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Số:  3/TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI VHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1965 

 

KẾ HOẠCH 
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TRONG PHONG TRÀO 

“BA ĐẢM NHIỆM” 

 

Phong trào “Ba đảm nhiệm” có ý nghĩa rất to lớn. Nó thể hiện cụ thể nội dung của 

phong trào thi đua “5 tốt” phục vụ cho tình hình mới nhằm động viên tốt hơn cho lực 
lượng quần chúng phụ nữ, đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu với khí thế cách 

mạng mới. 

Nội dung của phong trào “Ba đảm nhiệm” phù hợp với đặc điểm, khả năng của 

phụ nữ, hưởng ứng và ủng hộ phong trào “ba sẵn sàng” của Thanh niên để động viên 
khí thế chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân, đập tan âm mưu của bọn đế 

quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, góp phần tích cực vào việc giải phóng miền Nam tiến tới 
thống nhất Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện nội dung “Ba đảm nhiệm” là một cơ hội để 

chị em phát huy khả năng của mình, làm tốt nhiệm vụ, do đó vai trò địa vị của phụ nữ 
ngày càng nâng cao hơn. 

Muốn cho phong trào “Ba đảm nhiệm” có tác dụng và kết quả thực tế thì vấn đề 
căn bản là phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục và phát động tư tưởng quần 

chúng. 

I. Yêu cầu, mục đích của công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong phong 
trào “Ba đảm nhiệm” 

- Làm cho chị em nhận rõ tình hình mới hiện nay, nâng cao lòng yêu nước Chủ 

nghĩa xã hội, với tinh thần “nhận rõ thắng lợi, nâng cao căm thù địch, mài sắc tinh thần 
cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu”. 

- Trên cơ sở đó làm cho quần chúng thấy rõ trách nhiệm của mình phải làm gì để 
thiết thực phục vụ vào nhiệm vụ cách mạng chung. Cụ thể là phải đẩy mạnh mọi mặt 

sản xuất và công tác với một khí thế cách mạng mới, đồng thời thiết thực góp phần xây 
dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hành động xâm 

lược của đế quốc Mỹ để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

- Phong trào “Ba đảm nhiệm” thể hiện nội dung thi đua “5 tốt” gắn với việc xây 

dựng người phụ nữ mới, người phụ nữ có lòng yêu nước cao, căm thù đế quốc Mỹ sâu 
sắc, có ý thức tự cường, tự lập vươn lên trong sản xuất, trong chiến đấu và trong đời 

sống. 

II. Nội dung giáo dục tư tưởng 

1. Về tình hình mới: 
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Đây là một yêu cầu rất quan trọng, làm cho chị em nhận thức đúng đắn về tình 

hình mới, từ đó chị em mới có thể nhận thức được trách nhiệm và có sự nhiệt tình với 
phong trào “Ba đảm nhiệm”. Song, đối với đông đảo phụ nữ ta nên nói tình hình một 

cách đơn giản dễ hiểu như sau: 

- Âm mưu của đế quốc Mỹ hiện nay là tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở miền 

Nam bằng cách đưa thêm máy bay, lính, nhiều dụng cụ chiến tranh đến trực tiếp tham 
gia chiến tranh và tăng cường giết hại dân thường ở miền Nam. Mặt khác để gỡ thế bí 

vì bị thua đau ở miền Nam, đế quốc Mỹ tăng cường bắn phá, ném bom nhiều địa điểm 
miền Bắc. Như vậy là - miền Nam chiến tranh vẫn còn và ngày càng ác liệt, miền Bắc 

thì không còn hoàn toàn hòa bình và luôn ở tình thế có chiến tranh, luôn luôn bị cháy 
máy bay, bị ném bom bắn phá gây những tổn thất và ảnh hưởng đến cuộc sống lao 

động hòa bình của nhân dân ta. Tình hình đó đã đặt nhân dân cả nước phải tập trung 
vào nhiệm vụ chung là toàn quốc chống Mỹ. 

- Tuy nhiên đế quốc Mỹ đang ở vào thế lúng túng ngày càng thất bại và nhất định 
sẽ bị thất bại hoàn toàn. Chúng càng làm dữ dội bao nhiêu càng chứng tỏ chúng càng 

gần đến ngày thất bại. Chính vì vậy, một mặt chúng ta phải thấy hết được âm mưu của 
đế quốc Mỹ, nâng cao cảnh giác đề phòng, mặt khác ta không sợ Mỹ và nhất định 

đánh bại chúng. 

- Về phía ta: đang ở thế chiến thắng. Ở miền Nam ta càng đánh càng thắng, càng 

mạnh. Miền Bắc nhân dân ta một lòng chống Mỹ cứu nước nên khi Mỹ đem bom phá 
hoại miền Bắc đã bị quân và dân ta giáng trả những đòn thích đáng. 

Ta có chính nghĩa nên ta được các nước XHCN nhiệt tình ủng hộ, lại được nhân 
dân tiến bộ ưa chuộng hòa bình trên thế giới đồng tình (cả nhân dân và phụ nữ Mỹ). 

Do đó, ta nhất định thắng lợi. Tuy nhiên, do âm mưu của đế quốc Mỹ nên hơn lúc nào 
hết ta phải nỗ lực hơn rất nhiều, phải coi nhiệm vụ quan trọng bậc nhất lúc này là đoàn 

kết cứu nước, chống đế quốc Mỹ để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước. 

2. Về ý nghĩa mục đích của phong trào “Ba đảm nhiệm”: 

Cần làm cho chị em thấy rõ ý nghĩa cao quý của phong trào này. Nó không phải 

chỉ đóng khung trong phong trào vận động thanh niên tòng quân… mà có ý nghĩa 
chính trị, kinh tế, quân sự hết sức to lớn. 

- Về chính trị: Nó động viên khí thế chống đế quốc Mỹ mạnh mẽ hơn. 

- Về kinh tế: Nó đẩy mạnh phong trào thi đua giành năng suất cao và thực hiện 

những chỉ tiêu của kế hoạch nhà nước với khí thế cách mạng mới. 

- Về quân sự: Nó trực tiếp động viên khí thế chiến đấu của các lực lượng vũ trang 

nhân dân và góp phần xây dựng lực lượng vũ trang. 
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Và riêng bản thân chị em, nó giáo dục ý thức tự cường, tự lực vươn lên làm tốt 

nhiệm vụ đề ra. Do đó chị em tham gia phong trào “Ba đảm nhiệm” với tinh thần chiến 
đấu cao. 

- Về tư tưởng: Cần phát huy truyền thống trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
bồi dưỡng nhiệt tình cách mạng, cụ thể là nâng cao lòng yêu nước, yêu CNXH đề cao 

cảnh giác, căm thù đế quốc Mỹ sâu sắc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vững lòng 
tự tin, tránh hoang mang, dao động, nhưng cũng đề phòng tư tưởng chủ quan lơ là mất 

cảnh giác… Đồng thời cũng luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên, thấy rõ quyền lợi 
chung của Tổ quốc. Trước mắt có khi phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn trong đời sống, có 

khi có những hy sinh tổn thất nhưng cũng sẵn  sàng để dành những thắng lợi chung và 
cho cả nước. Mặt khác cũng cần nêu cao ý trí tự lực tự cường trong sản xuất, công tác, 

quản lý công việc chung của tập thể, của hợp tác xã và quản lý tổ chức đời sống gia 
đình con cái trong hoàn cảnh người chồng đi phục vụ chiến đấu. 

Nội dung của phong trào “Ba đảm nhiệm” 

Cần giải thích rõ vì sao đề ra “Ba đảm nhiệm” ý nghĩa của từng đảm nhiệm, 

những nội dung cụ thể trong từng vấn đề đảm nhiệm. 

Nội dung “Ba đảm nhiệm” bao gồm mấy ý lớn: 

+ Hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất ở miền Bắc vẫn là xây dựng kinh tế, đẩy 
mạnh sản xuất. Như vậy là vừa xây dựng XHCN, vừa xây dựng hậu phương vững 

mạnh để phục vụ cho tiền tuyến chống mọi âm mưu hành động của đế quốc Mỹ. Đó là 
nhiệm vụ trực tiếp và quan trọng nhất của phụ nữ. Làm những việc này tốt cũng chính 

là góp phần thiết thực chống Mỹ cứu nước. 

+ Thiết thực góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và động viên khí thế 

chiến đấu của anh em. 

+ Nội dung đề ra trong 3 đảm nhiệm rất nhiều nhưng đều là vấn đề cần thiết, đòi 

hỏi chị em phải cố gắng nỗ lực. Tuy nhiên, những việc này chị em đã từng làm trong 
kháng chiến và ngày nay ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An, chị em làm có rất nhiều 

thành tích. 

+ Nội dung 3 đảm nhiệm đề ra chung cho phụ nữ nhưng đối với mỗi tầng lớp, mỗi 

lứa tuổi cần có sự phù hợp, có tình, có lí để các cụ và chị em đều thực hiện tốt. 

III. Kế hoạch tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục: 

Công tác tuyên truyền giáo dục phong trào “Ba đảm nhiệm” phải làm có bề rộng, 
tuyên truyền rầm rộ phát huy khí thế chung, song về căn bản cần phải phát huy đến 

từng người phụ nữ, từng gia đình… đem lại tác dụng tích cực trong sản xuất và động 
viên khuyến khích chồng con sẵn sàng chiến đấu. 

Về thời gian: Phải tập trung và thật khẩn trương, tranh thủ đưa được nội dung 
phong trào tới tận quần chúng trước khi gặt vụ chiêm. Trong tháng tư, cần phải đưa 
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xuống đại bộ phận cơ sở, sau đó tiếp tục làm cho toàn quý 2. Phải làm cho phong trào 

“Ba đảm nhiệm” trở thành phong trào quần chúng rộng rãi và sâu.  

Về đối tượng: Tất cả phụ nữ, nhưng phải chú ý nhiều về phụ nữ nông dân vì là số 

đông đảo. Trước hết phải làm cho thông suốt trong cán bộ phụ nữ, trong nữ Đảng viên, 
nữ đoàn viên, vợ con trong gia đình cán bộ, tạo nên nòng cốt để vận động rộng rãi 

trong quần chúng. 

Về hình thức: Chủ yếu là nói chuyện xuống tận quần chúng, các tỉnh tổ chức hàng 

loạt các báo cáo viên truyền đạt tinh thần này xuống tận cơ sở. Các cán bộ từ TW, 
thành, tỉnh trở xuống cần tranh thủ tổ chức nói chuyện với quần chúng, không nên chỉ 

khoán cho cán bộ phụ nữ cơ sở. Tranh thủ phối hợp với các ngành như: Thanh niên, 
công đoàn, quân đội… để tuyên truyền được sâu trong phụ nữ và rộng rãi trong nhân 

dân. Đồng thời phải chú ý cả tuyên truyền cá biệt, đi sâu vào từng người có khó khăn. 

Cần phải tận dụng mọi hình thức tuyên truyền khác như: Báo, đài phát thanh, đài 

truyền thanh, các sinh hoạt văn hóa quần chúng như: thông tin, kịch… 

Tuyên truyền giáo dục bằng các điển hình người thật, việc thật, động viên khí thế 

chung. 

Tổ chức cho chị em mạn đàm về ý nghĩa, nội dung phong trào và trách nhiệm của 

mình, kết hợp đọc sách như: quyển phụ nữ miền Nam anh dũng, phụ nữ miền Nam bất 
khuất, tiếng nói trong lửa đạn… có thể tổ chức những buổi nói chuyện về âm mưu tội 

ác đế quốc Mỹ đối với miền Nam và miền Bắc. 

Tuyên truyền giáo dục và nội dung phải đi đôi với đề cao những gương đăng ký, 

những thành tích mọi mặt của chị em trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và 
trong việc khuyến khích chồng con chiến đấu. 

Tài liệu:  

Ban Tuyên huấn TW sẽ soạn 1 tài liệu ngắn để phổ biến cho quần chúng. Còn nói 

chung cán bộ các cấp cần tham khảo thêm bài phát biểu của TW Hội trong cuộc mít 
tinh của TW, bài xã luận báo Nhân Dân ngày 21/3/1965, xã luận báo phụ nữ tháng 

4/1965 và các tài liệu tin tức về phong trào trên báo chí… Tuy nhiên, vấn đề căn bản là 
cán bộ cần phải nắm thật vững ý nghĩa, mục đích và nội dung của phong trào, kết hợp 

với tình hình tư tưởng của phụ nữ và nhiệm vụ của địa phương… 

Về kế hoạch tuyên truyền, để duy trì phong trào “Ba đảm nhiệm” được thường 

xuyên liên tục, qua thực tế rút kinh nghiệm sẽ có kế hoạch sau. 

Trong khi tiến hành, các tỉnh có kinh nghiệm cần gì báo cáo lên TW để phổ biến 

và những thắng lợi tin tức về học tập, về đăng ký, về thành tích mọi mặt cần kịp thời 
đưa tin tuyên truyền để phát huy thắng lợi./. 


