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ứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ
nữ trên toàn thế giới lại được cả
nhân loại tôn vinh. Hãy cùng ôn lại
lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
để hiểu thêm về ngày này.

C

Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ
phong trào của nữ công nhân ngành
dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX.
Ngày 8/3/1857, các công nhân
ngành dệt đứng dậy chống lại những
điều kiện làm việc khó khăn và tồi
tàn của họ tại thành phố New York.
Hai năm sau, cũng trong tháng 3,

các nữ công nhân Hoa Kỳ trong
hãng dệt thành lập công đoàn đầu
tiên đã được bảo vệ và giành được
một số quyền lợi.
Khoảng 50 năm sau, ngày
8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành
trên các đường phố New York đòi
tăng lương, giảm giờ làm việc và
hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau
đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố
Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày
28/2/1909.

Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910,
tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2
(Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức,
100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước
đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ
tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ
nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày
quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những
phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế
giới. Hội nghị đã quyết định chọn
ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ,
ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ
với những khẩu hiệu: “Ngày làm việc
8 giờ”, “Việc làm ngang nhau”, “Bảo
vệ bà mẹ và trẻ em”.

Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào
của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ.

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở
thành ngày đấu tranh chung của phụ
nữ lao động trên toàn thế giới, là
biểu dương ý chí đấu tranh của phụ
nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh
vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình
và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh
phúc của phụ nữ và nhi đồng.
Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là
dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà
Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên
của dân tộc đã có công đánh đuổi
giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi,
giang sơn đất Việt.
Mùa xuân năm 40, Hai Bà
Trưng đã phất cờ khởi nghĩa và
nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt

của các Lạc hầu, Lạc tướng, của
những người yêu nước ở khắp các
thị quận và đông đảo lực lượng là
phụ nữ tham gia khởi nghĩa.
Được sự ủng hộ đông đảo của
các lực lượng, cuộc Cuộc khởi nghĩa
của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp
nơi. Dưới sự lãnh đạo tài tình của
Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã
giành thắng lợi, đập tan chính quyền
đô hộ, buộc tướng Tô Định phải cải
trang, cắt tóc, cạo râu trốn về nước.
Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi,
Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh
và nhân dân suy tôn làm vua. Bà lên
ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ
Vương; đóng đô ở Mê Linh (huyện
Mê Linh – tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay).
Năm 42, nhà Hán lại kéo quân
sang xâm lược nước ta. Hai Bà lại
một lần nữa ra quân, phất cờ khởi
nghĩa, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên,
do chênh lệch thế lực với địch quá
lớn nên cuộc khởi nghĩa chỉ kéo dài
2 năm. Hai Bà đã hy sinh anh dũng
để bảo vệ dân tộc.
Thắng lợi cuộc khởi nghĩa của
Hai Bà trưng được đánh giá là một
bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý
chí độc lập và niềm tự hào dân tộc.
Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là
một minh chứng cho sức mạnh của
phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân
loại trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
Tại Việt Nam, để thể hiện sự tôn
vinh những người phụ nữ, một nửa
thế giới, người ta thường tổ chức rất
trang trọng, tràn ngập hoa và những
lời chúc tốt đẹp. Ngày 8/3 cũng là
ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc
yêu thương cho người phụ nữ mà
họ yêu quý.

Trong 365 ngày của một năm,
phụ nữ có riêng một ngày để được
xã hội quan tâm và bù đắp những
thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ
luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng
để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì
vậy, họ xứng đáng nhận được sự
tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ
một nửa kia còn lại của thế giới, chia
sẻ với họ những khó khăn trong
công việc và gia đình.

nữ thời hiện đại: Họ vừa là người nội
trợ, vừa tham gia lao động xã hội,
đóng góp sức lực của mình vào sự
phát triển của đất nước, không
những thế họ còn giữ một thiên
chức cao cả là một người mẹ, mang
nặng đẻ đau ra những đứa con và
nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ
ngày nay đang dần khẳng định mình
là phái đẹp chứ không còn là phái
yếu như trước kia.

Không ai có thể phủ nhận vai trò
và trách nhiệm to lớn của người phụ
______________________________

(Theo Đời sống & Pháp luật)

gày Phụ nữ quốc tế cũng như
những ngày lễ tượng trưng
khác, không phải có một nguồn gốc
hay một sự việc duy nhất, mà là
thành quả của cuộc đấu tranh gian
khổ đầy hy sinh và cũng là cuộc
hành trình lặng lẽ của hàng triệu
phụ nữ trên thế giới. Năm 1977,
Liên hợp quốc đã lấy ngày 8 tháng
3 hằng năm làm Ngày Quốc tế phụ
nữ

Năm mươi năm sau, ngày 8
tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ
diễu hành trên các đường phố New
York đòi giảm giờ làm việc, tăng
tiền lương và hủy bỏ lao động trẻ
con. Khẩu hiệu của họ "Bread and
Roses" (Bánh mì và hoa hồng).
Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm
kinh tế gia đình, Hoa hồng tượng
trưng cho đời sống tốt đẹp hơn.
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Lịch sử của ngày quốc tế phụ
nữ bắt đầu từ năm 1857. Ngày 8
tháng 3 năm 1857 các nữ công
nhân ngành dệt đã biểu tình chống
lại những điều kiện làm việc khó
khăn và tồi tàn của họ tại New
York: 12 giờ làm việc một ngày. Hai
năm sau, cũng trong tháng Ba, các
nữ công nhân Mỹ trong một số
hãng dệt thành lập công đoàn
(syndicat) đầu tiên đã đấu tranh để
được bảo vệ và giành được một số
quyền lợi.

Sau đó, Đảng Xã hội Mỹ tuyên
bố ngày 28 tháng 02 năm 1909 là
ngày Quốc tế phụ nữ. Phụ nữ cử
hành lễ này vào ngày chủ nhật cuối
của tháng 2 cho tới năm 1913.
Trong cuộc họp mặt quốc tế,
kỳ thứ II các phụ nữ Đảng Xã hội, 8
tháng 3 năm 1910, 100 đại biểu
phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền
bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch kỳ
họp Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã
đề nghị ấn định một ngày quốc tế
phụ nữ để nhớ ơn những người nữ
đã đấu tranh vì quyền phụ nữ trên

toàn thế giới. Cuộc họp đã chọn
ngày 19 tháng 3 năm 1911 làm
ngày phụ nữ quốc tế.

Pháp đã đi bầu Hội đồng thành phố
lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 4
năm 1945.

Không đầy một tuần sau, ngày
25 tháng 3 năm 1911, 145 nữ công
nhân, phần lớn là di dân Airơlen và
người Do thái của hãng Triangle
Shirtwaist Company tại New York
đã chết trong một vụ cháy trong
xưởng dệt. Họ không có ngõ thoát
do vì cửa xưởng đã được khóa
chặt để công nhân không được ra
ngoài trước khi hết giờ làm việc
(Ðiều này đã thúc đẩy việc sửa đổi
luật lệ lao động). 80.000 người diễu
hành trong các đường phố để đưa
đám tang lớn của 145 nạn nhân
chết cháy.

Từ năm 1950 tại Việt Nam, vào
ngày mùng 6 tháng hai âm lịch
hàng năm đều tổ chức ngày lễ Hai
Bà Trưng ở Sài Gòn, đó có thể coi
là ngày Phụ nữ Việt Nam. Mỗi năm
đều chọn một nữ sinh trường
Trưng Vương và một nữ sinh
trường Gia Long đóng vai Hai Bà
Trưng ngồi trên bành voi trong dịp
cử hành lễ.

Một năm sau, 1912, 14.000
công nhân ngành dệt may đình
công và la lớn "Better to starve
fighting than starve working" (Chết
đói vì chiến đấu hơn chết vì làm
việc). Nữ công nhân đình công,
nghỉ việc trong 3 tháng.
Cùng với các cuộc đấu tranh
của nữ công nhân Mỹ, các phụ nữ
Đức cũng kiên trì đòi quyền bầu
cử, ngày 12 tháng 10 năm 1918
được chấp thuận. Ngày 23 tháng 2
năm 1917 theo lịch Nga, nhằm
ngày 8 tháng 3 dương lịch các nữ
công nhân Nga đã xuống đường
biểu tình đình công, đòi bánh mì và
đòi trả chồng con họ trờ về từ chiến
trận. Cuộc đình công này đã khiến
Sa hoàng Nicolas đệ nhị phải thoái
vị, góp phần vào thắng lợi cuộc
Cách mạng tháng 10 ở Nga.
Ngày 21 tháng 4 năm 1944
Quốc hội Pháp chấp nhận quyền
bầu cử cho phụ nữ Pháp. Phụ nữ

Năm 1971, Thụy Sĩ chấp nhận
quyền bầu cử cho phụ nữ.
Ngày 8 tháng 3 năm 1975,
Liên hợp quốc bắt đầu chú ý và tổ
chức ngày Quốc tế phụ nữ. Năm
1977, nghĩa là hai năm sau, Liên
hợp quốc quyết định dành một
ngày vì quyền lợi của phụ nữ và
hòa bình thế giới đó là ngày Quốc
tế phụ nữ 8 tháng 3.
Từ đó ngày 8 tháng 3 trở thành
ngày đấu tranh chung của phụ nữ
lao động trên toàn thế giới, ngày
biểu dương ý chí của phụ nữ khắp
nơi trên thế giới đấu tranh vì độc
lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và
tiến bộ xã hội; vì quyền lợi, hạnh
phúc của phụ nữ và nhi đồng.
Ở nước ta, ngày 8 tháng 3 còn
là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa
Hai Bà Trưng, 2 vị nữ anh hùng
dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc
ngoại xâm, giành lại chủ quyền dân
tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên
của phụ nữ Việt Nam, một phần
cũng có cội nguồn từ truyền thống
dân tộc độc đáo đó.
Theo http://dangcongsan.vn/

iên Hiệp quốc đã lấy ngày 8-3
hằng năm làm ngày Quốc tế Phụ
nữ và Liên Hiệp quốc đã thông qua
nghị quyết các nước thành viên kỷ
niệm ngày này như là ngày vì quyền
bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và
hòa bình cho thế giới… Ở nước ta,
Ngày 8 tháng 3 còn có ý nghĩa lớn
lao, là dịp để dân tộc Việt Nam kỷ
niệm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
- Hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu
tiên không chịu kiếp làm tỳ thiếp cho
kẻ thù, đứng dậy phất cờ khởi nghĩa,
đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ
nguyên bờ cõi. Họ là người đại diện
cho lòng yêu nước, ý chí, nghị lực,
sức mạnh quật khởi của người phụ
nữ Việt Nam, sức mạnh và trí tuệ
Phụ nữ Việt Nam, nét đẹp văn hoá
dân tộc “giặc đến nhà đàn bà cũng
đánh”.
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Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai chị
em sinh đôi (sinh vào ngày 01-8 năm
Giáp Tuất, năm 14 sau công
nguyên), là con gái của Lạc tướng
huyện Mê Linh (người đứng đầu bộ
lạc huyện Mê Linh, thuộc tỉnh Vĩnh
Phúc ngày nay) thuộc dòng dõi Hùng
Vương. Mẹ là bà Man Thiện. Hai Bà
mồ côi cha sớm nhưng được mẹ
quan tâm nuôi dưỡng, dạy cho nghề
trồng dâu, nuôi tằm, truyền lòng yêu
nước, rèn luyện sức khỏe, rèn luyện
võ nghệ. Chồng bà Trưng Trắc là Thi
Sách, con trai Lạc tướng huyện Chu
Diên (Hà Nội ngày nay) rất đau lòng

chứng kiến hành động tàn bạo của
phong kiến phương Bắc.
Với chính sách cai trị hà khắc,
nhà Đông Hán, đại diện là viên Thái
thú Tô Định - người vô cùng bạo
ngược, tham lam, vừa giết người
đặc biệt là “con trai Việt”, vừa cướp
của cải. Tận mắt chứng kiến hình
ảnh ấy, Hai Bà Trưng cùng Thi Sách
chiêu mộ nghĩa quân, chuẩn bị khởi
nghĩa. Song, cuộc khởi nghĩa chưa
diễn ra thì Thi Sách bị Tô Định giết
chết. Thù chồng, nợ nước, bà Trưng
Trắc đã cùng em gái Trưng Nhị phát
động cuộc khởi nghĩa ở cửa Sông
Hát (thuộc địa phận huyện Phúc
Thọ, Hà Nội ngày nay) với lời thề sắt
son trước giờ xuất binh:
“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ
Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh
này”.
Lời hịch thiêng liêng “Đền nợ
nước, trả thù nhà” đã nhận được sự
hưởng ứng của các Lạc hầu, Lạc
tướng và những người yêu nước ở
khắp các thị, quận cùng đông đảo
lực lượng là phụ nữ tham gia khởi
nghĩa.
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà
Trưng được nhân dân khắp nơi ủng

hộ, tạo thành sức mạnh như vũ bão,
giáng những đòn mạnh mẽ vào kẻ
thù, buộc Tô Định phải bỏ chạy về
nước. Dưới sự lãnh đạo của Hai Bà
Trưng, nhiều cuộc khởi nghĩa địa
phương được tập hợp, thống nhất
thành một phong trào rộng lớn từ
miền xuôi đến miền núi, bao gồm cả
người Việt và các dân tộc khác trong
nước Âu Lạc cũ.
Bằng ý chí, uy tín và nghị lực
phi thường của hai người phụ nữ,
nhân dân đã tập hợp thành lực
lượng đông đảo, chỉ trong một thời
gian ngắn, nghĩa quân của Hai Bà
Trưng đã đánh chiếm được 65
huyện thành, thu toàn bộ lãnh thổ
nước Việt, đánh bại âm mưu xâm
lược của phong kiến phương Bắc.
Cuộc khởi nghĩa thành công, đất
nước được hoàn toàn độc lập.
Trưng Trắc lên làm vua, được suy
tôn là Trưng Vương, đóng đô ở Mê
Linh.
Trong lịch sử thế giới, cuộc khởi
nghĩa Hai Bà Trưng, chống lại quân
Đông Hán phương Bắc xâm lược
được xem là cuộc khởi nghĩa của
những bậc nữ anh hùng đầu tiên
trong lịch sử Việt Nam đứng lên
tranh đấu giành độc lập cho đất
nước, trước cả nữ anh hùng Jeanne
d'Arc (1412-1413) của Pháp gần 14
thế kỷ. Hai Bà Trưng được vinh
danh là những người phụ nữ mở
nước đầu tiên của Việt Nam và xây
dựng kinh đô tại Mê Linh - Phú Thọ,
tiếp tục cùng nhân dân giữ vững nền
độc lập, quyền tự chủ dân tộc trong
gần 3 năm. Vì vậy, dân gian thường
truyền nhau câu thơ:
“Đô kỳ đóng cõi Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình
nước ta”.
Nói về sự kiện này, trong Đại
Việt sử ký toàn thư, nhà sử học Lê
Văn Hưu ghi nhận công lao của Hai
Bà Trưng như sau: “Trưng Trắc và
Trưng Nhị là đàn bà, vậy mà hô một
tiếng, các quận Cửu Chân, Nhật
Nam và Hợp Phố cùng 65 thành ở
Lĩnh Ngoại đều nhất tề hưởng ứng,
việc dựng nước xưng vương dễ như
trở bàn tay, xem thế cũng đủ biết
hình thế nước Việt ta có thể dựng
nghiệp bá vương được…”.
Sử gia Ngô Sĩ Liên đã viết “Họ
Trưng giận thái thú nhà Hán bạo
ngược, liền vung tay hô một tiếng
mà khiến cho quốc thống của nước
nhà có cơ hồ được khôi phục, khí
khái anh hùng đâu phải chỉ khi sống
thì dựng nước xưng vương, mà còn
cả ở khi chết còn có thể ngăn chặn
tai họa. Phàm gặp những tai ương
hạn lụt, cầu đảo không việc gì là
không linh ứng. Cả đến Trưng Nhị
cũng vậy. Ấy là vì đàn bà mà có đức
hạnh của kẻ sĩ, cho nên, khí hùng
dũng ở trong khoảng trời đất chẳng
vì thân đã chết mà kém đi.… đại
trượng phu… nên nuôi lấy khí phách
cương trực và chính đại đó…”.
Nhà Hán thấy bà xưng vương
đã dấy quân đánh lấy lại các thành.
Tháng 1-42, Mã Viện - tướng nhà
Hán tiến đánh vào kinh đô nước
Việt. Hai Bà Trưng cùng nhân dân
quyết tâm đánh lại quân nhà Hán và
quân Hán đánh trả quyết liệt tại vùng
Lãng Bạc (Tiên Sơn - Bắc Ninh),
Cẩm Khê (Ba Vì - Hà Nội). Trước
sức mạnh của kẻ thù, Hai Bà đã tự
gieo mình xuống Hát Giang tử tiết
vào ngày 6-2-43.

Bộ Lịch sử Việt Nam của Ủy
ban Khoa học xã hội Việt Nam
(1971), khi phân tích của cuộc khởi
nghĩa Hai Bà Trưng, có nhận xét:
“Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà là kết
tinh của quá trình đấu tranh, khi âm
thầm, khi công khai của nhân dân
Việt Nam. Đấy là một phong trào nổi
dậy của toàn dân vừa quy tụ vào
cuộc khởi nghĩa ở Hát Môn do Hai
Bà Trưng đề xướng, vừa tỏa rộng
trên toàn miền Âu Lạc cũ. Khởi nghĩa
đã thắng lợi vì đó là một phong trào
có tính chất quần chúng rộng rãi chứ
không phải là một hành động tự phát
của một tù trưởng, một bộ lạc riêng
lẻ”.
Sau khi Hai Bà Trưng mất,
tưởng nhớ công ơn của các liệt nữ
anh hùng đầu tiên của dân tộc, nhân
dân nhiều địa phương đã lập đền,
miếu thờ phụng Hai Bà và các tướng
lĩnh. Đặc biệt, ở Kinh đô Mê Linh,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
luôn quan tâm việc giữ gìn, tôn tạo
đền thờ Hai Bà Trưng. Hằng năm tổ
chức lễ hội dâng hương tưởng nhớ
công đức Hai Bà đối với dân tộc.
Năm 1980, Đền thờ Hai Bà
Trưng được xếp hạng là di tích lịch
sử quốc gia đặc biệt quan trọng.
Đền thờ được gìn giữ, tôn tạo, mở
rộng nhằm tôn vinh công lao của Hai
Bà. Qua đó giáo dục lòng yêu nước,
tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ
hôm nay và mai sau, đồng thời thể
hiện lòng biết ơn, trách nhiệm, sự tri
ân của thế hệ hôm nay với các bậc
tiên hiền có công với nước.
Cuộc khởi nghĩa do Hai Bà
Trưng lãnh đạo đầu công nguyên
không chỉ là bằng chứng hùng hồn
của tinh thần yêu nước, yêu tự do

cũng như khí phách “tấn công cả
trời” của tổ tiên ta thời đó mà còn
định ra một loại hình chiến tranh
trước đây chưa hề có mà sau này
dân tộc ta kế thừa, phát huy lên tầm
cao mới trong các cuộc kháng chiến
chống ngoại bang mà đỉnh cao là
trong hai cuộc kháng chiến thần
thánh chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược.
Tiếp nối chiến công hiển hách
của Hai Bà Trưng đầu thế kỷ, phụ
nữ Việt Nam luôn chắc tay liềm,
vững tay súng, cùng với dân tộc Việt
Nam làm nên huyền thoại trong hai
cuộc kháng chiến thần thánh chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm
lược, hoàn thành sự nghiệp giải
phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họ thật
sự xứng đáng với danh hiệu mà Bác
Hồ phong tặng: “Anh hùng, bất
khuất, trung hậu, đảm đang” trong
sự nghiệp giải phóng dân tộc và
sáng tạo trong thời kỳ xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hai
Bà Trưng là biểu tượng của ý chí
hiên ngang và khí phách quật cường
của dân tộc nói chung và phụ nữ nói
riêng. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
mãi mãi là tài sản vô giá về tinh thần
yêu nước, ý chí bất khuất của nhân
dân Việt Nam. Tiếp nối truyền thống
vẻ vang của Hai Bà, trong thời kỳ
đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước,
cùng với nhân dân cả nước, phụ nữ
Việt Nam luôn tỏ rõ phẩm chất tốt
đẹp: Năng động, sáng tạo, trung
hậu, đảm đang, có nhiều đóng góp
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
Phạm Thị Nhung / Tạp chí Xây
dựng Đảng

hủ tịch Hồ Chí Minh-lãnh tụ thiên
tài của dân tộc Việt Nam, Người
đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho
độc lập, tự do của Tổ quốc, cho
hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời,
Người luôn cảm thông, chia sẽ và
giành những tình cảm thương yêu,
quý mến phụ nữ Việt Nam.

C

1. Giải phóng phụ nữ
Khi đất nước đắm chìm trong
đêm trường nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đặc biệt quan tâm, chú ý đến
người phụ nữ. Bởi phụ nữ là lớp
người
khổ
nhất
trong
những
“người cùng
khổ”.
Họ
không những
phải
chịu
đựng nỗi đau
của
một
người
dân
mất nước, bị
tước đoạt hết
các quyền tự
do, dân chủ
mà còn bị ngược đãi, chà đạp lên cả
phẩm giá con người. Người căm
ghét bọn thống trị đã "đối xử một
cách hết sức bỉ ổi với người phụ nữ,
xúc phạm tới phong hóa, trinh tiết và
đời sống của họ"[i]. Trong tác phẩm
“Bản án chế độ thực dân Pháp”,
Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần bản
chất của thực dân Pháp đó là chế độ
“ăn cướp và giết người”, “hãm hiếp
đàn bà và trẻ nhỏ”. Người đã tố cáo
những hành động phi nhân tính của
bọn thực dân xâm lược đối với phụ

nữ: "Một người Âu mắng phụ nữ An
Nam là con đĩ, con bú dù là một việc
thông thường. Ngay giữa chợ Bến
Thành ở Sài Gòn... bọn gác chợ
người Âu cũng không ngần ngại
dùng roi gân bò, dùi cui đánh người
phụ nữ bản xứ bắt họ tránh không
làm nghẽn lối đi"[ii].
Xuất phát từ lòng nhân ái bao la
và sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau
khổ tột cùng mà người phụ nữ phải
gánh chịu dưới chế độ thực dân,
phong kiến nên Hồ Chí Minh luôn
đặt ra yêu cầu bức thiết phải giải
phóng “nửa
thế giới” khỏi
“xiềng
xích
nô lệ”. Người
xác
định:
“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”[iii]. Đây chính là một trong
những động lực giúp Người vượt
qua mọi khó khăn, thử thách để
cùng với toàn Đảng và toàn dân ta
lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong
kiến, khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa nhằm thực hiện
“nam nữ bình quyền”. Ngay trong
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào
ngày mồng 6 tháng 01 năm 1946,
Người vui sướng nhận ra rằng "Phụ
nữ là tầng lớp đi bỏ phiếu hăng hái
nhất". Sau khi đã trở thành Chủ tịch

nước, mặc dầu bận trăm công ngàn
việc nhưng Bác vẫn luôn giành cho
các thế hệ phụ nữ Việt Nam sự quan
tâm, yêu thương, tôn trọng.
2. Đánh giá đúng vai trò, vị trí
của phụ nữ
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh
giá rất cao vị trí, vai trò của người
phụ nữ đối với tiến trình lịch sử dựng
nước và giữ nước của dân tộc.
Trong diễn ca "Lịch sử nước ta",
Người đã khẳng định: "Phụ nữ ta
chẳng tầm thường. Đánh Đông, dẹp
Bắc làm gương để đời" . Vì vậy,
Người luôn tự hào: “Dân tộc Việt
Nam là một dân tộc anh hùng… Phụ
nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”[iv].
Nhân kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai
Bà Trưng và Quốc tế phụ nữ
(08/3/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã gửi thư động viên, khen ngợi chị
em phụ nữ. Cuối bức thư Người
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” [v].
Trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh
xác định phụ nữ là một trong những
nhân tố quyết định đến sự thành bại
của cách mạng. Tại Lễ kỷ niệm ngày
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam (20-10-1966), Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nhắc đến truyền thống yêu
nước đầy tự hào của người Phụ nữ
Việt Nam: “Từ đầu thế kỷ thứ nhất,
Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa
đánh giặc cứu nước, cứu dân, cho
đến ngày hôm nay mỗi khi nước nhà
gặp nguy nan, thì phụ nữ ta hăng hái
đứng lên, góp phần xứng đáng của
mình vào sự nghiệp giải phóng dân
tộc. Do đó ta có câu tục ngữ rất

hùng hồn: “Giặc đến nhà, đàn bà
cũng đánh” [vi].
Người đã thấu hiểu được sự vất
vả, hy sinh thầm lặng của phụ nữ
Việt Nam trong điều kiện chiến tranh
ác liệt. Không những tham gia kháng
chiến mà họ còn phải cáng đáng
việc nhà để chồng con yên tâm đi
đánh giặc. Ruộng nương, vườn
tược, nhà cửa, chăm sóc nuôi dạy
con cái, phụng dưỡng cha mẹ… đều
đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của các
chị, các mẹ. Do đó nhân dân ta rất
biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam,
Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những
thế hệ anh hùng của nước ta. Ghi
nhận những cống hiến to lớn của chị
em trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước thần thánh của dân
tộc, Bác đã trao tặng cho phụ nữ
Việt Nam 8 chữ vàng cao quý: “Anh
hùng - Bất khuất- Trung hậu - Đảm
đang”.
Trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. Người nhận thấy rằng phụ nữ
có nhiều khả năng làm lãnh đạo, có
nhiều phụ nữ tham gia công tác lãnh
đạo ở từ cơ sở đến trung ương,
nhiều người rất giỏi, ưu điểm của
cán bộ nữ là “ít mắc tệ tham ô, lãng
phí, không hay chè chén, ít hống
hách, mệnh lệnh như một số cán bộ
nam”. Vì vậy Đảng, Chính phủ và
các cấp, các ngành phải đặc biệt chú
ý, cất nhắc phụ nữ vào đúng những
vị trí, chức vụ phù hợp với khả năng
để chị em có điều kiện phát huy
năng lực của mình. Người đã thẳng
thắn phê bình một số cán bộ của
Đảng chưa đánh giá đúng về vai trò,
vị trí của phụ nữ và xem đây như
một “căn bệnh hết sức nguy hiểm”,
là một tàn dư tồi tệ nhất của chế độ

cũ nên Người yêu cầu phải kịp thời
sữa chữa.
3. Động viên phụ nữ kịp thời
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh
còn thường xuyên động viên, nhắc
nhở chị em phải cố gắng vươn lên
để “tự giải phóng mình” chứ không
được trông chờ vào Đảng và Chính
phủ. Một lần, tới một hội nghị, thấy
phụ nữ ngồi hết ở dãy ghế cuối. Bác
nói: Ngay việc ngồi cũng không bình
đẳng. Phụ nữ muốn được bình đẳng
không phải đợi Đảng và Chính phủ
hay nam giới mời lên ngồi mới ngồi
mà phải tự đấu tranh, phấn đấu
giành lấy. Muốn vậy, bản thân phụ
nữ phải chủ động quyết tâm, khắc
phục, khó khăn, tự tin, tự lực, tự
cường, không nên tự ti. Phải gắng
học tập chính trị, học tập văn hóa kỹ
thuật; nâng cao tinh thần yêu nước
và giác ngộ xã hội chủ nghĩa; hăng
hái thi đua thực hiện "Cần kiệm xây
dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng
gia đình” để xứng đáng là người làm
chủ nước nhà.
Người đã giành trọn vẹn cả
cuộc đời mình cho dân, cho nước.
Trước khi “vĩnh viễn ánh mặt trời” để
về với Mác - Lê nin, Bác đã để lại
cho toàn Đảng, toàn dân và toàn
quân ta một bản Di chúc lịch sử.
Trong đó Người không quên nhắc
tới phụ nữ Việt Nam: “… 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" [vii].

Khắc sâu lời dạy của Người,
ngày nay “một nửa thế giới” đã nỗ
lực vươn lên để khẳng định mình. Vị
thế của người phụ nữ ngày càng
được nâng cao trong gia đình và
ngoài xã hội. Họ không chỉ làm tốt
thiên chức “làm vợ - làm mẹ” mà còn
hoàn thành tốt vai trò của một người
công dân đối với xã hội. Thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước phụ nữ Việt Nam đã có mặt
trên tất cả các lĩnh vực công tác của
đời sống xã hội, ngày càng có nhiều
chính trị gia; nhà lãnh đạo, quản lý;
nhà khoa học và doanh nhân thành
đạt là phụ nữ. Trong gần 20 năm
qua, phụ nữ liên tục giữ các cương
vị quan trọng của Đảng, Nhà nước
và Quốc hội như: Phó chủ tịch nước;
Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Bộ
Chính trị; Ủy viên Ban chấp hành
Trung ương Đảng; bộ trưởng; thứ
trưởng; tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc
hội khóa XIII chiếm 25%... Trong
phát triển kinh tế, lao động nữ chiếm
tỷ lệ hơn 50% ở các lĩnh vực nông,
lâm, ngư nghiệp. Trên lĩnh vực khoa
học, công nghệ phụ nữ tham gia tới
gần 40% và tỷ lệ các nhà khoa học
nữ đạt hơn 6%...
Để không phụ lòng tin yêu và sự
kỳ vọng của Bác, phụ nữ Việt Nam
đang nỗ lực vượt qua định kiến giới,
vượt lên chính mình để “tự giải
phóng cho mình”. Đồng thời phải
không ngừng học tập để nâng cao
trình độ về mọi mặt và làm tròn bổn
phận của một người mẹ, người vợ
trong gia đình để trở thành người
phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc
nhà”.
Thấm nhuần những tư tưởng,
tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
giành cho phụ nữ Việt Nam, Đảng,

Nhà nước ta đã có nhiều chủ
trương, chính sách để bảo vệ quyền
lợi của phụ nữ và tạo mọi điều kiện
thuận lợi để chị em vươn lên khẳng
định mình. Đại hội XI của Đảng
khẳng định: Nâng cao trình độ mọi
mặt và đời sống vật chất, tinh thần
tiếp tục thực hiện bình đẳng giới.
Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện
tốt vai trò của người công dân,
người lao động, người mẹ, người
thầy đầu tiên của con người. Bồi
dưỡng, đào tạo để phụ nữ tham gia
______________________________

ngày càng nhiều vào các hoạt động
xã hội, các cơ quan lãnh đạo và
quản lý ở các cấp, chăm sóc và bảo
vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

gày Quốc tế Phụ nữ 8-3 lại về
trong tiết Xuân ấm áp và
không khí rạo rực của mùa lễ hội
đầu năm. Đã từ lâu, ngày 8-3 đã
trở thành ngày hội lớn của toàn
xã hội. Những bó hoa tươi thắm
nhất,
những
lời chúc
tốt đẹp
nhất
được
gửi tới
những
người
phụ nữ
thân yêu
- những
người đã
dệt gấm
thêu hoa
tạo nên
cái đẹp vĩnh hằng cho thế giới
này.

Truyền thống của Bà Trưng, Bà
Triệu, của những nữ anh hùng, của
những bà mẹ Việt Nam anh hùng…
luôn là niềm tự hào, khắc họa chân
dung “anh hùng bất khuất, trung
hậu, đảm đang” - vẻ đẹp thuần khiết
và rạng
rỡ
của
phụ nữ
Việt
Nam. Với
thân
phận của
mình,
người
phụ nữ
như hiểu
đất nước
của mình
hơn
về
cả sự hy
sinh và
niềm vinh quang. Chính vì thế, thơ
ca về cái đẹp, về đức hy sinh của
người mẹ thuộc vào loại hay nhất.

N

Nguyễn Thị Hương - Đinh Thị Hương
/ Đại học Nguyễn Huệ

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng
__________________

[i] Hồ Chí Minh, Toàn tập, T.1, Nxb. Chính trị
Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.96.[ii] Sđd,T.6, tr.105.
[iii] Sđd, T.10, trang 225. [iv] Sđd, T.11, trang 621.
[v] Sđd,Tập 6, trang 432. [vi] Sđd, T.12, trang 148.
[vii] Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính
trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, trang 30.

Và bài hát về mẹ cũng là một trong
những bài hát hay nhất.
Trong tiến trình cách mạng Việt
Nam, qua hai cuộc trường chinh
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
xâm lược, phụ nữ đã không chỉ
được giải phóng, đóng góp sức mình
cho sự nghiệp cách mạng như Chủ
tịch Hồ Chí Minh từng 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”, mà
còn từng bước chiến thắng những
tập tục, những quan niệm cổ hủ và
tự chiến thắng chính bản thân mình,
để thực sự hướng tới quyền bình
đẳng thực sự, vì đó luôn là “một
cuộc cách mạng to và khó”.
Trong Di chúc thiêng liêng của
mình, Bác Hồ vẫn hằng mong:
“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”.
Đối với phụ nữ, dường như vai
trò, chức phận của họ xưa nay vẫn
vậy. Trong gia đình, phụ nữ như là
“nội tướng” - sinh con, nuôi dạy con,
tổ chức cuộc sống, “giữ lửa” gia
đình… Đối với xã hội, khi đất nước
bị xâm lăng, người phụ nữ tiễn
chồng con ra trận, ở lại hậu phương
sản xuất nuôi quân. Và đến lượt
mình, cũng lại xông pha, cũng là đội
quân tóc dài - “giặc đến nhà đàn bà

cũng đánh”, “còn cái lai quần cũng
đánh”. Nhân dân ta rất biết ơn các
bà mẹ cả hai miền Nam, Bắc đã sinh
đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh
hùng của nước ta.
Bước vào thời kỳ đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế, phụ nữ Việt Nam càng phải
vượt qua biết bao thách thức to lớn
để đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện
đại. Phụ nữ tham gia hầu hết các
lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều
người được giao đảm nhiệm các vị
trí quan trọng của Đảng, chính
quyền, đoàn thể ở các cấp từ trung
ương đến địa phương. Ngày càng
nhiều người trở thành nhà chính trị,
nhà khoa học, nhà quản lý, nhà văn,
nghệ sỹ... Nhiều lĩnh vực không thể
thiếu sự có mặt của người phụ nữ
như y tế, giáo dục, dệt, may mặc,
dịch vụ… Phụ nữ đã có những đóng
góp quan trọng vào thành tựu của
đất nước trên từng chặng đường
phát triển.
Hiện phụ nữ chiếm trên 48% lực
lượng lao động xã hội, đóng vai trò
quan trọng trong phát triển kinh tế
đất nước. Trong đó, có 68% lao
động nữ sản xuất nông, lâm, ngư
nghiệp; 69,9% trong ngành chế biến,
dệt may, dịch vụ; 63% ngành y;
47,3% trong lĩnh vực có yêu cầu kỹ
thuật, công nghệ cao. Theo Tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà
nước ta luôn tạo điều kiện phát huy
vai trò phụ nữ. Từ bản Hiến pháp
đầu tiên năm 1946 đến Luật Bình
đẳng giới năm 2006 là một bước khá
dài nhằm tạo cơ sở pháp lý nâng
cao vị thế phụ nữ trong xã hội.
Trong gần hai thập kỷ qua, Việt
Nam luôn có phó chủ tịch nước là

nữ. Trong Quốc hội, tỷ lệ nữ đại biểu
trong 3 nhiệm kỳ gần đây luôn đạt từ
khoảng 25% trở lên. Hiện nay, Quốc
hội Việt Nam có 24,4% nữ đại biểu;
31% cán bộ nữ trong cơ quan hành
chính từ cấp huyện trở lên; 20,6%
phụ nữ tham gia công tác quản lý;
30% là chủ doanh nghiệp, 49,4% hộ
gia đình sản xuất kinh doanh do phụ
nữ làm chủ.
Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhất
là sau khi nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa ra đời (1945), quyền của
phụ nữ Việt Nam có một quá trình từ
không thành có, từ sơ khai đến đầy
đủ hơn, được thể hiện đậm nét trong
các bản Hiến pháp Việt Nam từ Hiến
pháp 1946 đến sau này. Điều đó thể
hiện mối quan tâm sâu sắc của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và toàn xã hội đối với sự phát triển
của phụ nữ Việt Nam trong quá trình
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hôi chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với
xu thế phát triển của nhân loại. Bộ
Chính trị có Nghị quyết 11 về công
tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
nhưng trong thực tế, nơi nào có
người đứng đầu quan tâm, nơi đó có
tỷ lệ cán bộ nữ khá hơn.
Tuy nhiên, trước yêu cầu của
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và hội nhập quốc tế,
công tác phụ nữ còn một số hạn
chế, yếu kém. Đó là, phong trào phát
triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy
mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo
của các tầng lớp phụ nữ. Định
hướng lãnh đạo, chính sách,
phương pháp vận động phụ nữ
nhiều lúc còn thiếu cụ thể, chưa sát

hợp với từng đối tượng, khu vực,
vùng, miền, chưa đáp ứng kịp yêu
cầu. Nội dung, phương thức hoạt
động của Hội chưa được đổi mới
mạnh mẽ...
Để phong trào phụ nữ tiếp tục
phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ
mới, thời gian tới, các cấp ủy đảng,
chính quyền, các bộ, ban, ngành và
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần
phối hợp, tạo điều kiện để phụ nữ có
cơ hội cống hiến nhiều hơn cho
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, chủ động
tham mưu, đề xuất và vận động thực
hiện luật pháp, chính sách về bình
đẳng giới; cán bộ hội phụ nữ các
cấp phải gương mẫu, đoàn kết,
không ngừng nâng cao trình độ,
năng lực, ngày càng tô thắm thêm
truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt
Nam "anh hùng, bất khuất, trung
hậu, đảm đang", đồng thời tiếp tục
khẳng định lời dạy của Bác Hồ "Non
sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ
ta, trẻ cũng như 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"...
Xã hội ngày càng phát triển, phụ
nữ Việt Nam - những người đã dệt
gấm thêu hoa càng có chỗ đứng
vững chắc hơn trong các lĩnh vực
đời sống, xã hội. Đó là sự công bằng
và cũng là nét đẹp của văn hóa hiện
đại trong thời kỳ mới vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.
Ths. Nguyễn Thanh Hoàng
http://www.xaydungdang.org.vn

lập năm 1962. Tài sản của bà đã
mất 7,1 tỷ USD so với năm ngoái, do
cổ phiếu hãng này mất giá.

1. Liliane Bettencourt (Pháp)
Tài sản: 36,1 tỷ USD
Xếp hạng thế giới: 11
Nguồn tài sản: L’Oreal
Gia đình Bettencourt hiện sở
hữu hơn 30% cổ phần hãng mỹ
phẩm L’Oreal do cha bà – ông
Eugene Schueller sáng lập năm
1907. Bà vẫn là người giàu nhất thế
giới năm nay, dù tài sản giảm 4 tỷ
USD năm ngoái khi cổ phiếu L’Oreal
trượt giá.

2. Alice Walton (Mỹ)
Tài sản: 32,3 tỷ USD
Xếp hạng: 16
Nguồn tài sản: Wal-mart
Không như hai anh trai Rob và
Jim, bà Alice không tích cực tham
gia vào việc điều hành Wal-mart chuỗi siêu thị lớn do cha mình sáng

3. Jacqueline Mars (Mỹ)
Tài sản: 24,3 tỷ USD
Xếp hạng: 27
Nguồn tài sản: Mars
Jacqueline Mars cùng hai anh
em trai John và Forrest Jr Mars là
thế hệ thứ ba sở hữu hãng kẹo lớn
nhất thế giới - Mars. Ba người đã
thừa kế công ty của cha khi ông qua
đời năm 1999. Dù vậy, không ai
trong số họ tham gia điều hành công
ty có doanh thu hàng năm 33 tỷ USD
này.

4. Maria Franca Fissolo (Italy)
Tài sản: 22 tỷ USD
Xếp hạng: 30
Nguồn tài sản: Nutella

Maria Franca Fissolo là vợ
Michele Ferrero - người đã xây dựng
tập đoàn Ferrero. Tập đoàn này hiện
thuộc sở hữu của Fissolo và con trai
bà – Giovanni. Các sản phẩm nổi
tiếng của Ferrero là mứt chocolate
kem hạt de - Nutella, chocolate
Kinder và kẹo bạc hà Tic-Tac.

Nguồn tài sản: Apple, Disney
Laurene Powell Job là vợ huyền
thoại Apple - Steve Jobs. Bà hiện
cũng là cổ đông cá nhân lớn nhất
của Disney với 7,8% cổ phần, đồng
thời là sáng lập viên kiêm Chủ tịch tổ
chức hỗ trợ sinh viên - Emerson
Collective.

5. Susanne Klatten (Đức)
Tài sản: 19,6 tỷ USD
Xếp hạng: 38
Nguồn tài sản: BMW, dược
phẩm
Nhiều năm qua, Susanne
Klatten đã bí mật nhận được thêm
cổ phần hãng xe BMW từ mẹ của
mình - bà Johanna Quandt. Tuy
nhiên, việc này chỉ được công bố khi
bà Quandt qua đời năm ngoái. Ngoài
ra, Klatten còn là cổ đông của hãng
dược phẩm - hóa chất Atlana với
doanh thu hàng năm 2 tỷ USD.

7. Abigail Johnson (Mỹ)
Tài sản: 13,1 tỷ USD
Xếp hạng: 65
Nguồn
tài
sản:
Fidelity
Investments
Từ tháng 8/2012, Abigail
Johnson là Chủ tịch Fidelity
Investments, công ty chuyên quản lý
tài sản, môi giới, tiền lương hưu và
các dịch vụ tài chính khác. Đến năm
2014, bà đã thay cha nắm chức
CEO tại đây.

6. Laurene Powell Jobs (Mỹ)
Tài sản: 16,7 tỷ USD
Xếp hạng: 44

8. Charlene de Carvalho
Heineken (Hà Lan)
Tài sản: 12,3 tỷ USD
Xếp hạng: 76
Nguồn tài sản: Heineken

Charlene de Carvalho Heineken
trở thành một trong những người
phụ nữ giàu nhất thế giới nhờ thừa
hưởng 25% cổ phần tại Heineken từ
cha mình - Freddy Heineken cách
đây hơn 10 năm.

10.
Massimiliana
Aleotti (Italy)

Landini

Tài sản: 10,1 tỷ USD
Xếp hạng: 102
9. Iris Fontbona (Chile)
Tài sản: 11,1 tỷ USD
Xếp hạng: 101

Nguồn tài sản: hãng dược phẩm
Menarini
Minh Châu (theo Forbes) /
http://kinhdoanh.vnexpress.net

Nguồn tài sản: Khai mỏ
_____________________________

Toång keát Ñeà aùn

HÔN 9.000 PHUÏ NÖÕ COÙ VIEÄC LAØM
làm giai đoạn 2010 - 2015” (Đề án
295).

ừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ
chức Hội nghị tổng kết Đề án
“Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc

V

Qua 5 năm triển khai Đề án, với
tinh thần quyết tâm, chủ động và
sáng tạo của các cấp Hội, sự phối
hợp giữa các ngành, các mục tiêu
của Đề án đều đạt và vượt chỉ tiêu
so với kế hoạch đề ra. Các cấp Hội
phụ nữ đã phối hợp với các Trung
tâm dạy nghề tổ chức 377 lớp dạy
nghề cho 11.953/10.000 lao động nữ
(vượt 120% kế hoạch đề ra). Kết

quả 9.039 lao động nữ có việc làm
đạt 75% (kế hoạch 70%). Thông qua
Đề án góp phần tăng tỷ lệ lao động
nữ được đào tạo nghề, nâng cao
chất lượng, hiệu quả cạnh tranh của
lao động nữ; giải quyết việc làm,
phát huy vai trò của phụ nữ trong
lĩnh vực kinh tế, thực hiện tốt mục
tiêu nâng cao thu nhập cho lao động
nữ, giúp xóa đói, giảm nghèo và
nâng cao vị thế cho phụ nữ.
Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án
từng lúc, từng nơi thiếu đồng bộ nên
hiệu quả chưa cao. Một số chị em
chưa nhận thức được tầm quan
trọng của việc học nghề tạo việc làm
ổn định; đối với các chị em vùng
đồng bào dân tộc thiểu số việc tiếp
thu học nghề còn chậm, còn trông

chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước…
Trong giai đoạn 2016 - 2020, các
cấp Hội sẽ tập trung các hoạt động
tư vấn, thông tin về thị trường lao
động, hội chợ lao động việc làm;
phối hợp triển khai chương trình dạy
nghề cho lao động nữ nông thôn,
phụ nữ tàn tật; Đẩy mạnh khai thác
các nguồn vốn vay thông qua các dự
án để giúp phụ nữ vay vốn học
nghề, tìm việc làm ổn định, phát triển
kinh tế; phát hiện, nhân rộng các mô
hình điển hình về học nghề, tạo việc
làm…
Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng
giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong
triển khai thực hiện Đề án.
M.V / Báo Bình Thuận
_____________________________

Forbes baàu baø Kim Ngaân:

Ngöôøi phuï nöõ aûnh höôûng nhaát Vieät Nam
Tại Việt Nam, một trong những
danh sách của Forbes được chú ý
nhất là Danh sách phụ nữ ảnh
hưởng nhất Việt Nam 2016.
Người đầu tiên trong danh sách
này là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - ủy
viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH.
Forbes giới thiệu sơ lược về
người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt
Nam 2016:

ạp chí Forbes vừa công bố các
danh sách “Những người giàu
nhất thế giới, “Những người ảnh
hưởng nhất”...

T

“Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái
đắc cử ủy viên bộ Chính trị Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam khóa 12 vào tháng 1/2016.
Trước đó, tại hội nghị Trung
ương Đảng lần thứ 7 khóa 11 diễn

ra vào tháng 5/2013, Phó chủ tịch
Quốc hội khóa 13 - bà Nguyễn Thị
Kim Ngân được bầu bổ sung vào Bộ
Chính trị.
Tính đến thời điểm được bầu bổ
sung vào Bộ Chính trị lần đầu (năm
2013), bà Ngân đã kinh qua công tác
quản lý từ địa phương đến trung
ương, trải đều trên các lĩnh vực kinh
tế - tài chính, thương mại và lao
động - xã hội. Với trọng trách đó, bà
Ngân là người phụ nữ có ảnh hưởng
lớn tại Việt Nam hiện nay”.
Trước đó, bà Ngân đã giữ nhiều
chức vụ quan trọng khác như Giám
đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ
trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy
Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội...
Danh sách 20 người phụ nữ
ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes
Việt Nam bình chọn có nữ chính
khách, nữ doanh nhân nổi tiếng, nhà

nghiên cứu khoa học, xã hội, giáo
dục.
Trong danh sách này, có bà
Tòng Thị Phóng - ủy viên Bộ Chính
trị, bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ
Chính trị, Trưởng Ban Dân vận TƯ;
bà Nguyễn Phương Nga, Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt
Nam tại LHQ, Nguyễn Thị Ánh Viên vận động viên bơi lội, bà Hà Thị
Thúy - Phó Viện trưởng Viện di
truyền nông nghiệp (Bộ NN&PTNT);
các nữ doanh nhân như bà Mai Kiều
Liên, Nguyễn Thị Phương Thảo,
Thái Hương…
Tạp chí Mỹ Forbes ra mắt phiên
bản tiếng Việt từ tháng 6/2013.
Hiện tại, Forbes có 425.000 bản
in phát hành ở châu Á, 50 triệu lượt
truy cập trực tuyến mỗi tháng trên
toàn cầu.
Theo Minh Thư - Thái An /
Vietnamnet

_____________________________

“Đ

ề án tuyên truyền, giáo dục
phẩm chất đạo đức phụ nữ
Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa –
hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt Đề án
343) được triển khai rộng rãi đến các
tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Với
những cách làm hay, sáng tạo, Chi
hội Phụ nữ khu phố Lâm Hòa - thị
trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận
Bắc) đã chuyển tải được những nội
dung, kiến thức cơ bản về phẩm
chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời
kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa
(CNH - HĐH) đất nước đến chị em

phụ nữ, từ đó góp phần tạo dựng
hình ảnh người phụ nữ Việt Nam
hiện đại.
Chi hội Phụ nữ khu phố Lâm
Hòa có 324 hội viên/410 phụ nữ, đời
sống của chị em chủ yếu sống bằng
nghề nông. Trước thực trạng một bộ
phận phụ nữ trình độ còn thấp, chưa
vượt qua khỏi định kiến giới, những
trở ngại của bản thân, dám nghĩ,
dám làm, dám tin vào khả năng
thành công của mình… Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh đã chọn Chi hội Phụ nữ
khu phố Lâm Hòa làm điểm để triển

khai mô hình “Tổ phụ nữ tuyên
truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức
phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH –
HĐH đất nước”. Mô hình được thành
lập và đi vào hoạt động từ tháng
4/2012 với sự tham gia của 50 thành
viên là những tuyên truyền viên tích
cực. Mô hình được duy trì sinh hoạt
đều đặn định kỳ hàng tháng để
tuyên truyền các nội dung của đề án
gắn với cuộc vận động gia đình “5
không, 3 sạch”, “Gia đình hạnh
phúc” và phong trào thi đua “Chung
sức chung lòng xây dựng nông thôn
mới”… Trong đó, Chi hội Phụ nữ khu
phố Lâm Hòa đã chọn 4 phẩm chất,
đạo đức truyền thống tốt đẹp của
người phụ nữ Việt Nam là “Tự tin, tự
trọng, trung hậu, đảm đang” làm nội
dung chính để tuyên truyền, học tập,
rèn luyện trong toàn thể cán bộ, hội
viên phụ nữ. Bằng nhiều hình thức
tuyên truyền khác nhau nhưng trọng
tâm là áp dụng hình thức sân khấu
hóa bằng cách xây dựng kịch bản,
tiểu phẩm, đặt câu hỏi xử lý tình
huống, tổ chức hái hoa dân chủ…
nhằm giúp chị em dễ hiểu, dễ nhớ
các nội dung cần tuyên truyền.
Thông qua kịch bản “Ý thức vệ
sinh môi trường”, các thành viên
trong tổ “Tổ phụ nữ tuyên truyền,
phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt
Nam thời kỳ CNH – HĐH đất nước”
khu phố Lâm Hòa đã dựng lại cảnh
một phụ nữ chưa vào tổ chức hội,
thiếu ý thức trong việc xả rác bừa
bãi ở nơi công cộng. Nhờ sự tuyên
truyền của các thành viên trong tổ,
chị đã nhận ra được việc làm sai của
mình, từ đó thực hiện đổ rác đúng
nơi quy định và tự nguyện tham gia
vào tổ chức hội để được nắm bắt
các quy định pháp luật, chính sách

của Nhà nước cũng như tham gia
các phong trào hội. Ngoài ra, chi hội
còn xây dựng nhiều kịch bản tuyên
truyền về phòng chống tệ nạn ma
túy, an toàn giao thông… Đồng thời,
các thành viên trong tổ đã tích cực
vận động giúp chị em hội viên tự tin
vào bản thân trong giao tiếp ứng xử,
mạnh dạn bày tỏ quan điểm, chính
kiến tại các cuộc họp, trước đám
đông và truyền đạt những kiến thức
trong nuôi con tốt – dạy con ngoan…
đã tạo chuyển biến tích cực trong
nhận thức và thay đổi hành vi của
chị em. Bà Lê Thị Lại – Chi hội
trưởng Chi hội phụ nữ khu phố Lâm
Hòa cho biết: Qua 5 năm thực hiện
mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền,
giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ
Việt Nam thời kỳ CNH – HĐH đất
nước” đến nay đã thu hút 60 thành
viên tham gia. Thông qua mô hình
đã giúp chị em khu phố Lâm Hòa
xóa bỏ dần thói quen mặc cảm, tự ti
trong cuộc sống, nhiệt tình đoàn kết,
giúp nhau phát triển sản xuất, ổn
định cuộc sống và tham gia tích cực
các phong trào do địa phương phát
động. Từ đó, góp phần xây dựng
hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt
Nam hiện đại “Tự tin – tự trọng –
trung hậu – đảm đang”.
Ghi nhận những đóng góp trên,
mới đây Trung ương Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam đã tặng bằng khen
cho Chi hội Phụ nữ khu phố Lâm
Hòa vì đạt thành tích xuất sắc trong
công tác tuyên truyền, giáo dục
phẩm đạo đức phụ nữ Việt Nam thời
kỳ CNH – HĐH đất nước” giai đoạn
2011 – 2015.
Thanh Thủy /
http://www.baobinhthuan.com.vn

ới chị Trang, tinh thần và thái độ
mỗi phút giây khi bố mẹ giao tiếp
khi ở bên con rất quan trọng.

V

Họ tên con: Nguyễn Thiện Jordi Khôi
(Nickname: Subi)
Họ tên mẹ: Đoàn Phạm Hà Trang
Tuổi: 29
Học vấn: Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế
Nơi sống: Sydney
Sở thích: Tìm hiểu, chăm sóc và
nuôi dạy các em bé; ghi lại những ngày
con lớn và được lớn cùng con.
Quan điểm nuôi dạy con: "Để con an
nhiên tự chủ - tự lập - tự tin lớn, là chính
mình trên mỗi bước con đi".

Là một mẹ Việt sinh con và nuôi
dạy con ở trời Tây, chị Đoàn Phạm
Hà Trang cũng như nhiều mẹ Việt,
thường xuyên học hỏi những kinh
nghiệm hay để nuôi dạy con. Chị đặc
biệt coi trọng việc giao tiếp với bé
Subi và luôn thể hiện việc mình tôn
trọng con cái qua từng ngôn ngữ
hàng
ngày.
Chính vì thế, ngay từ khi Subi còn
nhỏ, chị đã luôn tuân thủ những
nguyên tắc giao tiếp với con nhất
định. Chị lúc nào cũng có suy nghĩ:
"Hãy nói chuyện với con như cách
mà bố mẹ muốn người khác nói
chuyện với mình".
Câu chuyện đáng suy ngẫm chị
chia sẻ dưới đây cũng là cách chị
đang áp dụng hàng ngày để hoàn
thiện hơn việc giao tiếp với con:
Trên đường về trường đón Subi
chiều nay, ngồi cùng trên bus là bốn
mẹ con nhà nọ. Cô gái làm mẹ còn

khá trẻ, tóc buộc sau, môi bấm hai
khuyên. Ba bé, bé chị mặc bộ đồng
phục của trường tiểu học đối diện
trường Subi; bé trai thứ hai tầm 4
tuổi, sau vai hay đeo một chú voi
nhỏ, có dây dài để mẹ có thể cầm,
giữ em không chạy lung tung; bé bé
nhất nằm trong xe đẩy.
Cũng chẳng có gì đáng chú ý,
nếu không phải vì hai ngày liên tiếp
mình đều cùng ngồi với họ trên một
chuyến xe bus và thái độ cùng cách
nói của cô gái với các con của chính
mình đều như nhau khiến mình
không thể rời mắt khỏi họ. Cô nói to,
mệnh lệnh với những đứa trẻ: “Ngồi
xuống!”, “Ngồi xuống ngay!”, “Im đi!”.
Câu cuối cùng cô kèm thêm trợn mắt
và hai hàm răng nghiến chặt vào
nhau để nhấn mạnh.

Chị Trang và bé Subi.

Một câu chuyện khác, cách đây
không lâu, khi mình cùng Subi vào
khu vực ăn uống của một trung tâm
thương mại. Hai mẹ con đang ăn,
Subi chỉ vào cái cánh gà, mẹ chưa

kịp đưa, em hét lên. Một lúc sau em
lặp lại y như lần trước. Sau mỗi lần
ấy, Subi nhận được cái lườm sắc
như dao, cùng thái độ khó chịu và
cau mày của hai mẹ con bàn bên.
Bà mẹ tầm ngoài 50 và cô gái chắc
cũng 20 trở ra.
Lần thứ hai khi họ tỏ thái độ
như vậy, mình bế Subi bước về phía
họ. Trên đường đi, mẹ dặn Subi: “Vì
con hét làm ảnh hưởng đến mẹ con
bác ấy, nên mẹ con mình sẽ sang
xin lỗi họ nhé!”. Bế Subi tiến gần đến
họ, mình nói: “Tôi là mẹ em bé bàn
bên vừa hét làm ảnh hưởng đến mẹ
con chị. Vì cháu chưa biết nói nên
tôi thay cháu xin lỗi chị. Tôi cảm thấy
chị và con gái chị đang rất tức giận
qua cái lườm ấy, nhưng thái độ chị
dành cho cháu hơi quá. Tôi không
muốn cháu lớn lên, cũng sẽ lườm và
giận dữ như vậy với những người
xung quanh, đặc biệt là với người
lạ.”. Nói xong, mẹ nói Subi tạm biệt
hai mẹ con bác ấy quay trở lại bàn.
Đương nhiên, sau ấy mẹ có giảng
giải cho Subi về việc Subi đã làm.
Một lúc sau, họ sang bàn mình,
xin lỗi hai mẹ con và cúi người, để
cùng cao tầm Subi, nói xin lỗi Subi
và mong Subi đừng để bụng.
Hai câu chuyện về cách ứng xử,
lời nói và cách nói với những đứa
trẻ. Với mình, mình luôn nói chuyện
với Subi như cách mình muốn người
khác nói với mình. Và nói với con
mọi chuyện có thể, ở mọi lúc, mọi
nơi cho phép.
Một vài "nguyên tắc" chị Trang
thường áp dụng khi nói chuyện với
con:
1. Nói với con chậm rãi, nhẹ
nhàng, từ tốn

Mình luôn diễn giải cho Subi
hiểu vì sao nên thế này mà không
phải thế kia. Câu nói có thể dài, từ
có thể khó, nhưng nhất định phải nói
từ từ, rành rọt và nhẹ nhàng. Mức
độ của thái độ biểu hiện có thể tăng
dần từ nhẹ nhàng đến nghiêm nghị
nhưng không dùng độ to nhỏ của lời
nói để mắng mỏ hay trì triết con.

Chị Trang bắt đầu giao tiếp với con từ
khá sớm.

2. Dùng NÊN thay cho PHẢI
Không ai muốn nghe người
khác ra lệnh cho mình. Thế nên
mình luôn làm theo hướng khuyên
Subi chứ không phải là mệnh lệnh
cho con. Trong trường hợp bắt buộc
dùng “phải”, cũng sẽ dùng với một
thái độ mềm mỏng. Cùng một nghĩa
như nhau, nhưng hai cách nói là hai
thái độ khác nhau và đương nhiên
mức độ truyền tải để được kết quả
như ý sẽ khác nhau.
3. Nói chuyện với con mọi lúc
có thể
Mình luôn dặn Subi nên thế nào
khi nước mũi chảy trên lớp,… (trên
đường đi), kể Subi nghe một ngày
của mẹ ra sao khi Subi đến
trường,… (trên đường về). Con học
được rất nhiều từ và cách nói qua
những lúc như vậy.

4. Cho con làm quen với
“CẢM ƠN” và “XIN LỖI” quan
những nhỏ nhặt hàng ngày
Khi đã dạy Subi tự lập, mình
vẫn nói cám ơn con khi con làm
được những việc đó: “Mẹ cảm ơn
Subi nhé! Subi cất giầy cho mẹ gọn
gàng quá!”,… và mình cũng nói xin
lỗi con, khi mẹ làm điều ngược lại
với những cái mẹ chỉ con hàng ngày,
ví dụ: khiSubi tự leo cầu thang, giữa
chừng mẹ muốn đi nhanh hơn vì có
nồi nước sôi đang đợi trên nhà: “Mẹ
xin lỗi Subi nhé, hôm nay mẹ bế
Subi một hôm lên cầu thang, vì nước
mẹ đun trên nhà đang sôi quá rồi,
không lên nhanh thì cạn nước mất.
Mai Subi lại tự đi cầu thang giỏi
nhé!”.

điểm này không ít so với điều kiện
tiếp xúc ngôn ngữ hạn hẹp. Và đặc
biệt, Subi nói từ nào, rõ, đúng và
không hề ngọng.
6. Diễn giải mọi điều
Mình luôn diễn giải cho con mọi
chuyện bất kể Subi thời điểm ấy bao
nhiêu tháng. Mình không coi Subi
như một em bé mà là coi con như
một người bạn. Mình cũng không coi
thường con, hay có suy nghĩ nói con
sẽ chẳng hiểu mình nói gì, mà sẽ nói
với con chẳng sợ chút rào cản ngôn
ngữ nào. Mình làm với Subi việc này
khi Subi còn trong bụng mẹ từ 5
tuần. Và trong suốt quá trình nuôi
Subi đến giờ, rõ ràng những gì Subi
thể hiện ra cho mình thấy, con hiểu
hết những gì mẹ tâm sự.

Mình luôn tạo cơ hội để Subi
làm quen với việc biết nói "cảm ơn"
và "xin lỗi" khi cần thiết để Subi
không chỉ biết nhận mà còn biết bày
tỏ sự cảm kích khi được nhận cái
người khác làm cho mình và cũng
để Subi biết lên tiếng khi mình chưa
đúng chứ không phải yên lặng và coi
như thế là xong. Một chữ “ạ” của
một em bé chưa biết nói cũng là cảm
ơn, và nó làm ấm lòng biết bao
“người mang ơn” đến cho mình.
5. Nói chuẩn từng từ với con
Mình không bao giờ nựng Subi
theo kiểu: “Tó" con của mẹ đây rồi”
hay “con hị con ghét quá đi”,… Mình
luôn nói từ nào chính xác từ ấy. Có
thể yêu bằng ngôn ngữ nhưng
không yêu bằng cách biến đổi độ
chính xác của ngôn từ. Subi 21
tháng, ở một môi trường chỉ tiếp xúc
với tiếng mẹ đẻ ở nhà với bố mẹ, thi
thoảng là bạn của bố mẹ nhưng
lượng từ Subi nói được tính đến thời

Thái độ và tinh thần khi giao tiếp với
con là điều rất quan trọng.

7. Nói đúng với con những gì
đang diễn ra
Không vì muốn dỗ dành con mà
giải thích cho con những cái chưa
đúng với thực tế. Có lần xế chiều,
Subi khóc đòi mẹ bế. Bà nội đang
nói chuyện qua điện thoại với Subi
thấy vậy, thay vì giải thích hoặc đánh
lạc hướng con thì bà nói: "Ô bố về
kìa Subi kìa!" Ngay lập tức mình

phải bảo bà, bà đừng nói thế ạ. Subi
nghe bà nói hớn hở chạy ra cửa
nhưng không có bố. Subi khóc nức
nở. Mẹ đành nói với Subi: "Bà nói
chuyện qua điện thoại nên nghe
nhầm con ạ. Bố một lát nữa là về với
Subi rồi. Tí bố đi làm về bố bế Subi
nhé!".
Subi vui vẻ ra vẽ, quên tiệt
chuyện lúc nãy đang muốn mẹ bế và
chấp nhận việc bố chưa về một cách
bình thường. Subi học được cách
nói chính xác, đối diện và vui vẻ
chấp nhận thực tế qua mỗi lần như

thế. Con không được ăn kem vì kem
ngọt, không tốt cho sức khoẻ chứ
không phải vì ông ộp đến kìa, ông
không cho ăn đâu, sợ lắm.
Ngôn ngữ con dùng, cách biểu
đạt con thể hiện và tính cách con
hình thành qua những va chạm hàng
ngày. Chuẩn bị cho con một tương
lại tốt, tiền bạc là thứ quan trọng
lắm, song với mình, quan trọng hơn
cả là thời gian và chất lượng thời
gian dành cho con; là tinh thần, thái
độ mỗi phút giây bố mẹ bên con.
Theo Trí Thức Trẻ

