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Hơn một năm sau khi Cách mạng 

tháng Tám thành công, ngày 20-10-
1946. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
được thành lập Lần đầu tiên trong lịch 
sử nước ta, một đoàn thể quần chúng 
của phụ nữ được hoạt động hợp pháp 
và công khai nhằm đoàn kết, động viên 
lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp cách mạng của đất 
nước. 
Thực ra, ngày lịch sử đáng ghi nhớ đó 
của phụ nữ Việt Nam được bắt đầu từ 
năm thành lập Đảng tức là từ tháng 10-
1930. 
Trong xã hội thuộc địa và nửa phong 
kiến trước đây, người phụ nữ Việt Nam 
sống trong cảnh tối tăm, khổ cực. Họ 
không có chút quyền chính trị, bị bóc lột 
và bị đối xử không bình đẳng. Chế độ 
trả lương bất công của bọn chủ tư bản, 
thói dâm bạo của bọn thực dân cùng lề 
thói phong kiến hủ lậu là những gánh 
nặng đè lên đầu lên cổ người phụ nữ.  
Bằng ngòi bút sắc sảo và niềm thông 
cảm sâu sắc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
đã tố cáo tội ác của bọn đế quốc và 
phong kiến đối với phụ nữ trong tác 
phẩm nổi tiếng: “Bản án chế độ thực 
dân Pháp.” Năm 1925, trong lớp huấn 
luyện của Việt Nam thanh niên cách 
mạng đồng chí Hội, Người đã khẳng 
định “Việt Nam cách mạng cũng phải có 
nữ giới tham gia mới thành công” 
(Đường Kách mệnh). 

Có thể nói một trong những tổ chức phụ 
nữ cách mạng đầu tiên của nước ta đã 
được thành lập ở Vinh (Nghệ Tĩnh). 
Năm 1917, đồng chí Nguyễn Thị Minh 
Khai đứng ra họp mặt các chị em có 
cùng chí hướng cứu nước thành nhóm 
phụ nữ. Chưa có chính cương và điều 
lệ, hàng tháng nhóm này hội họp để 
thảo luận về con đường giải phóng phụ 
nữ. Năm sau, các nhóm tương tự xuất 
hiện trong giới nữ sinh trường Vinh và 
trong chị em nông dân huyện Nghi Lộc. 
Sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 
(3-2-1930) mở ra một con đường cách 
mạng đúng đắn cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và giải phóng phụ nữ. 
Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10 
năm 1930 đã thông qua một nghị quyết 
riêng về công tác vận động phụ nữ. 
Nghị quyết nêu lên đời sống khổ cực 
của phụ nữ: “Ngoài những cách bốc lột 
như nhiều giờ làm, ít tiền lương, họ bị 
phong tục bó buộc, bị coi là hạng người 
tôi mọi, rất đê tiện trong xã hội, không 
có một chút tự do nào hết”. Vì lòng yêu 
nước và căm thù đế quốc, phong kiến, 
phụ nữ Việt Nam nhất định sẽ trở thành 
lực lượng cách mạng đông đảo và hùng 
mạnh. Đảng đã nhận định: “Lực lượng 
cách cách mạng của phụ nữ là một lực 
lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại 
quần chúng phụ nữ không không tham 
gia vào những cuộc tranh đấu cách 
mạng thì cách mạng không thắng lợi 



được”. Đảng coi công tác vận động phụ 
nữ là một nhiệm vụ to lớn và trọng yếu 
và chủ trương thành lập “Phụ nữ hiệp 
hội”. 
Tinh thần đấu tranh kiên cường của phụ 
nữ biểu hiện rõ nét trong cào trào Xô-
Viết Nghệ tỉnh. Hội phụ nữ giải phóng 
được tổ chức  vào giữa năm 1930 ở 
Thạch Hà (Hà Tỉnh), Nam Đàn và Vinh 
(Nghệ An). Hội đã giác ngộ và động 
viên đông đảo chị em tham gia biểu tình 
hưởng ứng cuộc đấu tranh của công 
nhân Bến Thuỷ. Từ phong trào đấu 
tranh sôi nỗi đó, tổ  chức phụ nữ phát 
triển rất nhanh. Chỉ trong vài tháng, ở 
Nghệ An, chi hội phụ nữ giải phóng đã 
kết nạp 6.420 người và ở Hà Tĩnh được 
2.160 người. Hoạt động dũng cảm của 
phụ nữ đã góp phần to lớn vào việc xây 
dựng chính quyền Xô-viết và đẩy mạnh 
phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh. 
Hưởng ứng cuộc đầu tranh ở Nghệ 
Tĩnh, chị em tỉnh Quảng Ngãi cũng lập 
ra nhiều chi hội phụ nữ giải phòng ở 
một số huyện. 
Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương (l9-6-1939) nhiều tổ chức phụ 
nữ dân chủ hoạt động công khai và nửa 
công khai. Ở thành thị, chị em tổ chức 
theo từng ngành nghề, đấu tranh đòi 
địch phải giải quyết những yêu sách về 
đời sống, giảm thuế, tăng lương, đối xử 
bình đẳng... Đông đảo phụ nữ đã tham 
gia vào cuộc mít tinh khổng lồ ngày 1 
tháng 5 năm 1938 tại khu Đấu Xảo Hà 
Nội. 
Tháng 5 năm 1941, Mặt trận Việt Minh 
được thành lập. 
Các tổ chức quần chúng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đều lấy tên “cứu quốc”. 
Tháng 6 năm đó, Hội Phụ nữ Cứu quốc 
đầu tiên được thành lập ở Cao Bằng, 
Lạng Sơn. Các tổ chức phụ nữ mang 
tên Giải phóng, Dân chủ, Phản đế đều 
chuyển sang là Phụ nữ cứu quốc. Các 
cơ sở phụ nữ mọc lên nhanh chóng ở 
Thái Bình, Hà Tây, Nam Hà. Ở Bắc Bộ 

đã thành lập “Ban vận động phụ nữ xứ”, 
ở nhiều tỉnh đã có “Ban cán sự phụ nữ 
tỉnh”. Riêng Hà Nội, Hội Phụ nữ Cứu 
quốc phát triển mạnh ở các huyện Từ 
Liêm, Thanh Trì, Đông Anh và một số 
nơi trong thành phố.  
Từ cao trào Nam Kỳ  khởi nghĩa, nhiều 
tổ chức phụ nữ ra đời ở các tỉnh miền 
Nam. Đặc biệt là ở Sài Gòn, Cần Thơ, 
Bến Tre… các hội Phụ nữ góp phần 
tích cực vào việc chuẩn bị cho ngày 
tổng khởi nghĩa Tháng 8 -1945, khi thời 
cơ cách mạng chín mùi, chị em phụ nữ 
cả nước vùng dậy, cùng toàn dân cướp 
chính quyền xây dựng chế độ cộng hoà 
dân chủ. 
Từ đó, địa vị người phụ nữ Việt Nam đã 
hoàn toàn khác hẳn. Việc thành lập hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-
1946) đã xác nhận vai trò và vị trí của 
người Phụ nữ trong xã hội ta. Lần đầu 
tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm 
lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác 
chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều 
trọng trách trong bộ máy nhà nước và 
các đoàn thể quần chúng. 
Đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, chị em phụ 
nữ Việt Nam đã góp phần xương máu 
vào thắng lợi huy hoàng của dân tộc. 
Tên tuổi các nữ anh hùng Võ Thị Sáu, 
Mạc Thị Bưởi, Trần Thị Lý, Mẹ Suốt, Lê 
Thị Hồng Gấm và rất nhiều người khác 
là những biểu tượng cao đẹp của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân 
dân ta.  
Lịch sử sẽ còn mãi mãi ghi lại những 
hình ảnh chói ngời của những “đội quân 
tóc dài” những nữ chiến sĩ bất khuất 
trong tù, những mẹ già đào hầm bảo vệ 
cán bộ, cất giấu thương binh, những đội 
nữ dân quân bắn rơi máy bay phản lực, 
bắn cháy tầu chiến của địch, những nữ 
thanh niên xung phong “sống bám cầu 
bám đường, chết kiên cường dũng 
cảm”.  



Hàng triệu người mẹ, người vợ đã vượt 
qua mọi hy sinh gian khổ động viên 
chồng con đi chiến đấu, đảm đang việc 
nước, việc nhà, vững vàng gan dạ vừa 
sản xuất, vừa chiến đấu. Phụ nữ Việt 
Nam rất tự hào, xứng đáng với lời khen 
của Đảng và Nhà nước “Anh hùng, bất 
khuất, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ 
Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống 
Mỹ cứu nước” 

Trong sự nghiệp xây dựng xã hội 
ngày nay, phụ nữ chiếm 60% lực lượng 
lao động ngành nông nghiệp, công 
nghiệp nhẹ, y tế, văn hóa, giáo dục và 
hơn 30% lực lượng lao động các ngành 
khác. Nhiều chị em trưởng thành vượt 
bậc về trình độ văn hóa và kỹ thuật. Đội 
ngũ nữ công nhân lành nghề, nữ cán bộ 
khoa học, nữ cán bộ quản lý ngày một 
đông đảo và có năng lực thực sự đóng 
góp vào sợ nghiệp chung cả đất nước. 
Vai trò bình đẳng của phụ nữ trong gia 
đình và ngoài xã hội được pháp luật 
bảo đảm.  

Hôn nhân và gia đình đã khẳng định địa 
vị của người phụ nữ trong chế độ ta. Số 
chị em đạt danh hiệu Anh hùng Lao 
động, Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên 
tiến… ngày một tăng lên, thể hiện tinh 
thần quyết tâm vươn lên làm chủ đất 
nước, làm chủ xã hội và làm chủ bản 
thân của chị em. 

Phụ nữ Việt Nam không ngừng 
phấn đấu lao động và học tập, ra sức 
thi đua sản xuất và cần kiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội theo khẩu hiệu của 
Đảng đề ra “Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà, thực hiện nam nữ bình đằng”.  Phụ 
nữ Việt Nam không ngừng vươn lên, 
xứng đáng với lời khen của Bác Hồ 
kính yêu. 
“Từ xưa đến nay, từ Nam chí Bắc, từ 
trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là 
anh hùng”. 
 
Trích Những ngày kỷ niệm và lịch sử // Nhà xuất 

bản Phổ thông.– 1978 

 

(Dân trí)- Hình ảnh phụ nữ Việt Nam được bạn bè thế giới biết tới chủ yếu qua 
những tư liệu về hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ những cuộc chiến vĩ 
đại, người phụ nữ Việt Nam đã bước ra mạnh mẽ, kiên cường- trước thế giới. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam, 
phụ nữ đóng một vai trò quan trọng đem lại 
thành công cho những cuộc chiến thần 
thánh. Đã có biết bao phụ nữ tham gia 
kháng chiến với câu khẩu hiệu đã trở nên 
rất quen thuộc trong lịch sử dựng nước và 
giữ nước của dân tộc Việt Nam: “Giặc đến 
nhà, đàn bà cũng đánh”, “đánh cho để dài 
tóc, đánh cho để đen răng”, hay “còn cái lai 
quần cũng đánh”. 

 



 

Phụ nữ đã tham gia chiến đấu trong tất cả 
những cuộc chiến giành độc lập của Việt 
Nam. Rất nhiều những cuốn sách đã từng 
được các tác giả người nước ngoài viết, 
trong đó phân tích về những chiến tranh tại 
Việt Nam, lý do tại sao một dân tộc bé nhỏ 
lại có thể chiến thắng một cường quốc lớn 
trên thế giới. Trong đó, cuốn sách 
Vietnamese Women At War của tác giả 
Sandra Taylor đã khai thác cuộc chiến từ 
một khía cạnh rất khác. Bà sang Việt Nam, 
thực hiện những cuộc phỏng vấn với các 
nữ du kích, nữ thanh niên xung phong, nữ 
tình báo… để có thể lý giải được nguồn 
động lực to lớn nào đã đem lại cho họ sức 
mạnh kỳ diệu tới vậy, những trải nghiệm 
của về cuộc chiến ra sao. Có thể nói chưa 
một đất nước dân tộc nào có lối đánh du 
kích tài tình như Việt Nam và mỗi người 
dân đều có thể trở thành chiến sĩ.  

Việt Nam đã phải trải qua những cuộc chiến 
tranh kéo dài hàng chục năm nên trong 
nhiều gia đình, đàn ông luôn vắng bóng vì 
họ phải ra chiến trường chiến đấu còn phụ 
nữ ở nhà cũng tham gia vào những đội du 
kích, tự vệ địa phương, có những người 
tham gia vào lực lượng thanh niên xung 
phong ngoài mặt trận thậm chí tham gia vào 
lực lượng tình báo, biệt kích. Bằng mọi 
cách phụ nữ đã đóng góp sức mình cho 
cuộc chiến thần thánh của dân tộc. 

 

Phụ nữ Việt Nam được biết tới với một 
danh từ ấn tượng - “đội quân tóc dài”. Họ 
tuy là phái yếu nhưng không ở thế bị động 
hoặc trở thành nạn nhân của cuộc chiến mà 
ngược lại đã trở thành những người chủ 
động tham gia vào cuộc chiến.  

William J. Duiker, tác giả của cuốn sách 
Sacred War: Nationalism and Revolution in 
a Divided Vietnam (Tạm dịch: Cuộc chiến 
thần thánh - Chủ nghĩa dân tộc và cuộc 
cách mạng ở hai miền Việt Nam) từng nói 
ông vô cùng ấn tượng với những người phụ 
nữ Việt Nam, họ là những người đã góp 
phần xây dựng nên trận địa pháo Điện Biên 
Phủ, đào nên địa đạo Củ Chi, họ là những 
anh hùng thầm lặng trong cuộc chiến giành 
độc lập dân tộc.  

 

Robert Olen Butler, tác giả cuốn sách tổng 
hợp các truyện ngắn viết về người Việt Nam 
di cư từng giành giải Pulitzer - A Good 
Scent from a Strange Mountain (Tạm dịch: 
Mùi hương trên núi lạ) chia sẻ: “Tất cả lính 
Mỹ đều có nhận định rằng phụ nữ ở Việt 
Nam trong chiến đấu dũng cảm và ngoan 
cường không kém gì nam giới. Trong 
những nguyên nhân chính làm nên chiến 
thắng thần thánh của Việt Nam trước một 
lực lượng quân đội hùng mạnh như Mỹ, có 
một mảnh ghép vô cùng quan trọng, đó là 
nhờ có sự tham gia của phụ nữ. Họ là một 
trong những nhân tố quan trọng không thể 
bỏ qua”. 

Le Ly Hayslip, một nữ nhà văn gốc Việt 
nhận định: “Phụ nữ Việt Nam không phải là 
những nạn nhân chiến tranh mà vượt lên 
trên hoàn cảnh, họ đã tham gia trực tiếp và 
chủ động vào cuộc chiến, trở thành những 
người chiến thắng và viết tiếp những trang 
sử về truyền thống yêu nước và lòng dũng 
cảm, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập 
dân tộc.” 



 

 

 

“Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới phụ 
nữ Việt Nam trong những cuộc kháng chiến 
của dân tộc này. Họ xứng đáng trở thành 
nguồn đề tài phong phú để văn chương và 
điện ảnh khai thác. Có thể nói phụ nữ Việt 
Nam trong kháng chiến là một chương lớn 
trong cuốn lịch sử của dân tộc Việt Nam. 
“Đội quân tóc dài” này cũng xứng đáng trở 
thành đề tài nghiên cứu của những chuyên 
gia ngành phụ nữ học trên thế giới”, Marilyn 
B. Young, tác giả của cuốn The Vietnam 
War từng nói.  

Không có nhiều tư liệu viết về hình 
ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại. Trên một vài 
trang báo, những cô gái Việt Nam hiện đại 
được phản ánh ăn mặc ngày càng gợi cảm 
hơn, sexy hơn, táo bạo hơn. 

Bên cạnh đó, theo nhận xét của tổ 
chức Liên minh Châu Âu trên trang Europe 
Day, phụ nữ Việt Nam ngày nay đóng vai 
trò quan trọng trong cuộc sống gia đình và 
xã hội. Giờ đây, phụ nữ Việt Nam có bằng 
cấp và thành công trong nhiều lĩnh vực như 
chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, nghệ 
thuật... Họ đã cho thấy năng lực tuyệt vời 
trong những lĩnh vực mà trước đây phụ nữ 
chưa có cơ hội thử sức. 

 
Bích Ngọc Tổng hợp 

Theo Báo Dân trí 

 
 

Những “bông hồng vàng” thời hội nhập 
nhìn từ quan điểm giải phóng phụ nữ của Hồ Chí Minh 

(GD&TĐ) - “Nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội, vậy nếu không giải phóng phụ 
nữ thì không giải phóng một nửa loài người, nếu phụ nữ chưa được giải phóng, thì 
xã hội chưa được giải phóng, nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội chỉ một nửa’’. Đó là câu nói có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với nữ giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò to lớn và tầm quan trọng của nữ 
giới trong đời sống xã hội. Dù bất kỳ ở thời đại nào hay một xã hội nào đi nữa, thì 
trong đấu tranh giải phóng đân tộc, không thể không giải phóng phụ nữ!  

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc 

biệt quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ. 

Người từng nói: “Có người nghĩ rằng Bác không 

có gia đình, chắc không hiểu gì mấy về vấn đề 

này. Bác tuy không có gia đình riêng, nhưng Bác 

có một đại gia đình rất lớn, đó là giai cấp công 

nhân trên toàn thế giới, là nhân dân Việt Nam. 

Từ gia đình lớn đó, Bác có thể suy đoán được 



 

gia đình nhỏ... Muốn sản xuất nhiều thì phải có 

nhiều sức lao động. Muốn có nhiều sức lao động 

thì phải giải phóng sức lao động của phụ nữ….” 

 

 
 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ 

nữ có giá trị nhân văn to lớn và triết lý nhân sinh 

cao cả. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, 

Người đặc biệt quan tâm tới phụ nữ. Cuộc cách 

mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng giải 

phóng con người, trong đó, theo Người không 

thể không giải phóng phụ nữ, không giải phóng 

một phần nửa xã hội, thì không thể xây dựng và 

đi lên chủ nghĩa xã hội. Người nói: “Dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở 

thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ 

lãnh đạo... theo gương các bà, các mẹ và các chị 
anh hùng, nhiều cháu thiếu niên nhi đồng gái 

cũng rất ngoan... 

 

 
Bác Hồ với đại biểu phụ nữ vùng cao (Ảnh : Tư liệu) 
 

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ 

trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh 

hùng...”.Sau cách mạng tháng 8/1945, trên khắp 

mọi miền của đất nước Việt Nam, hình ảnh 

người phụ nữ Việt Nam khắc lên 8 chữ Vàng 

“Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” 

trở thành những “Tượng đài bằng đá” khắc ghi 

vào ký ức của mỗi người dân Đất Việt. Tượng 

đài đó đã được tự do, thoát khỏi xiềng xích và áp 

bức bóc lột, thoát khỏi sự bất bình đẳng, chế độ 

hà khắc của phong kiến và sự đàn áp của thực 

dân... Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực 

dân và đế quốc, hàng triệu người phụ nữ nước 

Nam giỏi việc nước đảm việc nhà, họ đã đứng 

lên giành chính quyền và đòi độc lập tự do cho 

dân tộc. 

Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 19/10/1966, 

Người nêu giá trị truyền thống yêu nước của 

người phụ nữ Việt Nam “Từ đầu thế kỷ thứ nhất, 
Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc, cứu 

dân cho đến ngày nay mỗi khi nước nhà gặp 

nguy nan, thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, 

góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp 

giải phóng dân tộc”. 

Với Người, vai trò của người Phụ nữ là rất quan 

trọng, dù họ là người nông dân hay họ là nhà tri 

thức, khao học, kỹ sư... thì mọi người phụ nữ 

đều bình đẳng như nhau trên mọi lĩnh vực của 

đời sống, người phụ nữ cũng là những chiến sỹ 

trên mọi mặt trận, dù công việc nặng hay nhẹ. 
Người nói: “Trong hàng ngũ vẻ vang những anh 

hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi 

đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ 

tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong 

các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thế 

là dưới chế độ tốt đẹp của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, phụ nữ đã thật sự làm chủ nước 

nhà”. 

Bên cạnh những tuyên dương, Người lại luôn 

yêu cầu và nhắc nhở chị em phụ nữ cần chú 

trọng: “Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải 
hăng hái nhận trách nhiệm của người làm chủ 

đất nước, tức là phải ra sức thi đua sản xuất và 

thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây 

dựng xã hội chủ nghĩa. Muốn làm tròn nhiệm vụ 

vẻ vang đó, phụ nữ phải xóa bỏ tâm lý tự ti và ỷ 

lại, phải có ý chí tự cường tự lập, phải nâng cao 

trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật”. Người 

viết: "… đối với phụ nữ, Người đã thấy rõ phụ 

nữ là một lực lượng căn bản, một nhân tố phát 

triển của xã hội, việc giải phóng phụ nữ phải 
trên cả 2 lĩnh vực hoạt động sản xuất xã hội và 

trong hôn nhân gia đình, cần phải gắn nhiệm vụ 

với quyền lợi của người phụ nữ, phải bồi dưỡng, 



 

đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ kiến thức 

cho phụ nữ, cất nhắc, đề bạt họ vào các chức vụ 

quản lý kinh tế và xã hội….”. 

Với phụ nữ, Người đã giành trọn vẹn tình cảm, 

trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn 

toàn Đảng, toàn dân “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 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”. 

Người phụ nữ trong gia đình luôn được coi 

trọng, đó là tổ ấm hạnh phúc của gia đình, mỗi 

gia đình là một tế báo của xã hội. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh cho rằng: “Rất quan tâm đến gia đình 

là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã 

hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt 

thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia 

đình. Chính vì muốn xây dựng CNXH mà phải 

chú ý đến hạt nhân cho tốt..” 

Phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò, vị trí quan 

trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Họ 

có một thiên chức mà không ai có thể thay thế 

được, chính vì lẽ đó, giải phóng và phát triển 

toàn diện phụ nữ là một trong những mục tiêu 

của cách mạng Việt Nam gia đoạn xây dựng chủ 

nghĩa, cũng như gia đoạn hội nhập và phát triển 

hiện nay. Từ những quan điểm nêu trên, nội 

dung tư tưởng của Người về phụ nữ có thể phân 

tích hai lát cắt như sau: 

 

 
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng kỷ niệm 
chương cho bà Phan Thị Tuyết Mai – TGĐ Công ty TNHH 
Thủy sản Tài Nguyên. 

 

Một là, giải phóng phụ nữ phải gắn liền với giải 

phóng dân tộc. Muốn giải phóng phụ nữ, theo 

Người, phải giải quyết 3 mặt trong một vấn đề: 

Thứ nhất, giải phóng về chính trị. Giải phóng 

phụ nữ là một bộ phận của giải phóng dân tộc. 

Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng phụ 

nữ. giải phóng được phụ nữ là đã giải phóng 

được một  nửa hệ thống chính trị. Dân tộc được 

giải phóng, chính quyền được giải phóng, thì 

phụ nữ cũng phải được giải phóng. 

Thứ hai, giải phóng về xã hội. Phụ nữ được bình 

đẳng với nam giới trong việc tham gia công việc 

xã hội, đồng thời bình đẳng trong hôn nhân. 

Người bác bỏ tư tưởng tư sản, trọng nam khinh 

nữ, đồng thời phải nâng cao vai trò và thiên chức 

của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 

Người 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...Muốn có nhiều sức lao động để 

sản xuất thì phải giải phóng sức lao động phụ 

nữ…”. 

Thứ ba, giải phóng tâm lý con người, thật sự 

phải giải phóng được tư tưởng, tình cảm, tâm tư, 

năng lực để người phụ nữ vươn lên làm chủ 

chính mình, gia đình và làm chủ xã hội. Họ phải 
được tôn vinh giá trị to lớn mà tạo hóa cho họ 

cái gọi là “Thiên chức” là người duy trì và phát 

triển nòi giống. 

Hai là, giải phóng phụ nữ phải toàn diện, đồng 

bộ và triệt để. 
Thứ nhất, giải phóng phụ nữ không chỉ là giải 
phóng thân thể, giải phóng tư duy, mà giải 
phóng cho họ cái gọi là quyền bình  đẳng. Họ có 

quyền tham gia vào các hoạt động xã hội, phải 
tạo điều kiện để họ tham gia vào các hoạt động 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… thì mới bảo 

đảm quyền bình đẳng thực sự cho phụ nữ. Người 

khuyên giới nữ phải tự đấu tranh với bản thân 

mình, tự mình phải biết tôn trọng mình mới làm 

nên mọi việc. “Phụ nữ phải nâng cao tinh thần 

làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xóa 

bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí 

tự cường, tự lập…”. 

Thứ hai, phải tôn trọng phụ nữ, Đảng và Chính 

phủ cần có những chủ trương chính sách phù 

hợp để phụ nữ tham gia vào các công việc của 

xã hội theo khả năng của mình thì mới giải 
phóng toàn diện. Vị trí và vai trò của phụ nữ 

phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng với 

sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đảng 

ta, một mặt đánh giá cao khả năng và sự cần 

thiết tham gia của phụ nữ, coi đó là yếu tố quan 

trọng đảm bảo sự thành công của cách mạng, sự 

phát triển kinh tế  xã hội của đất nước. 



 

Thứ ba, Quan điểm, đường lối của Đảng phải 
đảm bảo và phát huy vai trò tham gia của phụ nữ 

vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có 

khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, bởi các 

quan điểm và đường lối này là những tuyên bố 

chính thức làm cơ sở đảm bảo hành lang pháp lý 

cho sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động 

của đời sống xã hội. Mặt khác, các quan điểm đó 

đều khẳng định một cách xuyên suốt nhất quán, 

phụ nữ có quyền bình đẳng tham gia mọi mặt 

của đời sống xã hội. Hồ Chí Minh căn dặn 

“Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết 

thực để bồi dưỡng cất nhắc và giúp đỡ để ngày 

thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc lãnh 

đạo”. 

Thứ tư, Đảng và Nhà nước phải đưa ra những 

chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp để 
phát huy mọi khả năng, tiềm năng của người phụ 

nữ  trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Làm 

cho phụ nữ được được sống trong những quan 

hệ xã hội  bình đẳng, tự do, dân chủ  và có triển 

vọng phát triển lâu dài cả về đời sống vật chất, 
sinh hoạt văn hoá và tinh thần. 

Ngày nay, xây dựng và phát triển nhân tố phụ nữ 

trong xã hội tương xứng với vai trò to lớn của họ 

là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng 

trong chiến lược của Ðảng. Phụ nữ đã nhận thức 

được vai trò trách nhiệm của mình, không ngừng 

học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, 
năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ của mình. Họ không chỉ là người mẹ 

hiền đảm đang giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà 

còn là những nhà khoa học, nhà giáo, nhà lãnh 

đạo tài năng ở cương vị cao trong các cơ quan 

Đảng, Nhà nước. Họ là những chủ doanh 

nghiệp, là những doanh nhân ưu tú, họ là những 

“Bông Hồng Vàng” trong vườn hoa khoe sắc. 

Người nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông 

hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. 

Trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu hiện 

nay, với bản năng và đức tích năng động, chịu 

thương, chịu khó, nhưng “Bông hoa” doanh 

nhân đã luôn tìm tòi sáng tạo để tìn hướng đi và 

khẳng định vị thế cho mình, nhiều doanh nghiệp 

nữ đã thực sự thành công trên thương trường. 

Điêu đó chứng minh rằng, số doanh nghiệp do 

chị em điều hành chiếm tới trên 20% tổng số 

doanh nghiệp ở Việt Nam. Đó là những doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, kinh doanh trên nhiều lĩnh 

vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ, sản xuất, 
chế biến…con số đó thật đáng tự hào. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, hơn 

bao giờ hết chúng ta, đặc biệt chị em phụ nữ cần 

vận dụng, phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trong thực tiễn và càng phải quán triệt 
và thực hiện có hiệu quả hơn nữa lời dạy của 

Người, Đó chính là lời hứa, đồng thời cũng là 

việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất để thực hiện 

sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nữ giới trong 

thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện 

nay. 

Ths. Hoàng Anh Tuấn/ Theo http://gdtd.vn/ 

 
Tư tưởng và tình cảm  

của Bác Hồ với phụ nữ  
 

Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm và 
đánh giá cao vị trí vai trò của phụ nữ trong 
quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt 
Nam. Bác từng nhấn mạnh: “Non sông gấm 
vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra 
sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”... 
''Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ 
Việt Nam anh hùng"... "Dân tộc ta và Đảng 
ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã 
sinh ra và cống hiến những người ưu tú, đã 

và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo 
vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại".  

 
Cùng với hành trình tìm đường cứu 

nước, giải phóng dân tộc cũng như trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 
Bác luôn đặt ra yêu cầu bức thiết phải giải 
phóng “nửa thế giới” khỏi “xiềng xích nô lệ”, 
phải cởi trói cho phụ nữ. Dẫn lời C.Mác: Ai 
đã biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang 
xã hội mà không có phụ nữ giúp vào, thì 



 

chắc không làm nổi. Xem tư tưởng và việc 
làm của đàn bà con gái, thì biết xã hội tấn 
bộ ra thế nào? và V.I.Lênin “Đảng cách 
mệnh phải làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn 
cũng biết làm việc nước, như thế cách 
mệnh mới gọi là thành công”, Bác khẳng 
định:“Đàn bà con gái cũng nằm trong nhân 
dân. Nếu cả dân tộc được tự do, đương 
nhiên họ cũng được tự do. Ngược lại nếu 
dân tộc còn trong cảnh nô lệ thì họ và con 
cái họ cũng sẽ sống trong cảnh nô lệ đó 
thôi”1. Và, “những lời ấy không phải câu nói 
lông bông. Xem trong lịch sử cách mệnh 
chẳng có lần nào là không có đàn bà con 
gái tham gia”2.  

 
Cách mạng Tháng Tám thành công, 

trong Tuyên ngôn độc lập đọc tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945, Bác 
trịnh trọng tuyên bố với thế giới và quốc dân 
đồng bào: “Tất cả mọi người đều sinh ra có 
quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 
quyền không ai có thể xâm phạm được; 
trong những quyền ấy, có quyền được 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 
phúc”3. Những quyền ấy được Bác trích 
trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của 
nước Mỹ. Song trong xã hội Mỹ chỉ những 
người đàn ông da trắng, theo đạo Tin Lành 
có tài sản mới được bầu cử. Còn các giai 
tầng khác mãi đến đầu thế kỷ 19 và phụ nữ 
Mỹ (sau 144 năm giành độc lập) - năm 1920 
mới giành được quyền đi bầu cử. Đối với 
người Mỹ da đen thì tới phong trào đòi 
quyền dân chủ diễn những năm 1960 mới 
giành được quyền bầu cử đầy đủ và đến 
1971 các công dân trẻ tuổi mới được trao 
quyền bầu cử khi Hoa Kỳ hạ tuổi bầu cử từ 
21 xuống 18 tuổi... Song, với Tuyên ngôn 
độc lập của Bác Hồ thì “tất cả mọi người” 
Việt Nam đều là những người có quyền đi 
bầu cử Quốc hội vào ngày 6-1-1946:“Tất cả 
công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi 
trở lên, đều có quyền bầu cử và ứng cử, trừ 
những người đã bị tước mất công quyền và 
những người trí óc không bình thường”. Và 
Hiến pháp của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà năm 1946“… tuyên bố với thế 
giới: phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang 

hàng với đàn ông để được hưởng chung 
mọi quyền tự do của một công dân”4. 

 
Bác Hồ với phong trào phụ nữ “ba đảm đang” 

 
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng 

của mình, Bác không chỉ quan tâm đến sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ mà còn nhìn thấy 
sức mạnh to lớn của họ đối với cách mạng 
và Bác cũng là người tiếp thêm sức mạnh 
cho chị em vùng dậy đấu tranh, giành độc 
lập dân tộc. Bác nêu ra nhiều tấm gương 
chiến đấu hy sinh của phụ nữ vì Tổ quốc 
như Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng từ buổi 
bình minh của lịch sử và kêu gọi chị em: 
Như buổi ấy là buổi phong kiến mà đàn bà, 
con gái còn biết cách mệnh. Huống chi bây 
giờ hai chữ “nữ quyền” đã rầm rầm khắp 
thế giới, chị em ta lại gặp cảnh nước suy vi, 
nỡ lòng nào ngồi yên được! Chị em ơi! Mau 
mau đoàn kết lại! Từ ngày dân Việt Nam 
tranh được chính quyền, phụ nữ đều ra sức 
gánh vác công việc. Nào giúp đỡ chiến sĩ, 
tăng gia sản xuất. Nào chống nạn mù chữ, 
tham gia tuyển cử, Tuần lễ vàng, Đời sống 
mới…, việc gì phụ nữ cũng hăng hái. 

 
Trong các cuộc kháng chiến thần 

thành chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược, nhiều chị em đã tham gia kháng 
chiến và làm tròn trọng trách cách mạng mà 
Đảng và Nhà nước giao phó. Chị em là cán 
bộ lãnh đạo, là anh hùng, chiến sĩ thi đua 
trong lao động và chiến đấu, là dũng sĩ từ 
tiền tuyến lớn miền Nam có dịp ra thăm 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã được Bác Hồ 



 

ân cần đón tiếp, tặng hoa và quà, được ăn 
cơm hoặc xem văn nghệ cùng Người. Bác 
Hồ luôn luôn coi lực lượng phụ nữ là một bộ 
phận không thể tách rời của cách mạng, 
một trong những nhân tố quan trọng bảo 
đảm mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh 
vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc 
của nhân dân. Vì vậy, ghi nhận những 
thành tích đóng góp của phụ nữ trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của 
dân tộc, Người tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ 
vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang” và khẳng định: “Non sông gấm vóc 
Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra 
sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Đây 
chính là sự khẳng định của Bác về vị trí, vai 
trò không thể thiếu của phụ nữ Việt Nam đối 
với sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hôm nay.  

 
Trong thư gửi Phụ nữ nhân dịp kỷ 

niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế 
Phụ nữ ngày 8-3-1952, Bác khẳng định: 
Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc 
ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan 
trọng… Nhiều bà cụ ngoài bảy tám mươi 
tuổi, chẳng những đã xung phong đi dân 
công, mà còn thách thi đua với các cụ ông 
và con cháu… Những phụ nữ chân yếu tay 
mềm “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” đã 
góp phần không nhỏ đem đến thắng lợi 
“Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” 
trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, giải 
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 

 

 
Bác Hồ với các đại biểu phụ nữ 

 các dân tộc Việt Bắc (năm 1959) 

  
Bác không chỉ nêu lên vai trò, vị trí 

của người phụ nữ đối với xã hội mà còn là 
người đi tiên phong trong phong trào đấu 
tranh đòi quyền bình đẳng nam nữ. Người 
chỉ rõ: công tác phụ nữ trong xây dựng 
CNXH, một trong những nội dung quan 
trọng là phải đấu tranh giành quyền bình 
đẳng cho phụ nữ. “Đảng và Chính phủ ta 
luôn luôn chú ý nâng cao địa vị của phụ nữ. 
Hiến pháp định rõ “nam nữ bình đẳng” và 
luật lấy vợ lấy chồng, v.v. đều nhằm mục 
đích ấy”. Người nhắc nhở các cấp, các 
ngành… phải kính trọng phụ nữ, quan tâm 
đến đời sống vật chất cũng như tinh thần 
của nữ giới.  

 
Những lời dạy của Bác thể hiện sự quan 
tâm sâu sắc, đồng thời cũng tỏ rõ tình cảm 
của mình giành cho “nửa thế giới”. Người 
luôn đấu tranh để cho phụ nữ được hưởng 
quyền bình đẳng với nam giới. Bình đẳng 
không chỉ về chính trị mà còn từ thực tiễn 
sinh hoạt của đời sống xã hội và trong gia 
đình. Bác đã chỉ ra “Chồng đánh chửi vợ, 
cha mẹ đánh chửi con, là điều rất dã man”5. 
Bác luôn trân trọng, thương yêu và coi “Phụ 
nữ Việt Nam là chị em của tôi”6. Phụ nữ 
chiếm một nửa tổng số nhân dân. Để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải 
phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của 
phụ nữ. Trong xây dựng CNXH, phụ nữ 
phải được giải phóng khỏi những tàn dư 
của hủ tục, định kiến hẹp hòi của tư tưởng 
phong kiến; vươn lên đóng góp sức mình 
xây dựng CNXH. 
 

Về thăm và nói chuyện với đồng bào, 
cán bộ tỉnh Thái Bình năm 1966 – Quê 
hương của chị Hai Năm tấn, sau khi phân 
tích tình hình, chỉ rõ nhiệm vụ sản xuất và 
chiến đấu, Bác nhấn mạnh: “Một điều nữa 
Bác cần nói là: phải kính trọng phụ nữ. 
Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy 
bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang 
quyền như nhau. Lênin dạy chúng ta: phụ 
nữ là một nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa 
được giải phóng thì xã hội chưa được giải 
phóng cả. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu 
giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn 



 

ông phải kính trọng phụ nữ. Nhưng Bác 
nghe nói vẫn có người đánh chửi vợ! Đó là 
một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì là 
tình nghĩa vợ chồng? Như thế là phạm 
pháp, là cực kỳ dã man. Chi bộ đảng phải 
giáo dục đảng viên và nhân dân về quyền 
bình đẳng giữa vợ chồng. Đoàn thể phụ nữ 
và thanh niên phải bảo ban nhau cách cư 
xử hoà thuận trong gia đình. Bác mong 
rằng: từ nay về sau sẽ không còn thói xấu 
đánh chửi vợ nữa”7. 

 
Bác không chỉ là người đầu tiên đề 

cập đến vấn đề giải phóng phụ nữ, khẳng 
định vai trò, vị trí của họ đối với gia đình và 
xã hội, đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho 
họ mà còn là luôn động viên, khuyên bảo, 
nhắc nhở chị em phải tự cố gắng học tập, 
sáng tạo vươn lên để khẳng định mình chứ 
không phải chờ Đảng, Chính phủ đề ra các 
chủ trương, chính sách. Người kêu gọi: Chị 
em phụ nữ nông thôn thi đua góp sức hoàn 
thành tốt cải cách ruộng đất và lập những tổ 
đổi công tốt. Chị em công nhân và công 
chức thi đua làm tròn nhiệm vụ của mình. 
Chị em trí thức thi đua góp phần vào việc 
phát triển văn hoá. Nữ thanh niên tuỳ theo 
cương vị của mình, thi đua học và hành, 
xung phong trong mọi công việc. Đồng thời, 
Bác cũng chỉ rõ một thực trạng: cấp trên có 
cất nhắc cán bộ phụ nữ nhưng chưa mạnh 
dạn, tức là còn phần nào chưa coi trọng trí 
tuệ, tài năng của phụ nữ. Vậy phụ nữ phải 
làm sao cho người ta thấy phụ nữ giỏi, lúc 
đó cán bộ không cất nhắc, anh chị em công 
nhân sẽ cử mình lên. 

 
Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị 

cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân và 
gia đình, Người phân tích: Về phần mình, 
chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính 
phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho 
mình, mà tự mình phải tự cường, phải đấu 
tranh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc 
tế Phụ nữ, Người khen ngợi phụ nữ Việt 
Nam ta sẵn có truyền thống đấu tranh anh 
dũng và lao động cần cù. Trong kháng 
chiến, phụ nữ ta từ Bắc đến Nam đều hăng 
hái tham gia đánh giặc cứu nước. Nhưng 
phụ nữ ta cần phải cố gắng nhiều để theo 

kịp chị em các nước bạn, góp phần nhiều 
hơn nữa trong việc xây dựng CNXH. Người 
phê bình: Phụ nữ ta còn một số nhược 
điểm như bỡ ngỡ, lúng túng, tự ti, thiếu tin 
tưởng vào khả năng của mình; mặt khác, 
phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn về gia 
đình, con cái. Muốn giải quyết khó khăn 
không nên ỷ lại vào Đảng, Chính phủ mà 
phải quyết tâm học tập, phát huy sáng kiến, 
tin tưởng ở khả năng mình, nâng cao tinh 
thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau để giải 
quyết mọi khó khăn của phụ nữ trong công 
tác chính quyền. Người căn dặn: tất cả phụ 
nữ phải hăng hái nhận lấy trách nhiệm của 
người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức 
thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết 
kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng 
CNXH. Muốn làm trọn nhiệm vụ vẻ vang đó, 
phụ nữ ta phải xoá bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ 
lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải 
nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hoá, 
kỹ thuật. Người luôn khuyến khích chị em 
tự mình cố gắng vươn lên khẳng định mình. 
Điều đó thể hiện sự quan tâm, thương yêu 
và đầy tinh thần trách nhiệm của một vị lãnh 
tụ luôn theo sát, cổ vũ các phong trào của 
phụ nữ. 
 

 
Các đại biểu biểu quyết bầu 

 BCH Hội LHPN VN khóa XI. 
 
Cả cuộc đời 79 mùa xuân, Bác đã 

giành trọn vẹn cho dân cho nước. Trước lúc 
đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho 
dân cho nước, Bác căn dặn toàn Đảng, 
toàn dân “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 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”8.  

 
Khắc sâu lời dạy và thực hiện tâm 

nguyện của Bác “một nửa thế giới” cần 
được giải phóng, bình đẳng về mọi mặt, 
mục tiêu thiên niên kỷ quốc gia đã ưu tiên 
phát triển bền vững nguồn lực phụ nữ như: 
Tăng cường giáo dục, đào tạo, tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt, trình 
độ nghề nghiệp và năng lực quản lý kinh tế 
- xã hội và bảo vệ môi trường cho phụ nữ; 
hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, tạo việc làm và 
xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh các chương 
trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, 
cải thiện môi trường sinh hoạt tại từng địa 
phương; tạo điều kiện để chị em tham gia 

xây dựng và giám sát việc thực hiện các 
chính sách, pháp luật về bình đẳng giới… 
Cùng với chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước ưu tiên phát triển nguồn lục 
phụ nữ, phụ nữ Việt Nam hôm nay luôn cố 
gắng học tập, công tác, từng bước vươn 
lên và ngày càng  khẳng định vị thế của 
mình trong xã hội và trên trường quốc tế, 
góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng 
Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”. 
 

 
(1, 2, 4). Hồ Chí Minh toàn tập, t.2, Nxb 
CTQG, H.2000, tr.112, tr.443, tr.288, tr.974. 
(3). Sđd, t.4, tr.9. (5, 6). Sđd, t.5, tr.343-344, 
tr.408. (7). Sđd, t.12, tr.197. (8). Di Chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, 
H.2010, tr.30 
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I. MỘT SỐ LỜI CĂN DẶN 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ 
MINH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 
VIỆT NAM  

Sinh thời, Bác Hồ rất quan 
tâm đến phụ nữ Việt Nam 
và vấn đề giải phóng phụ 
nữ, giáo dục phụ nữ, làm 
thế nào để giúp phụ nữ bình 
đẳng, phát triển tiến bộ. 
Người đã nhìn nhận, đánh 
giá cao những truyền thống 
quý báu của phụ nữ Việt 
Nam, ghi nhận những đóng 
góp của phụ nữ Việt Nam 
đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc: “Phụ nữ 
Việt Nam ta sẵn có truyền 
thống đấu tranh anh dũng 

và lao động cần cù. Trong 
kháng chiến, phụ nữ ta từ 
Bắc đến Nam đều hăng hái 
tham gia đánh giặc cứu 
nước”.  

Tuy nhiên, Người cũng nhận 
thấy những hạn chế, ngăn 
cản sự phát triển, bình đẳng 
của phụ nữ Việt Nam. Đó là 
những khó khăn xuất phát 
từ bản thân chị em phụ nữ 
và hoàn cảnh khách quan: 
“Phụ nữ ta còn có một số 
nhược điểm như bỡ ngỡ, 
lúng túng, tự ti, thiếu tin 
tưởng vào khả năng của 
mình; mặt khác, phụ nữ 
cũng gặp nhiều khó khăn về 
gia đình, con cái”. Tại Hội 

nghị cán bộ phụ nữ miền 
núi (ngày 19/3/1964), Chủ 
tịch Hồ Chí Minh mong 
muốn: Pháp luật của Nhà 
nước ta đã quy định đàn bà 
cũng có mọi quyền lợi như 
đàn ông. Để thực hiện thật 
sự bình quyền, phụ nữ phải 
ra sức phấn đấu. 

Ngày 9/3/1961 khi nói 
chuyện với các đại biểu dự 
Đại hội Phụ nữ toàn quốc 
lần III, Bác dặn dò phụ nữ 
phải nhận rõ địa vị làm chủ 
của mình: “Ngay từ khi mới 
thành lập, Đảng ta đã nêu 
rõ chính sách nam nữ bình 
đẳng. Hiến pháp ta đã xác 
định chính sách đó. Trong 



 

mọi việc, Đảng và Chính 
phủ ta luôn luôn quan tâm 
giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em 
phụ nữ ta phải nhận rõ địa 
vị làm người chủ và nhiệm 
vụ người làm chủ nước nhà; 
phải có quyết tâm mới, đạo 
đức mới, tác phong mới để 
làm trọn nghĩa vụ mới của 
mình là góp phần xứng 
đáng vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và 
đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà, trước mắt là 
thi đua hoàn thành tốt kế 
hoạch năm nay, để làm đà 
tốt cho cả kế hoạch 5 năm, 
để xây dựng đời sống tươi 
vui hạnh phúc cho nhân dân 
ta, cho con cháu ta”… 

Tại Hội nghị cán bộ phụ nữ 
miền núi (ngày 19/3/1964), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh định 
hướng phấn đấu, chỉ ra 
những việc làm cụ thể cho 
các chị em:  

- Phụ nữ cũng là người chủ 
nước nhà. Để xứng đáng là 
người chủ thì chị em phải ra 
sức tăng gia sản xuất, thực 
hành tiết kiệm. Tổ chức và 
phát triển hợp tác xã cho 
tốt. Làm cho gia đình ngày 
càng no ấm, làm tốt nghĩa 
vụ đối với Nhà nước.  

- Phụ nữ cần phải xung 
phong trong việc xây 
dựng đời sống mới... Chị em 
phải cố gắng học tập. Học 
văn hoá, học chính trị, học 
nghề nghiệp. Nếu không 
học thì không tiến bộ. Có 
quyết tâm thì nhất định học 
được...” 

Bên cạnh những lời động 
viên, khuyến khích dành cho 

phụ nữ, Bác còn chỉ ra 
những nhược điểm nào của 
phụ nữ và hướng dẫn cách 
khắc phục. Nói chuyện tại 
Hội nghị các đại biểu phụ nữ 
tham gia công tác chính 
quyền toàn miền Bắc (ngày 
1-8-1960), Bác chỉ rõ: “Phụ 
nữ ta còn có một số nhược 
điểm như bỡ ngỡ, lúng 
túng, tự ti, thiếu tin tưởng 
vào khả năng của mình; mặt 
khác, phụ nữ cũng gặp 
nhiều khó khăn về gia đình, 
con cái. Muốn giải quyết khó 
khăn không nên ỷ lại vào 
Đảng, Chính phủ mà phải 
quyết tâm học tập, phát huy 
sáng kiến, tin tưởng ở khả 
năng mình, nâng cao tinh 
thần tập thể, đoàn kết giúp 
đỡ nhau để giải quyết mọi 
khó khăn của phụ nữ trong 
công tác chính quyền”… 

Khi sửa di chúc năm 1968, 
Bác dành riêng một đoạn để 
nói về phụ nữ“Đảng và 
Chính phủ cần phải có kế 
hoạch thiết thực để bồi 
dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ 
để ngày càng 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”. 

II. CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ 
NỮ CẦN LÀM GÌ ĐỂ THỰC 
HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC?  

Di Chúc là sự phản ánh 
thống nhất, cô đọng nhất 
về toàn bộ cuộc đời, sự 
nghiệp, tư tưởng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; thể hiện phẩm 

chất đạo đức sáng ngời suốt 
đời phục vụ cách mạng, 
phục vụ Tổ quốc và nhân 
dân của người chiến sĩ cộng 
sản kiệt xuất; thể hiện 
mong muốn cuối cùng của 
Người. Vì vậy, cán bộ, hội 
viên, phụ nữ cần chủ động, 
tích cực học tập Di chúc và 
làm theo tấm gương đạo 
đức của Người bằng những 
việc làm thiết thực, cụ thể: 

- Tích cực học tập nâng cao 
năng lực, trình độ mọi mặt; 
tham gia thực hiện phong 
trào thi đua và các cuộc vận 
động của Hội: Phong trào 
“Phụ nữ tích cực học tập, 
lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc” gắn với 
đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh;phấn đấu, 
rèn luyện các phẩm chất 
đạo đức “Tự tin - Tự trọng - 
Trung hậu - Đảm đang” và 
“Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch”. 

- Tích cực học tập và làm 
theo Bác: thực hành tiết 
kiệm, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chống chủ 
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với 
làm; chống lãng phí, cần cù, 
sáng tạo trong sinh hoạt, 
lao động, sản xuất và công 
tác. Đoàn kết, tự lực phấn 
đấu vươn lên hoàn thành tốt 
chức trách, nhiệm vụ được 
giao; biết vượt khó làm giàu 
chính đáng cho bản thân, 
gia đình và quê hương đất 
nước. Giúp đỡ phụ nữ và 
những người khác trong 
cộng đồng cùng phát triển 
kinh tế. 



 

Nhiều hoạt động ý nghĩa 
nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

 
Ngày Phụ nữ Việt Nam và trao Giải 

thưởng phụ nữ Việt Nam 2014 sẽ được 
tổ chức vào ngày 17/10, tại Hà Nội. 

 
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 

nay sẽ được trao cho 5 tập thể và 10 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong quá 
trình phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó 
khăn trong cuộc sống, không ngừng lao 
động, sáng tạo, trở thành những phụ nữ 
thành đạt và hỗ trợ nhiều người khác 
trong cộng đồng thoát nghèo có cuộc 
sống ổn định, hạnh phúc. Đó là thông tin 
được đưa ra tại buổi họp báo do Trung 
ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ 
chức chiều nay (6/10) tại Hà Nội. 
 

 
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi họp 
báo 

 
Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày 
Phụ nữ Việt nam và trao Giải thưởng 
phụ nữ Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức 
vào ngày 17/10, tại Hà Nội. Đây là sự 
kiện được tổ chức hàng năm nhằm ghi 
nhận vai trò quan trọng và tôn vinh 
những phụ nữ đã vượt lên mọi khó khăn 

trong cuộc sống, trong công việc, góp 
phần vào sự phát triển của kinh tế đất 
nước. 
 Tại buổi lễ năm nay, Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ trao tặng 
cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc 
một số trang thiết bị thiết thực do phụ nữ 
cả nước đóng góp. Đặc biệt,  Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị 
biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ 
tín đồ tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban 
chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp 
năm 2014. Đây là dịp nhằm tăng cường 
mối quan hệ, sự gắn kết giữa Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam với các tổ chức 
tôn giáo; giữa cán bộ hội viên phụ nữ với 
chức sắc, chức việc, nữ tín đồ tôn giáo.  
 

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: 
Hội nghị biểu dương nữ chức sắc này 
cũng là một trong những định hướng 
hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của 
Hội lần 3 vào năm 2015. Đây là đối 
tượng trong nhiều năm qua Hội rất quan 
tâm thu hút để lực lượng này tham gia 
cùng với các tổ chức Hội trong công tác 
vận động chị em phụ nữ có đạo tham gia 
sinh hoạt. Thực sự lực lượng nữ là 
những chức việc, chức sắc ở trong các 
tổ chức tôn giáo đó đã có đóng góp rất 
tích cực trong công tác phụ nữ./. 
 

Lê Thơm/VOV-Trung tâm Tin  

Theo http://vov.vn/ 

 

 



 

 
(Dân trí) - Đó là một nữ diễn viên xinh đẹp sinh ra trong một gia đình yêu nước ở làng 
La Qua, phủ Điện Bàn (nay là xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)... 
 

Diễn viên, liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo 
sinh ngày 16/8/1943, là con út trong một gia 
đình yêu nước ở làng La Qua, phủ Điện Bàn 
(nay là xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, 
Quảng Nam). Năm 11 tuổi chị theo gia đình 
tập kết ra Bắc rồi trở thành cô nữ sinh 
trường Trưng Vương, Hà Nội. Cô nữ sinh 
miền Nam dễ thương, học giỏi, hát hay và 
múa đẹp ấy đã tự tay quàng khăn quàng đỏ 
lên vai Bác Hồ trong một lần Bác bất ngờ 
đến thăm các em học sinh ở Câu lạc bộ 
Thống Nhất.  

 
Phương Thảo với đôi bím tóc dài đang cười tươi 

quàng khăn cho Bác Hồ (Ảnh tư liệu) 
 

Cựu chiến binh Võ Chân Thành – anh 
trai diễn viên, liệt sĩ Phương Thảo kể lại: 
“Vào một buổi chủ nhật, tôi cùng em 
Phương Thảo đến Câu lạc bộ Thống Nhất. 
Bất ngờ hôm đó Bác Hồ cũng đến Câu lạc 
bộ thăm các cháu học sinh miền Nam. Lúc 
đó Thảo đang đứng cùng với các bạn học 
sinh, sát cạnh Bác. Em tự lấy một khăn 
quàng đỏ của một bạn học sinh và mạnh 
dạn, vui tươi, không chút dè dặt, quàng 
khăn đỏ lên vai Bác. Lúc bấy giờ phóng viên 
nhiếp ảnh của báo Tổ Quốc đã kịp thời bấm 
máy bức ảnh em Thảo quàng khăn đỏ cho 
Bác Hồ. Đây là kỉ niệm vô cùng sâu sắc đối 
với Phương Thảo, đi đâu Phương Thảo 
cũng nhắc lại hình ảnh vô cùng quý giá, thật 
là vinh dự cho Thảo, vinh dự cho gia đình 
và vinh dự cho các cháu học sinh miền Nam 
tại Hà Nội…”. 

Với gương mặt khả ái, tâm hồn trong 
sáng và hồn nhiên cùng với khả năng múa 
hát bẩm sinh của mình, năm 16 tuổi, 
Phương Thảo trở thành diễn viên của đoàn 
Ca múa Trung Ương (Nay là Nhà hát Ca 
múa nhạc Việt Nam), và chẳng mấy chốc 
Phương Thảo trở thành diễn viên múa xuất 
sắc. Chị luôn được đoàn tuyển chọn đi biểu 
diễn mừng các đoàn khách lớn của Đảng và 
Nhà nước tới Hà Nội, đồng thời đi biểu diễn 
ở Liên Xô, CHDC Đức (cũ), In-đô-nê-xi-a… 
Cuối năm 1965 - đầu 1966, giữa lúc tài 
năng đang nở rộ trên sàn diễn Hà Nội cũng 
là lúc đế quốc Mỹ vi phạm hiệp định Giơ-Ne-
Vơ tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ xâm 
lược miền Nam, đó là giai đoạn vô cùng ác 
liệt, bà con miền Nam đang phải chịu thế 
kìm kẹp của chính quyền Mỹ - Diệm. Nghe 
theo tiếng gọi của tiền tuyến, chị hăng hái 



 

khoác ba lô vượt trường Sơn, trở về miền 
Nam trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu 
chống Mỹ bằng tài sắc nghệ thuật của mình. 

Nhà văn Hoài Hà đã viết về Phương 
Thảo: “… Chúng tôi cùng sống trong đoàn 
với Phương Thảo những ngày tháng gian 
khổ, ác liệt ở vùng căn cứ núi rừng phía Tây 
tỉnh Quảng Đà hiểm trở, trời đã phú cho 
Phương Thảo ngoại hình gần như tối ưu 
của một diễn viên múa. Những tháng ngày 
ác liệt, nắng lửa, mưa rừng, những bữa ăn 
hầu như chỉ có củ mì và rau tàu bay, những 
cơn sốt rét rừng… đều như bất lực trước 
làn da trắng hồng của cô diễn viên múa 
duyên dáng, lạc quan mơ mộng ấy.” 

 

 
Phác họa chân dung liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo 

(Ảnh chụp từ tài liệu) 

 

Vào miền Nam chiến đấu, Thảo được 
phân công về chiến trường quân khu 5, cô 
gái đẹp như tiên giáng trần ấy mạnh mẽ 
giữa chiến trường khói lửa tưởng chừng chỉ 
là vị trí dành cho những người đàn ông cầm 
súng, khi là một cô du kích áo bà ba khăn 

rằn tay không bắt giặt, khi là nữ chiến sĩ giải 
phóng quân. Khi lại dịu dàng, e ấp đến mê 
hồn trong những câu ca điệu múa làm bật 
lên những tiếng cười vui yên bình và thanh 
thản giữa vùng đất đầy mùi thuốc súng, 
bom rơi. 

Đêm ngày 6/4/1967, trên đường đi 
công tác cùng đạo diễn Khánh Cao và nhà 
thơ Hoài Hà, vừa đặt chân đến trạm giao 
liên ( thôn La Tháp, xã Duy Xuyên, huyện 
Duy Hòa ) một quả phảo từ căn cứ kiểm lâm 
gần đó bắn tới bất ngờ làm Phương Thảo 
ngã gục và kêu lên: “Em bị thương rồi!”. Chị 
đã hi sinh trong buổi tối định mệnh ấy khi vai 
còn đang khoác ba lô và sự hồn nhiên, vô 
tư một cách trong sáng vẫn chưa kịp tắt trên 
gương mặt người con gái ấy trong những 
phút cuối cùng. 

Phương Thảo đã mãi mãi nằm lại trên 
mảnh đất quê hương mình. Cô em gái miền 
Nam nhỏ nhắn dạn dĩ quàng khăn quàng đỏ 
lên vai Bác Hồ, nữ dân công xinh đẹp của 
đoàn Ca múa nhạc Trung ương ngày ấy đã 
dũng cảm khoác ba lô lên vai mình từ thủ đô 
Hà Nội vượt Trường Sơn vào chiến trường 
miền Nam chiến đấu, người con gái ấy mới 
chỉ 24 tuổi và hình ảnh chị đã mãi mãi sống 
trong lòng biết bao đồng bào thuộc vùng 
Giải phóng khu Trung Trung bộ. 
  

NSƯT, liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo sẽ 
mãi là biểu tượng cho hình ảnh đẹp đẽ, 
mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam giữa 
thời chiến tranh khốc liệt. 
  

Minh Nguyên 
  

(*) Bài viết tổng hợp tư liệu do ông Nguyễn Bá Thâm - 
Nguyên chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Quảng Nam - Đà 
Nẵng cũ sưu tầm cung cấp 

 
Theo Báo Dân Trí 

 
 

 



 

 
 

 
Hội viên phụ nữ xã Gia An phát triển kinh tế gia đình từ cây mía 

 

BTO- Những năm gần đây thực hiện việc “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ về thực hành tiết kiệm giúp 

nhau giảm nghèo bền vững”, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tánh 

Linh đã có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực. Trước 

hết là Hội đã chỉ đạo các Hội phụ nữ cơ sở rà soát, củng cố, thành 

lập thêm các tổ tiết kiệm, đến nay toàn huyện đã có 297 tổ các loại 
hình tiết kiệm với hơn 17.122 phụ nữ tham gia và tổng số tiền tiết 
kiệm đã huy động được hơn 2,2 tỷ đồng. Từ số tiền tiết kiệm đó 

các tổ chức Hội phụ nữ xã, thị trấn đã cho 1.015 chị phụ nữ vay, 

mượn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Mặt khác, 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tánh Linh còn tổ chức vận động cán 

bộ, hội viên hưởng ứng phong trào xây dựng “mái ấm tình 

thương” cho phụ nữ nghèo. Chỉ qua 5 năm phát động phong trào 

phụ nữ trong huyện đã đóng góp 306 triệu đồng để xây dựng 15 

“mái ấm tình thương” giúp cho chị em nghèo có hoàn cảnh khó 

khăn, thiếu chỗ ở vươn lên có cuộc sống ổn định hơn. Trong đó 

nhiều hộ ở Nghị Đức, Đồng Kho sau khi có chỗ ở ổn định đã vay 

vốn phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo. 

Ngoài phong trào tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, Hội Liên 

hiệp phụ nữ Tánh Linh đã tích cực tuyên truyền, vận động 21.835 

chị em, gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí 

của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.  Bên cạnh 

đó Hội Liên hiệp phụ nữ Tánh 

Linh còn phối hợp với trường 

học, các ngành, đoàn thể vận 

động chị em đưa trẻ đến 

trường đúng độ tuổi, vận động 

84 học sinh nghỉ học trở lại 
trường học tập.  

Qua các phong trào “5 

không, 3 sạch”, xây dựng 

“mái ấm tình thương”, góp 

vốn giúp hộ nghèo phát triển 

kinh tế gia đình, phong trào 

đưa trẻ đến trường đúng độ 

tuổi…các cơ sở Hội phụ nữ 

trong huyện Tánh Linh đã 

thành lập 404 tổ mô hình các 

loại với 14.200 thành viên phụ 

nữ tham gia và các tổ mô hình 

mới ngày càng được nhân 

rộng và thu hút, tập hợp nhiều 

phụ nữ. Các phong trào đã đi 

dần vào chiều sâu. Những 

hoạt động của các mô hình đã 

giúp chị em phụ nữ, hộ gia 

đình trong huyện về vật chất, 
tinh thần để chị em vươn lên 

thoát nghèo bền vững, xây 

dựng nông thôn có cuộc sống 

văn minh, văn hóa và lành 

mạnh.  

Với những thành tích 

đó, mới đây Chủ tịch nước đã 

tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng 3 cho cán bộ, hội 

viên Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện Tánh Linh. 
Nhật Bảo 

Theo http://baobinhthuan.com.vn/ 

 

 



 

 
BT- Về làng Chăm Phò Trì, khi nói về bà Trần Thị Hạnh thì không ai mà không biết đến. 

Bởi lẽ, ngoài việc chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ, bà Hạnh còn tham gia tích cực vào 

các hoạt động xã hội, là cánh chim đầu đàn của Hội phụ nữ làng Chăm, Đội trưởng Đội 
văn nghệ thôn Phò Trì - xã Tân Thắng (Hàm Tân). 
 

Quan điểm của bà 
Hạnh là chăm lo gia đình 
nhưng vẫn không quên 
công việc mà bà đam mê, 
đó là tham gia công tác phụ 
nữ và phong trào văn hóa, 
văn nghệ của địa phương. 
Bà Hạnh đứng ra thành lập 
đội văn nghệ của thôn với 
16 diễn viên hát - múa, vừa 
dàn dựng chương trình và 
làm biên đạo múa cho nhiều 
vũ điệu mang đậm nét văn 
hóa Chăm. Đội được hình 
thành từ năm 2009 và duy 
trì đều đặn các hoạt động 
cho đến nay, đã tham gia 2 
lần hội diễn ở huyện, 3 lần 
phục vụ cho Hội dinh và gần 
10 chương trình văn nghệ 
quần chúng phục vụ tại địa 
phương vào các dịp lễ, tết. 
Ngoài ra, bà Hạnh luôn là 
mạnh thường quân tập hợp 
các em vào đội bóng đá, 
bóng chuyền của thôn, thi 
đấu các giải đạt thành tích 
cao, tiêu biểu: Đạt chức vô 
địch bóng đá nam toàn xã 

vào năm 2012, giải nhì môn 
bóng chuyền và phối kết 
hợp cùng văn hóa xã dẫn 
dắt toàn đội về huyện thi 
đấu.  

Không những thế, với 
cương vị là chi hội trưởng, 
bà Hạnh cùng các chị trong 
hội như chị Huệ, chị Kiểng 
luôn tích cực trong công tác 
vận động trẻ đến trường, 
vận động chị em thực hiện 
công tác dân số, hay đóng 
góp nguồn kinh phí để làm 
đường giao thông nông 
thôn. Ngoài việc làm kinh tế 
để ổn định cuộc sống, bà 
Hạnh luôn giúp đỡ và động 
viên chị em phụ nữ trong 
thôn, tạo việc làm góp phần 
cho công tác xóa đói, giảm 
nghèo, tiêu biểu như: bản 
thân bà đã vận động đươc 
53 học viên tham gia lớp 
học may công nghiệp do 
Trung tâm Dạy nghề Hàm 
Tân hiện đang giảng dạy tại 
thôn Phò Trì… 

Tất cả những việc làm 
trên của bà Trần Thị Hạnh 
trong đời thường đã góp 
phần làm cho bộ mặt văn 
hóa của quê hương khởi 
sắc và được nhiều người 
biết đến. Năm nay, bà Hạnh 
đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn 
hăng say trong mọi công 
việc, nhiệt tình cho phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư”. Mới đây, bà 
được Ủy ban Mặt trận xã 
chọn làm đại biểu ưu tú 
tham gia Hội nghị Đại biểu 
các dân tộc thiểu số của 
huyện Hàm Tân lần thứ II.  
 

XUÂN LAI 
Theo Báo Bình Thuận 

 
 
 
 
 
 

 

 


