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 Hội LHPN huyện Sa Thầy đẩy mạnh công tác vận động phụ nữ 

 dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo tham gia công tác Hội 

                                                                               

        Thưa quý vị và các bạn! Thực hiện Nghị quyết của BCH Hội LHPN Việt 

Nam về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có 

đạo trong tình hình hiện nay”, thời gian qua, Hội LHPN huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, 

phụ nữ các tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển 

KT-XH, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Tìm hiểu vấn đề này, mời 

quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây. 

        Chị Y Đũa là một trong những hội viên mới của Chi hội phụ nữ làng Rắc, 

xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy. Chị Y Đũa cho biết, trước đây chị không quan tâm 

đến việc tham gia vào tổ chức hội phụ nữ ở địa phương, vì nghĩ rằng mình theo 

đạo Công giáo sẽ không thể hòa hợp được với chị em. Thế nhưng khi được vận 

động tham gia vào Chi hội phụ nữ thôn, chị đã gắn bó với tổ chức này. Chị Y 

Đũa nói: 

        (ND: Em tham gia chi hội phụ nữ cũng được 2,3 năm rồi chị. Chi hội phụ 

nữ thôn vận động cho em tham gia, nói là mình theo đạo hay không cũng tham 

gia thế thôi, mình tham gia để đoàn kết, giống nhau thôi, đoàn kết cho nó vui 

hơn. Khi tham gia hội thì em thấy lợi ích rất là nhiều, giống như mình biết được 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước như thế nào 

rồi mình biết về cách kế hoạch hóa gia đình, cách chăm sóc con em tốt như thế 

nào rồi biết giống như trong sinh hoạt gia đình là biết sạch nhà, sạch cửa, sạch 

ngõ, sách bếp, rất là nhiều lợi ích ạ.) 

        Chị Y Bem, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Làng Rắc cho biết, vì người 

dân trong thôn có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau nên khi vận động chị em phụ 

nữ tham gia vào tổ chức hội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên chị đã kiên trì giải 

thích cho chị em biết được Hội không phân biệt tôn giáo, thành phần dân tộc 

nên dần dần có nhiều chị em tham gia sinh hoạt Chi hội. Đến nay Chi hội phụ 

nữ thôn đã có hơn 80 hội viên. Chị Y Bem nói:  



        (ND: Lúc đầu người ta cứ nghĩ nhà nước chia rẽ đạo hay không có đạo, 

cho nên mình nói vô sinh hoạt hội để biết đường lối Nhà nước như thế nào, lợi 

ích như thế nào qua đó người này theo rồi người kia theo rồi về tuyên truyền lại 

cho gia đình. Bây giờ thì tham gia đông hơn, họp hành, họp thôn thì trước rất 

là khó khăn, gọi họp là không đến nhưng bây giờ gọi họp thì đến đông đủ hơn 

và bây giờ khi người ta tuyên truyền về pháp luật thì bà con tham gia rất là 

đông.) 

       Với đặc thù của một xã có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và 

khoảng 80% dân số có đạo, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 

phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo tích cực tham gia phong trào xóa 

đói giảm nghèo, phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, các Chi hội phụ 

nữ ở các thôn trên địa bàn xã Ya Xiêr  đã xây dựng các mô hình “ Nhóm phụ nữ 

đạo Tin lành tham gia công tác hội”, “Nhóm phụ nữ Phật giáo tham gia công 

tác hội”, “nhóm phụ nữ Thiên chúa giáo tham gia công tác hội”. Đến nay xã Ya 

Xiêr đã có 18 nhóm phụ nữ có đạo tham gia công tác hội ở 7 thôn đồng bào dân 

tộc thiểu số. Trong đó có 11 nhóm phụ nữ đạo Tin lành, 4 nhóm phụ nữ Thiên 

chúa giáo và 3 nhóm phụ nữ Phật giáo. Dù khác nhau về tôn giáo nhưng khi 

tham gia vào tổ chức hội phụ nữ, chị em đều nhận thức và thực hiện đúng chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chị Y Rưới ở làng O, xã 

Ya Xiêr, huyện Sa Thầy cho biết:  

        (ND: Khi tham gia các hoạt đông phụ nữ được nghe tuyên truyền về các 

đường lối, chủ trương của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước thì cũng có 

nhiều lợi ích cho bản thân cũng như gia đình. Qua tham gia thì cũng hiểu biết 

nhiều, học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như về nhà tuyên truyền, vận động 

gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, vượt biên trái phép, tham gia tà đạo 

trái phép.)  

        Chị Y Núi, Chủ tịch Hội LHPN xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy cho biết, tham 

gia sinh hoạt hội, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo ở xã Ya Xiêr  đã tích 

cực vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách của nhà nước, đặc biệt là không nghe, không tin theo lời 

kẻ xấu xúi dục tham gia các hoạt động truyền đạo trái phép, vượt biên trái pháp 

luật, góp phần gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương. Qua đó, hơn 600 hội viên 

phụ nữ của xã đã phát huy được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc 

sống. Chị Y Núi chia sẻ về cách vận động, tập hợp hội viên ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số có đạo: 

        (ND: Bên HPN có 2 ngày lễ lớn trong năm, thứ nhất là ngày 8/3, hai là 

ngày 20/10. Khi mà mình triển khai để chuẩn bị cho ngày lễ lớn này thì chị em 

đều tích cực tham gia. Khi mình tổ chức ở xã thì 9 thôn, làng đều tham gia, thứ 

nhất là hiểu được công tác hội, thứ 2 là để chị em trao đổi về cuộc sống, kinh 

tế, gia đình. Tất cả các nhóm Tin lành, Phật giáo, Thiên chúa giáo đều hòa 

đồng với nhau, không ai phân biệt, chia rẽ gì hết.) 

        Với mục tiêu nâng cao chất lượng thu hút, tập hợp phụ nữ vào sinh hoạt 

trong tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Sa Thầy đã có nhiều 

giải pháp thiết thực, hiệu quả để vận động, thu hút hội viên phụ nữ người dân 



tộc thiểu số, tôn giáo vào Hội. Đặc biệt, chú trọng vận động hội viên đẩy mạnh 

thực hiện cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mô hình hỗ trợ phát 

triển kinh tế... giúp cho chị em phụ nữ thấy được những lợi ích thiết thực khi 

tham gia vào tổ chức hội, từ đó ngày càng thu hút được nhiều chị em phụ nữ 

tham gia tổ chức hội. Chị Y Khươn, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sa Bình, huyện 

Sa Thầy cho biết: 

        (ND: Hình thức tuyên truyền cho chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số có đạo như chúng tôi tuyên truyền lồng ghép cho chị em các buổi sinh 

hoạt như sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, các buổi họp thôn tổ chức, hỗ trợ vốn vay 

đầu tư phát triển cho chị em và phối hợp các cấp tập huấn cho chị em khuyến 

nông, khuyến lâm để chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình tiết 

kiệm để chị em biết tiết kiệm trong chi tiêu để phát triển kinh tế.) 

        Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sa Thầy cho biết, ngoài 

việc chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ người dân tộc thiểu 

số và phụ nữ tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức, trên tất cả các lĩnh vực, các 

cấp hội phụ nữ huyện Sa Thầy còn đẩy mạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ chị em có 

hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

        (ND: Các cấp Hội LHPN huyện đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đến 

đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ DTTS, tôn giáo, đặc biệt là những hội 

viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ yếu thế như vận 

động quyên góp xây dựng Mái ấm tình thương được 32 căn nhà, sửa chữa 03 

căn nhà trị giá trên 800 triệu đồng; hỗ trợ cho trên 39.00 phụ nữ vay 95 tỷ 

đồng để phát triển kinh tế…; Xây dựng các mô hình vận động tập hợp phụ nữ 

dân tộc thiểu số tôn giáo như mô hình “Phụ nữ tôn giáo tích cực tham gia sinh 

hoạt Hội”.) 

        Để thực hiện tốt công tác vâṇ đôṇg phu ̣nữ người dân tôc̣ thiểu số, phụ nữ 

có đạo, Hội LHPN huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã và đang tổ chức nhiều 

hoạt động thiết thực, thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia, góp phần thực 

hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./. 

 

         

                                                   Xác nhận của đơn vị 


