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rải qua nhiều thăng trầm của xã 
hội, chị em luôn luôn thể hiện vai 
trò tích cực, đảm đang, với tấm 

lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công 
sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giành độc lập cho đất nước.  

Ý nghĩa ngày 20/10 

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là 
ngày đầu tiên trong lịch sử nước ta, một 
đoàn thể quần chúng của phụ nữ được 
hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm 
đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách 
mạng của đất nước. 

Đây cũng là lần đầu tiên, người 
phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu 
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bầu cử, tham gia các công tác chính 
quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng 
trách trong bộ máy Nhà nước và các 
đoàn thể quần chúng. 

Hơn 80 mùa thu qua, tổ chức Phụ 
nữ Liên hiệp Hội ngày càng lớn mạnh, 
người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày 
càng có tri thức, có sức khỏe, càng 
năng động, sáng tạo, có lối sống văn 
hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi 
ích xã hội và cộng đồng. 

 

Ngày 20/10, những người phụ nữ Việt Nam 
sẽ được tôn vinh và nhận nhiều món quà ý 
nghĩa. 

Trải qua nhiều thăng trầm của xã 
hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích 
cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu 
đã đóng góp nhiều công sức cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập 
cho đất nước. 

Ngày 20/10 hàng năm được chọn 
là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là sự ghi 
nhận của đất nước với những con 
người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: 
“Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm 
đang”. 

Vào những ngày này, hoạt động 
chào mừng ngày 20 tháng 10 tại Việt 
Nam được chú ý một cách khá đặc biệt, 
một số hoạt động liên quan đến phụ nữ 
đã diễn ra nhằm vinh danh nữ giới, 
nhiều cơ quan cũng như công ty đã tổ 
chức các lễ trao giải thưởng cho những 

phụ nữ xuất sắc hoặc đạt thành tích 
trong một số lãnh vực. 

Các chương trình văn nghệ chào 
mừng ngày 20 tháng 10 cũng được tổ 
chức nhiều và khá công phu, một số ca 
sĩ nổi tiếng trong nước được mời để 
tham gia trình diễn, các bài hát về chủ 
đề phụ nữ và tình yêu như: “Thu quyến 
rũ”, “Em hãy ngủ đi”, “Này em có nhớ”… 
thường được mọi người trình bày trong 
những ngày này. 

Trong những ngày này, thị trường 
quà tặng cho phụ nữ, nhất là hoa tươi 
và đồ trang sức rất sôi động và đa dạng, 
nhiều người sẵn sàng bỏ ra một số tiền 
lớn để có những món quà đặc biệt dành 
tặng cho người mình quan tâm 

Cũng trong ngày 20 tháng 10, 
nhiều đường phố tại một số thành phố 
lớn ở Việt Nam như TP.HCM và Hà Nội 
đã xảy ra tình trạng kẹt xe vì lượng 
người lưu thông tăng đột biến, nhất là 
vào buổi tối. 

Lịch sử Ngày Phụ nữ Việt Nam 

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong 
một đất nước với nền văn minh nông 
nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng 
lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ 
nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao 
động chính. 

 

Lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10. 

Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị 
kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. 
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Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt 
Nam có bản sắc phong cách riêng. 

Họ là những chiến sĩ chống ngoại 
xâm kiên cường dũng cảm, là người lao 
động cần cù, sáng tạo, thông minh, là 
người giữ vai trò đặc biệt quan trọng 
trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và 
tinh hoa văn hoá dân tộc. 

Ngoài ra, họ còn là những người 
mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã 
sản sinh ra những thế hệ anh hùng của 
dân tộc anh hùng. 

Dưới chế độ phong kiến và đế 
quốc, phụ nữ Việt Nam là lớp người bị 
áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công 
nhất nên luôn có yêu cầu được giải 
phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. 

Ngay từ những ngày đầu chống 
Pháp, phụ nữ Việt Nam đã tham gia 
đông đảo vào phong trào Cần Vương, 
Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn 
có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào 
các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng 
sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái 
Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh 
Khai. 

Từ năm 1927 những tổ chức quần 
chúng bắt đầu hình thành và thu hút 
đông đảo tầng lớp phụ nữ Việt Nam 
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. 

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. 

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. 

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. 

Năm 1930, trong phong trào Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 
12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, 
cùng nhân dân đấu tranh thành lập 
chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. 

Ngày 1/5/1930, chị  Nguyễn Thị 
Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu 
tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai 
huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có 
hàng ngàn phụ nữ tham gia. 

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 Việt 
Nam 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 mục tiêu, phụ nữ Việt 
Nam 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. 

Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được 
thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện 
sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai 
trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với 
tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ. 

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 kỉ niệm 
và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là 
"Ngày Phụ nữ Việt Nam". 
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Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, 
Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi 
tên là Hội 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 kỉ niệm 
và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là 
"Ngày Phụ nữ Việt Nam". 

Theo https://vtc.vn 
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hủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt 
quan tâm sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ. 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”, làm 
cách mạng mà không giải phóng phụ 
nữ thì mới giải phóng một nửa thế 
giới và chỉ làm cách mạng giải phóng 
dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ 
nữ mới được giải phóng. 

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". 

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" 

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”. 

 

Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về 
thăm Hà Nội vui mừng được gặp Bác Hồ 
25/11/1965. 

Đây chính là một trong những động 
lực giúp Người vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách để cùng với toàn Đảng và 

C 
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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. 

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. 
Ðánh Ðông, 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”. 
Nhân kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng và Quốc tế phụ nữ (8/3/1952), 
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”. 

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”. 

 

Bác Hồ với đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn 
quốc lần thứ III, tháng 3/1961. 

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”. 

Anh hùng Ngô Thị Tuyển, dân 
quân Nam Ngạn, Thanh Hóa vinh dự 
được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại 
hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc 
lần thứ IV, Hà Nội ngày 30/12/1966. 

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 
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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. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa phong lan 
cho ba đại biểu nữ dân quân Quảng Bình và 
Vĩnh Linh, năm 1968. 

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 dành trọn vẹn cả cuộc 
đời mình cho dân, cho nước. Trước khi 
“vĩnh biệt 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: “… 
Ðảng 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. Ðó là một cuộc cách 
mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự 
cho phụ nữ". 

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. 

Trong một lần trả lời phỏng vấn Đài 
phát thanh BBC (Anh) nguyên Phó Chủ 
tịch nước Nguyễn Thị Bình đã nói: Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng 
con đường giải phóng phụ nữ tại Việt 
Nam. Người đã thức tỉnh phụ nữ tham 
gia giải phóng dân tộc, nhân loại và từ 
đó giải phóng chính mình. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn cảm thông sâu sắc với 
nỗi thống khổ của người phụ nữ Việt 

https://image.baonghean.vn/w800/Uploaded/2018/nkdkswkqoc/201610/original/image_2423382.jpg
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Nam dưới ách thống trị của thực dân 
Pháp và bọn phong kiến tay sai. 

Người xác định rõ, bất bình đẳng 
nam nữ không đơn thuần là bị ảnh 
hưởng bởi các tư tưởng lạc hậu mà chủ 
yếu là do chế độ kinh tế xã hội. Hồ Chí 
Minh là lãnh tụ Việt Nam đầu tiêu kêu 
gọi “Thực hiện nam nữ bình quyền”, coi 
sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một mục 
tiêu của cách mạng. 

Trong di chúc, Bác viết “Trong sự 
nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ vô 
cùng đảm đang, đã đóng góp rất nhiều 
trong chiến đấu và sản xuất. Đảng, 
Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực 
để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để 
ngày càng thêm nhiều phụ nữ, phụ 
trách nhiều công việc kể cả lãnh đạo. 
Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây 
thực sự là một cuộc cách mạng”. 

Sự quan tâm của Bác Hồ với phụ 
nữ Việt Nam thật nhân ái bao la. Bác 
từng viết: “Ông Các Mác nói rằng: 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 (Đường Kách 
Mệnh). 

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. 

 

Trong lần nói chuyện với đại biểu 
nhân dân Nghệ An dịp về thăm quê 
ngày 14-6-1957, khi nói đến những 

thành tích của tỉnh trên lĩnh vực nông 
nghiệp, Bác nhấn mạnh đến vai trò của 
chị em phụ nữ, Bác nói: "Tôi muốn nêu 
một công trạng của chị em phụ nữ tỉnh 
ta. Đó là phong trào chăn nuôi gia súc". 
Bác khen: Phụ nữ Anh Sơn, Nghi Lộc 
phong trào nổi trội hơn và Bác căn dặn 
phụ nữ Anh Sơn, Nghi Lộc phải cố gắng 
hơn nữa, để có kết quả cao hơn, để làm 
mẫu, làm gương cho chị em khác cùng 
thi đua. Còn chị em các huyện khác 
phải thi đua cho kịp với chị em Anh Sơn, 
Nghi Lộc... 

 

Bác Hồ về thăm quê Kim Liên, Nghệ An năm 
1961. 

Tiếp đó, Bác biểu dương chị 
Trương Thị Tâm ở Nghĩa Đàn một mình 
nuôi 300 con gà, 4 con lợn, chị còn làm 
ruộng, tham gia công tác xã hội, làm tổ 
trưởng phụ nữ. Bác nói "Đây là một phụ 
nữ anh hùng... Anh hùng không phải 
"Đông chinh Tây phạt", hoặc cứ làm cái 
gì kỳ khôi xuất chúng. Nuôi được nhiều 
lợn, nhiều gà, tăng gia sản xuất, tiết 
kiệm, tham gia công tác xã hội tốt, như 
thế là anh hùng, như thế là chiến sĩ”... 
“Các chị em ở đây cứ cố gắng thì ai 
cũng có thể làm anh hùng, chiến sĩ”. 
Những lời căn dặn của Bác thật cụ thể, 
nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc. Làm 
theo lời Bác để trở thành anh hùng, 
chiến sĩ không phải chuyện gì quá xa 
xôi. Mỗi chị em chúng ta hãy làm tốt 
những việc giản dị, bình thường hàng 
ngày trong gia đình, thôn xóm, bản làng, 
cơ quan, đơn vị. 
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Ngày 9/12/1962, Bác đến thăm nhà 
máy Cơ khí Vinh. Nói về những sáng 
kiến trong cải tiến sản xuất của công 
nhân nhà máy, Bác hỏi "thế thì các cháu 
trai có sáng kiến nhiều hơn hay các 
cháu gái có sáng kiến nhiều hơn?". 
Được biết các cháu trai có nhiều sáng 
kiến hơn, Bác nhẹ nhàng động viên 
"Các cháu gái phải cố gắng". 

Trong những năm qua, không phụ 
lòng tin yêu và sự kỳ vọng của Bác, chị 
em phụ nữ cả nước nói chung và phụ 
nữ Nghệ An nói riêng đã ra sức học tập, 
rèn luyện, vươn lên khẳng định vai trò 
và vị thế của mình trong xã hội. Đảng và 
Nhà nước ta cũng luôn tạo điều kiện 
cho sự phát triển của phụ nữ, thông qua 
các chủ trương, chính sách về phụ nữ, 
về bình đẳng giới nhằm phát huy vai trò 
của phụ nữ. Không chỉ là những người 
vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình, 
nhiều phụ nữ đã đạt được những thành 
tích nổi bật, được xã hội ghi nhận trong 
nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, 

văn hóa, giáo dục, khoa học, công 
nghệ…  

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà 
nước, sự nỗ lực của chị em phụ nữ cả 
nước, công tác phụ nữ trong những 
năm qua đã đạt được nhiều thành tựu 
đáng kể, góp phần quan trọng vào công 
cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và 
phát triển đất nước. Ðể phong trào phụ 
nữ tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, 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, tiếp tục phát 
huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, 
trung hậu, đảm đang" trong thời kỳ mới, 
xứng đáng với tám chữ vàng mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng phụ nữ 
Việt Nam. 

Thái Bình / https://baonghean.vn 

________________________________ 

gày quốc tế phụ nữ đã qua, tôi 
thấy nhiều hoa, quà và sự kiện 
dành cho phụ nữ diễn ra ở nước 

ta. Nhưng, ở phương Tây, phụ nữ 
không được đề cao nhiều như vậy.  

Tôi bắt đầu vào thử các công cụ 
tìm kiếm và gõ tìm kiếm phụ nữ Việt 
Nam, thấy vô vàn những bức ảnh đẹp 
và những mỹ từ long lanh người nước 
ngoài mô tả về phụ nữ nước ta như là 
nữ thần nhà bếp, xinh đẹp, chung 
thành, khiêm tốn… Kể cả như thầy giáo 
nhà thơ Thái Bá Tân, người luôn chỉ ra 
những thói hư tật xấu của đất nước còn 
khen phụ nữ nước nhà. Ngay cá nhân 
tôi, sống ở nước ngoài cũng thấy người 

nước ngoài ca ngợi phụ nữ Việt và có lẽ 
đó cũng chính là lí do vì sao đàn ông từ 
những nước có phong trào nữ quyền 
cao hay tỉ lệ nam giới cao hơn phụ nữ 
như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan 
và phương Tây cũng như nhiều quốc 
tịch khác rất thích lấy vợ Việt. Sau đây 
là một số phẩm chất đẹp tiêu biểu của 
phụ nữ Việt khiến nam giới trong và 
ngoài nước vô cùng trân trọng: 

1. Xinh đẹp và nữ tính: 

Kể cả với những phụ nữ giản dị và 
ít chăm sóc vẻ ngoài thì trong mắt nam 
giới nước ngoài, phụ nữ Việt vẫn đẹp 
với nét dịu dàng 

N 
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Mặc dù phụ nữ Việt Nam chưa có 
nhiều vị trí cao trong các cuộc thi sắc 
đẹp quốc tế nhưng về vẻ đẹp thường 
ngày thì phụ nữ Việt được xem là xinh 
nhất trong khối ASEAN do làn da mềm 
mịn, dáng mảnh khảnh, đôi mắt nâu và 
mái tóc dài thẳng mượt như lụa. Bên 
cạnh đó, phụ nữ Việt lại rất chịu khó tập 
tành, ăn kiêng, làm tóc, làm móng và ăn 
mặc hợp mốt nên lại càng đẹp long lanh 
hơn. Kể cả với những phụ nữ giản dị và 
ít chăm sóc vẻ ngoài thì trong mắt nam 
giới nước ngoài, phụ nữ Việt vẫn đẹp 
với nét dịu dàng, nhỏ bé và nữ tính do 
chiều cao trung bình thấp, tỉ lệ béo phì 
cũng rất thấp so với phụ nữ trên thế 
giới. 

2. Giọng nói truyền cảm và nhẹ 
nhàng: 

Do tính chất của chính tiếng Việt 
với sáu âm điệu đã vô tình tạo nên 
giọng nói truyền cảm của phụ nữ Việt. 

 

Người nước ngoài vẫn truyền tai 
nhau rằng phụ nữ Việt nói như chim hót 
hay như hát hoặc nhiều khi như thì 
thầm vì giọng nàng rất nhẹ nhàng, trong 
trẻo và nữ tính. Do tính chất của chính 
tiếng Việt với sáu âm điệu đã vô tình tạo 

nên giọng nói truyền cảm của phụ nữ 
Việt. 

 

3. Có học thức, thông minh, tinh 
tế: 

Nàng vẫn tôn trọng chồng nhưng 
luôn có tiếng nói của riêng mình nếu 
chồng không cư xử hợp tình hợp lý. 

 

Phụ nữ Việt Nam ngày nay có trình 
độ học thức và nhiều người thậm chí 
học cao hơn nam giới. Họ cũng rất nhạy 
cảm, thông minh trong công việc hay 
ứng xử trong đại gia đình. Không còn 
cái thời nam giới hét ra lửa và phụ nữ 
cam chịu lắng nghe nữa. Nàng vẫn tôn 
trọng chồng nhưng luôn có tiếng nói của 
riêng mình nếu chồng không cư xử hợp 
tình hợp lý. 

4. Giỏi nội trợ: 

Ngược lại, họ đề cao những người 
phụ nữ mạnh mẽ trong thể thao, giỏi 
giang thành đạt trong sự nghiệp. 
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Do phong trào nữ quyền lên đỉnh 
điểm ở các nước phương Tây và ảnh 
hưởng sâu rộng sang nhiều nước khác, 
phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là các 
nước thân Mỹ, Âu, nên cho đến đầu thế 
kỷ 21 rất nhiều người đã không tin vào 
kỹ năng nấu nướng là một đặc điểm nữ 
tính nữa. Ngược lại, họ đề cao những 
người phụ nữ mạnh mẽ trong thể thao, 
giỏi giang thành đạt trong sự nghiệp và 
thậm chí còn có suy nghĩ rằng một 
người đàn ông tốt muốn giữ được phụ 
nữ thì phải giỏi mọi mặt và biết nấu ăn 
để lấy lòng nàng. Điều này hoàn toàn 
trái ngược với những gì phụ nữ Việt đã 
và đang được gia đình và xã hội dạy dỗ. 
Chính vì vậy, khả năng nấu ăn ngon 
được cho là đương nhiên trong xã hội 
Việt Nam lại rất được đánh giá cao ở 
hải ngoại. 

5. Nói không với rượu, thuốc: 

Cũng do cách mạng nữ quyền mà 
hiện nay số lượng phụ nữ phương Tây 
sử dụng chất cồn và thuốc lá đang trở 
nên phổ biến và thậm chí còn phổ biến 
hơn cả nam giới. 

 

Cũng do cách mạng nữ quyền mà 
hiện nay số lượng phụ nữ phương Tây 
sử dụng chất cồn và thuốc lá đang trở 
nên phổ biến và thậm chí còn phổ biến 
hơn cả nam giới. Và rõ ràng rằng, cả 
thế giới đã nhận thức việc sử dụng thái 
quá rượu và thuốc gây tác động tiêu 
cực thế nào tới sức khỏe thể chất và 
tâm lý thế nào. Và cũng vì vậy, chỉ việc 
nói không với rượu thuốc thôi, phụ nữ 
Việt đã được mến mộ hơn rất nhiều. 

6. Yêu thương gia đình hết mực: 

Hầu hết phụ nữ Việt khi đã kết hôn 
thường hết lòng chăm sóc chồng con, 
vun vén xây dựng gia đình nhỏ của 
mình. 

Hầu hết phụ nữ Việt khi đã kết hôn 
thường hết lòng chăm sóc chồng con, 
vun vén xây dựng gia đình nhỏ của 
mình. Không những vậy, nàng còn hiếu 
thảo với bố mẹ chồng và bố mẹ mình, 
chăm lo các mối quan hệ họ hàng khác. 
Trong khi đó, nhiều phụ nữ phương Tây 
sẵn sàng sống đơn thân, li hôn, có quan 
hệ không ràng buộc, hoặc li hôn hoặc 
kết hôn lại nhiều lần. Với hầu hết phụ 
nữ Việt, kết hôn nghĩa là mãi mãi, chung 
sống đến đầu bạc răng, có mâu thuẫn gì 
thì đóng cửa bảo nhau trong khi ở 
phương Tây, hôn nhân rất nhiều trường 
hợp chỉ là biểu tượng hoặc cũng vẫn chỉ 
là phép thử của tình yêu. 

7. Độc lập nhưng luôn hỗ trợ: 

http://www.elle.vn/wp-content/uploads/2016/03/17/Những-phẩm-chất-đẹp-của-phụ-nữ-Việt-Nam_ellevietnam10.jpg
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Trong khi đó ở nhiều nước phát 
triển ở châu Á như Nhật, Hàn, phụ nữ 
có xu hướng ở nhà chăm sóc gia đình 
sau khi kết hôn 

 

Phụ nữ Việt trong thời hiện đại 
không còn chỉ ở nhà nội trợ hay chăm 
sóc ruộng vườn nữa, nàng vẫn kết hôn, 
sinh con cái, vẫn đi làm để lo kinh tế cho 
gia đình và vẫn luôn hỗ trợ chồng con 
cũng như mọi thành viên khác trong gia 
đình phát triển và vẫn có trách nhiệm 
với việc tề gia nội trợ. Trong khi đó ở 
nhiều nước phát triển ở châu Á như 
Nhật, Hàn, phụ nữ có xu hướng ở nhà 
chăm sóc gia đình sau khi kết hôn hoặc 
ở phương Tây, phụ nữ luôn yêu cầu 
nam giới phải chia sẻ đôi việc nhà, tài 
chính và không bao giờ nghĩ mình có 
trách nhiệm với gia đình mở rộng hay 
nội ngoại, họ hàng. Cũng vậy, do khả 
năng độc lập hay hỗ trợ về tâm lý, tình 
cảm thấp nên hôn nhân khó hạnh phúc 
hoặc khó bền vững. Đó là một phần 
trong những lý do vì sao tỉ lệ li hôn lên 
mức cực điểm ở các nước này và vẫn 
còn thấp ở Việt Nam. 

8. Chung thủy và đáng tin cậy: 

Mặc dù ở Việt Nam không có 
những phong tục trừng phạt phụ nữ 
ngoại tình nặng như nhiều vùng ở Ấn 
Độ hay Afghanistan hay một số nước 
khác nhưng tỉ lệ phụ nữ Việt Nam ngoại 
tình là rất thấp so với nhiều nước. 

 

Mặc dù ở Việt Nam không có 
những phong tục trừng phạt  phụ nữ 
ngoại tình nặng như nhiều vùng ở Ấn 
Độ hay Afghanistan hay một số nước 
khác nhưng tỉ lệ phụ nữ Việt Nam ngoại 
tình là rất thấp so với nhiều nước. Trong 
khi một bộ phận ở nước ta coi hối lộ là 
đương nhiên nhưng quan niệm quan hệ 
ngoài chồng ngoài vợ khi đang kết hôn 
là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo 
đức hoặc làm ảnh hưởng tới hạnh phúc 
gia đình khác thì nhiều nền văn hóa coi 
tham ô là hành vi thiếu đạo đức và vi 
phạm pháp luật trong khi quan hệ ngoài 
chồng ngoài vợ khi đang kết hôn lại 
được xã hội chấp nhận là tự do cá 
nhân. Bên cạnh đó, nếu tình yêu hay 
hôn nhân có trục trặc, thường phụ nữ 
Việt có xu thế tìm giải pháp, nhờ gia 

http://www.elle.vn/wp-content/uploads/2016/03/17/Những-phẩm-chất-đẹp-của-phụ-nữ-Việt-Nam_ellevietnam3.jpg
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đình bạn bè khuyên giải hay chấp nhận 
khó khăn để gìn giữ tình yêu và gia 
đình. Đó là lí do vì sao phụ nữ Việt 
được để cao với phẩm chất chung thủy 
và đáng được tin cậy. 

9. Giản dị và chân thành: 

Tuy nhiên, sự giản dị được đề cao 
ở đây là lối sống đơn giản, không đòi 
hỏi, không thể hiện, khoe khoang khả 
năng và thường kín đáo và e thẹn hơn 
phụ nữ của nhiều nước khác. 

 

Ngày nay, phụ nữ Việt không còn 
quá giản đơn trong cách ăn mặc nữa do 
Việt Nam đã trở thành một nước có thu 
nhập trung bình nên phụ nữ đã trở nên 
thời trang và lộng lẫy hơn nhiều. Tuy 
nhiên, sự giản dị được đề cao ở đây là 
lối sống đơn giản, không đòi hỏi, không 
thể hiện, khoe khoang khả năng và 
thường kín đáo và e thẹn hơn phụ nữ 
của nhiều nước khác. 

10. Chăm chỉ, nghị lực, vị tha: 

Vì gia đình, tình yêu và tương lai, 
họ cũng luôn có nghị lực vượt qua 

những thử thách và gian khó của cuộc 
sống. 

 

Tôi vẫn nghe người nước ngoài 
khen phụ nữ Việt vô cùng chăm chỉ. Dù 
họ là người lao động chân tay hay nội 
trợ, công sở họ đều làm hết sức mình 
từ công việc nặng nhọc hay công việc 
thủ công tỉ mỉ, đến công việc đòi hỏi sự 
nhẫn nại và hi sinh cao như chăm sóc 
trẻ nhỏ người già họ đều làm hết mình 
với tinh thần trách nhiệm và tình yêu 
thương. Vì gia đình, tình yêu và tương 
lai, họ cũng luôn có nghị lực vượt qua 
những thử thách và gian khó của cuộc 
sống. 

11. Truyền thống: 

Mặc dù ảnh hưởng mạnh mẽ bởi 
xu thế giải phóng phụ nữ trong thời kỳ 
thuộc địa và kể từ khi đất nước bước 
vào thời kỳ mở cửa, phụ nữ Việt  vẫn 
còn giữ được nhiều nét truyền thống tốt 
đẹp. Ngày nay, quan niệm “Tam tòng” 
(tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu 
tử tòng tử) chỉ còn sót lại ở một số phụ 
nữ trung niên hoặc về hưu do tỉ lệ phụ 
nữ tham gia vào thị trường lao động 

http://www.elle.vn/wp-content/uploads/2016/03/17/Những-phẩm-chất-đẹp-của-phụ-nữ-Việt-Nam_ellevietnam12.jpg
http://www.elle.vn/wp-content/uploads/2016/03/17/Những-phẩm-chất-đẹp-của-phụ-nữ-Việt-Nam_ellevietnam13.jpg
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không thua gì nam giới. Tuy nhiên, 
những quan niệm như “công, dung, 
ngôn, hạnh” hay thủy chung, hiếu thảo, 
hay dịu dàng, thanh lịch vẫn là những 
phẩm chất truyền thống được cá nhân, 
gia đình và xã hội công nhận và hướng 
tới. 

  

Bên cạnh đó, phụ nữ Việt cũng rất 
chịu khó học hỏi truyền thống các nước 
nước khác như Trung Quốc, Nhật, 
Pháp, Mỹ trong thời kỳ thuộc địa, những 
truyền thống mà họ đã không còn giữ 
thì chúng ta mới đang trong quá trình 
học hỏi khiến hình ảnh phụ nữ Việt vẫn 
đang cực kỳ… truyền thống trong mắt 
bạn bè quốc tế. 

12. Bí ẩn: 

Người Việt Nam vốn có lối sống 
truyền thống và đơn giản nhưng trong 
họ vẫn toát lên sự bí ẩn 

Người Việt Nam vốn có lối sống 
truyền thống và đơn giản nhưng trong 
họ vẫn toát lên sự bí ẩn, từ chiếc áo dài 

truyền thống hay áo bà ba, tứ thân đến 
những phẩm chất tốt đẹp nêu trên vẫn 
tồn tại mặc cho bao thăng trầm lịch sử, 
mặc cho bao ảnh hưởng giao thoa văn 
hóa và mặc cho nhiều ý kiến trái chiều 
cả trong lẫn ngoài nước.  

 

Sự bí ẩn khiến họ không trở nên 
nhàm chán và dễ hiểu, họ không tỏ ra bí 
ẩn bởi những hành động kỳ quặc khó 
hiểu mà bí ẩn ngay chính trong sự đơn 
giản vì những phẩm chất tuyệt vời của 
mình khiến nhiều trái tim nam giới ngoại 
quốc phải ngẩn ngơ và phụ nữ ngoại 
quốc có chút phần ganh tị. 

và nhiều phẩm chất tốt đẹp khác 
nữa… 

Kết luận: Người viết tin rằng sau 
khi đọc xong bài viết sẽ có rất nhiều ý 
kiến trái chiều và nhiều câu hỏi được 
đặt ra. Có bạn sẽ tự hỏi liệu những 
đánh giá trên là đi ngược lại với phong 
trào bình đẳng? Ai là phụ nữ Việt Nam 
(là phụ nữ sinh ra ở Việt Nam? Chỉ cần 
là phụ nữ nói tiếng Việt? Lâu hay ít chỉ 
cần sống ở Việt Nam bạn là phụ nữ 
Việt? Là phụ nữ am hiểu về văn hóa và 



 

14 

con người Việt Nam? Sinh ra ở Việt 
Nam nhưng sống ở nước ngoài). Nam 
hay nữ, Tây hay ta cũng đều có người 
nọ người kia, đã là con người ai cũng 
có mặt tốt và mặt cần cải thiện và rất 
nhiều trường hợp, một cá nhân có 
những phẩm chất thế nào cũng phần 
nhiều là do ảnh hưởng nhiều từ gia 
đinh, nhà trường và môi trường xã hội 
xung quanh mà chính họ cũng không 
nhận thức được. 

Riêng trong bài viết này, tôi mong 
muốn chính bản thân mình và các chị 
em được có cơ hội nhìn nhận lại những 
giá trị tốt đẹp của mình, tránh để bị 
phong trào nữ quyền đẩy mình đi quá 
xa mà làm mất đi những phẩm chất tốt 
đẹp vốn có của mình. Hay những chị 
em phụ nữ nào còn mất tự tin chưa 
nhận ra những phẩm chất đáng quý của 
mình sẽ chợt hiểu ra và yêu thương tôn 
trọng bản thân mình hơn. 

 

Phụ nữ Việt Nam thời hiện đại 

Tuy vậy, với xu thế tự do và bình 
đẳng cả về giới tính, lối sống, văn hóa, 
văn minh, sẽ không còn một quy chuẩn 
nghiêm khắc nào cho hình ảnh một 
người phụ nữ nữa. Bạn là người phụ nữ 
thế nào: tự do, truyền thống, văn minh, 
thuần Việt, Tây hóa hay đa văn hóa, 
bạn hoàn toàn có quyền tự quyết định 
và xây dựng hình ảnh của chính mình. 

Theo https://www.elle.vn

________________________________ 

 
hững tấm gương Phụ nữ Công 
an tiêu biểu không chỉ giỏi trong 
chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc 

trong học tập và rèn luyện mà còn là 
những hạt nhân trong công tác Hội, 
phong trào phụ nữ. 

 

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
tặng quà 19 Phụ nữ Công an tiêu biểu 

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị 
Ngọc Thịnh gặp mặt đại biểu Phụ nữ 
Công an tiêu biểu năm 2017 

Chiều 16/10/2018, tại Phủ Chủ tịch, 
đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã có buổi gặp mặt đại biểu Phụ 
nữ Công an tiêu biểu năm 2017.  

Báo cáo tại buổi gặp mặt, nêu rõ: 
Hiện nay, phụ nữ Công an nhân dân 
(CAND) chỉ chiếm khoảng trên 15% 
quân số toàn lực lượng và là một bộ 
phận rất nhỏ của phụ nữ cả nước 
nhưng đã có những đóng góp đáng kể 
vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự 
(ANTT) và phong trào phụ nữ Việt Nam. 

N 
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Phát huy vai trò và truyền thống anh 
hùng của Phụ nữ CAND và kế thừa tinh 
hoa phong trào thi đua của Hội phụ nữ 
CAND qua các thời kỳ, hiện nay, Phụ 
nữ CAND đang tích cực thực hiện 
phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, 
trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì an 
ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh 
phúc, bền vững”; Cuộc vận động “Xây 
dựng phong cách người CAND bản lĩnh, 
nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Phong 
trào, Cuộc vận động đã thực sự trở 
thành một hành động cách mạng, là 
động lực thúc đẩy nỗ lực cố gắng vươn 
lên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu 
của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công 
an. Đa số chị em đã đảm nhiệm và thực 
hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được 
giao, từ các lĩnh vực công tác ở các đơn 
vị chiến đấu, đến quản lý, giáo dục, cải 
tạo phạm nhân; công tác nghiên cứu, 
tham mưu và hậu cần đảm bảo...; đồng 
thời còn hoàn thành xuất sắc vai trò làm 
mẹ, làm vợ trong gia đình, xứng đáng 
với truyền thống, phẩm chất “Anh hùng, 
Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. 

Đến nay, có 35 nữ Anh hùng lực 
lượng vũ trang trong CAND; hơn 2.000 
cán bộ nữ được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ 
huy các cấp, trong đó có nhiều đồng chí 
giữ chức vụ Cục trưởng, Phó Cục 
trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc Công 
an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; có 04 đồng chí được thăng quân 
hàm Thiếu tướng, 02 đồng chí được 
quy hoạch Thứ trưởng, 07 Phó Giáo sư, 
135 Tiến sỹ... 

Ngày càng xuất hiện nhiều tấm 
gương phụ nữ xuất sắc gắn với chiến 
công tiêu biểu của lực lượng CAND, 
xứng đáng với lời khen ngợi “Phụ nữ 
CAND vì nước quên thân, vì dân phục 
vụ; tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm 
đang” mà Đảng ủy Công an Trung ương 

trao tặng. Nhiều tập thể, cá nhân được 
tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải 
thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu; hàng 
nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chính 
phủ, Bộ Công an, Trung ương Hội liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen... 
Đó là những minh chứng tiêu biểu cho 
sự trưởng thành, lớn mạnh và những 
đóng góp quan trọng của phụ nữ CAND 
đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT. 

 

 Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
trò chuyện cùng các đại biểu 

Những tấm gương Phụ nữ Công 
an tiêu biểu hôm nay không chỉ giỏi 
trong chuyên môn nghiệp vụ, xuất sắc 
trong học tập và rèn luyện mà còn là 
những hạt nhân trong công tác Hội, 
phong trào phụ nữ, nhiều năm liền được 
lãnh đạo các cấp khen thưởng trong 
thực hiện công tác Hội và phong trào 
phụ nữ. Trong bất cứ tình huống nào, 
dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng 
luôn trung thành tuyệt đối với Đảng; chỉ 
biết còn Đảng và còn mình; giữ vững và 
phát huy truyền thống vẻ vang của lực 
lượng; vững vàng bản lĩnh chính trị, 
trong sáng về phẩm chất đạo đức; 
thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ 
nhân dân, tinh thần tận tụy với công 
việc; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ 
đồng đội; dũng cảm, mưu trí, không 
quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng 
hy sinh vì ANTT của Tổ quốc, vì cuộc 
sống yên vui và hạnh phúc của nhân 
dân; luôn xứng đáng với 8 chữ vàng 
Bác Hồ đã tặng cho Phụ nữ Việt Nam 
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“Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm 
đang”.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay 
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền 
Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những 
cố gắng của Phụ nữ CAND; biểu dương 
và chúc mừng 19 đồng chí được trao 
giải thưởng “Phụ nữ Công an tiêu biểu” 
năm 2017. 

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị 
Ngọc Thịnh tin tưởng rằng, không chỉ 
bản thân mỗi chị em Phụ nữ Công an 
vững vàng trong công tác, lập nên 
những thành tích xuất sắc mà còn là 
hậu phương vững chắc để thu xếp việc 
nhà, chăm lo cho chồng con chiến đấu 
hy sinh cho sự bình yên của Tổ quốc, 
hạnh phúc của nhân dân. Điều đó càng 
rất đáng trân trọng và biểu dương đối 
với mỗi Phụ nữ CAND. Do vậy, cần 
phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ 
trong CAND, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để Phụ nữ Công an có cơ hội rèn luyện, 
cống hiến, khẳng định bản thân và 
trưởng thành. Chị em phụ nữ CAND 
cần ra sức thi đua, mỗi Phụ nữ là một 
tấm gương sáng trong học tập và thực 
hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. 

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị 
Ngọc Thịnh mong muốn các đại biểu 
Phụ nữ Công an tiêu biểu có mặt ở đây 
hôm nay có thêm niềm tin, niềm tự hào 
để tiếp tục phát huy và thực sự là 
những hạt nhân của phong trào Phụ nữ 
CAND. Với bề dày thành tích trong 73 
năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành của lực lượng CAND Việt Nam, 
Quyền Chủ tịch nước tin tưởng rằng 
Phụ nữ Công an luôn luôn phát huy 
truyền thống và gương sáng của những 
Võ Thị Sáu, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị 
Lợi và bao nữ Anh hùng liệt sĩ khác để 
xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ 
CAND vì nước quên thân, vì dân phục 
vụ trong thời kỳ mới. 

Lễ Tuyên dương Phụ nữ Công 
an tiêu biểu năm 2017 

Tối 16/10/2018, tại Hà Nội, Bộ 
Công an tổ chức Giao lưu nghệ thuật 
với chủ đề “Tiếp bước chiến công” và 
Lễ tuyên dương phụ nữ Công an tiêu 
biểu năm 2017. 

Dự buổi Lễ có đồng chí Hoàng Thị 
Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung 
tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ 
Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, 
Cục trưởng Cục Công tác Đảng và 
Công tác Chính trị cùng các đồng chí 
lãnh đạo một số đơn vị, địa phương và 
19 gương mặt phụ nữ Công an tiêu biểu 
năm 2017. 

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị 
Ái Nhiên và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn 
Văn Sơn trao biểu trưng cùng chứng nhận 
tặng 19 gương phụ nữ Công an tiêu biểu 
năm 2017. 

Tại buổi Lễ, nhiều câu chuyện cụ 
thể về những việc làm nhằm khắc phục 
khó khăn, những hạn chế để đoàn kết 
cùng cán bộ, chiến sỹ nam giới hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao 
đã được chị em chia sẻ. Đó là khẳng 
định việc công tác trên lĩnh vực công tác 
điều tra phòng, chống tội phạm là cái 
duyên, không lựa chọn ngành nghề mà 
ngành nghề chọn mình. Những mảnh 
đời trẻ thơ không may mắn là nạn nhân 
của tội phạm xâm hại trẻ em luôn đeo 
bám, thôi thúc người cán bộ nữ phải 
thực sự công tâm và trách nhiệm với 
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công việc được giao của đồng chí 
Nguyễn Thị Thúy Nga, Công an huyện 
An Dương, TP Hải Phòng. Hay những 
tâm tư, xây dựng các công trình, phần 
việc để nâng cao chất lượng công 
tác như công trình “Tư thế, tác phong và 
ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi thực 
hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh 
tại cửa khẩu sân bay”của đồng chí 
Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Đồn 
Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội 
Bài… 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng 
Nguyễn Văn Sơn khẳng định, 19 gương 
phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2017 là 
những cán bộ hội viên phụ nữ tận tụy, 
mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, 
không quản ngại khó khăn, gian khổ vì 
bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của 
nhân dân. Những tấm gương tiêu biểu 
này không chỉ giỏi trong chuyên môn 
nghiệp vụ, xuất sắc trong học tập và rèn 
luyện mà còn là những hạt nhân trong 

công tác Hội, phong trào phụ nữ, nhiều 
năm liền được lãnh đạo các cấp khen 
thưởng trong thực hiện công tác Hội và 
phong trào phụ nữ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề 
nghị, các cấp hội phụ nữ trong CAND 
cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
chương trình hành động của Đảng ủy 
Công an Trung ương về công tác phụ 
nữ thời kỳ đổi mới, kế hoạch bình đẳng 
giới giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức các 
hoạt động, các phong trào phụ nữ cho 
phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, 
giáo dục các phẩm chất tự tin, tự trọng, 
trung hậu, đảm đang để mỗi cán bộ, 
đoàn viên Hội phụ nữ CAND phải thực 
sự gương mẫu, xác định rõ mục đích, 
mục tiêu phấn đấu, rèn luyện xây dựng 
lực lượng CAND thực sự vì nước quên 
thân, vì dân phục vụ, xây dựng gia đình 
tiến bộ, no ấm, hạnh phúc…  

// http://bocongan.gov.vn 
_________________________________ 

rong lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc, con người Việt 
Nam đã hình thành những phẩm 

chất tốt đẹp, đó là tinh thần anh dũng, 
kiên cường, tạo nên sức mạnh cộng 
đồng để tồn tại, chiến đấu và chiến 
thắng mọi kẻ thù. Trong tiến trình lịch sử 
đó, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp một 
phần không nhỏ vào việc bảo tồn, gìn 
giữ, phát huy những giá trị bản sắc của 
dân tộc ta từ thế hệ này qua thế hệ 
khác. Sự đóng góp thầm lặng ấy đã dần 
kết tinh thành những phẩm chất đạo 
đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt 
Nam trong thời đại mới: “Tự tin – Tự 
trọng – Trung hậu – Đảm đang”. 

Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm 
đang luôn là phẩm chất đạo đức, truyền 
thống tốt đẹp, thể hiện vai trò làm vợ, 
làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời 
khẳng định vị thế của các chị trong gia 
đình, cộng đồng và xã hội. Trong giai 
đoạn hiện nay, việc phát huy những 
phẩm chất đạo đức ấy càng có ý nghĩa 
hơn, giúp người phụ nữ đáp ứng yêu 
cầu của thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
Chúng ta hy vọng rằng, với những 
phẩm chất cao quý đó, các chị sẽ vượt 
qua những thách thức, khó khăn để trở 
thành người phụ nữ thành công trong 
công việc và cuộc sống của mình. 

T 
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Một trong những phẩm chất đạo 
đức quý giá của người phụ nữ là tự tin. 
Phụ nữ ngày nay tự tin vào bản thân, 
bình đẳng với nam giới, biết tự đánh giá 
ưu nhược điểm của bản thân, dám nhận 
những nhiệm vụ khó để rồi từ đó nỗ lực 
và vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Để có được thành quả đó, 
các chị đã phải nỗ lực rất nhiều trong 
vấn đề học tập, lao động sáng tạo, 
không ngừng học hỏi, bồi dưỡng trí tuệ, 
tích lũy tri thức để ngày càng hoàn thiện 
chính mình. 

Tự trọng chính là một yếu tố nền 
tảng quan trọng nhất để làm nên giá trị 
và nhân cách của con người chân 
chính. Nói đến phẩm chất tự trọng của 
người phụ nữ Việt Nam thì đó chính là 
việc coi trọng và giữ gìn phẩm cách, 
danh dự của mình. Người phụ nữ trong 
thời kì mới luôn có phẩm chất tự trọng 
để yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của 
công dân và không làm ảnh hưởng xấu 
đến đất nước, cơ quan, đoàn thể. Đồng 
thời, vẻ đẹp  đằm thắm, giàu nữ tính 
cũng tạo nên bản lĩnh riêng cho mỗi 
người phụ nữ, trí tuệ được nâng cao tỏa 
ra từ lòng nhân hậu, khoan dung của 
mỗi người. 

Hiểu và phấn đấu thực hiện tốt các 
phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt 
Nam, chính là góp phần thực hiện chiến 
lược xây dựng, phát triển con người 
Việt Nam trong thời đại mới. Trong gia 
đình cũng như ngoài xã hội, hình ảnh 
người phụ nữ trung hậu, đảm đang, 
tháo vát luôn là một nét đẹp trong mắt 
bạn bè ngoài nước và quốc tế. Trung 
với nước và nhân dân, nhân ái, sống có 
tình nghĩa với mọi người, đó chính là 
một nhân cách sáng ngời của chị em 
phụ nữ chúng ta. Trong mọi thời điểm 
của lịch sử, phẩm chất đảm đang của 
phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng. Đó là 
hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, 
đảm việc nhà. Gác lại những bộn bề, 

bận rộn trong công việc cơ quan, trở về 
gia đình các chị là người vợ đảm đang, 
hiền thảo, tháo vát, người mẹ mẫu mực 
luôn chăm lo vun đắp cho hạnh phúc gia 
đình, giáo dục con cái. Đảm đang luôn 
là phẩm chất đạo đức truyền thống tốt 
đẹp, giúp cho người phụ nữ thực hiện 
hài hòa: việc nước, việc nhà để vừa có 
cơ hội phát triển cho bản thân, vừa bảo 
toàn hạnh phúc gia đình, nhằm thực 
hiện tốt vai trò, thiên chức của người 
phụ nữ trong gia đình, trách nhiệm công 
dân trong xã hội. 

Dù là thời kì phong kiến hay thời kì 
phát triển, dù là thời chiến hay thời bình 
thì những phẩm chất của người phụ nữ 
luôn tỏa sáng trên mọi phương diện. 
Chính vì những phẩm chất tốt đẹp này 
mà vai trò, vị trí của người phụ nữ ngày 
được nâng cao trong thời kì xã hội đổi 
mới. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là 
những bước khởi đầu thuận lợi, thực tế 
trong xã hội vẫn còn nhiều hạn chế cần 
phải được khắc phục trong vấn đề bình 
đẳng giới. Không chỉ có nam giới chưa 
nhận thức hoặc có thái độ không chấp 
nhận vai trò, vị trí của phụ nữ, mà ngay 
chính bản thân nhiều phụ nữ cũng chưa 
hiểu hết được những vấn đề liên quan 
đến vai trò, vị trí về giới của mình trong 
xã hội, dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc 
xảy ra như: nạn tảo hôn ở miền núi, bạo 
lực gia đình…  Khi ở vào thời kỳ mới, để 
khẳng định và phát huy vai trò của 
mình, phụ nữ Việt Nam có nhiều mặt 
thuận lợi do sự phát triển kinh tế mang 
lại, nhưng đồng thời cũng phải cố gắng 
hết mình, chiến thắng bản thân để 
chứng tỏ mình không chỉ là phái yếu, 
mà còn là phái đẹp, đẹp về nội tâm lẫn 
trí tuệ con người. Đồng thời, Đảng và 
Nhà nước ta cũng cần có những chủ 
trương, chính sách đúng đắn nhằm phát 
huy hiệu quả vị trí, vai trò của người phụ 
nữ trong xã hội ngày nay, nhất là trước 
yêu cầu về phát triển đất nước trong 
tình hình mới. 
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 Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ 
nữ Việt Nam đã có những đóng góp to 
lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, xây dựng đất nước ngàn năm 
văn hiến, tạo dựng lên truyền thống bản 
sắc của người Việt nói chung và truyền 
thống riêng của phụ nữ Việt Nam “ tự 
tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Phụ 
nữ  Ngành KSND tỉnh Bình Định ngày 
nay đã và đang nổ lực để tự khẳng định 
chính mình, bằng cả trái tim bà khối óc, 
bằng lòng “Yêu ngành, yêu nghề”, họ 
đang cố gắng để đóng góp vào những 
thành tích chung của phụ nữ  trên mảnh 
đất hình chữ S thân thương.  Họ được 
xem là “một nửa” của nhân loại, được 

cả thế giới trân trọng vinh danh là “phái 
đẹp”. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày 
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam (20/10/1930- 20/10/2015), xin kính 
chúc các bà, các mẹ, các chị sức khỏe, 
hạnh phúc, thành đạt, luôn xứng đáng 
với danh hiệu là phái đẹp, là một nửa 
của thế giới,  xứng đáng là những bông 
hoa tỏa ngát hương trong vườn hoa của 
mảnh đất giàu truyền thống hy sinh, 
chống giặc ngoại xâm, mảnh đất anh 
hùng của một dân tộc Việt Nam anh 
hùng. 

Võ Thị Hồng Trâm / 
http://vksbinhdinh.gov.vn 

________________________________  

hó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 
Thịnh đánh giá cao những đóng 
góp của Hội nghị Thượng đỉnh 

Phụ nữ Toàn cầu suốt ba thập kỷ qua 
trong nỗ lực thúc đẩy vai trò của phụ nữ 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tăng 
cường kết nối giữa các nữ doanh nhân 
trên toàn cầu. 

Tối ngày 26/04/2018, tại thành phố 
Xít-ni, Ô-xtrây-li-a, Phó Chủ tịch nước 
Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu Đoàn đại 
biểu Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc 
Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 
năm 2018. Đoàn Việt Nam gồm có lãnh 
đạo các bộ ngành, địa phương và các 
nữ doanh nhân thuộc các ngành chế 
biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, 
nông nghiệp, thương mại, dịch vụ… 

Với chủ đề “Xây dựng các nền kinh 
tế chia sẻ giá trị chung”, Hội nghị năm 
nay đã thu hút sự tham gia của hơn 
1200 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia, 
gồm đại diện Lãnh đạo Nhà nước, 

Chính phủ, lãnh đạo các tổ chức phụ nữ 
và các nữ doanh nhân từ khắp các châu 
lục. 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng 
đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2018. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 
Thịnh là diễn giả chính tại Lễ khai mạc 

P 
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Hội nghị. Phó Chủ tịch nước đánh giá 
cao những đóng góp của Hội nghị 
Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu suốt ba 
thập kỷ qua trong nỗ lực thúc đẩy vai trò 
của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực kinh 
tế, tăng cường kết nối giữa các nữ 
doanh nhân trên toàn cầu. Phó Chủ tịch 
nước hoan nghênh tính thời sự của các 
chủ đề hội nghị hàng năm, đặc biệt là 
chủ đề của hội nghị năm nay. 

Phó Chủ tịch nước khẳng định tầm 
quan trọng của tăng cường liên kết khu 
vực và toàn cầu, nhấn mạnh đây là một 
xu thế không thể đảo ngược, đã và 
đang tạo ra những cơ hội to lớn cho 
doanh nghiệp và quốc gia phát huy tối 
đa sức mạnh của mình trong chuỗi giá 
trị toàn cầu. Phó Chủ tịch nước cũng 
chia sẻ những đóng góp tích cực của 
Việt Nam trong việc kiến tạo những giá 
trị chung của nền kinh tế toàn cầu, đặc 
biệt là thông qua các sáng kiến trong 
khuôn khổ năm APEC 2017  vừa qua. 

Phó Chủ tịch nước cho rằng phụ 
nữ đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy 
quản trị toàn cầu, phát triển bao trùm, 
bền vững và xây dựng những nền kinh 
tế chia sẻ giá trị chung. Phó Chủ tịch 
nước đề cao những đóng góp của phụ 
nữ Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, đặc 
biệt là việc phụ nữ chiếm tới 48% lực 
lượng lao động và khoảng 25% CEO 
hoặc thành viên hội đồng quản trị ở Việt 
Nam. Một mặt khẳng định việc tham gia 
các liên kết khu vực và toàn cầu đã và 
đang hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tiếp cận 
các mô hình phát triển bền vững, khoa 
học – công nghệ, nguồn tri thức của 
nhân loại, mặt khác, Phó Chủ tịch nước 
cũng cho rằng phụ nữ Việt Nam còn 
phải vượt qua nhiều khó khăn, nhất là 
việc tiếp cận vốn và các kỹ năng mới để 
bắt kịp với những chuyển động mạnh 
mẽ của nền kinh tế thế giới. 

Phó Chủ tịch nước kêu gọi phụ nữ 
hãy đi đầu trong việc thúc đẩy liên kết 
kinh tế, hợp tác quốc tế, tăng cường kết 
nối giữa các doanh nhân, đồng thời tự 
trang bị và cập nhất các kiến thức, kỹ 
năng mới, không để kỷ nguyên số và 
Cách mạng 4.0 bỏ lại phía sau. Phó 
Chủ tịch nước cũng khẳng định, bảo 
đảm bình đẳng giới, tăng cường cơ hội 
cho phụ nữ cần luôn được xem là một 
trong những trụ cột ưu tiên trong chính 
sách của các quốc gia, trong đó phụ nữ 
cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn 
nữa trong tiếp cận nguồn lực sản xuất, 
kinh doanh, tham gia thương trường. 

Cùng ngày, Đoàn Việt Nam đã 
tham gia, đóng góp tích cực tại các hoạt 
động của Hội nghị, trong đó có Phiên 
thảo luận bàn tròn cấp Bộ trưởng về vai 
trò của đối tác công - tư trong thúc đẩy 
cơ hội kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái, 
Diễn đàn Thị trưởng và Lãnh đạo địa 
phương, Phiên thảo luận về hợp tác 
kinh doanh với Australia. Thứ trưởng Bộ 
Tài chính Vũ Thị Mai và Thứ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa 
chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về 
lồng ghép vấn đề giới trong chính sách 
tài chính dành cho doanh nghiệp, cũng 
như việc huy động các nguồn lực trong 
xã hội triển khai các dự án bảo đảm 
bình đẳng giới trong ngành giáo dục.  

Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ 
nữ Toàn cầu và các đại biểu quốc tế 
đánh giá cao những thành tựu của Việt 
Nam trong bảo đảm bình đẳng giới. 
Cựu Ngoại trưởng Phi-líp-pin đặc biệt 
hoan nghênh các sáng kiến của Việt 
Nam nhằm tăng cường kết nối nữ 
doanh nhân trong khu vực, đặc biệt là 
sáng kiến thành lập mạng lưới nữ 
doanh nhân trong khuôn khổ ASEAN. 

Bên lề Hội nghị, đoàn Việt Nam 
tiến hành Phiên thảo luận bàn tròn với  
Ô-xtrây-li-a về bình đẳng giới. Lãnh đạo 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban 
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Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các 
quan chức Ô-xtrây-li-a trao đổi kinh 
nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ, đặc biệt là các biện 
pháp nhằm khuyến khích vai trò lãnh 
đạo của phụ nữ trong lĩnh vực kinh 
doanh. 

Được thành lập và hoạt động từ 
năm 1990, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ 
nữ Toàn cầu là một diễn đàn quốc tế 

lớn về bình đẳng giới. Hội nghị là nơi 
quy tụ các chính khách và doanh nhân 
từ khắp mọi nơi trên thế giới đến để trao 
đổi và thúc đẩy các sáng kiến nhằm 
khuyến khích sự đóng góp và tăng 
cường vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội, đặc biệt là 
trong lĩnh vực kinh tế./. 

Mạnh Hùng / 
http://dangcongsan.vn 

________________________________ 

ơn 2 năm qua, các hoạt động 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 

được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam triển khai nghiêm túc, thiết 
thực, hiệu quả. 

 

Hội LHPN Việt Nam tổ chức gặp 
mặt, giao lưu và tôn vinh các nữ anh 
hùng, nữ điển hình tiêu biểu toàn 
quốc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 
thi đua ái quốc. Ảnh: hoilhpn.org.vn 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
ban hành vào đúng thời điểm Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành 
Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, Đại 
hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 
thứ XII. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ 
Chính trị được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội, Kế hoạch hoạt động 
toàn khóa của Trung ương Hội. Hơn 
2 năm qua, các hoạt động làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Bác được các cấp Hội triển khai 
nghiêm túc, thiết thực, đạt được 
nhiều kết quả. Nổi bật là: 

Thứ nhất, duy trì, đẩy mạnh việc 
thực hành tiết kiệm trong các cơ 
quan chuyên trách của Hội. Theo tinh 
thần đó, nhiều hoạt động được lồng 
ghép, tiết kiệm về thời gian, kinh phí 
tổ chức hội nghị; tiết kiệm điện, 
nước, chi phí đi lại, văn phòng phẩm. 
Riêng trong năm 2016, 2017, cơ 
quan Trung ương Hội đã tiết kiệm 
được gần 7,5 tỷ đồng. Số tiền này 
được đầu tư hoạt động Hội và chăm 
lo đời sống cán bộ, công chức. 

Thứ hai, tập trung cải tiến lề lối 
làm việc theo hướng khoa học, sâu 
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sát cơ sở. Trung ương Hội chỉ đạo 
các cấp Hội nâng cao trách nhiệm, 
cải tiến cách làm việc, bám sát cơ 
sở, khắc phục bệnh hành chính, hình 
thức, chú trọng tính kế hoạch, khoa 
học, lựa chọn công việc, hoạt động 
phù hợp, sát với Nghị quyết, Kế 
hoạch công tác toàn khóa của Trung 
ương Hội. Hằng năm, cơ quan Trung 
ương Hội tổ chức cho đảng viên, 
quần chúng đăng ký nội dung học tập 
và làm theo Bác sát với chức trách, 
nhiệm vụ được giao. Ở địa phương, 
các cấp Hội tập trung  tổ chức thực 
hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống 
đối với cán bộ Hội, vai trò nêu gương 
của các đồng chí ủy viên đảng đoàn, 
lãnh đạo Hội. Một số phong trào như: 
Thực hiện “3 tốt” (phẩm chất đạo đức 
tốt, tác phong làm việc tốt, thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao); “1 hội viên 
nòng cốt vận động 1 phụ nữ tham gia 
sinh hoạt Hội”…đã thực sự thúc đẩy 
hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, 
tạo nên kết quả thiết thực trong học 
tập và làm theo Bác. 

Thứ ba, gắn hoạt động “làm 
theo” với rèn luyện phẩm chất đạo 
đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm 
đang”; triển khai các mô hình tiết 
kiệm gắn với an sinh xã hội. Hằng 
năm, mỗi cơ sở Hội lựa chọn 01 hoạt 
động để tuyên truyền, vận động chị 
em cùng thực hiện. Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh Nghệ An với mô hình 
“Sản xuất sạch”; Hội Liên hiệp Phụ 
nữ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với mô 
hình “Xây dựng nét văn hóa của 
người dân phố cổ”; Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Tuyên Quang với mô hình 
“Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng”; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hải 
Phòng với mô hình “Trồng rau an 

toàn”, “Sản xuất sạch - tiêu dùng 
sạch”, "Xây dựng nếp sống văn minh 
đô thị”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Quảng Bình với mô hình “Từ rác thải 
đến thẻ bảo hiểm y tế”, “Phụ nữ Vân 
Kiều không hút thuốc lá”… Đến nay, 
nhiều phong trào, mô hình hiệu quả 
đã thu hút chị em tham gia và trở 
thành việc làm tự giác của mỗi 
người. Năm 2017 đã có 11.098 cơ 
sở Hội tổ chức 01 hoạt động (mô 
hình) thiết thực và hiệu quả. 

Ngoài ra, Trung ương Hội đã 
phát động chương trình “Đồng hành 
cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 
2018- 2020, được nhiều cấp Hội, phụ 
nữ hưởng ứng. Tiếp tục duy trì, mở 
rộng và nâng cao chất lượng hoạt 
động tiết kiệm làm theo gương Bác 
bằng nhiều hình thức, như: Cặp lá 
yêu thương; thu gom, phân loại rác 
thải xây dựng quỹ tình thương; Heo 
đất tiết kiệm; Tiết kiệm vì phụ nữ 
nghèo; Tổ phụ nữ 3 tiết kiệm: điện, 
nước, khí đốt; Tủ áo tình thương; Bát 
cháo tình thương; Trao bò cho hội 
viên nghèo…đã tiết kiệm được hàng 
nghìn tỷ đồng, cho chị em phụ nữ 
vay, phát triển sản xuất, xóa đói, 
giảm nghèo. 

Có thể nói, những kết quả của 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạt 
được trong thực hiện Chỉ thị 05 của 
Bộ Chính trị là rất đáng ghi nhận. 
Nhiều gương điển hình tiêu biểu của 
tập thể, cá nhân phụ nữ, những cách 
làm sáng tạo, hiệu quả đã góp phần 
vào kết quả chung trong thực hiện 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hơn 2 
năm qua./. 

Vũ Việt Hùng / 
http://dangcongsan.vn
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ời sống của mỗi cá nhân trong 

xã hội luôn được bắt đầu từ 

phạm vi gia đình, mỗi gia đình 

luôn là một tế bào của xã hội, trong đó 

người phụ nữ trong gia đình luôn được 

xem là hạt nhân của tế bào đó; đồng 

thời, gia đình cũng là nơi thể hiện thực 

chất của sự bình đẳng và nâng cao địa 

vị của người phụ nữ. 

Trong suốt chiều dài lịch sử dân 
tộc, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng 
góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc và xây dựng đất nước. 
Ngay từ buổi đầu lập nước, khi gặp nạn 
ngoại bang xâm lược, bà Trưng bà 
Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi 
quân thù. Thế kỷ XX, qua hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch 
sử lại ghi nhận hàng vạn tấm gương 
phụ nữ, các chị, các mẹ không ngại gian 
khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng 
chiến đấu, hy sinh, cống hiến không chỉ 
cuộc đời mình mà cả con em cho độc 
lập tự do của Tổ quốc. Phụ nữ không 
chỉ chiến đấu anh hùng mà đã lao động 
cần cù, gian khó để vượt lên cảnh đói 
nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng 
đất nước ngày càng to đẹp và đàng 
hoàng hơn. Chính vì thế mà Đảng, Bác 
Hồ đã phong tặng phụ nữ Việt Nam tám 
chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung 
hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng 
chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài 
năng, anh hùng” trong thời kỳ đổi mới 
đất nước, đó  không chỉ là sự khích lệ, 
động viên mà còn là sự thừa nhận và 
đánh giá vai trò to lớn của phụ nữ Việt 
Nam. 

Trong buổi tiếp các trưởng đoàn 
dự cuộc họp Mạng lưới lãnh đạo nữ lần 
thứ 11 (WLN) của diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 

diễn ra vào tháng 9-2006 tại Hà Nội, 
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết (lúc bấy giờ) 
khẳng định: Ðảng, Nhà nước và nhân 
dân Việt Nam nhận thức rõ về vai trò 
của phụ nữ trong phát triển và hội nhập 
quốc tế. Chủ tịch nêu rõ: "Ở Việt Nam, 
vai trò của phụ nữ rất quan trọng. Trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phụ 
nữ tham gia rất tích cực trong nhiều 
hoạt động. Trong thời kỳ hòa bình và 
xây dựng đất nước, phụ nữ giữ cương 
vị lãnh đạo ở mọi lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật.... Vai trò của 
phụ nữ hoàn toàn xứng đáng với tám 
chữ vàng mà Ðảng, Nhà nước và nhân 
dân dành tặng. Với truyền thống đó, phụ 
nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc 
nhà” tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và 
thử thách, vươn lên đóng góp tích cực 
vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh 
hưởng rộng rãi vai trò của mình trên 
nhiều lĩnh vực như: tham gia quản lý 
nhà nước; tham gia xóa đói giảm 
nghèo; xây dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia 
phòng chống tệ nạn xã hội; … Có thể 
nói, vai trò của phụ nữ Việt Nam được 
thể hiện ngày càng sâu sắc và có 
những đóng góp quan trọng trong thành 
tựu của cách mạng Việt Nam. 

Ngày nay, khi đất nước bước vào 
thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, 
trong công cuộc xây dựng đất nước trên 
con đường công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa, phụ nữ Việt Nam tiếp tục đóng vai 
trò quan trọng, là động lực thúc đẩy sự 
phát triển chung của xã hội. Vai trò này 
đang được khẳng định một cách rõ nét 
hơn bao giờ hết. 

Trước hết, chúng ta phải thừa 
nhận vị trí hết sức quan trọng của người 
phụ nữ trong gia đình. Họ có ảnh hưởng 
to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của 
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gia đình. Là người vợ hiền, họ luôn hiểu 
chồng, sẵn sàng chia sẻ những ngọt bùi 
cũng như những đắng cay cùng chồng, 
khiến người chồng luôn cảm thấy yên 
tâm trong cuộc sống, từ đó họ có thể 
đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Không 
chỉ chăm sóc giúp đỡ chồng trong gia 
đình, người vợ còn đưa ra những lời 
khuyên thiết thực giúp chồng trong công 
việc, đóng góp vào thành công trong sự 
nghiệp của chồng. Là người mẹ hết 
lòng vì con cái, họ thực sự là những tấm 
gương cho con cái noi theo. Người mẹ 
ngày nay còn là một người bạn lớn luôn 
ở bên con để hướng dẫn, động viên kịp 
thời. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể 
tìm thấy ở những người phụ nữ, người 
vợ, người mẹ sự yên tĩnh trong tâm hồn 
và sự cân bằng bình yên trong cuộc 
sống. Chính họ đã tiếp sức cho chúng 
ta vượt qua những khó khăn để sống 
một cuộc sống hữu ích. 

Trong thời đại mới, bên cạnh vai 
trò quan trọng trong gia đình, người phụ 
nữ còn tích cực tham gia vào các hoạt 
động xã hội. Ngày càng có nhiều người 
trở thành nhà lãnh đạo, nhà khoa học 
nổi tiếng, nhà quản lý năng động. Trong 
nhiều lĩnh vực, sự có mặt của người 
phụ nữ là không thể thiếu như ngành 
dệt, may mặc, du lịch, công nghệ, dịch 
vụ… Quyền của phụ nữ về kinh tế đã 
được nâng lên thông qua việc pháp luật 
quy định phụ nữ cùng đứng tên với nam 
giới trong giấy chứng nhận quyền sở 
hữu đất đai, nhà ở và tài sản. Việt Nam 
cũng là một trong số ít các quốc gia đã 
hoàn thành báo cáo về tình hình thực 
hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). 
Đặc biệt, hệ thống các ban Vì sự tiến bộ 
của phụ nữ đã được thành lập ở hầu 
hết các bộ, ngành và toàn bộ các tỉnh, 
thành phố trong cả nước. Mạng lưới 
cán bộ tư vấn về giới hoạt động hiệu 
quả, hệ thống pháp luật bảo đảm quyền 

bình đẳng của phụ nữ được tăng cường 
bằng Luật Bình đẳng giới. 

Như vậy có thể nói, trong xu thế 
hội nhập và phát triển của đất nước, 
phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy và 
khẳng định vai trò, vị trí của mình đối 
với sự phát triển của xã hội. Khi nền 
kinh tế của chúng ta càng phát triển, 
phụ nữ càng có nhiều cơ hội hơn, phá 
vỡ sự phân công lao động cứng nhắc 
theo giới, cho phép phụ nữ tham gia 
vào nền kinh tế thị trường và khiến nam 
giới phải chia sẻ trách nhiệm chăm sóc 
gia đình, giảm nhẹ gánh nặng việc nhà 
cho phụ nữ, tạo cho họ nhiều thời gian 
nhàn rỗi hơn để tham gia vào các hoạt 
động khác; đồng thời tạo ra nhiều cơ 
hội hơn cho phụ nữ trên thị trường lao 
động… 

Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là 
những bước khởi đầu thuận lợi. Hiện 
thời chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế 
cần phải được khắc phục trong vấn đề 
bình đẳng giới, nhất là về mặt tư tưởng, 
quan điểm của con người trong xã hội, 
kể cả nam giới và nữ giới. Không chỉ có 
nam giới chưa nhận thức hoặc có thái 
độ không chấp nhận vai trò, vị trí của 
phụ nữ mà ngay chính bản thân nhiều 
phụ nữ cũng hiểu biết mơ hồ, từ đó có 
những thái độ lệch lạc và không thể có 
cách giải quyết đúng đắn các vấn đề 
nảy sinh trong cuộc sống có liên quan 
đến vai trò, vị trí về giới của mình. 

Hiện nay, những thành tựu khoa 
học kỹ thuật hiện đại đã phần nào hỗ trợ 
người phụ nữ trong công việc nội trợ, 
giảm bớt sức lao động của người phụ 
nữ trong gia đình. Song, phụ nữ vẫn là 
người làm chính công việc nhà, từ việc 
bếp núc tới việc dạy dỗ con cái, chăm lo 
đời sống tinh thần cho các thành viên 
trong gia đình. Cộng với thời gian làm 
việc ngoài xã hội, quỹ thời gian dành 
cho việc hưởng thụ các giá trị văn hóa 
tinh thần, việc học tập nâng cao trình độ 
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kiến thức của phụ nữ là rất hiếm hoi, 
thậm chí ở một số đối tượng phụ nữ 
như công nhân, người buôn bán, quỹ 
thời gian này gần như không có. Bên 
cạnh đó, nguy cơ bạo lực gia đình đang 
là mối đe dọa cho một số không nhỏ 
phụ nữ. 

Để người phụ nữ đảm đương 
được vai trò của mình, đồng thời phát 
huy được hết khả năng bản thân để 
phát triển trong thời hiện đại, yếu tố tự 
thân của mỗi phụ nữ là rất quan trọng. 
Chỉ khi nào tính tích cực, chủ động của 
người phụ nữ được khơi dậy, phụ nữ 
mới vừa có thể đảm đương tốt công 

việc ngoài xã hội, vừa duy trì được mối 
quan hệ gia đình bền chặt, một tổ ấm 
hạnh phúc. Điều cần làm là làm sao để 
gia đình và xã hội tạo được những điều 
kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ phát huy 
được khả năng của mình, đó là: người 
phụ nữ có công việc ổn định để đảm 
bảo cuộc sống, có cơ hội học tập nâng 
cao kiến thức, trình độ chuyên môn, 
tham gia ngày càng nhiều hơn vào các 
hoạt động xã hội, các đoàn thể, câu lạc 
bộ, có thời gian hưởng thụ văn hóa, văn 
nghệ, chăm sóc sức khỏe,... 

Nguyễn Nhàn / 
https://tuyengiaotiengiang.vn 

________________________________ 

 

hực hiện Chỉ thị 05 của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Phụ 
nữ các cấp trong tỉnh đã có nhiều 
việc làm thiết thực gắn xây dựng 
hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Tự 
tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. 

 

Hội LHPN tỉnh tuyên dương những điển 
hình tiên tiến. 

Nhân rộng các mô hình làm 
theo Bác 

Bà Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, để 
triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 
số 05 của Bộ Chính trị, hội đã xây 
dựng kế hoạch, quán triệt sâu rộng 
đến các cấp hội và hội viên, phụ nữ 
toàn tỉnh. Theo đó, Hội chỉ đạo các 
cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm 
của tổ chức hội, nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, cũng như những 
vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở để 
xây dựng các mô hình “làm theo” tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh phù 
hợp, hiệu quả. Trong đó, hội chú 
trọng công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng gắn với vận động 
phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin 
- Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. 
Theo đó, lựa chọn từng đối tượng 
phụ nữ phù hợp để vận động tham 
gia sinh hoạt trong từng mô hình 
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nhằm phát huy hiệu quả công tác 
tuyên truyền. Qua đó, tạo sự chuyển 
biến rõ nét trong nhận thức và thay 
đổi hành vi của hội viên, phụ nữ, 
tham gia tích cực, có hiệu quả trong 
công tác bảo vệ môi trường, phòng 
chống các tệ nạn xã hội. Từ đó tuyên 
truyền, vận động những thành viên 
trong gia đình và cộng đồng tham gia 
thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội ở địa phương. 

Cùng với đó, các cấp hội đã vận 
động 100% hộ gia đình hội viên, phụ 
nữ treo ảnh Bác tại gia đình. Đồng 
thời, nhân rộng và duy trì các mô 
hình “làm theo” Bác. Theo đánh giá 
của Hội Phụ nữ tỉnh, 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. Minh chứng, đến nay các cấp Hội 
đã thành lập hơn 1.350 tổ “Tiết 
kiệm”/28.395 thành viên, 380 tổ “Hũ 
gạo tình thương”/11.497 thành viên, 
245 tổ “Nuôi heo đất”/5.767 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 các mô hình 
trên, đã giúp được 7.299 hội viên, 
phụ nữ nghèo. Ngoài ra, các cấp hội 
đã duy trì các bếp ăn từ thiện phát 
cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo 
đặt tại các bệnh viện trong tỉnh. Nhận 
đỡ đầu mẹ liệt sĩ, phụ nữ già neo 
đơn, đối tượng bảo trợ xã hội với số 
tiền 200.000 -300.000 đồng/tháng, 
vận động xây dựng 50 nhà mái ấm 
tình thương cho phụ nữ nghèo… 

 Chọn việc bức xúc,  nổi cộm 
giải quyết 

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ tỉnh đã 
lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi 
cộm ở cơ sở để tham gia giải quyết. 
Theo đó, ở cấp hội tỉnh thành lập tổ 
cộng tác viên dư luận xã hội với 12 
cán bộ hội cấp tỉnh, huyện nhằm 
phản ánh những dư luận nổi lên, 
những sự việc phức tạp, nổi cộm, 
bức xúc, “điểm nóng” đang diễn ra ở 
địa phương. Từ đó, tham mưu, đề 
xuất giải quyết và định hướng dư 
luận xã hội nhằm kịp thời cung cấp 
thông tin chính thống cho hội viên, 
phụ nữ. Kết quả, các cấp Hội đã phối 
hợp hòa giải 835 vụ liên quan đến 
hôn nhân gia đình, mâu thuẫn gia 
đình, tranh chấp đất đai... trong đó, 
hòa giải thành công 473 vụ. Phối hợp 
với công an, ngành chức năng địa 
phương quản lý, theo dõi, cảm hóa, 
giáo dục, giúp đỡ 93 đối tượng 
nghiện ma túy, 277 hộ gia đình hội 
viên có con hư hỏng và đưa 56 đối 
tượng ra kiểm điểm trước dân. Ngoài 
ra, các cấp hội còn cung cấp cho các 
ngành chức năng những nguồn tin 
liên quan tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, 
gây rối an ninh trật tự tại địa phương. 
Cử cán bộ tham gia vận động giải 
quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài 
như: Công ty Muối Thông Thuận 
(Tuy Phong), hồ thủy lợi Sông Dinh 3 
(Hàm Tân)... 

Các cấp Hội đã giới thiệu 320 
điển hình tiêu biểu (76 tập thể, 244 cá 
nhân), riêng Hội LHPN tỉnh đã chọn 
được 50 cá nhân, tập thể xuất sắc 
thực hiện tốt các phong trào thi đua 
trên các lĩnh vực hoạt động hội. Trong 
đó, có nhiều gương điển hình “làm 
theo” gương Bác để tuyên dương, 
khen thưởng kịp thời. 

ThanhThủy / 
http://www.baobinhthuan.com.vn 
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uộc vận động “5 không, 3 sạch” do 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam phát động và được Thủ 

tướng Chính phủ đồng ý thành một nội 
dung của chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới thì có 9 tiêu chí 
(tiêu chí số 2, 9, 11, 12, 14, 15 17, 18, 19) 
có sự đóng góp không nhỏ của phụ nữ 
thông qua thực hiện mô hình “5 không, 3 
sạch”.  

 Hưởng ứng cuộc vận động này, các 
cấp Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã tập 
trung triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo 
sức lan tỏa sâu rộng trong từng hội viên 
phụ nữ góp phần tích cực vào cuộc vận 
động “chung tay xây dựng nông thôn mới”. 
Kết quả sau 3 năm (2015 – 2018) thực hiện 
mô hình “5 không, 3 sạch”, các nội dung 
của cuộc vận động được Hội Phụ nữ các 
cấp trong tỉnh triển khai thiết thực, cụ thể có 
tác động đến đời sống của hội viên phụ nữ. 
Trong tiêu chí số 11 về hộ nghèo, để giảm 
tỷ lệ hộ nghèo phụ nữ làm chủ hộ, hội phụ 
nữ các cấp đã sáng tạo nhiều hình thức để 
hỗ trợ, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền 
vững. Thông qua việc tận dụng các nguồn 
vốn vay, các cấp hội đã tạo điều kiện cho 
những phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn được vay vốn để phát triển kinh tế. 
Hay thành lập mới và duy trì các tổ phụ nữ 
tiết kiệm, tổ góp vốn xoay vòng, tổ giúp 
nhau giải quyết việc làm. Qua đó, 100% hộ 
nghèo (8.184 hộ) theo chuẩn đa chiều do 
phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ. Kết quả, 
có 1.305 hộ đã thoát nghèo, góp phần giảm 
tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 2,3% (năm 
2017). 

Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” còn 
được các cấp Hội Phụ nữ chủ động thực 
hiện, xây dựng và nhân rộng những mô 
hình phù hợp với từng địa bàn. Đặc biệt, tại 
những địa bàn bức xúc các vấn đề tệ nạn 
xã hội, ma túy, bạo lực gia đình, vấn đề vệ 
sinh môi trường… được xây dựng các mô 
hình cụ thể gắn giải quyết những bức xúc 
trên. Những mô hình đã phát huy hiệu quả 
tích cực như “tổ phụ nữ thu gom, đóng phí 

rác thải”, “phụ nữ giữ gìn vệ sinh sạch 
đường, ngõ xóm”, “câu lạc bộ phụ nữ với 
pháp luật”, “tổ phụ nữ không có chồng con 
vi phạm pháp luật’… đã nâng cao nhận 
thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành 
động, nhất là ý thức của phụ nữ trong việc 
chấp hành, tác động đến các thành viên 
trong gia đình gương mẫu thực hiện, hạn 
chế hành vi vi phạm pháp luật.  

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp đã 
hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới 
bằng hình thức chủ động đăng ký với cấp 
ủy, chính quyền thực hiện các công trình, 
phần việc thiết thực tham gia xây dựng 
nông mới. Trong đó, các cấp Hội phối hợp 
vận động hàng trăm hội viên phụ nữ và 
nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí 
thực hiện 6 công trình bê tông hóa giao 
thông nông thôn, xây dựng tuyến kênh 
mương nội đồng và làm 44 trụ cờ tuyến 
đường liên thôn, tuyến đường “ánh sáng an 
ninh”, làm sân nhà văn hóa thôn…với tổng 
kinh phí 4,4 tỷ đồng. 

Trong 3 năm, các cấp Hội Phụ nữ đã 
thành lập mới 47 câu lạc bộ, tổ “5 không, 3 
sạch” với 16.622 thành viên, nâng tổng số 
mô hình toàn tỉnh đến nay 1.319 câu lạc bộ, 
tổ “5 không, 3 sạch” với 3.915 thành viên 
tham gia.        

Bà Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, thông qua cuộc 
vận động “5 không, 3 sạch” gắn xây dựng 
nông thôn mới, đời sống vật chất lẫn tinh 
thần của phụ nữ nông thôn được cải thiện. 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân 
đầu người khu vực nông thôn tăng,  an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông 
thôn được giữ vững. Những kết quả trong 
việc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận 
động đã thật sự góp phần thực hiện hiệu 
quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 
phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc”. 

Hà Trúc / 
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rước đây, khu phố Xuân Giang 1, thị trấn 

Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong là một 

trong những khu vực có tình hình ma túy 

diễn biến phức tạp. Năm 2014, mô hình “Câu 

lạc bộ phụ nữ đồng cảm” do chị Phan Thị 

Thành - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 

Xuân Giang 1 làm chủ nhiệm đã giúp khu phố 

giảm thiểu tình trạng mất an ninh trật tự và tệ 

nạn xã hội, ma túy tại địa bàn. 

 

Khu phố Xuân Giang 1 với gần 1.200 

dân, chủ yếu sống bằng nghề biển, trong đó có 

một bộ phận thanh thiếu niên thất nghiệp, 

không có việc làm ổn định nên nguy cơ mắc 

các tệ nạn xã hội tương đối cao. Đặc biệt, tình 

trạng mua bán ma túy và sử dụng chất gây 

nghiện trong thanh thiếu niên có chiều hướng 

gia tăng. Bản thân là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ 

khu phố Xuân Giang 1, chị Thành luôn đau đáu 

một nỗi niềm lo lắng. Xuất phát từ tình hình 

thực tế, chị đã tham mưu Thường trực Hội 

LHPN thị trấn thành lập mô hình “Câu lạc bộ 

phụ nữ đồng cảm” gồm 30 chị là những hội 

viên nòng cốt, các chị có chồng con đang cai 

nghiện hoặc đang nghi vấn mắc phải các tệ nạn 

xã hội.  

Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, bản 

thân chị cùng các thành viên trong CLB trực 

tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư từng đối tượng để 

kịp thời tuyên truyền, vận động, giáo dục cảm 

hóa tại cộng đồng để giúp các đối tượng nhận 

thức được những hiểm họa khi vướng vào các 

tệ nạn xã hội. Từ những buổi tâm sự, nhiều chị 

em nhận thấy tầm quan trọng trong vấn đề 

quản lý giáo dục con cái và thường xuyên phối 

hợp với các thành viên trong CLB cung cấp 

thông tin tội phạm. Bằng sự nhiệt huyết, trách 

nhiệm và quyết tâm giảm trừ tệ nạn xã hội, ma 

túy trên địa bàn khu phố. Qua nhiều năm hoạt 

động, các thành viên trong CLB đã tổ chức kèm 

cặp, giúp đỡ 10 đối tượng cai nghiện, đến nay 

có 2 trường hợp bỏ hẳn, vận động 2 đối tượng 

vào trung tâm cai nghiện, 1 đối tượng cai 

nghiện tại gia đình; vận động 5 trường hợp con 

em bỏ học ra lớp… Bên cạnh đó, CLB còn theo 

dõi cung cấp thông tin 1 trường hợp mua bán 

ma túy, 2 trường hợp gây rối mất an ninh trật tự 

tại địa bàn.  

Ngoài ra, CLB thường xuyên triển khai 

rộng rãi đến các hộ gia đình, vận động hội viên 

phụ nữ nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia 

phát hiện tố giác các hành vi gây rối làm mất an 

ninh trật tự và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, 

tham gia giúp các đối tượng lầm lỗi tái hòa 

nhập cộng đồng, có việc làm ổn định. Không 

chỉ vận động, tuyên truyền, thuyết phục, nhiều 

đối tượng đã từng vướng vào ma túy còn được 

tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh 

tế gia đình. Điển hình như trường hợp ông 

Xuân Lai và ông Nguyễn Văn Lộc trước đây bị 

nghiện ma túy, nhờ được sự giúp đỡ của CLB 

đã cai nghiện thành công, hiện nay đã có công 

ăn việc làm ổn định, phụ giúp gia đình.  

Với tấm lòng nhiệt huyết, tận tụy chị Phan 

Thị Thành cùng với các chị em trong CLB vẫn 

hàng ngày trực tiếp đến các đối tượng để tuyên 

truyền, vận động và thuyết phục, cảm hóa. 

Không chỉ “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, CLB 

còn tổ chức tuyên truyền, vận động trên loa 

phát thanh; tổ chức sinh hoạt lồng ghép các 

hoạt động tuyên truyền như văn nghệ, hò vè, 

các tiểu phẩm phản ánh về tình hình tệ nạn xã 

hội, ma túy… 

Ngoài công việc  ở CLB đồng cảm, chị 

Thành còn tích cực tham gia hưởng ứng việc 

học tập và làm theo gương Bác, hướng về phụ 

nữ và trẻ em nghèo. Mô hình “Nuôi heo đất” 

của chị đã giúp đỡ kịp thời trẻ em bỏ học  giữa 

chừng và các chị có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, bệnh tật. 

Ghi nhận những nỗ lực của chị, Hội 

LHPN thị trấn Phan Rí Cửa đã đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện Tuy Phong tặng giấy khen trong 

thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 
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