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THỐNG TRI
V/v phát động học tập và thi đua với phụ nữ miền Nam
Để thực hiện chỉ thị của Bác phát biểu trong cuộc Đại hội phụ nữ “3 đảm đang”
của thành phố Hà Nội về việc phụ nữ miền Bắc học tập và thi đua với phụ nữ miền
Nam, Nghị quyết Ban chấp hành TW Hội (họp từ 5 đến 8/1/1966) đã nêu rõ “năm
1966 Hội chủ trương đẩy mạnh phong trào “3 đảm đang” của phụ nữ miền Bắc học tập
và thi đua với phụ nữ miền Nam để đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu, phục vụ đời sống
phụ nữ và nhi đồng”.
Hưởng ứng phát động thi đua của chúng ta, Hội Phụ nữ giải phóng miền Nam chủ
trương trong dịp 8/3/1996 sẽ phát động phong trào thi đua “5 tốt” trong phụ nữ miền
Nam gồm:
- Đấu tranh chống địch tốt,
- Sản xuất tiết kiệm tốt,
- Chăm sóc nuôi dưỡng thương binh tốt,
- Đảm đang công việc gia đình nuôi dạy con tốt,
- Rèn luyện tư cách đạo đức tốt.
Về Trung ương Hội Phụ nữ giải phóng miền Nam cũng giao ước với TW Hội Phụ
nữ miền Bắc như sau:
- Đẩy mạnh đấu tranh chính trị về công tác binh vận,
- Đẩy mạnh sản xuất tiết kiệm,
- Tham gia dân quân du kích diệt Mỹ và tay sai,
- Đảm đang công tác hậu phương và thay chân nam giới ở các ngành,
- Xây dựng Hội vững mạnh nhằm tập hợp các tầng lớp phụ nữ tham gia chống
Mỹ cứu nước.
Sau khi nghiên cứu các nội dung thi đua của TW. Hội Phụ nữ giải phóng miền
Nam, Thường trực TW Hội nhận thấy cần cụ thể nội dung và thời gian, cách tiến hành
cuộc phát động học tập và thi đua với Phụ nữ miền Nam trong dịp 8/3 như sau:
Đối với hội viên các tầng lớp cần nắm vững nội dung “3 đảm đang” và thi đua
thực hiện “3 đảm đang” như tinh thần Nghị quyết Hội nghị chấp hành tháng 1/1966:

- Thi đua sản xuất tiết kiệm, chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước, tích cực
học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp sẵn sàng thay thế nam giới trong sản
xuất, lãnh đạo, quản lý.
- Tổ chức tốt đời sống gia đình, nuôi dạy con tốt, săn sóc giúp đỡ các gia đình
thương binh, liệt sĩ, gia đình bộ đội neo đơn.
- Phục vụ chiến đấu và chiến đấu: Ủng hộ tốt các lực lượng vũ trang, tham gia
công tác phục vụ chiến đấu như tiếp đạn cứu thương, đào công sự .v.v…, tham gia dân
quân du kích tập luyện để chiến đấu khi cần thiết.
Và các cấp Hội thi đua theo 5 nhiệm vụ công tác Hội nghị chấp hành đã đề ra:
- Đẩy mạnh cuộc vận động “3 đảm đang chống Mỹ cứu nước” thành phong trào
quần chúng lớn mạnh duy nhất của phụ nữ, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch Nhà
nước năm 1966 xây dựng và bảo vệ miền Bắc, ủng hộ cách mạng miền Nam, quyết
tâm chiến thắng đế quốc Mỹ.
- Tăng cường giáo dục bồi dưỡng tinh thần yêu nước, giác ngộ xã hội chủ nghĩa,
ý thức làm chủ tập thể, tự lực cánh sinh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong
phụ nữ, xây dựng đạo đức người phụ nữ mới.
- Chủ động phối hợp với các ngành thực hiện công tác phúc lợi phụ nữ nhi đồng,
chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức trẻ, giáo dục phổ cập kiến thức vệ sinh phòng
bệnh phụ nữ nhi đồng, hướng dẫn xây dựng gia đình đoàn kết gọn gàng tiết kiệm, phát
triển mạnh các hình thức tương trợ giúp đỡ nhau hợp với thời chiến.
- Mạnh dạn đào tạo và sự dụng cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ được rèn luyện trong
chiến đấu, quan tâm bồi dưỡng cán bộ hiện có nhằm tăng cường chất lượng và mở
rộng đội ngũ cán bộ của Hội. Chủ động cùng các ngành tích cực thực hiện chính sách
cán bộ phụ nữ nhằm đào tào bồi dưỡng sử dụng và mạnh dạn đưa cán bộ phụ nữ tham
gia các cương vị quản lý và lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành có đông nữ.
- Tăng cường sự lãnh đạo các cấp của Hội, tập trung củng cố và xây dựng “chi
hội và phân chi hội tiên tiến” nhằm đảm bảo nhiệm vụ của phong trào phụ nữ trong
tình hình mới.
Các tỉnh thành Hội căn cứ vào các nội dung của TW đã ra đã đề ra để vạch chỉ
tiêu, mục tiêu phấn đấu cụ thể (nhiều tỉnh đã có) để giao ước thi đua với các tỉnh kết
nghĩa trong Nam. Để có căn cứ sau này sơ kết, tổng kết và trao đổi thành tích, kinh
nghiệm, thắt chặt tình nghĩa thắm thiết giữa hai miền.
Thời gian thi đua từ 8/3/1966 đến 8/3/1967 thì tổng kết, thời gian các đợt sơ kết
chia ra như sau:
- 8/3 đến 19/5
- 19/5 đến 20/7

- 20/7 đến 2/9
- 2/9 đến 20/10
- 20/10 đến 8/3/1967
Từ nay đến 8/3, các tỉnh Hội cần đón giờ chuyên mục phụ nữ miền Nam anh dũng
của đài giải phóng để nghe một số tỉnh Hội Phụ nữ giải phóng tuyên bố nội dung giao
ước với một số tỉnh kết nghĩa ngoài này. Và sau đây, TW Hội sẽ in hai bức thư của hai
Chủ tịch Hội thay mặt cho hai miền giao ước thi đua phổ biến đến cơ sở.
Trước mắt trong tháng thi đua 8/3, các đồng chí cần làm tốt các việc:
1. Học tập đến tận hội viên tinh thần nghị quyết 12 và nhiệm vụ năm 1966 của
phụ nữ (đã có tài liệu gửi về).
2. Phổ biến và phát động nội dung học tập và thi đua với phụ nữ miền Nam theo
tinh thần Thông tri này.
3. Giáo dục một số kiến thức về vệ sinh phụ nữ và vận động chị em thi đua thực
hiện tháng vệ sinh phụ nữ và vệ sinh gia đình (theo chỉ thị liên tịch).
Đồng thời trong các cuộc mít tinh hội họp để kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,
các cấp Hội cần kết hợp tố cáo âm mưu tội ác của đế quốc Mỹ rải chất độc hóa học và
tiến hành thủ đoạn đốt sạch, giết sạch, phá sạch đối với đồng bào và phụ nữ miền
Nam, để phát động căm thù đẩy mạnh công tác trước mắt và kiến nghị tố cáo tội ác
của chúng lên đài báo TW và địa phương.
Để theo dõi cuộc thi đua, ở TW sẽ tổ chức ban theo dõi thi đua, và sẽ chỉ đạo 1
tỉnh, 1 thành để rút kinh nghiệm trong tháng phát động 8/3, các tỉnh, thành Hội cũng
cần có kế hoạch chỉ đạo cụ thể đối với các huyện và mỗi nơi cần cử 1 đồng chí
Thường trực theo dõi thi để đua giúp Thường trực theo dõi, tập hợp và sơ kết, tổng kết
đúng thời gian đã quy định.
Trước mắt, trong tháng thi đua 8/3, các tỉnh Hội cần nắm kịp thời các công việc đã
làm ở cấp dưới để tuyên truyền kịp thời lên đài, báo và báo cáo về TW Hội./.
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