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Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã phát động chương trình “Phụ nữ Đà Nẵng - cử chỉ đẹp,
sống văn minh” nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Thành ủy trong “Năm văn hóa, văn
minh đô thị”.

Đại diện Hội LHPN tại 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê ký kết thực hiện phong trào “Phụ nữ Đ

Đẹp từ trong nhà... ra ngoài ngõ

Trong chương trình hành động nói trên, Hội LHPN thành phố hướng đến 4 tiêu chí: giao tiếp,
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ứng xử lịch sự, văn minh trong gia đình và nơi công cộng; trang phục lịch sự, phù hợp với
thuần phong mỹ tục; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; trồng hoa và cây xanh tại hộ gia đình;
giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, phố sạch. Mỗi tiêu chí đề ra từng hành động cụ thể thiết thực, phù
hợp với đối tượng và hoàn cảnh thực tế tại địa phương, đặc biệt chỉ ra cụ thể việc gì nên và
không nên làm.

Trao đổi về điều này, bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho
biết, hơn ai hết, phụ nữ là người giữ vai trò quan trọng trong nếp sống gia đình. Chẳng hạn,
người mẹ nói năng lịch sự sẽ tác động lớn đến con cái. Ngoài ra, phụ nữ cũng là người giữ gìn
nhà sạch, bếp sạch; là người gói ghém rác sinh hoạt gia đình sao cho gọn gàng…

“Nếu làm tốt những việc như thế ở nhà mình thì sẽ làm tốt ngoài ngõ. Bên cạnh đó, còn tác
động đến ý thức của các thành viên trong gia đình về cách cư xử lịch sự khi ra đường, hay làm
sạch - đẹp quanh khu vực mình sống và góp phần làm sạch - đẹp thành phố”, bà Hương chia
sẻ.

Để kế hoạch biến thành hành động

Để kế hoạch này biến thành hành động thực tế và phổ biến đến từng hội viên, trong chương
trình mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay, từ Thành Hội đến các cấp hội cơ sở đều tổ chức
phát động phong trào “Phụ nữ Đà Nẵng - cử chỉ đẹp, sống văn minh”; đồng thời, gắn phong
trào với triển khai Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ
công nghiệp hóa - hiện đại hóa”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phong
trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”.

Cũng theo bà Hoàng Thị Thu Hương, lợi thế của Hội LHPN thành phố là từ trước đến nay,
các cấp hội cơ sở đã có sẵn “cái nền” như: phong trào sống xanh, thu gom rác thải, xây dựng
các tuyến đường kiểu mẫu… Cụ thể, thời gian qua, chi hội phụ nữ cấp cơ sở có nhiều đóng góp
trong việc xây dựng văn minh đô thị như: Chi hội Phụ nữ số 5 (phường Hải Châu 1, quận Hải
Châu) nhận chăm sóc 12 hố gốc cây xanh trên tuyến đường Trần Phú, xây dựng nhóm “Tiểu
thương văn minh” với 23 chị buôn bán nhằm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định trật tự
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vỉa hè, bảo đảm vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Phạm Phú Thứ.

Chi hội Phụ nữ An Mỹ 1A (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) thực hiện mô hình “Thu gom,
phân loại rác thải”, đặc biệt cứ 3-4 ngày, các thành viên chia nhau phụ trách từng khu vực, đến
tận nhà hộ dân thu gom phế liệu đã phân loại. Chi hội đã gây quỹ được gần 23 triệu đồng vừa
giúp 21 phụ nữ nghèo, khó khăn, trẻ em hiếu học, vừa tạo thói quen phân loại rác thải, bảo vệ
môi trường trong cộng đồng dân cư..

Bên cạnh đó, Chi hội Phụ nữ 3 Thanh Khê (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) phát động
hội viên ra quân dọn vệ sinh với 15 lượt/năm tại các lô đất trống giải tỏa chưa xây dựng, nhiều
rác thải gây ô nhiễm môi trường. Chi hội Phụ nữ số 24 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã
hoàn thành tuyến đường kiểu mẫu Hà Văn Trí (làm 33 hàng rào dưới cây xanh, đặt 20 bộ ghế
đá). Bà Hương cho biết: “Từ cái nền có sẵn, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, chúng tôi cố gắng
xây sao cho kiên cố hơn, đẹp hơn”.
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