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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
BAN THƯỜNG TRỰC T. Ư 

Số: 27/NQ 

 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1965 

 

NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị Ban Thường vụ TW Hội LHPN Việt Nam (mở rộng) 

ngày 10/6/1965 về tình hình và nhiệm vụ mới trong phong trào phụ nữ hiện nay. 
 

Trước tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng hiện nay, Hội nghị ban Thường 

trực TW Hội LHPN Việt Nam (mở rộng) để nhận định tình hình và đề ra nhiệm vụ 
mới. 

Hội nghị nhất trí nhận định: Đế quốc Mỹ càng ngày càng tăng cường và ráo riết 
đẩy mạnh chiến tranh đặc biệt ở miền Nam vì liều lĩnh mở rộng chiến tranh ra miền 

Bắc, nhất là từ ngày 7/2/1965 đến nay, đế quốc Mỹ càng ngang nhiên và trắng trợn bắn 
phá miền Bắc ngày một nghiệm trọng và khốc liệt hơn. 

Quân và dân ta ở hai miền Nam, Bắc sục sôi căm thù đế quốc Mỹ, đã giáng cho 

chúng những đòn quyết tử. 

Trước khí thế toàn dân “chống Mỹ cứu nước”, phụ nữ đã sẵn có truyền thống yêu 

nước và tinh thần cách mạng nên đã tiếp thu được phong trào “ba đảm nhiệm” là một 
phong trào cách mạng của phụ nữ có đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ hiện nay. 

Phòng trào “ba đảm nhiệm” cùng phong trào “ba sẵn sàng” của thanh niên và phòng 
trào “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Quân đội kết thành một lực lượng 

đoàn kết của toàn dân khẩn trương “chống Mỹ cứu nước”. Phong trào “ba đảm nhiệm” 
đã phát triển mạnh mẽ, sôi nổi và rộng rãi trong phụ nữ và có sức mạnh thu hút các 

tầng lớp phụ nữ tham gia, tranh thủ được sự đồng tình hưởng ứng của các ngành các 
giới. 

Cho nên phong trào vừa qua có những nét nổi bật: 

1. Quần chúng phụ nữ vốn có nhiệt tình cách mạng, được giáo dục bồi dưỡng về 

truyền thống yêu nước lại được động viên ý chí phấn đấu vươn lên trong phong trào 
“ba đảm nhiệm” nên khí thế cách mạng của chị em càng lên mạnh và sôi nổi. 

Chị em tự giác tham gia phong trào một cách dũng cảm, linh hoạt với khí thế của 
người làm chủ, người chiến thắng. 

Vì vậy, phong trào mới trong vòng hơn 1 tháng đã được phát triển khắp nơi. Hầu 
hết các cơ sở (trừ những nơi quá yếu) đều được phổ biến: học tập và đăng ký 3 đảm 

nhiệm. Phong trào tuy mới nhưng bước đầu đã có tác dụng tốt. 

- Để nâng cao ý trí phấn đấu cách mạng vươn lên của phụ nữ, chị em đang cố gắng 

để làm tốt phần lao động của mình và đảm nhiệm thêm phần lao động của người đi 
chiến đấu. Thể hiện rõ nhất là tinh thần phấn đấu khắc phục khó khăn của chị em trong 
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sản xuất nông nghiệp và công nghiệp để hoàn thành kế hoạch Nhà nước trong mấy 

tháng đầu năm 1965. 

Trong nông nghiệp, chị em đã khắc phục thiên tai, chống địch họa, đẩy mạnh vụ 

đông xuân 64-65: chị em đã tiếp thu kỹ thuật, áp dụng công cụ cải tiến trong sản xuất 
nên đưa năng suất lên cao hơn, cấy nhanh vượt diện tích về kịp thời vụ, tăng cường 

chăm bón, đẩy mạnh hoa màu chăn nuôi. Trong công nghiệp, với phong trào “ngày 
năng xuất cao”, “phụ nữ tự quản” và tiếp đến phong trào “ba đảm nhiệm”, chị em đã 

đề ra “Làm giỏi một việc biết thêm nhiều việc”, đã đưa đến 1 không khí sản xuất sôi 
nổi trong nhà máy, xí nghiệp đông nữ, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà 

nước. 

- Chị em đã nêu cao tinh thần dũng cảm và chí khí cách mạng, lòng yêu nước, đảm 

bảo gia đình, con cái, khuyến khích động viên chồng, con tái ngũ, tòng ngũ và kéo dài 
thời hạn trong quân đội. Do đó, đã có tác dụng lớn thúc đẩy và đề cao thêm khí thế 

chống Mỹ cứu nước của anh em, chồng, con trong đợt tuyển quân vừa qua và động 
viên lực lượng vũ trang hăng hái dũng cảm chiến đấu. 

- Vùng trực tiếp chiến đấu, chị em đã phát huy truyền thống cách mạng, vừa sản 
xuất vừa tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu rất dũng cảm, đã góp phần đánh bại 

những hành động phá hoại khủng bố miền Bắc của đế quốc Mỹ. 

2. Từ hòa bình chuyển sang chiến tranh, đời sống của nhân dân, nhất là phụ nữ, 

nhi đồng bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn, có những thay đổi lớn, nhất là vùng trực tiếp 
chiến đấu và vùng trọng điểm phải sơ tán. Nhưng chị em vẫn tin tưởng, khắc phục khó 

khăn, chấp hành chính sách và quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tinh thần yêu nước và ý 
trí phần đấu cách mạng, ý thức tự giác tiếp thu đường lối chủ trương của Đảng của Hội 

của chị em được nâng cao nhanh chóng. Nhưng do đời sống khó khăn, phần nào còn 
ảnh hưởng tư tưởng, chị em có lo lắng đến đời sống, đến trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ 

con cái. Đồng thời, hoàn cảnh mới hoạt động sản xuất công tác đòi hỏi khẩn trương 
hơn, trong khi điều kiện phục vụ, phúc lợi nói chung còn hạn chế và chưa tốt cũng 

cũng gây cho phụ nữ nhiều băn khoăn, lo lắng, nhất là những gia đình đông con. Bình 
quân thu nhập, sơ tán, đời sống chưa ổn định, gia đình neo đơn có người đi chiến đấu, 

càng có nhiều khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ kịp thời. 

Tóm lại, trước tình hình mới, phong trào phụ nữ có những bước chuyển biến mạnh 

mẽ, sôi nổi, biểu lộ một khí thế cách mạng kiên cường của phụ nữ chung vai, góp sức, 
tích cực gánh vác việc nước, việc nhà. 

Nhưng phong trào vừa qua cũng còn những vấn đề tồn tại, cần phải đi sâu nghiên 
cứu, quan tâm giải quyết để phong trào được đẩy mạnh hơn nữa: 

1) Quần chúng phụ nữ có khí thế sôi nổi chống Mỹ, nhưng nhận thức về tình hình 
nhiệm vụ và âm mưu thâm độc, sảo quyệt của đế quốc Mỹ chưa sâu sắc. Mặt khác, 

cũng chưa thấy được đầy đủ chỗ bế tắc, thất bại của địch trong cuộc sống chiến tranh 
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xâm lược miền Nam và khí thế chiến thắng của quân dân ta. Cho nên có hiện tượng tư 

tưởng chủ quan, coi thường âm mưu địch, thiếu cảnh giác hoặc bi quan, giao động vì 
quá lo lắng đời sống nếu xảy ra chiến tranh hay nhận thức mơ hồ bàng quan v.v... 

Những lệch lạc này cần được giáo dục khắc phục để chuẩn bị tư tưởng vững vàng 
trước mọi tình thế cho quần chúng phụ nữ. 

2) Vấn đề bố trí, sắp xếp sử dụng hợp lý sức lao động phụ nữ thay thế hiện nay 
còn là một vấn đề lớn. Còn mắc về cách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng lao động phụ nữ 

như thế nào cho đúng và đưa năng suất lao động của phụ nữ lên để giảm bớt cường lao 
động của phụ nữ, tránh hiện tượng do 3 đảm nhiệm mà dồn mọi việc nặng nhọc cho 

phụ nữ, sử dụng cường độ lao động quá sức, quần chúng phải làm thêm nhiều thời 
gian ngoài giờ đã quy định. Vấn đề trước mắt là giáo dục chị em đảm bảo lao động có 

chất lượng và có năng xuất cao trong 8 giờ vàng ngọc là chủ yếu. Đồng thời còn quan 
tâm bồi dưỡng sức lao động. 

3) Trong tình hình mới, càng bộc lộ rõ nhược điểm về lãnh đạo của các cấp Hội về 
tập trung lãnh đạo vào nhiệm vụ chính và phối hợp, chỉ đạo khẩn trương, nhạy bén phù 

hợp với tình hình thời chiến. 

Căn cứ vào nhận định về tình hình nhiệm vụ mới, Hội nghị đã quyết nghị về 

phương hướng nhiệm vụ công tác phụ nữ sau: 

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG 

CỦA PHONG TRÀO PHỤ NỮ HIỆN NAY 

Hiện nay, cả nước đang trong tình thế chiến tranh, toàn dân sục sôi đứng lên 

“chống Mỹ cứu nước”. Nhiệm vụ cấp bách và khẩn trương của nhân dân miền Bắc là 
sản xuất và chiến đấu, kết hợp xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng. 

Trước tình hình và nhiệm vụ cách mạng mới, các cấp Hội phải quán triệt tinh thần 
nghị quyết, nhiệm vụ 1965 với yêu cầu cao hơn để phù hợp với tình hình mới. Phương 

hướng, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào hiện nay là: đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ sản 
xuất và phục vụ đời sống, phục vụ chiến đấu; trong đó, nhiệm vụ chủ yếu hàng đầu là 

đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ sản xuất. 

Trong nhiệm vụ vừa xây dựng vừa chiến đấu của toàn dân, mọi nhu cầu đều phát 

triển với mức độ cao và phức tạp hơn sản xuất, chiến đấu và đời sống. Vì vậy, căn cứ 
lực lượng và khả năng cách mạng của phụ nữ và do sự phân công hợp lý trong nhiệm 

vụ toàn dân chống Mỹ cứu nước hiện nay, cần động viên được mọi lực lượng khả năng 
cách mạng đó tập trung vào thực hiện 3 nhiệm vụ chủ yếu trên của phong trào và phải 

hết sức phát huy sức sản xuất của phụ nữ, đẩy mạnh nhiệm vụ chủ yếu hàng đầu là đẩy 
mạnh sản xuất và bảo vệ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi khẩn trương về sức 

cung cấp của hậu phương rất lớn. 

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đó, công tác phụ nữ phải tập trung vào những 

nhiệm vụ lớn sau đây: 
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1. Động viên triệt để và sử dụng hợp lý sức lao động phụ nữ, tiếp tục đưa phụ nữ 

vào các ngành sản xuất và công tác thích hợp với khả năng và sức khỏe của chị em 
như: phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, thủ công và các ngành y tế, 

giáo dục, thương nghiệp… 

2. Giáo dục các tầng lớp phụ nữ tự giác làm tốt nhiệm vụ đối với Nhà nước và 

thực hành tiết kiệm. Phụ nữ là người trực tiếp sản xuất và quản lý gia đình, chị em 
đóng vai trò quan trọng trong việc thi hành các chính sách, nhất là chính sách lương 

thực, thu mua, quản lý thị trường v.v… Cần phải làm cho chị em có ý thức chấp hành 
nghiêm chỉnh. Đặc biệt chú trọng phát huy tác dụng tích cực cho phụ nữ trong việc 

thực hiện tiết kiệm gia đình và tập thể. 

3. Động viên phụ nữ phát huy năng lực về tài khéo léo của mình vào việc tổ chức 

đời sống tập thể và gia đình nhằm cải thiện đời sống và sắp xếp sinh hoạt cho phù hợp 
với hoàn cảnh thời chiến. 

4. Động viên và tổ chức phụ nữ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hỗ trợ 
và động viên khí thế chiến đấu của các lực lượng vũ trang miền Bắc. Tăng cường 

nhiệm vụ ủng hộ tích cực đối với miền Nam. 

Trong công tác phục vụ chiến đấu, cần tập trung vào các việc: tiếp tế, cứu thương, 

săn sóc thương binh, liệt sĩ v.v.., tham gia công tác bảo vệ trị an, bảo mật phòng gian, 
thực hiện phong trào “3 không” để đảm bảo bí mật của Nhà nước, bảo vệ cơ quan, bà 

mẹ, kho tàng, hướng dẫn nhân dân sơ tán, bảo vệ bà mẹ trẻ em khi có chiến sự. 

5. Tăng cường đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ các tầng lớp phụ nữ trên cơ sở củng 

cố lực lượng phụ nữ công, nông và lao động trí óc và để xây dựng mặt trận phụ nữ lớn 
mạnh, tập hợp một lực lượng phụ nữ cùng toàn dân “ chống Mỹ cứu nước”. 

Các nhiệm vụ trên của phong trào phụ nữ nói lên tính chất quan trọng và trách 
nhiệm nặng nề của phụ nữ trước tình hình và nhiệm vụ toàn dân khẩn trương “chống 

Mỹ cứu nước”, đòi hỏi người phụ nữ phải có 1 sự hy sinh, cống hiến và nỗ lực cao 
hơn. Một mặt, phải ra sức động viên lực lượng và khả năng tiềm tàng của các tầng lớp 

phụ nữ cống hiến nhiều hơn nữa cho cách mạng. Phụ nữ phải có 1 ý trí phấn phấn đấu 
cao để ra sức nỗ lực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ thuật, quản lý sản xuất để 

nâng cao năng xuất lao động, làm tròn nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Mặt khác, phải hết 
sức quan tâm bồi dưỡng và bảo vệ lực lượng lao động phụ nữ để chị em có thể tiếp tục 

phục vụ lâu dài cho sự nghiệp cách mạng. Cho nên, các cấp Hội cần hết sức coi trọng 
và nắm vững phương châm trong công tác vận động quần chúng phụ nữ: tích cực động 

viên và quan tâm bồi dưỡng bảo vệ sức lao động phụ nữ. 

Muốn đảm bảo được tốt những nhiệm vụ trọng yếu trên, trong công tác lãnh đạo 

của các cấp Hội, cần hết sức coi trọng 3 mặt công tác chủ yếu sau đây: 

1) Phải hết sức coi trọng công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng là công tác hàng 

đầu để xây dựng người phụ nữ mới có phấn đấu cách mạng cao, đảm việc nước, đảm 
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việc nhà phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng hiện nay. Đồng thời phải tăng 

cường công tác tuyên truyền, động viên chính trị kịp thời và đi sâu có tác dụng thúc 
đẩy mạnh mẽ đối với quần chúng phụ nữ. 

2) Đi đôi với công tác tư tưởng, Hội đã phải chuyển hướng kịp thời sự lãnh đạo 
của Đảng và phối hợp chặt chẽ với các ngành để quán triệt được mạnh mẽ và sâu sắc 

đường lối, đồng thời kết hợp chỉ đạo dọc của tổ chức phụ nữ đi sâu kiểm tra, nghiên 
cứu. Trên cơ sở đó, đề xuất với Đảng và các ngành nhằm thúc đẩy toàn bộ công tác 

vận động phụ nữ. 

3) Kiến nghị với Đảng và các ngành để có kế hoạch kiên trì bồi dưỡng và mạnh 

dạn đề bạt, sử dụng cán bộ phụ nữ vào các ngành hoạt động thích hợp. Cố gắng tăng 
thêm cán bộ phụ nữ trong các cương vị lãnh đạo chủ chốt. Chú trọng lực lượng trẻ và 

những người tư tưởng tốt, tiến bộ mới xuất hiện trong phong trào sản xuất và chiến 
đấu, đào tạo thành những cốt cán của phong trào, tăng cường thêm đội ngũ cán bộ phụ 

nữ. Đấu tranh chống tư tưởng phong kiến, hẹp hòi, cầu toàn trong việc đào tạo, đề bạt 
cán bộ phụ nữ. Đồng thời chống những tư tưởng tự ti, ỷ lại, bảo thủ của chính bản thân 

phụ nữ là những trở ngại cho sức vươn lên của phong trào. Trước mắt cần thực hiện tốt 
việc đưa cán bộ phụ nữ thay thế những khâu thích hợp ở các cơ sở sản xuất và công 

tác để nam giới đi chiến đấu. 

Trên đây là nhiệm vụ chung của phong trào phụ nữ, các nhiệm vụ này phải được 

quán triệt trong nhiệm vụ chung của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các ngành để cùng phối hợp thực hiện. 

Riêng về Hội LHPN, cần đi sâu vào một số công tác thiết yếu nhất trong phạm vi 
chỉ đạo trực tiếp của mình chủ yếu là đối với phụ nữ nông dân. 

Hiện nay trọng tâm của toàn bộ phong trào phụ nữ là đẩy mạnh cuộc vận động “3 
đảm nhiệm”. Cuộc vận động “3 đảm nhiệm” là một cuộc vận động cách mạng sâu sắc, 

rộng lớn, có ý nghĩa chính trị rất lớn của quần chúng phụ nữ, là một bộ phận khăng 
khít của cuộc cách mạng nói chung. Phong trào “3 đảm nhiệm” có một ý nghĩa cách 

mạng toàn diện về tư tưởng chính trị, văn hóa, xã hội. 

Thực hiện cuộc vận động “3 đảm nhiệm” là một cơ Hội thuận lợi để phát huy tính 

tích cực và lực lượng cách mạng tiềm tàng của quần chúng phụ nữ phục vụ cho nhiệm 
vụ khẩn trương chống Mỹ cứu nước. Trên cơ sở đó, nâng cao tính tự cường tự lập của 

phụ nữ, đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Cho nên, cần làm cho các cấp Hội 
nắm vững được nhiệm vụ trọng tâm để tập trung và đi sâu chỉ đạo. 

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA HỘI HIỆN NAY 

Nhiệm vụ cụ thể của Hội LHPN hiện nay tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác 
thường xuyên mà nghị quyết nhiệm vụ năm 1965 đã được đề ra với tinh thần khẩn 
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trương hơn và tập trung nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là động viên quần chúng phụ nữ 

quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước 1965 và chuẩn bị sẵn sàng về mọi 
mặt cho chị em để có thể đối phó với mọi tình thế. 

Về mặt chỉ đạo, các cấp Hội phải tập trung lực lượng làm tốt mấy công tác chủ 
yếu sau đây: 

1) Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng tư tưởng phụ nữ phù hợp với 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên 

chính trị phục vụ sản xuất và chiến đấu. 

Nhiệm vụ cách mạng hiện nay đòi hỏi phụ nữ phải có một tinh thần hy sinh, chịu 

đựng lớn, phải có ý chí phấn đấu vươn lên rất cao để đảm bảo nhiệm vụ nặng nề và 
trọng đại. Trước yêu cầu đó phải giáo dục phụ nữ: 

- Nâng cao lập trường giai cấp, giác ngộ XHCN, thấy rõ tình hình nhiệm vụ và âm 
mưu thâm độc xảo quyệt của đế quốc Mỹ và tay sai đối với nước ta để đề cao cảnh 

giác, khắc sâu căm thù đế quốc Mỹ, nâng cao lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng và 
quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng 

miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

- Động viên khí thế cách mạng sôi nổi trong quần chúng phụ nữ, nâng cao ý thức 

phấn đấu vươn lên, tự cường, tự lập, khắc phục tư tưởng tự ti, ỷ lại, an phận, ngại khó, 
rụt rè để thực hiện 3 đảm nhiệm. Phát huy tinh thần lao động dũng cảm, cần cù và sáng 

tạo trong phụ nữ, cố gắng học tập và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng 
cao năng suất lao động, để làm tốt phần mình và làm thêm phần lao động của người đi 

chiến đấu, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. 

Nội dung giáo dục phải quán triệt tinh thần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 

1965 thích hợp với tình hình mới. Phải trên cơ sở thi đua “5 tốt” kết hợp với nội dung 
“3 đảm nhiệm” để giáo dục xây dựng người phụ nữ mới. Thi đua “5 tốt” hiện nay là 

phải quán triệt được yêu cầu nội dung của “3 đảm nhiệm”, có như vậy công tác giáo 
dục xây dựng người phụ nữ mới của ta mới thích ứng với tình hình và nhiệm vụ chính 

trị trong giai đoạn mới. 

Để đảm bảo yêu cầu và nội dung giáo dục, phải chú trọng tăng cường sử dụng và 

tổ chức việc phổ cập xuống tận quần chúng các phương tiện tuyên truyền như sách 
báo, đài phát thanh và tổ chức lực lượng nòng cốt đảm bảo cho công tác tuyên truyền 

giáo dục đi sâu trong quần chúng. Đối với vùng miền núi, nhất là những vùng xa xôi 
hẻo lánh, ngoài phương tiện đài, báo, cần chú trọng đi sâu tuyên truyền miệng trong 

quần chúng. 

2. Tích cực hướng dẫn phát triển công tác phúc lợi phụ nữ, nhi đồng phù hợp với 

hoàn cảnh mới: 
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Trước tình hình mới, trong điều kiện vừa phải chiến đấu, vừa phải lao động khẩn 

trương, căng thẳng hơn trước, yêu cầu vì công tác phúc lợi, đời sống đòi hỏi cấp thiết 
hơn và phải chuyển hướng thích hợp với tình hình thời chiến. 

Hội ta phải phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan như y tế, thương nghiệp, 
giáo dục, công đoàn và ban nông nghiệp đẩy mạnh công tác phúc lợi phụ nữ, nhi đồng, 

giúp phụ nữ giải quyết bớt khó khăn, giảm bớt cường độ lao động, đời sống được ổn 
định để chị em yên tâm và tập trung phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu được lâu dài. 

Vẫn tiếp tục thực hiện các công tác thường xuyên về phúc lợi, đời sống như nghị 
quyết 1965 đã đề ra, nhưng hiện nay, cần tập trung làm tốt mấy công tác sau đây: 

- Hướng dẫn tổ chức nhóm trẻ nông thôn thích hợp với hoàn cảnh thời chiến, thích 
hợp với điều kiện lao động khẩn trương của phụ nữ. Tổ chức phải phù hợp điều kiện 

từng vùng: vùng đang trực tiếp chiến đấu và vùng trọng điểm phải tổ chức gọn, nhỏ, 
phân tán có giao thông hào, có tổ chức lực lượng hỗ trợ để phân tán cháu khi có địch 

oanh tạc; vùng chưa trực tiếp chiến đấu cần rút kinh nghiệm vùng chiến đấu để chuyển 
hướng theo tinh thần tổ chức, gọn nhẹ, tránh tập trung quá đông; quy mô lớn, phải đào 

hầm hố đề phòng khi bị oanh tạc. Những nơi chị em sơ tán đến đông cháu, phải phát 
triển thêm nhóm trẻ để thu hút các cháu; những nơi chị em sơ tán tập thể thì phải tổ 

chức nhóm trẻ của từng đơn vị, liên hệ với phụ nữ địa phương để có sự phối hợp giúp 
đỡ giữa nhóm trẻ địa phương và nhóm trẻ chị em sơ tán. 

- Hướng dẫn phụ nữ tổ chức gia đình gọn nhẹ hợp lý, các bà mẹ cần luyện tập cho 
con cái biết phòng không nhân dân. Đi đôi với phong trào mạnh, những hình thức 

tương trợ như 3 gửi (gửi chợ, gửi cơm, gửi con), cải tiến hợp lý bữa ăn để nhằm giảm 
bớt cường độ lao động của phụ nữ trong công việc gia đình, nhằm nâng cao năng suất 

và ngày công lao động, đảm bảo giấc ngủ của người lao động, bảo vệ tốt sức khỏe phụ 
nữ và nhi đồng. 

Hết sức quan tâm giúp đỡ những gia đình neo đơn, khó khăn có chồng con đi 
chiến đấu, gia đình thương binh, liệt sĩ để chị em đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống 

và nuôi dạy con cái tốt. 

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành đi sâu kiểm tra, nghiên cứu vấn đề lao động 

phụ nữ trong cuộc vận động “3 đảm nhiệm”. 

Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, phụ nữ miền Bắc nhất là 

phụ nữ nông dân, công nhân đã hăng hái tham gia lao động sản xuất và quản lý sản 
xuất. Nhưng hiện nay trong phong trào “3 đảm nhiệm” thì yêu cầu về tham gia lao 

động và nâng cao năng suất sản xuất và tham gia quản lý đối với phụ nữ lại càng cao 
hơn. Phụ nữ không những làm tốt những việc đã làm, mà còn phải làm thêm những 

việc mới đảm bảo cả phần lao động để thay thế cho chồng con và anh em nam giới đi 
chiến đấu, cho nên, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hợp lý sức lao động phụ nữ 

trong hoàn cảnh hiện nay là một vấn đề rất lớn, rất cấp bách. 
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Vấn đề này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ nữ và các tổ chức nông nghiệp, 

công nghiệp, công đoàn, thanh niên và các ngành y tế, thương nghiệp, giáo dục.v.v.. đi 
sâu nghiên cứu để có một kế hoạch toàn diện, đề xuất các chế độ chính sách và những 

biện pháp thiết thực đáp ứng với yêu cầu khẩn trương về lao động phụ nữ thay thế và 
bảo vệ sức lao động lâu dài của phụ nữ. 

Hiện nay cần tập trung nghiên cứu trên 2 vấn đề lớn của phong trào “ba đảm 
nhiệm”: 

1) Vấn đề tổ chức và sử dụng hợp lý lực lượng lao động phụ nữ. 

2) Vấn đề cán bộ phụ nữ thay thế trong công tác lãnh đạo quản lý kinh tế và công 

tác. 

Trách nhiệm trực tiếp của Hội ta là đi sâu vào đối tượng phụ nữ nông thôn. Còn 

trong xí nghiệp và cơ quan hành chính thì do Công đoàn trực tiếp chỉ đạo, Hội ta cần 
chủ động phối hợp với các cấp công đoàn để vận dụng nội dung “3 đảm nhiệm” cho 

sát hợp và những quy định cụ thể trong từng ngành nghề nhằm đẩy mạnh phong trào 
“3 đảm nhiệm” trong nữ công nhân viên chức, những nhiệm vụ chủ yếu là công đoàn. 

Riêng các thành phố và khu công nghiệp thì cấp Hội phụ nữ ở đây cần chú trọng đi sâu 
vào đối tượng phụ nữ lao động thành thị và kết hợp với công đoàn đi vào phụ nữ công 

nhân, viên chức để có kế hoạch chỉ đạo tốt, chú trọng mấy ngành: công nghiệp nhẹ, 
thủ công nghiệp, các ngành phục vụ đời sống như y tế, giáo dục, thương nghiệp. 

Trong công tác nghiên cứu về lao động cần chú ý mấy mặt sau đây: 

- Tổ chức hợp lý lực lượng lao động phụ nữ, phát huy hết khả năng chị em vào 

những khâu sản xuất thích hợp với phụ nữ và những khâu phụ nữ có thể làm thêm để 
đưa chị em vào thay thế. Một số nơi ở miền núi, trung du chị em đã có tập quán tham 

gia mọi việc thì phải chú ý về mặt bố trí sắp xếp để việc phân công lao động phụ nữ 
đảm nhiệm thêm một cách hợp lý hơn đi sâu phát huy những việc hợp khả năng phụ 

nữ nhất. Trước hết cần nghiên cứu để áp dụng những công cụ cải tiến thích hợp với 
phụ nữ, nhất là khâu vận chuyển, đưa phụ nữ vào các khâu kỹ thuật để giảm bớt cường 

độ lao động và đưa năng suất lên cao. 

Ở miền núi cần chú ý nghiên cứu công cụ cải tiến trong sản xuất và cả công cụ cải 

tiến trong lao động gia đình để giải quyết bớt tình trạng làm quần quật suốt ngày đêm 
mà năng suất vẫn thấp (suốt lúa, vò lúa chân, giã gạo chày tay…) 

- Đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt phụ nữ tham gia quản lý hợp tác xã, thực sự tham gia 
lãnh đạo các ngành. Phải có kế hoạch toàn diện trong việc đào tạo, đưa phụ nữ vào các 

trách nhiệm cụ thể, có tỷ lệ, có thời gian. Đồng thời phải có kế hoạch bồi dưỡng, đào 
tạo, chuẩn bị thay thế bằng cách mở lớp chuyên đề (như lớp đội trưởng, đội phó, lớp 

kế toán thống kê, lớp chủ nhiệm.v.v… và tiến hành kèm cặp trong công tác thực tế). 
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Quá trình đào tạo, trước hết nên đưa phụ nữ vào ban chỉ huy đội sản xuất là khâu 

rèn luyện công tác lãnh đạo sản xuất thích hợp với khả năng chị em và các công tác kế 
toán thống kê hợp tác xã, làm cán bộ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Đồng thời, mạnh 

dạn đưa chị em có khả năng thay thế các chức vụ chủ chốt như Chánh, Phó Chủ nhiệm 
hợp tác xã, các cương vị lãnh đạo Đảng, chính quyền cơ sở v.v… 

4. Tăng cường đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ các tầng lớp phụ nữ, động viên mọi 
lực lượng và khả năng phụ nữ tập trung vào nhiệm vụ “chống Mỹ cứu nước”: 

- Tổ chức các hình thức hoạt động mặt trận để tăng cường sự liên hệ giữa Hội và 
các tầng lớp phụ nữ, đoàn kết rộng rãi trong mọi mặt trận liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

trên cơ sở củng cố đoàn kết lực lượng phụ nữ công, nông và lao động trí óc. 

Thông qua những hình thức hoạt động rộng rãi để làm cho chị em nhận rõ âm mưu 

địch, đề cao cảnh giác, căm thù đế quốc Mỹ: hiểu rõ tình hình nhiệm vụ mới thấy được 
sự thắng lợi và lớn mạnh của ta để tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng và nhận rõ trách 

nhiệm phải cùng toàn dân “chống Mỹ cứu nước”. Phát huy tác dụng của chị em làm 
công tác khoa học kỹ thuật trong phong trào “ba đảm nhiệm”. 

- Kết hợp với cuộc vận động 3 đảm nhiệm mà tăng cường củng cố Hội. Trước hết 
là củng cố cấp xã, xây dựng Ban Chấp hành xã chủ động công tác, chấn chỉnh sinh 

hoạt riêng của quần chúng phụ nữ ở cơ sở. 

Đi sâu nắm tư tưởng, tâm tư của chị em từng lứa tuổi đối tượng trong phong trào 

“3 đảm nhiệm” của những gia đình có chồng con đi chiến đấu để kịp thời động viên, 
giáo dục và giúp đỡ. 

3. Củng cố công tác kiểm tra và tổng hợp tình hình của Trung ương và tỉnh, tăng 
cường đi sát cơ sở, phải nắm vững tình hình, đi sâu vào tình hình từng vùng và vấn đề 

lao động và đời sống của phụ nữ để đề xuất với Đảng các ngành và chỉ đạo kịp thời. 

4. Trong công tác chỉ đạo phải hết sức coi trọng đi sâu xây dựng điển hình, lấy 

điển hình để lãnh đạo. Phát động thi đua học tập, đuổi kịp và vượt điển hình. 

5. Trước mắt phải tăng cường công tác chỉ đạo “3 đảm nhiệm” để đẩy mạnh phong 

trào đi vào bề sâu liên tục. Cần tiến hành sơ kết đợt phát động đăng ký “3 đảm nhiệm” 
vừa qua để đánh giá đúng phong trào và tồn tại. Trên cơ sở đó, chuyển sự chỉ đạo đi 

vào thực hiện nội dung. Tập trung đẩy mạnh phong trào phụ nữ đảm nhiệm thay thế 
anh em đi chiến đấu cho tốt. Gây một khí thế sôi nổi, học tập văn hóa, kỹ thuật, cải 

tiến công cụ để nâng cao năng suất lao động. Đi đôi với việc phát triển tổ chức nhóm 
trẻ, những hình thức tương trợ trong phụ nữ, quan tâm giúp đỡ các gia đình có người 

đi chiến đấu neo đơn đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống. Các cấp Hội cần đi sâu 
kiểm tra, nắm vững yêu cầu và tình hình cụ thể của cơ sở để áp dụng những biện pháp 

cải tiến công cụ .v.v.. và giúp đỡ đời sống thiết thực, kịp thời. Cần chú trọng chỉ đạo 
trọng điểm và xây dựng điển hình, phát động mạnh phong trào học tập điển hình. 
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6. Để đảm bảo sự chỉ đạo của Hội trong tình hình mới, cần phân cấp nhiệm vụ 

giữa Trung ương, tỉnh, huyện, xã, nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo của các 
cấp. 

a) Trung ương: 
Chỉ đạo đường lối nhiệm vụ chung, đi sát từng vùng, trước mắt hết sức chú ý vùng 

trực tiếp chiến đấu, đồng thời phải chú ý đến đặc điểm quan trọng và nhiệm vụ của 
từng vùng như miền núi, trung du, đồng bằng, đô thị. 

Đi sâu vào công tác kiểm tra, nghiên cứu nhằm tổng hợp tình hình và đề xuất các 
vấn đề giúp cho sự lãnh đạo của Trung ương và giúp cho sự chỉ đạo của các cấp. 

b) Tỉnh, thành: 

Cấp tỉnh, thành phải quán triệt nhiệm vụ trung tâm, nắm vững chủ trương đường 

lối của Đảng, của Hội, nghiên cứu vận dụng có sáng tạo trong tình hình thực tế của địa 
phương và đi sâu chỉ đạo cụ thể thích hợp tình hình của từng vùng trong tỉnh. Thực sự 

chỉ đạo trọng điểm và xây dựng điển hình phát động học tập thi đua đuổi và vượt điển 
hình trong địa phương. Các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hồng - 

Quảng có đông nữ công nhân và các tầng lớp thị dân khác, phải chú trọng tăng cường 
công tác mặt trận trên cơ sở công nông liên minh. Kết hợp chặt chẽ với Liên hiệp công 

đoàn trong công tác nữ công nhân, phối hợp các ngành để có những biện pháp động 
viên, quan tâm giáo dục và tổ chức hướng dẫn đời sống cho quần chúng phụ nữ thành 

phố. Chú ý nhất vấn đề ổn định tình hình sơ tán hiện nay. 

- Tỉnh, thành mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ giảng viên cho các huyện để 

huyện có kế hoạch kết hợp với các ngành mở lớp cho xã. 

- Giúp cấp ủy theo dõi trực tiếp cán bộ xã và thường trực huyện (trong biên chế) 

để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. 

c) Cấp huyện: 

- Truyền đạt chủ trương của cấp ủy và Hội xuống tận xã, đôn đốc hướng dẫn cấp 
xã thực hiện. 

- Tích cực thực hiện và xây dựng và củng cố cấp xã, tự động…(chú trọng vùng 
xung yếu, công giáo, miền biên, miền núi…vv). 

+ Tiến hành phân loại xã, có kế hoạch củng cố đối với từng loại xã. 

+ Hướng dẫn nội dung sinh hoạt và lề lối làm việc cho cấp xã. 

d) Cấp xã 

- Thực hiện các chủ trương công tác. 

- Giữ vững sinh hoạt cơ sở, quy định nội dung sinh hoạt của quần chúng phụ nữ cơ 
sở. 
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- Giáo dục tư tưởng vận động chị em chấp hành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và 

quan tâm đi sâu giải quyết khó khăn gia đình con cái cho chị em. 

Trước nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho phụ nữ, Hội nghị Ban thường vụ 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam mở rộng đã quyết định phương hướng nhiệm vụ mới 
cho phong trào phụ nữ trên. 

Hiện nay công tác vận động phụ nữ có một vị trí rất quan trọng trong nhiệm vụ 
động viên chính trị, đẩy mạnh sản xuất, phục vụ đời sống, phục vụ chiến đấu. Phụ nữ 

cả nước vốn là một lực lượng cách mạng rất to lớn và khả năng cách mạng rất dồi dào, 
được Đảng giáo dục rèn luyện nên chị em rất tin tưởng và có nhiệt tình cách mạng cao. 

Phong trào “ba đảm nhiệm” lại càng biểu lộ rõ nhiệt tình yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
Hội và khả năng cách mạng phong phú ấy của phụ nữ. Phải triệt để động viên lực 

lượng tiềm tàng của phụ nữ và đồng thời phải hết sức quan tâm bồi dưỡng cho lực 
lượng đó để đưa toàn bộ lực lượng phụ nữ phục vụ cho nhiệm vụ chung sản xuất và 

chiến đấu. 

Chúng ta cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác vận động phụ nữ hiện nay 

để tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và tăng cường trách nhiệm của các cấp 
Hội, đi sâu tập trung chỉ đạo ba nhiệm vụ chủ yếu để phong trào phát triển mạnh hơn 

nữa, cống hiến thật nhiều cho nhiệm vụ toàn dân “chống Mỹ cứu nước” và cho sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ. 

 
Nơi gửi: 

- Các Ủy viên CH TƯ 
- Các tỉnh, thành 
- Các CĐ dọc 
- Các Ban 
- Các ngành có liên quan: 

N/Nghiệp, c/ Nghiệp nhẹ, Lao động, 
Quân đội, VP, VP TƯ, ban Tổ chức TƯ 

- Lưu 

T.M BAN THƯỜNG TRỰC T Ư HỘI 
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