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Kính thưa: 

- Đồng chí Phạm Văn Trà, 

- Đồng chí Trương Mỹ Hoa, 

- Thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, 

- Các đồng chí lãnh đạo các Ban, ngành TW, lãnh đạo các Quân khu, 

- Đồng chí Hà Thị Khiết, 

- Các mẹ, các chị, các đồng chí, 

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ 

quốc, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ Đại biểu Đội quân 

tóc dài thời kỳ chống Mỹ cứu nước để ghi nhớ công lao, thể hiện lòng kính trọng, sự 

tôn vinh đối với các thế hệ phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 

đang”. Được sự ủy nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, chúng tôi về đây dự cuộc họp mặt này, thật vui mừng và xúc động. 

Xin nhiệt liệt chào mừng các mẹ, các chị, các đồng chí, chúc cuộc gặp gỡ lần này thật 

vui, thật ấm lòng và thành công tốt đẹp. 

Thưa các đồng chí và quý vị! 

Chúng ta đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết, bức thư của đồng chí 

Cố vấn Võ Văn Kiệt và qua các phương tiện thông tin, qua con người thật việc thật… 

chúng ta biết về những chiến công vang dội của Đội quân tóc dài với những thành tích 

lẫy lừng, mưu trí dũng cảm, tuyệt vời. Chúng ta rất đỗi khâm phục và tự hào về những 

con người bình dị, hiền lành nhưng rất thông minh và quả cảm ấy. Những đóng góp 

của các mẹ, các chị và các đồng chí thật là to lớn, xứng đáng góp phần vào thắng lợi 

chung của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Kể sao cho hết những 

thành tích vô giá đó, nói sao cho hết lòng ngưỡng mộ, sự kính trọng. Đảng và Nhà 

nước đánh giá cao những cống hiến vẻ vang đó. Xin bày tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn, tấm 

lòng thủy chung của Đảng đối với đồng bào, đồng chí, đặc biệt là đối với “Đội quân 

tóc dài”. 

Có lẽ không ở đâu trên trái đất này lại có một đội quân như thế, chỉ có ở Việt Nam 

thôi, những con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu oai hùng. Một đội quân đông đảo đến 

mức không ai có thể đếm được chính xác, nó dường như không có tổ chức nhưng lại 

được tổ chức hết sức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng. Ở khắp cả mọi nơi, mọi lúc, đội 

quân ấy có mặt ở cả 3 vùng: đô thị, đồng bằng, rừng núi trong suốt thời kỳ đồng khởi 

cho đến  toàn thắng 1975, đấu tranh bằng cả 2 chân, 3 mũi: quân sự, chính trị và binh 

vận mà chân nào cũng khỏe, mũi nào cũng sắc bén. Những đội nữ du kích, nữ pháo 



binh, nữ thanh niên xung phong, nữ bộ đội địa phương… luôn luôn làm cho địch khiếp 

vía. Nó hỗ trợ và phối hợp với lực lượng vũ trang để diệt ác, phá kìm, bao vây, đánh 

lấn đồn bốt địch và tiến lên đánh lớn, tiêu diệt lực lượng chủ lực của địch. Trong đấu 

tranh chính trị, chị em tay không bất chấp hiểm nguy và sự tàn ác của địch đã dũng 

cảm cản đầu xe tăng địch, bẻ gẫy những cuộc càn quét của địch. 

Đây là đội quân mà trẻ già đều có và cùng ra trận. Nó tập hợp đủ mọi thành phần 

trong xã hội mà đông nhất là nông dân, công nhân, trí thức, học sinh, sinh viên. Đặc 

biệt hơn là có cả vợ con của binh lính và công chức chế độ Sài Gòn tham gia. Các nhà 

tu hành cũng xuống đường đấu tranh. 

Ngoài nhiệm vụ đấu tranh, đội quân này luôn luôn là lực lượng hậu cần cho bộ đội: 

lo cơm nước, vận chuyển vũ khí, khiêng người bị thương, tải đạn, chăm sóc thương 

binh. Nhưng rất đặc biệt là không có ai phải nuôi đội quân này. Chị em tự lo cho mình 

gần như tất cả. Trong đấu tranh, chiến đấu với địch và hy sinh to lớn. Có những hy 

sinh hết sức thầm lặng nhưng chị em vẫn làm, làm một cách tự giác, tích cực. Đồng 

thời còn động viên, nhắc nhở và giáo dục con em, lớp sau tiếp tục, tiếp tục như thế. Đó 

là một đức tính cực kỳ quý báu của phụ nữ Việt Nam, chịu thương, chịu khó, hy sinh 

quên mình. 

Chị em chấp nhận hy sinh không phải là vô cớ mà là để đất nước được độc lập tự 

do. Và hôm nay, chị em lại tiếp tục cuộc chiến đấu mới, chiến đấu chống đói nghèo và 

lạc hậu. Trong giai đoạn này chị em cũng đang phát huy truyền thống năm xưa, cũng 

với ý chí đó, quyết tâm đó, trí thông minh đó và cả sự hy sinh đó, chị em đã có những 

đóng góp tích cực và to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa. 

Đảng và Nhà nước ta hiểu rằng, chị em cũng còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, 

trong công tác, xin chân thành chia sẻ. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang làm hết 

sức mình, làm những gì có thể làm được để chị em vơi đi phần nào khó khăn và từng 

bước nâng cao đời sống. 

Dân tộc ta vô cùng tự hào về truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Các thế hệ phụ nữ 

nối tiếp đã và đang noi theo những tấm gương đó mà phấn đấu, giữ gìn và phát huy 

làm đẹp thêm phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam như Bác Hồ đã nói: 

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm 

tốt đẹp rực rỡ”. “Đội quân tóc dài” đã làm đẹp thêm những trang sử vẻ vang của dân 

tộc. 

Kính thưa các mẹ, các chị và các đồng chí đại biểu, 

Qua cuộc gặp gỡ Đại biểu Đội quân tóc dài lần này, tôi tin rằng TW Hội LHPN 

Việt Nam cùng các ngành chức năng sẽ có sự phối hợp để chăm lo nhiều hơn nữa cho 

các mẹ, các chị và tạo điều kiện để các mẹ, các chị phát huy truyền thống năm xưa 

trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia các phong 

trào ở địa phương; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ bằng những tấm 

gương tiêu biểu, người thật việc thật của “Đội quân tóc dài”, làm cho ngày càng có 



nhiều nữ chiến sĩ trẻ của đội quân tóc dài hôm nay tiếp nối truyền thống hào hùng của 

các mẹ, các chị hôm qua trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, góp 

phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Một lần nữa, xin gửi đến các mẹ, các chị và các đồng chí đại biểu lời chào trân 

trọng và đoàn kết. Chúc các mẹ, các chị sức khoẻ, hạnh phúc. 

Xin cảm ơn các đồng chí./. 


