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LỜI PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 
CỦA ĐỒNG CHÍ  HÀ THỊ KHIẾT - ỦY VIÊN TW ĐẢNG, CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM  

TẠI CUỘC GẶP GỠ ĐẠI BIỂU “ĐỘI QUÂN TÓC DÀI” LẦN THỨ NHẤT 
NGÀY 20/4/2000 TẠI HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT TP. HCM 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Chỉ còn ít ngày nữa cả nước sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2000). Hôm 
nay, tại Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh - đúng nơi mà cách đây 25 
năm về trước đã ghi đậm dấu ấn của dân tộc ta làm nên chiến thắng lịch sử đánh 
bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước, Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ thân 
mật đầy nghĩa tình với các đại biểu “ Đội quân tóc dài” lần thứ nhất. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước, chúng 
tôi xin gửi tới các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban 
ngành, TP. Hồ Chí Minh, các quân khu 5,7,9 và các quý vị đại biểu tình cảm 
kính trọng, sự biết ơn và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. 

Chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng các bà mẹ Việt Nam anh hùng - những 
người mẹ kính yêu đã hiến dâng những người con thân yêu của mình cho Tổ 
quốc. Phụ nữ cả nước mãi mãi noi gương các mẹ, xin được gửi tới các mẹ sự 
kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. 

Xin nhiệt liệt chào mừng các má, các dì, các chị - những chiến sĩ, sĩ quan, 
những anh hùng, những dũng sĩ có mặt hôm nay đã làm sống lại khí thế hào 
hùng ngày nào năm xưa khăn rằn trên vai lên đường chiến đấu và chiến thắng. 

Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí, các quý vị đại biểu, các má, các dì, 
các chị. 

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu! 

Chúng tôi, những người làm công tác Hội LHPN Việt Nam vô cùng xúc 
động bởi tại nơi đây - Hội trường Thống nhất đã chứng kiến Hội nghị trọng thể 
hợp nhất Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam 
năm 1976 - ngày gia đình Hội phụ nữ được xum họp, thỏa lòng mong ước hơn 
20 năm xa cách. 

Chúng ta hội tụ với nhau hôm nay trong niềm hân hoan, tay bắt mặt mừng 
khôn xiết, nhưng càng bồi hồi xúc động nhớ đến nhiều má, nhiều chị đã không 
còn nữa! Các má, các dì, các chị đã hy sinh anh dũng trong chiến đấu hoặc đã 
tận tụy vì nhiệm vụ xây dựng đất nước cho đến hơi thở cuối cùng. Đặc biệt 
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chúng ta vô cùng biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị 
Định - chị Ba Định kính yêu trìu mến của chị em phụ nữ Việt Nam. Chúng ta 
hãy kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ tới chị Ba Định và những người đã khuất. 

(Xin dành một phút mặc niệm) 

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, 

Chia vui cùng với các đại biểu trong cuộc gặp gỡ hôm nay chắc chắn chúng 
ta không khỏi nhớ đến các má, các chị thân thương đáng kính trọng ở miền Bắc 
đã động viên chồng, con của mình lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, 
mà lòng phơi phới dậy tương lai”, tất cả cho miền Nam ruột thịt chiến đấu và 
chiến thắng để “Bắc Nam sum họp một nhà”. Có thể nói vai trò của phụ nữ Việt 
Nam trong sự nghiệp cách mạng dân tộc xứng đáng với lời nói của Bác Hồ: 
“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà 
thêm tốt đẹp rực rỡ”. 

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, 

Là con đẻ của phòng trào đấu tranh cách mạng, một sáng tạo đặc sắc và độc 
đáo của chiến tranh nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, “Đội quân tóc dài” 
được khai sinh từ cuộc “Đồng khởi” 17/1/1960 tại tỉnh Bến Tre rồi phát triển 
rộng khắp miền Nam, nhất là từ sau khi có Nghị quyết 15 của TW Đảng. Trong 
thư gửi đồng bào và Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 40 năm “Đồng khởi” 
vừa qua, đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã viết “…trong công cuộc Đồng 
khởi vĩ đại ấy, nhân dân và Đảng bộ Bến Tre là một trong những lá cờ đầu anh 
dũng nhất, sáng tạo nhất, với “Đội quân tóc dài” anh hùng, với lực lượng tại chỗ 
đã góp phần tạo ra bước ngoặt chiến lược, đưa cách mạng miền Nam từ thoái 
trào, từ thế giữ gìn lực lượng, chuyển hẳn sang thế tiến công chiến lược làm 
rung chuyển và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ thống trị Mỹ - Ngụy…”. 

Từ thắng lợi này, khắp miền Nam, quần chúng nhân dân đã nhất tề nổi dậy 
với khí thế mạnh mẽ chưa từng có. Cũng từ đó “Đội quân tóc dài” - lực lượng 
đấu tranh kiên cường của phụ nữ Việt Nam, vững bước tiến lên và càng trưởng 
thành dưới ngọn cờ hiệu triệu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và 
Hội LHPN Giải phóng miền Nam. 

“Đội quân tóc dài” đã kiên cường đấu tranh phá ấp chiến lược, chống bình 
định nông thôn, chống hành quân càn quét, chống phi pháo hủy diệt và đôn quân 
bắt lính. Các má, các chị chẳng những đấu tranh trực diện với quân ngụy mà còn 
đấu tranh trực diện đối mặt với quân Mỹ và chư hầu. “Đội quân tóc dài” có khả 
năng tiến hành và vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “hai chân”, “ba mũi”, 
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được đánh giá là có sức mạnh níu cánh máy bay, bịt nòng đại bác, chặn đứng 
chiến xa và bẻ gãy hành quân càn quét của địch. Khâm phục và tự hào thay 
những chiến công của “Đội quân tóc dài”, của các má, các chị. Có ở nơi đâu trên 
trái đất này, một người phụ nữ cũng có thể tiến công địch: vừa trực diện đấu lý 
với giặc, vừa khéo léo tranh thủ binh sĩ và vừa tự mình tạo thời cơ diệt ác, trừ 
gian. Lúc đấu tranh tại chỗ thì các má, các chị kiên cường bám trụ “Một tấc 
không đi, một ly không rời”. Khi đấu tranh tập trung thì liên tục tấn trung vào sơ 
hở của kẻ địch để giành thắng lợi. Lúc kết hợp vũ trang thì mưu trí, sáng tạo và 
cơ động. Hình thức đấu tranh vô cùng quyết liệt và phong phú. 

Các má, các dì, các chị - những con người thân thương bình dị trong cuộc 
sống đời thường nhưng trong đội ngũ đấu tranh, “Đội quân tóc dài” là biểu 
tượng của sức mạnh chính nghĩa, của lòng yêu nước và tinh thần quả cảm “ Thà 
hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. 

Từ phong trào Đồng khởi đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975, 
hàng chục vạn phụ nữ từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến đô thị miền 
Nam đã tham gia “Đội quân tóc dài” - lực lượng đấu tranh của phụ nữ, góp phần 
trực tiếp đánh giặc, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc - giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với phụ nữ cả nước, “Đội quân tóc 
dài”, những thế hệ nối tiếp của Bà Trưng, Bà Triệu đã làm rạng rỡ truyền thống 
của dân tộc Việt Nam anh dũng chống ngoại xâm, xứng đáng với 8 chữ vàng 
Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Chúng ta đời 
đời biết ơn và ghi nhớ công lao của các má, các dì, các chị cùng với những kỳ 
tích của “Đội quân tóc dài” sẽ mãi mãi trường tồn với chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng đó là những người phụ nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó 
là bản anh hùng ca bất diệt đến mai sau. 

Cùng với dân tộc, phụ nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho mình hành trang bước 
vào thế kỷ 21 với niềm tự tin, phấn khởi, phấn đấu cho no ấm, bình đẳng, hạnh 
phúc, tiến bộ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng trước mắt chúng ta, cơ hội cũng nhiều song thách thức cũng không ít. Do 
đó, Hội LHPN Việt Nam sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới về nội dung, phương 
thức hoạt động sát cơ sở, sát đối tượng hơn để tập hợp các tầng lớp phụ nữ, 
không phân biệt giàu nghèo, lương giáo, dân tộc đa số hay thiểu số, dù ở trong 
nước hay nước ngoài miễn là tán thành điều lệ Hội, tự nguyện hoạt động trong 
tổ chức Hội LHPN Việt Nam thì cùng nhau chung sức, chung lòng, giúp nhau 
ổn định đời sống, quyết tâm vượt khó, vượt nghèo, làm giàu chính đáng với tấm 
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lòng nhân ái và đoàn kết để tiếp tục góp phần xứng đáng xây dựng bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa trong thiên niên kỷ mới. 

Nhân ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa lịch sử này, tôi xin kính chúc các má, các dì, 
các chị luôn mạnh khỏe và mãi mãi là tấm gương sáng cho đời đời con cháu noi 
theo, mãi mãi là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, của dân tộc Việt Nam chúng 
ta. 

Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Chúc sức khỏe các đồng chí và quý vị đại biểu. 

Cũng nhân dịp này, tôi xin gửi lời tới chị em phụ nữ cả nước và phụ nữ Việt 
Nam đang công tác và định cư ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời 
chúc sức khỏe và hạnh phúc. 

Xin chúc cuộc gặp gỡ các đại biểu “Đội quân tóc dài” lần thứ nhất thành 
công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 


