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CHỈ THỊ 

về việc tổ chức Đại hội "Ba đảm đang"  
và bình bầu những người xuất sắc trong phong trào “Ba đảm đang”  

Sau một năm phát động phong trào "Ba đảm đang", khí thế cách mạng của quần 

chúng phụ nữ trong các ngành hoạt động và khắp các địa phương đang sôi nổi. Cuộc 
vận động "Ba đảm đang" thực tế đã trở thành phong trào cách mạng của quảng đại 

quần chúng phụ nữ, nó phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn 
dân là vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Phong trào đã có tác dụng rèn luyện, xây dựng 

người phụ nữ mới về mặt tư tưởng, đạo đức, năng lực, do đó tạo điều kiện thúc đẩy sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ tiến lên. Chủ trương phát động phong trào “ba đảm đang” 

của Trung ương Hội rất kịp thời, phù hợp với yêu cầu mới của cách mạng, được quần 
chúng phụ nữ nhiệt liệt hưởng ứng, các cấp uỷ Đảng đồng tình và quan tâm lãnh đạo, 

các ngành phối hợp chặt chẽ và phong trào có ảnh hưởng lớn trên thế giới. 

 Phong trào “ba đảm đang” có ý nghĩa cách mạng sâu sắc và toàn diện về các mặt 

tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Trước ý nghĩa cách mạng to lớn của 
phong trào, để tiếp tục phát huy năng lực dồi dào của phụ nữ, động viên được lực 

lượng của các tầng lớp phụ nữ phục vụ cho nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định: "Thống nhất nội dung 

“5 tốt” trong phong trào “ba đảm đang”, đẩy mạnh cuộc vận động “ba đảm đang” 

thành phong trào quần chúng lớn mạnh duy nhất của phụ nữ... " và "đẩy mạnh phong 

trào “ba đảm đang” của phụ nữ miền Bắc học tập và thi đua với phụ nữ 

miền Nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước". 

 Theo Nghị quyết trên, từ nay sẽ không tiếp tục phát động phong trào “5 tốt” và 

không bình bầu phụ nữ “5 tốt” riêng, mà kết hợp nội dung “5 tốt” trong việc bình bầu 

“ba đảm đang”. 

 Chủ trương thống nhất nội dung “5 tốt” trong phong trào “ba đảm đang”, đẩy 

mạnh cuộc vận động “ba đảm đang” thành phong trào quần chúng lớn mạnh duy nhất 
của phụ nữ vì: cuộc vận động đó có ý nghĩa cách mạng sâu sắc, có tính chiến đấu 

mạnh mẽ, có nội dung phong phú phù hợp với nhiệm vụ cách mạng mới là chống Mỹ 
cứu nước hiện nay. Chủ trương lấy cuộc vận động “ba đảm đang” là duy nhất còn giúp 

các cấp Hội tập trung thống nhất chỉ đạo phong trào và quần chúng phụ nữ phấn đấu 
với những mục tiêu tập trung. Cuộc vận động “5 tốt” trước đây có tác dụng rất lớn, 

nhưng hiện nay nội dung “5 tốt” không đáp ứng được yêu cầu của cách mạng trước 
tình hình cả nước có chiến tranh. Cuộc vận động “ba đảm đang” hiện nay là bước phát 



triển mới của phong trào “5 tốt”,  không làm mất nội dung của phong trào “5 tốt”,  bao 

gồm được nội dung “5 tốt”,  vận dụng nội dung “5 tốt” phù hợp với thời chiến, đưa nội 
dung “5 tốt” lên một bước cao hơn. 

 Để biểu dương thành tích của phong trào “ba đảm đang”, sơ kết phong trào sau 1 
năm và rút được kinh nghiệm cho việc chỉ đạo, Trung ương Hội chủ trương: Tổ chức 

Đại hội “ba đảm đang” và bình bầu những người xuất sắc trong phong trào “ba đảm 

đang”. 

I. VỀ ĐẠI HỘI “BA ĐẢM ĐANG” 

Căn cứ vào yêu cầu hiện nay và khả năng thực tế của các cấp Hội, Trung ương 

chủ trương tổ chức Đại hội “ba đảm đang” ở cấp tỉnh, thành, những ngành hoạt động 
có đông phụ nữ và cấp cơ sở. Đại hội nhằm 3 mục đích: 

 1. Biểu dương thành tích chung của phong trào, của các địa phương, đơn vị và 
những cá nhân xuất. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh việc học tập, đuổi và vượt những điển 

hình tiên tiến, tiếp tục động viên phong trào tiến lên những bước mới. 

2. Bước đầu sơ kết đánh giá lực lượng và khả năng tiềm tàng của phụ nữ, thấy rõ 

những biến chuyển và tồn tại của phong trào. Đề ra nhiệm vụ phấn đấu và biện pháp 
thiết thực, để phát huy mạnh mẽ tác dụng cách mạng của phong trào trong các mặt và 

các ngành hoạt động. 

3. Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và nội dung cách mạng của phong trào 

“ba đảm đang”, nâng cao tư tưởng và tinh thần trách nhiệm cho quần chúng phụ nữ, 
làm cho chị em phấn khởi, tin tưởng vào khả năng mình hơn. Đồng thời làm cho Đảng, 

các ngành nhận thức đầy đủ hơn vai trò, khả năng của phụ nữ. 

Dựa vào mục đích trên, Đại hội nhằm mấy nội dung sau: 

1. Báo cáo chung nhằm biểu dương thành tích, đánh giá biến chuyển của phong 
trào, nêu lên những kinh nghiệm, những tồn tại, và đề phương hướng nhiệm vụ, biện 

pháp phát triển phong trào “ba đảm đang” của địa phương. Cần nhấn mạnh những 
chuyển lớn của phong trào nói chung, của phụ nữ trong các ngành, nhất là phụ nữ công 

nhân và nông dân. Nêu rõ chuyển biến về mặt tư tưởng, nhận thức, tinh thần vươn lên 
và khả năng cách mạng tiềm tàng của người phụ nữ, khí thế cách mạng và ý chí quyết 

chiến quyết thắng của phụ nữ trong sản xuất và chiến đấu. 

2. Báo cáo điển hình nhằm bổ sung cho báo cáo chính. Điển hình nêu lên những 

kinh nghiệm cụ thể trong việc vận dụng và thực hiện “ba đảm đang”. 

Việc lựa chọn và bồi dưỡng điển hình rất quan trọng. Điển hình phải là nơi có học 

tập và đăng ký “ba đảm đang”, và kết quả công tác do tác dụng của “ba đảm đang” 
thúc đẩy. Nội dung các báo cáo điển hình phải thể hiện được thành tích của các tầng 

lớp phụ nữ. Ở các mặt hoạt động chính và các ngành có đông phụ nữ như sản xuất 
công, nông, thương nghiệp, y tế, giáo dục, và những chị em hoạt động trong dân quân 



du kích, hoặc có thành tích chiến đấu… Chú ý có điển hình đơn vị và cá nhân. Không 

nên đưa điển hình cá biệt, quá cao, nên đưa người và việc sát hợp thực tế phong trào, 
quần chúng có thể học tập được. 

Người báo cáo điển hình cần nhằm vào những chị em đạt thành tích xuất sắc có 
khả năng, có ý thức học tập và áp dụng cái mới, có tinh thần khắc phục khó khăn về 

gia đình con cái, được quần chúng tín nhiệm. Chú ý chị em trẻ và trung niên có triển 
vọng và tiến bộ. 

Về thành phần và thời gian Đại hội: Đại hội cấp tỉnh, thành phần gồm chị em xuất 
sắc trong phong trào “ba đảm đang” do cấp dưới cử lên. Đại biểu phải thể hiện các 

tầng lớp, các dân tộc, các ngành, các lứa tuổi tiêu biểu cho khối đoàn kết và phong trào 
“ba đảm đang” rộng lớn của phụ nữ. Nhưng đại bộ phận phải là công, nông, chị em trẻ 

và trung niên. Thời gian từ 2 đến 3 ngày. 

Đại hội cấp xã dựa theo mục đích nội dung trên, nhưng cần nắm vững mục đích 

chính của Đại hội là ứng viên phong trào, nêu được ưu khuyết điểm và bàn biện pháp 
công tác nhằm đẩy mạnh phong trào “ba đảm đang” trong xã. Thành phần gồm chị em 

được bầu là xuất sắc trong phong trào “ba đảm đang” ở các tổ. Thời gian đại hội là 
một ngày. 

Để hội nghị đạt được yêu cầu nói trên, các cấp Hội phải hết sức coi trọng công tác 
chuẩn bị trước khi mở đại hội. 

Trước hết là phải tiến hành việc kiểm tra, tổng hợp được tình hình phong trào, và 
có thảo luận kiểm điểm, đánh giá ưu khuyết điểm của phong trào để làm cơ sở cho 

việc làm báo cáo. Đồng thời xác minh điển hình tốt và có kế hoạch bồi dưỡng điển 
hình. 

Cần đặc biệt chú ý, có nắm chắc được điển hình và chuẩn bị tốt báo cáo chung 
mới tổ chức Đại hội. Hết sức tránh chỉ chăm lo đến hình thức tổ chức, còn việc chuẩn 

bị nội dung thì làm sơ sài và thiếu tập thể. 

Các địa phương tổ chức Đại hội phải báo cáo dự kiến về nội dung và kế hoạch 

tiến hành hội nghị với cấp uỷ địa phương xin ý kiến của cấp uỷ. Ở các tỉnh, thành nếu 
điều kiện cho phép thì trao đổi về hướng nội dung Đại hội với Trung ương Hội. Việc 

tổ chức Đại hội phải gọn, nhẹ, thiết thực, thích hợp với thời chiến, đảm bảo an toàn 
cho hội nghị và tránh hình thức lãng phí. 

II. BÌNH BẦU NHỮNG NGƯỜI XUẤT SÁC TRONG PHONG TRÀO 3 ĐẢM 
ĐANG 

Tất cả các địa phương đã phát động “ba đảm đang”, hoặc những địa phương trước 
kia phát động “5 tốt”,  nay đang thực hiện “ba đảm đang” đều vận dụng những tiêu 

chuẩn sau đây để bình bầu "những người xuất sắc trong phong trào ba đảm đang” 
không tiến hành bình bầu “5 tốt” riêng. 



1. Tiêu chuẩn bình bầu 

Dựa vào nội dung của cuộc vận động “ba đảm đang” làm tiêu chuẩn bình bầu. Nội 
dung cụ thể của từng tiêu chuẩn như sau: 

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

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, đảm bảo ngày công lao động sản xuất và 

công tác. Tích cực học tập văn hoá và kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, cải tiến công cụ, cải 
tiến thao tác, hoặc áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao năng suất lao động. Có ý thức tiết 

kiệm trong sản xuất và công tác. 

- Có ý thức tích cực học tập thêm những công việc chưa quen về quản lý kinh tế, 

kỹ thuật, nghiệp vụ để thay thế nam giới. 

Đó là nội dung chung của tiêu chuẩn thứ nhất. Nên vận dụng cụ thể vào các tầng 

lớp phụ nữ như sau: 

Chị em nông dân: Đảm bảo ngày công của hợp tác xã, năng suất lao động khá. Có 

thành tích xuất sắc trong một vài khâu kỹ thuật như: cấy, làm phân, làm bèo hoa đâu, 
chăn nuôi... Có ý thức làm chủ tập thể: không đi muộn về sớm, góp ý kiến xây dựng 

hợp tác xã, bảo vệ tài sản của hợp tác xã. Đoàn kết và tương trợ chị em trong sản xuất, 
chấp hành tốt chính sách của Nhà nước. Có tinh thần học tập việc mới. 

Riêng nơi có chiến đấu cần xét chủ yếu vào tinh thần bám sát sản xuất còn các 
mặt cải tiến kỹ thuật cần xét một cách thoả đáng. 

Chị em công, nông trường, xí nghiệp: Đảm bảo kế hoạch ngày công, hoàn thành 
số lượng và chất lượng sản phẩm .Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động. Có tinh thần 

học tập cái mới, học tập kỹ thuật, cải tiến thao tác, nâng cao năng suất lao động. Có ý 
thức tiết kiệm và giúp đỡ dìu dắt nhau trong sản suất, sẵn sàng đảm bảo sản xuất, công 

tác thay thế nam giới. 

Chị em các ngành hành chính sự nghiệp: Có tinh thần tích cực công tác, cố gắng 

học tập phát huy sáng kiến, cải tiến công tác, nâng cao hiệu suất lao động. Đảm bảo kỷ 
luật lao động, có tinh thần xây dựng tập thể, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm mới thay 

thế nam giới. 

Đối với chị em ở công nông trường, xí nghiệp, các ngành hành chính, sự nghiệp, 

Tổng Công đoàn và Trung ương Hội sẽ có thông tri hướng dẫn cụ thể thêm. Các cấp 
Hội và các ban nữ công nghiên cứu vận dụng cho thích hợp với địa phương và ngành 

mình. 

Chị em tiểu thủ công: Phát huy sáng kiến, góp phần giải quyết khó khăn về 

nguyên vật liệu, về các vấn đề khó khăn trong hoàn cảnh sơ tán. Đảm bảo chất lượng 
sản phẩm. Có tinh thần cải tiến công tác và sản xuất. Có ý thức chấp hành các chính 

sách của Nhà nước. Tích cực gánh vác trách nhiệm của người đi chiến đấu. 



Chị em trong các tổ phục vụ và chị em ở khu phố: Có tinh thần thái độ phục vụ 

tốt, đảm bảo thực hiện đúng mức chính sách của Nhà nước, có ý thức đoàn kết và xây 
dựng tập thể. 

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

- Khuyến khích chồng con sẵn sàng tham gia chiến đấu như: vào dân quân tự vệ, 

luyện tập quân sự, tình nguyện nhập ngũ, kéo dài thời hạn tại ngũ... 

- Có kế hoạch sắp xếp gia đình gọn gàng sạch sẽ, tiết kiệm, nuôi dạy con cái 

tương đối khoẻ mạnh và ngoan ngoãn, đảm bảo được sinh hoạt bình thường của gia 
đình và công tác của bản thân trong điều kiện sơ tán hoặc chồng đi công tác xa vắng. 

Quan hệ trong gia đình được hoà thuận, không xảy ra mâu thuẫn đáng kể. 

- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bà con xung quanh hoặc những gia đình neo đơn 

có người đi chiến đấu. 

- Thực hiện nội quy nhà trẻ, có ý thức phối hợp với nhà trẻ trong việc nuôi dạy 

con, và có ý thức xây dựng nhà trẻ. 

Trên đây là nội dung của tiêu chuẩn thứ hai. Khi xét tiêu chuẩn này cần chú ý 

nhìn vào tinh thần khắc phục khó khăn, sắp xếp gia đình tốt, đảm bảo nuôi dạy con cái 
tương đối tốt. Cần tránh xét chi ly quá về phương pháp nuôi dạy con, vì như vậy 

không sát với trình độ chung, với điều kiện kinh tế và xã hội của phụ nữ lao động hiện 
nay. 

Riêng đối với nữ thanh niên chưa lập gia đình thì hướng vào mấy điểm như sau: 
có quan điểm hôn nhân, xây dựng gia đình đúng đắn. Có ý thức lao động giúp đỡ gia 

đình. Tương trợ giúp đỡ chị em có khăn, bận con mọn. Gương mẫu thực hiện vệ sinh... 

c) Đảm nhiệm phục vụ chiến đấu: 

- Có ý thức cảnh giác, phòng gian bảo mật, tham gia bảo vệ trật tự trị an. Tích cực 
tham gia dân quân sự vệ và luyện tập quân sự, hoặc tham gia các tổ phục vụ chiến đấu, 

chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 

 - Khi có chiến đấu thì tích cực tham gia phối hợp chiến đấu hoặc phục vụ chiến 

đấu như tiếp tế, giúp đỡ bộ đội, công an, dân quân, thương binh và các gia đình bị 
nạn...  

- Có tinh thần giúp đỡ nhân dân đi sơ tán, bảo vệ bà mẹ trẻ em, và giúp đỡ tương 
trợ nhân dân đến nơi sơ tán. 

Trên đây là nội dung tiêu chuẩn thứ ba. Khi bầu phải xét cụ thể từng đối tượng và 
từng vùng khác nhau. Ví dụ: Không đòi hỏi các cụ tham gia dân quân và luyện tập 

quân sự; hoặc nơi chưa chiến đấu, không thề đòi hỏi chị em có thành tích trực tiếp 
phục vụ chiến đấu; hoặc khi xảy ra chiến đấu có chị không được phân công trực tiếp 

phục vụ chiến đấu, thì nên xét vào công tác cụ thể chị đó đảm nhiệm. Nói chung nơi đã 



xảy ra chiến đấu nên nhận xét tinh thần tích cực tham gia phục vụ chiến đấu trên 1 vài 

công tác cụ thể có thành tích nhất, không nhất thiết phải có thành tích toàn điện về các 
mặt phục vụ chiến đấu. 

Chú ý: Khi phân tích 3 tiêu chuẩn trên đây, cần vận dụng cụ thể đối với hoàn cảnh 
phấn đấu của từng người, nhiệm vụ công tác của từng người, tình hình đặc điểm từng 

vùng khác nhau. Cần tránh khuynh hướng máy móc khắt khe, chi ly quá, đòi hỏi có 
thành tích đối với các điểm cụ thể trong từng tiêu chuẩn. Như vậy sẽ hạn chế tác dụng 

khuyến khích chị em và động viên phong trào. Đồng thời cũng tránh khuynh hướng 
đại khái, bầu rộng quá. Như vậy sẽ không có tác dụng thúc đẩy chị em cố gắng phấn 

đấu vươn lên. 

2. Kế hoạch tiến hành bình bầu: 

Tổ chức bình bầu phụ nữ “ba đảm đang” ở những nơi có phát động, học tập, quần 
chúng có ý thức với phong trào “ba đảm đang” và có tinh thần thi đua phấn đấu vươn 

lên. Khi bầu chú ý lực lượng nữ thanh niên và trung niên. Bầu theo đơn vị tổ phụ nữ. 

Để chuẩn bị cho việc bình bầu có kết quả tốt, các đồng chí phụ trách phụ nữ phối 

hợp cùng các đồng chí phụ trách tổ đội lao động hoặc tổ sản xuất, tổ trưởng công đoàn 
nhận xét dự kiến trước những chị em đủ tiêu chuẩn “ba đảm đang” để khi bầu có 

hướng lãnh đạo. Nhưng khi đưa ra bầu cần lắng nghe ý kiến quần chúng, để quần 
chúng thảo luận dân chủ, tránh gò ép. Gặp trường hợp ý kiến hội nghị chưa ngã ngũ thì 

cán bộ cần hướng dẫn, tránh không khí căng thẳng. Nói chung phải có kế hoạch, khéo 
lãnh đạo, tránh biến cuộc bình bầu “ba đảm đang” thành cuộc kiểm thảo, phê phán sôi 

nổi nhau ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ và không đúng với ý nghĩa bình bầu là nhằm 
biểu dương chị em có thành tích. 

Trước khi tiến hành bình bầu cần phổ biến kỹ tiêu chuẩn để chị em nắm vững, 
đồng thời nói rõ ý nghĩa của việc bình bầu, để chị em có nhận thức và thái độ đúng khi 

tham gia bình bầu. 

Các tỉnh, thành Hội cần phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, ngành nông 

nghiệp và các ngành có liên quan để bàn kế hoạch lồng chủ trương bầu phụ nữ “ba 
đảm đang” vào nội dung tiêu chuẩn bình bầu các phong trào thi đua riêng của các 

ngành đó. 

Việc công nhận phụ nữ “ba đảm đang” nói chung do cơ sở phụ trách. Ở xã do Ban 

Chấp hành phụ nữ xã; ở xí nghiệp, công nông trường, cơ quan do Ban Chấp hành công 
đoàn cơ sở; ở khu phố do ban đại biểu phụ nữ các khối; ở các thị trấn, thị xã do Ban 

Chấp hành phụ nữ thị trấn, thị xã công nhận. 

Những điểm cần chú ý khi bình bầu phụ nữ ba đảm đang: 

- Ở các công, nông trường, xí nghiệp, cơ quan, khi bầu cần chú ý nhận xét các chị 
em lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua để bình bầu là phụ nữ “ba đảm đang”. Nói 



chung những chị em phấn đấu đến mức được công nhận là lao động tiên tiến, chiến sĩ 

thi đua thì thường đạt tiêu chuẩn phụ nữ “ba đảm đang”. Khi xét những chị em đó thì 
không cần nhận xét về tiêu chuẩn sản xuất, chỉ nhận xét thêm các tiêu chuẩn sau. 

Nhưng có trường hợp là lao động tiên tiến, việc chăm sóc gia đình con cái lại quá yếu, 
không đủ tiêu chuẩn “ba đảm đang” thì cũng chưa nên bầu mà giúp đỡ chị em cố gắng 

phấn đấu trở thành người xuất sắc “ba đảm đang”. Ngoài ra cần xét những chị em xấp 
xỉ đạt tiêu chuẩn lao động tiên tiến mà hoàn thành nhiệm vụ “ba đảm đang” tốt, có đủ 

tiêu chuẩn là phụ nữ “ba đảm đang”. 

- Khi bình bầu không nên phân biệt giữa chị em có đăng ký thực hiện “ba đảm 

đang” hay không đăng ký. Chúng ta coi tất cả chị em phụ nữ ở những nơi có tuyên 
truyền phát động đều tham gia phong trào và đều có trách nhiệm phấn đấu thực hiện 

nhiệm vụ “ba đảm đang”, nên khi bình bầu chị em nào có thành tích xuất sắc ý thức 
đều được nhận xét. 

 - Nơi nào đã bầu chị em xuất sắc trong phong trào “ba đảm đang” rồi thì Ban 
Chấp hành xã, công đoàn cơ sở nhận xét lại danh sách, nếu có trường hợp nào thật quá 

yếu, so với tiêu chuẩn còn quá kém thì không công nhận. Còn nói chung là công nhận. 

3. Khen thưởng: 

- Tất cả những chị em được bầu là phụ nữ “ba đảm đang” đều được biểu dương ở 
hội nghị phụ nữ cơ sở và được tặng thưởng Huy hiệu "phụ nữ ba đảm đang". Huy hiệu 

“ba đảm đang” theo mẫu thống nhất của Trung ương Hội. 

- Các địa phương, và các ngành nếu có những chị em đạt thành tích thật xuất sắc 

có thể đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen. Tỉnh Hội và ban nữ công ngành dọc 
phải báo cáo thành tích rõ ràng và chịu trách nhiệm thẩm tra thành tích đó trước Trung 

ương Hội. 

Trên đây Trung ương Hội đề những nét lớn về việc tổ chức Hội nghị biểu đương 

thành tích, sơ kết phong trào “ba đảm đang” và bầu phụ nữ “ba đảm đang”. Các khu, 
thành, tỉnh cần thảo luận nắm vững mục đích ý nghĩa, nội dung chỉ thị này và đề kế 

hoạch cụ thể để thực hiện chỉ thị có kết quả. 
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