
Thư chúc mừng Ngày thành lập Hội LHPN VN 
Hà Nội, 18/10/2015 

Xin chào, tôi là Myung Sun, Lee – Chủ tịch Viện phát triển phụ nữ Hàn 
Quốc.  
Đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng nhân dịp Hội LHPN VN kỷ niệm 85 
năm ngày thành lập.  
Hội LHPN Việt Nam là tổ chức đại diện cho phụ nữ Việt Nam, được thành lập 
năm 1930 và đã dùng toàn thể tâm sức của mình để đấu tranh vì sự phát triển 
của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam.  
Cũng là một người phụ nữ, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội LHPN VN 
đã nỗ lực bất kể ngày đêm để nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội.  
Hiện nay, Hội LHPN VN đang duy trì quan hệ giao lưu với 66 quốc gia và hơn 
300 tổ chức đoàn thể trên toàn thế giới với nhiều hình thức đa dạng. Gần đây, 
Hội đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường tính đại diện chính trị cho phụ nữ 
và đảm bảo sự bình đẳng qua các hoạt động hợp tác với Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội. Có thể thấy Hội luôn nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của xã 
hội và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình. Nhờ những nỗ lực của 
Hội, Việt Nam là nước có vị thế và vai trò của người phụ nữ được đánh giá cao 
trong các nước ASEAN.  
Tuy nhiên, có một sự thật là dù ở Việt Nam hay Hàn Quốc và trên toàn thế giới, 
người phụ nữ vẫn chịu các rào cản về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, nên còn 
gặp rất nhiều khó khăn.   
Trong bối cảnh như vậy, Hội LHPN VN vẫn luôn bền bỉ hoạt động, nỗ lực hết 
sức mình trong khoảng thời gian dài 85 năm, theo tôi đây là một điều vô cùng ý 
nghĩa.  
Đặc biệt, tôi cho rằng, trên cơ sở những kinh nghiệm đa dạng, phong phú tích 
lũy qua một quãng thời gian dài, Hội LHPN VN có thể giữ vai trò chủ đạo 
không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực châu Á về việc thu hút sự quan 
tâm đối với những vấn đề xã hội mà phụ nữ thế giới đang phải đối mặt và tìm 
phương án giải quyết.  
Đồng thời, Việt Nam và Hàn Quốc với mối quan hệ truyền thống lâu đời sẽ tiếp 
tục duy trì trao đổi kinh nghiệm về tình hình phát triển phụ nữ và các chính sách 
về phụ nữ của hai nước để cùng nhau phát triển. Như vậy, không chỉ trong giới 
hạn quốc gia mà còn giúp đóng góp vào sự phát triển của các chính sách phụ nữ 
châu Á, giúp châu Á tiến bộ thêm một bước cao hơn.  
Với ý nghĩa đó, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam – Hàn Quốc đã được bắt đầu từ năm 



2013 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – 
Hàn Quốc, và với mục đích tăng cường sự hợp tác và đóng góp vào sự phát 
triển của phụ nữ hai nước.  
Diễn đàn được thành lập trong giai đoạn mối quan hệ hai nước đang ngày càng 
sâu sắc, yêu cầu sự giao lưu đa dạng và chặt chẽ hơn ở các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hóa nên có ý nghĩa vô cùng to lớn.  
Hai cơ quan đồng tổ chức Diễn đàn là Hội LHPN VN và Viện phát triển phụ nữ 
Hàn Quốc đã ký MOU nhằm khẳng định sự hợp tác và tình cảm thân thiết của 
hai bên và trong tương lai, thông qua Diễn đàn Phụ nữ Việt – Hàn sẽ cùng trao 
đổi kinh nghiệm phát triển chung của phụ nữ, thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết, 
tin tưởng lẫn nhau.  
Tôi mong rằng, trong tương lai, Hội LHPN VN sẽ luôn là cơ sở và nền tảng cho 
sự phát triển của phụ nữ, như vai trò mà Hội đã và đang thực hiện.  
Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng 85 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. 
Xin trân trọng cảm ơn! 
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