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Được sự quan tâm của Đảng ủy, sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các phòng, 

ban, đơn vị; sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Tập 
đoàn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác nữ công của Cơ quan Tập đoàn đã đạt nhiều kết quả tốt 
đẹp. Chị em đã không ngừng phấn đấu học tập, lao động sản xuất trên vị trí công tác, góp phần tích 
cực vào thực hiện nhiệm vụ chung, vì sự phát triển của Tổng công ty trước đây và Tập đoàn ngày 
nay. Sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em của các cấp lãnh đạo, của anh em 
trong Cơ quan là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn, đã khích lệ chị em tích cực, hăng say công tác. 
Trong công tác, hầu hết chị em đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và 
nỗ lực cao nhất. Nhiều chị em giữ cương vị lãnh đạo, có trọng trách với tập thể đã phát huy tốt vai 
trò của cán bộ nữ, được cấp trên, đồng nghiệp và xã hội ghi nhận và đánh giá cao. 

 
Cùng với các phong trào chung của Tập đoàn, Nữ công của Cơ quan đã có nhiều hoạt động 

đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù công tác, phù hợp với nguyện vọng chung của hầu hết chị 
em. Các hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tự giác, nhiệt tình của các chị em, không phân 
biệt chức trách, tuổi tác, điều kiện hoàn cảnh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia công tác 
an sinh xã hội được chị em hưởng ứng và tham gia tích cực. Trong các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế 
Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị em đã nhận được nhiều sự động viên, quan tâm của 
lãnh đạo các cấp, các đơn vị, bằng cả vật chất cũng như tinh thần. Điều đó càng nhắc nhở chị em 
hiểu rõ hơn những gì mình đang có, những gì mình phải làm, khi không phải tất cả chị em trong xã 
hội đều được nhận được sự quan tâm như vậy. Các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, thiết 
thực, có ý nghĩa đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm, giúp cho 
chị em ngày thêm đoàn kết gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều hoạt 
động như các cuộc giao lưu với chị em các Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên, Hà Nam Ninh, 
B12; nghe các diễn giả nổi tiếng nói chuyện về gia đình, nuôi dạy con cái; những chuyến đi dã 
ngoại,... đã để lại những ấn tượng sâu sắc, những kỷ niệm khó quên đối với chị em, đã làm cho 
cuộc sống tinh thần của chị em thêm lạc quan, phấn khởi, như những liều thuốc quý giúp cho chị 
em luôn tươi trẻ và thêm yêu cuộc sống hơn.   

 
Từ nhận thức đúng đắn về vị trí, công việc và những điều kiện thuận lợi của Cơ quan đã 

dành cho, chị em Cơ quan Tập đoàn đã luôn nỗ lực, cố gắng, tự tin để vươn lên, để khẳng định 
mình, phấn đấu trở thành người phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hướng chị em phấn 
đấu trở thành người phụ nữ 2 giỏi, không có nghĩa là đặt lên vai họ những trách nhiệm nặng nề cả 
về việc chung lẫn việc riêng mà cơ quan, gia đình và xã hội cần có sự quan tâm, cảm thông, chia 
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sẻ, giúp đỡ thực sự đối với phụ nữ. Bản thân người phụ nữ tuy mong manh, yếu đuối nhưng có sức 
mạnh tiềm ẩn mà biết khơi nguồn, động viên, khích lệ, giúp đỡ thì chị em phụ nữ có thể làm được 
rất nhiều việc, cống hiến nhiều hơn cho gia đình và xã hội. “Giỏi” và “Đảm” là sự cống hiến, ngoài 
sự cống hiến, người phụ nữ cũng rất cần được hưởng thụ chính đáng về vật chất và tinh thần, cần 
được người khác quan tâm, động viên, khích lệ, cần có thời gian cho chính mình, để giữ gìn sức 
khoẻ, sắc đẹp và tuổi trẻ. 

 
Mặc dù về cơ bản, hiện nay Phụ nữ Việt Nam không còn bị ràng buộc bởi những định kiến, 

những quy ước lạc hậu, cổ hủ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc nhưng so với nam giới, chị 
em vẫn  bị chi phối nhiều thời gian và công sức vào công việc gia đình. Bất luận trong thời đại nào, 
là người phụ nữ như thế nào thì gia đình luôn có ý nghĩa quan trọng bậc nhất đối với chị em. Cuộc 
sống luôn là nghệ thuật lựa chọn; người phụ nữ “giỏi” và “đảm” là người phụ nữ biết lựa chọn, sắp 
xếp công việc sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, vừa có thể phát huy tối đa khả 
năng của bản thân, hoàn thành tốt công việc ở cơ quan đồng thời có cuộc sống gia đình hạnh phúc, 
vui vẻ, giúp chồng thành đạt, dạy dỗ con cái nên người. Muốn khẳng định được mình thì chị em phụ 
nữ rất cần có sự tự tin. Phong thái tự tin sẽ giúp gây được thiện cảm, sự tin tưởng của cấp trên, của 
đồng nghiệp của đối tác, giúp cho công việc được thuận lợi, trôi chảy. Tự tin không chỉ giúp phụ nữ 
gặt hái được nhiều thành công trong công việc, trong vun đắp hạnh phúc gia đình mà còn giúp 
người phụ nữ vượt qua những thất bại, vấp ngã và vươn lên khi cuộc sống không phải lúc nào cũng 
thành công và gặp may mắn.   

 
Để phát huy hơn nữa những thế mạnh sẵn có, khắc phục những điểm yếu của phái nữ, 

trong thời gian tới, chị em mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, giúp 
đỡ, động viên của các cấp ủy Đảng, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
và toàn thể anh em đồng nghiệp. Đó sẽ là động lực quan trọng giúp chị em tích cực phấn đấu, hăng 
say công tác, vượt qua những khó khăn, thử thách để đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng 
Tập đoàn Petrolimex mạnh và năng động, giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo, lực lượng chủ lực 
trong nền kinh tế Việt Nam./.   

 


