
 

 

ại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp 
hành Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) 

khóa XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) diễn ra 
chiều 8/3. 31 đồng chí được bầu làm 
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội 
LHPNVN khóa XII. Đồng chí Nguyễn 
Thị Thu Hà, tiếp tục được bầu giữ chức 
Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ 
tịch Hội LHPNVN. 

Đồng thời, các đại biểu đã thảo 
luận, biểu quyết số lượng, cơ cấu ủy 
viên Đoàn Chủ tịch. Theo đó, Hội nghị 
thống nhất số lượng là 33 ủy viên, tiến 
hành bầu 31 ủy viên, 2 ủy viên thuộc 

Trung ương hội sẽ được bầu bổ sung 
theo Điều lệ Hội. 

Kết quả, 100% Ủy viên Ban Chấp 
hành có mặt tại Hội nghị đã bầu 31 
đồng chí  vào Đoàn Chủ tịch Trung 
ương Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2017-
2022. 

Sau khi nghe chủ tọa Hội nghị báo 
cáo về nhân sự để bầu Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII, 
Hội nghị đã tiến hành thảo luận, ứng 
cử, đề cử nhân sự.  

Tiếp đó, 100% đại biểu có mặt đã 
bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà là 
Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII, nhiệm 
kỳ 2017-2022. 

Đồng thời các đại biểu đã bầu 4 
đồng chí: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, 
Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết 
làm Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khóa 
XII. 

100% Ủy viên Ban Chấp hành có 
mặt tại Hội nghị đã biểu quyết thông 
qua các biên bản bầu cử Đoàn Chủ 
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tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội 
khóa XII. 

Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội 
LHPNVN khóa XII gồm Chủ tịch và 4 
Phó Chủ tịch. Dưới đây là tiểu sử các 
đồng chí lãnh đạo Hội. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà 

* Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn 
Thị Thu Hà 

- Ngày sinh: 27/5/1970 

- Quê quán: Xã Ninh Tiến, huyện 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam. 

- Trình độ chuyên môn: PGS.TS 
Tâm Lý học. 

- Trình độ lý luận chính trị: Cử 
nhân 

 

Đồng chí  Bùi Thị Hòa 

* Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi 
Thị Hòa 

- Ngày sinh: 15/4/1965 

- Quê quán: Xã Tân Lập, huyện 
Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Luật; Tiến sĩ Triết học. 

- Trình độ chính trị: Cử nhân. 



 

Đồng chí Trần Thị Hương 

* Phó Chủ tịch Hội LHPNVN 
Trần Thị Hương 

- Ngày sinh: 3/9/1962 

- Quê quán: Xã Hưng Thông, 
huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội 
LHPNVN 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Ngữ văn; Thạc sĩ Quản lý giáo dục. 

- Trình độ lý luận chính trị: Cử 
nhân 

 

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên 

* Phó Chủ tịch Hội LHPNVN 
Hoàng Thị Ái Nhiên 

- Ngày sinh 10/2/1961 

- Quê quán: Xã Phong Hóa, huyện 
Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

- Chức vụ Phó Chủ tịch Hội 
LHPNVN. 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Lịch sử 

- Trình độ lý luận chính trị: Cử 
nhân 



 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết 

* Phó Chủ tịch Hội LHPNVN 
Nguyễn Thị Tuyết 

- Ngày sinh: 4/12/1959 

- Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội 
LHPNVN 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Văn hóa; Thạc sĩ Khoa học Xã hội 
Nhân văn 

- Trình độ lý luận chính trị: Cử 
nhân 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ 
TỊCH TW HỘI LHPN VIỆT NAM KHÓA 
XII 

1. Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc 
hội, Chủ tịch  

2. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch 

3. Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch 

4. Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ 
tịch 

5. Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ 
tịch 

6. Nguyễn Thanh Cầm - Trưởng 
Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội 
LHPN Việt Nam 

7. Phạm Thị Hương Giang - Giám 
đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 
TW Hội LHPN Việt Nam 

8. Nguyễn Thị Thục Hạnh - Tổng 
Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội 
LHPN Việt Nam 

9. Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng 
Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội 
LHPN Việt Nam 

10. Bùi Thị Hồng - Trưởng Ban Tổ 
chức, TW Hội LHPN Việt Nam 



11. Nguyễn Thị Minh Hương - 
Trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN 
Việt Nam 

12. Nguyễn Thị Hoa Lệ - Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt 
Nam 

13. Dương Thị Ngọc Linh - Tổng 
Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô 
TNHH một thành viên Tình thương, TW 
Hội LHPN Việt Nam 

14. Nguyễn Thị Hoài Linh - 
Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN 
Việt Nam 

15. Nguyễn Thị Tuyết Mai - 
Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội 
LHPN Việt Nam 

16. Khúc Thị Hoa Phượng - Giám 
đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, TW Hội 
LHPN Việt Nam 

17. Hồ Thị Quý - Trưởng Ban Hỗ 
trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội 
LHPN Việt Nam 

18. Trần Thu Thuỷ - Chánh Văn 
phòng, TW Hội LHPN Việt Nam 

19. Trương Thị Thu Thuỷ - Ủy viên 
BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, 
Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW 
Hội LHPN Việt Nam 

20. Nguyễn Hải Vân - Ủy viên 
BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, 
Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt 
Nam, TW Hội LHPN Việt Nam 

21. Nguyễn Thị Ngọc Yến - 
Trưởng Ban Công tác phía Nam, TW 
Hội LHPN Việt Nam 

22. Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành 
phố Hồ Chí Minh 

23. Phạm Thị Tố Hải - Tỉnh ủy 
viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ viên BCH 
TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai 

24. Trần Thị Phương Hoa - Đại 
biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Đại biểu 
HĐND thành phố, Uỷ viên ĐCT TW Hội 
LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Hội 
LHPN thành phố Hà Nội 

25. Diệp Thị Thu Hồng - Thành ủy 
viên, Uỷ viên ĐCT TW Hội LHPN Việt 
Nam khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN thành 
phố Cần Thơ 

26. Lò Thị Luyến - Đại biểu Quốc 
hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, 
Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam 
khoá XI, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện 
Biên 

27. Hoàng Thị Hạnh - Phó Trưởng 
Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy viên BCH TW 
Hội LHPN Việt Nam khóa XI 

28. Nguyễn Thị Phương Hoa - Ủy 
viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Tài Nguyên và Môi trường, Ủy viên 
BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI 

29. Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên 
Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy 
viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa 
XI 

30. Huỳnh Thị Xuân Lam - Ủy viên 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng 

31. Lương Ngọc Trâm - Thẩm 
phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành 
viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân 
dân Tối cao 

Theo http://baochinhphu.vn 



goài ngày 8/3 là ngày Quốc tế 
Phụ nữ, phụ nữ Việt Nam còn 
có một ngày lễ riêng dành cho 

mình đó là ngày 20/10. Đây là ngày 
trọng đại tôn vinh phái đẹp trên cả 
nước. 

Lịch sử Việt Nam mãi còn vang 
danh những tấm gương phụ nữ anh 
hùng, trung kiên, bất khuất đứng lên 
chiến đấu với kẻ thù xâm lược, giành 
lại tự do như Bà Trưng, Bà Triệu; Nữ 
tướng Bùi Thị Xuân, Bà Nguyễn Thị 
Định, Chị Út Tịch,... 

 

Cùng dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến 
những người phụ nữ nhân ngày 8/3 

Nói đến sự ra đời của ngày Phụ 
nữ Việt Nam, phải bắt đầu từ năm 1927 
những tổ chức quần chúng bắt đầu 
hình thành và thu hút đông đảo tầng 
lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông 
Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học 
nghề và các tổ chức có tính chất riêng 
của giới nữ như: 

- Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn 
Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, 
Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng 
Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh 
niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị 
tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề 
đăng ten và học chữ. 

 

Hình ảnh Bà Trưng đã đi vào thơ ca như 
những biểu tượng đẹp nhất là biểu tượng 
cho người phụ nữ Việt Nam kiên cường bất 
khuất. 

- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị 
Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, 
Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở 
trường nữ học Đồng Khánh. 

 

Nguyễn Thị Minh Khai một trong những nữ 
anh hùng của Việt Nam trong kháng chiến 
chống thực dân Pháp. 
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- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị 
Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, 
Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội 
đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với 
chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên 
thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh. 

- Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản 
Đông Dương thành lập. Cương lĩnh 
đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ 
bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ 
nữ là lực lượng quan trọng của cách 
mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải 
phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng 
phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham 
gia các đoàn thể cách mạng (công hội, 
nông hội) và thành lập tổ chức riêng 
cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp 
phụ nữ tham gia cách mạng. 

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, 
Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi 
tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) 
chính thức được thành lập, để đánh 
dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 
10 hằng năm làm ngày truyền thống 
của tổ chức này, đồng thời cũng xem 
đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ 
Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt 
Nam". 

Trước năm 1975 tại miền Nam 
Việt Nam, dưới chính thể Việt Nam 
Cộng Hòa, Ngày Phụ nữ Việt Nam 
cũng là ngày tưởng niệm Hai Bà Trưng 
vào ngày 6 tháng 2 âm lịch. 

Theo https://ngoisao.vn 
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inh 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-
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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. 

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. 

 

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

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. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi chị em dân 
công lao động đào mương chống hạn ở Từ 
Liêm, Hà Nội, ngày 16/12/1958 

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. 

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.  

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho đại 
biểu có nhiều thành tích tại Đại hội Những 
người xuất sắc trong phong trào "Ba đảm 
đang" của phụ nữ Thủ đô ngày 2/12/1965 

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 

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng 

________________________________ 

ới phương châm “Lấy phụ nữ 
làm trọng tâm”, “Nơi nào có phụ 
nữ, nơi đó có hoạt động Hội”. Do 

vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh 
đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội 
thường xuyên đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động theo hướng 
xây dựng các mô hình phù hợp với 
từng vùng, từng lĩnh vực, sở thích của 

phụ nữ để thu hút phụ nữ vào tổ chức 
Hội. 

Trong 7 nhóm mô hình phụ nữ 
trên các lĩnh vực thì nhóm mô hình 
“Học tập và làm theo Bác” không 
ngừng nhân rộng và ngày càng được 
đông đảo cán bộ, phụ nữ trong tỉnh tích 
cực tham gia. Bởi đây là mô hình mang 
tính nhân văn sâu sắc, không chỉ giáo 
dục tính tiết kiệm, nâng cao ý thức, 

V 



trách nhiệm của hội viên phụ nữ đối với 
cộng đồng mà còn phát huy truyền 
thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “lá 
lành đùm lá rách”. Với mục đích thực 
hiện có hiệu quả việc học tập và làm 
theo Bác ngày càng đi vào thực chất 
bằng những việc làm cụ thể trong hoạt 
động công tác Hội và trong mỗi việc 
làm của hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội 
phụ nữ đã thành lập được 1.353 tổ 
“Tiết kiệm”/28.395 thành viên, 380 tổ 
“Hũ gạo tình thương”/ 11.497 thành 
viên, 235 tổ “Nuôi heo đất”/5.451 thành 
viên nhằm phát động trong hội viên, 
phụ nữ tiết kiệm và giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong 
cuộc sống. Thông qua những mô hình 
này đã giúp được 7.299 hội viên, phụ 
nữ thoát nghèo. 

 

Mô hình “Hũ gạo tình thương” tại huyện 
Đức Linh.  

Qua thực hiện các mô hình, đến nay 
các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thành 
lập 4.386 câu lạc bộ, tổ với 111.302 
thành viên thuộc 7 nhóm mô hình. Cụ 
thể gồm: nhóm mô hình thực hiện “Học 
tập và làm theo Bác”, “phát triển kinh tế”, 
“nhóm văn hóa – xã hội”, “xây dựng gia 
đình hạnh phúc”, “bảo vệ môi trường”, 
“quốc phòng an ninh”, “xây dựng tổ chức 
hội vững mạnh”. 

Điển hình thực hiện tốt những mô 
hình “Học tập và làm theo Bác” có Hội 
LHPN huyện Hàm Thuận Bắc. Hội đã 
chỉ đạo 18/18 cơ sở Hội xây dựng và 
nhân rộng các mô hình làm theo Bác 
phù hợp với điều kiện của địa bàn. Qua 

đó, đã tiết kiệm được 953 triệu đồng và 
25 tấn gạo giúp hơn 3.000 lượt gia đình 
hội viên phụ nữ khó khăn, neo đơn. 
Đồng thời, nhận đỡ đầu học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 21 “Mái 
ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo… 
Từ đó đã chăm lo tốt hơn đời sống vật 
chất lẫn tinh thần cho hội viên phụ nữ 
nghèo, gia đình chính sách đáp ứng 
nhu cầu, nguyện vọng và những bức 
xúc của đa số hội viên phụ nữ. Hay 
như Hội Phụ nữ xã Tân Thắng (Hàm 
Tân) đã xây dựng mô hình “Hũ gạo tình 
thương” với phương châm ai có gạo thì 
ủng hộ gạo, ai có tiền thì ủng hộ tiền 
tùy theo tấm lòng của mỗi người để 
giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó 
khăn, neo đơn trên địa bàn xã. Sau đó, 
Hội đã triển khai, phát động nhân rộng 
mô hình “Hũ gạo tình thương” đến 7/7 
thôn trong xã với hình thức sáng tạo 
hơn. Ngoài ủng hộ gạo, tiền, hội viên 
phụ nữ và nhân dân còn vận động các 
mạnh thường quân ủng hộ bằng các 
mặt hàng thiết yếu như mì tôm, dầu ăn, 
bột ngọt… Hàng tháng đến ngày sinh 
hoạt hội, các thành viên mang theo 1 
kg gạo đóng góp vào hũ gạo tình 
thương của hội phụ nữ xã. Số gạo và 
các mặt hàng thiết yếu gom được sẽ 
trao cho những đối tượng có hoàn cảnh 
khó khăn, người già neo đơn, mỗi 
người 10 kg. Chị Ngô Thị Thúy Diệu – 
Chủ nhiệm mô hình “Hũ gạo tình 
thương” xã Tân Thắng cho biết, từ mô 
hình này, hàng năm 7/7 chi hội đã thu 
góp được gần 2 tấn gạo, giúp 20 lượt 
phụ nữ nghèo góp phần giúp chị em 
khắc phục khó khăn trước mắt, từng 
bước ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo 
sợi dây gắn kết, tương thân tương trợ, 
giúp đỡ lẫn nhau của chị em phụ nữ 
dành cho những người có hoàn cảnh 
khó khăn, neo đơn, từ đó chung tay 
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội 
trên địa bàn xã.  

Thanh thủy / 
http://www.baobinhthuan.com.vn 



áng 10/10, Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam tổ chức họp báo 
nhân dịp kỷ niệm 87 năm thành 

lập Hội. Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị 
Tuyết tham dự, chủ trì buổi họp.  

 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 
họp báo nhân dịp kỷ niệm 87 năm thành lập 
Hội 

Chương trình kỷ niệm 87 năm 
thành lập Hội năm nay sẽ diễn ra với 
một chuỗi các hoạt động lớn, có ý 
nghĩa. 

Trong đó nổi bật là sự kiện Ngày 
Phụ nữ Sáng tạo năm 2017. Với chủ đề 
“Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”, 
Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm nay nhằm 
tôn vinh và biểu dương những sản 
phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, 
đồng thời nâng cao nhận thức của xã 
hội về vai trò, sự tham gia đóng góp to 
lớn của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; 
khuyến khích sức sáng tạo của phụ nữ 
xây dựng các giải pháp giải quyết 
những vấn đề thực tế của phụ nữ như: 
nhà ở, tín dụng, sinh kế và dịch vụ cơ 
bản, những yếu tố nằm ở điểm giao 
thoa giữa khả năng phục hồi và phát 
triển. 

Được phát động từ dịp 8/3, sau 
hơn 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã 
nhận được hàng trăm hồ sơ từ 54 
tỉnh/thành phố và đơn vị trực thuộcgửi 

về tham gia, trong đó Bộ Giáo dục và 
Đào tạo là đơn vị có số lượng hồ sơ 
sáng tạo tham gia nhiều nhất, chiếm 
trên 60% tổng số hồ sơ. Sau quá trình 
sàng lọc kỹ càng, Ban Tổ chức đã chọn 
được 189 sản phẩm sáng tạo và và 95 
ý tưởng, đề án sáng tạo của các cá 
nhân và tập thể vào chấm giải.Đã có 23 
sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được lựa 
chọn để tặng bằng khen và 09 ý tưởng 
tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo.  

Là tác giả sản phẩm sáng tạo 
nước rửa chén, nước lau nhà sinh học 
từ rác thải hữu có thực vật, được lựa 
chọn trao Bằng khen năm nay, chị 
Trịnh Thị Hồng, Hội từ thiện bảo vệ 
quyền trẻ em, quận Liên Chiểu, TP Đà 
Nẵng, Giám đốc công ty TNHH một 
thành viên Công nghệ sinh học Minh 
Hồng chia sẻ: “Xuất phát từ thực tế 
cuộc sống, năm 2011, tôi là chi hội 
trưởng chi hội phụ nữ khu dân cư. Một 
lần, do xe rác bị hư, 4 ngày liền không 
vận chuyển được rác ra khỏi khu vực 
khu dân cư của tôi sinh sống, rác thải 
bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm ảnh 
hưởng lớn tới đời sống của bà con. Lúc 
đó tôi suy nghĩ, giá như rác thải biến 
thành tiền sẽ có ích biết bao, lại góp 
phần bảo vệ môi trường. Từ đó, ý 
tưởng biến rác thải thành sản phẩm 
sinh học phục vụ cuộc sống nung nấu 
trong tôi. Tuy nhiên, không ai ủng hộ, 
tin tưởng ý tưởng đó của tôi, mọi người 
đều cho tôi là hão huyền, cả người thân 
trong gia đình tôi cũng vậy. Thật may 
mắn vì ý tưởng của tôi đã nhận được 
sự ủng hộ, khuyến khích và đồng hành 
của các chị Hội LHPN. Và sau 6 năm 
miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, tôi đã 
thành công cho ra mắt thị trường hai 
sản phẩm là nước rửa chén và nước 
lau nhà sinh học được làm từ các loại 
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rác hữu cơ như rau, củ, quả thừa, 
hỏng”.  

 

Chị Trịnh Thị Hồng chia sẻ với phóng viên 
báo chí về sản phẩm sản xuất từ rác thải 
hữu cơ của mình 

Được biết, hiện nay, doanh nghiệp 
của chị Hồng đang giúp cho 90 nữ 
công nhân lao động đơn thân, nhiều chị 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có việc 

làm với nguồn thu nhập ổn định từ 3-5 
triệu đồng/tháng. 

Thông tin tại buổi họp báo, bà Hồ 
Thị Quý, Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế TW Hội LHPN Việt 
Nam cho biết, 9 ý tưởng sáng tạo lọt 
vào vòng chung kết năm nay sẽ tiếp tục 
được các tác giả hoàn thiện để thuyết 
trình với Ban Giám khảo vào chiều 16 
tới, để từ đó, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 
ra những ý tưởng sáng tạo được nhận 
tài trợ hỗ trợ để hiện thực hóa ý tưởng. 
Đặc biệt, Hội LHPN Việt Nam sẽ đồng 
hành, tổ chức tập huấn cho các tác giả 
ý tưởng, giúp các chị hoàn thiện hồ sơ 
đề án, nâng cao kỹ năng trình bày về 
những điểm nổi bật trong ý tưởng sáng 
tạo của mình để thuyết trình trước Ban 
Giám khảo. 

Những sản phẩm và ý tưởng sáng 
tạo xuất sắc nhất sẽ được tôn vinh tại 
Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 
và Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017, tổ 
chức tại Hà Nội vào ngày 17/10/2017. 

http://hoilhpn.org.vn 
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hững bức ảnh dưới đây là 
những khoảnh khắc về niềm vui, 
nỗi buồn, sự mất mát, hy sinh, 

sự kiên cường, dũng cảm của những 
cô gái tuổi thanh niên đến những bà mẹ 
tóc đã bạc ở hai miền đất nước trong 
kháng chiến chống Mỹ.  

Đến triển lãm “Hai chị em- hai trận 
tuyến”, khách tham quan sẽ cảm nhận 
được những khoảnh khắc của niềm vui, 
nỗi buồn, sự mất mát, hy sinh, sự dũng 
cảm, kiên cường từ những cô gái tuổi 
thanh niên đến những bà mẹ tóc đã 
bạc ở hai miền đất nước trong kháng 
chiến chống Mỹ. 

Sau khi hiệp định Giơnevơ về lập 
lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết 
năm 1954, Việt Nam bị chia cắt làm 2 
miền. Miền Bắc được giải phóng bước 
vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội 
chủ nghĩa, là hậu phương chi viện sức 
người sức của cho tiền tuyến miền 
Nam, vừa chiến đấu chống lại các cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 
Miền Nam tiếp tục sự nghiệp đấu tranh 
thống nhất đất nước, trực tiếp đấu 
tranh chống đế quốc Mỹ. Trong hoàn 
cảnh lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, được tập hợp trong tổ chức Hội, 
phụ nữ hai miền đã có nhiều hoạt động 
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đóng góp vào sự nghiệp cách mạng 
chung của dân tộc. 

Ra đời năm 1961, Hội Liên hiệp 
phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam 
đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu tập hợp 
các tầng lớp phụ nữ. Thực hiện sáng 
tạo phương châm “hai chân, ba mũi 
giáp công”, kết hợp đấu tranh chính trị 
với vũ trang và binh vận, phụ nữ miền 
Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt 
trong các cuộc đấu tranh chính trị ở 
nông thôn và thành thị. Phụ nữ miền 
Nam mạnh mẽ đấu tranh, trở thành 
“Đội quân tóc dài” huyền thoại với sức 
mạnh níu cánh máy bay, bịt nòng đại 
bác, là niềm tự hào của dân tộc, là nỗi 
khiếp sợ của quân thù.  

 

Bức ảnh Bắc Nam sum họp do Võ 
An Khánh chụp năm 1975 tại huyện 
Hồng Dân - Bạc Liêu, nhân dịp các bà 
mẹ miền Bắc và miền Nam gặp nhau 
nhân dịp thống nhất đất nước 

Phụ nữ miền Bắc hăng hái tham 
gia phong trào "Ba đảm đang" do Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động 

3/1965: đảm đang sản xuất và công 
tác, đảm đang chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu, đảm đang gia đình. Vượt lên 
mọi khó khăn của cuộc sống thời chiến, 
với tinh thần chia lửa và “Tất cả vì miền 
Nam ruột thịt”, quyết tâm xây dựng và 
bảo vệ miền Bắc, chị em đã vươn lên 
trên mọi lĩnh vực, vừa sản xuất vừa 
chiến đấu, vừa cố gắng nỗ lực để trở 
thành những người lãnh đạo, quản lý 
giỏi. Phong trào phát triển thành cao 
trào cách mạng sôi nổi, rộng lớn, huy 
động được sự tham gia của hàng chục 
triệu phụ nữ, tạo thành nguồn sức 
mạnh vật chất và tinh thần góp phần 
đánh bại cuộc chiến tranh phá hoạt của 
đế quốc Mỹ, vừa trở thành hậu phương 
lớn của tiền tuyến miền Nam. 

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng 
dư âm về một thời lịch sử hào hùng thì 
mãi còn vang vọng. Nhân kỷ niệm 55 
năm “Đội quân tóc dài” và 50 năm 
phong trào “Ba đảm đang”, Bảo tàng 
Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo 
tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng tỉnh 
Nam Định tổ chức triển lãm Hai chị em 
- Hai trận tuyến.  

Triển lãm khai mạc sáng ngày 6/3 
tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội 
và kéo dài đến hết tháng 3/2015 tái 
hiện cuộc sống chiến đấu, lao động của 
người phụ nữ trong chiến tranh qua ký 
ức của những nhân chứng lịch sử. Đến 
với triển lãm, khách tham quan sẽ cảm 
nhận được những khoảnh khắc của 
niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát, hy 
sinh, sự dũng cảm, kiên cường từ 
những cô gái tuổi thanh niên đến 
những bà mẹ tóc đã bạc ở hai miền đất 
nước trong kháng chiến chống Mỹ. 

Một số hình ảnh xúc động tại 
triển lãm: 



 

Nữ xã viên Hợp tác xã Quang Hải, Hải Hậu, 
Hà Nam Ninh đã góp phần đưa hợp tác xã 
đạt 5 tấn thóc một héc ta 

 

Chị Nguyễn Thị Song, Mai Trung, Hiệp Hòa, 
Bắc Giang (trái) đang trao đổi kỹ thuật nuôi 
bèo hoa dâu với tổ viên 

 

Dân quân Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam 
Định bắn máy bay Mỹ, 1972  

 

Nữ dân quân Hà Thị Nhiên kéo xác máy bay 
Mỹ bên bờ biển Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam 
Định ngày 25/5/1966  

 

Nữ dân phòng trong những ngày Mỹ ném 
bom Hà Nội tháng 12/1972  



 

Dân quân Nghĩa Lâm chở xác máy bay Mỹ 

 

Vá áo cho bộ đội ngay trên trận địa 

 

Nữ sinh trường trung học Gia Long bãi 
khóa phản đối chính sách phản dân chủ đối 
với học sinh, sinh viên của chính quyền 

 

Chuẩn bị đồng khởi ở Củ Chi 1960 

 

Giờ giải lao của nữ lái xa Trường Sơn, 
Quảng Bình năm 1968 

 

Những nữ phật tử tuyệt thực ở bến Ngự, 
Huế để đấu tranh đòi Mỹ Thiệu trả tự do 
cho những người bị bắt 



 

Nữ dân quân ngoại thành Hà Nội đón con 
sau giờ trực chiến 

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc, công nhân công ty 
xây lắp Hải Phòng sinh một lần 3 con trai. 
Chồng hy sinh năm 1966, chị một mình vừa 
công tác vừa nuôi dạy con 

Nguyễn Hằng / 
http://dantri.com.vn 
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Họp báo công bố giải thưởng Phụ nữ Việt 
Nam 2017 

gày 10-10, Hội LHPN Việt Nam 
đã công bố 18 tập thể và cá 
nhân được nhận giải thưởng 

Phụ nữ Việt Nam 2017. Đây là giải 
thưởng thường niên lớn nhất dành cho 
phụ nữ Việt Nam, đánh dấu và ghi 
nhận tài năng, sức sáng tạo và sự cống 
hiến của phụ nữ trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Đại diện Trung ương hội LHPN 
Việt Nam cho biết, được nhận giải 
thưởng năm nay là các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều 
lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là ngành y 
dược với những nữ bác sĩ hết lòng vì 
người bệnh, như tập thể nữ cán bộ, 
viên chức khoa Hồi sức cấp cứu- Bệnh 
viện Chợ Rẫy, TPHCM; Tập thể nữ cán N 



bộ, hội viên phụ nữ khoa Gây mê hồi 
sức- Bệnh viên Trung ương Quân đội 
108. Bên cạnh đó, giải thưởng Phụ nữ 
Việt Nam năm nay có sự góp mặt của 
những tấm gương phụ nữ cống hiến 
không mệt mỏi vì lợi ích cộng đồng, có 
nhiều sáng kiến tạo ra công ăn việc 
làm, góp phần giải quyết những khó 
khăn cho chị em phụ nữ tại địa 
phương, ví dụ như bà Nguyễn Thị Huệ, 
Giám đốc HTX Chanh không hạt tại xã 
Trường Long, huyện Phong Điền, Cần 
Thơ… 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
cũng cho biết, lễ trao giải thưởng Phụ 
nữ Việt Nam 2017 sẽ được diễn ra 
trong dịp lễ Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt 
Nam và 87 năm thành lập Hội LHPN 
Việt Nam, dự kiến được tổ chức ngày 
17-10 tại Hà Nội. 

8 tập thể nhận giải thưởng Phụ 
nữ Việt Nam 2017 

 1. Tập thể nữ cán bộ, viên chức 
Khoa Hồi sức cấp cứu- Bệnh viện Chợ 
Rẫy, TPHCM 

2. Tập thể nữ cán bộ, hội viên phụ 
nữ khoa Gây mê Hồi sức- Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108. 

3. Tập thể nữ cán bộ, viên chức 
Trường chuyên Hà Nội- Amsterdam 

4. Tập thể nữ cán bộ, công chức, 
lao động Tổng cục Thi hành án dân sự, 
Bộ Tư pháp. 

5. Tập thể nữ cán bộ, công nhân 
lao động công ty TNHH Linh Pang –
TPHCM. 

6. Tập thể nữ cán bộ, công nhân 
lao động Công ty CPTM Thái Hưng- 
Thái Nguyên. 

7. Tập thể nữ cán bộ, viên chức 
Báo Phụ nữ Việt Nam 

8. Tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ 
huyện Ba Chẽ- Quảng Ninh. 

10 cá nhân nhận giải thưởng 
Phụ nữ Việt Nam 2017 

1. Trung tá Bùi Thị Hà- Phó trưởng 
phòng Điện tàu- Viện Kỹ thuật Quân 
chủng Hải quân. 

2. Đỗ Thúy Hà- Chủ tịch Hội 
Người mù quận Đống Đa- Hà Nội 

3. Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc 
HTX Chanh không hạt tại xã Trường 
Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ. 

4. Đặng Thị Kim Liên- Chi hội 
trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam tỉnh Quảng Bình. 

5. Nguyễn Thị Liễu- Phó hiệu 
trưởng Trường THCS Đức Trí- Q1 
TPHCM 

6. PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan- 
Trung tâm Nghiên cứu quản lý giáo 
dục- Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. 

7. Nguyễn Thị Ngọc Mai- Công 
nhân dệt Xí nghiệp bao bì Vĩnh Tuy- 
Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch. 

8. Ths Lê Như Quỳnh- Vụ trưởng, 
Phó trưởng ban Ban cải cách hiện đại 
hóa hải quan- Tổng cục Hải quan. 

9. Đại tá Nguyên Thanh Thủy- 
Trưởng phòng PA72, công an tỉnh Đắk 
Lắk. 

10. TS Hà Phương Thư- Trưởng 
phòng Vật liệu nano y sinh, Viện khoa 
học vật liệu, Viên Hàn lâm khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. 

BÍCH QUYÊN / 
Báo Sài Gòn giải phóng 



rong suốt chiều dài lịch sử, các thế 
hệ Phụ nữ Việt Nam (PNVN) đã 
đóng góp công lao to lớn vào sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây 
dựng đất nước. Lịch sử Việt Nam luôn 
ghi nhớ công ơn những tấm gương các 
nữ anh hùng kiệt xuất như: Hai Bà 
Trưng, Bà Triệu, Lê Chân, Bùi Thị 
Xuân..., những biểu tượng cho tinh thần 
yêu nước của PNVN. 

Phát huy truyền thống quật khởi của 
các nữ tướng, trong suốt hai cuộc kháng 
chiến oai hùng chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược, PNVN tiếp tục 
đóng góp sức người, sức của, hy sinh tất 
cả vì độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước. 

 

Phụ nữ Viettel tham gia nghiên cứu sản xuất 
thiết bị công nghệ. Ảnh: TRẦN THỌ . Nguồn: 
QĐND.vn  

Trong không khí những ngày tháng 
sục sôi thi đua đánh Mỹ, hưởng ứng lời 
kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 
22-3-1965, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 
Việt Nam đã phát động phong trào phụ 
nữ “Ba đảm nhiệm” với nội dung: Đảm 
nhiệm sản xuất, công tác, thay thế cho 
nam giới đi chiến đấu; đảm nhiệm gia 
đình, khuyến khích chồng con yên tâm 
chiến đấu; đảm nhiệm phục vụ chiến đấu 
và SSCĐ khi cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất quan tâm chỉ đạo phong trào và 
đổi tên phong trào thành “Ba đảm đang”, 

có ý nghĩa vừa giản dị, vừa phù hợp với 
truyền thống của PNVN, càng tăng thêm 
sức mạnh động viên, lôi cuốn mọi tầng 
lớp phụ nữ và trở thành mốc son chói lọi 
trong lịch sử phong trào PNVN. 

Do đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
cách mạng, phong trào “Ba đảm đang” 
nhanh chóng phát triển thành cao trào 
cách mạng sôi nổi, rộng lớn, huy động 
sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ 
nữ tham gia kháng chiến, kiến quốc. Với 
tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai vì 
miền Nam ruột thịt”, cùng với phong trào 
"Đồng khởi", "Đội quân tóc dài" của phụ 
nữ miền Nam, phụ nữ miền Bắc vừa trực 
tiếp cầm súng chiến đấu vừa sẵn sàng 
phục vụ chiến đấu, góp phần lập nên 
những chiến công vẻ vang; nhiều chị đã 
hy sinh oanh liệt giữa tuổi thanh xuân. 
Với vai trò người vợ, người mẹ, các chị 
đảm đang chăm lo việc gia đình, dạy dỗ 
các con trưởng thành, tận tình chăm sóc 
cha mẹ già và vẹn nghĩa thủy chung, trở 
thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn, tiếp 
thêm sức mạnh cho người chiến sĩ vững 
tay súng nơi chiến trường. Chúng ta tự 
hào thời kỳ “Ba đảm đang” đã có 42 nữ 
anh hùng, 9 đơn vị nữ anh hùng được 
tôn vinh; 1.718 chị em được thưởng Huy 
hiệu Bác Hồ; hơn 5.000 chị em là Chiến 
sĩ thi đua toàn quốc; gần 4 triệu hội viên 
đạt danh hiệu phụ nữ “Ba đảm đang”. 

Từ mốc son lịch sử ấy đến nay, đặc 
biệt trong giai đoạn Đổi mới, Hội LHPN 
Việt Nam thường xuyên có các chương 
trình hoạt động, các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua để tuyên truyền, vận 
động, cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ 
cả nước tham gia hiệu quả vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với 
một tinh thần “Ba đảm đang” mới. Phát 
huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, 
trung hậu, đảm đang" của PNVN trong 
thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa tinh thần 
"Ba đảm đang", ngày nay cán bộ, hội 

T 



viên, phụ nữ cả nước đã và đang phấn 
đấu rèn luyện các phẩm chất "tự tin, tự 
trọng, trung hậu, đảm đang", đóng góp 
tích cực, trách nhiệm, nhiệt huyết vào 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-
xã hội của đất nước và sự nghiệp bình 
đẳng giới. 

Trong gia đình, chị em thực hiện tốt 
thiên chức làm mẹ, làm vợ, tiếp tục 
khẳng định vị trí là điểm tựa tinh thần, 
gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây 
dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, đối 
với những gia đình có người thân đang 
làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chị em 
thực sự là hậu phương vững chắc, đảm 
đang thu vén, chăm lo cho cha mẹ, con 
cháu để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm 
vụ cao cả được Tổ quốc giao cho. Không 
chỉ quan tâm đến các chiến sĩ đang trực 
tiếp làm nhiệm vụ, cán bộ, hội viên và 
các cấp hội phụ nữ cả nước luôn chú 
trọng công tác hậu phương quân đội, 
chăm sóc gia đình chính sách với nhiều 
hoạt động có ý nghĩa như: Phụng dưỡng, 
chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ 
đầu, giúp đỡ con liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, 
thương binh; thăm hỏi, trao học bổng 
tặng con cán bộ, chiến sĩ LLVT... Chỉ tính 
riêng năm 2016, Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam đã vận động được 13 tỷ đồng, 
thăm hơn 6.500 Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, gia đình chính sách, thương binh, 
liệt sĩ. Cuộc vận động "Xây dựng mái ấm 
tình thương" của Hội LHPN Việt Nam đã 
phát triển ra nhiều hình thức "mái ấm 
chiến sĩ", "nhà đồng đội", xây mới và sửa 
chữa gần 20.000 ngôi nhà với tổng trị giá 
hơn 400 tỷ đồng, góp phần mang lại 
niềm vui, hạnh phúc cho chị em, cán bộ, 
chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Những mô hình như “Câu lạc bộ mẹ, vợ 
chiến sĩ”, “Phụ nữ hướng về Trường Sa", 
"Phụ nữ-hậu phương Trường Sa"… đã 
trở thành chỗ dựa tin cậy cho thân nhân 
của các chiến sĩ, giúp các anh yên tâm 
công tác. 

Không chỉ đảm đang trong vai trò ở 
hậu phương, phát huy truyền thống yêu 
nước, PNVN đã đóng góp xứng đáng 

vào việc giữ vững độc lập chủ quyền Tổ 
quốc. Phụ nữ LLVT, dân quân, tự vệ đã 
thể hiện được ý chí kiên cường và bản 
lĩnh cách mạng, sát cánh cùng đồng đội 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Dù ở vị trí công tác nào, các chị 
đều nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo 
hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động hội và 
phong trào phụ nữ trong quân đội cũng 
phát triển rất mạnh mẽ, là nền tảng để tổ 
chức, vận động phụ nữ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Con số 11 
tập thể và cá nhân phụ nữ trong quân đội 
được trao Giải thưởng PNVN trong 12 
năm qua đã nói lên những thành tích và 
đóng góp quan trọng của các chị. Trong 
bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo, nhiều 
mô hình hiệu quả do hội xây dựng như: 
"Tiếng kẻng vùng biên"; "Điểm sáng biên 
giới", "Phụ nữ vì sự phát triển và bình 
yên tuyến biển"… trở thành những điểm 
sáng trong chương trình phối hợp giữa 
Hội LHPN Việt Nam với Quân đội nhân 
dân, thắt chặt thêm tình cảm quân dân 
như cá với nước nhiều năm qua. Các 
cấp hội đã cùng bộ đội địa phương vận 
động chị em phụ nữ tham gia các phong 
trào tự quản đường biên, cột mốc và 
cung cấp tin tức có giá trị giúp Bộ đội 
Biên phòng và các lực lượng chức năng 
đấu tranh xử lý hàng chục nghìn đối 
tượng các loại, góp phần bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, khi có 
những diễn biến phức tạp trên Biển 
Đông, hội đã phát động các tầng lớp phụ 
nữ chung tay, góp sức, tiết kiệm ủng hộ 
hơn 30 tỷ đồng tổ chức nhiều hoạt động 
hướng về biển, đảo. Sự gắn kết trong 
hoạt động giữa các cấp Hội LHPN Việt 
Nam và Quân đội nhân dân phù hợp với 
tình hình mới, trở thành nền tảng quan 
trọng góp phần tạo nên thế trận quốc 
phòng toàn dân vững mạnh. 

Có thể nói tinh thần “Ba đảm đang” 
luôn được thắp sáng trong phong trào 
phụ nữ suốt hơn 50 năm qua, là động 
lực để PNVN ở mọi vùng miền, mọi vị trí 
công việc tham gia hiệu quả vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 
bối cảnh hội nhập hiện nay, với nhiều cơ 



hội và thách thức đan xen, tạo ra những 
yêu cầu mới, đặt ra yêu cầu tinh thần “Ba 
đảm đang” cần được tiếp cận và hiểu 
thêm với nội hàm mới phù hợp với thời 
kỳ mới. Phụ nữ ngày nay đảm đang 
trong sản xuất phải gắn với tri thức, với 
tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và ý thức 
cao về trách nhiệm tham gia sản xuất 
sạch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản 
thân, gia đình và cộng đồng; gắn phát 
triển kinh tế với phát triển bền vững và 
bảo vệ môi trường… Đảm đang trong gia 
đình giờ đây đòi hỏi chị em phải có kiến 
thức, thông tin, kỹ năng để chủ động tổ 
chức, động viên, lôi cuốn các thành viên 
khác tham gia công việc trong gia đình, 
cùng tạo dựng mối quan hệ thương yêu, 
gắn bó, tôn trọng, bình đẳng, sẻ chia. 
Đảm đang trong chiến đấu giờ đây gắn 
với hình ảnh của hàng vạn phụ nữ trong 
LLVT đang miệt mài ngày đêm, không 
quản ngại khó khăn hay thử thách đặc 
thù nghề nghiệp để vươn lên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; đó còn là những chị 
em nơi biên cương hay hải đảo, đồng 
bằng hay miền núi, nông thôn hay thành 
thị, đang tích cực tham gia đóng góp 
những hành động thiết thực, nhỏ bé vào 
giữ gìn sự bình yên cho biên giới, biển 
trời Tổ quốc. 

Quán triệt quan điểm của Đảng trên 
tinh thần Nghị quyết Đại hội XII: “Nâng 
cao trình độ mọi mặt và đời sống vật 
chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt 
bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ 
phát triển tài năng… tạo điều kiện và cơ 
hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và 
trách nhiệm của mình trong gia đình và 
xã hội”, "kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển đất nước", Đại hội đại 
biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII xác 
định mục tiêu đoàn kết, phát huy truyền 
thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế 
của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội 
vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì 

mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ 
nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp 
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 
đó đòi hỏi các cấp Hội LHPN Việt Nam 
phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng sáng 
tạo, tạo ra được khí thế mới, đột phá 
mới. 

Để phát huy cao độ vai trò, nội lực, 
tinh thần làm chủ, tinh thần “Ba đảm 
đang” của PNVN trong giai đoạn mới, 
nhiệm kỳ 2017-2022, Hội LHPN Việt 
Nam tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 
chuẩn mực người PNVN phát triển toàn 
diện thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc 
tế. Vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để 
phụ nữ phát triển về nhân cách, đạo đức, 
trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm 
hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công 
dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Vận động 
phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự 
tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn 
với đẩy mạnh học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Động viên, hướng dẫn phụ nữ giữ 
gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt 
đẹp, tham gia xây dựng môi trường văn 
hóa lành mạnh, nếp sống tiến bộ, văn 
minh. 

Cùng với đó, Hội LHPN các cấp tiếp 
tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh 
trong tình hình mới tới các tầng lớp phụ 
nữ. Vận động hội viên, phụ nữ chấp 
hành luật pháp, chính sách, tích cực lao 
động sản xuất, tham gia các phong trào 
thi đua yêu nước, thực hiện tốt quyền và 
nghĩa vụ công dân. 

Động viên phụ nữ giúp nhau vươn 
lên phát triển kinh tế gia đình, thoát 
nghèo bền vững; khuyến khích tinh thần 
sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng 
suất lao động, phấn đấu làm giàu, đóng 
góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế của địa phương, của 
đất nước. 



Nâng cao chất lượng chương trình 
phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và 
Quân đội nhân dân Việt Nam, chú trọng 
phối hợp bằng những hoạt động cụ thể ở 
cấp cơ sở nhằm nâng cao tinh thần cảnh 
giác của mỗi người dân, mỗi phụ nữ 
trước các âm mưu "diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch 
trong và ngoài nước. Đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động phụ nữ tham gia các 
hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới 
được hai ngành phối hợp triển khai lồng 
ghép với các hoạt động phát triển kinh 
tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, 
căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

Đẩy mạnh hoạt động hậu phương 
quân đội, đền ơn đáp nghĩa bằng việc đa 
dạng hóa các hình thức hỗ trợ, chăm lo 
trực tiếp cho gia đình quân nhân, như: 
Hỗ trợ học bổng cho con em, hỗ trợ vay 
vốn, dạy nghề, tạo việc làm, phát triển 
sản xuất cho gia đình… giám sát, tham 
mưu đề xuất và phản biện chính sách 

liên quan đến quân nhân, nữ quân nhân, 
gia đình quân nhân và gia đình chính 
sách. 

PNVN luôn tự hào với những đóng 
góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước. Những người mẹ, 
người vợ, người chị, người em mãi mãi 
là chỗ dựa tin cậy, hậu phương vững 
chắc cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ 
quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
PNVN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH tiếp 
tục phát huy tinh thần “Ba đảm đang”, 
phát huy tài năng, trí tuệ, tham gia tích 
cực, hiệu quả vào thực hiện các mục tiêu 
bình đẳng giới, mục tiêu phát triển kinh 
tế-xã hội của đất nước, xứng đáng với lời 
khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: "Non 
sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ 
cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm 
tốt đẹp, rực rỡ". 

NGUYỄN THỊ THU HÀ (Ủy viên 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam) / Báo Quân đội 
nhân dân 

________________________________ 

ọ là những phụ nữ trong điều 
kiện khó khăn đã nỗ lực vươn 
lên, với sự giúp đỡ của Hội  

Phụ nữ xã Phan Sơn, họ đã tích cực 
lao động sản xuất, góp phần cải thiện 
đời sống cho gia đình mình và chị em 
trong xã vùng cao này. 

Chị Mơ Nga, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phan Sơn, 
huyện Bắc Bình cho biết, thực hiện 
chủ trương giảm nghèo của hội cấp 
trên, Hội LHPN xã đã xây dựng kế 
hoạch giúp các hộ nghèo do phụ nữ 
làm chủ hộ phát triển kinh tế. Ban 
Chấp hành hội chỉ đạo chi hội phụ nữ 

các thôn rà soát số lượng hộ gia đình 
hội viên, phụ nữ nghèo làm chủ hộ, 
tạo điều kiện cho chị em làm kinh tế 
gia đình, giảm nghèo bền vững. Qua 
đó, Hội LHPN xã phối hợp tổ chức 
các lớp tập huấn nâng cao năng lực 
giảm nghèo cho cán bộ hội cơ sở; 
tuyên truyền lồng ghép chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng gắn 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương cho hàng trăm lượt cán bộ, 
hội viên, phụ nữ xã nhà… Song song 
đó, tạo đòn bẩy bứt phá, Hội LHPN xã 
Phan Sơn nhận ủy thác, tín chấp với 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 
Bắc Bình tổng nguồn vốn gần 1,5 tỷ 

H 



đồng cho 100 hộ hội viên vay phát 
triển kinh tế gia đình. Ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật được học, phụ nữ đã áp 
dụng vào sản xuất, như trồng rau 
xanh, lúa, bắp, đậu các loại; chăn 
nuôi gia súc, gia cầm, kết hợp trồng 
cỏ voi cho bò... Không chỉ vậy, một số 
chị em ngày càng khẳng định được 
vai trò, sự nhạy bén, năng động sáng 
tạo của mình trong đầu tư mở rộng 
sản xuất, mua máy xới làm dịch vụ 
vào mùa rẫy, mở cửa hàng kinh 
doanh tạp hóa ở địa phương. 

 

Trồng cỏ voi để phát triển chăn nuôi ở 
Phan Sơn. 

Qua đó, không ít hội viên phụ nữ 
đã ổn định đời sống, vươn lên khá 
giả, sắm sửa tiện nghi trong gia đình, 
như: xe máy, tủ lạnh, ti vi; con cái có 
điều kiện học hành lên cao đẳng, đại 
học. Điển hình như các chị: Lai Thị 
Wơn, Ka Thị Diệp, Ka Thị  Dôi, Ka Thị 
Mơ Loan, Mơ Thủy, Đặng Thị Hạnh, 
Trần Thị Mùi, Trần Thị Lạnh, Nguyễn 
Thị Nguyệt… Chị Mơ Nga bảo rằng: 
“Nếu như trước đây ở vùng cao, 
người phụ nữ thường đứng sau mọi 
việc gia đình thì ngày nay, họ đã góp 
tiếng nói chung trong gia đình, thậm 
chí trở thành trụ cột, nguồn lực kinh tế 
chính để tạo ra của cải”. Được biết, 
những chị có kinh tế khá giả trong xã 

cũng dành ít vốn cho chị em hoàn 
cảnh khó khăn vay  không lấy lãi, 
quyên góp giúp đỡ họ bằng giống, 
vốn, ngày công... để cùng nhau phát 
triển kinh tế gia đình. Hầu hết, hội 
viên hoàn trả gốc, lãi đúng thời hạn 
cho Ngân hàng Chính sách xã hội 
huyện. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã 
còn vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ 
tham gia các loại hình tiết kiệm, giúp 
nhau có thêm vốn ban đầu phát triển 
sản xuất.  

Mô hình tạo nguồn vốn giúp phụ 
nữ phát triển kinh tế gia đình nằm 
trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc” của Hội 
LHPN xã Phan Sơn trong vận dụng 
sáng tạo “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Song 
song với hoạt động thiết thực trên, hội 
vận động hội viên “làm theo” đức tính 
“cần, kiệm” của Bác bằng những việc 
làm cụ thể, như tiết kiệm (trong chi 
tiêu bản thân, gia đình; điện, nước; 
thời gian, công sức) để tăng tích lũy 
vốn cho đầu tư sản xuất, chăn nuôi; 
thực hiện nếp sống văn minh khi ma 
chay, cưới hỏi. Hưởng ứng cuộc vận 
động “Xây dựng mái ấm tình thương” 
cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam phát động, hàng năm 
hội viên phụ nữ xã cũng đóng góp đầy 
đủ kinh phí chuyển lên hội cấp trên hỗ 
trợ chị em nghèo trong huyện. Qua 
những hoạt động nổi bật trên, những 
năm gần đây, Hội LHPN xã Phan Sơn 
đều được UBND huyện, Hội LHPN 
huyện Bắc Bình, Đảng ủy xã Phan 
Sơn khen thưởng vì đã đạt thành tích 
xuất sắc trong công tác vận động 
quần chúng và hoạt động, phong trào 
công tác hội. 

Thụy Khanh / Báo Bình Thuận 
 


