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50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHỤ NỮ HƯNG YÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
QUÁCH THỊ HƯƠNG - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ năm 1965 đến 1969,
là bản tổng kết sâu sắc, toàn diện bài học về quá trình lãnh đạo cách mạng, đường
hướng phát triển tương lai dân tộc. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh
Hưng Yên đã có nhiều hoạt động, phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc của Bác Hồ, Bản tin Phụ nữ Hưng Yên xin giới thiệu một số kết quả nổi
bật trong học tập và làm theo Bác của các tầng lớp phụ nữ Hưng Yên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Người lãnh tụ vĩ đại của
dân tộc Việt Nam đã đi xa,
nhưng những lời Bác dạy
ngày nào vẫn còn nguyên
giá trị, vẫn còn vang mãi
trong lòng những người
dân Việt Nam qua các thế
hệ. Sinh thời, Bác Hồ luôn
quan tâm, chăm lo đến các
tầng lớp nhân dân, trong đó
có phụ nữ. Bác đánh giá
cao vai trò và những đóng
góp của phụ nữ đối với dân
tộc. Người từng nói “Non
sông, gấm vóc Việt Nam do
phụ nữ ta trẻ cũng như già,
ra sức dệt thêu mà thêm tốt
đẹp, rực rỡ”. Trong bản Di
chúc viết năm 1968, Người
đã dành cho phụ nữ một sự
quan tâm đặt biệt, Bác viết:
“Trong sự nghiệp chống
Mỹ, cứu nước, phụ nữ
đảm đang ta đã góp phần
xứng đáng trong chiến đấu
và trong sản xuất. Đảng
và Chính phủ cần phải có
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kế hoạch thiết thực để bồi
dưỡng, cất nhắc và giúp
đỡ để ngày thêm nhiều phụ
nữ phụ trách mọi công việc
kể cả công việc lãnh đạo.
Bản thân phụ nữ thì phải cố
gắng vươn lên. Đó là một
cuộc cách mạng đưa đến
quyền bình đẳng thật sự
cho phụ nữ”. Thấm nhuần
lời dạy của Người, trong 50
năm thực hiện Di chúc của
Bác Hồ, nhất là khi Đảng ta
phát động Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh đã
trở thành việc làm thường
xuyên của các cấp Hội và
đông đảo chị em hội viên,
phụ nữ trong tỉnh. Qua đó
xuất hiện nhiều phong trào,
hoạt động có ý nghĩa thiết
thực, nhiều cách làm hay,
mô hình mới học tập và làm
theo lời Bác ở các cấp Hội
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phụ nữ trong tỉnh.
Thấm nhuần những lời
dạy của Bác, phụ nữ Hưng
Yên đã ra sức thi đua học
tập, lao động sản xuất,
chiến đấu và phục vụ chiến
đấu, góp phần quan trọng
vào thành công của cách
mạng. Phong trào “Nữ du
kích Hoàng Ngân” với tinh
thần “Đòn gánh đánh Tây,
tay không bắt giặc” với
những tên tuổi của các nữ
anh hùng như Anh hùng liệt
sỹ Bùi Thị Cúc, Vũ Thị Kính,
Trần Thị Tý… đã được ghi
vào trang sử vàng của dân
tộc. Phụ nữ Hưng Yên còn
tự hào với phong trào “Ba
đảm đang” gắn với tên
tuổi của các nữ Anh hùng
lao động Phạm Thị Vách,
Lê Thị Lục, Vũ Thị Tỵ và
hàng ngàn các bà, các mẹ
đạt danh hiệu phụ nữ Ba
đảm đang. Anh hùng lao
động Phạm Thị Vách - Kiện
tướng trên công trường đại

thủy nông Bắc - Hưng - Hải
đã vinh dự hai lần được
nhận Huy hiệu Bác Hồ.
Anh hùng LLVT nhân dân
Trương Thị Tám đã vinh dự
được 6 lần gặp Bác Hồ…
Phát huy truyền thống
của phong trào nữ du kích
Hoàng Ngân anh hùng,
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt Nam
và Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ Hưng Yên, phong trào
phụ nữ và hoạt động của
các cấp Hội phụ nữ trong
tỉnh những năm qua đã có
bước phát triển vững chắc,
khẳng định được vai trò của
tổ chức Hội, đóng góp quan
trọng vào thành tựu phát
triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Thực hiện các chương
trình phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, Nghị quyết Đại
hội đại biểu Phụ nữ các
cấp, các cấp Hội phụ nữ
trong tỉnh đã và đang tiếp
tục thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua yêu
nước và các nhiệm vụ trọng
tâm công tác Hội. Phụ nữ
Hưng Yên hưởng ứng thực
hiện học tập và làm theo lời
Bác bằng nhiều hoạt động
thiết thực, hiệu quả, nhiều
mô hình mới, cách làm hay.
Đặc biệt, những năm
gần đây, các tầng lớp phụ
nữ Hưng Yên đã tích cực
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hưởng ứng các phong trào
thi đua xây dựng nhiều
công trình, hoạt động có
ý nghĩa thiết thực, ghi dấu
ấn của các cấp Hội. Năm
2012, phát động đợt thi đua
đặc biệt “Hướng về phụ nữ
và trẻ em nghèo” với nội
dung “Hỗ trợ phụ nữ thoát
nghèo và tặng học bổng
cho trẻ em nghèo vượt khó
chăm ngoan, học giỏi” đã
huy động được đông đảo
các lực lượng xã hội tham
gia. Cán bộ, hội viên phụ
nữ toàn tỉnh quyên góp ủng
hộ được trên 1,2 tỷ đồng,
từ nguồn kinh phí này đã hỗ
trợ xây mới, sửa chữa 37
“Mái ấm tình thương” cho
phụ nữ có hoàn cảnh khó
khăn; tặng bò sinh sản cho
100 phụ nữ nghèo, phụ nữ
khó khăn; trao học bổng
cho 100 học sinh nghèo
vượt khó chăm ngoan học
giỏi... Năm 2013, hưởng
ứng Đợt thi đua đặc biệt
chào mừng 65 năm ngày
Bác Hồ ra lời kêu gọi thi
đua ái quốc, Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh đã phát
động thi đua với chủ đề
“Làm theo Bác, thực hành
tiết kiệm giúp nhau giảm
nghèo bền vững” trong cán
bộ, hội viên và các tầng lớp
phụ nữ và thi đua “Tận tụy
với công việc, trách nhiệm
với hội viên phụ nữ, công
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tâm và hiệu quả” trong cán
bộ Hội các cấp và triển
khai đến cán bộ, hội viên
phụ nữ. Hưởng ứng phong
trào thi đua “Phụ nữ Hưng
Yên thực hành tiết kiệm,
làm theo lời Bác, giúp nhau
giảm nghèo bền vững”, phụ
nữ toàn tỉnh đã tham gia tiết
kiệm được trên 80 tỷ đồng,
giúp cho hàng chục nghìn
phụ nữ nghèo vay với lãi
suất thấp hoặc không lấy lãi
để phát triển kinh tế. Công
trình chào mừng Đại hội
Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần
thứ XVIII, kỷ niệm 85 năm
Ngày thành lập Hội LHPN
Việt Nam với sự tham gia
của cán bộ, hội viên phụ nữ
toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới
và sửa chữa 16 ngôi nhà
với mức hỗ trợ từ 20 – 60
triệu đồng/nhà và hỗ trợ tư
liệu sản xuất chăn nuôi gia
súc, gia cầm trị giá 878 triệu
đồng cho 80 chị là hội viên
phụ nữ có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn tỉnh với
tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng.
Chào mừng thành công Đại
hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần
thứ XV và Đại hội đại biểu
Phụ nữ toàn quốc lần thứ
XII, Ban Thường vụ Hội
LHPN tỉnh đã vận động xây
dựng công trình Nhà Lưu
niệm lực lượng nữ du kích
Hoàng Ngân Hưng Yên
và Anh hùng lực lượng vũ

trang nhân dân Vũ Thị Kính
(Trần Thị Khang) tại xã
Xuân Dục, huyện Mỹ Hào
với tổng kinh phí trên 8 tỷ
đồng (trong đó nguồn cán
bộ, hội viên, phụ nữ toàn
tỉnh đóng góp được trên
1,5 tỷ đồng). Công trình là
địa chỉ đỏ để tuyên truyền,
giáo dục các tầng lớp phụ
nữ về tinh thần yêu nước,
cách mạng.
Kết quả thực hiện các
phong trào thi đua yêu
nước của các cấp Hội có
tác động tích cực đến ý
thức, trách nhiệm của cán
bộ, hội viên phụ nữ trong
việc thực hiện nhiệm vụ
công tác Hội và nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
Trong các phong trào thi
đua đã xuất hiện nhiều điển
hình tập thể, cá nhân phụ
nữ tiêu biểu, có nhiều mô
hình hay, cách làm sáng tạo
trên các lĩnh vực…
Trong phong trào phụ
nữ giúp nhau phát triển kinh
tế gia đình, nhiều phụ nữ
đã mạnh dạn vay vốn phát
triển kinh tế, mở rộng sản
xuất. Nhiều chị đã mạnh
dạn tham gia thành lập các
mô hình kinh tế tập thể như
chị Trần Thị Lỷ - Chủ tịch
Hội đồng quản trị Hợp tác
xã trồng nấm (Lệ Xá, Tiên
Lữ); chị Nguyễn Thị Hoa
– Chủ tịch Hội đồng quản
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trị Hợp tác xã dịch vụ tổng
hợp Hoa Thiên Phú (Tân
Quang, huyện Văn Lâm)...
Nhiều chị đã có những ý
tưởng khởi nghiệp thành
công được vinh danh tại
“Ngày phụ nữ khởi nghiệp”.
Nhiều doanh nghiệp nữ đã
phối hợp đào tạo nghề, giới
thiệu việc làm cho hàng
nghìn chị có thu nhập ổn
định như: may công nghiệp,
mây tre đan, thêu ren, đan
bèo, làm cơm hộp...
Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, tại các
địa phương, chị em hội
viên phụ nữ đã hưởng
ứng, tham gia xây dựng
nhiều mô hình giúp phụ nữ
nghèo, có hoàn cảnh khó
khăn như 225 hũ gạo tình
thương; 95 cơ sở/chi hội
nuôi lợn đất/nhựa tiết kiệm,
169 mô hình “Phế liệu
sạch”; 28 Địa chỉ nhân ái,
địa chỉ tiếp nhận vật dụng
gia đình, quyên góp ủng hộ
xây dựng, sửa chữa hàng
trăm Mái ấm tình thương
cho phụ nữ nghèo có hoàn
cảnh khó khăn... Từ các
mô hình trên đã quyên góp
được hàng chục tấn gạo,
hàng trăm triệu đồng, tặng
phế liệu cho phụ nữ khó
khăn để có thu nhập ổn
định từ 1 triệu đến 4,5 triệu
đồng... hàng năm hỗ trợ
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được hàng nghìn hộ thoát
nghèo.
Các tầng lớp phụ nữ
Hưng Yên luôn phát huy
truyền thống, phẩm chất tốt
đẹp của người phụ nữ Việt
Nam không ngừng học tập
rèn luyện phấn đấu vươn
lên, thực hiện tốt nghĩa vụ
của người công dân, chức
năng làm vợ, làm mẹ, phấn
đấu xây dựng gia đình no
ấm, tiến bộ, hạnh phúc và
phát triển bền vững. Tổ
chức cho phụ nữ tham gia
hoạt động xã hội, xây dựng
cộng đồng lành mạnh.
Hưởng ứng Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch”, tham gia
xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh, các tầng
lớp phụ nữ đã hưởng ứng
bằng rất nhiều hoạt động
ý nghĩa thiết thực, tích cực
đóng góp tiền, ngày công
xây dựng cơ sở hạ tầng,
tham gia giải phóng mặt
bằng, hiến đất để mở rộng
đường giao thông, xây
dựng các công trình phúc
lợi. Chị em phụ nữ toàn tỉnh
đã vận động gia đình đóng
góp ủng hộ được 90,678 tỷ
đồng, 30.490 ngày công và
hiến 3.280.760 m2 đất để
xây dựng cơ sở hạ tầng;
tích cực thực hiện mô hình
phân loại và xử lý rác hữu
cơ tại hộ gia đình. Đến nay,

toàn tỉnh đã có 144 cơ sở
Hội thực hiện mô hình, làm
giảm lượng rác thải ra môi
trường, tạo ra nguồn phân
bón hữu cơ tại chỗ, góp
phần bảo vệ môi trường.
Nhằm góp phần làm
đẹp cảnh quan nông thôn
mới, Hội LHPN tỉnh Hưng
Yên đã chỉ đạo các cấp Hội
xây dựng mô hình “Đường
hoa phụ nữ” thu hút đông
đảo hội viên phụ nữ tham
gia. Chị em đã đóng góp
ngày công, dọn cỏ, đổ đất,
trồng hoa hai bên đường,
với phương châm “ở đâu
có cỏ, rác ở đó thay bằng
trồng hoa”. Từ bàn tay
khéo léo, đảm đang của chị
em, những đường hoa với
nhiều loại hoa mọc lên khoe
sắc thắm, làm thay đổi diện
mạo nông thôn, góp phần
xây dựng cảnh quan nông
thôn mới sạch đẹp, phong
quang. Từ những đường
hoa đầu tiên tại huyện
Khoái Châu, đến nay các
địa phương trong toàn tỉnh
đã xây dựng được trên 900
đoạn/tuyến/đường hoa với
chiều dài trên 120km tại các
thôn, khu phố, trụ sở UBND
xã, nghĩa trang liệt sĩ...
Nhìn lại chặng đường
50 năm thực hiện Di chúc
của Bác, nhất là hưởng
ứng Cuộc vận động Học
tập và làm theo tấm gương
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đạo đức Hồ Chí Minh, các
tầng lớp phụ nữ Hưng Yên
đã luôn rèn luyện, phấn
đấu, ra sức thi đua học tập
và làm theo lời Bác bằng
những việc làm cụ thể, thiết
thực. Phụ nữ ngày càng
tích cực, chủ động thực
hiện quyền công dân, thực
hiện dân chủ ở cơ sở, tham
gia xây dựng hệ thống
chính trị vững mạnh. Đội
ngũ cán bộ nữ ngày càng
trưởng thành và phát triển,
hầu hết các ngành, các lĩnh
vực đều có phụ nữ tham
gia lãnh đạo, quản lý. Nhiều
chị đã phấn đấu, rèn luyện,
trưởng thành, đảm nhiệm
và hoàn thành những trọng
trách quan trọng của tỉnh.
Nhiều chị là đại biểu Quốc
hội, lãnh đạo các ban, sở,
ngành đoàn thể tỉnh, đại
biểu HĐND các cấp... Các
chị luôn nỗ lực, phấn đấu
trở thành những lãnh đạo,
quản lý “Giỏi việc nước,
đảm việc nhà”, xây dựng
gia đình hạnh phúc. Nhiều
chị đã được tặng thưởng
Huân chương Lao động,
Bằng khen Thủ tướng
Chính phủ và nhiều phần
thưởng cao quý của Đảng,
Nhà nước...
Đội ngũ nữ cán bộ, giáo
viên chiếm 87,2% lao động,
trong đó đội ngũ lãnh đạo,
quản lý là nữ chiếm 55,05%
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đội ngũ lãnh đạo quản lý
toàn ngành. Chị em đã có
những đóng góp quan trọng
góp phần duy trì chất lượng
giáo dục toàn diện, từng
bước thực hiện đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo. Nhiều chị đã có
nhiều đề tài, sáng kiến khoa
học, đóng góp cho ngành,
nhiều chị là chiến sĩ thi đua,
nhà giáo ưu tú... Nhiều tấm
gương các cô giáo học tập
và làm theo tấm gương đạo
đức của Bác, hết lòng vì
học sinh thân yêu. Tiêu biểu
như cô giáo Trần Thị Thúy
- giáo viên Trường THPT
Đức Hợp, huyện Kim Động
là người lọt vào top 50 giáo
viên toàn cầu năm 2019,
“Nhà giáo trẻ tiêu biểu xuất
sắc năm học 2018 – 2019”.
Nữ cán bộ công nhân
viên chức ngành y tế chiếm
tỷ lệ 69% lực lượng toàn
ngành, luôn nhiệt tình, yêu
nghề, tích cực học tập,
nghiên cứu, nâng cao trình
độ chuyên môn, tiếp cận
các kỹ thuật tiên tiến, hiện
đại trong công tác khám
chữa bệnh. Chị em luôn
tích cực rèn luyện nâng
cao y đức trong nghề, với
phương châm thầy thuốc
như mẹ hiền, góp phần
từng bước nâng cao chất
lượng khám, chữa bệnh
và chăm sóc sức khoẻ cho

phụ nữ và nhân dân, tham
gia có hiệu quả các chương
trình mục tiêu quốc gia về
y tế, dân số, kế hoạch hóa
gia đình.
Phụ nữ lực lượng vũ
trang ở từng vị trí công
tác, không ngừng học tập,
rèn luyện, phát huy truyền
thống cách mạng, mưu
trí, dũng cảm, vượt qua
khó khăn luôn hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao,
có những đóng góp xứng

đáng vào thành tích chung
của cơ quan, đơn vị, góp
phần xây dựng lực lượng
ngày càng vững mạnh, giữ
vững an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn tỉnh.
Hưng Yên vinh dự và
tự hào được 10 lần đón
Bác Hồ về thăm. Đinh ninh
những lời dạy của Bác, các
tầng lớp phụ nữ Hưng Yên
luôn nỗ lực, cố gắng, thi
đua, ra sức dệt thêu bức

tranh quê hương đầy màu
sắc, từ những cánh đồng
lúa chín vàng, vườn nhãn,
bưởi, cam sai trĩu quả,
những cánh đồng ngô xanh
mướt, những đường hoa
rực rỡ sắc màu... Những
bàn tay cần cù, chăm chỉ,
chịu thương, chịu khó và
không ngừng sáng tạo của
các chị đã góp phần xây
dựng quê hương Hưng
Yên ngày càng giàu đẹp,
văn minh.

ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
I. CẤP TỈNH

chia sẻ cách làm hay, sáng

nghị quyết Đại hội đại biểu

1. Tổ chức hội nghị giao

tạo của hội viên trong phát

Phụ nữ các cấp; phong trào

ban công tác Hội quý I năm

triển kinh tế, tạo việc làm

thi đua, các cuộc vận động

2019, triển khai nhiệm vụ

cho phụ nữ, đồng thời lãnh

và các nhiệm vụ công tác

Quý II tại huyện Mỹ Hào.

đạo Hội LHPN tỉnh đã triển

Hội; Điều lệ Hội LHPN Việt

Các đại biểu được thăm 3

khai các nhiệm vụ trọng tâm

Nam khóa XII; các chương

mô hình phát triển kinh tế

thực hiện trong quý II/2019.

trình, đề án các cấp Hội

của hội viên phụ nữ huyện

2. Tổ chức Hội thi Chủ

LHPN trong tỉnh đang triển

Mỹ Hào: mô hình sông

tịch Hội LHPN cơ sở giỏi

khai thực hiện; phong trào

trong ao, chế biến thực

năm 2019. Các thí sinh trải

xây dựng nông thôn mới…

phẩm an toàn Linh Thảo và

qua 3 phần thi: Xử lý tình

Kết thúc Hội thi, Ban tổ

mô hình trồng hoa phong

huống liên quan đến công

chức đã trao giải Đặc biệt

lan; Nghe lãnh đạo huyện

tác vận động phụ nữ tại cơ

cho thí sinh Nguyễn Thị

thông tin khái quát về tình

sở; thi kiến thức, trả lời câu

Thúy, Chủ tịch Hội LHPN

hình phát triển kinh tế - xã

hỏi trắc nghiệm; thi năng

xã Ngọc Thanh (Kim Động);

hội, xây dựng nông thôn

khiếu qua đó thể hiện những

Giải Nhất cho thí sinh Trần

mới và những đóng góp

hiểu biết về chủ trương,

Thị Thắm, Chủ tịch Hội

của cán bộ, hội viên phụ nữ

đường lối của Đảng, chính

LHPN xã Phan Sào Nam

trong xây dựng nông thôn

sách, pháp luật của Nhà

(Phù Cừ); 2 giải Nhì cho

mới; Nghe 2 tham luận,

nước liên quan đến phụ nữ;

thí sinh: Quản Thị Thuận -
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Chủ tịch Hội LHPN xã Tân

chế độ chính sách đối với

số đại biểu từ cơ sở chia

Quang (Văn Lâm), thí sinh

cán bộ Hội,… Các đồng chí

sẻ kinh nghiệm, cách làm

Nguyễn Thị Thanh - Chủ

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ

hay, sáng tạo trong công

tịch Hội LHPN xã Ngọc

nữ tỉnh đã trực tiếp giải đáp

tác tuyên truyền, giới thiệu

Lâm (Mỹ Hào); các giải Ba

những băn khoăn, vướng

điển hình từ đó chị em ở cơ

và giải cho thí sinh có phần

mắc, động viên, chia sẻ

sở nghiên cứu, áp dụng tại

thi năng khiếu ấn tượng

những khó khăn với cán bộ

địa phương.

nhất và thí sinh có phần thi

Hội cơ sở, đồng thời tiếp

xử lý tình huống hay nhất.

thu một số kiến nghị, đề

19/4/2019, Hội LHPN tỉnh

3. Tổ chức Hội nghị đối

xuất của cán bộ, hội viên

Hưng Yên tổ chức Đoàn

thoại giữa Lãnh đạo Hội

để báo cáo với Tỉnh ủy, Hội

công tác thực hiện chương

LHPN tỉnh với cán bộ chủ

đồng nhân dân tỉnh và các

trình “Đồng hành cùng phụ

chốt Hội LHPN cơ sở. Tại

cơ quan có thẩm quyền

nữ biên cương” năm 2019

Hội nghị đã có14 ý kiến phát

sửa đổi, bổ sung, hoàn

tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm

biểu về những băn khoăn,

thiện cơ chế, chính sách

Pồ, tỉnh Điện Biên. Đoàn đã

vướng mắc của cán bộ

cho phù hợp với thực tiễn,

trao tặng 30 triệu đồng hỗ

Hội cơ sở, hội viên phụ nữ

góp phần thúc đẩy phong

trợ chị Thào Thị Chu là phụ

trong quá trình triển khai,

trào phụ nữ ngày càng

nữ có hoàn cảnh khó khăn

tổ chức thực hiện nhiệm

phát triển vững mạnh.

ở bản Đề Tỉnh 1, xã Phìn

5.

Từ

ngày

16

-

vụ công tác Hội tại cơ sở

4. Hội LHPN tỉnh tổ chức

Hồ xây dựng Mái ấm tình

tập trung vào lĩnh vực: thu

Hội nghị tọa đàm nâng cao

thương; Tặng 20 suất học

hút phụ nữ trẻ tham gia tổ

hiệu quả công tác phát hiện,

bổng trị giá 10 triệu đồng

chức Hội; thu hút hội viên

giới thiệu điển hình, nhằm

cho học sinh có hoàn cảnh

tham gia sinh hoạt Hội;

nâng cao chất lượng, hiệu

khó khăn; Tặng đồ dùng

các hoạt động giúp phụ nữ

quả công tác phát hiện, giới

học tập, đồ dùng sinh hoạt

tham gia phát triển kinh tế,

thiệu, tuyên truyền điển

cho 200 học sinh Trường

giảm nghèo; thành lập hợp

hình của các cấp Hội Phụ

Phổ thông dân tộc bán trú

tác xã, tổ hợp tác. Công tác

nữ, nhất là cấp cơ sở. Tại

Tiểu học và Trường Phổ

phát hiện, xây dựng, giới

Hội nghị các đại biểu đã

thông dân tộc bán trú Trung

thiệu, nhân rộng điển hình;

chia sẻ những khó khăn,

học Phìn Hồ; 100 suất quà

công tác đảm bảo an toàn

vướng mắc trong việc tuyên

cho phụ nữ có hoàn cảnh

vệ sinh thực phẩm; vệ sinh

truyền, giới thiệu điển hình,

khó khăn của xã Phìn Hồ.

môi trường; Dân số - Kế

từ đó tìm các giải pháp để

Cũng trong dịp này, Đoàn

hoạch hóa gia đình; công

nâng cao hiệu quả công tác

công tác đã đến thăm Đồn

tác giám sát, phản biện xã

tuyên truyền. Đồng thời hội

Biên phòng Si Pa Phìn.

hội; kinh phí hoạt động Hội,

nghị cũng được nghe một
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6. Từ ngày 22 đến 26/4,

Hội LHPN tỉnh phối hợp với

lực trên cơ sở giới; Nâng

giới tính, các thay đổi sinh

Trường Chính trị Nguyễn

cao chất lượng hoạt động

lý, các biểu hiện dễ nhận

Văn Linh tổ chức lớp Bồi

của các địa chỉ tin cậy tại

biết của kẻ xâm hại, các kỹ

dưỡng nghiệp vụ cho 171

cộng

qua

năng phòng, tránh, bảo vệ

cán bộ Hội chủ chốt cơ sở

học tập các chuyên đề, học

bản thân; kỹ năng tìm kiếm

và cán bộ Hội LHPN các

viên được nâng cao kiến

hỗ trợ, giúp đỡ khi bị xâm

huyện, thành phố. Học viên

thức chuyên môn, nghiệp

hại, bị bạo lực, các nguyên

được học các chuyên đề về

vụ để tiếp tục tổ chức các

nhân dẫn đến hành vi bạo

xây dựng ý thức tôn trọng

hoạt động Hội thiết thực,

lực học đường, hậu quả

Nhân dân, phát huy dân

hiệu quả.

của bạo lực học đường,

đồng...Thông

chủ, chăm lo đời sống Nhân

7. Thực hiện chủ đề

các kỹ năng phòng, tránh

dân theo tư tưởng, đạo

năm 2019 “An toàn cho phụ

bạo lực học đường… Nhân

đức, phong cách Hồ Chí

nữ và trẻ em”, sáng ngày

dịp này, đồng chí Quách Thị

Minh; thực hiện Cuộc vận

6/4, tại Trường THCS Tân

Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ

động “Xây dựng gia đình

Dân, huyện Khoái Châu,

tịch Hội LHPN tỉnh đã trao

5 không, 3 sạch” góp phần

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội

tặng 5 suất học bổng, mỗi

xây dựng nông thôn mới, đô

nghị truyền thông về phòng,

suất trị giá 500.000đồng

thị văn minh; hỗ trợ phụ nữ

chống xâm hại tình dục trẻ

cho 5 học sinh giỏi có hoàn

khởi nghiệp; công tác vận

em và bạo lực học đường

cảnh khó khăn của Trường

động phụ nữ tôn giáo thực

cho 750 học sinh. Đây cũng

THCS Tân Dân.

hiện chủ trương của Đảng,

là một trong những hoạt

8. Thành lập 10 Tổ vận

chính sách, pháp luật của

động thực hiện Đề án 938

động phụ nữ giám sát an

Nhà nước giai đoạn 2018-

“Tuyên truyền, giáo dục,

toàn thực phẩm tại cơ sở

2022; Nâng cao chất lượng

vận động, hỗ trợ phụ nữ

10 huyện, thị xã, thành phố.

hoạt động của các địa chỉ

tham gia giải quyết một số

Tổ vận động phụ nữ giám

tin cậy tại cộng đồng; công

vấn đề xã hội liên quan đến

sát an toàn thực phẩm có

tác bình xét, giới thiệu điển

phụ nữ giai đoạn 2017 –

nhiệm vụ tuyên truyền, vận

hình trong công tác Hội và

2027” của các cấp Hội phụ

động nhằm nâng cao nhận

phong trào phụ nữ; Các nội

nữ trong tỉnh.

thức, ý thức trách nhiệm

dung hoạt động thực hiện

Tại buổi truyền thông,

của hội viên phụ nữ, nhân

chủ đề năm 2019 về “An

Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi -

dân và giám sát về an toàn

toàn cho phụ nữ và trẻ em”;

chuyên gia tư vấn tâm lý

thực phẩm tại địa phương

kiến thức, kỹ năng về nuôi

và bác sĩ Hoàng Thúy Hải

về thực hiện an toàn thực

dạy, bảo vệ trẻ em, phòng

đã trò chuyện, trao đổi,

phẩm thông qua việc theo

chống xâm hại, lạm dụng

chia sẻ về các vấn đề tâm,

dõi, phát hiện, xem xét và

trẻ em, phòng chống bạo

sinh lý trẻ vị thành niên;

kiến nghị, phản ánh tới
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Hội LHPN và Ủy ban nhân

mới trong năm 2019 đó là:

đang công tác và sinh sống

dân xã, phường, thị trấn về

tiếp tục xây dựng và nhân

trên các đảo, nhà giàn…;

các hành vi sản xuất, kinh

rộng mô hình “Đường hoa

dự sinh hoạt và phát biểu,

doanh thực phẩm không

phụ nữ” tại các địa phương,

chia sẻ cùng các hội viên

an toàn trên địa bàn ... góp

vận động hội viên phụ nữ

Chi hội Phụ nữ Trường Sa

phần đảm bảo vệ sinh an

thực hiện phân loại rác thải

Lớn. Đặc biệt, đồng chí đã

toàn thực phẩm, bảo vệ

hữu cơ tại hộ gia đình, đẩy

trực tiếp gặp gỡ, động viên

sức khỏe, nâng cao chất

mạnh các hoạt động hỗ trợ

và chụp ảnh lưu niệm với

lượng cuộc sống của hội

phụ nữ phát triển kinh tế,

16 cán bộ, chiến sĩ quê

viên, phụ nữ và nhân dân.

khởi nghiệp, giảm nghèo…

Hưng Yên đang công tác ở

9. Tổ chức tập huấn,

Mỗi học viên tham dự lớp

các đảo Trường Sa Lớn, An

tuyên truyền nâng cao kiến

tập huấn được tặng 01 chai

Bang, Nam Yết, Sinh Tồn.

thức cho hội viên phụ nữ tại

nước rửa bát được làm từ

Ngay sau chuyến công

28 xã đăng ký về đích nông

chế phẩm EM ngâm ủ từ

tác, nhân dịp kỷ niệm 64

thôn mới trong năm 2019.

rác hữu cơ.

năm Ngày thành lập Hải

Tại lớp tập huấn, cán bộ,

10.

-

quân nhân dân Việt Nam

hội viên phụ nữ đã được

18/4/2019, đồng chí Quách

(7/5/1955 - 7/5/2019),65

tuyên truyền về mục đích,

Thị Hương - Ủy viên Ban

năm Ngày Chiến thắng

ý nghĩa của chương trình

Chấp hành Trung ương

Điện Biên Phủ (7/5/1954

mục tiêu quốc gia xây dựng

Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh

- 7/5/2019), đồng chí Chủ

nông thôn mới, giải pháp cụ

ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN

tịch Hội LHPN tỉnh đã đến

thể để thực hiện tốt cuộc vận

tỉnh Hưng Yên tham gia

thăm, tặng quà 15 gia đình

động “Xây dựng gia đình 5

đoàn công tác của Trung

có người thân đang công

không, 3 sạch” góp phần

ương Hội LHPN Việt Nam

tác ở quần đảo Trường Sa,

xây dựng nông thôn mới đô

đi thăm, làm việc và tặng

với tổng trị giá trên 10 triệu

thị văn minh, phổ biến pháp

quà cán bộ, chiến sĩ và

đồng. Cũng nhân dịp này,

luật về bảo vệ môi trường;

nhân dân quần đảo Trường

đồng chí Hà Thị Thu Thanh

Hưởng ứng phong trào

Sa, Nhà giàn DK1/11 (Tư

- Ủy viên Ban Chấp hành

phòng chống rác thải nhựa

Chính). Hội LHPN tỉnh đã

Trung ương Hội LHPN Việt

bằng những việc làm cụ

gửi tặng các chiến sĩ đang

Nam, Phó Chủ tịch Hội nữ

thể, thực hiện các mô hình

làm nhiệm vụ tại quần đảo

doanh nhân Việt Nam, Chủ

“Hạn chế sử dụng túi nilon”,

Trường Sa và nhà giàn

tịch Hội đồng thành viên

“Phế liệu sạch”… Đồng

trên 20 kg hạt rau giống, 40

Công ty Tư vấn và kiểm

thời, nhấn mạnh nhiệm vụ

kg bột sắn dây và 10 triệu

toán Deloitte Việt Nam đã

của các cấp Hội và hội viên

đồng. Đồng chí Chủ tịch Hội

đến thăm và tặng quà, đồ

phụ nữ cần tích cực tham

LHPN tỉnh đã gặp gỡ, động

dùng sinh hoạt cho một

gia xây dựng nông thôn

viên các chiến sĩ, nhân dân

số gia đình chiến sĩ quê
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Hưng Yên đang công tác

cho 5 cháu có hoàn cảnh

bảo vệ trẻ em, vệ sinh môi

tại đảo An Bang, Nam Yết

đặc biệt khó khăn, trị giá

trường, thu hút 2.350 cán

và Trường Sa Lớn với tổng

gần 10 triệu đồng.

bộ, hội viên phụ nữ và nhân

trị giá trên 10 triệu đồng.

Tổ chức nói chuyện

dân tham gia. Ra mắt Chi

Đồng chí Hà Thị Thu Thanh

chuyên đề “Giữ lửa gia

hội 5 không, 3 sạch thôn

và đồng chí Quách Thị

đình” nhằm cung cấp kiến

Đa Quang, xã Dị Chế có

Hương đã đến thăm hỏi,

thức cho phụ nữ về hạnh

50 thành viên tham gia. 15

chia sẻ động viên, tặng quà

phúc gia đình, giới, bình

cơ sở Hội tiếp tục duy trì và

gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn

đẳng giới, phòng chống

nhân rộng các tuyến/đoạn/

Cường ở thôn Đông Hạ, xã

bạo lực gia đình xây dựng

điểm trồng hoa, đến nay

Hùng Cường, thành phố

gia đình hạnh phúc cho 400

toàn huyện đã trồng được

Hưng Yên (Liệt sĩ đang yên

cán bộ, hội viên phụ nữ trên

trên 16km.

nghỉ tại đảo Nam Yết).

địa bàn thành phố.

II. CẤP HUYỆN
Trong quý, Hội LHPN

2. Hội LHPN thị xã
Mỹ Hào

4. Hội LHPN huyện
Phù Cừ
Tổ chức hội nghị triển

các huyện, thị xã, thành

Hội LHPN các cơ sở

khai, tập huấn thực hiện 2

phố tổ chức Hội thi cán bộ

tổ chức vận động cán

Đề án 938, 939 năm 2019

Hội cơ sở giỏi, phối hợp

bộ, hội viên và nhân dân

có 583 đại biểu tham gia.

với Trung tâm Bồi dưỡng

quyên góp, ủng hộ 04 gia

Toàn huyện trồng mới trên

chính trị tổ chức các lớp bồi

đình hội viên có hoàn cảnh

30 km đường hoa nâng

dưỡng nghiệp vụ công tác

khó khăn, mắc bệnh hiểm

tổng số đường hoa trong

Hội cho cán bộ Hội cơ sở:

nghèo, bị tai nạn giao thông

toàn huyện lên 58,8km.

Tổ chức kiểm tra tại các cơ

trị giá trên 22 triệu đồng.

5. Hội LHPN huyện
Kim Động

sở Hội, hoạt động ủy thác

Hội LHPN các xã tổ

với Ngân hàng Chính sách

chức trồng mới, bổ sung

Hội LHPN huyện phát

- Xã hội và các hoạt động

các loại hoa tại 5 tuyến

động cán bộ, hội viên tham

hưởng ứng chương trình

đường thôn, xã, khuôn

gia ủng hộ xây dựng mái

“Đồng hành cùng phụ nữ

viên UBND xã, với diện tích

ấm tình thương, hỗ trợ

biên cương”.

820m2 và 1,9 km.

sinh kế cho hội viên phụ

1. Hội LHPN thành
phố Hưng Yên

3. Hội LHPN huyện
Tiên Lữ

nữ nghèo được số tiền:
101.956.000đồng.

Trồng

Tổ chức ra mắt câu

Hội LHPN 4 xã Cương

mới 1.160m đường hoa, 11

lạc bộ Vườn ươm phụ nữ

Chính, Minh Phượng, Lệ

bồn hoa tại UBND và Nhà

khởi nghiệp có 58 thành

Xá, Trung Dũng phối hợp

văn hóa thôn.

viên tham gia. Tại Hội nghị

với Dự án tầm nhìn tổ chức

Phối hợp tổ chức 20 lớp

ra mắt, thành viên CLB đã

Hội thi Rung chuông vàng

tập huấn hướng dẫn phân

trao tặng 5 chiếc xe đạp

tuyên truyền kiến thức về

loại và xử lý rác thải sinh
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hoạt tại hộ gia đình cho
2.000 cán bộ, hội viên phụ

10. Hội LHPN huyện Văn

200 triệu đồng.
8. Hội LHPN huyện

nữ tham gia, cấp phát 4.000

Văn Giang

gói chế phẩm sinh học, 600

Nhân

Lâm
Các cấp Hội tiếp tục

công

nhân rộng mô hình và chăm

thùng để xử lý rác cho các

tác tại quần đảo Trường

sóc đường hoa, đến nay

hộ thực hiện mô hình.

Sa của đồng chí Chủ tịch

toàn huyện đã trồng được

Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN

trên 45km đường hoa.

6. Hội LHPN huyện
Ân Thi

chuyến

huyện đã ủng hộ các chiến

Hội LHPN 3 xã Chỉ Đạo,

Hỗ trợ giống hoa cho

sỹ đảo Trường Sa 21,5 kg

Lương Tài và Đại Đồng

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

hạt giống rau các loại. Tiếp

phối hợp tổ chức 03 lớp kỹ

Nguyễn Trãi, Tân Phúc

tục chỉ đạo Hội LHPN các

năng phòng chống bắt cóc,

trồng đường hoa dài 1,5km;

xã, thị trấn duy trì và nhân

xâm hại tình dục trẻ vị thành

toàn huyện đã trồng thêm

rộng các tuyến đường hoa,

niên, bạo lực học đường và

7km đường hoa.

đến nay 11/11 xã, thị trấn

giá trị yêu thương cho 1.111

xây dựng được mô hình

phụ huynh và học sinh

đường hoa với tổng diện

THCS. Ra mắt CLB Hũ gạo

tích trồng được 21.762m2

tình thương ở chi hội phụ

7. Hội LHPN huyện
Khoái Châu
Triển

khai

mô

hình

đường hoa phụ nữ tại 5
tuyến đường do huyện
quản lý dài 7km, chỉ đạo

9. Hội LHPN huyện
Yên Mỹ

có 28 thành viên, 03 CLB

Tổ chức hội nghị đón
Nữ

nữ thôn Giữa (xã Lạc Đạo)

đồng

hương

3 sạch tại xã Đại Đồng,

các xã, thị trấn tiếp tục trồng

đoàn

Lương Tài, Lạc Đạo có 300

mới các tuyến, đoạn đường

Hưng Yên tại Hà Nội về

hoa, kết quả đã trồng mới

thăm quê hương. Tại hội

Các thành viên CLB

trên 10km đường hoa, tiêu

nghị, đoàn đã trao 17 suất

Hũ gạo tình thương thôn

biểu các xã Dân Tiến, Bình

quà cho hội viên phụ nữ

Giữa xã Lạc Đạo vận động

Kiều, Đông Kết, Hồng Tiến,

nghèo, mỗi suất quà trị giá

các thành viên trong CLB

Tân Châu,...

500.000đồng

và 10 suất

ủng hộ 9.335.000đồng tiền

Tiếp tục tuyên truyền

quà cho học sinh nghèo

mặt gửi về Hội LHPN tỉnh

Luật Bảo hiểm xã hội,

vượt khó, mỗi suất trị giá

hỗ trợ xây nhà mái ấm tình

Luật Bảo hiểm y tế, trong

200.000đồng.

thương cho phụ nữ nghèo

thành viên tham gia.

tháng các đại lý đã thu

Thành lập 02 CLB phụ

thuộc xã Phìn Hồ, huyện

406.679.480 đồng, cung

nữ hạn chế sử dụng túi

Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

cấp 641 thẻ bảo hiểm y

nilon tại xã Tân Việt và

Hội Thiện nguyện xã Lạc

tế; phát triển mới 15 đối

Trung Hòa có 84 thành viên

Hồng đã tuyên truyền, vận

tượng tham gia BHXH tự

tham gia.

động nhân dân ủng hộ 67

nguyện với số tiền trên
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện

- Kim Động.

triển khai Kế hoạch thực

Biên 500 bộ quần áo mới,

Chỉ đạo Hội phụ nữ

hiện việc đẩy mạnh học

670kg muối, 67 thùng Mì

Phòng cảnh sát quản lý

tập và làm theo tư tưởng,

tôm, 67 chiếc đệm, 67 chiếc

hành chính về trật tự xã

đạo đức, phong cách Hồ

xoong… Đoàn từ thiện Hoa

hội và Hội phụ nữ Công

Chí Minh; Cuộc vận động

Lan Đền Ghênh, thị trấn

an huyện Ân Thi tổ chức

“Phát huy truyền thống,

Như Quỳnh vận động ủng

chương trình hoạt động

cống hiến tài năng, xứng

hộ nhân dân xã Xuân Tầm,

về nguồn giáo dục truyền

danh Bộ đội Cụ Hồ”, công

huyện Văn Yên, tỉnh Yên

thống; hướng dẫn thủ tục,

tác giáo dục chính trị, tư

Bái 01 tấn gạo, 50kg mì

cấp và tặng lệ phí căn cước

tưởng trong cán bộ, hội

chính, 100 bao quần áo, 25

công dân cho 30 phụ nữ,

viên phụ nữ LLVT tỉnh năm

cặp sách và 500.000 đồng.

học sinh có hoàn cảnh khó

2019; triển khai Kế hoạch

11. Hội Phụ nữ Công

khăn; tặng quà 05 gia đình

xây dựng mô hình “Phụ nữ

thương binh, liệt sỹ tại xã

LLVT tỉnh Tự tin - Duyên

Vân Du, huyện Ân Thi.

dáng - Sáng tạo”; tham

an tỉnh
Phối

hợp

với

Đoàn

Thanh niên Công an tỉnh,
Công an huyện Kim Động,

12. Phụ nữ Bộ chỉ huy
quân sự tỉnh

mưu cho Bộ CHQS tỉnh xây
dựng Kế hoạch tổ chức các

Phòng Cảnh sát giao thông,

Đến nay 100% các tổ

hoạt động nhân tháng hành

Công ty Ô tô xe máy Hoàng

chức Hội phụ nữ trong

động Vì trẻ em và Ngày gia

Hiền tổ chức tuyên truyền

LLVT tỉnh đã tiến hành

đình Việt Nam năm 2019

Luật Giao thông và kỹ năng

đánh giá giữa nhiệm kỳ

trong các cơ quan, đơn vị

lái xe an toàn cho gần 600

thực hiện Nghị quyết Đại

và các tổ chức Hội phụ nữ

cán bộ, giáo viên, học sinh

hội Phụ nữ các cấp nhiệm

trong LLVT tỉnh.

Trường THCS Lê Quý Đôn

kỳ 2016-2021; xây dựng và

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI
PHỤ NỮ HƯNG YÊN VỚI PHONG TRÀO
“CHỐNG RÁC THẢI NHỰA”
Theo thống kê, trên thế

phẩm nhựa dùng một lần

và trở nên vô cùng nguy hại.

giới cứ mỗi phút có 1 triệu

như cốc nhựa, ống hút, túi

Việt Nam hiện xếp thứ

chai nhựa được bán ra, mỗi

nilon, hộp xốp, những thứ

17/109 quốc gia có mức độ

năm 5.000 tỷ túi nilon được

này bị vứt ra môi trường

ô nhiễm rác nhựa lớn trên

tiêu thụ. Hơn 50% lượng

và trở thành những thứ đồ

thế giới và là nước đứng

nhựa được tiêu thụ mỗi

nhựa vô dụng. Nó tồn tại

thứ 4 trong 5 quốc gia có

ngày nằm trong những sản

trong môi trường tự nhiên

tổng lượng rác thải nhựa
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ra đại dương lớn nhất thế

hiện tượng ngập úng dẫn

giảm thiểu vấn đề rác thải

giới. Tại tỉnh Hưng Yên,

đến sản sinh nhiều vi khuẩn

nhựa do Ban Tuyên giáo

ước tính lượng rác thải sinh

gây bệnh; gây thoái hóa đất

Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo;

hoạt phát sinh trung bình là

làm chậm sự phát triển của

các cấp Hội LHPN và cán

650 tấn/ngày thì lượng chất

cây trồng…. Nhưng nguy

bộ, hội viên, phụ nữ trong

thải nhựa phát thải ra môi

hiểm hơn là hạt vi nhựa. Hạt

tỉnh thực hiện tốt một số nội

trường là 6 tấn/ngày, trong

nhựa siêu vi (rất nhỏ) đến

dung sau:

đó có khoảng 12% (720kg)

từ nguồn do rác thải nhựa

rác thải nhựa bị đốt và 79%

phân hủy có thể xâm nhập

(4.740 kg) thành rác thải

và phá hủy tế bào trong cơ

- Tăng cường tuyên

tồn tại ở môi trường.

thể của các loài sinh vật

truyền sâu tới hội viên phụ

Rác thải nhựa không tự

dưới nước, qua đó nhiễm

nữ và nhân dân về nội dung

phân hủy sinh học, chúng

vào và phá hủy tế bào trong

của phong trào “Chống

chỉ bị phân hủy dưới ánh

cơ thể người khi ăn cá và

rác thải nhựa” đặc biệt

nắng mặt trời hoặc phân

các loại sinh vật dưới nước,

tập trung tuyên truyền về

rã thành những mảnh nhỏ.

bên cạnh đó còn làm suy

hậu quả của rác thải nhựa

Thời gian rác thải nhựa bị

giảm chức năng sinh sản

đối với môi trường và sức

phân hủy trong đại dương

ở nam giới, biến đổi gen

khỏe của con người thông

đối với ly, hộp xốp mất 50 -

ở các em bé, ung thư đối

qua các hình thức như:

500 năm; nắp chai, ống hút,

với những người tiếp xúc

Tổ chức các lớp tập huấn,

cốc sữa chua mất 100 - 500

thường xuyên.

nói chuyện chuyên đề, hội

* Đối với các cấp Hội
LHPN:

năm; tã lót và băng vệ sinh

Thiết thực hưởng ứng

thảo, tọa đàm, hội thi; tổ

mất 250-500 năm; bàn chải

lời kêu gọi cả nước chung

chức sinh hoạt chuyên đề

đánh răng mất trên 500

tay hành động giải quyết

về “Chống rác thải nhựa” tại

năm và túi nhựa dày mất

vấn đề rác thải nhựa của

các buổi sinh hoạt chi hội,

500-1.000 năm; túi nhựa

Thủ tướng Chính phủ và

tổ phụ nữ, câu lạc bộ với

dày nếu để nằm sâu bên

phong trào “Chống rác thải

nhiều hình thức phong phú

dưới một bãi rác thì nó có

nhựa” do Bộ Tài nguyên &

như: sân khấu hóa, hỏi đáp,

thể tồn tại vô thời hạn.

Môi trường và Hội LHPN

lật ô chữ, hái hoa dân chủ...

Việc phát sinh rác thải

Việt Nam phát động, đồng

Nội dung truyền thông cụ

nhựa ngày càng tăng làm

thời tiếp tục thực hiện hiệu

thể theo đối tượng.

ảnh hưởng đến cảnh quan

quả khâu đột phá về “Nâng

- Tổ chức các hoạt động

môi trường, mất đi tính

cao hiệu quả các hoạt động

truyền thông, vận động,

thẩm mỹ; gây tắc nghẽn

phụ nữ tham gia bảo vệ

hướng dẫn cán bộ, hội

dòng

kênh,

môi trường” và Kế hoạch

viên phụ nữ và nhân dân

mương, ao, sông; gây ra

tuyên truyền giải quyết,

sử dụng các sản phẩm dễ

chảy

của
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phân hủy, thân thiện với

dụng túi nilon”, mô hình

nên cất thức ăn vào hộp

môi trường; dần thay đổi

“Phế liệu sạch”, thực hiện

hoặc dùng nắp nhựa silicon

thói quen, không sử dụng

phân loại và xử lý rác hữu

dùng nhiều lần.

túi nilon, sản phẩm nhựa

cơ tại gia đình….

- Chọn khăn ướt trẻ

dùng một lần. Tổ chức cho

- Kịp thời động viên, biểu

em/bỉm vải và bỉm có thể

cán bộ, hội viên ký cam kết

dương, có hình thức khen

phân huỷ, thân thiện với

thực hiện “Nói không với

thưởng phù hợp với các tập

môi trường; Tự ép và vắt

sản phẩm nhựa sử dụng

thể, cá nhân thực hiện tốt

nước trái cây thay vì mua

một lần”.

phong trào “Chống rác thải

trái cây đóng sẵn trong

nhựa” tại địa phương.

chai nhựa

- Tuyên truyền, vận động
cán bộ, hội viên phụ nữ và
nhân dân tham gia các hoạt

* Đối với cán bộ, hội
viên, phụ nữ:

- Tích cực thực hiện và
vận động nhân dân thu gom,

động thu gom, phân loại các

- Gương mẫu đi đầu

phân loại rác thải tại nguồn,

sản phẩm đã sử dụng làm

thực hiện tốt phong trào

phân loại các chất thải nhựa

từ nhựa, nilon để đưa đến

“Chống rác thải nhựa”, thiết

để tham gia thực hiện mô

các điểm tái chế; hội viên

thực góp phần xây dựng

hình “Phế liệu sạch”.

được hỗ trợ sinh kế hoặc

và bảo vệ môi trường sống

Tác hại của rác thải

bán gây quỹ hỗ trợ hội viên

ngày càng trong sạch, an

nhựa và túi nilon đến môi

phụ nữ khó khăn…

toàn và phát triển bền vững.

trường và sức khỏe con

- Vận động hội viên phụ

- Nói không với các sản

người là rất lớn nhưng đến

nữ là chủ cơ sở sản xuất,

phẩm nhựa dùng một lần

nay chưa thể dùng các vật

kinh doanh, dịch vụ tăng

như cốc nhựa, ống hút,

liệu khác để thay thế hoàn

cường tái sử dụng túi nilon,

thìa, bát, hộp xốp…

toàn. Do đó, để hạn chế,

giảm thiểu việc sử dụng túi

- Xây dựng thói quen,

giảm thiểu việc sử dụng

nilon, nhựa dùng một lần

hành vi sử dụng các sản

các sản phẩm từ nhựa và

trong hoạt động sản xuất,

phẩm thân thiện với môi

túi nilon đòi hỏi sự chung

kinh doanh, sử dụng bao gói

trường

địa

tay của mỗi cán bộ, hội

thân thiện với môi trường

phương như: Lá chuối, lá

viên, phụ nữ, người thân và

(giấy, lá cây, hộp đựng thức

sen, lá dong, túi giấy, túi

cộng đồng để môi trường

ăn dễ phân hủy …).

vải, làn nhựa, làn cói....

của chúng ta luôn xanh -

sẵn

có

tại

- Nghiên cứu, xây dựng

- Sử dụng chai lọ thuỷ

các mô hình mới phù hợp

tinh, sành sứ, kim loại/Inox,

với tình hình địa phương

các chế phẩm sinh học…để

và tiếp tục duy trì, nhân

chứa đựng thực phẩm.

sạch - đẹp, góp phần làm
cho thế giới sạch hơn.

rộng các mô hình: Câu lạc

- Hạn chế sử dụng
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PHỤ NỮ VỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
VỀ XỬ LÝ HÀNH VI XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Trong những năm gần
đây vấn đề xâm hại tình dục
trẻ em diễn ra khá phổ biến,
phức tạp và trở thành vấn
đề bức xúc cho toàn xã hội,
để lại hậu quả nặng nề cả
về thể chất cũng như tinh
thần cho trẻ em và phụ nữ.
Theo thống kê, năm 2018
cả nước phát hiện 1.547 vụ
với 1.669 đối tượng, xâm
hại 1.579 nạn nhân. Trong
đó xâm hại tình dục là 1.269
vụ với 1.233 đối tượng,
xâm hại 1.141 nạn nhân,
chiếm 82,% số vụ xâm hại
trẻ em nói chung. Mặc dù
vấn đề này được Đảng và
Nhà nước quan tâm, dù đã
có một hệ thống văn bản
pháp luật liên quan đến
phòng, chống xâm hại tình
dục trẻ em nhưng những
quy định đó thực sự chưa
đi vào cuộc sống, chưa
đi sâu vào nhận thức của
người dân và quan trọng
hơn là chưa làm thay đổi
cơ bản tình hình xâm hại
trẻ em trong thời gian qua.
Để giúp cho cán bộ, hội
viên phụ nữ hiểu sâu sắc
hơn những quy định của
BLHS về xử lý hành vi xâm
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

hại tình dục trẻ em. Bản tin
Phụ nữ Hưng Yên xin giới
thiệu một số nội dung cơ
bản như sau:
* Tội hiếp dâm người
dưới 16 tuổi. Tại Điều 142
BLHS năm 2015 bổ sung
sửa đổi năm 2017 quy định:
Phạt tù từ 07 năm đến
15 năm đối với người nào
thực hiện một trong các
hành vi sau đây: Dùng vũ
lực, đe dọa dùng vũ lực
hoặc lợi dụng tình trạng
không thể tự vệ được của
nạn nhân hoặc thủ đoạn
khác giao cấu hoặc thực
hiện hành vi quan hệ tình
dục khác với người từ đủ
13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái
với ý muốn của họ; Giao
cấu hoặc thực hiện hành vi
quan hệ tình dục khác với
người dưới 13 tuổi.
Phạt tù từ 12 năm đến
20 năm khi phạm tội thuộc
một trong các trường hợp
sau đây: Có tính chất loạn
luân; Làm nạn nhân có thai;
Gây thương tích, gây tổn
hại cho sức khỏe hoặc gây
rối loạn tâm thần và hành
vi của nạn nhân mà tỷ lệ
tổn thương cơ thể từ 31%

15

đến 60%; Đối với người mà
người phạm tội có trách
nhiệm chăm sóc, giáo dục,
chữa bệnh; Phạm tội 02 lần
trở lên; Đối với 02 người trở
lên và tái phạm nguy hiểm.
Phạt tù 20 năm, tù
chung thân hoặc tử hình đối
với người phạm tội thuộc
một trong các trường hợp
sau đây: Có tổ chức; Nhiều
người hiếp một người; Đối
với người dưới 10 tuổi;
Gây thương tích, gây tổn
hại cho sức khỏe hoặc gây
rối loạn tâm thần và hành
vi của nạn nhân mà tỷ lệ
tổn thương cơ thể 61% trở
lên; Biết mình bị nhiễm HIV
mà vẫn phạm tội; Làm nạn
nhân chết hoặc tự sát.
Ngoài ra, người phạm
tội còn có thể bị cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 - 05 năm.
* Tội cưỡng dâm người
từ đủ 13 tuổi đến dưới 16
tuổi được quy định tại Điều
144 BLHS năm 2015 với
những khung hình phạt
như sau:
Phạt tù từ 05 năm đến
10 năm đối với người nào

dùng mọi thủ đoạn khiến
người từ đủ 13 tuổi đến
dưới 16 tuổi đang ở trong
tình trạng lệ thuộc mình
hoặc trong tình trạng quẫn
bách phải miễn cưỡng giao
cấu hoặc miễn cưỡng thực
hiện hành vi quan hệ tình
dục khác.
Phạt tù từ 07 năm đến 15
năm đối với người phạm tội
thuộc một trong các trường
hợp sau đây: Có tính chất
loạn luân; Làm nạn nhân có
thai; Gây thương tích hoặc
gây tổn hại cho sức khỏe
của nạn nhân mà tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 31% đến
60%; Gây rối loạn tâm thần
và hành vi của nạn nhân
từ 11% đến 45%; Phạm
tội 02 lần trở lên; Đối với
02 người trở lên; Tái phạm
nguy hiểm.
Phạt tù từ 12 năm đến
20 năm hoặc tù chung thân
với người phạm tội thuộc
một trong các trường hợp
sau: Nhiều người cưỡng
dâm một người; Gây
thương tích hoặc gây tổn
hại cho sức khỏe của nạn
nhân mà tỷ lệ tổn thương
cơ thể 61% trở lên; Gây
rối loạn tâm thần và hành
vi của nạn nhân 46% trở
lên; Biết mình bị nhiễm HIV
mà vẫn phạm tội; Làm nạn
nhân chết hoặc tự sát.
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

Ngoài ra, người phạm
tội còn có thể bị cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 - 05 năm.
* Tội giao cấu hoặc
thực hiện hành vi quan hệ
tình dục khác với người từ
đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
được quy định tại Điều 145
BLHS năm 2015 với khung
hình phạt như sau:
Phạt tù từ 01 năm đến
05 năm với người phạm
tội thực hiện hành vigiao
cấu hoặc thực hiện hành
vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ 13 tuổi đến
dưới 16 tuổi, nếu không
thuộc trường hợp quy định
tại Điều 142 và Điều 144
của Bộ luật này.
Phạt tù từ 03 năm đến
10 năm với người phạm tội
thuộc một trong các trường
hợp sau: Phạm tội 02 lần
trở lên; Đối với 02 người trở
lên; Có tính chất loạn luân;
Làm nạn nhân có thai; Gây
thương tích hoặc gây tổn
hại cho sức khỏe của nạn
nhân mà tỷ lệ tổn thương
cơ thể từ 31% đến 60%;Đối
với người mà người phạm
tội có trách nhiệm chăm
sóc, giáo dục, chữa bệnh.
Phạt tù từ 07 năm đến
15 năm với người phạm tội
thuộc một trong các trường

16

hợp sau: Gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ
tổn thương cơ thể 61% trở
lên; Biết mình bị nhiễm HIV
mà vẫn phạm tội.
Ngoài ra, người phạm
tội còn có thể bị cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 - 05 năm.
* Tội dâm ô đối với
người dưới 16 tuổi được
quy định tại Điều 146 BLHS
năm 2015 với khung hình
phạt như sau:
Phạt tù từ 06 tháng đến
03 năm nếu người phạm
tội thực hiện hành vi dâm ô
đối với người dưới 16 tuổi
không nhằm mục đích giao
cấu hoặc không nhằm thực
hiện các hành vi quan hệ
tình dục khác.
Phạt tù từ 03 năm đến
07 năm với người phạm
tội thuộc một trong các
trường hợp sau: Phạm tội
có tổ chức; Phạm tội 02 lần
trở lên; Đối với 02 người
trở lên; Đối với người mà
người phạm tội có trách
nhiệm chăm sóc, giáo dục,
chữa bệnh; Gây rối loạn
tâm thần và hành vi của
nạn nhân từ 11% đến 45%;
Tái phạm nguy hiểm.
Phạt tù từ 07 năm đến
12 năm với người phạm tội

thuộc một trong các trường
hợp sau: Gây rối loạn tâm
thần và hành vi của nạn
nhân 46% trở lên; Làm nạn
nhân tự sát.
Ngoài ra, người phạm
tội còn có thể bị cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 năm đến
05 năm.

03 năm nếu người phạm tội
thực hiện hành vi lôi kéo,
dụ dỗ, ép buộc người dưới
16 tuổi trình diễn khiêu dâm
hoặc trực tiếp chứng kiến
việc trình diễn khiêu dâm
dưới mọi hình thức.
Phạt tù từ 03 năm đến
07 năm với người phạm
tội thuộc một trong các
trường hợp sau: Phạm tội

tâm thần và hành vi của
nạn nhân từ 11% đến 45%;
Tái phạm nguy hiểm.
Phạt tù từ 07 năm đến
12 năm với người phạm tội
thuộc một trong các trường
hợp sau: Gây rối loạn tâm
thần và hành vi của nạn
nhân 46% trở lên; Làm nạn
nhân tự sát.
Ngoài ra, người phạm

* Tội sử dụng người
dưới 16 tuổi vào mục đích
khiêu dâm được quy định
tại Điều 147 BLHS năm
2015 với khung hình phạt
như sau:
Phạt tù từ 06 tháng đến

có tổ chức; Phạm tội 02 lần
trở lên; Đối với 02 người
trở lên; Đối với người mà
người phạm tội có trách
nhiệm chăm sóc, giáo dục,
chữa bệnh; Có mục đích
thương mại; Gây rối loạn

tội còn có thể bị cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 năm đến
05 năm.
Ban TG - CS
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PHỤ NỮ VÀ GIA ĐÌNH
VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI
TÌNH DỤC TRẺ EM VÀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Toàn quốc hiện có trên
26,3 triệu trẻ em, trong đó
có gần 1,5 triệu trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt, chiếm
5,43% tổng số trẻ em. Trẻ
em ngày càng được quan
tâm, chăm sóc, giáo dục để
phát triển toàn diện cả về
thể chất, trí tuệ, tinh thần
và đạo đức. Nhận thức của
người dân, gia đình và xã
hội về việc đảm bảo cho
trẻ em được sống trong
môi trường an toàn và lành
mạnh ngày càng được
nâng lên.
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

Tuy nhiên, tình trạng trẻ
em bị bạo lực, xâm hại, tai
nạn thương tích vẫn có xu
hướng gia tăng, đặc biệt
là tình trạng trẻ em bị xâm
hại tình dục, bạo lực học
đường diễn ra trong thời
gian gần đây với tính chất
ngày càng nghiêm trọng đã
để lại hậu quả nặng nề, tạo
tâm lý hoang mang, bất an
cho gia đình và xã hội. Điều
đó đã gióng lên hồi chuông
cảnh báo về sự xuống cấp,
suy đồi đạo đức của một
số cá nhân, trong đó có cả
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thanh thiếu niên và các em
học sinh. Đồng thời cũng
cho thấy sự thiếu quan
tâm, sát sao trong việc
chăm sóc, giáo dục con em
mình của một số gia đình
hiện nay.
Chăm sóc, giáo dục trẻ
em là trách nhiệm của gia
đình, các cấp, các ngành
và của toàn xã hội. Trong
đó, gia đình luôn giữ vai trò
hàng đầu, là yếu tố quyết
định trong việc bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em. Gia
đình là cái nôi văn hóa đầu

tiên hình thành nhân cách
cho trẻ em. Cha mẹ và các
thành viên trong gia đình là
những người gần gũi mật
thiết, thường xuyên bên
cạnh trẻ, nên việc chăm sóc
con trẻ không chỉ là trách
nhiệm mà còn là bản năng.
Khi thực hiện chức năng
chăm sóc, bảo vệ, giáo dục
trẻ em, gia đình không thể
tách rời khỏi nhà trường và
cộng đồng xã hội. Không
chỉ quan tâm tới những vấn
đề của trẻ em khi sinh hoạt
với gia đình mà còn phải
biết được những hoạt động
của con em mình tại trường
học, tại những nơi sinh hoạt
cộng đồng để đảm bảo an
toàn cho con trẻ, đồng thời
kịp thời ngăn chặn những
tiêu cực có thể xảy ra. Để
trẻ em có môi trường sống
an toàn, thân thiện, lành
mạnh, các thành viên trong
mỗi gia đình cần tạo một
bầu không khí yêu thương,
đoàn kết, gắn bó và thường
xuyên quan tâm lẫn nhau.
Đồng thời, các thành viên
trong gia đình, đặc biệt là
cha mẹ cần dành nhiều
thời gian gần gũi con, trang
bị cho con những kiến thức,
kỹ năng cần thiết để tự bảo
vệ bản thân mình.
Để phòng, chống cho
trẻ bị xâm hại tình dục, cha
mẹ cần sớm trang bị cho
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

con những kiến thức về giới
tính và xác định được vùng
nhạy cảm, hướng dẫn con
các kỹ năng phòng, chống
xâm hại tình dục như quy
tắc “5 ngón tay”, “vùng đồ
bơi”, tránh xa người lạ mặt
hay không cho người lạ mặt
vào nhà, báo ngay cho cha
mẹ khi trẻ bị đe dọa hoặc
không thích bất cứ người
nào... Cha mẹ cần dạy cho
trẻ nhận biết rằng các vùng
nhạy cảm trên cơ thể chỉ là
của riêng các bé và dạy cho
trẻ biết cách bảo vệ cơ thể
trước sự động chạm của
người khác nếu trẻ không
thích, kể cả bố mẹ cũng
không được chạm vào nếu
không có sự đồng ý của
trẻ. Hãy dạy cho bé cách từ
chối và phản ứng lại nếu có
người cố tình động chạm
vào cơ thể khiến trẻ thấy
khó chịu. Hãy nói với con
rằng không ai được phép
sờ, chạm vào bộ phận riêng
tư của con, và cũng không
ai được yêu cầu con sờ,
chạm vào bộ phận riêng tư
của họ. Cha mẹ cần dạy
con, khi đi khám bệnh, bác
sỹ có thể chạm vào một số
bộ phận nhạy cảm của bé
nhưng phải được sự đồng
ý từ cha mẹ hoặc người
thân của trẻ. Khi bé đi chơi
thì mẹ cần dạy bé cảnh
giác với người lạ, những
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người không thân thuộc,
tuyệt đối không nhận quà
từ người lạ, không ngồi lên
xe của người lạ khi chưa có
sự đồng ý từ cha mẹ.
Để phòng, chống bạo
lực học đường, cha mẹ
phải thường xuyên quan
tâm, gần gũi, yêu thương
con. Đặc biệt, phải thường
xuyên quan sát trạng thái
tâm lý của con để kịp thời
phát hiện những bất ổn
ở con. Dạy trẻ biết yêu
thương, quý trọng bạn
bè và những người xung
quanh, không gây lộn và
đánh nhau với bạn bè.
Theo các chuyên gia
tâm lý học, cách giáo dục
trong gia đình có tác động
rất lớn đến hành vi bạo lực
của trẻ, nhiều gia đình đã
mắc những sai lầm trong
giáo dục gây ảnh hưởng
tiêu cực đến con. Cụ thể
như: Thứ nhất, nhiều phụ
huynh không đưa ra quy
tắc, luật lệ để quản lý hành
vi của con, không yêu cầu
tham gia việc nhà hay tuân
thủ nguyên tắc của gia
đình, vì vậy khi đến trường
trẻ có xu hướng “không có
nguyên tắc”. Thứ hai, một
số phụ huynh chỉ dạy kỹ
năng sống cho con qua lời
nói mà không hướng dẫn
con thực hành hay phải
làm thế nào. Thứ ba, với

những trẻ có có tổn thương
về sức khỏe tinh thần, cha
mẹ không có thời gian nhận
ra để hỗ trợ, can thiệp kịp
thời, trẻ sẽ cảm thấy cô đơn
hơn, bế tắc hơn.
Khi con đến giai đoạn
vị thành niên, là lúc con
muốn khẳng định bản thân,
muốn khám phá cái mới và
làm những điều người khác
không dám làm, nhiều bố
mẹ nghĩ rằng con đã lớn,
phải tự chịu trách nhiệm về
hành vi của mình, nhưng
thực chất đó là giai đoạn

con trẻ cần sự định hướng
của bố mẹ nhiều nhất.
Gia đình là trường học
đầu tiên của mỗi con người.
Không thể có sự hình thành
và phát triển nhân cách đầy
đủ và hoàn thiện nếu không
có một môi trường giáo
dục gia đình lành mạnh
và thuận lợi. Những mối
liên hệ của trẻ em với các
thành viên trong gia đình,
nhất là cha mẹ đã quyết
định cách thức ứng xử, đặc
biệt là tình cảm của chúng
sau này với chính những

người thân trong gia đình
và ngoài xã hội. Do đó, cha
mẹ và mỗi thành viên trong
gia đình phải là những tấm
gương sáng về đạo đức
cho con trẻ học tập, làm
theo. Gia đình phải thực sự
là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng,
hình thành nhân cách con
trẻ, là thành trì an toàn cho
sự phát triển toàn diện về
cả thể chất và tinh thần cho
trẻ em.
Ban KT - GĐ - XH
Hội LHPN tỉnh

MÔ HÌNH - ĐIỂN HÌNH
HỘI LHPN HUYỆN KIM ĐỘNG VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả các hoạt động phụ nữ tham gia
bảo vệ môi trường” do Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV đề ra, Hội Liên
hiệp Phụ nữ huyện Kim Động đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia bảo
vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đường hoa phụ nữ thôn Phượng Lâu, xã Ngọc Thanh,
huyện Kim Động.

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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Phát huy vai trò phụ nữ
trong công tác bảo vệ môi
trường vì sự phát triển bền
vững, thời gian qua, Hội
LHPN huyện Kim Động đã
chú trọng tuyên truyền, xây
dựng nhiều mô hình, hoạt
động thiết thực.
Nhận thức được việc
nâng cao nhận thức, ý thức
cho hội viên phụ nữ trong
công tác bảo vệ môi trường
có vai trò quan trọng, các
cấp Hội từ huyện đến cơ sở

đã tập trung đổi mới công
tác tuyên truyền với nhiều
hình thức linh hoạt như: tổ
chức truyền thông, ra quân
làm sạch môi trường, sân
khấu hóa các buổi truyền
thông, tuyên truyền qua hệ
thống loa phát thanh của
thôn, xã, qua các buổi sinh
hoạt hội viên, sinh hoạt CLB
chuyên đề dưới hình thức
đoán ô chữ, hội thi…từ đó
tạo nên phong trào bảo vệ
môi trường có sức lan tỏa
sâu rộng đến cán bộ, hội
viên và toàn thể nhân dân.
Song song với công tác
tuyên truyền, vận động hội
viên, phụ nữ, công tác bồi
dưỡng nâng cao năng lực
cho đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên của Hội
về kiến thức, phương pháp,
kỹ năng tuyên truyền, vận
động người dân thực hiện
vệ sinh môi trường, thực
hiện phân loại và xử lý rác
thải sinh hoạt tại hộ gia
đình, tác động ô nhiễm từ
môi trường đến cuộc sống
con người ... cũng được
thực hiện thường xuyên.
Từ kiến thức được trang bị,
mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ
trở thành một tuyên truyền
viên hiệu quả tại gia đình,
nơi cư trú tạo sự lan tỏa
sâu, rộng trong cộng đồng.
100% cơ sở Hội đã
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tổ chức phát động và vận
động hội viên phụ nữ chung
tay bảo vệ môi trường
qua việc thực hiện hiệu
quả Cuộc vận động “Xây
dựng gia đình 5 không,
3 sạch”, đặc biệt là thực
hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông
thôn mới. Việc xây dựng và
nhân rộng mô hình “Đoạn
đường phụ nữ tự quản” của
các chi hội phụ nữ cũng
là cách làm hiệu quả. Đến
nay, toàn huyện có được
117 đoạn đường Phụ nữ tự
quản về vệ sinh môi trường
được duy trì thực hiện tốt,
ý thức hội viên chuyển biến
rõ rệt. Khi phát động vệ
sinh đoạn đường phụ nữ
tự quản được cán bộ Hội,
hội viên nhiệt tình tham gia.
Đặc biệt, các hộ dân sinh
sống trên các tuyến đường
đã chủ động giữ gìn vệ
sinh trong nhà, ngoài ngõ,
trồng hoa cây cảnh, chỉnh
trang tường rào cổng ngõ
khang trang, góp phần tạo
cảnh quan sạch đẹp. Duy
trì nâng cao chất lượng
hoạt động của 17 mô hình
chi hội xanh, sạch, đẹp, 2
chi hội 5 không, 3 sạch, 13
câu lạc bộ hạn chế sử dụng
túi nilon, tổ chức chiến dịch
tổng vệ sinh môi trường
vào dịp kỷ niệm của các
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ngày lễ lớn của Đảng, của
Đất nước, của Hội và các
đợt cao điểm; duy trì quét
dọn vệ sinh đường làng
ngõ xóm vào ngày chủ nhật
giữa tháng. Điển hình Hội
LHPN xã Ngọc Thanh duy
trì 295 tổ thu gom rác thải
tại các chi hội (5 chị một tổ),
có 1.475 chị tham gia, các
tổ dọn vệ sinh vào ngày thứ
7 hàng tuần.
Bên cạnh đó, Ban
Thường vụ Hội LHPN
huyện chỉ đạo các cơ sở Hội
tuyên truyền, vận động cán
bộ, hội viên thực hiện việc
phân loại xử lý rác thải sinh
hoạt tại hộ gia đình. Phối
hợp với phòng tài nguyên
môi trường huyện tổ chức
36 lớp tập huấn hướng dẫn
việc phân loại xử lý rác thải
sinh hoạt tại hộ gia đình
cho 3.760 hộ tham gia, cấp
phát 7.520 gói chế phẩm vi
sinh và 1.860 thùng để xử
lý rác. 100% các hộ tham
gia mô hình đều ký cam kết
thực hiện tốt việc phân loại
rác thải. Việc phân loại rác
thải ngay từ hộ gia đình đã
tạo thuận lợi cho công tác
thu gom và xử lý rác; nhân
dân đồng tình hưởng ứng;
môi trường được đảm bảo.
Cùng với việc thực
hiện phân loại rác thải tại
hộ gia đình, các cấp Hội

từ huyện đến cơ sở phát
động phong trào trồng
đường hoa, bồn hoa với
phương châm “thêm một
bông hoa, bớt 1 túi rác”.
Đến nay toàn huyện có 57
đoạn đường hoa với chiều
dài 12.875m, 138 bồn hoa
UBND và Nhà văn hóa
thôn, 8 mô hình bồn hoa
nghĩa trang với đủ sắc màu
đã được các chi hội trồng
chăm sóc, duy trì xanh tốt
và đang tiếp tục nhân rộng
những tuyến đường hoa
mới. Tiêu biểu như Hội
LHPN các xã: Phú Thịnh,
Ngọc Thanh, Phạm Ngũ
Lão... Các con đường hoa,
bồn hoa xinh tươi, rực rỡ đã
dần được thay thế, đem lại
cảnh quan xanh, sạch, đẹp
cho nhà văn hóa, đường
làng, nghĩa trang...Ở những
nơi đã trồng hoa, không
còn tình trạng người dân xả
rác thải bừa bãi. Đặc biệt,
sau khi hoa nở đẹp, người
dân đã chủ động liên hệ với
cán bộ Hội Liên hiệp Phụ
nữ xã để xin giống về trồng
ở các đường ngõ xóm nhà
mình. Phong trào thực sự
lan tỏa đến từng thôn xóm
và các hộ dân. Cảnh quan
môi trường thay đổi đáng
kể, đặc biệt, ý thức bảo vệ
môi trường của người dân
được nâng lên. Mô hình
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con đường hoa hoa đã làm
cho ý thức của của hội viên,
phụ nữ và nhân dân ngày
một nâng lên trong việc bảo
vệ và xây dựng môi trường
xanh, sạch, đẹp, là một việc
làm thiết thực trong phong
trào phụ nữ chung tay xây
dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, các cơ sở
Hội tổ chức lồng ghép
tuyên truyền về tầm quan
trọng của môi trường đối
với đời sống và sức khỏe
con người; tuyên truyền,
vận động cán bộ, hội viên
thực hiện đảm bảo vệ sinh
môi trường trong sản xuất,
chăn nuôi, chế biến ... đồng
thời vừa tuyên truyền vận
động người dân không vứt
bừa bãi bao bì, vỏ thuốc
bảo vệ thực vật sau khi sử
dụng,vận động chị em hạn
chế tối đa việc sử dụng túi
nilon trong sinh hoạt hằng
ngày và thay vào đó là sử
dụng làn nhựa khi đi chợ,
phân loại rác thải, tái sử
dụng túi nilon, thực hiện vệ
sinh an toàn thực phẩm,
không xả rác ra đường và
nơi cộng cộng.
Các phong trào của chị
em phụ nữ chung tay giữ
gìn cảnh quan xanh - sạch
- đẹp ở các khu dân cư
không chỉ góp phần nâng
cao ý thức cộng đồng trong
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bảo vệ môi trường sống mà
còn thể hiện sự sáng tạo
trong việc triển khai thực
hiện cuộc vận động “Xây
dựng gia đình 5 không,
3 sạch”, góp phần xây dựng
nông thôn mới. Các hoạt
động trong công tác đảm
bảo vệ sinh môi trường, mô
hình phân loại xử lý rác thải
sinh hoạt tại hộ gia đình,
các tuyến đường phụ nữ tự
quản về vệ sinh môi trường,
mô hình đường hoa phụ
nữ của Hội LHPN huyện
Kim Động đã và đang thực
hiện là một hoạt động có ý
nghĩa thiết thực để mỗi cán
bộ, hội viên, mỗi gia đình
trên địa bàn huyện không
ngừng nâng cao nhận thức,
chủ động tham gia bảo vệ
môi trường, không vứt rác
thải bừa bãi để xây dựng
môi trường sống xanh, lành
mạnh, bền vững.
Những hoạt động, mô
hình trong công tác bảo vệ
môi trường của các cấp Hội
LHPN huyện Kim Động đã
tạo sự chuyển biến về công
tác bảo vệ môi trường, cải
thiện môi trường sống tại
cộng đồng dân cư, góp
phần chung sức cùng với
địa phương trong xây dựng
nông thôn mới.
Hải Lý
Hội LHPN huyện Kim Động

CƠ SƠ HỘI LÀM TỐT CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Mô hình trồng cam của hội viên phụ nữ xã Tam Đa

Hội LHPN xã Tam Đa
hiện có 1.125 hội viên, sinh
hoạt tại 3 chi hội.Thực hiện
khâu đột phá về: Nâng cao
hiệu quả các hoạt động
phụ nữ tham gia bảo vệ
môi trường; tuyên truyền,
vận động cán bộ, hội viên
và các tầng lớp phụ nữ
thực hiện vệ sinh an toàn
thực phẩm vì sức khỏe gia
đình và cộng đồng, xây
dựng mô hình chăn nuôi,
sản xuất bảo đảm vệ sinh
an toàn thực phẩm do Đại
hội đại biểu Phụ nữ tỉnh
Hưng Yên lần thứ XV xác
định. Hàng năm, Hội LHPN
xã đã đặt ra mục tiêu 90%
trở lên phụ nữ và gia đình
được tuyên truyền, nâng
cao nhận thức về vệ sinh
an toàn thực phẩm; 100%
mô hình sản xuất, kinh
doanh của phụ nữ do Hội
Phụ nữ các cấp hỗ trợ và
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

phụ nữ làm chủ đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm
trong từng sản phẩm.
Để đạt được mục tiêu
đó, Hội LHPN xã đã chỉ đạo
các chi, tổ Hội triển khai nội
dung chương trình công tác
của Hội gắn với các phong
trào thi đua “Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh
phúc”, phát động phong
trào phụ nữ Tam Đa chung
tay bảo vệ môi trường và
thực hiện vệ sinh an toàn
thực phẩm, nhằm góp phần
thực hiện tốt phong trào
“Phụ nữ cả nước thực hiện
vệ sinh an toàn thực phẩm
vì sức khỏe gia đình và
cộng đồng”. Trong những
năm qua, Hội LHPN xã
đã phối hợp với ngành y
tế, phòng Nông nghiệp và
PTNT, Công an huyện và
Hội cấp trên tổ chức nhiều
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buổi tọa đàm, các lớp tập
huấn liên quan đến vấn đề
vệ sinh an toàn thực phẩm
cho từng nhóm đối tượng
phụ nữ tại các chi hội phụ
nữ như: Tuyên truyền an
toàn thực phẩm cho hội
viên, phụ nữ kinh doanh tại
các chợ cóc trên địa bàn
xã, tập huấn mô hình sản
xuất cây ăn quả trong thực
hiện an toàn thực phẩm;
tập huấn nâng cao năng
lực thực hiện công tác an
toàn thực phẩm cho cán
bộ hội cơ sở. Qua đó, đã
thu hút hàng nghìn cán bộ,
hội viên, phụ nữ tham gia,
tập trung vào các nội dung:
Hướng dẫn công tác đảm
bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, phòng, chống ngộ
độc thực phẩm, cách chế
biến, bảo quản thực phẩm
vệ sinh, điều kiện cấp Giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện an toàn thực phẩm
cho các cơ sở kinh doanh
nhỏ, lẻ; quy định của pháp
luật về vệ sinh an toàn thực
phẩm, tổ chức ký cam kết
thực hiện sản xuất thực
phẩm an toàn, giám sát về
vệ sinh an toàn thực phẩm
của cán bộ Hội cơ sở...
Hội LHPN xã thường
xuyên tổ chức ra quân
tuyên truyền, nhắc nhở
chị em tiểu thương, kinh

doanh, mua bán… thực
hiện nghiêm các quy định
vệ sinh ATTP, sử dụng năng
lượng sạch, thân thiện với
môi trường…
Hội LHPN xã Tam Đa đã
vận động hội viên, phụ nữ
tham gia vào các loại hình
sản xuất quy mô lớn, tạo
liên kết trong sản xuất, kinh
doanh đảm bảo an toàn từ
khâu sản xuất đến tiêu thụ
nhằm xây dựng thương
hiệu hàng hóa địa phương,
nhất là đối với cây cam
Vinh, cam Đường canh và
cây vải lai chín sớm. Tuyên
truyền, vận động hội viên
phụ nữ trồng rau sạch
trên địa bàn thôn Tam Đa,
nhiều chị em đã biết tận
dụng diện tích đất trống,
khoảng không quanh khu
vực nhà ở để trồng các loại
rau xanh để cải thiện bữa
ăn, phục vụ nhu cầu dinh
dưỡng của gia đình cũng
như nhân dân trên địa bàn,
góp phần tăng thêm thu
nhập cho gia đình.
Đồng thời xây dựng
một số mô hình thiết thực,
hiệu quả góp phần nâng
cao nhận thức và chuyển
đổi hành vi cho phụ nữ về
vệ sinh an toàn thực phẩm
như: Câu lạc bộ “Phụ nữ
sản xuất, kinh doanh, chế
biến thực phẩm an toàn”;
“Tổ vận động phụ nữ giám
sát an toàn thực phẩm”; Mô
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

hình “3 sạch”, hoạt động xử
lý rác thải đúng cách tại gia
đình, đồng ruộng.
Từ những hoạt động về
công tác vệ sinh an toàn
thực phẩm của Hội đã xuất
hiện nhiều mô hình điển
hình như: Mô hình chuỗi thịt
lợn, gà an toàn với sự tham
gia của 3 hộ gia đình chị Bùi
Thị Biển, chị Bùi Thị Thía,
chị Nguyễn Thị Hạnh…
với quy mô chăn nuôi mỗi
hộ trên 1.000 con. Các gia
đình tham gia đã cam kết
chăn nuôi lợn, gà an toàn
bằng các chế phẩm sinh
học, men vi sinh, bã bia,
bột cám gạo, ngô, khoai và
các sản phẩm, phụ phẩm
từ nông nghiệp. Sản phẩm
thịt được tiêu dùng chủ yếu
thông qua chuỗi cung ứng
tại chợ của xã và các chợ,
các cửa hàng kinh doanh
thực phẩm sạch trên địa bàn
huyện; Mô hình trồng cam
sạch tại thôn Ngũ Phúc với
sự tham gia của hàng trăm
gia đình hội viên thực hiện
quy trình trồng cam theo
hướng thân thiện với môi
trường, từ đó đã có nhiều
chị em vươn lên làm giàu
từ cây cam, tiêu biểu như
gia đình hội viên Nguyễn
Thị Hường, Đào Thị Sắc,
Nguyễn Thị Nụ…; mô hình
gia trại của gia đình chị Vũ
Thị Mây, thôn Tam Đa, địa
chỉ cung cấp trứng vịt uy
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tín nhiều năm nay, gia đình
chị đang chăn nuôi trên
500 con vịt lấy trứng. Để
có nguồn thực phẩm sạch
cung cấp ra thị trường,
gia đình chị luôn thực hiện
quy trình sản xuất nghiêm
ngặt trong phòng trừ dịch
bệnh, tuyệt đối không sử
dụng các chất cấm trong
danh mục, lựa chọn những
thực phẩm chăn nuôi công
nghiệp của các công ty uy
tín... Với kinh nghiệm phát
triển sản xuất lâu năm chị
cũng thường xuyên chia
sẻ các phương pháp chăn
nuôi, trồng trọt đạt năng
suất, đảm bảo các tiêu chí
vệ sinh an toàn thực phẩm
cho chị em trong thôn cùng
thực hiện.
Hiện nay, Hội LHPN xã
Tam Đa đang là tổ chức
Hội có nhiều hội viên tham
gia mô hình sản xuất kinh
doanh theo tiêu chuẩn
VietGAP, sản xuất và cung
ứng ra thị trường những
sản phẩm sạch, đáp ứng
yêu cầu và thị hiếu người
tiêu dùng, nhiều hộ gia đình
kinh tế đã giàu lên từ trồng
cây ăn quả và thực hiện mô
hình chăn nuôi theo hướng
bền vững, đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm. Kết quả
trong những năm gần đây
trên địa bàn xã đã không
xảy ra vụ ngộ độc thực
phẩm nào.

Để nâng cao hơn nữa
vai trò của phụ nữ trong
công tác vệ sinh an toàn
thực phẩm, thời gian tới,
Hội LHPN xã Tam Đa tiếp
tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động hội
viên phụ nữ thực hiện vệ
sinh an toàn thực phẩm.
Đặc biệt, tăng cường phối
hợp với các ngành chức
năng thực hiện kiểm tra,

giám sát các cơ sở kinh
doanh, chế biến thực phẩm
trên địa bàn, duy trì hoạt
động các mô hình thực hiện
vệ sinh an toàn thực phẩm,
tập huấn, nâng cao kiến
thức về vệ sinh an toàn
thực phẩm cho cán bộ,
hội viên phụ nữ và người
sản xuất kinh doanh thực
phẩm, góp phần kết nối
cung - cầu nông sản sạch,

qua đó tạo sự kết nối, liên
kết giữa người sản xuất và
tiêu dùng, tăng cường liên
kết tiêu thụ sản phẩm nhằm
đảm bảo cung cấp ra thị
trường những thực phẩm
sạch, an toàn vì sức khỏe
cộng đồng.
Nguyễn Thị Quyên
Chủ tịch Hội LHPN
huyện Phù Cừ

CÁN BỘ HỘI LÀM THEO LỜI BÁC
chị cũng đinh ninh lời dạy
của Bác về mục tiêu phấn
đấu của người cán bộ Hội
“Hội Phụ nữ là tổ chức đấu
tranh cho quyền lợi của
chị em. Cuộc sống của họ
phải gắn với Hội, Hội phải
lo cho họ. Các cô phải đi
vào quần chúng phụ nữ
để thấy họ đang gặp khó
khăn gì, họ được cái gì
và chưa được cái gì? Từ
Hội LHPN phường Lê Lợi tặng quà bà Phạm Thị Sớ
là vợ Liệt sĩ nhân dịp 27/7

đó nghĩ cách học tập nâng
cao trình độ, không dựa
vào người khác được đâu.

Những năm qua, học

nhận, đánh giá cao. Có

Đảng chỉ giúp một phần

tập và làm theo tư tưởng,

được kết quả đó không thể

mà bản thân mình phải gỡ

đạo đức, phong cách Hồ

không nói đến vai trò của

là chính”. Chính vì vậy, Chị

Chí Minh được cán bộ, hội

chị Đỗ Thị Kim Anh, Chủ

đã luôn trăn trở làm thế nào

viên phụ nữ phường Lê Lợi

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

để các hoạt động của Hội

hưởng ứng tích cực bằng

phường Lê Lợi, thành phố

thực sự mang lại lợi ích cho

những việc làm cụ thể, thiết

Hưng Yên.

chị em, được chị em đồng

thực được cấp ủy, chính

Làm công tác phụ vận

tình, tích cực hưởng ứng.

quyền và Hội cấp trên ghi

đã hơn 20 năm, lúc nào

Chị đã cùng chị em trong
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Ban Chấp hành Hội LHPN

bàn thành lập Quỹ phụ nữ

còn 0.48%.

phường hướng dẫn các chi

tiết kiệm. Sáng kiến được

Thực

hội, tổ phụ nữ gắn việc học

Ban Thường vụ Đảng ủy

trình 10 của Thành ủy về

tập và làm theo tư tưởng,

phường ủng hộ. 8 chi hội

“Nâng cao chất lượng, hiệu

đạo đức, phong cách Hồ

thành lập 8 Tổ phụ nữ

quả thực hiện nếp sống

Chí Minh vào việc thực hiện

tiết kiệm. Người vài trăm

văn hóa, văn minh trên địa

phong trào thi đua “Phụ nữ

nghìn, người một triệu góp

bàn Thành phố Hưng Yên,

tích cực học tập, lao động

lại thành món tiền lớn. Lúc

giai đoạn 2016-2020”, là

sáng tạo, xây dựng gia đình

đầu quỹ thu được hơn chục

phường được chọn làm

hạnh phúc”, các cuộc vận

triệu đồng, sau tăng lên

điểm của Chương trình, chị

động “Xây dựng gia đình 5

hàng chục, rồi hơn trăm

đã trăn trở suy nghĩ phải

không, 3 sạch”, “Rèn luyện

triệu. Chị Mai Thị Quý, tổ

chọn việc gì để triển khai

phẩm chất đạo đức: Tự tin,

trưởng Tổ phụ nữ, kiêm tổ

cho phù hợp, hiệu quả.

tự trọng, trung hậu, đảm

trưởng tổ vay vốn thuộc Chi

Chị đã đưa ra bàn bạc và

đang”, các nhiệm vụ trọng

hội Nguyễn Thiện Thuật

thống nhất trong Ban Chấp

tâm công tác Hội và đã

vận động chị em góp quỹ

hành Hội LHPN phường

trở thành việc làm thường

được hơn 50 triệu đồng.

tập trung vào tuyên truyền,

xuyên

LHPN

Hiện nay, tổng số vốn

vận động phụ nữ tham gia

phường. Tại các hội nghị,

tiết kiệm của Hội phụ nữ

giữ gìn vệ sinh môi trường,

các buổi sinh hoạt hội viên,

phường Lê Lợi là trên 292

duy trì thực hiện phong trào

chị đã trực tiếp tuyên truyền

triệu. Số tiền trên lần lượt

“Chiều thứ 6 vì môi trường

đến cán bộ, hội viên phụ nữ

cho hội viên vay làm vốn

thành phố Hưng Yên sạch

nội dung các chuyên đề học

kinh doanh, thể hiện tinh

– đẹp”, hoạt động này đã

tập và làm theo tư tưởng,

thần tương thân tương ái

được đông đảo chị em phụ

đạo đức, phong cách Hồ

của chị em phụ nữ trên địa

nữ trên địa bàn phường

Chí Minh. Qua học tập, mỗi

bàn phường. Đồng thời để

hưởng ứng và đã trở thành

hội viên đã có chuyển biến

giúp hội viên phụ nữ nghèo

nề nếp.

rõ rệt trong những việc làm,

có thêm nguồn vốn để đầu

Đồng thời, để giúp chị

hành động cụ thể, như: tiết

tư phát triển kinh tế, chị đã

em nâng cao kiến thức,

kiệm chi tiêu trong gia đình;

hướng dẫn các hộ gia đình

có cơ hội giao lưu, học

đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ,

sử dụng vốn đúng mục

tập, chia sẻ kinh nghiệm

giúp đỡ nhau trong lúc khó

đích, hoàn trả gốc lãi đầy

để nâng cao chất lượng

khăn, hoạn nạn.

đủ cho Ngân hàng Chính

cuộc sống, chị đã hướng

Với đặc thù là phường

sách – Xã hội. Chính vì vậy,

dẫn các chi hội thành lập

trung tâm của thành phố

nguồn vốn 4,3 tỷ đồng do

các mô hình như: Câu lạc

Hưng Yên, chủ yếu là các

Hội LHPN phường đang

bộ Phụ nữ với công tác vệ

hộ kinh doanh, dịch vụ, chị

quản lý luôn được bảo toàn,

sinh môi trường; Câu lạc bộ

đã vận động toàn thể cán

phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hộ

Phòng, chống bạo lực gia

bộ, hội viên phụ nữ trên địa

nghèo trên địa bàn phường

đình; Câu lạc bộ đồng cảm;

của

Hội
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hiện

Chương

Câu lạc bộ Phụ nữ hạn chế

hội viên phụ nữ của phường

chín mươi tuổi và còn chăm

sử dụng túi nilon; Câu lạc

đa số là cán bộ công chức

sóc mình nữa chứ, chị cười

bộ Tuyên truyền, giáo dục

đã nghỉ hưu, phụ nữ cao

rạng rỡ.

phẩm chất đạo đức phụ nữ

tuổi....Để tổ chức các hoạt

Với 22 năm tham gia

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh

động đáp ứng được nhu

công tác Hội, cùng với sự

công nghiệp hóa – hiện

cầu, nguyện vọng của đông

quyết tâm, lòng nhiệt tình,

đại hóa đất nước; Tổ phụ

đảo hội viên phụ nữ trên

tinh thần cống hiến không

nữ không có chồng, con

địa bàn, trước hết đội ngũ

mệt mỏi cho phong trào

nghiện ma túy và vi phạm

ủy viên Ban Chấp hành Hội

phụ nữ phường Lê Lợi,

pháp luật; Tổ Phụ nữ tự

LHPN phường phải đổi mới

chị Đỗ Thị Kim Anh đã đạt

quản về trật tự an toàn giao

tác phong, lề lối làm việc.

được nhiều thành tích tiêu

thông...trong đó câu lạc bộ

Để xây dựng lề lối, phong

biểu, được các cấp, các

dành riêng cho phái mạnh

cách làm việc khoa học,

ngành tặng nhiều Bằng

mang tên “Nam giới cảm

dân chủ, đòi hỏi quyết tâm

khen, Giấy khen, Kỷ niệm

thông và chia sẻ” là câu

chính trị rất cao của tập thể

chương

lạc bộ đặc thù được duy

Ban Chấp hành Hội LHPN

chương “Vì sự phát triển

trì nhiều năm qua và hoạt

phường. Trước hết mình

phụ nữ Việt Nam”, “Vì sự

động rất hiệu quả. Câu lạc

phải gương mẫu, nhiệt tình,

nghiệp nhân đạo từ thiện”;

bộ có 45 thành viên thì 35

trách nhiệm với công việc

các danh hiệu “Phụ nữ xuất

thành viên là nam giới, có 7

thì mới động viên, thu hút

sắc tiêu biểu toàn quốc giai

cặp vợ chồng. Hàng tháng

được chị em phụ nữ ở địa

đoạn 2006 – 2011”, đạt

câu lạc bộ đều tổ chức sinh

phương cùng tham gia. Mà

thành tích xuất sắc trong

hoạt với nhiều hình thức,

để làm được như vậy thì

thực hiện công tác Bình

nội dung phong phú, đa

bản thân mình cũng phải

đẳng giới và vì sự tiến

dạng như: trao đổi về cách

sắp xếp công việc gia đình

bộ của phụ nữ; công tác

ứng xử các mối quan hệ

hợp lý, hài hòa để dành

phòng, chống bạo lực gia

trong gia đình giữa vợ với

thời gian cùng với chồng

đình trên địa bàn thành phố

chồng, giữa mẹ chồng với

dạy dỗ các con, cháu

Hưng Yên giai đoạn 2008-

nàng dâu, giữa cha mẹ với

Lương Thị Kim Thanh, hiện

2018. Năm 2017 chị đạt

các con ở các lứa tuổi khác

đang là sinh viên trường

giải nhì cuộc thi kể chuyện

nhau. Các thành viên của

Đại học Khoa học xã hội

“Học tập và làm theo tư

CLB được dịp bày tỏ suy

và nhân văn, cháu Lương

tưởng, đạo đức, phong

nghĩ một cách thẳng thắn,

Hải Yến, hiện đang là học

cách Hồ Chí Minh” do Hội

cởi mở và thể hiện tình

sinh trường Trung học phổ

LHPN thành phố tổ chức.

thần đoàn kết, tôn trọng

thông Hưng Yên; bên cạnh

lẫn nhau.

đó còn làm tròn bổn phận

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chị tâm sự: Công tác

người con dâu trong gia

Phó Chủ tịch Hội LHPN

Hội như là làm dâu trăm họ,

đình chăm sóc mẹ già hơn

thành phố Hưng Yên

BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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như:

Kỷ

niệm

GIA ĐÌNH “TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG” HẠNH PHÚC

Các đồng chí Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chụp ảnh lưu niệm
cùng gia đình cụ Đỗ Văn Nghĩa

Đến thăm xã Bình
Minh, huyện Khoái Châu,
chúng tôi được biết trên địa
bản xã có nhiều gia đình 4
thế hệ chung sống dưới
một mái nhà, xây dựng
gia đình hạnh phúc, trong
đó có gia đình cụ Đỗ Văn
Nghĩa ở thôn Thiết Trụ. Cụ
Nghĩa cho biết: Dù cuộc
sống hiện tại đã có nhiều
đổi thay so với trước đây,
nhưng tới nay đã thành
nếp, gia đình tôi luôn coi
trọng, duy trì việc giáo dục,
con, cháu, chắt trân quý
những giá trị truyền thống
của gia đình Việt. Đặc biệt
mỗi dịp Lễ, Tết, ngày nghỉ,
gia đình luôn tụ họp, sum
vầy. Những giá trị truyền
thống ấy đã làm tăng thêm
tình cảm gắn kết giữa bốn
thế hệ cùng chung sống
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

dưới một mái nhà trong
suốt những năm qua;
không khí trong gia đình
luôn đầm ấm, hòa thuận,
mọi người sống trong gia
đình đều bình đẳng.
Cụ Nghĩa năm nay
90 tuổi, mặc dù tuổi cao
nhưng cụ vẫn khỏe mạnh,
tinh thần minh mẫn, hàng
ngày cụ đọc báo không
phải đeo kính. Thời trẻ cụ
làm nông nghiệp là chủ
yếu, cụ Nghĩa tham gia đội
trưởng đội sản xuất, làm
thư ký đội sản xuất, giữ
chức vụ Phó Chủ tịch Hội
người cao tuổi xã, tham gia
Ban quản lý di tích đền thờ
Chử Đồng Tử - Tiên Dung,
đến nay do tuổi cao cụ xin
nghỉ không tham gia công
tác. Hai cụ sinh được 02
người con, 01 trai, 01 gái,
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mặc dù cụ bà mất sớm
- khi mới 45 tuổi, song
những năm sống bên gia
đình cụ cùng cụ ông luôn
dạy bảo con, cháu sống
phải có đạo đức, biết kính
trọng mọi người, đối xử
với dân làng, hàng xóm
sao cho phải đạo, nếu
Đảng phân công dân tín
nhiệm thì phải làm tròn
trách nhiệm được phân
công, không được tham
ô của nhân dân, không
được lợi dụng chức quyền
mà ức hiếp nhân dân.
Con trai, con gái cụ đã
lập gia đình và công tác tại
địa phương. Con trai của
cụ, Ông Đỗ Vũ Ngọc sớm
được đứng trong hàng ngũ
của Đảng, đã vinh dự được
Đảng trao tặng Huy hiệu 45
năm tuổi Đảng, đã từng giữ
chức Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
xã nay đã nghỉ hưu, hiện
nay giữ chức Chủ tịch Hội
Chữ thập đỏ xã. Con dâu
của cụ Nghĩa là bà Phạm
Thị Loan năm nay 70 tuổi,
một người phụ nữ tính tình
hiền dịu, hiếu thảo, nhanh
nhẹn, tảo tần, đối nhân xử
thế tốt. Khi nhắc tới con
dâu, cụ Nghĩa cho biết,
cụ bà mất sớm, con dâu

của cụ là người có vai trò
quan trọng trong việc giữ
gìn nền nếp gia đình, tiếp
nối truyền thống của gia
đình, là người quán xuyến
mọi công việc trong gia
đình, quan tâm chăm sóc
cụ chu đáo, đồng thời luôn
gương mẫu và dạy bảo
các con, các cháu, phải ăn
ở có đức, biết kính trên,
nhường dưới biết ứng xử
trong gia đình và họ hàng
và bà con làng xóm, được
mọi người kính trọng, quý
mến, bà quan tâm giáo
dục con, cháu phải thường
xuyên rèn luyện, tu dưỡng
phẩm chất đạo đức, chịu
khó học hành, để sau này
các con, các cháu giúp ích
cho gia đình và xã hội, phải
tự phấn đấu vươn lên, phải
tự lập, sau này các con,
các cháu mới thoát được
nghèo. Công việc hàng
ngày tuy vất vả, ngoài việc
đồng áng đến việc chăm
lo cho gia đình, bà vẫn
làm tròn bổn phận người
con dâu hiếu thảo, người
mẹ hiền dịu, người bà
gương mẫu, chăm lo, sắp
xếp cuộc sống gia đình.
Ở tuổi 70 nhưng bà vẫn
nhanh nhẹn, luôn có tinh
thần xây dựng và ủng hộ
phong trào và hoạt động
của Hội phụ nữ cơ sở, tích
cực tham gia thực hiện các
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN

hoạt động Hội, tham gia
thực hiện các mô hình.
Gia đình cụ Nghĩa đến
nay con trai, con gái, con
dâu, con rể, cháu đều là
đảng viên, hiện cụ đã có
11 cháu, chắt, các cháu,
chắt của cụ đều thành đạt,
01 cháu công tác trong
viện kiểm sát huyện Khoái
Châu, 01 cháu là Hiệu phó
trường Mầm non, 01 chắt
là Thạc sỹ, 01 chắt công
tác trong ngành Công an,
02 chắt đang học đại học.
Hiện nay cụ sống với con
trai, con dâu, cùng các
cháu, chắt sống đầm ấm
trong một mái nhà.
Tuy đông con, cháu
nhưng các con, các cháu,
chắt của cụ luôn biết kính
trọng ông bà cha mẹ, biết
kính trên nhường dưới,
do vậy gia đình cụ lúc nào
cũng giữ được tình cảm
thân thương. Các con,
cháu, chắt luôn bình đẳng,
tôn trọng thương yêu giúp
đỡ lẫn nhau, gia đình luôn
hòa thuận vui vẻ, không
khí trong gia đình lúc nào
cũng đầm ấm.
Theo cụ Nghĩa, bí
quyết để có một gia đình tứ
đại đồng đường hạnh phúc
cần nhất là sự hài hòa giữa
cũ và mới. Trong giáo dục
con, cháu phải dân chủ,
không quá áp đặt lề, thói
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xưa, không cấm đoán yếu
tố hiện đại, con cháu cần
giữ trung, hiếu, tích cực
học tập, tôn trọng tôn ti
thuận hòa gia đình, mỗi
khi có việc lớn, cả gia đình
cùng chung sức chia sẻ.
Bên cạnh đó cụ còn động
viên con cháu của mình
là hội viên phụ nữ tích
cực hưởng ứng các hoạt
động do Hội LHPN cơ sở
tổ chức, nhiệt tình tham gia
vào các phòng trào của Hội
như: Văn hóa văn nghệ,
trồng tuyến đường hoa,
thực hiện hiệu quả mô hình
phân loại và xử lý rác thải
sinh hoạt tại hộ gia đình,
ủng hộ phế liệu sạch giúp
đỡ hội viên khó khăn... góp
phần bảo vệ môi trường
làm đẹp cảnh quan xây
dựng nông thôn mới.
Với việc gìn giữ nét đẹp
của gia đình Việt “Tứ đại
đồng đường” gia đình cụ
Đỗ Văn Nghĩa trong nhiều
năm qua gia đình luôn đạt
danh hiệu gia đình văn
hóa đã được các cấp, các
ngành nhiều năm liền tặng
khen, năm 2018 gia đình
cụ được Ban Thường vụ
Hội LHPN tỉnh tôn vinh gia
đình tứ đại đồng đường
hạnh phúc.
Giang Thị Hoạt
Chủ tịch Hội LHPN
xã Bình Minh, Khoái Châu

CHỊ SONG KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG
nhiều năm gia đình chị vẫn
là hộ cận nghèo. Bao đêm
anh chị trăn trở, suy nghĩ
làm gì để tăng thu nhập mà
không phải đi làm thuê vất
vả vẫn có thời gian chăm
sóc mẹ già cùng các con.
Trong lúc bế tắc đó thì cán
bộ chi hội phụ nữ xã đến
vận động chị tham gia sinh
hoạt Hội. Đặc biệt khi nghe
cán bộ Hội nói về phong
Chị em phụ nữ đang thu hoạch
rau tại trang trại của chị Song trào “Phụ nữ giúp nhau phát
triển kinh tế gia đình”, phong
Sinh ra và lớn lên tại trào phụ nữ làm kinh tế giỏi
xã Hoàn Long, huyện Yên thì trong lòng chị Song xốn
Mỹ, từ nhỏ chị Hà Thị Song xang niềm vui và chị đã tự
(sinh năm 1967) đã gắn nguyện đề nghị được tham
bó với đồng ruộng và lập gia sinh hoạt Hội. Được
nghiệp tại mảnh đất quê tham quan nhiều mô hình
hương mình. Hiện nay, gia kinh tế điển hình của hội
đình chị có 4 thế hệ đang viên, nghe tư vấn và hướng
sống cùng nếp nhà. Chồng dẫn khởi nghiệp chị bàn với
chị là trưởng dòng họ. chồng về hướng phát triển
Trong hoàn cảnh đó, chị đã kinh tế. Anh nghe và đồng
cố gắng từng bước để xây thuận quyết định thuê thêm
dựng gia đình hạnh phúc 5 sào ruộng để làm mô hình
và làm tròn trách nhiệm của trồng cây. Từ nguồn vốn vay
dâu trưởng trong dòng họ.
của Hội và kiến thức được
Nhớ lại, hơn hai chục trang bị anh chị đã lựa chọn
năm trước người dân xã trồng các loại cây rau, củ,
Hoàn Long chỉ canh tác quả. Anh chị lựa chọn thị
một năm 2 vụ lúa là chính trường tiêu thụ là Hà Nội vì
nên đời sống gặp nhiều khó có mật độ người đông, giá
khăn. Gia đình chị tập trung cũng cao hơn nơi khác. Từ
cấy hái 3 sào ruộng khoán, đó, không quản đêm hôm
còn chồng thì làm thuê, đi mưa rét, hàng ngày anh chị
chợ buôn bán nhỏ nhưng chở hàng lên Hà Nội bán
BẢN TIN PHỤ NỮ HƯNG YÊN
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buôn tại chợ đầu mối. Tăng
gia sản xuất thuận tiện, lợi
nhuận thu được khá, như
được tiếp thêm sức mạnh
cho ý chí vươn lên thoát
nghèo làm giàu, anh chị đã
thu gom hàng nông sản của
các hộ địa phương và các
xã lân cận. Năm đầu tiên,
cuối năm hạch toán kinh tế,
trừ chi phí chị Song thu lãi
gần 50 triệu đồng. Nhờ tìm
hướng khởi nghiệp đúng
đắn, cùng với sự vượt khó,
nỗ lực của chị Song cùng
chồng, năm 1999 gia đình
đã xây được ngôi nhà 3
tầng, năm 2003 trả hết nợ
và sau đó mua 2 chiếc xe
ô tô 1,25 tấn, 3,5 tấn để
vận chuyển hàng. Ước
tính, trung bình mỗi ngày
gia đình chị cung cấp ra thị
trường từ 6 - 7 tấn nông
sản. Hàng nông sản không
chỉ tiêu thụ ở trong tỉnh mà
còn được vận chuyển vào
các tỉnh trong Nam. Chuyến
xe từ Nam ra Bắc, anh chị
mua các mặt hàng nông
sản ở ngoài Bắc có để cung
cấp cho thị trường. Trừ chi
phí, hiện nay mỗi năm gia
đình chị thu nhập từ 400 500 triệu đồng.
Khi kinh tế tạm ổn, chị
Song luôn nghĩ đến chị
em còn khó khăn để giúp

đỡ. 5 năm qua, chị đã giúp
20 anh, chị em trong thôn
vay số tiền 300 triệu đồng
(không tính lãi) để phát
triển kinh tế gia đình. Tạo
việc làm cho 5 lao động
vừa lái xe kiêm bán hàng,
20 chị em phụ nữ chuyên
thu hoạch và đóng gói rau,
củ, quả với mức lương từ
5-7 triệu đồng/người/tháng.
Đồng thời thăm hỏi, động
viên giúp đỡ nhiều người
có hoàn cảnh khó khăn, ốm
đau bệnh tật và cho mượn
tiền từ 5-10 triệu đồng

không lấy lãi.
Chị Song xúc động nói:
“Có được kết quả như ngày
hôm nay, ngoài sự phấn
đấu, nỗ lực của chính bản
thân, sự đồng hành của
chồng và các con thì tôi
luôn biết ơn sự quan tâm
của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, các cấp Hội phụ nữ
trong tỉnh và đặc biệt là sự
hỗ trợ nguồn vốn ban đầu
của Hội”.
Với những kết quả đã
đạt được, năm 2008 chị
Hà Thị Song đã được Ban

Thường vụ Hội LHPN tỉnh
Hưng Yên tặng Bằng khen
“Có thành tích xuất sắc
trong phong trào xóa đói
giảm nghèo”; năm 2010
được UBND huyện Yên Mỹ
tặng Giấy khen “Có thành
tích xuất sắc trong phong
trào thi đua yêu nước”; năm
2017 được Trung ương Hội
LHPN Việt Nam tặng Bằng
khen… cùng nhiều phần
thưởng cao quý khác.
Đỗ Thị Thúy
Phó Chủ tịch Hội LHPN
huyện Yên Mỹ

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2019
- Tổ chức tập huấn các
nội dung của Đề án 938,
939: về phương pháp hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp,
phát triển kinh doanh; về
ý tưởng kinh doanh và
khởi nghiệp cho phụ nữ
có ý tưởng, nhu cầu khởi
nghiệp, các tổ hợp tác, hợp
tác xã, doanh nghiệp do
phụ nữ làm chủ…
- Tổ chức giám sát việc
thực hiện các quy định của
pháp luật về vệ sinh An
toàn thực phẩm.
- Ra mắt các mô hình:
“Chi hội phụ nữ 5 không,
3 sạch góp phần xây dựng
nông thôn mới”; “Nhóm
cha mẹ trong chăm sóc
và phát triển trẻ thơ”; Câu
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lạc bộ “Vườn ươm phụ nữ
khởi nghiệp”; CLB “Phụ
nữ lên tiếng uống có trách
nhiệm thực hiện an toàn
giao thông”...
- Tổ chức các hoạt động
nhân tháng hành động vì
trẻ em, tổ chức gặp mặt,
tặng quà trẻ em mồ côi cả
cha, mẹ trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các hoạt
động nhân Ngày gia đình
Việt Nam (28/6): Tôn vinh
các gia đình tứ đại đồng
đường hạnh phúc và tổ
chức đám cưới vàng, đám
cưới bạc cho các các cặp
vợ chồng thành viên CLB
nhân kỷ niệm 25, 30…
năm ngày cưới tại các
huyện, thành phố, thị xã.
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- Tổ chức Hội nghị BTV
Hội LHPN tỉnh quý II; Hội
nghị BCH Hội LHPN tỉnh
khóa XV lần thứ 7. Tổ
chức đánh giá giữa nhiệm
kỳ thực hiện Nghị quyết
Đại hội phụ nữ các cấp;
Tổng kết 10 năm thực hiện
chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2010-2020.
- Chỉ đạo các cấp Hội
tham mưu giới thiệu nguồn
cán bộ nữ cho Đại hội Đảng
bộ các cấp và bầu cử đại
biểu Quốc hội, Hội đồng
nhân dân.
- Tổ chức hoạt động hỗ
trợ nữ phạm nhân được
đặc xá đang sinh sống trên
địa bàn tỉnh.

VĂN HÓA, SỨC KHỎE, ĐỜI SỐNG
MỘT SỐ MÓN ĂN TỪ SEN

Hưng Yên không chỉ nổi

vào thành phố Hưng Yên.

rửa sạch, băm nhỏ. Hạt

tiếng với thương hiệu nhãn

Sen không chỉ là một loài

sen bỏ tâm luộc chín, bóc

lồng mà còn được nhiều

hoa đẹp mà một số bộ phận

vỏ lụa. Miến cắt khúc ngắn.

người biết đến với sản vật

của cây sen có thể chế biến

Mộc nhĩ ngâm nở, rửa

sen. Nếu như nhãn được

món ăn ngon và bổ dưỡng.

sạch, thái chỉ. Nấm hương

xem là “vương giả chi quả”

Bản tin Phụ nữ Hưng Yên

ngâm rửa sạch, thái chỉ một

thì hoa sen được ví như

xin giới thiệu một số món

ít, còn lại để miếng vừa ăn.

“vương hậu chi hoa”. Toàn

ăn được chế biến từ sen:

Hạt tiêu đập dập. Hành củ

tỉnh Hưng Yên hiện có trên
100ha diện tích ao, hồ, đầm

Chim bồ câu hầm
hạt sen

khô bóc vỏ, băm nhỏ. Hành
củ tươi chần chín. Gừng

lầy… trồng sen, tập trung

Nguyên liêu: Chim bồ

gọt vỏ, rửa sạch, thái lát.

nhiều ở thành phố Hưng

câu 2 con, thịt lợn nạc

Rau mùi nhặt rửa sạch,

Yên và các huyện: Ân Thi,

100g, mỡ nước 200g, hạt

để ráo. Trộn lẫn thịt lợn

Kim Động, Phù Cừ, Tiên

sen 100g, cốm 20g, rượu

băm với cốm, miến, mộc

Lữ. Thời điểm này, hoa sen

1 chén con, miến 30g, nấm

nhĩ, nấm hương (thái chỉ),

đang nở rộ. Du khách về

hương 20g, hành củ khô,

nước mắm, muối, mì chính,

Hưng Yên trong dịp này có

tươi 7 củ, mộc nhĩ 10g,

hành băm. Tất cả đem nhồi

thể bắt gặp hoa sen ở bất

gừng 1 nhánh, rau mùi 1

vào bụng chim, lấy kim chỉ

cứ nơi đâu. Đó là những

mớ, hạt tiêu sọ ½ thìa cà

khâu kín lại. Chim chao qua

đầm sen ngào ngạt tỏa

phê, nước mắm, muối, mì

mỡ, xếp vào nồi cho nấm

hương, khoe sắc, là những

chính vừa đủ.

hương hạt sen, hành củ,

gánh hàng hoa sen, bát sen

Cách làm: Chim làm

hạt tiêu sọ (đập dập), 1 thìa

tươi được bán trong chợ

sạch, để nguyên con, ướp

rượu và vài lát gừng. Cho

hay dọc các tuyến đường

ít muối, hạt tiêu. Thịt lợn

nước dùng vào nồi chim,
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bắc lên bếp hầm chín nhừ,

cho vừa ăn, cho hành tươi

thơm của nấm thì tắt bếp.

nêm mắm, muối, mì chính

vào là hoàn thành món ăn.

Múc cháo hạt sen ra bát rồi

vừa ăn là được. Lấy chim

Cháo hạt sen thịt băm

cho thịt nạc, nấm hương,

ra gỡ bỏ chỉ, bày ra bát to,

Nguyên liệu: Gạo tẻ

hành lá, rau mùi, thêm chút

cho nấm hương, hạt sen,

ngon, sườn 150g, thịt nạc

tiêu bột lên trên là món ăn

hành chần lên trên, chan

thăn 150g, hạt sen tươi

được hoàn thành.

nước hầm, rắc hạt tiêu, rau

100g,

mùi, ăn nóng.

hành củ, hành lá, rau mùi,

Nguyên liệu: 1 hộp ngó

Chân giò hầm củ sen

gia vị: Dầu ăn, muối, hạt

sen, 150g tai lợn, 1 củ cà

Nguyên liệu: 2 củ sen

tiêu, hạt nêm, bột ngọt,

rốt, lạc rang, nước mắm,

nước mắm.

đường, chanh, ớt, tỏi

tươi, chân giò lợn 1 cái, gia
vị: mắm, muối, hạt nêm,

nấm hương 20g,

Nộm ngó sen

Cách làm: Hành củ bóc

Cách làm: Ngó sen chẻ

bỏ vỏ, rửa sạch, thái lát,

đôi, bóp cho ráo nước, thịt

Cách làm: Củ sen gọt

hành lá, rau mùi nhặt, rửa

tai lợn luộc chín, để nguội

sạch vỏ, cắt miếng dày

sạch, thái nhỏ, nấm hương

rồi cắt chỉ hay miếng mỏng

khoảng 1cm để khi hầm củ

ngâm cho nở rồi rửa sạch

vừa ăn cà rốt cắt sợi dài,

sen không bị nát, ngâm củ

và cắt nhỏ, thịt nạc thăn rửa

để lại 1 chút để cắt tỉa hoa.

sen vào nước muối loãng

sạch, băm nhỏ, ướp với hạt

Lạc rang chín rồi đập dập.

khoảng 15 phút rồi vớt ra

nêm, tiêu bột và hành củ

Pha nước chấm: Chanh

để ráo; Chân giò làm sạch

trong khoảng 15 phút cho

vắt nước bỏ hạt + thêm 3

phần móng, cạo lông, sát

ngấm đều gia vị, sườn rửa

muỗng đường + 3 muỗng

muối rửa sạch rồi chặt

sạch, chần qua nước sôi

nước mắm + tỏi băm + ớt

miếng to. Cho chân giò lên

rồi cho vào nồi ninh khoảng

cắt nhỏ, khuấy đều rồi trộn

luộc sơ qua cho hết phần

15 phút để lấy nước dùng.

đều nước chấm, ngó sen,

nước hôi, vớt ra rổ để ráo.

Hạt sen cho vào nồi đun sôi

thịt và cà rốt. Để nguyên

Hành tươi rửa sạch thái

khoảng 5 phút thì vớt ra.

liệu ngấm rồi bày ra đĩa,

nhỏ. Xếp chân giò xuống

Sau đó cho hỗ hợp hạt sen,

trang trí thêm cà rốt cắt tỉa.

dưới, củ sen lên trên, đổ

sườn, gạo đã vo và nước

Trên đây là một số món ăn

sấp sấp nước vào, cho 1

dùng cho gia vị vừa đủ vào

bổ dưỡng, đơn giản, dễ làm

thìa cà phê đường, 1 thìa cà

nồi áp suất đun sôi khoảng

có sử dụng nguyên liệu từ

phê hạt nêm, 1 thìa cà phê

15-20 phút. Cho hành vào

sen, chị em chúng ta tham

mắm. Đậy vung nồi áp suất,

phi thơm sau đó đổ thịt cùng

khảo để đưa vào thực đơn

hầm khoảng 30 phút là chín

nấm hương vào xào. Khi

các món ăn cho gia đình.

nhừ. Tắt bếp nêm lại gia vị

thấy thịt chín, săn, có mùi

đường, hành tươi, tiêu.
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