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Kế thừa truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc và 
thực hiện di huấn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ðảng 
và Chính phủ cần phải có kế 
hoạch thiết thực để bồi dưỡng, 
cất nhắc và giúp đỡ để ngày 
thêm nhiều phụ nữ phụ trách 
mọi công việc”, hàng chục năm 
qua, vấn đề bình đẳng nam, nữ 
luôn được thể hiện trong các chủ 
trương của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. Đặc 
biệt, nhằm tạo điều kiện để phụ 
nữ phát triển và cống hiến, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới, ngày 29/11/2006, 
Quốc hội khoá XI đã thông qua 
Luật BĐG; ngày 27/4/2007, 
Bộ Chính trị ban hành Nghị 
quyết 11/NQ-TƯ về “Công tác 
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-
HĐH đất nước”... 

Với sự quan tâm đặc biệt 
của Đảng, Nhà nước, sự vào 
cuộc tích cực của các cấp, 
ngành, qua 5 năm thực hiện 
Luật BĐG và Nghị quyết 11/
NQ-TƯ của Bộ Chính trị, công 
tác VSTBCPN và các vấn đề 
về BĐG ở nước ta đã có những 
chuyển biến vượt bậc. Theo 

thống kê, nhiệm kỳ 2010-2015, 
tỷ lệ phụ nữ tham gia các cấp 
ủy Trung ương đạt trên 10%, 
cấp tỉnh 11,3%, cấp huyện 
15,15%, cấp xã 17,98%. Hiện 
nay, nước ta có 1 Ủy viên Bộ 
Chính trị, 2 nữ Bí thư Trung 
ương Đảng, 1 nữ Phó Chủ tịch 
Nước, 2 nữ Phó Chủ tịch Quốc 
hội và 2 nữ Bộ trưởng. Tại các 
cơ quan dân cử ở địa phương, 
từ năm 2005 đến 2011, tỷ lệ đại 
biểu nữ HĐND cấp tỉnh tăng từ 
22,3% lên 23,8%, cấp huyện 
tăng từ 20,1% lên 23,2%, cấp 
xã tăng từ 16,6% lên 20,1%.  
Kết quả tổng điều tra dân số và 
nhà ở năm 2009, tỷ lệ nữ tham 
gia lao động ở nước ta là 46,6% 
trong tổng số lao động. Trong 
lĩnh vực kinh tế nông thôn, phụ 
nữ điều hành 60% kinh tế hộ 
gia đình. Đội ngũ nữ trí thức 
Việt Nam cũng có bước trưởng 
thành cả về số lượng và chất 
lượng, với 36,64% trong khoa 
học tự nhiên, 43,42% trong 
lĩnh vực khoa học nông - lâm 
- thủy sản, 33% trong khoa học 
công nghệ... Mặc dù chưa đáp 
ứng được yêu cầu, mục tiêu đề 
ra, nhưng những con số trên là 

minh chứng sống động về vai 
trò, đóng góp quan trọng của 
phụ nữ trong bộ máy cơ quan 
Nhà nước từ Trung ương đến 
địa phương và mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội.

Hà Tĩnh là địa phương có 
xuất phát điểm thấp, lại chịu 
nhiều hậu quả chiến tranh, 
thiên tai... nên đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân 
còn gặp nhiều khó khăn. Tuy 
vậy, thực hiện Luật BĐG và 
Nghị quyết 11/NQ-TƯ của Bộ 
Chính trị, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các ban ngành, 
đoàn thể đã vào cuộc tích cực 
và đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận. Nhận thức, 
hành động của cấp ủy, chính 
quyền các cấp cũng như toàn 
xã hội về BĐG&VSTBCPN 
không ngừng được nâng lên. 
Trên cơ sơ các chỉ thị, nghị 
quyết và các văn bản pháp 
luật của Đảng, Nhà nước, thời 
gian qua, UBND tỉnh đã tổng 
kết 10 năm thực hiện Chiến 
lược Quốc gia VSTBCPN giai 
đoạn 2001 - 2010; đồng thời 
ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Chiến lược 

Bình đẳng giới - những bước tiến vượt bậc
Theo “Báo cáo phát triển con người, 2011” của Chương trình Phát triển 

Liên Hiệp Quốc (UNDP), Việt Nam xếp thứ xếp thứ 48 trên thế giới và đứng thứ 
3 (sau Singapore và Malaysia) trong khu vực ASEAN về chỉ số bình đẳng giới. Trong 
điều kiện đất nước còn nghèo và chịu sự ảnh hưởng to lớn của những phong tục, tập 
quán phương Đông..., kết quả trên thể hiện sự quan tâm, nỗ lực vượt bậc của Đảng, 
Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (BĐG&VSTBCPN).

NGUyễN VăN SơN
TUV, P. Trưởng Ban VSTBCPN, Giám đốc Sở LĐ TB&XH 
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Quốc gia về BĐG giai đoạn 
2011-2020. Theo đó, các sở, 
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các 
huyện, thị xã, thành phố căn cứ 
chức năng nhiệm vụ của mình 
đã ban hành các chương trình, 
đề án triển khai thực hiện có 
hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã thực 
hiện nhất quán mục tiêu bố trí, 
phân công nhiệm vụ căn cứ vào 
năng lực và tính chất công việc; 
trong đó công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ 
nữ được chú trọng... Nhờ đó, 
vai trò vị thế của phụ nữ trên 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội ngày càng được 
khẳng định. Bình đẳng của phụ 
nữ trong lao động, việc làm, 
giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức 
khoẻ từng bước được cải thiện.

Điều dễ nhận thấy là tỷ lệ 
nữ tham gia cấp uỷ, chính quyền 
và các ban ngành, đoàn thể các 
cấp không ngừng tăng lên. 
Nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ 
tham gia BCH Đảng bộ cấp xã 
và tương đương đạt 15,3%; cấp 
huyện và tương đương 17,5%; 
cấp tỉnh 16,35%. 12/12 Đảng 
bộ huyện, thị xã, thành phố có 
nữ tham gia Ban Thường vụ. 
Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp 
tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đạt 
20%, cấp huyện 28,91%, cấp 
xã 23,22%. Đến nay, toàn tỉnh 
có 238 cán bộ nữ giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý, trong đó 48 
chị thuộc diện cán bộ Tỉnh ủy 
quản lý; 8 chị là trưởng các 
ngành cấp tỉnh và chủ trì cấp 
huyện; 21 chị giữ chức vụ giám 
đốc, phó giám đốc sở và tương 
đương. Tính đến tháng 6 năm 
2012, có 445 nữ làm chủ doanh 
nghiệp/tổng số 2.780 doanh 
nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, 

chiếm tỷ lệ 16 % (tăng 6% so 
với năm 2007). Hầu hết các cơ 
quan, đơn vị có từ 30% cán bộ 
nữ trở lên và có nữ làm lãnh 
đạo... Nhìn chung, đội ngũ 
CBCCVC-LĐ nữ đã phát huy 
được vai trò, vị thế của mình 
trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan. Các chỉ 
tiêu về việc làm, học nghề, giáo 
dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe 
đều được Ban VSTBPN các 
cấp tham mưu triển khai thực 
hiện, tạo được những chuyển 
biến tích cực. Hằng năm, số chị 
em phụ nữ được giải quyết việc 
làm mới chiếm trên 52%. Tỷ lệ 
nữ có trình độ đại học, cao đẳng 
chiếm trên 59%; trình độ trung 
cấp chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 
58,8%; trình độ trung cấp chính 
trị chiếm tỷ lệ 54,5%...

Mặc dù đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, song 
công tác BĐG&VSTBCPN 
trên địa bàn tỉnh thời gian qua 
vẫn còn nhiều khó khăn, thách 
thức. Đặc biệt, định kiến giới 
còn tồn tại khá phổ biến trong 
một bộ phận lớn cán bộ, nhân 
dân; phân công lao động thực 
tế vẫn chênh lệch theo hướng 
bất lợi cho phụ nữ; quan niệm 
trọng trai hơn gái vẫn còn phổ 
biến. Ở vùng nông thôn, miền 
núi, phụ nữ còn bị ràng buộc 
bởi phong tục, tập quán lạc hậu, 
tỷ lệ phụ nữ nghèo, phụ nữ mù 
chữ còn cao. Bạo lực gia đình, 
tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ 
nữ, trẻ em gái diễn biến phức 
tạp. Tỉ lệ nữ tham gia lãnh đạo, 
quản lý, tham gia các cơ quan 
dân cử chưa tương xứng với 
năng lực và sự phát triển của 
lực lượng lao động nữ...

Nhằm khắc phục những 
hạn chế nêu trên, cấp ủy, chính 
quyền, Ban VSTBCPN các cấp 
trong tỉnh đã xây dựng chương 
trình, kế hoạch thực hiện Luật 
BĐG và Nghị quyết 11/NQ-TƯ 
của Bộ Chính trị trong giai đoạn 
tới. Đặc biệt, với mục tiêu cốt 
lõi là từng bước thu hẹp khoảng 
cách về giới, không ngừng nâng 
cao vị thế của phụ nữ, Chương 
trình hành động thực hiện Chiến 
lược Quốc gia về BĐG tỉnh Hà 
Tĩnh giai đoạn 2011-2020 đã 
đề ra một số chỉ tiêu hết sức cụ 
thể: Phấn đấu nhiệm kỳ 2016- 
2020, tỷ lệ nữ tham gia các cấp 
ủy Đảng đạt từ 25% trở lên; tỷ 
lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại 
biểu HĐND các cấp từ 35% 
trở lên. Đến năm 2020: trên 
95% các sở, ban, ngành, đoàn 
thể cấp tỉnh và UBND các cấp 
có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là 
nữ; 50% lao động nữ nông thôn 
dưới 45 tuổi được đào tạo nghề 
và chuyên môn kỹ thuật; tỷ lệ 
nữ thạc sỹ đạt 50% trong tổng 
số thạc sỹ, nữ tiến sỹ đạt 15% 
trong tổng số tiến sỹ của tỉnh; tỷ 
số giới tính khi sinh không vượt 
quá 107 bé trai/100 bé gái; 50% 
phụ nữ mang thai được tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc và dự phòng 
lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; 
85% số người gây bạo lực gia 
đình được phát hiện, được tư 
vấn tại các cơ sở tư vấn phòng, 
chống bạo lực gia đình...

Để thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh 
xác định một số nhóm giải pháp 
trọng tâm: Tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp 
ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, 

(Xem tiếp trang 24)
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- Thưa bà! Với cương vị 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bà 
có thể cho biết cụ thể hơn về 
vai trò, trách nhiệm của Hội 
trong việc thực hiện các mục 
tiêu quốc gia về BĐG?

Vấn đề BĐG và đảm bảo 
quyền cho phụ nữ hiện nay 
là mục tiêu quan trọng đang 
được toàn thể nhân loại tiến 
bộ quan tâm thực hiện. BĐG 
vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực thúc đẩy phát triển và tiến 
bộ xã hội một cách bền vững. 
Với vai trò chủ chốt trong Ban 
VSTBPN, Hội luôn ý thức rõ 
vai trò, trách nhiệm của mình 
trong việc thực hiện các mục 
tiêu quốc gia BĐG. 

Là một tổ chức chính trị - 
xã hội, với chức năng đại diện 
bảo vệ quyền bình đẳng, dân 
chủ và lợi ích hợp pháp và 
chính đáng của phụ nữ, Hội 
đặc biệt chú trọng nhiệm vụ 
tham gia xây dựng, phản biện 
xã hội và giám sát việc thực 
hiện luật pháp, chính sách về 
BĐG; bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của phụ nữ; tích cưc 
tham mưu, đề xuất với các cấp 
ủy Đảng, chính quyền và các 
ban ngành nhằm tạo điều kiện 
để phụ nữ phát triển và tiến tới 
bình đẳng; tuyên truyền, vận 
động và tổ chức các hoạt động 

hỗ trợ phụ nữ thực hiện mục 
tiêu BĐG.

Xuất phát từ nhận thức đó, 
bám sát nhiệm vụ chính trị và 
kế hoạch hành động của tỉnh, 
Hội LHPN Hà Tĩnh không 
ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ; bởi thực hiện 
các mục tiêu quốc gia về BĐG 
cũng chính là thực hiện các 
chức năng nhiệm vụ của Hội.

 - Vậy, từ khi UBND tỉnh 
ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Chiến lược 
quốc gia về BĐG , Hội LHPN 
đã triển khai thực hiện như 
thế nào, thưa bà? 

Tiếp nối những thành quả 
đạt được về thực hiện Chiến 
lược quốc gia BĐG  trong 10 
năm qua (2001- 2010) và quán 
triệt sâu sắc quan điểm, mục 
tiêu Chương trìmh hành động 
về BĐG Hà Tĩnh giai đoạn 
2011 - 2020, Ban VSTBPN 
Hội LHPN Hà Tĩnh đã chủ 
động ban hành kế hoạch hành 
động cụ thể về BĐG giai đoạn 
2011 - 2015, đồng thời tập 
trung chỉ đạo các cấp hội triển 
khai thực hiện.

Để  tăng cường sự tham 
gia của phụ nữ vào các vị trí 
quản lý lãnh đạo, từng bước 
giảm dần khoảng cách giới 

trong lĩnh vực chính trị, Hội 
phối hợp với Ban VSTBPN 
tỉnh tổ chức 25 tập huấn nâng 
cao năng lực cho gần 4.000 
chị là cán bộ quản lý, lãnh 
đạo và nữ cán bộ nguồn các 
cấp, nữ ứng cử viên tham gia 
lần đầu đại biểu Quốc hội, 
HĐND các cấp; tích cực tham 
mưu, giới thiệu nhân sự nữ đủ 
tiêu chuẩn tham gia đại biểu 
Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 
2011- 2016; tham mưu cho 
tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo 
các cấp tiến hành bầu cử. Đặc 
biệt, nhiệm kỳ 2011 - 2016, 
toàn tỉnh có 277 đồng chí chủ 
tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ 
các cấp được bầu vào đại biểu 
HĐND .

Bên cạnh đó, Hội tập 
trung chỉ đạo, thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ phụ nữ 
giảm nghèo, xây dựng các 
mô hình phát triển kinh tế; 
nghiên cứu thị trường tiêu 
thụ sản phẩm cho các hộ sản 
xuất kinh doanh; tổ chức 252 
lớp tập huấn về chuyển giao 
KHKT, các kiến thức về khởi 
sự doanh nghiệp, tiếp cận 
thị trường... cho 1.424 lượt 
hội viên phụ nữ; hỗ trợ xây 
dựng mới 22 tổ hợp tác, mô 
hình liên kết liên doanh. Hội 
đặc biệt quan tâm đến đào tạo 

Hội LHPN Hà TĩNH
nỗ lực thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới

Ngày 19/9/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định về việc ban hành Chương 
trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) Hà Tĩnh 

giai đoạn 2011-2020. Với vai trò nòng cốt trong Ban VSTBPN tỉnh, Hội LHPN tỉnh 
đã, đang và sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu quốc 
gia BĐG. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà 

Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh. 



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 6 thaùng7/20124

chuyển đổi nghề cho phụ nữ 
nông thôn, vùng di dời, tái 
định cư với phương châm vừa 
đào tạo tập trung tại trung tâm 
dạy nghề của Tỉnh hội, vừa 
dạy nghề lưu động tại các địa 
phương; kêt nối, liên doanh 
tìm kiếm nguồn lực, kỹ thuật, 
kinh nghiệm... hỗ trợ đắc lực 
cho phụ nữ nghèo, hoàn cảnh 
khó khăn. Đến nay, các cấp 
Hội đã tổ chức gần 100 lớp 
dạy các nghề: làm đậu phụ, 
chế biến bún khô, sản xuất 
nấm gia súc, gia cầm, thú y... 
cho hơn 3.000 chị. Thông qua 
hoạt động của Hội, 100% hộ 
nghèo do phụ nữ làm chủ hộ 
được giúp đỡ; góp phần giảm 
4% hội viên phụ nữ nghèo, 
tăng 7 % hộ gia đình làm kinh 
tế giỏi... 

Để bảo đảm bình đẳng 
giới trong tiếp cận và thụ 
hưởng các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, Hội đã triển khai 
Đề án “Giáo dục 5 triệu bà 
mẹ nuôi, dạy con tốt”, bồi 
dưỡng các nội dung liên quan 
đến giáo dục gia đình, chăm 
sóc sức khỏe sinh sản, phòng 
chống tệ nạn xã hội; tổ chức 
35 lớp tập huấn cho trên 1.600 
báo cáo viên, tuyên truyền 
viên của Hội; lồng ghép tổ 
chức 1.735 buổi sinh hoạt 
hội viên về các chuyên đề 
phòng chống suy dinh dưỡng, 
công tác chăm sóc sức khỏe 
sinh sản vị thành niên, phòng 
chống TNXH, vệ sinh môi 
trường; nói chuyện chuyên 
đề về xây dựng gia đình hạnh 
phúc; phối hợp với các Trung 
tâm y tế tổ chức khám bệnh 
cho 8.125 phụ nữ, điều trị cho 
trên 40.050 chị; phát động đợt 
thi đua đặc biệt hướng về phụ 
nữ và trẻ em nghèo, hội thi 

“Kiến thức Bố mẹ, sức khỏe 
con”; tập huấn nâng cao năng 
lực, kỹ năng điều hành cho 
170 cán bộ, ban chủ nhiệm 
CLB BĐG; chú trọng tuyên 
truyền giáo dục phẩm chất 
đạo đức của phụ nữ Việt Nam 
thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH 
đất nước. Thông qua các hoạt 
động đã từng bước hỗ trợ, trao 
quyền cho phụ nữ, nâng cao 
vai trò, vị trí của chị em trong 
gia đình và xã hội, góp phần 
thực hiện tốt hơn các mục tiêu 
quốc gia BĐG trên điạ bàn.

 - Xin bà cho biết thời 
gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ 
làm gì để tiếp tục thực hiện 
hiệu quả các mục tiêu quốc 
gia về BĐG?

Trong thời gian tới, Hội 
tiếp tục chỉ đạo các cấp hội 
bám sát thực hiện Kế hoạch 
hành động của tỉnh về mục 
tiêu quốc gia BĐG; gắn với 
việc thực hiện nghị quyết Đại 
hội phụ nữ toàn quốc XI và 
các nhiệm vụ chính trị của 
mình. Hội LHPN các cấp 
tích cực tham mưu nhằm tăng 
cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy, chính quyền về BĐG; 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước đối với công tác BĐG và 
phối hợp với các ban, ngành 
liên quan tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về công tác phụ nữ 
và BĐG; chú trọng nâng cao 
vị thế của phụ nữ trong mọi 
lĩnh vực của cuộc sống; tăng 
cường sự tham gia lãnh đạo 
và quản lý của phụ nữ; tham 
mưu với các cấp ủy đảng, 
chính quyền thực hiện lồng 
ghép giới về cơ chế, chính 
sách, quy hoạch, đào tạo, bổ 
nhiệm đối với cán bộ, công 

chức nữ; đồng thời, tích cực 
tìm kiếm các nguồn lực để hỗ 
trợ phụ nữ phát triển kinh tế  
bền vững, có điều kiện tiếp 
cận với các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe...

- Để thực hiện có hiệu 
quả các mục tiêu quốc gia về 
BĐG, bà có kiến nghị, đề xuất 
gì không?

Với tư cách là người 
đứng đầu tổ chức đại diện 
cho quyền bình đẳng của 
phụ nữ, tôi mong muốn trong 
thời gian tới, cấp ủy, chính 
quyền các cấp quan tâm hơn 
nữa đối với việc chỉ đạo thực 
hiện các chính sách BĐG và 
trao quyền cho phụ nữ nhằm 
tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia 
quản lý, lãnh đạo; đồng thời 
giám sát việc tổ chức thực 
hiện mục tiêu kế hoạch thực 
hiện chiến lược hoạt động 
của Ban VSTBCPN; bổ sung 
ngân sách cho các hoạt động 
vì mục tiêu BĐG nhằm thúc 
đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, 
rút ngắn khoảng cách bất 
BĐG, tạo điều kiện để phụ 
nữ tham gia một cách có 
hiệu quả vào việc thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển KT-
XH của tỉnh nhà

- Xin cảm ơn bà! Chúc 
phong trào của phụ nữ tỉnh 
nhà nói chung, việc triển khai 
thực hiện Chương trình hành 
động thực hiện Chiến lược 
quốc gia về BĐG nói riêng 
của  Hội LHPN Hà Tĩnh gặt 
hái được nhiều thành công 
trong thời gian tới!
Lê Lựu - Thanh Huyền (thực hiện)
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HướNG Về kỷ NiệM 65 NăM NGày THươNG BiNH LiệT Sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012)

Hà Tĩnh là địa 
phương giàu truyền 
thống văn hóa và 

cách mạng. Trong các cuộc 
chiến tranh dựng nước và 
giữ nước, Hà Tĩnh vừa là 
hậu phương vừa là tiền 
tuyến lớn; hàng vạn người 
con quê hương đã tình 
nguyện lên đường ra trận và 
chiến đấu kiên cường, dũng 
cảm với tinh thần “chưa hết 
giặc, chưa về quê hương”, 
“xe chưa qua nhà không 
tiếc” để giữ vững mạch 
máu giao thông. Sự hy sinh, 
cống hiến đó đã làm rạng 
rỡ thêm truyền thống hào 
hùng của quê hương. Sau 
các cuộc chiến tranh, hậu 
quả để lại cũng hết sức nặng 
nề với 294.950 người thuộc 
đối tượng người có công 
cách mạng, trong đó 37.148 
thương binh, 9.961 bệnh 
binh, 28.427 liệt sỹ, 6.620 
người bị nhiễm chất độc 
màu da cam được hưởng 
trợ cấp… Họ là những 
người mang trong mình vết 
thương chiến tranh, sự mất 

mát về tinh thần, sức khỏe 
với vô vàn những khó khăn 
trong việc làm, học tập, tạo 
lập, ổn định cuộc sống gia 
đình và hòa nhập xã hội.

Trong những năm qua, 
thấm nhuần đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”, “ăn quả 

nhớ người trồng cây”, “là 
lành đùm lá rách” của dân 
tộc Việt Nam và lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu: “Thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sỹ 
là những người có công 

với cách mạng, có công với 
Tổ quốc, có công với nhân 
dân. Cho nên bổn phận của 
chúng ta là phải biết ơn, 
thương yêu và giúp đỡ họ”. 
Tuy là một tỉnh còn nghèo, 
kinh tế chưa phát triển lại 
phải gánh chịu nhiều hậu 

quả nặng nề của thiên tai, 
dịch bệnh, lũ lụt nhưng 
nhân dân Hà Tĩnh vốn có 
truyền thống thương yêu 
đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, 
sống chắt chiu nghĩa tình, 
nhân văn, nhân ái; tranh thủ 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn  
đáp nghĩa trên địa bàn Hà Tĩnh

Lê TiếN DũNG
Phó Bí thư Đảng ủy - PGĐ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Ông Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các mẹ Việt 
Nam anh hùng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
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sự giúp đỡ của Chính phủ, 
các bộ, ngành trung ương 
trực tiếp là Bộ Lao động- 
Thương binh và Xã hội, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh đã quan tâm, thường 
xuyên chỉ đạo sâu sát công 
tác khắc phục hậu quả chiến 
tranh, đền ơn đáp nghĩa. Sở 
Lao động- Thương binh và 
Xã hội đã chủ động tham 
mưu, phối hợp, chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác đền 
ơn đáp nghĩa, trở thành cao 
trào hành động vào dịp kỷ 
niệm ngày thương binh 
liệt sỹ 27/7 hàng năm với 
sự tham gia tích cực của 
toàn đảng, toàn quân, toàn 
dân nhằm động viên, giúp 
đỡ người có công với cách 
mạng và các gia đình chính 
sách vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống; 
quan tâm, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, động viên, 
khích lệ, tạo mọi điều kiện 
hỗ trợ để người có công 
vươn lên khắc phục thương 
tật, bệnh tật, tham gia hoạt 
động sản xuất kinh doanh, 
làm giàu cho gia đình và 
xã hội. Kết quả là đã có 
hàng trăm thương binh “tàn 
nhưng không phế” vươn 
lên khẳng định mình; hàng 
ngàn gia đình liệt sỹ gương 
mẫu thực sự là những hạt 
nhân trong thực hiện phong 
trào toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư..v.v. 

Thực hiện chính sách 
của nhà nước, Hà Tĩnh đã 
triển khai thực hiện đầy 
đủ, kịp thời Pháp lệnh ưu 
đãi người có công, các 
Nghị định của Chính phủ, 
Thông tư liên ngành và các 
văn bản hướng dẫn của Bộ 
Lao động- Thương binh và 
Xã hội, giải quyết cơ bản 
các đối tượng tồn đọng; 
xác lập và giải quyết chính 
sách cho 294.950 người 
thuộc 10 nhóm đối tượng 
theo quy định; chi trị trợ 
cấp thường xuyên 49.950 
người có công kinh phí 
trung bình mỗi năm trên 
650 tỷ đồng (năm 2011 là 
860 tỷ đồng) và các chế 
độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi 
học tập, khám chữa bệnh, 
dụng cụ chỉnh hình cho các 
đối tượng chính sách; mỗi 
năm tổ chức điều dưỡng 
11.000 đối tượng, trong 
đó 2.500 người được điều 
dưỡng tập trung. 

Phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa” tiếp tục được các 
cấp, ngành và toàn xã hội 
quan tâm, thu hút sự tham 
gia tích cực của nhân dân, 
các tổ chức, cá nhân nhất là 
các doanh nghiệp, tập đoàn 
trong tỉnh và cả nước; từ năm 
1996 đến năm 2011, Quỹ 
“đền ơn đáp nghĩa” đã huy 
động 43.799,5 triệu đồng; 
hỗ trợ xây mới 3.479 nhà 
tình nghĩa, sữa chữa nâng 

cấp 6.165 nhà, tặng 20.660 
sổ tiết kiệm; xây mới, nâng 
cấp tôn tạo 9 nghĩa trang liệt 
sỹ với 5.951 mộ liệt sỹ; 250 
xã, phường có nhà bia, đài 
tưởng niệm liệt sỹ; tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà nhân 
các ngày lễ, Tết, ngày 27/7 
đến tất cả đối tượng người 
có công; 100% xã, phường, 
thị trấn được công nhận là 
xã, phường làm tốt công 
tác thương binh, liệt sỹ và 
người có công. Đặc biệt, đã 
tổ chức quy tập, truy điệu, 
an táng 658 hài cốt liệt sỹ, 
quân tình nguyện và chuyên 
gia Việt Nam hy sinh ở Lào 
về nước qua 13 mùa khô 
(từ năm 1999-2012) trong 
niềm tôn kính, biết ơn đối 
với sự hy sinh của các liệt 
sỹ, trọn ý đảng, vẹn tình 
dân, góp phần giáo dục các 
thế hệ tương lai.

Phong trào nhận đỡ đầu 
chăm sóc, giúp đỡ người có 
công, gia đình chính sách 
được triển khai sâu rộng; 
các bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng được các cơ quan 
nhận phụng dưỡng; các địa 
phương quan tâm tạo việc 
làm, xóa đói giảm nghèo, 
hỗ trợ học tập, đào tạo nghề 
cho người có công và con 
em của họ. 

Nhìn chung, cùng với 
tổ chức thực hiện đồng bộ, 
kịp thời các chế độ, chính 
sách, phong trào đền ơn đáp 
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nghĩa trên địa bàn tỉnh đã 
thu được kết quả toàn diện 
trên nhiều mặt; tích cực góp 
phần ổn định chính trị, thúc 
đẩy phát triển kinh tế, đảm 
bảo an sinh xã hội. 

Tuy vậy, bên cạnh 
những kết quả đạt được, 
công tác đền ơn đáp nghĩa 
vẫn còn những khó khăn, 
hạn chế: Công tác tuyên 
truyền chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước 
đối với người có công với 
cách mạng và các phong 
trào đền ơn đáp nghĩa có nơi, 
có lúc chưa được thực hiện 
thường xuyên, sâu rộng. Hệ 
thống chế độ, chính sách 
hiện hành còn những bất 
cập nhất định như việc xác 
nhận và giải quyết chế độ 
đối với người nhiễm chất 
độc da cam, một số người 
thuộc đối tượng người có 
công nhưng không còn giấy 
tờ để xem xét, xác nhận. 

Kết quả thực hiện quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa” chưa 
tương xứng với khả năng 
huy động; đời sống của 
một bộ phận người có công 
và các gia đình chính sách 
còn khó khăn; tình trạng 
nhà ở của một số hộ gia 
đình chính sách xuống cấp, 
hư hỏng.

Công tác đền ơn đáp 
nghĩa là trách nhiệm của 
toàn đảng, toàn quân, toàn 
dân cần  sự vào cuộc đồng 

bộ, thường xuyên của các 
cấp ủy, chính quyền, mặt 
trận và cơ quan đoàn thể, 
các tổ chức xã hội, các đơn 
vị, doanh nghiệp với một số 
giải pháp sau đây:

- Đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đối với 
người có công với cách 
mạng để mỗi cán bộ, đảng 
viên và nhân dân hiểu rõ, 
hiểu đúng, tạo chuyển biến 
tích cực trong nhận thức, 
tình cảm và hành động tích 
cực tham gia các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa.

- Tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền các cấp đối 
trong việc thực hiện và kiến 
nghị bổ sung sửa đổi hệ 
thống chính sách ngày càng 
phù hợp đáp ứng quyền lợi 
của đối tượng.

- Tiếp tục đẩy mạnh 
phong trào đền ơn đáp 
nghĩa; kiện toàn và nâng 
cao hiệu quả hoạt động Ban 
quản lý Quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa” các cấp; thực hiện 
đạt chỉ tiêu cao nhất cùng 
với tiếp tục kêu gọi các đơn 
vị, cá nhân, tổ chức ủng hộ 
Qũy nhằm tạo nguồn lực 
thực hiện tốt hơn nữa công 
tác đền ơn đáp nghĩa.

- Tích cực tham mưu để 
UBND tỉnh phê duyệt đề án 
hỗ trợ nhà ở cho người có 

công với cách mạng, tranh 
thủ sự giúp đỡ của Bộ Lao 
động- Thương binh và Xã 
hội đồng thời xã hội hóa 
việc hỗ trợ xây dựng, nâng 
cấp, sửa chữa nhà ở cho 
người có công,  phấn đấu 
hoàn thành cơ bản trong 
năm 2014.

- Tiếp tục huy động 
nguồn vốn để sửa chữa, 
nâng cấp đài tưởng niệm 
khu mộ liệt sỹ Hà Tĩnh tại 
nghĩa trang liệt sỹ Trường 
Sơn, đài tượng niệm liệt sỹ 
cấp huyện và cơ sở; xây mới, 
nâng cấp 10 nghĩa trang liệt 
sỹ cơ sở, tôn tạo các phần 
mộ; hướng dẫn và thực hiện 
có kết quả việc xác nhận 
danh tính các phần mộ liệt 
sỹ vô danh, chưa xác định 
đầy đủ các thông tin. Phấn 
đấu đến năm 2015, 100% 
xã, phường, thị trấn có nhà 
bia ghi tên liệt sỹ.

- Thường xuyên tập 
huấn, hướng dẫn cho đội 
ngũ cán bộ, công chức làm 
công tác lao động, Thương 
binh và Xã hội tại tất cả các 
xã, phường, thị trấn trong 
toàn tỉnh về nghiệp vụ, 
chuyên môn, nhất là ý thức 
chính trị, tinh thần, thái độ 
phục vụ, làm tốt vai trò là 
“công bộc” của nhân dân, 
nhất là đối tượng người có 
công với cách mạng./.

L.T.D
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CHẲNG hiểu sao, khi 
chộn rộn bước chân 
đến thăm mẹ Việt 

Nam anh hùng Nguyễn Thị 
Ngụ (xóm 3 - Bùi Xá - Đức 
Thọ), trong tôi lại vang lên 
khúc hát: “một sớm con về 
trên con đường đất/nắng ôm 
lồng ngực, tre thở bên tai/con 
cười con nói, con hát nghêu 
ngao/bước thấp bước cao bên 
bờ ruộng nhỏ/mẹ già ta đó hái 
mướp bên rào/mẹ già ta đó 
nắng mưa đã nhiều, tóc chiều 
đã xuống…”. Và quả thật, 
khi chúng tôi tìm được đến 
nhà thì mẹ cũng đang chăm 
rau ở vườn dưới. Nghe tiếng 
khách lạ, mẹ Ngụ lật đật chạy 
lên. 80 tuổi, mẹ vẫn còn minh 
mẫn, nhanh nhẹn, ánh nhìn 
còn sáng… Trên gương mặt 
in dấu nhiều nỗi muộn phiền 
của mẹ giờ cũng đã ánh lên 
niềm lạc quan. Dường như 
những đớn đau, tủi hờn giờ 
đã như một dòng sông phẳng 
lặng trong lòng mẹ. 

Mới lớn lên, cô thôn nữ 
Nguyễn Thị Ngụ đã được gả 
chồng cho một anh bộ đội 
cùng làng. Thời chinh chiến 
vợ chồng chẳng gần gũi nhau 
được bao ngày, thế nên mẹ chị 
sinh được mỗi đứa con trai và 
đặt tên là Nguyễn Viết Hồng 
với hy vọng về một cuộc sống 
hạnh phúc. Thực sự, mẹ cũng 
đã có thời gian dài hạnh phúc 
khi đứa con trai của mẹ rất 
ngoan ngoãn, học hành giỏi 
giang. Mẹ kể, với ước mơ 

được bay lượn trên bầu trời, 
năm học lớp 9 (hệ cũ), anh 
Hồng đã thi tuyển phi công 
trong quân đội để rồi sau đó 
dù thi đỗ mấy trường đại học 
vẫn quyết định đi bộ đội và 
trở thành phi công của Trung 
đoàn 929 - Sư đoàn 372 ở 
Đà Nẵng. Trong môi trường 
quân đội, anh Hồng tiếp tục 
khẳng định được trí tuệ, bản 
lĩnh, khả năng của mình nên 
được cấp trên và đồng đội quý 
mến. Dạo đó anh cũng đã bắt 
đầu nghĩ đến chuyện lứa đôi 
yên ấm báo hiếu với mẹ cha 
nhưng năm 1986 trong một 
chuyến công tác, anh Hồng 
và đồng đội đã tử thương. Mẹ 
Ngụ vừa kể vừa ngước nhìn 
tấm di ảnh của con trai trên 
ban thờ. Đứa con khôi ngô 
tuấn tú của mẹ, niềm mong 
đợi lớn nhất trong lòng mẹ đã 
bỏ mẹ mà đi. Ngày nhận được 
hung tin, trái tim mẹ vụn vỡ. 
Tưởng như những cơn lũ lớn 
từ dòng La đang tràn vào cuộc 
đời mẹ. Nhà nước đã phong 
Liệt sỹ cho con trai mẹ, đứa 
con trai duy nhất đã rời bỏ 
nhân gian, rời bỏ những suy 
tính, ước mong, hy vọng của 
mẹ. Cũng từ đó mẹ bắt đầu 
những ngày cô quạnh. 

Năm 1994, trong đợt xét 
tặng đầu tiên, mẹ Ngụ đã 
được phong danh hiệu Mẹ 
Việt Nam anh hùng. Điều đó 
đã động viên, an ủi phần nào 
nỗi đau đớn khôn nguôi trong 
lòng mẹ. Năm 1999, đơn vị 

cũng đã mang hài cốt liệt sỹ 
Nguyễn Viết Hồng về an táng 
tại quê nhà như mong mỏi 
của mẹ. Sự trở về đó cùng với 
việc ông Nguyễn Hiệp (chồng 
mẹ) nghỉ hưu khiến bà con 
chòm xóm mừng thầm cho 
mẹ vì dẫu sao cuối đời mẹ lại 
vẫn được ở bên chồng con. 
Nhưng sự đời trớ trêu thay 
khi nỗi đau trong lòng mẹ bớt 
nguôi ngoai thì người chồng 
đã sớm lâm bạo bệnh và năm 
2002 cũng từ bỏ vợ mà đi. 
Mẹ Ngụ một lần nữa chịu 
đựng nỗi đau tử biệt, tiếp tục 
lủi thủi một mình giữa yên 
vui xóm làng. Mẹ nói: “Nhìn 
mẹ mạnh khỏe ri chứ mẹ 
sống nhờ thuốc đó. Mọi nỗi 
đau của đời người mẹ đã trải, 
đắng cay giờ cũng đã chìm 
lắng trong muôn tầng sâu 
lòng mẹ, mẹ chỉ mong sống 
dài thêm để hương khói cho 
chồng cho con. Mong mỏi 
lớn nhất của mẹ bây giờ là 
được giúp đỡ sửa lại mái nhà 
để tuổi già được yên ổn trong 
mùa bão gió”. 

Rời nhà mẹ Việt Nam anh 
hùng Nguyễn Thị Ngụ trong 
hương cau thoang thoảng, 
trong lòng tôi không khỏi 
lưu luyến nghẹn ngào như đã 
thân quen với mẹ từ kiếp nào. 
Cầu mong cho mẹ thật khỏe 
mạnh, sống vui với hoa trái, 
xóm làng để ban thờ những 
người thương yêu của mẹ 
luôn ấm áp tình yêu thương. 

ANH HOài   

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ

Vµ NIÒM MONG MáI CUèI CïNG
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Nhằm mục đích tuyên 
truyền sâu rộng, nâng cao 
nhận thức cho CBCCVC, 
HSSV và các tầng lớp nhân 
dân trong toàn tỉnh về Luật 
BĐG, Luật Phòng chống 
bạo lực gia đình và Kế hoạch 
hành động thực hiện chiến 
lược Quốc gia về BĐG giai 
đoạn 2011-2020 của tỉnh, 
ngay sau khi thành lập, Ban 
Tổ chức (BTC) cuộc thi 
đã xây dựng kế hoạch, ban 
hành các văn bản hướng 
dẫn; phân công các thành 
viên phụ trách, theo dõi, 
giám sát tiến độ thực hiện 
tại các địa phương, đơn vị và 
lựa chọn bộ đề thi phù hợp 
với hiểu biết cơ bản, tình 
huống cụ thể, nhất là những 
kinh nghiệm, mô hình sinh 
động... để người dự thi thể 
hiện kiến thức, kinh ngiệm, 
tâm huyết của mình. 

Xác định công tác tuyên 
truyền có vai trò đặc biệt 
quan trọng, là một trong 
những yếu tố quyết định sự 
thành công, BTC đã chủ động 
phối hợp Sở TT-TT, Báo Hà 
Tĩnh, Đài PTTH tỉnh... đẩy 

mạnh các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền, xây dựng 
các phóng sự, chuyên mục 
hướng dẫn, hỏi đáp về cuộc 
thi. Ban VSTBCPN xây 
dựng Website, mở chuyên 
mục cung cấp tài liệu; tổ 
chức tập huấn cho đội ngũ 
lãnh đạo và cán bộ làm công 
tác VSTBCPN các cấp; mời 
các giảng viên trung ương 
giảng bài về Luật BĐG, Luật 
Phòng, chống bạo lực gia 
đình, cách thức làm bài và tổ 
chức chấm thi. Bên cạnh đó, 
BTC cấp tỉnh đã in ấn, phát 
hành 1.200 tờ rơi, 450 cuốn 
tài liệu về thể lệ và các văn 
bản luật, quy phạm pháp luật 

liên quan đến cuộc thi. Các 
huyện, thị xã, thành phố và 
các sở, ngành, đoàn thể, đơn 
vị cấp tỉnh in ấn 3.756 bộ 
tài liệu gợi ý trả lời câu hỏi 
dự thi phát hành đến tận các 
thôn, xóm, khối phố. Nhiều 
đơn vị như: Công an tỉnh, 
LĐLĐ tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở 
LĐ-TB&XH, Cục Thuế, 
Bộ CHQS tỉnh, Trường Cao 
đẳng Y tế... đã triển khai sâu 
rộng cuộc thi; tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn cho 100% 
CBCNVC-LĐ, HSSV dự 
thi...

Với sự chỉ đạo sâu sát, 
sự vào cuộc đồng bộ, tích 

Cuộc thi “Công dân tỉnh Hà Tĩnh với bình đẳng giới”

Thành công trên cả mong đợi
Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BDG) của Chính phủ, Quyết 

định số 385/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động TBXH và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 
VSTBCPN tỉnh đã phát động và tổ chức Cuộc thi “Công dân tỉnh Hà Tĩnh với bình 
đẳng giới”. Mặc dù được phát động trong thời kỳ cao điểm các địa phương, đơn vị 
đang tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2012 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán..., 
nhưng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, 
cuộc thi đã thành công hơn cả mong đợi.

SONG Hà
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cực của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền và các ban 
ngành, đoàn thể, đơn vị..., 
cuộc thi đã thu hút được 
đông đảo các tầng lớp cán 
bộ, nhân dân ở mọi lĩnh vực, 
lứa tuổi tham gia với tổng số 
122.258 bài dự thi từ 62 đơn 
vị, địa phương gửi về BTC 
cấp tỉnh. Những địa phương, 
đơn vị có số lượng và tỷ lệ 
người dự thi cao như: Cẩm 
Xuyên (32.510 bài), Nghi 
Xuân (13.597 bài), Kỳ Anh 
(18.721 bài), thị xã Hồng 
Lĩnh (3.256 bài); Cục Thuế 
(616 bài), Công an tỉnh 
(1.447 bài) Sở GD-ĐT (4.120 
bài) LĐLĐ tỉnh (197 bài), 
Trường Cao đẳng Y tế (1.406 
bài), Bộ CHQS tỉnh (1.127 
bài);  Ngân hàng NN-PTTN 
(1.280 bài), Tổng Công ty 
KSTM (1.423 bài)...

Không chỉ thành công về 
số lượng, chất lượng bài dự 
thi cũng được BGK đánh giá 
cao. Trong số 122.258 bài 
dự thi (97,42% số bài được 
viết tay) có 96.718 (79,11%) 
bài trả lời đầy đủ 33 câu hỏi 
của BTC. Những đơn vị có 
nhiều bài dự thi chất lượng 
là: Cục thuế, LĐLĐ tỉnh, 
Công an Hà Tĩnh, Sở LĐ-
TB&XH, huyện Kỳ Anh, 
Nghi Xuân... Đa số bài dự 
thi được các thi sinh được 
chuẩn bị công phu cả về nội 
dung và hình thức trình bày; 
thể hiện sự tâm huyết, trách 
nhiệm và hiểu biết của bản 
thân về các nội dung, quy 
định của pháp luật liên quan 
đến BĐG và phòng chống 
bạo lực gia đình. Rất nhiều 
thi sinh đã chia sẻ những 

kinh nghiệm hay, mô hình 
tốt của các địa phương, đơn 
vị; đặc biệt là đề xuất với các 
cơ quan quan lý nhiều giải 
pháp nhằm thực hiện có hiệu 
quả Luật BĐG, Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình và 
kế hoạch hành động thực 
hiện Chiến lược quốc gia về 
BĐG trên địa bàn tỉnh. Tiêu 
biểu như bài dự thi của các 
thí sinh: Nguyễn Thị Hồng 
Vượng (Cục thuế Hà Tĩnh), 
Hà Thị Lê Na (LĐLĐ tỉnh), 
Phan Công Lệ  (BQL Khu di 
tích Ngã ba Đồng Lộc), Trần 
Văn Hương (UBND huyện 
Hương Khê), Nguyễn Thị 
Thanh Hoa (Công an tỉnh), 
Ngô Thị Khánh Hà (Sở LĐ-
TB&XH), Phan Thị Huệ 
(UBND huyện Kỳ Anh), 
Ngô Thị Ánh Tuyết (Hội 
LHPN tỉnh) Nguyễn Thị 
Minh (Trường Tiểu học Cẩm 
Bình - Cẩm Xuyên), Nguyễn 
Thị Phú (Trường THPT Phan 
Đình Phùng), Đinh Thị Lan 
Hương (Phòng GP-ĐT Nghi 
Xuân), Nguyễn Việt Thắng 
(Trường Cao đẳng Y tế Hà 
Tĩnh)...

 Kết thúc 4 vòng thi, 
BTC và BGK đã trao 1 giải 
nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba 
và 4 giải khuyến khích cho 
các tập thể; 1 giải nhất, 2 
giải nhì, 3 giải ba và 8 giải 
khuyến khích cho các cá 
nhân. Ngoài các giải thưởng 
chính thức, BTC cũng đã lựa 
chọn và trao thưởng cho 3 
cá nhân tiểu biểu ở các khối 
dự thi và giải trình bày công 
phu cho 2 thí sinh. 

Mặc dù không tránh khỏi 
những hạn chế trong lần đầu 

tổ chức; song, có thể khẳng 
định rằng, cuộc thi “Công 
dân tỉnh Hà Tĩnh với bình 
đẳng giới” đã thành công 
ngoài mong đợi. Kết quả 
cuộc thi đã phản ánh sự quan 
tâm của cấp ủy đảng, chính 
quyền; sự nỗ lực của BTC 
cuộc thi các cấp. Đây cũng 
là dịp để mỗi một công dân 
Hà Tĩnh thể hiện hiểu biết, 
tinh thần trách nhiệm, thay 
đổi tư duy, nhận thức về vấn 
BĐG, xóa bỏ dần tư tưởng 
“trọng nam, khinh nữ”..., 
hướng đến hành động tích 
cực, thúc đẩy việc thực hiện 
các mục tiêu BĐG tại các địa 
phương, đơn vị và trong mỗi 
cộng đồng dân cư. 

 Cuộc thi “Công dân tỉnh 
Hà Tĩnh với bình đẳng giới” 
đã khép lại, nhưng dư âm của 
những bài viết, những kiến 
nghị, đề xuất đầy tâm huyết, 
trách nhiệm của các thí sinh 
là thông điệp đòi hỏi chúng 
ta cần phải quan tâm hơn đến 
công tác BĐG. Vì vậy, sau 
cuộc thi các ngành, các cấp, 
ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội cần tiếp tục tuyên truyền, 
vận động cán bộ, nhân dân 
thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của nhà nước và của tỉnh 
về BĐG, phòng chống bạo 
lực, gia đình..., qua đó xây 
dựng những “tế bào” thực sự 
khỏe mạnh, góp phần thực 
hiện mục tiêu: “Dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh” như Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI đã đề ra.

S.H
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 Kết quả thu thập thông 
tin về BLGĐ trên địa bàn 
Hà Tĩnh từ năm 2009 - 2011 
cho thấy, bạo lực gia đình 
xảy ra với nhiều hình thức. 
Trong số 2.512 vụ được báo 
cáo (năm 2009 xảy ra 943 
vụ, 2010: 921 vụ, 2011: 648 
vụ) hầu hết đều liên quan đến 
bạo hành về thể xác. Không 
chỉ làm cho các mái ấm gia 
đình thiếu tình thương, sự 
đầm ấm, bạo lực gia đình còn 
là một trong những nguyên 
nhân dẫn đến sự chia lìa, tang 
tóc. Điển hình như các vụ: 
chồng giết vợ ở Việt Xuyên 
(Thạch Hà), Thuận Lộc (TX 
Hồng Lĩnh), bố mẹ giết con 
ở Đức Lĩnh (Vũ Quang), con 
giết cha đẻ ở Hồng Lộc (Can 
Lộc); đánh vợ và con gái đến 
chấn thương sọ não ở Xuân 
Thành, Nghi Xuân… 

Quả thật, BLGĐ đang là 
vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng 
không nhỏ đến sự bình yên 
của toàn xã hội. Trước thực 
trạng đó, Sở VH-TT&DL 
Hà Tĩnh đã phối hợp cùng 
các đơn vị, địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến Luật phòng chống 
BLGĐ và các văn bản pháp 

luật liên quan; tập huấn 
nghiệp vụ cho các CLB, đội 
phòng chống BLGĐ, tổ tư 
vấn, hòa  giải ở các thôn xóm, 
khối phố..., góp phần phòng  

ngừa và đẩy lùi BLGĐ trên 
nhiều hình thức. Trong 5 
năm, sở đã phối hợp tổ chức 
20 buổi tập huấn, phát 6.000 
tờ rơi, xây dựng và thực hiện 
3.156 lượt loa truyền thanh 
huyện, xã… có nội dung về 
phòng, chống BLGĐ. Trong 
đó, Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh, 
trang thông tin điện tử www.
vanhoahatinh.gov.vn đã 

đưa tin, phối hợp thực hiện 
nhiều chương trình, chuyên 
trang, chuyên mục về công 
tác gia đình và phòng, chống 
BLGĐ. Trong quá trình thực 

hiện, Sở đã lồng ghép nội 
dung tuyên truyền cùng với 
các hoạt động của đoàn thể, 
phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn 
hóa”; phong trào xây dựng 
Nông thôn mới... Nhờ đó, nội 
dung tuyên truyền lan tỏa sâu 
rộng hơn trong cộng đồng 
dân cư.

Đặc biệt trong thời gian từ 

Gia đình là tế bào của xã hội. Nhưng những năm gần đây, mặt trái của cơ 
chế thị trường, quá trình đô thị hóa, sự gia nhập của lối sống hiện đại đã tác động 
không nhỏ đến chất lượng của những “tế bào” ấy. Trong đó, các sự việc đau lòng 
bắt nguồn từ bạo lực gia đình (BLGĐ) đã và đang trở thành nguy cơ đe dọa sự bền 
vững của gia đình người Việt.

Chung tay đẩy lùi các hình thức bạo lực gia đình
Ái VâN

Sở VHTT và Du lịch Hà Tĩnh
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2008 - 2010, Sở đã triển khai 
thí điểm mô hình can thiệp 
phòng chống BLGĐ ở Đức 
Thuận (thị xã Hồng Lĩnh). 
Năm 2009, 2010, Sở tiếp tục 
xây dựng mô hình này tại 
các xã: Thái Yên (Đức Thọ), 
Kỳ Xuân (Kỳ Anh) và Phú 
Phong (Hương Khê). Các mô 
hình lấy CLB gia đình phát 
triển bền vững để tập hợp các 
hộ dân trong cộng đồng tham 
gia sinh hoạt, cùng chia sẻ 
kinh nghiệm, kiến thức về đời 
sống, phòng, chống BLGĐ và 
các tệ nạn xã hội, xây dựng 
gia đình đạt chuẩn văn hóa. 
Mỗi câu lạc bộ có số lượng 
thành viên từ 20-40 gia đình, 
1 nhóm (đội) thực hiện nhiệm 
vụ can thiệp, xử lý các vụ việc 
BLGĐ xảy ra trên địa bàn 
theo quy định. Các thành viên 
của gia đình đều có thể tham 
gia sinh hoạt CLB, không 
giới hạn độ tuổi, giới tính, 
nghề nghiệp... Nội dung sinh 
hoạt được xây dựng phong 
phú, trong đó chú trọng tuyên 
truyền chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước và 
gia đình; giáo dục đạo đức, 
văn hoá, truyền thống dân 
tộc, gia đình, dòng họ; cách 
thức ứng xử, giải quyết mâu 
thuẫn giữa các thành viên 
trong gia đình; chăm sóc sức 
khoẻ người già, phụ nữ và trẻ 
em;  phòng, chống BLGĐ và 
các tệ nạn xã hội; giáo dục 
kiến thức, kỹ năng cho thanh 
niên chuẩn bị kết hôn và mới 
kết hôn; thực hiện KKHGĐ, 
chăm sóc SKSS, sức khỏe bà 
mẹ và trẻ em;  phổ biến kiến 

thức, công nghệ mới trong 
trồng trọt, chăn nuôi, vay 
và sử dụng vốn vay để phát 
triển kinh tế gia đình... Hình 
thức sinh hoạt cũng rất phong 
phú, như: nói chuyện chuyên 
đề, lồng ghép các hoạt động 
truyền thông về lĩnh vực gia 
đình vào các hoạt động phát 
triển kinh tế gia đình; tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao, cuộc thi về 
kiến thức, kỹ năng tổ chức 
đời sống gia đình; tham quan 
học tập mô hình câu lạc bộ ở 
địa bàn khác; sinh hoạt theo 
chủ đề dưới hình thức hái hoa 
dân chủ...

Trong quá trình thực 
hiện, Ban chỉ đạo thường 
chú trọng đến việc vận động 
các hội viên là nam giới. Bởi 
không ai có thể thay đổi hành 
vi BLGĐ của nam giới tốt 
hơn chính bản thân họ. Anh 
Nguyễn Xuân Minh (khối 6 
phường Đức Thuận, thị xã 
Hồng Lĩnh) chia sẻ: Từ khi 
tham gia CLB này, nam giới 
chúng tôi cảm thấy rất có ý 
nghĩa, hiểu rõ các hành vi 
có thể vi phạm Luật phòng 
chống BLGĐ, từ đó kiềm 
chế, làm chủ được bản thân 
hơn trong những lúc giận dữ. 

Có thể nói, sau 5 năm tổ 
chức, thực hiện và triển khai 
các nội dung, yêu cầu của mô 
hình, tình hình bạo lực gia 
đình ở các địa phương giảm 
hơn, góp phần giữ gìn, đảm 
bảo ANTT, nâng cao số lượng 
và chất lượng gia đình văn 
hóa. Chị Nguyễn Thị Khoa 
(khối 7, xã Kỳ Xuân - Kỳ 

Anh) vui vẻ tâm sự: “Chồng 
tôi trước đây hay rượu chè, 
về nhà thường xuyên mạt sát 
vợ con, đập phá tài sản… Kể 
từ ngày huyện triển khai mô 
hình phòng chống BLGĐ ở 
xã, anh ấy đã thay đổi; tiếng 
cười và sự ấm áp đã trở lại với 
gia đình tôi”. Hiệu quả mô 
hình càng được khẳng định 
qua những con số: đến nay, 
toàn tỉnh có 232.330/344.316 
hộ gia đình văn hóa, 1.200 hộ 
gia đình văn hóa tiêu biểu, 16 
gia đình văn hóa tiêu biểu dự 
tổng kết 5 năm Gia đình văn 
hóa tiêu biểu toàn quốc.

Sự vào cuộc tích cực của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền 
và các ban ngành, đơn vị 
trong thời gian qua đã mang 
lại kết quả tích cực, kiềm chế 
có hiệu quả nạn BLGĐ. Tuy 
vậy, trên địa bàn tỉnh ta nạn 
BLGĐ vẫn còn phổ biến. Ở 
hầu hết các huyện, thành vẫn 
chưa có các trung tâm phòng 
chống bạo lực để bảo vệ 
nguời bị hại. Các hình thức 
xử lý BLGĐ chủ yếu mới 
dừng lại ở mức cảnh cáo, 
khuyên răn...  Hưởng ứng 
chủ đề gia đình năm 2012: 
“Xây dựng gia đình là vấn đề 
lớn hết sức chú trọng của cả 
dân tộc và thời đại”, ngành 
VH-TT&DL sẽ nỗ lực chung 
tay cùng các cấp, ban, ngành 
khác đẩy lùi các hình thức 
bạo lực gia đình để mỗi gia 
đình thực sự là những tế bào 
khỏe, góp phàn tạo nên xã hội 
lành mạnh, văn minh.

qA.V
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Thực hiện chủ trương, 
chính sách của Đảng, 
Nhà nước, Nghị quyết 

Đại hội X Công đoàn Việt 
Nam và Nghị quyết Đại hội 
XVI Công đoàn Hà Tĩnh, trong 
những năm qua, phong trào nữ 
CNVCLĐ và bình đẳng giới 
của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã 
đạt được những thành tựu to 
lớn. Lực lượng nữ CNVCLĐ 
đã phát huy truyền thống đoàn 
kết, tích cực học tập, lao động, 
sáng tạo, đạt nhiều thành tích 
xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị - kinh tế, văn hóa - xã 
hội…, góp phần quan trọng 
xây dựng gia đình ấm no, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, 
thực hiện mục tiêu “Dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 
30.476 nữ CNVCLĐ, chiếm 
tỷ lệ 50,54% trong tổng 
số CNVCLĐ. Đội ngũ nữ 
CNVCLĐ ngày càng phát 
triển về mọi mặt, nhiều chị 
được đào tạo cơ bản, có trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, 
ngoại ngữ, tay nghề giỏi, 
nhanh chóng tiếp cận với công 
nghệ tiên tiến: Năm 2007 có 
12.115 chị có trình độ đại học, 
cao đẳng, 146 chị có trình 
độ trên đại học; đến nay có 
16.858 chị có trình độ đại học, 
cao đẳng, 282 chị có trình độ 
trên đại học; 257 chị có trình 

độ cử nhân, cao cấp chính trị. 
Nhiều chị hiện nay giữ các 
chức vụ quan trọng trong các 
cơ quan Đảng, chính quyền, 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
doanh nghiệp… Hầu hết các 
chị đã phát huy được năng 
lực, trình độ của mình hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần đáng kể vào sự phát 
triển KT-XH của tỉnh.

Nhận thức sâu sắc về vai 
trò, trách nhiệm của mình và 
để phong trào đi đúng hướng, 
trong quá trình tổ chức chỉ 
đạo, các cấp công đoàn luôn 
tranh thủ sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo 
điều kiện của các cấp chính 
quyền, chuyên môn và luôn 

bám sát các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng về công tác cán 
bộ nữ. Trong hoạt động, các 
cấp công đoàn luôn gắn các 
phong trào thi đua như: “Lao 
động giỏi”, “Lao động sáng 
tạo”, “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”, “Phụ nữ tích cực 
học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng gia đình hạnh phúc” 
và thực hiện việc “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”... để động viên 
nữ CNVCLĐ hăng hái thi 
đua lao động sản xuất, công 
tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Nhân các ngày lễ, các sự 
kiện chính trị trọng đại của 

Liên đoàn Lao động tỉnh với công tác vận động 
nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

NGUyễN THị ĐàO
Phó Trưởng Ban VSTBCPN LĐLĐ tỉnh

Ông Trần Đắc Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN 
liên đoàn phát biểu khai mạc lớp tập huấn
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đất nước, các cấp công đoàn 
đã phát động các đợt thi đua 
chào mừng, tổ chức các hoạt 
động lồng ghép với nhiều nội 
dung phong phú, thiết thực, 
thể hiện qua các hội thi như: 
“Tìm hiểu kiến thức pháp 
luật, kiến thức gia đình”, “Thi 
tiếng hát CNVCLĐ”, “Nữ 
công gia chánh”, “Cô giáo 
tài năng duyên dáng”, “Giao 
tiếp ứng xử”, “Nét đẹp nữ 
CNVCLĐ”… Bên cạnh đó, 
công đoàn các cấp đã tổ chức 
các cuộc hội thảo: “Đóng góp 
ý kiến trong phong trào công 
nhân và Công đoàn Hà Tĩnh”, 
20 năm thực hiện phong trào 
thi đua “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”; lấy ý kiến đóng góp 
những nội dung liên quan đến 
nữ CNVCLĐ trong Dự thảo 
sửa đổi Bộ luật lao động, Luật 
Công đoàn; hội thảo đóng góp 
ý kiến các văn kiện Đại hội 
phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XIV, 
Đại hội phụ nữ toàn quốc lần 
thứ XI và sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ Hội; gặp mặt biểu 
dương các gia đình CNVCLĐ 
tiêu biểu… Qua đó, động viên 
kịp thời các gương điển hình 
tiên tiến và nâng cao năng lực 
tổ chức cho cán bộ nữ công 
các cấp.

5 năm qua, các cấp công 
đoàn đã tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước liên 
quan đến phụ nữ và trẻ em, 
chính sách dân số; nói chuyện 
chuyên đề về giới, kiến thức 
gia đình, Luật Bình đẳng 
giới, Luật Phòng chống bạo 
lực gia đình cho 92.463 lượt 
nữ CNVCLĐ… Các hoạt 

động nhân đạo từ thiện trong 
nữ CNVCLĐ luôn được các 
cấp công đoàn quan tâm. 
5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã 
trợ cấp cho 9.123 lượt nữ 
CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, các cháu bị tim 
bẩm sinh, bị nhiễm chất độc 
dioxin, tàn tật, mồ côi…với 
số tiền 2.731.580.000 đồng; 
hỗ trợ xây dựng mới 313 nhà 
“Mái ấm Công đoàn” và sửa 
chữa, nâng cấp 15 nhà với 
tổng số tiền 3.932.000.000 
đồng, trong số đó hầu hết là 
nữ CNVCLĐ… 

Kết quả bình xét phong 
trào thi đua 5 năm qua, đã có 
2.935 chị được Chính phủ, bộ, 
ngành, đoàn thể Trung ương 
và tỉnh tặng bằng khen; trên 
126.000 lượt chị đạt danh hiệu 
“Giỏi việc nước, đảm viêc 
nhà” các cấp, 34 chị đư ợc Nhà 
nư ớc tặng thưởng Huân chư-
ơng Lao động các hạng, 12 
chị được phong tặng Nhà giáo 
ư u tú, thầy thuốc ưu tú; 10 chị 
đư ợc Tổng LĐLĐ Việt Nam 
và Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam tặng bằng Lao động 
sáng tạo và giải thưởng Phụ 
nữ sáng tạo; 3.572 lượt chị có 
đề tài sáng kiến kinh nghiệm 
được công nhận, 13.291 lư ợt 
chị đat danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua các cấp… Riêng Ban Nữ 
công LĐLĐ tỉnh 2 lần được 
Thủ tướng Chính Phủ tặng 
bằng khen, Nhà nư ớc tặng 
thưởng Huân chư ơng Lao 
động hạng Ba, Tổng LĐLĐ 
Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ 
thi đua xuất sắc và nhiều bằng 
khen khác… Đó là những kết 
quả không nhỏ góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết 11/

NQ-BCT của Bộ chính trị về 
công tác phụ nữ thời kỳ đẩy 
mạnh CNH-HĐH đất nước.

Để chuẩn bị nhân sự cho 
Đại hội công đoàn các cấp 
nhiệm kỳ 2013-2018, bám 
sát chương trình mục tiêu 
quốc gia về bình đẳng giới 
giai đoạn 2011- 2020 của tỉnh 
và phương hướng nhiệm vụ 
trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh 
đã có Kế hoạch số 04/KH- 
LĐLĐ, chỉ đạo: BCH Công 
đoàn mỗi cấp cần có 3 độ tuổi 
(dưới 40 tuổi, từ 40 tuổi đến 
50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên), 
đảm bảo tính phát triển, kế 
thừa, trẻ hóa và phát triển theo 
chiều hướng tăng cường cán 
bộ nữ, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% 
nữ tham gia Ban Chấp hành 
công đoàn các cấp; phấn đấu 
đạt tỷ lệ 30% cán bộ nữ trong 
tổng số cán bộ công đoàn các 
cấp được quy hoạch; 30% trở 
lên nữ CNVCLĐ trong tổng 
số người được đào tạo, nâng 
cao trình độ học vấn, chuyên 
môn, nghiệp vụ, tay nghề; các 
công đoàn cơ sở, cấp trên trực 
tiếp cơ sở có 50% lao động nữ 
trở lên phải có lãnh đạo công 
đoàn chủ chốt là nữ; các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp 
có tổ chức công đoàn có 30% 
lao động nữ trở lên nhất thiết 
phải có cán bộ nữ lãnh đạo 
chủ chốt được công đoàn giới 
thiệu; 35% trở lên nữ cán bộ 
công chức, viên chức được 
bồi dưỡng về chính trị, tin 
học, ngoại ngữ trong các khóa 
học, nâng tỷ lệ nữ được đào 
tạo trong và ngoài nước. 

N.T.Đ
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Cùng với sự chuyển đổi 
của nền kinh tế thị trường 
theo định hướng XHCN, 
những năm qua, tuy có sự 
biến động, chuyển dịch cơ 
cấu lao động nhưng lực 
lượng lao động nữ vẫn có 
xu hướng gia tăng; đội ngũ 
cán bộ nữ giữ vị trí quan 
trọng trong các cơ quan 
Đảng, chính quyền, doanh 
nghiệp và các tổ chức khác 
chiếm tỷ lệ ngày càng cao. 
Cùng chung trong xu thế 
đó, số lượng cán bộ Đoàn là 
nữ ở các cấp trong toàn tỉnh 
cũng tăng lên. Nhiệm kỳ 
2007 - 2012, có 8/41 nữ cán 
bộ Đoàn tham gia Ban chấp 
hành (BCH) Tỉnh Đoàn 
(chiếm 19,5%); 3/11 đồng 
chí nữ tham gia Ban Thường 
vụ (BTV) Tỉnh Đoàn (chiếm 
27,27%). Tại cơ quan Tỉnh 
Đoàn có 18 đồng chí cán bộ 
nữ, trong đó có 1 đồng chí 
Phó Bí thư thường trực và 
7 đồng chí giữ vị trí trưởng, 
phó các Ban (vừa qua đã có 2 

đồng chí trưởng thành, trong 
đó có 1 đồng chí giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Sở Nội 
vụ). Ở các huyện, thị, thành 
Đoàn và Đoàn trực thuộc, 
tính đến tháng 6/2012, tỷ 
lệ nữ tham gia BCH chiếm 
25%, tham gia BTV chiếm 
22,9%; có 4 đồng chí trưởng 
thành chuyển công tác, giữ 
vị trí cán bộ chủ chốt ở các 
cơ quan, ban, ngành cấp 
huyện. Ở cấp xã, tỷ lệ nữ 
tham gia BCH Đoàn chiếm 

35,2%, tham gia BTV chiếm 
33,3%. Trong đợt bầu cử 
Đại biểu Quốc hội, HĐND 
các cấp, toàn tỉnh có 283 cán 
bộ Đoàn trúng cử, trong đó 
có 25 đồng chí là nữ.

Ngoài ra, có rất nhiều 
nữ cán bộ Đoàn đã trưởng 
thành từ các nhiệm kỳ trước, 
hiện đang giữ các vị trí quan 
trọng, chủ chốt trong các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể 
các cấp. Chỉ tính riêng ở 
cấp tỉnh đã có 8 đồng chí; 

ĐOÀN THANH NIÊN HÀ TĨNH
VỚI CÔNG TÁC VÌ SỰ TIẾN Bộ, PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ

NGUyễN XUâN HùNG 
Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ 
nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, Nhà nước ta cũng đã 
ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình 
đẳng giới, phát huy được năng lực của mình đóng góp cho đất nước. Vị thế của người 
phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình đã và đang được nâng cao. 
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trong đó 1 đồng chí là Bí thư 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, 1 đồng chí Phó 
chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 
1 đồng chí Phó Giám đốc 
Sở. Đây là một trong những 
minh chứng sống động, là 
kết quả đáng mừng trong 
việc thực hiện Nghị quyết 
11-NQ/T.Ư về công tác phụ 
nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-
HĐH đất nước của tổ chức 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Hà Tĩnh.

Để có được kết quả đó, 
trong thời gian qua, BTV 
Tỉnh đoàn đã chú trọng chỉ 
đạo, triển khai thực hiện 
chương trình vì sự tiến bộ 
phụ nữ (VSTBPN) của tỉnh 
và đã tạo được bước chuyển 
rõ nét về quan điểm, nhận 
thức, trách nhiệm của các 
cấp bộ Đoàn đối với kế 
hoạch hành động VSTBPN. 
Công tác tham mưu, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện kế 
hoạch hành động VSTBPN 
có nhiều đổi mới. Các cấp 
bộ Đoàn, các đơn vị cấp II 
Tỉnh Đoàn đã sáng tạo, lồng 
ghép nội dung VSTBPN vào 
chương trình công tác Đoàn, 
phong trào thanh thiếu nhi 
của tỉnh. Công tác đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ chuyên môn 
cho cán bộ nữ được quan 
tâm, làm tốt. Nhiệm kỳ 2007 
- 2012, có gần 1.000 cán bộ 
Đoàn các cấp được cử đi học 

nâng cao trình độ chuyên 
môn, tham gia các lớp tập 
huấn kỹ năng công tác thanh 
thiếu nhi, chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, xây dựng mô 
hình kinh tế thanh niên. Tính 
riêng đội ngũ BCH Đoàn 
cấp huyện và cấp tỉnh đã có 
4 đồng chí nữ được cử đi 
học cao cấp chính trị tại Học 
viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh, 6 
đồng chí theo học các khóa 
đào tạo sau đại học. Việc 
phát hiện, bồi dưỡng cán bộ 
thông qua phong trào, thực 
tiễn hoạt động đưa vào quy 
hoạch nguồn cán bộ được 
coi là nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng, có ảnh hưởng 
tích cực đến quá trình phấn 
đấu, rèn luyện của đội ngũ 
cán bộ nữ. Trong quy hoạch 
cán bộ Đoàn giai đoạn 2012 
– 2020 của Tỉnh Đoàn, số 
cán bộ nữ được quy hoạch 
chức danh Bí thư chiếm tỷ 
lệ 4/22 đồng chí (18,18%), 
chức danh Phó Bí thư có 8/40 
đồng chí (20%), chức danh 
ủy viên BTV có 20/78 đồng 
chí (25,6%), tham gia BCH 
có 23/87 đồng chí (26,4%). 
Với sự quan tâm, tạo điều 
kiện thuận lợi của cơ quan, 
đơn vị, đội ngũ cán bộ nữ có 
tư tưởng chính trị ổn định, 
nhận thức đúng đắn, có ý 
thức phấn đấu trong công 
việc, giỏi việc nước, đảm 
việc nhà; được quan tâm, 

tham gia nhiều hoạt động, 
sân chơi bổ ích để giao lưu, 
học hỏi lẫn nhau, đặc biệt là 
nhân các sự kiện quan trọng, 
kỷ niệm các ngày: Quốc tế 
phụ nữ (8/3), Gia đình Việt 
Nam (28/6), Phụ nữ Việt 
Nam (20/10),... 

Tuy nhiên, trong quá 
trình thực hiện vẫn còn 
một số khó khăn, hạn chế 
cần  khắc phục, đó là: các 
chế độ chính sách, mục tiêu 
quốc gia của Nhà nước đã 
ban hành vì sự tiến bộ của 
phụ nữ có lúc, có nơi chưa 
triển khai đồng bộ; một số 
cấp uỷ đảng, chính quyền, 
đoàn thể chưa thực sự quan 
tâm đến cán bộ nữ. Công 
tác vì sự tiến bộ của phụ nữ 
chưa được thực hiện đúng 
mức; việc đề bạt cán bộ nữ 
ở các cấp vẫn còn bất cập; 
tỷ lệ nữ tham gia vào cấp uỷ, 
chính quyền, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý ở các cấp, các 
ngành còn thấp so với tỷ lệ 
lao động nữ và so với nam 
giới ở các cương vị lãnh đạo. 
Tư tưởng trọng nam hơn nữ 
còn khá phổ biến, gánh nặng 
gia đình cũng làm cản trở sự 
tiến bộ của phụ nữ. Một số 
cơ sở  Đoàn chưa xây dựng 
chương trình hành động vì 
sự tiến bộ của nữ thanh niên 
gắn với công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu niên 
ở địa phương, đơn vị. Cán 
bộ của Ban VSTBPN đều 
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kiêm nhiệm, thời gian dành 
cho hoạt động VSTBPN 
chưa nhiều. 

Để khắc phục khó khăn 
và đưa việc thực hiện kế 
hoạch hành động VSTBPN 
của tỉnh nhà đạt kết quả 
cao hơn, trong nhiệm kỳ tới 
(2012 - 2017), BTV Tỉnh 
Đoàn và các cấp bộ Đoàn 
sẽ tiếp tục quan tâm và thực 
hiện có hiệu quả các giải 
pháp sau: 

Một là, tiếp tục tăng 
cường tuyên truyền phổ biến 
pháp luật, các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà 
nước VSTBPN và bình đẳng 
giới thông qua các kênh 
thông tin, tuyên truyền như 
Báo, Đài trung ương và địa 
phương, các trang thông tin 
điện tử, bản tin của các địa 
phương, đơn vị; tổ chức diễn 
đàn, tọa đàm, lồng ghép nội 
dung trong sinh hoạt định 
kỳ của Đoàn...

Hai là, nâng cao nhận 
thức, vị thế của nữ thanh niên 
trong mọi lĩnh vực của cuộc 
sống; tăng cường sự tham 
gia quản lý của phụ nữ, thực 
hiện nguyên tắc bình đẳng 
giữa nam và nữ; lồng ghép 
cơ chế, chính sách cụ thể về 
độ tuổi trong quy hoạch, đào 
tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ 
nữ công chức và trong công 
tác quy hoạch, thực hiện 
quy hoạch nhân sự tham gia 
BCH, BTV Đoàn cấp cơ sở 

và cấp huyện đảm bảo tỷ lệ 
nữ ít nhất là 15%, tham gia 
BCH Tỉnh Đoàn không dưới 
25%. 

Ba là, chủ động phối 
hợp với các ban, ngành, đơn 
vị liên quan tiếp tục triển 
khai, thực hiện có hiệu quả 
các nội dung, nhiệm vụ giải 
pháp thực hiện Nghị quyết 
11/NQ-TW ngày 27/4/2007 
của Bộ Chính trị về công tác 
phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
CNH-HĐH đất nước gắn 
với đẩy mạnh phong trào thi 
đua “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà” trong nữ cán bộ, 
CNVC, lao động; động viên 
khích lệ đội ngũ cán bộ nữ, 
lực lượng lao động nữ thi 
đua nâng cao năng suất lao 
động, hiệu quả công tác, 
góp phần vào việc hoàn 
thiện chuẩn mực người 
phụ nữ Việt Nam trong 
sự nghiệp CNH-HĐH quê 
hương, đất nước. 

Bốn là, nâng cao năng 
lực và hiệu quả hoạt động 
của Ban VSTBPN, củng 
cố, kiện toàn Ban VSTBPN 
trong hệ thống công đoàn; 
phát hiện bồi dưỡng tài năng 
trong nữ các lĩnh vực; giới 
thiệu những cán bộ nữ đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện đưa 
vào nguồn quy hoạch cán 
bộ Đoàn; tích cực tham mưu 
cho cấp uỷ Đảng, chính 
quyền các cấp trong việc 
quy hoạch, đào tạo nguồn 

cán bộ nữ. 
Năm là, thường xuyên 

quan tâm, chăm lo quyền và 
lợi ích chính đáng của phụ 
nữ, tạo môi trường thuận lợi 
cho phụ nữ rèn luyện, phấn 
đấu và trưởng thành; chú 
trọng tổ chức các hoạt động, 
sân chơi bổ ích cho phụ nữ 
tham gia nhân kỷ niệm các 
sự kiện quan trọng, ngày 
Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày 
Gia đình Việt Nam (21/6), 
ngày thành lập Hội LHPN 
Việt Nam (20/10)…

Bình đẳng giới, VSTBPN 
là một yêu cầu khách quan 
của sự nghiệp đẩy mạnh 
CNH-HĐH đất nước, phù 
hợp với xu thế phát triển của 
thời đại. Bên cạnh sự quan 
tâm, tạo điều kiện của Đảng, 
Nhà nước, của các cơ quan, 
đơn vị, bản thân phụ nữ phải 
nỗ lực vươn lên, khẳng định 
khả năng, vai trò quan trọng 
của mình, đồng thời đấu 
tranh để đạt được sự bình 
đẳng thực sự giữa nam và 
nữ trong giai đoạn hiện nay, 
nâng cao vị thế của phụ nữ, 
tham gia xây dựng tổ chức 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
ngày càng phát triển, vững 
mạnh; góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu phát triển 
kinh tế, chính trị xã hội của 
quê hương, đất  nước trong 
thời kỳ đẩy mạnh tiến trình 
CNH, HĐH.

N.X.H
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T hực hiện nội 
dung ký kết 
giữa Hội LHPN 

Hà Tĩnh và Ngân hàng chính 
sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, 
từ năm 2004 đến nay, các cấp 
Hội phụ nữ đã triển khai có 
hiệu quả chương trình ủy thác 

cho vay hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác. 

Để chương trình thực 
sự phát huy tác dụng, Hội 
LHPN Hà Tĩnh chỉ đạo các 
cấp hội tập trung vào các hoạt 
động: tuyên truyền, tập huấn 
các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà 
nước, các quy định của Ngân 
hàng về tín dụng cho vay hộ 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác; hướng dẫn thành 
lập tổ tiết kiệm và vay vốn 
(TK&VV), thực hiện quy 
trình cho vay đối với các thành 
viên tổ TK&VV; đôn đốc thu 
gốc, lãi, tiền tiết kiệm đạt tỷ 
lệ 99,58%. Công tác kiểm tra, 
giám sát được tăng cường và 
kịp thời xử lý dứt điểm các 
trường hợp nợ quá hạn. Hồ 
sơ sổ sách, các chứng từ lưu 
trữ đầy đủ, nghiêm túc, khoa 
học, đảm bảo nguyên tắc tài 
chính... Đến 30/4/2012, tổng 
dư nợ qua tổ chức Hội phụ 
nữ đạt trên 969 tỷ đồng cho 
49.891 hộ vay, nợ quá hạn 
0,42%. Chất lượng tín dụng 

ngày càng được nâng lên, 
tạo cơ hội cho các hộ phụ 
nữ nghèo, phụ nữ chính sách 
được tiếp cận nguồn vốn lãi 
suất ưu đãi phát triển kinh tế, 
từng bước thoát nghèo, vươn 
lên trở thành hộ khá, giàu. 
Tiêu biểu như các chị: Trần 

Thị Hoa (Thạch Hải -Thạch 
Hà), Nguyễn Thị Sinh (Thạch 
Bằng - Lộc Hà)… Mặt khác, 
thông qua hoạt động ủy thác, 
kỹ năng quản lý, điều hành, 
nghiệp vụ tài chính, lập kế 
hoạch của đội ngũ cán bộ Hội 
LHPN các cấp không ngừng 
được nâng cao.  

Đạt được những kết quả 
đó, hàng năm, các cấp Hội 
đã chủ động phối hợp với 
NHCSXH xây dựng chương 
trình hoạt động, kế hoạch 

kiểm tra giám sát, triển khai 
thực hiện đến tận cơ sở Hội. 
Trong năm 2012, Hội LHPN 
tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm 
tra do 4 đồng chí Thường trực 
làm trưởng đoàn, phối hợp 
cùng đại diện NHCSXH trực 
tiếp làm việc, kiểm tra tại 45 

xã, phường, thị trấn, 165 tổ 
vay vốn, 671 thành viên của 
12 huyện, thành, thị. Qua đó, 
Hội LHPN và NHCSXH tỉnh 
đánh giá tình hình, kết quả 
triển khai, phát hiện những 
tồn tại, hạn chế trong công tác 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 
đưa ra các giải pháp thúc đẩy 
các hoạt động phối hợp đạt 
hiệu quả cao. Bên cạnh đó, 
2 bên thường xuyên tổ chức 

Hiệu quả CHươNg trìNH ủy tHáC CHo Vay Hộ 
NgHèo Và CáC Đối tượNg CHíNH sáCH kHáC

qua tổ CHứC Hội pHụ Nữ

Hội nghị Sơ kết Chương trình uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác giữa Hội LHPN và Ngân hàng CSXH tỉnh giai đoạn 
2011-2012

(Xem tiếp trang 20)
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 Hiện nay, thực trạng dân 
số già hóa đang có xu hướng 
tăng nhanh. Tại Hà Tĩnh, tỷ lệ 
Người cao tuổi chiếm gần 10% 
dân số trong tỉnh, trong đó tỷ 
lệ phụ nữ cao tuổi gần 60%, 
phụ nữ nghèo làm chủ hộ trên 
21.000 chị. Trước thực trạng 
đó, tháng 6/2010, Hội LHPN 
Hà Tĩnh đồng loạt triển khai 
thành lập 43 mô hình CLB 
“Liên thế hệ tự giúp nhau” 
tại 20 xã của 4 huyện: Kỳ 
Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà và 
Nghi Xuân, với 2.370 thành 
viên gồm nhiều độ tuổi (từ 18 
đến trên 70 tuổi) và điều kiên 
kinh tế khác nhau. Đây là mô 
hình mới với phương pháp 
tiếp cận sáng tạo và khá toàn 
diện trong các vấn đề nâng 
cao nhận thức, chăm sóc sức 
khoẻ (CSSK), hỗ trợ tinh 
thần, phát triển kinh tế, nâng 
cao năng lực… cho phụ nữ 
và NCT với chuỗi các hoạt 
động: truyền thông nâng cao 
nhận thức và CSSK, giám 
sát và vận động chính sách, 
đầu tư vốn vay phát triển sản 
xuất - chăn nuôi, hỗ trợ cộng 
đồng… 

Nâng cao quyền và bảo 
vệ quyền cho NCT, đặc biệt 

là phụ nữ cao tuổi là một 
trong những hoạt động mang 
tính chiến lược, bền vững và 
quan trọng hàng đầu. Để góp 
phần thực hiện tốt mục tiêu 
này, trong 2 năm qua, Hội đã 
phối hợp tổ chức 240 buổi 
truyền thông về luật pháp và 
các chính sách liên quan đến 
NCT, bình đẳng giới, chính 
sách an sinh xã hội; tổ chức 
khảo sát, nắm bắt tình hình 
về việc thực hiện quyền bình 
đẳng giới, quyền của người 
cao tuổi tại các thôn, xóm có 
CLB hoạt động; tổ chức các 
hội thảo về vận động chính 
sách tại cấp CLB, cấp huyện 
để đề xuất, kiến nghị với cấp 
ủy, chính quyền địa phương, 
các ban, ngành liên quan 
giải quyết các thủ tục vướng 
mắc, thực hiện đầy đủ, kịp 
thời các chế độ, chính sách 
đối với NCT nói chung và 
PN nói riêng.

Xác định nâng cao sức 
khỏe là một trong những vấn 
đề thiết yếu nhất đối với phụ 
nữ nghèo và NCT, các cấp Hội 
phối hợp với các Trung tâm y 
tế, Trạm y tế xã và đội ngũ y, 
bác sỹ tổ chức truyền thông 
2 tháng/1 lần về cách phòng, 

chống các bệnh thường gặp ở 
người cao tuổi; tổ chức khám 
sức khoẻ định kỳ 2 đợt/năm 
để kịp thời phát hiện và tư 
vấn cách phòng và điều trị 
bệnh; huy động nguồn lực từ 
các tổ chức phi chính phủ hỗ 
trợ 50% tiền mua thẻ BHYT... 
2 năm qua, đã có 11.250 lượt 
thành viên của 43 CLB được 
khám sức khoẻ định kỳ 2 
lần/năm; tổ chức 480 buổi 
truyền thông về CSSK; hỗ trợ 
150.800 ngàn đồng mua 754 
thẻ BHYT cho thành viên cận 
nghèo và khó khăn; có 395 
tình nguyện viên chăm sóc, tư 
vấn sức khỏe tại nhà cho 352 
NCT cô đơn, bệnh tật; 43/43 
CLB đã được trang bị cân và 
máy đo áp huyết áp...

Với 70% thành viên 
CLB là người nghèo và cận 
nghèo, đời sống kinh tế gặp 
nhiều khó khăn nhưng không 
đáp ứng được các tiêu chuẩn 
vay vốn của các ngân hàng 
để đầu tư vào sản xuất chăn 
nuôi. Xuất phát từ thực tế đó, 
Hội đã huy động nguồn lực từ 
các tổ chức, tiền tiết kiệm tự 
nguyện từ các thành viên đã 
giải ngân nguồn vốn gần 4,1 
tỷ đồng với lãi suất từ 1% cho 

Hiệu quả Từ mô HìNH CLB 
                 “LiêN THế Hệ Tự giúP NHau”

Để thu hút, tập hợp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, góp phần 
đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống, năm 2010 Hội LHPN Hà Tĩnh đã xây dựng 

mô hình câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” tại 4 huyện 20 xã điểm trong tỉnh. Sau 
gần 3 năm thực hiện mô hình này đã góp phần nâng cao các quyền năng cho phụ nữ, 

nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ cao tuổi...
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1.759 thành viên CLB vay 
đầu tư sản xuất, chăn nuôi. 
Bên cạnh tạo điều kiện về 
nguồn vốn, Hội phụ nữ còn 
cử cán bộ phối hợp với Ban 
chủ nhiệm các CLB hướng 
dẫn các thành viên xây dựng 
kế hoạch, phương án sản xuất, 
kinh doanh; tập huấn chuyển 
giao khoa học kỹ thuật theo 
nhu cầu; nguồn lãi thu về 
được trích lại làm qũy hoạt 
động của CLB… Sau 2 năm 
thực hiện chương trình, 100% 
thành viên vay vốn phát huy 
hiệu quả, trả dần gốc và lãi 
đầy đủ theo quy định, trong 
đó 50% thành viên vay vốn 
đầu tư sản xuất, chăn nuôi 
cho thu nhập cao trên 10 triệu 
đồng/năm. Nhiều mô hình 
chăn nuôi  trâu, bò, gà, lợn 
tăng trưởng nhanh, với vòng 
vay một năm rưỡi cho thu 
nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. 
Tiêu biểu như các hộ: Nguyễn 
Thị Hoa (CLB số 1, xã Xuân 
Hồng - Nghi Xuân), Nguyễn 
Thị Xu (CLB số 3, xã Thạch 
Bằng - Lộc Hà)… 

Một hoạt động khác được 
Hội đặc biệt quan tâm, đó là 
nâng cao đời sống tinh thần 
cho thành viên CLB.  Hàng 
tháng, 43 CLB tổ chức giao 
lưu văn hóa, văn nghệ, các 
hội thi, hội diễn, thăm hỏi, 
tặng quà cho các thành viên 
gặp khó khăn. Đặc biệt, các 
CLB đã xây dựng chí tiêu, 
mỗi tháng CLB có một công 
trình, phần việc giúp đỡ gia 
đình khó khăn, hoạn nạn, 
chung tay cùng cộng đồng 
thôn xóm tổ chức hoạt động: 
giúp ngày công thu hoạch 
mùa, làm nhà; thu gom rác 
thải tại khuôn viên nhà văn 
hóa, ngõ xóm; nhận đoạn 
đường tự quản… nhằm động 
viên, chia sẻ, giao lưu giữa 
các thành viên CLB, tạo sự 
đoàn kết, gắn bó, tương trợ 
lẫn nhau giữa các thành viên.

Sau hơn 2 năm thực hiện 
thí điểm, mô hình CLB “Liên 
thế hệ tự giúp nhau” đã khẳng 
định sự thành công, mang lại 
hiệu quả rõ nét trong việc 
nâng cao quyền năng cho 

NCT nói chung, phụ nữ cao 
tuổi thiệt thòi nói riêng; góp 
phần nâng cao nhận thức, sức 
khoẻ, cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần cho mỗi thành 
viên và thực hiện thắng lợi 
mục mục tiêu bình đẳng giới. 
Đặc biệt, hoạt động CLB đã 
trở thành sân chơi bổ ích cho 
NCT, thu hút ngày càng nhiều 
người tham gia; tạo sự cố 
kết, chia sẻ, giúp đỡ giữa các 
thành viên trong cộng đồng. 
Qua sinh hoạt CLB, NCT nói 
chung, phụ nữ cao tuổi nói 
riêng ý thức, trách nhiệm hơn 
trong việc bảo vệ, rèn luyện, 
chăm sóc sức khoẻ cho bản 
thân và gia đình; tham gia, 
đóng góp tích cực hơn trong 
các hoạt động của Hội, của 
địa phương… 

Phát huy kết quả đạt được, 
dự kiến trong qúy III/2012, 
Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ nhân 
rộng thêm 40 CLB “Liên thế 
hệ tự giúp nhau” tại một số 
địa bàn khác trong tỉnh.

Đỗ Quyên (Hội LHPN tỉnh)

các cuộc giao ban định kỳ để 
cùng nhau trao đổi tình hình, 
những khó khăn, vướng mắc 
đề xuất các giải pháp và 
hướng giải quyết...

Thời gian tới, Hội phụ 
nữ và NHCSXH sẽ tập trung 
triển khai các hoạt động 

trọng tâm: xây dựng các 

mô hình giảm nghèo bền 
vững, tổ hợp tác, hợp tác xã; 
các chương trình, đề án phát 
triển kinh tế xây dựng nông 
thôn mới; các chính sách an 
sinh xã hội,...

Hoạt động cho vay ủy 
thác qua tổ chức Hội phụ nữ 
đã thực sự thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ của các 
cấp Hội, chăm lo đến quyền 
và lợi ích cho hội viên, phụ 
nữ; góp phần tích cực vào 
mục tiêu giảm nghèo bền 
vững và thực hiện có hiệu 
quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, các chỉ tiêu phát 
triển KT-XH của tỉnh nhà.
Thúy Hằng (Hội LHPN Hà Tĩnh)

Hiệu quả CHươNg trìNH... 
(Tiếp theo trang18)
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Thị xã Hồng Lĩnh có 6 
đơn vị hành chính với diện 
tích tự nhiên 58,55 km2, dân số 
gần 37.000 người; trong đó, tỷ 
lệ hộ nghèo chiếm 5,82%, hộ 
cận nghèo 11,27%. Xác định 
bình đẳng giới là một trong 
những vấn đề chiến lược, thời 
gian qua, bên cạnh tập trung 
các nguồn lực phát triển KT-
XH, giữ vững ANQP, các 
cấp ủy Đảng, chính quyền 
ở thị xã Hồng Lĩnh luôn chú 
trọng đẩy mạnh các hoạt động 
VSTBCPN. 

Cùng với tập trung kiện 
toàn bộ máy có chiều sâu, 
Ban VSTBCPN thị xã đã xây 
dựng và thực hiện Quy chế 
hoạt động đúng quy định. Một 
trong những nội dung được 
quan tâm hàng đầu là tập trung 
tuyên truyền, tập huấn các chủ 
trương, chính sách, nội dung 
liên quan đến bình đẳng giới 
và tiến bộ của phụ nữ, như: 
Nghị quyết số 11/2007/NQ-
TW của Bộ Chính trị về “Công 
tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh 
CNH-HĐH đất nước”, Luật 
Bình đẳng giới, Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình, Công 
ước CEDAW, các nghị định, 
quyết định của Chính phủ về 
bình đẳng giới... Hình thức, 
nội dung tuyên truyền được 

thực hiện phong phú, đa dạng 
thông qua các chương trình 
phát sóng trên hệ thống truyền 
thanh, truyền hình, trang 
Website của thị xã; tọa đàm, 
nói chuyện lồng ghép về bình 

đẳng giới và vì VSTBCPN tại 
các thôn xóm, khối phố, cơ 
quan, đơn vị, trường học…; 
tích cực hưởng ứng Cuộc thi 
“Công dân Hà Tĩnh với bình 
đẳng giới” với 3.256 bài dự 
thi; phối hợp tổ chức thành 

công Hội thi “Kiến thức bố 
mẹ, sức khoẻ con”...

Thực hiện chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới, 
Thị ủy, HĐND, UBND thị 
xã và các ngành luôn quan 

tâm chỉ đạo, gắn các mục 
tiêu VSTBCPN với thực kế 
hoạch, định hướng phát triển 
KT-XH của địa phương, tạo 
mọi điều kiện để nâng cao vị 
thế và phát huy vai trò của phụ 
nữ trên mọi lĩnh vực; khảo 

Ghi nhận cônG tác VStBcPn Và

BĐNH ŀŜNG GIƄI ƈ THŴ Xí HżNG LłNH

Trong những năm qua, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) và bình đẳng 
giới ở thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện bình đẳng 
cho phụ nữ về mọi mặt; vị trí, vai trò của CBCNV nữ được nâng cao; tỉ lệ cán bộ nữ tham 
gia lãnh đạo, quản lý các cấp tăng lên... kết quả đó thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của cấp 
ủy, chính quyền, Ban VSTBCPN thị xã trong thực hiện Chương trình hành động thực hiện 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban VSTBCPN thị 
xã Hồng Lĩnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất 
sắc trong cuộc thi “Công dân tỉnh Hà Tĩnh với BĐG” tại Hội nghị sơ 
kết 6 tháng đầu năm 2012.

HOàNG BÁ kHANG
Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Hồng Lĩnh
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sát nắm bắt tỷ lệ nữ tham gia 
lãnh đạo, quản lý trong các cơ 
quan Đảng, chính quyền, tổ 
chức đoàn thể để cơ cấu, quy 
hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng 
cán bộ nữ trong các cấp, các 
ngành... Mặt khác, UBND 
thị xã đã ban hành chính sách 
khuyến khích thu hút nhân tài; 
tạo điều kiện thuận lợi cho nữ 
CBCCVC-LĐ học tập nâng 
cao trình độ lý luận chính trị, 
nghiệp vụ chuyên môn. Riêng 
6 tháng đầu năm nay, thị xã đã  
đề bạt, bổ nhiệm mới 5 cán bộ 
nữ; tuyển dụng 3 nữ/6 CBCC 
cấp thị và 20 nữ/34 CBCC 
cấp phường, xã. Hiện tại, trên 
40% cơ quan của Đảng, chính 
quyền, MTTQ và các tổ chức 
đoàn thể ở thị xã Hồng Lĩnh có 
lãnh đạo chủ chốt (trưởng hoặc 
phó) là nữ. Tỷ lệ nữ tham gia 
cấp uỷ Đảng 2 cấp là 46/225 
(đạt 20,4%); nữ tham gia đại 
biểu HĐND 2 cấp: 50/180 
(27,8%); nữ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý thuộc hệ thống chính 
trị 2 cấp: 26/140 (18,6%). Đội 
ngũ giáo viên nữ trên địa bàn 
có 99,8% đạt chuẩn  và 66,3% 
trên chuẩn. Thị xã cũng đã rà 
soát, bổ sung quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo cấp thị giai đoạn 
2011 – 2015 với 28 cán bộ nữ, 
chiếm 25%.

Bên cạnh đó, phụ nữ 
trên địa bàn cũng được quan 
tâm, tạo điều kiện trong công 
tác dạy nghề, tạo việc làm, 
chuyển giao KHKT, tạo vốn 
phát triển sản xuất, góp phần 
tăng thu nhập, xóa đói, giảm 
nghèo. Thông qua Phòng giao 
dịch Ngân hàng CSXH và 113 
tổ tiết kiệm, thời gian qua, có 
4.152 hộ trên địa bàn được vay 
vốn phát triển sản xuất với dư 
nợ hiện tại trên 94,6 tỷ đồng. 
Đến nay, thị xã Hồng Lĩnh 
có tỷ lệ nữ làm chủ doanh 

nghiệp đạt khoảng 10%. 15% 
lao động nữ nông thôn dưới 
45 tuổi được đào tạo nghề và 
chuyên môn kỹ thuật; 100% 
phụ nữ vùng nông thôn hoàn 
cảnh khó khăn có nhu cầu 
được vay vốn ưu đãi từ các 
chương trình việc làm, giảm 
nghèo và các nguồn tín dụng.

Công tác chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, đặc biệt là sức 
khỏe sinh sản cho phụ nữ 
cũng được quan tâm đúng 
mức. Hàng năm, 100% phụ 
nữ được tiếp cận với các dịch 
vụ y tế; 100% phụ nữ có thai 
được khám định kỳ. Ngoài 
ra, thị xã tiếp tục triển khai 
sâu rộng cuộc vận động xây 
dựng gia đình văn hoá; thực 
hiện nghiêm tục việc xét và 
công nhận gia đình văn hoá, 
trong đó nhấn mạnh tiêu chí 
bình đẳng giới trong gia đình 
như: vợ chồng hoà thuận, 
bình đẳng, thực hiện tốt chính 
sách DS-KHHGĐ; nuôi con 
khoẻ, dạy con ngoan, không 
để con tham gia vào các tệ nạn 
xã hội; chăm lo phụng dưỡng 
người già; không có bạo lực 
gia đình dưới mọi hình thức... 
Tiếp tục xây dựng và nhân 
rộng mô hình các câu lạc bộ 
gia đình hạnh phúc, bình đẳng 
và không có bạo lực trên địa 
bàn 6 phường, xã; đồng thời 
thu hút sự tham gia tích cực 
của nam giới vào các hoạt 
động này. 

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, việc thực hiện mục 
tiêu VSTBCPN trên địa bàn 
thị xã thời gian qua vẫn còn 
những khó khăn, hạn chế: đời 
sống của một bộ phận phụ nữ, 
đặc biệt là phụ nữ khu vực 
nông thôn còn khó khăn; trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ 
của phụ nữ còn bất cập trước 
yêu cầu của thời kỳ đổi mới; 

đội ngũ cán bộ nữ giữ chức 
vụ quản lý, lãnh đạo ở các 
cấp, các ngành tuy đã được 
tăng cường, nhưng tỷ lệ còn 
thấp. Mức độ chênh lệch giới 
tính khi sinh còn ở mức cao 
cao (122 nam/100 nữ)… Bên 
cạnh đó, tư tưởng định kiến 
giới còn tồn tại khá phổ biến 
trong nhân dân, kể cả trong 
một bộ phận cán bộ, công 
chức. Một số ban, ngành, đoàn 
thể, phường, xã chưa thực sự 
quan tâm, tạo điều kiện cho 
hoạt động bình đẳng giới và 
tiến bộ của phụ nữ. Đội ngũ 
cán bộ làm công tác bình đẳng 
giới còn kiêm nhiệm, mới tiếp 
cận nội dung này nên còn hạn 
chế về kiến thức, kỹ năng 
lồng ghép giới, đặc biệt ở địa 
phương, cơ sở...

 Để thực hiện tốt công tác 
bình đẳng giới trong giai đoạn 
tới, Ban VSTBCPN thị xã đã 
kiến nghị các cấp, ngành tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống văn bản chỉ đạo, hoạch 
định chính sách về bình đẳng 
giới; đồng thời xác định một 
số nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm: thực hiện lồng ghép giới 
trong các chính sách, pháp luật, 
chương trình, chiến lược; đẩy 
mạnh thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục nâng cao 
nhận thức về bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ; 
phát triển các hệ thống dịch 
vụ nhằm hỗ trợ phụ nữ và nam 
giới được tham gia thụ hưởng 
bình đẳng trong các lĩnh vực; 
đầu tư nguồn nhân lực, đầu 
tư ngân sách và sử dụng ngân 
sách có hiệu quả cho hoạt 
động bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ của phụ nữ...

H.B.k
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Giải phóng và phát triển 
toàn diện phụ nữ là 
một trong những mục 

tiêu của cách mạng Việt Nam, 
có ảnh hưởng trực tiếp và lâu 
dài đến sự phát triển của đất 
nước. Nhận thức sâu sắc vấn 
đề đó, những năm qua các 
cấp hội phụ nữ Đức Thọ đã 
triển khai sâu rộng Nghị quyết 
04 của Bộ Chính trị về “Đổi 
mới và tăng cường công tác 

vận động phụ nữ trong tình 
hình mới” và Chỉ thị 37 của 
Ban Bí thư về “Công tác cán 
bộ nữ”; phối hợp cùng Ban 
VSTBPN xây dựng chương 
trình hành động VSTBPN 
Đức Thọ giai đoạn 2010-2015 
gồm 5 mục tiêu cơ bản: Tạo 
điều kiện cho phụ nữ bình 
đẳng trong giáo dục đào tạo; 
tạo điều kiện GQVL- XĐGN; 
làm tốt công tác CSSK cho 
phụ nữ;nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của phụ 
nữ trên các linyhx vưvj chính 
trị, kinh tế, VHXH để tăng số 
phụ nữ được giới thiệu và bầu 
tham gia lãnh đạo các cấp, các 
ngành;nâng cao chất lượng 
hoạt động VSTBPN các cấp.

Để thực hiện các mục tiêu 
đó, bằng nhiều chủ trương 
sáng tạo, trong những năm qua, 
Hội phụ nữ Đức thọ đã phối 
hợp tổ chức 154 lớp tập huấn, 
47 buổi nói chuyện chuyên 
đề gia đình và hội thảo với 
20.600 lượt thành viên tham 
gia; tổ chức hàng chục cuộc 

thi viết, thi sân khấu; thành lập 
206 CLB gia đình hạnh phúc, 
28 CLB phòng chống TNXH, 
1 CLB nữ doanh nghiệp ở các 
xã, thị trấn, có trên 6.012 cặp 
vợ chồng và thành viên tham 
gia sinh hoạt. Các cuộc thi, 
các buổi sinh hoạt câu lạc bộ 
thực sự đã trở thành sân chơi 
bổ ích, có tác dung to lớn đối 
với công tác tuyên truyền vận 
động, các chủ trương chính 

sách của Đảng, nhà nước đến 
cán bộ, hội viên phụ nữ, nhận 
thức của phụ nữ được nâng lên  
toàn diện, vai trò của phụ nữ 
ngày càng được khẳng định.

Thực hiện mục tiêu bình 
đẳng trong việc làm cho phụ 
nữ, các cấp hội đã tích cực 
tham gia xây dựng mô hình 
phát triển kinh tế, XĐGN, tạo 
điều kiện thuận lợi về nguồn 
vốn, chỉ đạo xây dựng mô 
hình và giúp phụ nữ nghèo có 
địa chỉ. Đến nay, tổng nguồn 
vốn của hội đang quản lý trên 
205 tỷ đồng cho trên 14.200 
phụ nữ vay phát triển kinh tế. 
Không chỉ giúp chị em phụ 
nữ nghèo tiếp cận được nguồn 
vốn, bằng nhiều cách làm 
sáng tạo, Hội đã tư vấn cho 
họ cách làm ăn theo phương 
thức “cho cần câu chứ không 
cho xâu cá”. Trong những 
năm qua, hội đã giúp 1.375 
chị thuộc phụ nữ làm chủ hộ 
nghèo, trong đó 108 chị đã 
thoát nghèo. 6 tháng đầu năm 
2012, các cấp hội chủ công 

xây dựng 4 ngôi nhà mái ấm 
tình thương cho hội viên phụ 
nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trị giá 95 triệu đồng .

Thực hiện mục tiêu chăm 
sóc sức khỏe phụ nữ, ngoài 
việc phối hợp với các cơ sở y 
tế tổ chức khám sức khoẻ cho 
chị em, hội vận động cán bộ 
hội viên thực hiện VSATTP, 
tham gia bảo hiểm y tế tự 
nguyện, bảo hiểm thân thể; 

phối hợp với ngành dân số 
thực hiện tốt chương trình 
CSSKSS cho phụ nữ; triển 
khai chương trình truyền 
thông về chiến lược quốc gia 
về NS&VSNT cho phụ nữ và 
nhân dân 28 xã, thị trấn. Đồng 
thời, hội tiếp nhận 4,1 tỷ vốn 
tín dụng đầu tư cho 8 xã vay 
để xây dựng 3 công trình vệ 
sinh gia đình. Công trình đã 
được đưa vào sử dụng và phát 
huy tác dụng, góp phần nâng 
cao sức khoẻ và giải phóng 
thời gian, sức lao động cho 
phụ nữ. 

Cùng với sự quan tâm của 
Đảng, Hội LHPN tham mưu 
giới thiệu, tích cực đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ nữ bổ sung cho 
các cấp, ngành. Nhờ vậy, đội 
ngũ cán bộ nữ cuối nhiệm kỳ 
được tăng lên cả về số lượng 
và chất lượng. Tỷ lệ nữ tham 
gia cấp ủy Đảng cơ sở nhiệm 
kỳ 2010-2015 đạt 17,2%, cấp 
huyện đạt 15,5%. Tỷ lệ nữ 
HĐND xã, thị trấn đạt 26,6%, 
huyện 34,4%. Đại biểu 

Hội PHỤ NỮ ĐỨC THỌ:

 HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
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HĐND huyện khóa 2004-
2009 có 10 đồng chí (tăng 3 
đồng chí so với khóa trước), 
ủy viên BCH Đảng bộ huyện 
khóa 27 nhiệm kỳ 2005-2010 
có 6 đồng chí (tăng 2 chị so 
với khóa trước), ủy viên BTV 
1 đồng chí. Trưởng phòng, 
trưởng các ban ngành đoàn 
thể 5 chị, phó trưởng phòng 
ban ngành 12 chị, Bí thư đảng 
ủy các xã 1 chị, phó bí thư 
Đảng ủy xã 7 chị, Đảng ủy 
viên 83 chị. Ngoài ra công tác 
quy hoạch được đội ngũ cán 
bộ nữ đã được các xã, thị trấn, 
cơ quan có kế hoạch tham 
mưu thường xuyên. 

Nhằm góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu KT-
XH, ANQP mà Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm 
kỳ 2010-2015 đề ra, thời gian 
tới, Hội LHPN Đức Thọ tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, đầu tư mạnh 
cho công tác tuyên truyền, 
hướng mọi hoạt động về cơ 
sở, nhất là địa bàn chi hội; 
thường xuyên bám sát các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và nhà nước, lồng ghép 
các chương trình công tác của 
hội vào nhiệm vụ chính trị 
của Đảng, vận động cán bộ 
hội viên thực hiện tốt phong 
trào thi đua “Phụ nữ tích cực 
học tập, lao động sáng rạo xây 
dựng gia đình hạnh phúc”; chỉ 
đạo cán bộ hội viên thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng sản xuất hàng hoá; tập 

trung đầu tư nguồn vốn hỗ trợ 
các mô hình làm kinh tế giỏi 
của hội đạt hiệu quả, trong đó 
ưu tiên các mô hình phát triển 
kinh tế cho thu nhập 50 - 100 
triệu đồng/năm; tranh thủ sự 
hỗ trợ từ các chương trình dự 
án, đầu tư tập huấn, chuyển 
giao công nghệ... tạo điều kiện 
thuận lợi để phụ nữ phát triển 
kinh tế gia đình; đề xuất với 
NHCS cho chị em hội viên 
CLB nữ doanh nghiệp vay 
vốn để phát triển mô hình đa 
dạng hoá thu nhập; phối hợp 
làm tốt công tác dân số gia 
đình trẻ em, giáo dục ý thức 
các gia đình hội viên đạt 8 tiêu 
chí “5 không, 3 sạch”... 

Nguyễn Thị Thu Trang
Hội LHPN huyện Đức Thọ

hoàn thiện các chính sách, 
chương trình, đề án về BĐG; 
nghiên cứu, đề xuất chính sách 
đối với CBCCVC nữ trong 
công tác quy hoạch đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo quản lý; thực 
hiện lồng ghép giới trong chính 
sách phát triển nguồn nhân lực 
của tỉnh, bảo đảm cơ cấu hợp 
lý công chức nữ tham gia lãnh 
đạo, quản lý ở một số ngành đặc 
thù. Tăng cường lồng ghép giới 
trong xây dựng và triển khai 
thực hiện chương trình giảm 
nghèo, dạy nghề, giải quyết 
việc làm của tỉnh và các địa 
phương; tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện “Đề án đào tạo lao động 
kỹ thuật giai đoạn 2009-2015 
và “Đề án đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đến năm 

2020”; nâng cao kỹ năng, cách 
thức quản lý, kinh doanh, phát 
triển SXKD cho phụ nữ. Thực 
hiện đầy đủ các chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích trẻ em gái và 
phụ nữ tham gia học tập, nâng 
cao trình độ; đưa nội dung về 
bình đẳng giới vào giảng dạy 
trong hệ thống giáo dục, đặc 
biệt ở các cấp THPT, THCS 
và tiểu học; tăng cường cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, sức khỏe tình dục cho 
nữ và nam giới. Triển khai sâu 
rộng cuộc vận động xây dựng 
gia đình văn hóa, nhân rộng các 
mô hình các câu lạc bộ (CLB) 
gia đình hạnh phúc, bình đẳng 
và không có bạo lực, như: CLB 
“Ngăn ngừa và giảm thiểu tác 
hại của bạo lực trên cơ sở giới”, 

“Gia đình hạnh phúc”, “Ông 
bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu 
hiếu thảo”, “Phụ nữ giúp nhau 
phát triển kinh tế gia đình”... 
Xây dựng và thực hiện thí điểm 
mô hình tư vấn, hỗ trợ phòng 
chống bạo lực; đồng thời  xử lý 
nghiêm minh đối với các hành 
vi bạo lực gia đình, phân biệt 
đối xử về giới tính. Củng cố, 
kiện toàn Ban VSTBCPN, bố 
trí đủ cán bộ làm công tác bình 
đẳng giới các cấp; xây dựng 
đội ngũ cộng tác viên, tình 
nguyện viên làm công tác bình 
đẳng giới và VSTBCPN ở cơ 
sở. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng 
huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực, lồng ghép 
các chương trình dự án cho các 
hoạt động VSTBCPN..., tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa 
trong công tác BĐG, góp phần 
xây dựng tỉnh nhà ngày càng 
giàu mạnh, văn minh.

N.V.S

Bình đẳng giới...
(Tiếp theo trang 2)
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Chúng tôi gọi phụ nữ khối 
phố 3, phường Nam Hà 
(Tp Hà Tĩnh) là những 

bông hồng trong mỗi gia đình, 
bởi 60% chị em là cán bộ, công 
nhân, viên chức nghỉ hưu là 
những người luôn “giữ lửa” 
cho tổ ấm của mình. Những chị 
em khác đang công tác trong 
các cơ quan, doanh nghiệp, 
luôn làm trọn hai vai “giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”. Điều làm 
chúng tôi hết sức khâm phục là 
dù bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ 
nhiệm vụ gì phụ nữ khối phố 3 
cũng phấn đấu vươn lên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành 
thiên chức người phụ nữ trong 
gia đình, vợ hiền, dâu thảo, 
nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, 
xây dựng gia đình hạnh phúc, 
tiến bộ.

 Hưởng ứng phong trào 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch” do Trung ương hội phát 
động gắn với thực hiện đề án 
“Nâng cao chất lượng nếp sống 
văn hoá, văn minh đô thị” của 
thành phố, Hội phụ nữ phường 
Nam Hà lại bổ sung thêm phong 
trào “sạch phố” đó là: Không 
vi phạm pháp luật, không có 
bạo lực gia đình, không tệ nạn 
xã hội, không sinh con thứ 3, 
không có trẻ suy dinh dưỡng, 
bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch 
ngõ, sạch phố. Phụ nữ khối phố 
3 đã tích cực tham gia và thu 
được kết quả rất đáng khích lệ.

 Trao đổi với chúng tôi, 
chị Nguyễn Thị Vinh - Chi hội 
trưởng Chi hội phụ nữ khối phố 
3 cho biết: Ngay sau khi Hội 
phụ nữ phường Nam Hà phát 
động phong trào này, Chi hội đã 

triển khai kịp thời nội dung, tiêu 
chí của phong trào đến tận từng 
hội viên và coi đây là tiêu chí 
đánh giá, phân loại, bình xét thi 
đua hàng năm. Điều đáng nói 
ở đây là công tác tuyên truyền 
đuợc triển khai linh hoạt, đa 
dạng hoá bằng nhiều hình thức 
như: khẩu hiệu, panô áp phích, 
qua hệ thống truyền thanh của 
khối phố. Chi hội lập nhóm 
sáng tác và biểu diễn bằng các 
tác phẩm về các chủ đề: Chống 
bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, 
kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh 
môi trường… Mỗi lần tuyên 
truyền từ 20-30 phút thông qua 
các buổi sinh hoạt đoàn thể, 
khối phố. Từ đó nhận thức của 
hội viên cũng như gia đình hội 
viên không ngừng được nâng 
lên. 100% hội viên đã đăng ký 
cam kết thực hiện, các gia đình 
đều gương mẫu thực hiện tốt 
các chủ trương chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Nạn bạo hành gia đình được 
ngăn chặn triệt để.

Chị Nguyễn Thị Ty - Tổ 
trưởng Tổ liên gia 9 cho biết: 
Không vi phạm pháp luật của 
các gia đình hội viên còn được 
thể hiện khá rõ nét qua việc 
chấp hành các quy định về đảm 
bảo an ninh trật tự của phường, 
của khối phố, nhất là việc chấp 
hành các quy định về an toàn 
giao thông đường bộ. Lý do để 
nhấn mạnh điều này là vì thời 
gian qua, các hộ kinh doanh 
buôn bán tại chợ cóc gần QL 
1A, đã chấp hành các quy định 
của phường và khối phố, không 
bày, bán hàng hoá ra lòng lề 
đường. Các gia đình có chồng 

vợ, con em công tác tại các cơ 
quan, trường học doanh nghiệp 
cũng như mọi người dân khi 
đi xe máy là phải đội mũ bảo 
hiểm, tham gia giao thông đảm 
bảo an toàn. Nhiều tổ dân cư, hộ 
gia đình tuyên truyền “nội bộ” 
bằng các khẩu hiệu “An toàn 
giao thông là hạnh phúc của mỗi 
gia đình” “an toàn giao thông là 
không tai nạn”. Các gia đình có 
trách nhiệm theo dõi người lạ 
mặt đến khối phố thì báo ngay 
cho tổ bảo vệ dân phố, Hội phụ 
nữ, khố phố trưởng…tránh để 
kẻ xấu lợi dụng, rủ rê con em 
sa vào tệ nạn xã hội. Là một địa 
bàn nằm sát QL 1A, song điều 
đáng mừng là các gia đình hội 
viên Chi hội phụ nữ khối phố 
3, không có các thành viên nào 
mắc các tệ nạn xã hội. Ý thức tự 
giác chấp hành của các cháu khi 
bố mẹ vắng nhà được thực hiện 
tốt. Điều này cho thấy gia đình 
đã giáo dục con cái chu đáo. 

 Làm việc với chúng tôi, 
chị Võ Thị Vân - Chủ tịch Hội 
phụ nữ phường Nam Hà, phấn 
khởi cho biết: “Chi hội phụ nữ 
khối phố 3 là một tập thể xuất 
sắc  toàn diện. Đặc biệt, phong 
trào “5 không 3 sạch” của 
Trung ương hội và “5 không, 
4 sạch” do Hội phụ nữ phường 
phát động được thực hiện hiệu 
quả và có sức lan toả lớn không 
những đối với phong trào phụ 
nữ phường Nam Hà, mà còn 
tác động sâu sắc đến việc thực 
hiện phong trào của phụ nữ 
thành phố; góp phần xây dựng 
gia đình mẫu mực, phồn vinh, 
hạnh phúc, tiến bộ”.

DươNG CHÍ TâM

PHỤ NỮ KHỐI PHỐ 3 PHƯỜNG NAM HÀ:
Xây dựng gia đình “5 không, 4 sạch”
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* Tin hoạt động của Ban 
VSTBCPN:

Hà Tĩnh: Tổ chức tập huấn 
Lồng ghép giới trong hoạt động 
Công đoàn

Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 
lớp tập huấn Bình đẳng giới và Lồng ghép 
giới trong hoạt động Công đoàn do bà Hà 
Thị Thanh Vân - Phó Trưởng Ban CSPL 
TW Hội LHPNVN làm giảng viên. Tham 
dự lớp tập huấn có đại điện Lãnh đạo Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện 
Liên đoàn Lao động tỉnh và 140 đồng chí 
là Ủy viên BCH, UBKT, Ban Nữ công, 
Trưởng, phó ban LĐLĐ tỉnh, các đồng chí 
là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, 
Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, 
thị xã trực thuộc LĐLĐ tỉnh cùng toàn 
thể các cán bộ, viên chức Liên đoàn Lao 
động tỉnh. Hội nghị tập huấn nhằm mục 
đích trang bị, truyền tải cho các học viên 
những kiến thức cơ bản về Bình đẳng giới, 
đặc biệt là phổ biến việc thực hiện lồng 
ghép giới vào trong lĩnh vực hoạt động 
Lao động và Công đoàn. Tại Hội nghị các 
học viên cũng đã dành nhiều thời gian thảo 
luận, trao đổi, góp ý về vai trò, trách nhiệm 
của tổ chức Công đoàn vào việc thực hiện 
tốt công tác Bình đẳng giới và tiến bộ của 
phụ nữ.

Ban VSTBCPN tỉnh

Hà Tĩnh: Tổ chức Hội thảo góp 
ý Dự thảo Luật Việc làm về lồng 
ghép bình đẳng giới

Ngày 03/7/2012, Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm 
Tư vấn pháp luật và Chính sách y tế, HIV/

AIDS thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ 
chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Việc 
làm về lồng ghép bình đẳng giới. Đến dự 
và phát biểu chỉ đạo có Đồng chí Nguyễn 
Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội.

Tham dự Hội thảo có 35 đại biểu, trong 
đó có 14 nữ, 21 nam là đại diện lãnh đạo 
các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có 
liên quan: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở GD-ĐT, Hội Luật gia 
tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh 
và một số doanh nghiệp, Hợp tác xã nông 
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đóng trên 
địa bàn tỉnh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
được Luật sư Trịnh Thị Lê Trâm, Giám đốc 
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chính sách 
Y tế, HIV/AIDS thông qua nội dung Dự 
thảo Luật và trình bày các vấn đề liên quan 
đến việc góp ý lồng ghép bình đẳng giới 
vào Dự thảo Luật Việc làm. Hội thảo đã 
chia thành 3 nhóm và dành phần lớn thời 
gian để các nhóm thảo luận và đại diện các 
nhóm trình bày các ý kiến. Qua trao đổi, 
thảo luận các đại biểu đều đồng tình nhất 
trí cao sự cần thiết phải lòng ghép BĐG 

TiN HOạT ĐộNG
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vào dự thảo Luật việc làm vì liên quan trực 
tiếp đến vấn đề việc làm và quyền lợi của 
người lao động cũng như việc thực hiện 
quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; Hội 
thảo tập trung thảo luận và góp ý vào một 
số nội dung sau: Bố cục của Dự thảo, trách 
nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong vấn 
đề việc làm đối với lao động nữ; một số 
đại biểu cho rằng các nội dung trong Dự 
thảo Luật việc làm còn thể hiện những vấn 
đề chung chung, chưa cụ thể hóa các chủ 
trương, chính sách; đồng thời cần phải có 
các quy định ưu tiên cho lao động nữ nhằm 
thúc đẩy bình đẳng giới trong vấn đề việc 
làm. Những ý kiến đóng góp sẽ được Sở 
Lao động TBXH và Trung tâm Tư vấn 
pháp luật và Chính sách y tế, HIV/AIDS 
tổng hợp trình Ban soạn thảo Dự thảo Luật 
Việc làm trong thời gian tới.

Ban VSTBCPN tỉnh

Hà Tĩnh: Tập huấn kỹ năng 
điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ 
“Bình đằng giới”

Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh phối 
hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ 
chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng điều hành 
sinh hoạt Câu lạc bộ “Bình đẳng giới”

Tham dự Hội nghị có đại diện: Lãnh 
đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội, Ban vì 
sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh và 65 người là báo cáo viên 
bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ở các 
địa phương, các đồng chí là Chủ nhiệm, 
Phó Chủ nhiệm các Câu lạc bộ “Bình đẳng 
giới”. Các học viên tham dự lớp tập huấn đã 
được tiếp thu các nội dung: Chương trình 
hành động Bình đẳng giới giai đoạn 2011-
2020 của tỉnh; Các văn bản chính sách mới 
về bình đẳng giới, đặc biệt là được hướng 
dẫn các kỹ năng điều hành sinh hoạt câu 
lạc bộ “Bình đẳng giới”. Lớp tập huấn đã 
được nghe các học viên trình bày những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt 
động của câu lạc bộ “Bình đẳng giới”, 
đồng thời nêu ra những kiến nghị, đề xuất 
kịp thời với cấp trên để thực hiện tốt hoạt 
động của câu lạc bộ và công tác bình đẳng 
giới trong thời gian tới.

Ban VSTBCPN tỉnh

Thành ủy Hà Tĩnh: Sơ kết Nghị 
quyết 11, NQ 25 của Bộ chính trị 
về công tác Phụ nữ và công tác 
thanh niên.

Ngày 6/7, Thành ủy Hà Tĩnh đã tổ chức 
hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
số 11của Bộ Chính trị (khóa X) về Công 
tác phụ nữ và 4 năm thực hiện Nghị quyết 
số 25 khóa X về công tác thanh niên thời 
kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. 

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị 
quyết số 11, các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên 
phụ nữ và nhân dân trong toàn thành phố đã 
được quán triệt nội dung cơ bản của Nghị 
quyết, nhận thức rõ về vai trò, vị trí và tầm 
quan trọng của công tác phụ nữ trong thời 
kỳ CNH, HĐH đất nước.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ 
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luôn được cấp ủy Đảng quan tâm và tăng 
cường. Hiện nay, thành phố có 23 chị có 
trình độ Thạc sỹ, 1245 chị có trình độ đại 
học, cao đẳng . Tỷ lệ nữ  tham gia cấp 
ủy nhiệm kỷ 2010-2015 là 22%,  34 chị 
giữ chức vụ Trưởng, phó ban, ngành cấp 
thành phố.

Các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa 
các loại hình vận động, thu hút đông đảo 
phụ nữ tham gia. Từ đó, phụ nữ có điều 
kiện phát huy, cống hiến, đóng góp cho sự 
phát triển của gia đình, thực hiện nhiệm 
vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh 
ở địa phương. Vai trò, vị thế của phụ nữ 
trong xã hội ngày càng khẳng định.

4 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 25 
của Bộ Chính trị khóa X về công tác thanh 
niên các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành 
phố đến cơ sở cũng đã quan tâm đến công 
tác giáo dục chính trị, đạo đức cách mạng, 
lối sống cho thanh niên, tạo môi trường 
cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ 
mọi mặt, giải quyết việc làm, tăng thu nhập 
và cải thiện đời sống. Tổ chức Đoàn cũng 
đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong 
xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng 
Đảng và chính quyền nhân dân, chăm lo, 
giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Tĩnh đã 
biểu dương các địa phương, đơn vị triển 

khai thực hiện tốt các Nghị quyết, đồng 
thời tiếp tục quán triệt, tinh thần, nhiệm 
vụ đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết về 
công tác Phụ nữ và thanh niên trong thời 
gian tới.

Bích Thủy – Minh Đức
100% cán bộ công chức cấp 

xã được tập huấn kỹ năng nghiệp 
vụ về lao động, người có công và 
xã hội

Sở Lao động thương binh và xã hội vừa 
tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ 
lao động cho 274 cán bộ Phòng lao động 
Thương binh và Xã hội huyện và cán bộ 
phụ trách lao động thương binh xã hội cấp 
xã, phường, thị trấn.

Trong các ngày từ ngày 18/5 đến 24/5, 
tại Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh, Sở 
Lao động- Thương binh và Xã hội phối 
hợp Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn kỹ 
năng, nghiệp vụ cho 274 cán bộ cấp huyện, 
cấp xã phụ trách công tác lao động, thương 
binh và xã hội.

Trong thời gian tham gia tập huấn, 
học viên được các Tiến sỹ, Thạc sỹ đến từ 
Trường ĐH Lao động xã hội, Ban chính 
sách pháp luật - Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam và lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh 
truyền đạt 7 chuyên đề trọng tâm trên các 
lĩnh vực xóa đói giảm nghèo; dạy nghề cho 
lao động nông thôn; điều tra cung cầu lao 
động, tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc 
làm; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bảo trợ 
xã hội; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ và một số nghiệp vụ về chính sách 
người có công; chính sách lao động, việc 
làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học 
viên nắm bắt được cơ sở lý luận chung, 
những kiến thức cơ bản và kỹ năng tác 
nghiệp trên các lĩnh vực cũng như xác định 
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được chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm 
của cán bộ làm công tác xã hội, nâng cao 
kỹ năng nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ 
cấp xã tham mưu tốt hơn các chủ trương, 
nhiệm vụ về lao động, người có công và 
xã hội tại cơ sở; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong giai đoạn tới.

Công Nam

* Tin hoạt động của các cấp Hội
80 cán bộ  chủ chốt và nguồn 

cán bộ phụ nữ xã, phường, thị trấn 
được đào tạo chương trình sơ cấp

Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp quận, huyện 
và xã, phường, thị trấn”, từ 28/5/2012 đến 
28/8/2012, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp 
với Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương 
và Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lớp 
nghiệp vụ từ cho 80 học viên là Chủ tịch 
Hội mới tham gia lần đầu, dự nguồn Chủ 
tịch Hội LHPN của 80 xã, phường, thị trấn 
trong tỉnh. 

Thong thời gian 3 tháng, các học viên 
được đội ngũ giảng viên là lãnh đạo, cán 
bộ giảng dạy của Trường Cán bộ phụ nữ 
Trung ương, Trường Chính trị Trần Phú và 
lãnh đạo Hội LHPN tỉnh truyền đạt những 
nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về 
nghiệp vụ công tác phụ nữ; Nghị quyết 
Đại hội phụ nữ toàn quốc khóa XI và các 
chuyên đề: Quan điểm của Đảng về công 
tác phụ nữ, Nghị quyết 11 của Bộ Chính 
trị, Luật Bình đẳng giới; chính sách an sinh 
xã hội, xây dựng NTM; các thông tin về 
thời sự, KT-XH trong nước và quốc tế…

 Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học 
viên được cấp bằng sơ cấp nghiệp vụ 
nhằm đảm bảo đạt chuẩn chức danh và 
đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ thời kỳ 
CNH- HĐH đất nước theo tinh thần Nghị 
quyết 11/NQ-BCT.

Đưa Nghị quyết Liên tịch số 
01/2002/NQLT đi vào cuộc sống

 Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 
01/2002/NQLT của Hội LHPN Việt Nam 
và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con 
em trong gia đình không phạm tội và tệ 
nạn xã hội”, 5 năm qua, ngành Công an và 
Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã phối hợp 
tổ chức 4.680 cuộc truyền thông, tập huấn, 
hội nghị cho 782.820 lượt CBCS công 
an và hội viên, phụ nữ về các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác phòng chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội; thành lập và duy trì sinh 
hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động 551 
CLB liên quan đến phòng, chống tội phạm, 
TNXH, như: “Gia đình hạnh phúc 5 không, 
3 sạch”, “Bình đẳng giới”, “Phòng, chống 
TNXH”, “Tình thương - Trách nhiệm”, 
“Khi bố, mẹ vắng nhà”… 

Bên cạnh đó, công an và Hội LHPN 
các cấp đã phối hợp giáo dục 475 đối 
tượng thanh thiếu niên phạm tội và TNXH 
tái hòa nhập cộng đồng; phát hiện và ngăn 
chặn nguy cơ 10 trẻ em bị buôn bán có; 
giáo dục giúp đỡ 1.316 cháu chưa ngoan, 
trẻ em lang thang cơ nhở trở lại trường, 
về với gia đình; vận động 28 gái mại dâm 
hoàn lương; tín chấp với các Ngân hàng 
và thông qua Quỹ tiết kiệm của phụ nữ 
hàng năm giải ngân trên 15 tỷ đồng cho 
hàng ngàn gia đình khó khăn (thiếu việc 
làm, có trẻ em nguy cơ thất học, vi phạm 
pháp luật…) vay phát triển kinh tế, cải 
thiện điều kiện sống… 

Kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch 
đã góp phần giảm tỷ lệ vụ, việc do trẻ 
vị thành niên gây ra từ 10% (năm 2009) 
xuống 3% (năm 2011); làm chuyển hóa 
một bộ phận thanh thiếu niên chậm tiến, 
phạm tội trở thành người có ích cho xã 
hội; kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ 
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nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên 
địa bàn, tạo điều kiện phát triển KT-XH ở 
địa phương.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện 
Nghị quyết (2008-2012), có 29 tập thể, 
cá nhân tiêu biểu về “Quản lý, giáo dục 
con em trong gia đình không phạm tội và 
tệ nạn xã hội” đã được UBND tỉnh, Ban 
Giám đốc Công an tỉnh đã tặng bằng khen, 
giấy khen. Nhân dịp này, ngành Công an 
và Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiệm vụ, 
kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch số 
01 giai đoạn 2012- 2017.

Tập huấn nâng cao năng lực 
cho đội ngũ cán bộ nguồn, báo cáo 
viên.

Nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp 
giữa Hội LHPN tỉnh và Sở LĐ-TB&XH, 
hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống 
ma túy (26/6) và Ngày Thương binh - liệt 
sỹ (27/7), Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp 
Ban VSTBCPN tỉnh và các ban ngành tổ 
chức 3 lớp tập huấn cho 260 cán bộ Hội 
PN xã phường về các nội dung: kiến thức 
cơ bản về bình đẳng giới, phòng chống tội 
phạm ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao 
thông, dân số - kế hoạch hóa gia đình; các 
chính sách đối với người có công, an sinh 
xã hội. 

Tại các lớp tập huấn/hội thảo các học 
viên cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, 
cách làm hay, đồng thời nêu lên những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, 
qua đó thảo luận xây dựng các giải pháp để 
thực hiện có hiệu quả, góp phần hỗ trợ phụ 
nữ xây dựng. Tại các lớp tập huấn, các học 
viên cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, 
cách làm hay, đồng thời nêu lên những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; 
qua đó thảo luận xây dựng các giải pháp để 

thực hiện có hiệu quả, góp phần hỗ trợ phụ 
nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sau tập huấn ở tỉnh, theo kế hoạch, đội 
ngũ cán bộ Hội sẽ triển khai các hoạt động 
truyền thông đến tận hội viên, thành viên 
CLB và các tầng lớp phụ nữ về các nội 
dung đã được tiếp thu qua các khóa học. 

Giám sát các chính sách liên 
quan đến phụ nữ và bình đẳng giới

Để làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ 
quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ 
em, thực hiện Luật Bình đẳng giới, 6 tháng 
đầu năm 2012, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì, 
phối hợp tiến hành 5 cuộc giám sát về các 
nội dung: khảo sát thực trạng, đề xuất giải 
pháp cho lao động nữ và gia đình có phụ 
nữ đi làm ăn xa; giám sát chính sách đối 
với lao động nữ tại 5 cơ quan, xí nghiệp 
khó khăn; kiểm soát nội bộ “Quỹ phát triển 
phụ nữ Hà Tĩnh” tại 11/11 văn phòng chi 
nhánh cấp huyện, 40 xã có chương trình; 
kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách 
tín dụng cho hộ nghèo, Chương trình ủy 
thác với Ngân hàng CSXH, chương trình 
liên tịch với Ngân hàng NN-PTNT ở 45 
xã, phường, thị trấn, 165 tổ vay vốn, 671 
thành viên của 12 huyện, thành phố, thị xã 
giám sát vấn đề giới, môi trường tại các địa 
bàn có khai khoáng tại 2 xã, phường của 
thị xã Hồng Lĩnh.

Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, 
phương thức nên các cuộc giám sát đều đạt 
mục tiêu đề ra. Sau giám sát, Hội LHPN 
tỉnh đã tổ chức 4 cuộc hội thảo báo cáo 
kết quả giám sát và đề xuất với các ngành 
chức năng về giải pháp thực hiện có hiệu 
quả các khuyến nghị, đề xuất liên quan đến 
phụ nữ và bình đẳng giới.

Ngoài ra, với vai trò đại biểu HĐND, 
thành viên Hội đồng tư vấn, các Ban chỉ 
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đạo, Ban đại diện, Hội thẩm nhân dân các 
cấp, Hội phụ nữ các cấp tham gia tích cực 
và ngày càng có hiệu quả các nội dung liên 
quan đến bình đẳng giới; đồng thời đề xuất 
với các đơn vị chức năng tiến hành giám 
sát các chính sách liên quan đến phụ nữ 
trẻ em: Giám sát tại các trung tâm, trường 
nghề về chính sách đối với lao động; giám 
sát việc thực thi chính sách cho nữ thanh 
niên xung phong; giám sát phổ cập mầm 
non, chuyển đổi các trường bán công sang 
công lập...

 Đây là hoạt động có ý nghĩa quan 
trọng trong việc giải quyết những vấn đề 
liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi chính 
đáng cho phụ nữ và trẻ em, thực hiện tốt 
hơn nhiệm vụ của Hội, góp phần thực hiện 
có hiệu quả các mục tiêu Chương trình 
quốc gia về bình đẳng giới.

Nhiều hoạt động hưởng ứng  
ngày gia đình Việt Nam 28/6

Thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới 
trong gia đình, các cấp Hội phụ nữ tích cực 
hưởng ứng ngày hội Gia đình hạnh phúc 
năm 2012 với nhiều  hoạt động thiết thực: 
sơ kết đánh giá kết quả 2 năm triển khai 
cuộc vận động “Xây dựng gia đình hạnh 
phúc, 5 không, 3 sạch”; tổ chức hội nghị 
gặp mặt, giao lưu, biểu dương các gia đình 
hạnh phúc, tiêu biểu; hội thảo, tọa đàm, 
nói chuyện chuyên đề về: kỹ năng sống, 
tình yêu, hôn nhân gia đình, nuôi dạy con, 
sức khỏe sinh sản, các kỹ năng xử lý tình 
huống trong gia đình.

Kết quả: 10/12 huyện, thị xã, 70% cơ 
sở hội triển khai có chất lượng, đúng tiến 
độ; trong đó có 30% cơ sở hội tổ chức thi 
nữ công gia chánh, 60% cơ sở lồng ghép tổ 
chức hội nghị sơ kết 6 tháng, sơ kết 2 năm 
thực hiện cuộc vận động gắn với tôn vinh 

các gia đình tiêu biểu. Điển hình như Hội 
LHPN thành phố Hà Tĩnh và các huyện: 
Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Vũ Quang... Nhân 
dịp này, một số cơ sở hội tổ chức ngày hội 
Gia đình hạnh phúc dưới các hình thức: ra 
mắt câu lạc bộ gia đình hạnh hạnh phúc, 
bình đẳng giới gắn với tôn vinh các gia 
đình tiêu biểu, như: CLB “Xây dựng nông 
thôn mới - gia đình hạnh phúc” ở Kỳ Châu 
(Kỳ Anh), CLB “Khi bố, mẹ vắng nhà” ở 
Thạch Sơn (Thạch Hà), CLB “Dịch vụ gia 
đình” ở phường Nam Hà, “Gia đình hạnh 
phúc, tốt đời đẹp đạo” Thạch Trung (Tp 
Hà Tĩnh),...Các hoạt động nhằm thể hiện 
thông điệp “Tình yêu thương gia đình” là 
nền tảng vững chắc xây dựng gia đình hạnh 
phúc và xây dựng nông thôn mới”. 

 Ra mắt CLB “Xây dựng nông 
thôn mới - gia đình hạnh phúc”

Ngày 26/6/2012, tại thôn Thuận Châu, 
xã Kỳ Châu (Kỳ Anh), Hội LHPN tỉnh 
phối hợp với Hội LHPN huỵện Kỳ Anh và 
Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Châu tổ 
chức lễ ra mắt CLB “Xây dựng nông thôn 
mới - gia đình hạnh phúc”. 

Bước đầu, 33 cặp vợ chồng đã tham 
gia CLB, trong đó có nhiều cặp vợ chồng 
là cán bộ, công chức, viên chức. Mục đích 
thành lập CLB nhằm bồi dưỡng nâng cao 
kiến thức cho phụ nữ và các thành viên 
gia đình về các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát 
triển kinh tế, nuôi dạy con tốt; tổ chức 
cuộc sống gia đình hạnh phúc; tham gia 
tích cực vào công cuộc xây dựng nông 
thôn mới của địa phương.

Thúy Hằng - Đỗ Quyên - Thu Huyền

                           (Hội LHPN Hà Tĩnh)



Phuï nöõ vaø phaùt trieån - Soá 6 thaùng7/201232

Cúc ơi

Tiểu đội về xếp một hàng ngang
Cúc ơi
Em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ mặt:
Nhỏ - Xuân - Hà
Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được?)
Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng.

Cúc ơi, em ở đâu?
Đất nâu lạnh lắm
Da em thì xanh
Áo em thì mỏng
Cúc ơi, em ở đâu?
Về với bọn anh tắm nước trong Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu, cắt cỏ
Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
                    Cơm chiều chưa ăn.
Em ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em: đũa găm cơm úp
Gọi em
Gào em
Khản cả giọng rồi
Cúc ơi…ời…ơi!

  Ngã ba Đồng Lộc, 25-7- 1968
 yến Thanh (Nguyễn Thanh Bính)

Tra
ng T
h


