cũng là các mô hình 
điển hình, mang lại hiệu 
quả thiết thực. Hiện, Ban 
VSTBCPN huyện Lộc Hà 
đã tổ chức được 12 CLB 
“Gia đình phát triển bền 
vững” thu hút 434 thành 
viên tham gia, thành lập 9 
nhóm “Tư vấn về hôn nhân 
và phòng chống bạo lực gia 
đình “với 45 thành viên chủ 
chốt, 3 CLB Bình đẳng giới 
và sắp ra mắt “Địa chỉ tin 
cậy” để hỗ trợ các phụ nữ 
là nạn nhân của bạo lực gia 
đình,…Ngoài ra mỗi dịp lễ, 
tết các chị em được tham 
gia các phong trào văn hóa- 
văn nghệ nhằm phát huy 
khả năng bản thân như hội 
thi hát ru, nuôi con khỏe- 
dạy con ngoan…

Chị Phan Thị Nga - Chủ 
nhiệm CLB Bình đẳng giới 
xã Thạch Châu cho biết: 
“CLB ra đời nhằm giúp 
các thành viên sẻ chia, tháo 
gỡ những khó khăn, tìm ra 
những biện pháp hữu hiệu 
để cùng nhau xây dựng gia 
đình êm ấm, hạnh phúc. 

Với hình thức hoạt động 
xã hội tự nguyện, đến nay 
CLB đã thu hút được 80 cặp 
vợ chồng tham gia. Ngoài 
tuyên truyền những kiến 
thức về bình đẳng giới, CLB 
còn giúp cho chị em phụ nữ 
và chồng  trang bị kiến thức 
về xã hội, về cách thức xây 
dựng và bảo vệ tổ ấm của 
mình. Điều đáng nói là các 
cặp vợ chồng tham gia CLB 
không chỉ vun đắp hạnh 
phúc cho gia đình mình mà 
họ còn thường xuyên vận 
động, giải quyết mâu thuẫn 
giữa các cặp vợ chồng khác, 
góp phần không nhỏ trong 
việc giữ gìn cuộc sống 
hạnh phúc trong cộng đồng 
làng xóm”.

Để nâng cao vai trò, 
vị thế của phụ nữ trong 
đời sống xã hội cũng như 
chất lượng hoạt động của 
Ban VSTBCPN, ông Trần 
Bá Thảo - Trưởng phòng 
LĐTB&XH, Phó trưởng 
Ban VSTBCPN huyện Lộc 
Hà cho biết:“Trong thời gian 
tới, Ban sẽ đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về bình 
đẳng giới và VSTBCPN 
gắn với các đề án của tỉnh 
đồng thời tổ chức nhiều đợt 
tập huấn, hội thảo nâng cao 
năng lực công tác của các 
ban viên. Đặc biệt, tăng 
cường tham mưu với cấp ủy 
có chính sách đào tạo nguồn 
cán bộ nữ, bồi dưỡng đảng 
viên nữ, thu hút sinh viên 
nữ vào công tác tại cơ quan 
cấp huyện, xã…”./.        t.C
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theo ông Nguyễn Văn tân, tiến tới 
tổng cục trưởng tổng cục DS-Khhgđ 
sẽ đề xuất hỗ trợ học hành đối với những 
gia đình sinh con một bề là gái.

Trước tình trạng mất cân bằng giới tính 
ngày càng gia tăng, các chuyên gia cảnh báo 
trong tương lai không xa (2050) Việt Nam 
sẽ có khoảng 4,5 triệu nam giới không tìm 
được vợ. Con số trên khiến không ít người 
phải giật mình, ngay cả các chuyên gia.

Chia sẻ với phóng viên ông Nguyễn 
Văn Tân, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục 
DS-KHHGĐ cũng phải giật mình: “Bản 
thân tôi cũng giật mình khi tỷ lệ sinh đã 
tăng từ 106,2 bé trai/100 bé gái năm 2000 
lên 113,8 bé trai/100 bé gái năm 2013.  Nếu 
cứ đà này, trong tương lai không xa, nhiều 
đàn ông Việt Nam sẽ không lấy được vợ”.

“Đây là một thách thức lớn đối với 
những nam thanh niên đang bước vào tuổi 
trưởng thành, có ý định tìm kiếm bạn đời 
ngay tại Việt Nam”, ông Tân khẳng định.

Theo ông Tân việc nguyên nhân của 
việc mất cân bằng giới tính không chỉ riêng 
ở Việt Nam mà một số nước Á Đông khác 
cũng vậy, đó là do việc lựa chọn giới tính 
thai nhi: ưa thích con trai và xem thường 
giá trị trẻ em gái đã ăn sâu, bám rễ trong 
tâm thức của nhiều người Việt.

Tư tưởng truyền thống lâu đời này đã 
tạo nên áp lực nặng nề đối với phụ nữ về 
việc phải sinh được con trai và ảnh hưởng 
cơ bản tới vị thế kinh tế, xã hội, đời sống 
sinh sản và tình dục của người phụ nữ.

Còn theo ông Arthur Erken, trưởng đại 

diện Qũy dân số Liên hợp Quốc: “Việc mất 
cân bằng giới tính không chỉ nằm ở việc 
lựa chọn giới tính thai nhi, mà chính là do 
sự bất bình đẳng giới và xem thường giá 
trị của người phụ nữ. Hiện tượng lựa chọn 
giới tính trước khi sinh nở trở nên nghiêm 

Ông Nguyễn Văn Tân - Quyền Tổng cục trưởng 
Tổng cục DS-KHHGĐ

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến: “tình 
trạng mất cân bằng giới tính sẽ rất nguy hiểm”.

SINH CON “MỘT BỀ” LÀ CON GÁI !SINH CON “MỘT BỀ” LÀ CON GÁI !
LÊ PhƯƠNg
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trọng hơn bởi các giá trị truyền thống gia 
trưởng trong gia đình phụ hệ cũng như thiếu 
quyền tự chủ của người phụ nữ về mặt tài 
chính và xã hội”.

Ông Arthur Erken cho biết, giải pháp 
của vấn đề không phải là tập trung vào giải 
quyết hiện tượng, mà vấn đề cần được giải 
quyết trong bối cảnh rộng lớn của phát triển 
kinh tế xã hội và quyền con người để xóa bỏ 
bất bình đẳng giới, đảm bảo nhâm phẩm và 
quyền con người của mỗi cá nhân, phụ nữ và 
trẻ em…

Đánh giá về những hệ lụy khi mất cân 
bằng giới tính, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Viết Tiến cho rằng tình trạng mất cân bằng 
giới tính sẽ rất nguy hiểm. Bởi tỉ lệ nam cao 
hơn nữ sẽ nảy sinh rất nhiều các vấn đề xã 
hội như mất an ninh trật tự xã hội. Đặc biệt 
là tình trạng hôn nhân cận huyết sẽ gia tăng 
nhanh chóng.

Tuy nhiên, để xóa bỏ tình trạng mất cân 
bằng giới tính là một bài toán khó, không thể 
giải được ngay trong một sớm một chiều, mà 
cần phải có sự phối hợp liên ngành và các tổ 
chức xã hội để làm thay đổi quan niệm trọng 
nam khinh nữ, nghiêm cấm các hành vi lựa 
chọn giới tính thai nhi.

“Tôi phải thừa nhận, trước đây, gia đình 
sinh con một bề là gái yếu thế hơn so với 
gia đình có con trai. Chẳng hạn, đi ăn cỗ, 
gia đình sinh con gái một bề phải ngồi mâm 
dưới. Với chính sách tôn vinh gia đình có 
con một bề là gái, chắc chắn tình trạng mất 
cân bằng giới tính khi sinh sẽ giảm thiểu” 
ông Tân cho biết.

Theo đó, trong thời gian tới Tổng cục 
Dân số - KHHGĐ sẽ có những đề xuất thiết 
thực đối với những gia đình sinh con một 
bề (2 em bé gái), trước mắt là đề xuất hỗ trợ 
học hành, bố mẹ sinh 2 con gái, khi về già 
sẽ được hỗ trợ tiền. Và về lâu dài có thể sẽ 
hỗ trợ điểm thi đại học cho bé trong gia đình 
sinh con một bề là gái./.                          L.P

huyện, cấp xã.  
Bên cạn đó, cần triển khai thực hiện 

có hiệu quả các Đề án: “Hỗ trợ phụ nữ 
học nghề, tạo việc làm”, “Tuyên truyền, 
giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hoá đất nước” và “Giáo dục 5 
triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 
2010 - 2015. Đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động chị em đăng ký kinh doanh, 
phát triển mạnh doanh nghiệp và hộ 
kinh doanh nữ, để phụ nữ có cơ hội kinh 
doanh làm giàu chính đáng và tham gia 
đóng góp ngày càng tích cực, to lớn hơn 
cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, 
các ngành chức năng thường xuyên quan 
tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ 
trợ duy trì, nhân rộng các mô hình và các 
hoạt động khác của các cấp hội phụ nữ. 
Hội LHPN các cấp cần tiếp tục đổi mới 
phương thức hoạt động, tăng cường nâng 
cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ; 
phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 
cường tập huấn, đào tạo, nâng cao trình 
độ quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ thông 
tin, thị trường, khoa học kỹ thuật…; tổ 
chức tổng kết, nhân rộng mô hình sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả của chị em 
phụ nữ.  

Ngoài các giải pháp nêu trên, điều 
mang tính căn bản, mấu chốt là chị em 
phụ nữ cần chủ động, tự thân khắc phục 
những điểm yếu; tự tin, sáng tạo, phấn 
đấu vươn lên trong các hoạt động, đẩy 
mạnh liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau 
về vốn, khoa học kỹ thuật, nhân rộng các 
mô hình phát triển kinh tế để làm giàu 
cho gia đình và xã hội./.                   h.a

PHỤ NỮ HÀ TĨNH... 
(Tiếp theo trang12)
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Lao động nữ hiện 
nay là một bộ 
phận quan trọng 

của nguồn nhân lực, chiếm 
khoảng 48,8% lực lượng 
lao động xã hội và chiếm tỉ 
lệ tương đối cao trong các 
ngành nghề, doanh nghiệp 
đặc thù như: Y tế, giáo dục, 
dệt may, da dày, nuôi trồng 
và chế biến thủy sản.... Điều 
đặc biệt đang được quan 
tâm hiện nay là số lượng lao 
động nữ trong độ tuổi sinh 
đẻ có xu thế tăng nhanh trong 
các doanh nghiệp đặc thù.

Để trực tiếp nắm tình 
hình, chia sẽ những khó 
khăn, vướng mắc trong chỉ 
đạo việc thực hiện chính 
sách pháp luật đối với chủ 
sử dụng lao động trong các 
doanh nghiệp, đồng thời, 
nắm bắt tâm tư nguyện vọng 
của lực lượng lao động nữ 
trực tiếp sản xuất, tháng 8 
năm 2014, Liên đoàn Lao 
động tỉnh Hà Tĩnh đã Phối 
hợp với Hội LHPN tỉnh đã 
tổ chức khảo sát, nắm tình 
hình việc thực hiện chính 
sách pháp luật đối với lao 
động nữ tại một số doanh 
nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh 
như: Công đoàn Công ty cổ 
phần Dược Hà Tĩnh, Công 

ty TNHH MTV Giáo dục 
HBE, Công ty cổ phần May 
Hà Tĩnh, Công ty TNHH 
MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, 
Công ty CP tư vấn thiết kế 
xây dựng Môi trường và đô 
thị Kỳ Anh. 

Quá trình khảo sát, đoàn 
đặc biệt quan tâm việc thực 
hiện chế độ chính sách liên 
quan đến thai sản, nuôi con 
nhỏ và việc thành lập các 
khu nhà ở tập thể, nhà giữ 
trẻ trong các doanh nghiệp 
nhằm thu hút, tạo điều kiện 
cho CB, CN trực tiếp sản 
xuất yên tâm làm việc, đảm 

bảo quan hệ lao động hài 
hoà, ổn định và tiến bộ. 

Qua nắm tình hình, hầu 
hết các doanh nghiệp đều 
chia sẽ, do tính đặc thù nên 
lao động nữ chiếm số lượng 
khá đông (1.016/1491 lao 
động/5 đơn vị), chiếm tỷ 
lệ 70%. Lao động nữ đông 
nên số nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ cao, phần nào có 
ảnh hưởng đến thời gian 
thực hiện nhiệm vụ và năng 
suất lao động, đặc biệt là 
khi thời gian nghỉ sinh đối 
với lao động nữ được kéo 
dài từ 4 tháng lên 6 tháng 

VIỆC THỰC HIỆN CHíNH sáCH

đối với lao động nữ trong doanh nghiệp
      Ở hÀ tĨnh

LÊ Na - thu thủy

Đ/c Lê Thị Hải Yến (bên phải), Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng 
đoàn khảo sát thăm hỏi, động viên CNLĐ tại Công ty CP May Hà Tĩnh
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(áp dụng từ 1/5/2013, theo 
Luật Lao động sửa đổi năm 
2012). Nhưng để đảm bảo 
các quyền lợi cho người lao 
động nói chung và lao động 
nữ nói riêng, các doanh 
nghiệp đã sắp xếp, tạo mọi 
điều kiện nhằm bảo đảm 
chế độ tiền lương, các chính 
sách pháp luật lao động 
theo quy định hiện hành. 
Theo đó, lương bình quân 
đối với lao động nữ tại các 
doanh nghiệp được khảo sát 
là: 3.500.000đ/tháng; 100% 
lao động nữ được nghỉ khám 
thai theo định kỳ 5 lần/ 1 lần 
mang thai; 100% lao động 
nữ được nghỉ sinh 6 tháng/
lần sinh; 100% lao động nữ 
được nghỉ 1h/ngày đối với 
trường hợp nuôi con dưới 
1 tuổi; riêng quy định nghỉ 
30 phút/ngày trong thời gian 
hành kinh đối với lao động 
nữ thì đây là một vấn đề rất 

nhạy cảm, 
công nhân 
ngại ngùng 
không báo 
cáo, đề xuất 
để được 
giải quyết 
nên việc áp 
dụng quy 
định này 
chưa đồng 
đều; việc 
khám sức 
khỏe định 
kỳ miễn 
phí được 
công đoàn 
các doanh 
n g h i ệ p 
quan tâm tổ 
chức thực 

hiện, hàng năm có 80% lao 
động nữ được khám sức khỏe 
định kỳ, số còn lại không 
tham gia khám do không có 
nhu cầu hoặc do ngại ngại 
ngùng...Công đoàn Công ty 
đã vận động khám nhưng họ 
không tham gia.

Ông Dương Tất Thắng, 
giám đốc công ty chia sẽ: 
“May là công việc đặc thù, 
sản xuất theo dây chuyền, 
và làm theo ca, lao động 
nữ chiếm 90%, số lượng nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ khá 
cao, phần nữa làm việc một 
thời gian lại bỏ  theo chồng, 
đi nước ngoài...làm ảnh 
hưởng không nhỏ đến dây 
chuyền sản xuất của công ty. 
Để thu hút lao động và tạo 
điều kiện cho lực lượng lao 
động nữ yên tâm công tác, 
công ty đã xây dựng nhà ở 
tập thể cho người lao động 

và đặc biệt đã tổ chức được 
một nhà giữ trẻ trong khu 
tập thể với một lớp học có từ 
10-15 cháu đến gửi, độ tuổi 
từ 6 tháng trở lên, được gửi 
miễn phí, lương giáo viên do 
công ty chi trả”. 

Công ty cổ phần tư 
vấn thiết kế xây dựng môi 
trường và đô thị Kỳ Anh cho 
biết, trên cơ sở đã cấp đất 
ở lâu dài cho công nhân có 
hoàn cảnh khó khăn, sắp tới 
sẽ xây dựng nhà giữ trẻ với 
quy mô 3 lớp, giúp cán bộ, 
công nhân lao động có nơi 
ăn chốn ở, có nơi gửi con 
trẻ, yên tâm công tác. 

Quá trình khảo sát tại 5 
đơn vị nói trên, nhìn chung 
vấn đề khó khăn lớn nhất 
hiện nay đối với người lao 
động vẫn là đất ở, nhà ở, nhà 
gửi trẻ tại nơi làm việc (117 
lao động có đất nhưng chưa 
có nhà trong đó có 75 lao 
động nữ; 175 lao động chưa 
có đất, có nhu cầu mua đất 
ở trong đó có 148 lao động 
nữ; 3/5 đơn vị không có nhà 
gửi trẻ). 

Do vậy, các doanh 
nghiệp đang đề nghị  các 
cấp, các ngành tiếp tục quan 
tâm chỉ đạo, có các chương 
trình hỗ trợ, giúp đỡ để cùng 
các doanh nghiệp tháo gỡ 
khó khăn, có chính sách 
cấp đất ở, nhà ở cho CNLĐ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn; xây dựng các nhà gửi 
trẻ tại nơi làm việc nhằm thu 
hút và đáp ứng nguyện vọng 
của người lao động, nhất là 
lực lượng lao động nữ trực 
tiếp sản xuất./.         L.N-t.t
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Trong những năm 
qua, phong trào 
phụ nữ và bình 

đẳng giới của cả nước nói 
chung và tỉnh ta nói riêng đã 
đạt được những thành tựu to 
lớn. Các tầng lớp phụ nữ đã 
phát huy truyền thống đoàn 
kết, sáng tạo trong học tập, 
lao động và công tác, đạt 
nhiều thành tích xuất sắc trên 
tất cả các lĩnh vực, góp phần 
quan trọng phát triển KT-XH, 
giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội; xây 
dựng gia đình ấm no, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc... 

Cùng với sự phát triển 
của tỉnh nhà, hơn 20 năm 
qua, với sự quyết tâm cao của 
Đảng bộ, chính quyền và sự 
đồng thuận của nhân dân, thị 
xã Hồng Lĩnh đã phát triển 
một cách toàn diện: Kinh 
tế tăng trưởng khá với mức 
bình quân 13%/năm; thu 
nhập bình quân đầu người 
đạt 27,59 triệu đồng/người/
năm, tỷ lệ hộ nghèo 4,82%; 
văn hoá, xó hội có nhiều khởi 
sắc. Đến nay 17/21 trường 
đạt chuẩn quốc gia mức I và 
II, chất lượng mũi nhọn, chất 
lượng đại trà được nâng lên, 
giáo dục Hồng Lĩnh được 
xếp vào tốp đầu của tỉnh. 
Công tác y tế, dân số, gia 

đình, trẻ em được quan tâm 
đúng mức với 5/6 trạm y tế 
đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ 
em suy dinh dưỡng chỉ còn 
9,7%. Thị xã đang từng bước 
trở thành trung tâm kinh tế, 
văn hoá xã hội phía bắc tỉnh 
nhà. Trong thành tích chung 
đó có sự đóng góp không nhỏ 
của chị em phụ nữ, đặc biệt 
là sự cống hiến về trí tuệ, tinh 
thần trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ nữ trong toàn thị xã.

Quán triệt quan điểm cán 
bộ là cái gốc của phong trào, 
Ban thường vụ, Ban chấp 
hành Thị uỷ luôn quan tâm 
đến công tác qui hoạch, đào 
tạo, bố trí cán bộ, tạo nhiều 
điều thuận lợi để đội ngũ cán 
bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Ban Thường vụ 
Thị uỷ đã ban hành Nghị 
quyết số 02-NQ/TU ngày về 
công tác cán bộ, ban hành 
qui định về phân cấp quản lý 
cán bộ và qui định về “Một 
số chế độ, chính sách đối với 
cán bộ, đảng viên”. Thực 
hiện Nghị quyết số 11-NQ/
TW ngày ngày 27/4/2007 
của Bộ Chính trị về “Công 
tác phụ nữ trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước”, cấp 
uỷ, chính quyền thị xã đã có 
nhiều giải pháp tích cực, từ 

việc tuyên truyền sâu rộng 
trong đội ngũ cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đến việc 
chỉ đạo các Đảng bộ, chi 
bộ cơ sở thực hiện nghiêm 
túc việc qui hoạch, tạo điều 
kiện thuận lợi cho đội ngũ 
cán bộ nữ được tham gia học 
tập nâng cao trình độ lý luận 
chính trị cũng như chuyên 
môn nghiệp vụ để đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Cùng với đó, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền thị xã 
luôn quan tâm để đảm bảo 
tỷ lệ, chất lượng đội ngũ nữ 
cấp uỷ viên, nữ đại biểu hội 
đồng nhân dân các cấp. Nhờ 
vậy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia 
cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 
đạt 15%, nữ đại biểu HĐND 
nhiệm kỳ 2011-2016 đạt 
30% (3,25% so với nhiệm kỳ 
trước). Đến nay, toàn thị có 
8 đồng chí là giám đốc, phó 
giám đốc các cơ quan, đơn vị; 
18 đồng chí trưởng, phó các 
phòng ban ngành đoàn thể; 
29 đồng chí là hiệu trưởng, 
hiệu phó các trường học. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ nữ cũng được quan 
tâm thực hiện tốt. Thị xã hiện 
có 157 cán bộ nữ tham gia 
học các lớp đại học chuyên 
môn, nghiệp vụ; 7 cán bộ nữ 

Phụ nữ Hồng Lĩnh

Chung tay
xây dựng quê hương

hà aNh

(Xem tiếp trang 24)
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bảo trâN - tiếN PhúC

Những năm qua, 
bình đẳng giới 
là vấn đề luôn 

được xã hội quan tâm. Đây 
cũng là chủ đề xuyên suốt kể 
từ khi dự án phát triển nông 
nghiệp Hà Tĩnh (CIDA) 
chính thức khởi động. Sau 
hơn 2 năm triển khai thực 
hiện, dự án đã lồng ghép 
nội dung về giới trong phần 
lớn các hoạt động, góp phần 
nâng cao vai trò, vị thế của 
người phụ nữ trong các hoạt 
động KT-XH.

Từ thực trạng số lượng 
lao động ở vùng nông thôn 
bị mất cân bằng do đa số đàn 
ông đều ly hương làm các 
nghề phi nông nghiệp, dự 
án CIDA đã xây dựng nhiều 
hoạt động có sự lồng ghép 
vấn đề giới, trong đó ưu tiên 
vai trò của người phụ nữ để 
giúp họ tự tin làm chủ gia 
đình. Thực tế cho thấy, qua 
các báo cáo hàng năm trong 
3 hợp phần của dự án, tỷ lệ 
phụ nữ được tham gia các 
hoạt động như đào tạo nghề, 
tập huấn nâng cao kỹ thuật 
sản xuất nông nghiệp, tham 
quan học hỏi kinh nghiệm… 
khá cao. Các hoạt động này 
đã tạo cơ hội cho phụ nữ 

được tiếp cận nhiều hơn các 
ứng dụng KHKT mà dự án 
mong muốn mang lại.

Từ những kiến thức 
được tích lũy, dự án cũng 
mạnh dạn xây dựng các mô 
hình SXKD giỏi do phụ nữ 
làm chủ để họ có thể làm chủ 
kinh tế gia đình. Chỉ tính từ 
đầu năm 2013 đến nay, dự 
án đã thành lập 3 tổ hợp tác 
SXKD giỏi do phụ nữ làm 
chủ tại 3 xã với sự tham 
gia của 60 hộ, 45 tổ viên, 
trong đó 32 thành viên là nữ 
(chiếm 71%). Nổi bật trong 
số đó là các tổ hợp tác: nuôi 
bò lai sind ở Kỳ Tây (Kỳ 

Anh); chăn nuôi bò ở Thạch 
Sơn (Thạch Hà); trồng rau 
ở Bùi Xá (Đức Thọ). Thực 
hiện mô hình này, mục đích 
mà dự án muốn mang lại 
chính là sự cân bằng về giới 
trong việc phát triển kinh tế, 
khẳng định vị thế và năng 
lực của người phụ nữ.

Nằm trong hoạt động 
của hợp phần 2 năm 2013, 
dự án CIDA không ngừng 
tăng tỷ lệ thành viên nữ 
tham gia công tác giám sát 
cộng đồng. Đây là dấu hiệu 
rất tích cực trong việc lồng 
ghép giới. Để thực sự phát 
huy hiệu quả trong hoạt động 

Dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh

Nỗ lực
vì mục tiêu bình đẳng giới

Phụ nữ xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ tham gia vào ban giám sát 
cộng đồng của Dự án CIDA
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này, tất cả phụ nữ đều được 
dự án tập huấn rất kỹ các 
kiến thức và kỹ năng giám 
sát, đồng thời được chia sẻ 
kinh nghiệm từ ban giám sát 
cộng đồng. Quá trình giám 
sát, nhiều chị em đã tích cực 
tham gia và có nhiều phát 
hiện kịp thời phản hồi về dự 
án như: tỷ lệ sỏi bị thiếu khi 
làm đường tại xã Kỳ Tây; 
điều chỉnh bổ sung cống, 
mương thoát nước vào công 
trình đường giao thông ở xã 
Thạch Long... Thông qua 
hoạt động này, dự án đã góp 
phần làm thay đổi định kiến 

trong phân công lao động và 
phát huy thế mạnh riêng của 
mỗi giới.

Chị Nguyễn Thị Hương 
- cán bộ về giới của dự án 
phát triển nông nghiệp Hà 
Tĩnh cho biết: “Chúng tôi 
lựa chọn giải pháp lồng 
ghép giới triệt để vào tất cả 
các hoạt động để cả phụ nữ 
và đàn ông đều có thể tham 
gia. Thực tiễn cho thấy, đây 
là một cách tiếp cận hết sức 
hữu hiệu. Thông qua các 
hoạt động đã triển khai, 
chúng tôi phát huy mạnh 
mẽ sự tham gia của phụ nữ 

trong việc bàn bạc, ra quyết 
định khi triển khai bất kỳ 
hoạt động nào”.

Cũng theo chị Hương, 
bình đẳng giới là mục tiêu 
hỗ trợ quan trọng cho việc 
đạt mục tiêu của dự án và 
cũng chính là giải pháp 
cho quá trình phát triển bền 
vững. Vì vậy, dự án phát 
triển nông nghiệp Hà Tĩnh 
đang đẩy mạnh hơn nữa việc 
thực hiện lồng ghép giới vào 
tất cả nhiệm vụ trong thời 
gian tới./.

bt - tP

đã làm nên niềm tự hào cho dân tộc này! 
Cũng như bao thân nhân của các mẹ đươc 
vinh danh lần này, anh Bùi Đông Phương, 
con trai thứ ba của mẹ Nguyễn Thị Phước 
(mẹ của 2 liệt sỹ tại tổ dân phố 2, phường 
Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) xúc động cho 
biết: “Tuổi già như trái chín cây”, mẹ tôi 
không đợi được đến ngày hôm nay đã ra đi. 
Hẳn lúc này, linh hồn mẹ tôi dưới suối vàng 
đã được thỏa nguyện, an ủi phần nào”.

Sự cống hiến, hy sinh của các mẹ vô 
cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa 
anh hùng dân tộc và là tài sản tinh thần vô 
giá, trường tồn cùng thời gian. Trân trọng 
tri ân, suy tôn những người cống hiến hy 
sinh vì Tổ quốc là quan điểm nhất quán của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta được thể 
hiện bằng các chính sách cụ thể, trong đó 
có chính sách phong tặng danh hiệu “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng” theo Nghị định 
56/2013/NĐ-CP, ngày 22/5/2013 của Thủ 

tướng Chính Phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành pháp lệnh quy đinh danh hiệu 
vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Với niềm thành kính và xúc động, 
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự bày tỏ: 
“Chúng ta đời đời ghi nhớ, tri ân, bày tỏ 
lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh 
hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, 
bệnh binh, người có công với nước đã cống 
hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại của dân tộc, cho độc lập, tự do của Tổ 
quốc, hòa bình, hạnh phúc của nhân dân”. 
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kêu gọi, 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và 
các đoàn thể, các gia đình và mỗi cá nhân 
hãy phát huy truyền thống văn hóa, cách 
mạng của quê hương… chăm lo ngày càng 
tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các 
đối tượng chính sách; nguyện xứng đáng 
với sự sinh và đóng góp to lớn của các Mẹ 
Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, 
thương binh, bệnh binh và các gia đình có 
công với nước./.

 P.V

TRI ÂN MẸ VIỆT NAM... 
(Tiếp theo trang6)
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Thủ lĩnh của hơn 
500 cán bộ ở hơn 
40 điểm giao 

dịch của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Agribank) Hà Tĩnh là 
người phụ nữ rất đỗi bình 
dị. Có lẽ tính cách, phong 
thái, cách làm của nữ Giám 
đốc Nguyễn Thị Diên được 
đúc kết từ truyền thống 
của một đơn vị kinh doanh 
gắn bó hàng chục năm với 
người nông dân. Với “bàn 
tay nhung và kỷ luật thép” của 
“nữ tướng” này, cả mạng lưới 
rộng lớn của Agribank đang 
đều đặn hòa nhịp trong một 
guồng quay.

Với Giám đốc Agribank 
Hà Tĩnh, con đường để chị 
trở thành người đứng đầu 
một doanh nghiệp lớn như là 
một cơ duyên. “Từ một cán 
bộ giỏi tay nghề trở thành 
Trưởng phòng Kế toán rồi 
Phó Giám đốc Ngân hàng 
No&PTNT Hà Tĩnh, tôi tự 
bằng lòng với kết quả phấn 
đấu của mình và xem đó 
là thành công lớn của một 
người phụ nữ”. Thế nhưng, 
yêu cầu thực tiễn đã đưa chị 
đến với một cơ hội và cũng là 
thử thách mới.

Tháng 11/2011, lần đầu 
tiên Agirbank Hà Tĩnh - ngân 

hàng thương mại chủ lực với 
mạng lưới rộng, nguồn vốn 
và dư nợ chiếm gần 50% thị 
phần của toàn ngành ngân 
hàng - được điều hành bởi 
một nữ giám đốc. Đó cũng là 
thời điểm hệ thống ngân hàng 
toàn quốc nói chung, Hà Tĩnh 
nói riêng bước vào một chặng 
đường khó khăn kéo dài.

“Áp lực lớn đặt lên vai 
khi người kế nhiệm của 
nguyên Giám đốc Võ Văn 
Chân - người đã vực dậy và 
lãnh đạo Chi nhánh Hà Tĩnh 
trở thành một trong những 
đơn vị mạnh toàn quốc. Thời 
điểm đó, có thể nói, Agribank 
đang sở hữu những con số 
mơ ước trong kinh doanh, 
nhưng một giai đoạn hoạt 
động nhiều sóng gió cũng bắt 
đầu. Ý thức được mình đang 
có một nền tảng vững vàng 

để xây dựng những chiến 
lược hoạt động phù hợp với 
từng thời điểm, tôi tin nhất 
định mình sẽ mở được lối đi 
riêng cho mục tiêu chung” - 
chị Diên chia sẻ.

Nền tảng vững chắc mà 
Giám đốc Nguyễn Thị Diên 
luôn xem là tài sản quý giá 
nhất, đó là đội ngũ cán bộ 
đoàn kết, năng động; hoạt 
động trong một nội quy hết 
sức chặt chẽ; luôn hướng đến 
công bằng và hiệu quả trong 
công việc. Chị nói: “Tôi 
luôn tự nhắc mình phải xem 
đoàn kết là yếu tố quyết định 
thành bại, bởi vậy, từ trong 
Đảng ủy, Ban Giám đốc đến 
Đảng bộ và toàn hệ thống, tôi 
cố gắng xây dựng một môi 
trường hoạt động thực sự dân 
chủ, công bằng, minh bạch. 
Bên cạnh “chiến thuật” chủ 

Nữ thủ lĩNh
“bàn tay nhung & kỷ luật thép”

Vũ DũNg – Nhật MiNh
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đạo là lấy nhu thắng cương, tôi phải vượt lên 
bản năng của một người phụ nữ để thể hiện 
sự kiên quyết và cứng rắn của người đứng 
đầu. Nhờ vậy, trong giai đoạn kinh doanh 
khó khăn, anh em vẫn vững tin, động viên 
nhau cố gắng làm việc”.

“Cơn bão” lạm phát, suy thoái kinh tế 
toàn cầu đã kéo hệ thống ngân hàng vào cuộc 
tăng, giảm lãi suất liên tục. Hệ quả là một 
giai đoạn đầy khó khăn của đầu tư tín dụng, 
nhưng với Agribank Hà Tĩnh, nhờ chớp được 
cơ hội vàng từ chính sách hỗ trợ lãi suất của 
tỉnh, khó khăn đã trở thành cơ hội. Điều này 
thể hiện rõ vai trò cầm trịch của nữ Giám 
đốc Agribank Hà Tĩnh khi chị sớm đề ra chủ 
trương, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cụ thể 
việc thực hiện hàng tuần, hàng tháng. Theo 
đó, các ngân hàng cấp huyện chủ động vào 
cuộc sớm, phối hợp tích cực với chính quyền 
địa phương và hỗ trợ người dân về thông tin, 
thủ tục để họ tiếp cận chính sách một cách 
thuận lợi. Sự chỉ đạo quyết liệt đó đã giúp 
Agirbank Hà Tĩnh đón “trận mưa vàng” về 
đầu tư tín dụng với con số tăng trưởng lý 
tưởng trong bối cảnh toàn hệ thống ngân 
hàng gần như bế tắc.

Gần 3 năm ở vị trí đứng đầu, những nỗ 
lực của Giám đốc Nguyễn Thị Diên đã được 
cấp ủy, chính quyền các cấp, đông đảo khách 
hàng và người dân ghi nhận. Đó không chỉ là 
niềm tin về những con số kinh doanh vững 
chắc mà còn là sự thuyết phục bởi những 
giá trị nhân văn mà doanh nghiệp lớn này 
đang hướng tới. Trong hành trình xây dựng 
nền tảng văn hóa doanh nghiệp, Giám đốc 
Nguyễn Thị Diên luôn coi trọng truyền thống 
“uống nước nhớ nguồn” với việc phát động 
cán bộ góp ngày công xây hàng trăm ngôi 
nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hàng 
trăm sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung 
phong. Nhiều hộ nghèo rưng rưng xúc động 
khi được chị Diên tận tay trao tặng con bò 
giống cùng với những lời động viên, chia sẻ 
chân thành; lãnh đạo nhiều địa phương đã rất 
cảm kích khi chứng kiến chị tỉ mẩn với từng 
hạng mục trong các công trình an sinh xã hội 

cho xã nghèo...
Nữ thủ lĩnh Agirbank Hà Tĩnh đang cùng 

hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh tiếp 
tục cuộc hành trình bền bỉ để vươn tới tầm 
cao mới bằng những bước chân nhiệt huyết 
và trái tim đầy ắp yêu thương.../.      VD-NM

có trình độ thạc sĩ (trong tổng số 20 thạc sỹ 
của thị xã).

Ban VSTBCPN thị xã cũng đã thành lập 
và ra mắt Câu lạc bộ nữ lãnh đạo quản lý 
với thành phần mới tham gia là các đồng chí 
Uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên BCH Đảng 
bộ Thị xã là nữ; trưởng, phó các phòng, ban 
UBND, trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, 
trưởng, phó các đoàn thể, giám đốc, phó giám 
đốc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. 
Đây thực sự là môi trường, điều kiện thuận 
lợi để cán bộ nữ có thêm nhiều cơ hội giao 
lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cũng 
như trong cuộc sống, hoàn thành tốt hơn nữa 
nhiệm vụ được giao. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ 
từ cơ sở đến thị xã đều xác định được vai trò, 
trách nhiệm, cố gắng học tập nâng cao trình 
độ mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. Trong nhiều năm liền, các cơ quan, 
đơn vị, các phòng ban do các đồng chí cán bộ 
nữ làm lãnh đạo quản lý đạt được nhiều kết 
quả, luôn là đơn vị dẫn đầu. Trong đó, nhiều 
đơn vị điển hình được Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng III, Thủ 
tướng chính phủ, các bộ, ngành trung ương 
và UBND tỉnh tặng bằng khen, như: Phòng 
Tư pháp, Phòng KH-TC, UBKT Thị ủy, Hội 
LHPN, LĐLĐ, Thị đoàn…

Với sự quan tâm của của cấp ủy, chính 
quyền và các ban, ngành địa phương, tin tưởng 
rằng, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ nữ trên 
địa bàn thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy tiềm 
năng, tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào 
thi đua..., góp phần xây dựng thị xã phát triển 
toàn diện, bền vững và sớm trở thành đô thị loại 
III trong tương lai gần./.                             h.a

PHỤ NỮ HỒNG LĨNH... 
(Tiếp theo trang20)
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Tạo hóa ban cho phụ nữ quyền 
năng tối thượng mà không ai có thể 
thay thế được. Đấy là sinh sản. Tuy 
vậy, trong một xã hội mà sức mạnh ý 
chí của người đàn ông đang can thiệp 
mạnh mẽ tới các mối quan hệ từ xã 
hội đến dòng tộc, gia đình thì ngay cả 
quyền năng kia cũng bị can thiệp, đôi 
khi đến mức thô bạo. Đấy là hệ quả 
đáng tiếc của một quá trình dài chúng 
ta xem phụ nữ là “giới thứ hai” (từ của 
triết gia Simonde Beauvoir) trong mối 
quan hệ chung cộng của hai giới.

Để đảm bảo chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, chúng ta 
khuyến cáo: mỗi gia đình dừng lại ở 2 
con. Vậy nhưng, thực thi trách nhiệm 
sinh 2 con của người phụ nữ (để đảm 
bảo các quyền lợi khác như: bảo vệ sức 
khỏe, đảm nhiệm công việc…) đôi lúc 
bị phá bỏ bởi sự quả quyết của những 
người chồng. Nhiều trường hợp, người 
phụ nữ đã biến thành công cụ. Hàng 
loạt quyền lợi của người phụ nữ sau 
lần sinh thêm đã bị tác động mạnh mẽ. 
Vậy mà nhiều trường hợp sự quả quyết 
của người đàn ông vẫn không mang 
lại điều mong muốn. Họ vẫn rầu rĩ và 
khao khát những đứa con thuộc giới 
mình. Đáng tiếc thay, lâu nay, truyền 
thông về bình đẳng giới thường giao 
trọng trách cho phụ nữ: hội phụ nữ 
phát động, phụ nữ làm chương trình, 
phụ nữ lĩnh hội…, trong khi lẽ ra phải 

giáo dục cho cả hai giới.
Người ta sinh ra đều có quyền bình 

đẳng. Bình đẳng đầu tiên là quyền được 
chào đời an toàn, được chăm sóc, giáo 
dục. Vậy mà nhiều trẻ em gái, ngay khi 
lọt lòng đã không được đón nhận nồng 
nhiệt, thậm chí, xót xa hơn, các em bị 
cắt đứt sự liên lạc với thế giới. Quyền 
của một con người không bao hàm giới 
tính, đấy là thông điệp gửi đến toàn 
cầu. Không lẽ gì một con người bị tước 
đi tất cả chỉ vì sự kiến tạo nên họ là gái. 
Nhiều trường hợp, những bé gái được 
chào đời an toàn, được chăm sóc, giáo 
dục chu đáo; vậy nhưng, sự hiện diện 
của các em trong gia đình vẫn không 
thôi gợi nhắc về một khát vọng “quý 
tử” từ người cha, hoặc người mẹ. Các 
em vẫn được yêu thương nhưng đó là 
tình yêu bị can thiệp.

Từ lâu, để thực hiện tốt chiến lược 
dân số, chúng ta đã phát đi lời cảnh 
báo về gia tăng tự nhiên và mất cân 
bằng giới tính khi sinh. Lời cảnh báo 
liên quan không nhỏ tới luật tục và 
quan niệm. Chỉ khi luật pháp được siết 
chặt, quan niệm được thay đổi, trách 
nhiệm của người phụ nữ, quyền của trẻ 
em được thực thi thì sự ra đời của một 
đứa bé luôn là điều kỳ diệu. Điều ấy 
không chỉ đến từ người đàn ông, mà 
đôi khi đến từ người phụ nữ khi họ ý 
thức được về nữ quyền, quyết không 
trở thành “tòng phạm”!.

Vai trò, quyền năng của phụ nữ

troNg bìNh đẳNg giới
truNg DâN
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Chị Nguyễn Thị 
Loan (Cẩm 
Duệ) có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn. 
Chồng bị bệnh hiểm nghèo, 
qua đời sớm, chị dắt 2 con 
về nương nhờ anh trai. 

Được hội phụ nữ giúp đỡ, 
mẹ con chị đã có cuộc sống 
ổn định hơn. Chị Loan cho 
biết: “Hội phụ nữ là điểm 
tựa, hỗ trợ mẹ con tôi vốn 
để buôn bán nhỏ, hướng 
dẫn cách làm ăn và giúp đỡ 

làm nhà ở”…
Giúp các hội viên có 

hoàn cảnh khó khăn là việc 
làm được Ban vị sự tiến bộ 
của phụ nữ và các cấp hội 
phụ nữ Cẩm Xuyên đặc 
biệt quan tâm. Kêu gọi, vận 

Cẩm Xuyên

chú trọng nâng cao 
vị thế người phụ nữ

Phát triển kinh 
tế hộ là mục tiêu và 
là động lực để các 
cấp hội phụ nữ Cẩm 
Xuyên nỗ lực nhằm 
góp phần nâng cao 
chất lượng sống cũng 
như khẳng định vai 
trò, vị thế của phụ 
nữ trong gia đình và 
ngoài xã hội.

Đ/c Nguyễn Thị Bảo Ngọc Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban VSTBPN huyện Cẩm 
Xuyên trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải bóng chuyền nữ chào mừng ngày quốc tế 
phụ nữ 8/3/2014.                                                                                                                                Ảnh: P.V

thụC Chi
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động hỗ trợ chị em làm nhà 
ở, phát triển kinh tế hộ là 
nhiệm vụ hàng đầu của các 
cấp hội nhằm giúp hội viên 
đảm bảo cuộc sống và từng 
bước vươn lên XĐGN. Vì 
vậy, thông qua tập huấn, 
nâng cao kiến thức về khởi 
sự doanh nghiệp nhỏ, chăn 
nuôi, sản xuất, các cấp hội 
phụ nữ Cẩm Xuyên tạo điều 
kiện cho chị em vay vốn 
phát triển kinh tế và tăng 
cường giám sát, “cầm tay 
chỉ việc” trong sản xuất, 
kinh doanh. Nhờ vậy, mỗi 
năm, ít nhất 1 chi hội giúp 
được 1 hội viên thoát nghèo. 
Giải pháp này đã tạo cơ hội 
cho nhiều hội viên phát huy 
tiềm năng, lợi thế phát triển 
sản xuất, chăn nuôi, vươn 
lên làm giàu chính đáng. 
Ông Nguyễn Văn Hùng 
(thôn Tân An - Cẩm Bình) 
cho biết: Trước đây, bà con 
chủ yếu làm ruộng, chỉ đủ 
ăn, nhưng giờ đã khác. Nhà 
nào cũng trồng rau, màu. 
Kinh tế khấm khá, chị em 
phấn khởi và gia đình no 
ấm, hạnh phúc”…

Phát triển kinh tế hộ 
đã tạo bước chuyển lớn, 
tuy nhiên, so với tiềm năng 
đất đai cũng như vai trò, vị 
thế của phụ nữ thì kết quả 
đó vẫn chưa tương xứng. 
Bởi thế, đầu năm 2014, Hội 
LHPN Cẩm Xuyên phát 
động phong trào “Cán bộ 
hội xây dựng mô hình kinh 
tế hộ gia đình kiểu mẫu”. 

Đến nay, toàn huyện có 
trên 30 mô hình được xây 
dựng. Nhiều mô hình bước 
đầu mang lại hiệu quả rõ 
nét. Chị Phan Thị Sơn (Hội 
LHPN xã Cẩm Dương) cho 
biết: “Xây dựng mô hình 
vừa mang lại lợi ích kinh tế, 
vừa là cách tuyên truyền chị 
em hiệu quả nhất. Gia đình 
tôi xây dựng mô hình kinh 
tế trang trại quy mô 500 con 
lợn và nuôi thêm gà, cá, bò. 
Từ đầu năm đến nay, xuất 2 
lứa lợn và 2 lứa gà với lãi 
ròng hơn 200 triệu đồng; 
hiện đang nuôi thử nghiệm 
2 tạ cá diêu hồng. Khi về 
thôn tuyên truyền, đã có 20 
hội viên đăng ký xây dựng 
mô hình theo hình thức tổ 
hợp tác”.

Phát triển kinh tế gắn 
với bảo vệ môi trường là hai 
mặt của một vấn đề mà các 
cấp hội phụ nữ Cẩm Xuyên 
luôn quán triệt. Để thực 
hiện tốt phương châm đó, 
Hội LHPN Cẩm Xuyên đẩy 

mạnh phong trào xây dựng 
gia đình “5 không, 3 sạch”; 
huy động mọi nguồn lực, 
tranh thủ các dự án làm nhà 
vệ sinh, bể biogas cho hội 
viên. Mặt khác, Hội LHPN 
huyện còn phát động phong 
trào làm phân vi sinh, từng 
bước thực hiện sản xuất 
sạch. Hiện tại, 100% chi hội 
trong toàn huyện đăng ký 
làm phân vi sinh phục vụ 
sản xuất.

Chủ tịch Hội LHPN 
Cẩm Xuyên - Phạm Thị 
Hiên cho biết: Phát triển 
kinh tế hộ là việc làm thiết 
thực nhằm đảm bảo đời 
sống của các hộ và hạn chế 
tình trạng phụ nữ đi làm ăn 
xa. Mặt khác, các hoạt động 
này góp phần nâng cao vị 
thế cho chị em. Hội LHPN 
Cẩm Xuyên đang tiếp tục 
chỉ đạo thực hiện các mô 
hình kinh tế hộ kiểu mẫu 
trong đội ngũ cán bộ để tạo 
sức lan tỏa và nhân rộng 
trong hội viên./.            t.C

Box: Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, những 
năm qua, huyên Cẩm Xuyên cũng đặc biệt chú trọng 
việc thực hiện Chương trình hành động vì sự tiến bộ 
của phụ nữ. Nhiệm kỳ 2010-2015, Cẩm Xuyên có 11 
nữ trong tổng số 36 đại biểu HĐND huyện (chiếm tỷ 
lệ 30,56%), 147/676 đại biểu HĐND cấp xã (21,75%); 
tham gia cấp ủy huyện có 7/45 đồng chí   (15,6%), cấp 
xã 69/396 đồng chí (17,4%) và nhiều cán bộ nữ giữ 
nhiều vị trí quan trọng khác trong bộ máy chính quyền 
từ xã đến huyện.
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tiN hoạt độNg

bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
cho cán bộ phụ nữ cấp xã

Vừa qua, Sở Nội vụ Hà Tĩnh phối hợp 
với trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai 
giảng lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Phụ 
nữ cấp xã năm 2014. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Thanh Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu và học viên dự lóp tập huấn

Trong thời gian 6 ngày (9-14/9), 256 học 
viên là cán bộ phụ nữ cấp xã, phường, thị 
trấn trong toàn tỉnh được học 17 chuyên đề, 
tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
về công tác Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở 
xã; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân; tổ chức vận động quần chúng tham gia 
các phong trào, chương trình xây dựng nông 
thôn mới; thực hiện dân chủ ở cơ sở và chính 
sách tôn giáo ở xã; ứng dụng công nghệ thông 
tin trong chuyên môn, nghiệp vụ…

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Bí thư Tỉnh 
ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những đóng 
góp quan trọng của Hội LHPN các cấp, đồng 
thời đánh giá cao sự cố gắng của các hội viên 
trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong việc phát 
triển các mô hình kinh tế, công tác vận động, 
tuyên truyền các vấn đề xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đội ngũ phụ 
nữ các cấp cần phát huy nhiều hơn nữa, chủ 
động tìm tòi, học hỏi các kỹ năng về chuyên 
môn để thực hiện tốt vai trò của mình.

Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn 
đến Trung ương Hội LHPN, mong muốn sự 
quan tâm nhiều hơn nữa của trung ương Hội 
đối với Hà Tĩnh nói chung và Hội LHPN tỉnh 
nói riêng./.                                 Mai Phương

hội thảo thống nhất quy chế, hồ sơ 
vay vốn tín dụng tiết kiệm

Ngày 29/9, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp 
với Dự án phát triển nông thôn bền vững vì 
người nghèo Hà Tĩnh (SRDP) tổ chức hội 
thảo thống nhất quy chế và hồ sơ vay vốn 
quỹ tín dụng tiết kiệm (TDTK). Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Đình Sơn tới dự và phát biểu 
chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phát 
biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe giới 
thiệu tổng quan Dự án SRDP; nội dung và 
kế hoạch hoạt động “dịch vụ tài chính nông 
thôn” năm 2014; chương trình TDTK tại 21 
xã thuộc các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, 
Hương Khê được hưởng lợi từ dự án.

Hội thảo cũng tập trung giới thiệu quyền 
và nghĩa vụ của ban quản lý quỹ tín dụng tiết 
kiệm các cấp; vai trò, nhiệm vụ hội liên hiệp 
phụ nữ các cấp và đơn vị liên quan; nguyên 
tắc cho vay, gửi tiết kiệm bắt buộc; xử lý rủi 
ro tín dụng... để các đại biểu thảo luận, chia 
sẻ kinh nghiệm qua đó nhằm thúc đẩy việc 
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thực hiện TDTK tại các xã được hưởng lợi 
dự án đạt hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định việc 
thống nhất quy chế và hồ sơ vay vốn quỹ 
TDTK là cần thiết, được nhân dân đồng tình 
cao. Chủ trương liên kết sản xuất theo chuỗi 
phải gắn liền với quy chế hoạt động vay vốn, 
phải kết nối cơ chế cho vay vốn với chính sách 
thu hút nguồn lực trên địa bàn.

Muốn quỹ TDTK hoạt động đạt hiệu quả 
tối ưu, vai trò của cấp ủy chính quyền và tổ 
chức thực hiện cực kì quan trọng. Cơ chế 
thực hiện phải đảm bảo thông thoáng, giảm 
bớt thủ tục hành chính, đồng thời khuyến 
khích cán bộ hội phụ nữ làm tổ trưởng tổ hợp 
tác. Đặc biệt, Quỹ TDTK phải đủ sức cạnh 
tranh với các ngân hàng nhà nước và ngân 
hàng thương mại trong tương lai./.

Thùy Dương

hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giới, 
bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cẩm 
Xuyên phối hợp với Sở LĐ – TBXH Tỉnh tổ 
chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giới, 
bình đẳng giới, cơ sở pháp lý, thực trạng và 
các giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong 
lĩnh vực chính trị. Tham dự ở Tỉnh có đồng 
chí Nguyễn Văn Sơn, TUV, Giám đốc Sở LĐ-
TBXH, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Bảo 
Ngọc, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện. 
Đồng chí Trần Đình Hải, UVBTV, Trưởng 
Ban tổ chức Huyện Ủy.

Tham gia lớp tập huấn có 53 đại biểu 
nữ/155 đại biểu gồm thành viên Ban Vì sự 
tiến bộ phụ nữ huyện, cán bộ làm công tác 
bình đẳng giới, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội PN của các xã, thị trấn trong 
toàn huyện. Trong thời gian 1 buổi, các học 
viên đã được chuyên viên của Sở LĐ – TBXH 
Tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về 
vấn đề lý luận bình đẳng giới, cơ sở pháp lý 
của bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 
Sự cần thiết của truyền thông về bình đẳng 

giới trong lĩnh vực chính trị. Thực trạng và 
giải pháp thúc đẩy Bình đẳng giới trong lĩnh 
vực chính trị… 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các 
học viên tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng 
thực hiện công tác bình đẳng giới trong lĩnh 
vực chính trị, từ đó làm tốt công tác tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
trong quá trình xây dựng và triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ tại các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể của mình. Lớp tập huấn còn 
để lắng nghe, chia sẻ và cùng thảo luận các 
vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai 
hoạt động bình đẳng giới. Từ đó thúc đẩy 
thực hiện thành công mục tiêu tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, 
lãnh đạo để từng bước giảm dần khoảng cách 
giới trong lĩnh vực chính trị./.

Tin, ảnh: Đình Tuấn

tập huấn nâng cao nhận thức giới
Sáng ngày 11/10, UBND huyện tổ chức 

lớp tập huấn nâng cao nhận thức Giới và thúc 
đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 
cho đôi ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến 
cơ sở. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn 
– Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã 
hội, Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy – 
Chủ tịch HĐND huyện, Bùi Việt Hùng – Phó 
Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian 1 buổi, có 26 nữ/60 cán 
bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã được tiếp 
thu các nội dung liên quan đến thực trạng 

Hội nghị tập huấn thúc đẩy bình đẳng giới trong 
lĩnh vực chính trị tại huyện Cẩm Xuyên
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Đ/c Bùi Viết Hùng - Phó Chủ tịch UBND 
huyện, Trưởng Ban VSTB của PN huyện Vũ Quang 
phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trên 
thế giới, những trở ngại và thách thức, một 
số giải pháp đối với các nước trong khu vực. 
Cùng với đó, các học viên còn được tiếp thu 
các nội dung liên quan đến thực trạng bình 
đẳng giới trong lĩnh vực chính trị của nước 
nhà. Trong đó đi sâu phân tích các số liệu liên 
quan đến tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng cấp 
trung ương, tỉnh, huyện, xã. Tỷ lệ nữ tham gia 
Quốc hội và hội đồng nhân dân, tỷ lệ nữ lãnh 
đạo chủ chốt tại cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân và thực trạng tại huyện nhà 
Vũ Quang. Một số khó khăn tồn tại, nguyên 
nhân trở ngại và giải pháp trước mắt. 

Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng 
kiến thức, tăng cường sự quan tâm của câp ủy 
Đảng, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn 
huyện nhà đối với hoạt động vì sự tiến bộ phụ 
nữ; nâng cao nhận thức giới; thay đổi nhận 
thức giới để góp phần thúc đẩy thực hiện đạt 
mục tiêu về giảm khoảng cách giới trong lĩnh 
vực chính trị; cung cấp kiến thức và kỷ năng 
cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới./. 

Bích Hường – Văn Tịnh

Phát huy vai trò nữ doanh nhân trong 
thời kỳ hội nhập

Chiều 7/10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Hà Tĩnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh và CLB 
nữ doanh nhân Hà Tĩnh tổ chức toạ đàm “vai 
trò nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập” 
nhằm chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 
13/10. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng 
dự buổi tọa đàm.

Hà Tĩnh hiện có 589 doanh nghiệp do phụ 
nữ đứng chủ, chiếm 15,23% tổng số doanh 
nghiệp toàn tỉnh. Tốc độ phát triển số lượng 
doanh nghiệp nữ bình quân 22,7%/năm, cao 
hơn tốc độ tăng bình quân doanh nghiệp toàn 
tỉnh (15%/năm). Về hộ kinh doanh cá thể, có 
45.362 hộ kinh doanh do chị em phụ nữ đứng 
chủ, chiếm trên 85% tổng số hộ kinh doanh trên 
địa bàn. Về mô hình sản xuất kinh doanh trong 
xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 2.648 mô 
hình được gây dựng từ những người phụ nữ, 
trong đó có 338 mô hình loại lớn thu nhập trên 
1 tỷ đồng, 205 mô hình loại vừa thu nhập từ 
500 triệu đến 01 tỷ đồng và 2.105 mô hình loại 
nhỏ thu nhập 100-500 triệu đồng; trong đó có 
những doanh nghiệp, doanh nhân nữ điển hình, 
tiêu biểu, được tặng nhiều bằng khen, danh hiệu 
của Trung ương và của tỉnh như: Chị Nguyễn 
Thị Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Sao Đại 
Dương), chị Bạch Thị Hường (Giám đốc Công 
ty TNHH Châu Tuấn), chị Nguyễn Ánh Ngà 
(Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài 
Đức), chị Lê Thị Như Thủy (Giám đốc Công ty 
TNHH thương mại Kim Ngân)…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận và biểu 
dương những đóng góp của đội ngũ doanh 
nhân nữ trong thời gian qua, đồng thời hi vọng 
thông qua buổi toạ đàm, những khó khăn vướng 
mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp nói chung và doanh nghiệp nữ nói riêng 
sẽ phần nào được tháo gỡ. 

Phát huy vao trò của nữ doanh nhân trong 
thời kỳ hội nhập, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện 
nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, 
ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với 
các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, 
đẩy mạnh tuyên truyền vận động chị em phát 
triển kinh tế và nhân rộng các mô hình doanh 
nghiệp nữ tiêu biểu. Bên cạnh đó, chị em phụ 
nữ cần đẩy mạnh liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn 
nhau về vốn, khoa học kỹ thuật để cùng nhau 
phát triển./.                                      Phan Trâm
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ủy baN NhâN DâN                            
tỈNh hà tĨNh

Số:  2897 /QĐ- UBND

CộNg hoà XÃ hội Chủ NghĨa Việt NaM
độc lập - tự do- hạnh phúc

             Hà Tĩnh, ngày 06  tháng 10   năm 2014

quyết đỊNh
Về việc kiện toàn ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh hà tĩnh

uỶ baN NhâN DâN tỈNh 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về 

việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;
Căn cứ Quyết định 3881/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về việc kiện toàn 

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh; 
Theo đề nghị của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 04/TTr-VSTBPN 

ngày 22/9/2014,

quyết đỊNh:
điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh       - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động - TBXH             - Phó Trưởng ban 

Thường trực;
3. Ông Phan Cao Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư            - Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ                             - Phó Trưởng ban;
5. Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh                        - Phó Trưởng ban;
6. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Giám đốc Sở Tài chính                        - Ủy viên;
7. Ông  Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT       - Uỷ viên;
8. Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế                                         - Uỷ viên;
9. Ông Trần Trung  Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo         - Uỷ viên;
10. Ông  Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp                                 - Uỷ viên;
11. Ông Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  - Uỷ viên;
12. Ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ                            - Uỷ viên;
13. Ông Nguyễn Đình Phú, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ        - Uỷ viên;
14. Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh                    - Uỷ viên;
15. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh              - Uỷ viên;
16. Ông Đinh Văn Thiềm, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh                      - Uỷ viên;
17. Ông Phan Đình Nghiệm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh    - Uỷ viên;
18. Bà Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, TT và DL             - Uỷ viên;
19. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH          - Uỷ viên;
20. Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh              - Uỷ viên;
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21. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh   - Uỷ viên;
22. Ông Trần Đình Gia, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh                       - Uỷ viên;
23. Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh        - Uỷ viên;
24. Bà Hà Thị Lựu - Ủy viên Chuyên trách Thường trực Ban, kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký 

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. 
điều 2. Tổ thư ký giúp việc Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, gồm có:
1. Ông Phạm Ngọc Phượng, Phó phòng Văn xã VP UBND tỉnh       - Tổ  phó;
2. Ông Đặng Văn Dũng, Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động, Bình đẳng giới, Sở 

Lao động - TBXH                                                                                     - Tổ viên;
3. Bà Trần Thị Thanh Bình, Phó Phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu  tư - Tổ viên.
điều 3. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, có nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương hướng, giải pháp 

để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ; và công tác cán 
bộ nữ;

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến; phối hợp tổ chức 
các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của 
phụ nữ;

3. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam theo định kỳ sáu tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến 
bộ của phụ nữ tỉnh;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao. 

điều 4. Cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh là Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; các thành viên của Ban nêu tại Điều I và Tổ thư ký nêu tại Điều II 
(Trừ Ủy viên Thường trực chuyên trách của Văn phòng Ban) hoạt động theo chế độ kiêm 
nhiệm và được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành. 

Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh do ngân sách Nhà nước cấp và 
được tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của  Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội theo quy định hiện hành.

Hàng năm Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh căn cứ Thông tư số 191/2009/TT-BTC 
ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính để lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3881/QĐ-
UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Giám đốc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các 
thành viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

tM. uỶ baN NhâN DâN
Chủ tỊCh

Đã ký
Võ KiM Cự 


