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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********** 
 

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1965 
 

CHỈ THỊ 
VỀ MỞ CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO “3 ĐẢM NHIỆM” TRONG PHỤ NỮ  

TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU 
 

I. TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ MỚI, TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT SẴN 
SÀNG CHIẾN ĐẤU 

Để gỡ thế bí ở miền Nam, hiện nay đế quốc Mỹ đang điên cuồng, âm mưu tính 
toán tiến thêm một bước phưu lưu mạo hiểm mới, mở rộng chiến tranh ra toàn cõi 

Đông Dương. Chúng liên tiếp đưa thêm hàng vạn quân Mỹ và quân của bọn tay sai 
Nam Triều Tiên cùng nhiều loại vũ khí đạn dược, máy bay chiến đấu và tên lửa phòng 

không vào miền Nam; đi đôi với hành động tấn công khiêu khích miền Bắc ngày càng 
trắng trợn và càng tiến sâu thêm vào lãnh thổ của ta để oanh tạc bắn phá. Chúng đang 

dùng không quân và cả hải quân để trực tiếp gây chiến tranh đối với miền Bắc, uy hiếp 
nghiêm trọng đến an ninh của tổ quốc và sự nghiệp lao động hoà bình của nhân dân ta. 

Tình hình hiện nay không cho phép chúng ta suy nghĩ và hành động như lúc bình 
thường, mà phải đặt mình vào một tình thế mới: miền Bắc không phải hoàn toàn hoà 

bình nữa mà đang trong tình thế có chiến tranh, chúng ta đang sống trong tình thế có 

chiến tranh, chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh toàn dân chống đế quốc Mỹ. 

Cách mạng miền Nam nhất định sẽ tiến lên với yêu cầu ngày càng cao và đế quốc Mỹ 
càng gần ngày thất bại thì chúng sẽ càng hung hãn và liều lĩnh. Vì vậy lúc này hơn lúc 

nào hết chúng ta phải đề cao cảnh giác, tỏ rõ quyết tâm kiên quyết chiến đấu đến cùng 
cho sự nghiếp thống nhất Tổ quốc, quyết không chùn bước trước bất cứ sự uy hiếp nào 

của đế Quốc Mỹ. Trước mắt phải đẩy mạnh sản xuất sẵn sàng chiến đấu để ra sức nỗ 

lực xây dựng và bảo vệ cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, làm cho miền Bắc 

mạnh mẽ và vững chắc về mọi mặt, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động đen 

tối của kẻ thù, đồng thời hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng miền Nam để đẩy tới 

những thắng lợi mới của sự nghiệp cách mạng trong cả nước. 

Vì thế nhiệm vụ cấp thiết của Hội ta là giáo dục, động viên toàn thể phụ nữ nhận 

rõ tình hình nhiệm vụ mới đó, thấy rõ trách nhiệm để có một sự chuyển biến mới về tư 

tưởng, tình cảm cũng như trong hành động, phát huy truyền thống và lực lượng cách 

mạng tiềm tàng của phong trào phụ nữ nước ta, trong đó quan trọng nhất là chị em 

phụ nữ nông dân ra sức nỗ lực nâng cao sản xuất, tích cực phục vụ chiến đấu và tham 

gia chiến đấu. Cụ thể là làm cho mỗi người phụ nữ gánh vác thêm việc sản xuất, công 
tác cũng như việc gia đình để thay thế thanh niên đi phục vụ chiến đấu hoặc sẵn sàng 

đi chiến đấu khi Tổ quốc cần đến. 
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 II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG PHONG TRÀO “BA ĐẢM NHIỆM” 

Trung ương Hội chủ trương phát động phong trào "3 đảm nhiệm" trong toàn thể 

phụ nữ với mục đích, nội dung sau đây: 

1. Mục đích 

1- Giáo dục, động viên mọi người phụ nữ nhận rõ tình hình mới, trên cơ sở đó 
khắc sâu căm thù đế quốc Mỹ, phát huy truyền thống anh dũng, nâng cao lòng yêu 

nước, nhận rõ trách nhiệm để có quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng 
chiến đấu, chủ yếu trước mắt là nâng cao năng xuất lao động và hiệu suất công tác và 

qua đó cũng tạo thêm điều kiện thực hiện bình đẳng của phụ nữ. 

2- Qua thực tế của "3 đảm nhiệm", khuyến khích động viên khí thế chiến đấu của 

lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố quốc phòng, phục vụ 
chiến đấu và phối hợp chiến đấu. 

2. Nội dung 

a)Đảm nhiệm sản xuất và công tác thay thế cho nam giới đi chiến đấu: 

 - Gách vác thêm phần lao động của người đi chiến đấu hoặc người sẵn sàng chiến 
đấu, cụ thể nâng cao ngày công lao động sản xuất và công tác, học tập thêm những 

công việc chưa quen để khi cần có thể quán xuyến thay thế chồng con. 

- Ra sức học tập và thực hiện cải tiến kỹ thuật, cải tiến công cụ và thao tác để 

nâng cao năng xuất và hiệu xuất công tác. 

- Cố gắng học tập việc quản lý sản xuất, quản lý kinh tế, nâng cao trình độ nghiệp 

vụ kỹ thuật để có thể thông thạo việc lãnh đạo nền sản xuất tập thể. 

-Tích cực tham gia công tác của địa phương xây dựng chính quyền bảo vệ xóm 

làng. 

 b) Đảm nhiệm gia đình khuyến khích chồng con yên tâm chiến đấu là: 

- Khuyến khích chồng con kéo dài thời hạn tại ngũ hoặc tình nguyện nhập ngũ sẵn 
sàng chiến đấu. 

- Đảm bảo đời sống. 

- Chăm sóc cha mẹ già yếu. 

- Đảm bảo nuôi dạy con cái. 

- Giúp đỡ những gia đình có chồng con đi phục vụ. Động viên tinh thần chiến đấu 

của lực lượng vũ trang nhân dân. 

 c)Đảm nhiệm phục vụ chiến đấu là: 

- Thường xuyên đề cao cảnh giác phòng gian bảo mật, tham gia bảo vệ trị an. 

- Tham gia dân quân tự vệ và luyện tập quân sự có giặc là phối hợp với lực lượng 

vũ trang nhân dân chiến đấu. 
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- Khi có chiến đấu: tiếp tế, phục vụ bộ đội, công an, dân quân và thương binh. 

- Giúp đỡ nhân dân sơ tán, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 

Phong trào "3 đảm nhiệm" kết hợp chặt chẽ với phong trào 5 tốt, thể hiện nội 

dung 5 tốt cao hơn trong tình hình mới. "3 đảm nhiệm" không những bao hàm đầy đủ 
nội dung 5 tốt, mà còn làm cho nội dung đó phong phú, thể hiện tính chiến đấu mạnh 

mẽ hơn. Mục tiêu phấn đấu xây dựng người phụ nữ mới hiện nay phải gắn chặt với 
nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu. Do đó phải kết hợp 5 tốt với "3 đảm 

nhiệm" thành một thể thống nhất để giáo dục động viên phụ nữ thi đua. Nội dung 5 tốt 
vẫn là cơ sở để xây dựng người phụ nữ mới, nhưng nó phải quán triệt những mục tiêu 

phấn đấu cụ thể của "3 đảm nhiệm" trong giáo dục và bình bầu thi đua. Mỗi người phụ 
nữ “5 tốt” phải là người "3 đảm nhiệm" tốt. 

Trong nhiệm vụ phối hợp phục vụ chiến đấu, phong trào "3 đảm nhiệm" của phụ 
nữ còn có ý nghĩa ủng hộ tích cực cuộc vận động "3 sẵn sàng" của đoàn thanh niên, 

khuyến khích thanh niên yên tâm ra đi chiến đấu. 

III. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO 

Các cấp Hội cần quán triệt được chủ trương, ý nghĩa, mục đích và nội dung của 
cuộc vận động "3 đảm nhiệm" để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện: 

1. Trước hết cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong phụ nữ và nhân dân về 
mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động "3 đảm nhiệm" 

- Tổ chức việc học tập đến tận cơ sở hội viên Chỉ thị và bài nói chuyện của Trung 
ương Hội vể cuộc vận động "3 đảm nhiệm" kết hợp với kể tội đế quốc Mỹ, có liên hệ 

truyền thống anh dũng của địa phương nhằm phát động tư tưởng, gây căm thù sâu sắc 
đế quốc Mỹ, nhận rõ tình hình nhiệm vụ để nâng cao lòng yêu nước của chị em phụ 

nữ. Đi đôi với phổ biến rộng rãi quyển "Tiếng nói trong lửa đạn" và những thành tích 
gần đây của phụ nữ Quảng Bình, Vĩnh Linh... 

Coi trọng công tác tư tưởng, trước hết cần làm cho mọi người nhận rõ về tình hình 
có tình thế chiến tranh để tập trung căm thù vào đế quốc Mỹ. Trên cơ sở đó, mỗi chị 

em đi sâu hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích, nội dung của "3 đảm nhiệm", thấy rõ trách 
nhiệm của mình trong tình hình mới, nâng cao ý chí phấn đấu cách mạng, khắc phục tư 

tưởng tự ti, rụt rè, ỷ lại hoặc hiện tượng chủ quan, giao động, hoang mang để tự cường 
vươn lên, dám nghĩ, dám làm. Ra sức cố gắng đi sâu học tập, trau dồi trình độ văn hoá, 

kỹ thuật và nghiệp vụ để có thể thực hiện tốt "3 đảm nhiệm". Công tác phổ biến học 
tập "3 đảm nhiệm" đến đại bộ phận cán bộ xã cần làm xong trước gặt chiêm. 

2. Về tổ chức phát động phong trào "3 đảm nhiệm" chủ yếu là ở cơ sở, tránh làm 
rầm rộ tập trung đông: 

Mỗi tỉnh làm mít tinh ở một số nơi trọng điểm có đại biểu các tầng lớp, các ngành 
và cán bộ xung quanh tỉnh tham dự giới thiệu cuộc vận động "3 đảm nhiệm" và tuyên 

bố phát động. Trong cuộc này nên mời đại biểu cấp uỷ, quân đội, thanh niên phát biểu, 
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bồi dưỡng một hoặc hai bà mẹ đã khuyến khích chồng con chiến đấu hoặc sẵn sàng 

tình nguyện cho chồng con đi chiến đấu phát biểu ý kiến và sau đó làm lễ đăng ký phát 
động phong trào chung. Cuộc tổ chức này nên phát thanh, đăng báo tuyên truyền rộng 

trong nhân dân và phụ nữ. 

Nên chọn địa điểm làm trọng điểm phát động chung của tỉnh, thành ở những nơi 

xung yếu để giúp cho việc đẩy mạnh giáo dục chuẩn bị cho quần chúng phụ nữ ở nơi 
đó. 

 Về cách đăng ký "3 đảm nhiệm", nói chung nên dùng hình thức đăng ký tập thể. 
Chỉ những người được chọn làm điển hình tuyên truyền thì mới phải viết đơn thôi. Coi 

trọng tự giác đăng ký ở từng trọng điểm rồi mở rộng dần ra, tránh đại khái, ồ ạt, hay 
hình thức đơn từ phiền phức cho chị em. 

 Việc đăng ký "3 đảm nhiệm" của phụ nữ có phức tạp, phải tuỳ theo hoàn cảnh và 
lứa tuổi mỗi người để nêu ra được nội dung cụ thể như: tình nguyện để chồng con kéo 

dài thời hạn tại ngũ; tình nguyện để chồng con sẵn sàng nhập ngũ; tình nguyện làm tốt 
công việc phục vụ chiến đấu và giúp đỡ những gia đình có chồng con đi chiến đấu... 

3. Việc chỉ đạo thường xuyên của cấp Hội tỉnh phải nắm chắc trọng điểm và phát 
hiện, sử dụng điển hình: 

Mỗi tỉnh, thành Hội phải chỉ đạo một cơ sở để rút kinh nghiệm về áp dụng nội 
dụng và cách tổ chức vận động "3 đảm nhiệm" để kịp thời bổ khuyết phong trào và 

qua đó đề suất với Trung ương Hội, các ngành liên quan. 

Trong từng thời gian, phải kết hợp chặt chẽ cuộc vận động "3 đảm nhiệm" với 

nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và của phong trào phụ nữ năm 1965 để quán triệt 
và đẩy mạnh được các nhiệm vụ đó trong nội dung "3 đảm nhiệm ". Đồng thời cần 

nhận rõ các điểm trong nội dung "3 đảm nhiệm" có liên quan mật thiết với nhau, vì 
vậy, khi chỉ đạo cần phải kết hợp chặt chẽ không thể tách rời. Điểm đảm nhiệm thứ 

nhất có tầm quan trọng rất lớn, nó liên quan đến nhiều ngành công tác, nhất là ngành 
sản xuất nông nghiệp. Trong khi thực hiện cần kết hợp với các cuộc vận động như cải 

tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp, cũng như phối hợp với các ngành để việc tiến 
hành đạt kết quả tốt. 

 Cần làm cho các cấp Hội thông suốt tư tưởng và nhận thức về việc kết hợp nội 
dung “5 tốt” trong phong trào “3 đảm nhiệm" để hướng dẫn cho quần chúng phụ nữ 

thực hiện “5 tốt” kết hợp chặt chẽ với "3 đảm nhiệm" trong việc bình bầu thi đua. 
Không thực hiện “5 tốt” một cách đơn thuần, tĩnh… mà phải nâng nội dung phấn đấu 

“5 tốt” phù hợp với thực tiễn của tình hình nhiệm vụ. 

 Chú trọng tuyên truyền học tập trong quần chúng phụ nữ về những điển hình tốt: 

những bà me, người vợ dũng cảm "3 đảm nhiệm", khuyến khích chồng con chiến đấu, 
hoặc sẵn sàng chiến đấu, những chị em do thực hiện "3 đảm nhiệm" đã nâng cao năng 

suất, nâng cao ngày công... Trong việc này nên phối hợp với ngành nông nghiệp, công 
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đoàn, đoàn thanh niên và quân đội để xây dựng chỉ tiêu, mức độ cụ thể từng mặt công 

tác trong nội dung "3 đảm nhiệm" và để có kế hoạch tuyên truyền chung. (Bản chỉ thị 
này chỉ nêu những nét lớn về chỉ đạo kèm theo sẽ có kế hoạch hướng dẫn cụ thể). 

 Tình hình và nhiệm vụ mới yêu cầu mỗi người phụ nữ có sự chuyển biến về nhận 
thức, công tác và nếp sống. Điều quan trọng bậc nhất là cán bộ các cấp Hội cần thông 

suốt trên tư tưởng và chuyển biến trong hành động chỉ đạo và công tác thực tế. Chúng 
ta cần nhận rõ cuộc vận động "3 đảm nhiệm" là sự chuyển hướng nhiệm vụ thích hợp 

hoàn cảnh mới: hoàn cảnh có tình thế chiến tranh và nhân dân toàn quốc chiến đấu 
chống đế quốc Mỹ để tập trung chỉ đạo tốt cuộc vận động này trong phụ nữ, động viên 

được chị em nâng cao nhiệt tình cách mạng, ra sức thi đua đẩy mạnh nhiệm vụ năm 
1965, góp phần cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, quyết 

tâm phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc. 

Nhận được Chỉ thị này, Ban Thường trực các cấp tỉnh, huyện phải nghiên cứu 

thảo luận việc chấp hành kịp thời và thường xuyên phản ánh kết quả cho Trung ương. 
T.M. BAN THƯỜNG TRỰC 

TRUNG ƯƠNG HỘI 
LÊ CHÂN PHƯƠNG (đã ký) 


