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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

--------------- 
Số 99/CT-TƯ 

 
 

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 1965 

 
CHỈ THỊ 

về phương hướng, nhiệm vụ của công tác vận động phụ nữ trước tình hình mới 

  

Phụ nữ nước ta vốn sẵn có truyền thống cần cù, dũng cảm và khả năng lao động 

dồi dào, cho nên từ trước đến nay vẫn là một lực lượng cách mạng quan trọng. 

Trong sự nghiệp đấu tranh "chống Mỹ, cứu nước" hiện nay, một bộ phận rất lớn 

nam giới đang được huy động ra trực tiếp chiến đấu cho nên việc phát huy cao độ 

truyền thống cách mạng, trí sáng tạo của phụ nữ và động viên mọi khả năng lao động 

tiềm tàng của các tầng lớp phụ nữ để làm nhiệm vụ sản xuất, và phục vụ chiến đấu là 

một yêu cầu đặc biệt quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng. Do 

những hành động chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta, đời 

sống của nhân dân ta, nhất là của phụ nữ và thiếu nhi còn gặp những khó khăn nhất 

định, do đó Đảng, Nhà nước, và các đoàn thể quần chúng càng phải quan tâm hơn nữa 

đến công tác vận động phụ nữ để giảm bớt khó khăn do địch gây ra và tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhân dân ta chiến thắng bọn xâm lược Mỹ. 

Nhiệm vụ chủ yếu của công tác vận động phụ nữ trong giai đoạn cách mạng hiện 

nay là: đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ sản xuất và phục vụ đời sống, phục vụ chiến đấu; 

nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ sản xuất. 

Yêu cầu của công tác vận động phụ nữ phải nhằm: 

1. Sử dụng hợp lý mọi khả năng lao động của các tầng lớp phụ nữ trên mặt trận 

sản xuất, trước hết là việc sử dụng lao động của phụ nữ vào sản xuất nông nghiệp và 

các ngành nghề thích hợp với khả năng và sức khoẻ của phụ nữ như: công nghiệp nhẹ, 

thủ công nghiệp, y tế, giáo dục, thương nghiệp, v.v., đồng thời nâng cao nhanh chóng 

trình độ quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật của phụ nữ. 

2. Động viên tinh thần cách mạng triệt để của các tầng lớp phụ nữ trong việc chấp 

hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc chấp hành 

chính sách làm nghĩa vụ bán lương thực và nông sản cho Nhà nước; chính sách tiết 

kiệm; chính sách quản lý thị trường. 

3. Phát huy cao độ mọi khả năng của phụ nữ tham gia quản lý các mặt đời sống xã 

hội, tập thể và gia đình, làm cho phụ nữ giữ vai trò chủ động, tích cực trong việc bảo 

vệ và giáo dục thiếu nhi, bảo đảm công tác phúc lợi phụ nữ và nhi đồng. Tổ chức các 

hình thức giúp đỡ nhau trong sản xuất, công tác và đời sống. 
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4. Động viên tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và tinh thần dũng cảm của 

phụ nữ trong việc phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu, chủ yếu là làm tốt việc 

phục vụ chiến đấu (cung cấp, tiếp tế, cứu thương, chăm sóc thương binh, úy lạo gia 

đình chiến sĩ...) và tích cực tham gia phong trào "bảo vệ trị an" ngoài xã hội, phong 

trào "bảo mật phòng gian" trong các xí nghiệp, cơ quan. 

Để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu của cách mạng nói chung và nhiệm vụ yêu cầu của 

công tác vận động phụ nữ nói riêng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ đang phát động 

cuộc vận động "ba đảm nhiệm" trong các tầng lớp phụ nữ. Cuộc vận động này là một 

phong trào quần chúng có ý nghĩa cách mạng lớn, có tính chất toàn diện về mặt tư 

tưởng, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. 

Các cấp uỷ đảng, các ban, đảng đoàn cần nắm vững những vấn đề cơ bản nói trên, 

có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động "ba đảm nhiệm" theo phhương 

châm: vừa tích cực động viên mọi khả năng lao động của phụ nữ, vừa quan tâm bồi 

dưỡng và bảo vệ sức lao động của phụ nữ để phát huy mạnh mẽ, liên tục, lâu dài khả 

năng phấn đấu cách mạng của phụ nữ. Chú trọng những công tác chính sau đây: 

1. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng và chính trị cho các tầng lớp phụ nữ, 

xây dựng cho phụ nữ tư tưởng tự cường, tự lập, tự tin vào khả năng cách mạng và trí 

sáng tạo của mình, phát huy được truyền thống của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, 

nâng cao ý chí phấn đấu quyết tâm vươn lên nắm vững kỹ thuật, nghiệp vụ trên các 

mặt sản xuất, quản lý sản xuất và công tác. Cần đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng 

của từng loại đối tượng phụ nữ để cải tiến công tác giáo dục, tuyên truyền cho được 

sinh động, thích hợp và có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ tinh thần phấn đấu cách mạng của 

các tầng lớp phụ nữ 

2. Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhanh chóng trình độ kỹ thuật, 

nghiệp vụ, văn hoá cho phụ nữ trên cơ sở đó, mạnh dạn sử dụng lao động phụ nữ một 

cách hợp lý nhất. Cần nghiên cứu kịp thời và có kế hoạch đưa thêm nhiều phụ nữ thay 

thế nam giới với một tỷ lệ thích đáng vào các cương vị chủ chốt trong các hợp tác xã 

sản xuất nông nghiệp, các cơ sở công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp, các cửa hàng 

thương nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp...thích hợp với sức khoẻ và khả 

năng của phụ nữ như y tế, giáo dục, thống kê, kế toán, kỹ thuật...Cần chú trọng lực 

lượng nữ thanh niên, có tư tưởng tiến bộ, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công 

tác, phục vụ chiến đấu và chiến đấu để kết nạp họ vào Đoàn Thanh niên lao động, vào 

Đảng và đào tạo thành những cốt cán lãnh đạo, tăng thêm thành phần cán bộ phụ nữ 

trong các cấp của Đảng và Nhà nước được đông đảo vững mạnh thêm. 

Muốn làm tốt những công tác trên, phải khắc phục tư tưởng phong kiến "trọng 

nam khinh nữ" hẹp hòi trong cán bộ đảng viên các cấp, tư tưởng tự ty, ỷ lại trong hàng 

ngũ cán bộ phụ nữ. 
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3. Cần tăng cường đảng đoàn và củng cố Ban Chấp hành, nhất là Ban Thường 

trực Hội LHPN các cấp, chấn chỉnh sinh hoạt phụ nữ ở các cơ sở, nhất là cơ sở sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp. Chú ý đưa thêm vào các cấp của 

Hội những cán bộ có tinh thần phấn đấu cao và có năng lực hoạt động trong các ngành. 

Ban Phụ vận và Đảng đoàn phụ nữ Trung ương cần bố trí, sắp xếp lại tổ chức và 

cách làm việc, gắn chặt với các ngành hoạt động chủ yếu của phụ nữ, phát huy tính 

chủ động sáng tạo của tổ chức phụ nữ nhằm thực hiện những nhiệm vụ và yêu cầu nói 

trên. 

Mọi mặt hoạt động của tổ chức phụ nữ cần phải chuyển theo hướng đi sát quần 

chúng, đi sát cơ sở hơn nữa. Ban Phụ vận trung ương và Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ 

nữ Trung ương và cấp tỉnh cần phối hợp với các ngành và các đoàn thể khác, đi sâu 

nghiên cứu tình hình phụ nữ, trong các ngành hoạt động quan trọng, nhất là trong sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp, y tế, giáo dục, thương nghiệp... 

tích cực phát hiện kịp thời những vấn đề mới, những yêu cầu mới trong công tác vận 

động phụ nữ, để giúp các cấp uỷ đảng lãnh đạo tốt. Riêng Ban Phụ vận Trung ương 

cần giúp Trung ương tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách vận động phụ nữ ở 

các cấp, các ngành và chú trọng nghiên cứu, phát hiện những vấn đề lớn nhằm bổ sung 

chính sách vận động phụ nữ của Đảng cho được cụ thể và thích hợp với tình hình thời 

chiến. 

Phụ nữ là một lực lượng lớn mạnh đang phấn đấu trong nhiều ngành hoạt động 

trên các mặt sản xuất, công tác, phục vụ chiến đấu và chiến đấu dưới sự lãnh đạo của 

các cấp uỷ Đảng. 

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ và yêu cầu của công tác vận động phụ nữ, Ban 

Bí thư giao cho Ban Phụ vận và Đảng đoàn phụ nữ Trung ương thảo luận cùng các 

ngành và các đoàn thể có liên quan về vấn đề phân công, phối hợp công tác, trước hết 

là nhằm những vấn đề cấp bách hiện nay như phân bố, sử dụng, bồi dưỡng lực lượng 

lao động phụ nữ, đào tạo, đề bạt cán bộ phụ nữ, nghiên cứu chính sách, chế độ có quan 

hệ tới đời sống và công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nghiên cứu việc cải tiến công cụ 

lao động cho thích hợp với sức khoẻ phụ nữ v.v.. 

Đảng đoàn các ngành và cấp uỷ đảng các cấp phải chú trọng tăng cường chỉ đạo 

thực hiện công tác vận động phụ nữ theo tinh thần Chỉ thị này, nhất là cuộc vận động 

"ba đảm nhiệm" hiện nay trong phụ nữ. 

Nhận được Chỉ thị này, các cấp uỷ đảng, các ban, đảng đoàn cần nghiên cứu kỹ và 

có kế hoạch cụ thể để thi hành. 

Chỉ thị này được phổ biến toàn văn đến các chi bộ cơ sở của Đảng. 

T/M BAN BÍ THƯ 
TỐ HỮU 

(đã ký) 


