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Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1966

THÔNG TRI
BỔ SUNG VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC
PHỤ NỮ MIỀN BẮC THI ĐUA VỚI PHỤ NỮ MIỀN NAM
VÀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 3 ĐẢM ĐANG
Vừa qua, Trung ương Hội có Thông tri số 01/TT ngày 2/3/1966 Về việc phát
động thi đua với phụ nữ miền Nam và Chỉ thị số 02/CTh ngày 19/02/1966 về việc tổ
chức Đại hội 3 đảm đang.
Nay Trung ương Hội bổ sung thêm một số điểm cụ thể dưới đây:
I. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VỚI PHỤ NỮ MIỀN NAM
1. Về nội dung thi đua:
Theo Nghị quyết Ban chấp hành TW Hội tháng 01/1966, nội dung của phụ nữ
miền Bắc thi đua với phụ nữ miền Nam là tiếp tục đẩy mạnh phong trào “3 đảm đang”,
phát huy tác dụng cách mạng của phong trào “3 đảm đang” một cách triệt để và toàn
diện, động viên mọi lực lượng phụ nữ ra sức đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ sản xuất, phục
vụ chiến đấu, phục vụ đời sống. Xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn vững
mạnh, hết sức hết lòng ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam, quyết tâm chiến
thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là phương hướng chung cho cả quá trình phát động
trong 01 năm từ 8 tháng 3 năm 1966 đến 8 tháng 3 năm 1967.
Căn cứ vào phương hướng chung đó, trong từng đợt thi đua cần đề ra nội dung cụ
thể, tập trung thực hiện tốt để biểu thị sự hưởng ứng thiết thực về lấy thành tích báo
cáo với chị em miền Nam. Vì vậy, đợt thi đua từ 8 tháng 3 năm 1966 đến 19-5-1966,
TW Hội đề ra nội dung cụ thể sau đây:
Đối với hội viên: Chủ yếu vẫn tiếp tục đẩy mạnh
phong trào “3 đảm đang” theo tinh thần thông tri số 01/TT nhưng cụ thể đợt này làm
tốt 2 việc:
2- Làm tốt những yêu cầu nội dung công tác vệ sinh phụ nữ trong tháng hành
động tập trung nhân dịp 8-3 như thực hiện vệ sinh hành kinh, làm nhà tắm v.v…
Đối với các cấp Hội: Nói chung sự chỉ đạo quán
triệt 5 nhiệm vụ vận động phụ nữ 1966 theo thông tri số 01/TT. Riêng đợt này cần tập
trung làm tốt 3 việc:
1Làm tốt việc chỉ đạo học tập nhiệm vụ phụ nữ năm
1966 và phát động thi đua với phụ nữ miền Nam và tháng tuyên truyền vệ sinh phụ nữ

theo kế hoạch hướng dẫn của TW Hội tại hội nghị cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc giữa
tháng 2 – 1966 và tài liệu đã gửi về cuối tháng 2 – 1966.
2Phân loại phân chi, chi hội trên cơ sở đó xác định
điển hình. Mỗi huyện tối thiểu phải lựa chọn một chi hội, phân chi tiêu biểu để chỉ đạo
việc phát động học tập điển hình mở rộng diện vào dịp 6 tháng quý 2 – 1966.
3Tổ chức Đại hội “3 đảm đang” ở các cấp theo tinh
thần chỉ thị 02/CTh đảm bảo làm tốt 2/3 Đại hội ở cơ sở rồi mới tiến hành Đại hội tỉnh,
thực hiện chỉ đạo một nơi rút kinh nghiệm và đẩy mạnh phát triển trường 3 đảm đang.
Để quán triệt phong trào thi đua của phụ nữ miền Bắc với phụ nữ miền Nam
trong phụ nữ các ngành liên quan, TW Hội đã họp liên tịch với Trung ương đoàn thanh
niên, Tổng liên đoàn, Ban nông nghiệp bàn nhất trí nội dung thi đua sau đây:
Nữ công nhân:
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tăng năng xuất, cụ thể là phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật, giỏi một nghề biết nhiều việc, phụ nữ tự quản… tích cực học
văn hóa, kỹ thuật nâng cao nghiệp vụ trong mọi tình huống, tham gia quản lý nhà máy,
đời sống tập thể và thực hiện tốt việc tự bảo vệ sức khỏe vệ sinh phụ nữ…
Nữ xã viên:
Chủ yếu thực hiện phương hướng sản xuất mới toàn diện của hợp tác xã chủ yếu
cây lương thực, rau màu, chăn nuôi, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, tích cực thực
hiện cải tiến kỹ thuật đảm bảo 5 tấn – 1 ha, mỗi nhà 2 con lợn. Trong cải tiến quản lý
hợp tác xã tích cực tham gia bàn bạc dân chủ, lựa chọn và đề cử chị em ưu tú tham gia
quản lý hợp tác xã, đồng thời tham gia xây dựng củng cố tốt nhóm trẻ, thực hiện tháng
vệ sinh phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng chi hội, phân chi tiên tiến.
Nữ thanh niên:
Là lực lượng dẫn đầu trong phong trào tiến quân vào khoa học, kỹ thuật tích cực
học văn hóa thanh toán hết cấp 2, nâng cao trình độ mọi mặt. Cụ thể nữ thanh niên
nông dân đảm bảo 5 tấn = 1ha, trước mắt hoàn thành tốt thu hoạch chiêm, làm ruộng
thí nghiệm, phân bón bèo hoa dâu, bờ vùng, bờ thửa… thực hiện 80% gia đình nữ
thanh niên có nhà tắm…
Hội mẹ chiến sĩ:
Đẩy mạnh việc phát triển củng cố hội Mẹ chiến sĩ theo phương hướng chung là
động viên khuyến khích con cháu, thanh niên đi chiến đấu, giúp đỡ con gái, con dâu
thực hiện tốt 3 đảm đang. Làm tốt công tác chăm sóc úy lạo bộ đội, thương binh,
nhưng chủ yếu là thiết thực giúp đỡ gia đình bộ đội, thương binh, liệt sĩ, đông con, neo
đơn túng thiếu. Giúp đỡ dân quân tự vệ, du kích khi tập luyện canh gác và khi có chiến
đấu làm tốt công tác tiếp tế, săn sóc thương binh…

Ngoài những phương hướng chính cho phụ nữ ở các ngành chủ yếu trên đây, đối
với phụ nữ ở các ngành, các đối tượng khác, cần dựa vào nhiệm vụ, chi tiêu kế hoạch
lâu dài và trước mắt của ngành đó vận động cho sát.
1)
thi đua:

Công tác tuyên truyền phát động, chỉ đạo và sơ kết

Trước hết Khu, Thành, Tỉnh phải nghiên cứu kỹ bản
thông tri này, họp liên tịch với các ngành liên quan bàn thống nhất kế hoạch lồng từ
trên xuống dưới. Điều quan trọng nhất là làm tốt việc phát động học tập ở cơ sở và xây
dựng nội dung thi đua của địa phương quán triệt phương hướng chung của Trung
ương và bồi dưỡng được đơn vị, cá nhân điển hình hưởng ứng tuyên truyền trên đài
báo để đẩy mạnh việc động viên chung.
Chú ý làm tốt phối hợp chặt chẽ với đài, báo chí địa phương để tuyên truyền
thành tích chung, mời đại biểu cấp ủy và các ngành liên quan đông nữ phát biểu trên
đài báo…
Tỉnh cần cử lãnh đạo và cán bộ chuyên trách theo
dõi thi đua (nên cử một đồng chí phụ trách theo dõi chung phong trào cùng một đồng
chí tuyên huấn). Nắm chắc trọng điểm để chỉ đạo chung cho tốt và thông qua trọng
điểm làm cơ sở sơ kết từng đợt, có chỉ đạo trọng điểm. Quy định chế độ hội ý hội báo
giữa tỉnh và huyện chặt chẽ, thường xuyên. Chú ý ra thông báo phổ biến kinh nghiệm
và biểu dương đơn vị, cá nhân làm tốt. đảm bảo báo cáo sơ kết đúng nội dung hướng
dẫn của Trung ương Hội từng đợt. đợt I qui định từ 25-4 đến 10-5-1966 các tỉnh phải
có đủ báo cáo lên Trung ương. Báo cáo tốt được coi như 1 điểm thi đua xét khen
thưởng chung.
Thời gian sơ kết, tổng kết:
Đợt 1 từ 8-3-1966 đến 19-5-1966
Đợt 2 từ 19-5-1966 đến 20-7-1966
Đợt 3 từ 20-7-1966 đến 20-10-1966
Đợt 4 từ 20-10-1966 đến 20-12-1966
Đợt cuối cùng từ 20-12-1966 đến 20-12-1966. Tổng kết
II. Tổ chức Đại hội 3 đảm đang:
Căn bản vẫn dựa vào tinh thần Chỉ thị số 02/CTh, Trung ương bổ khuyết 1 số
điểm cụ thể sau đây:
Việc chuẩn bị Đại hội “3 đảm đang” của tỉnh, thành
phải làm từ dưới lên trên, đạt 2/3 số xã làm Đại hội tốt, quần chúng được phát động tư
tưởng có chuyển biến tốt, xác định được điển hình mới có đủ điều kiện làm Đại hội
tỉnh.

Việc chuẩn bị Đại hội của tỉnh xét chưa đạt yêu cầu
của Trung ương Hội qui định thì kiên quyết hoãn, cần tiếp tục chuẩn bị thêm đạt yêu
cầu mới làm Đại hội.
Ngoài việc bình bầu cá nhân xuất sắc “3 đảm đang” như Chỉ thị 02/CTh có thể
bầu đơn vị xuất sắc 3 đảm đang, nhưng đơn vị đó phải có đủ tiêu chuẩn tối thiểu có 2/3
hội viên được bình bầu là xuất sắc 3 đảm đang, đạt 2/3 số chị em trong đơn vị hoàn
thành tốt nhiệm vụ sản xuất đạt năng xuất cao, chấp hành các chính sách tốt, tham gia
quản lý xí nghiệp và hợp tác xã, nhóm trẻ tốt, và nói chung là 1 tập thể đoàn kết tương
trợ tốt, sinh hoạt ban phân chi, tổ trưởng và hội viên đều đóng hội phí đủ.
Riêng đơn vị “3 đảm đang” của nữ công, Trung ương Hội sẽ bàn thống nhất với
Tổng công đoàn nhưng trước hết dựa vào tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa để bình
bầu, nhưng đơn vị đó phải đảm bảo tỷ lệ có từ 2/3 là nữ trở lên mới xét duyệt đơn vị 3
đảm đang./.
Nhập từ Hồ sơ số 27 Thông tri năm 1966 của Hội LHPN Việt Nam; tài liệu số 03
tờ số 06

