Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III: Biểu dương hơn 400 phụ nữ điển hình tiên tiến

Sáng nay, 9/8/2015, tại Thủ đô Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi
đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III. Các đồng chí Lê Hồng Anh – UV Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên BCT, Phó Chủ tịch Quốc
hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của Mẹ Việt Nam Anh hùng; các chị là nữ Ủy viên TW Đảng, nữ Thứ
trưởng và tương đương, Anh hùng LLVTND, AHLĐ TKĐM; đại diện lãnh đạo các bộ, ban,
ngành, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TW; cùng trên 400 đại biểu tiêu biểu trong
phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động của Hội giai đoạn
2010-2015, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đề ra phướng
hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cho các cấp Hội, cán bộ Hội học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong
hệ thống Hội giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định,
Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ 3 thể hiện quyết tâm của các tầng lớp phụ
nữ Việt Nam hăng hái thi đua yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy nội lực, tranh thủ
thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đẩy mạnh toàn diện
công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận: “Phong trào thi đua do
Hội LHPN Việt Nam phát động đã động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn
kết, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và trong xây dựng gia đình no ấm,
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ
quốc”
; biểu dương những
thành tích xuất sắc của Hội và các tập thể, cá nhân phụ nữ đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng
chí bày tỏ sự tin tưởng vào phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội sẽ được đẩy mạnh;
Hội và các tầng lớp phụ nữ sẽ phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn tới, góp
phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí đề nghịcác cấp Hội cần tiếp
tục tuyên truyền giáo dục, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức
sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội;
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không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng,
phát hiện, nhân rộng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa của phong trào...

Tại Đại hội, trên 400 tập thể và cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội - những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015
trên khắp mọi miền tổ quốc đã được vinh danh.Đó là các nữ ủy viên TW Đảng, nữ lãnh đạo chủ
chốt các bộ/ ban ngành, Mặt trận, đoàn thể; nữ lãnh đạo các tỉnh/thành; nữ lãnh đạo quản lý,
công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, doanh nhân, văn nghệ sỹ, vận động viên, cán
bộ phụ nữ tiêu biểu, các nữ chức sắc tôn giáo, nữ tiêu biểu của 54 dân tộc anh em...

Không ít người trong số điển hình tiên tiến đó là những người phụ nữ bình dị. Đó là “Cô gái dệt
bướm thành tranh” Nguyệt Ánh (Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã vượt lên số phận, làm đẹp cho đời,
sống có ích và tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ địa phương;là nữ Trưởng thôn Lủng Lỳ Đặng Thị Hằng - người dân tộc Dao của xã vùng cao Cao Sơn, Bạch Thông, Bắc Kạn; là nữ
công nhân cạo mủ cao su Nguyễn Thị Mỹ Dung - một trong 5 nhân vật tiêu biểu được xét tặng
“Giải thưởng Cao su Việt Nam năm 2015”; là bà Nguyễn Thị Dậu tuổi trên 80 vẫn luôn đi đầu
trong phong trào thi đua của địa phương. Nhiều cán bộ Chi, tổ Hội phụ nữ tâm huyết, sáng tạo,
tận tụy với công tác Hội và phong trào phụ nữ xứng đáng là điển hình tiên tiến như chị Lý Thị
Vân, Chi hội trưởng Chi hội thôn Tân Hy (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi); chị Bùi
Thị Diên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Rường (xã Trung Bì, huyện Kim Bôi, Hòa Bình).
Nhiều điển hình là những nữ cán bộ quản lý giỏi, năng động, sáng tạonhư nữ Giám đốc Bưu
chính Viễn thông Nghệ an - Trần Thanh Thủy - đã nhận Cúp Vàng 100 doanh nhân nữ Việt
Nam tiêu biểu, Giải thưởng Sao Đỏ, Cúp Vàng Doanh nhân Xứ nghệ. Nhiều chị là những tấm
gương sáng trong công tác nhân đạo, từ thiện, tiêu biểu là Ni sư Thích Nữ Huệ An - Trụ trì chùa
Phước Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế)...

Một trong số tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu là:Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh đã mạnh dạn đổi
mới tư duy, tìm tòi hướng đi riêng, cách làm sáng tạo; Hội LHPN Tiền Giang - điểm sáng toàn
diện, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, ba sạch”; Hội LHPN
huyện Đan Phượng tiếp nối truyền thống đảm đang, tích cực xây dựng nông thôn mới...

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các điển hình tiên tiến, tại Đại hội này, Thủ tướng Chính phủ
tặng Bằng khen cho 66 cá nhân; Đoàn Chủ tịch TW Hội tặng Bằng khen cho 74 tập thể và 185
cá nhân nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình và động viên phụ nữ cả nước tiếp tục phấn
đấu, thi đua đạt nhiều thành tích xuất sắc xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.
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* Trước giờ khai mạc Đại hội, Đoàn Đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp
hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.
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