HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC T. Ư
Số: 03/NQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1968

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO BA ĐẢM ĐANG,
TIẾN LÊN CAO TRÀO BA ĐẢM ĐANG QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC

(Hội nghị Ban Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam ngày 23/5/1968)
I. SƠ BỘ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH
PHONG TRÀO BA ĐẢM ĐANG HIỆN NAY
Trước tình hình cả nước có chiến tranh, toàn dân sôi nổi chống Mỹ cứu nước, thi
hành Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, năm 1965 Trung ương Hội
LHPN Việt Nam phát động phong trào “3 đảm đang” nhằm động viên các tầng lớp
phụ nữ miền Bắc đứng lên chống Mỹ cứu nước, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội,
đưa sự nghiệp giải phóng phụ nữ tiến lên một bước mới.
Phong trào “3 đảm đang” được phát động đáp ứng với nhiệm vụ chính trị của
Đảng, phù hợp với nhiệt tình yêu nước của phụ nữ, nên được các tầng lớp phụ nữ nhiệt
liệt hưởng ứng, được các cấp ủy Đảng trực tiếp lãnh đạo, các ngành hoan nghênh và
nhiệt tình phối hợp thực hiện.
Với tinh thần học tập và thi đua với phụ nữ miền Nam anh hùng, nhất là từ năm
1967, dưới ánh sáng của 3 Nghị quyết 152, 153 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và
Nghị quyết 31 của Hội đồng Chính phủ về công tác phụ nữ, phong trào “3 đảm đang”
đã phát triển rộng rãi, toàn diện và vững chắc. Đặc biệt đầu năm nay, cuộc tổng tiến
công và nổi dậy liên tục của quân dân miền Nam anh hùng lại càng động viên, cổ vũ
mạnh mẽ phong trào “3 đảm đang” tiến lên với một khí thế cách mạng sôi nổi chưa
từng có.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào “3 đảm đang” đã phát huy được truyền
thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, huy động
được lực lượng tiềm tàng, và đã tạo ra những khả năng mới của phụ nữ trên mọi lĩnh
vực, góp phần cống hiến lớn lao vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của toàn dân.
Phong trào “3 đảm đang” đã có những tiến bộ nổi bật:
1. Qua 3 năm chống Mỹ cứu nước, lực lượng lao động trẻ, khỏe đi chiến đấu ngày
càng nhiều, chị em công nhân, nông dân, chị em các ngành giao thông vận tải, khoa
học, kỹ thuật, văn học nghệ thuật, sự nghiệp, hành chính, các ngành phục vụ đã nỗ lực
phấn đấu, hoàn thành kế hoạch nhà nước, phục vụ chiến đấu, phục vụ đời sống. Trong
phong trào “3 đảm đang”, nữ thanh niên đã đóng vai trò xung kích, xứng đáng với thế
hệ thanh niên Hồ Chí Minh.
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Trong công cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chị
em đã đảm việc nước, giỏi việc nhà, đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân xuất sắc tiêu
biểu cho phong trào, xứng đáng với 12 chữ vàng của Đảng tặng cho phụ nữ: “Phụ nữ
Việt Nam dũng cảm, đảm đang, chống Mỹ, cứu nước”.
2. Được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, chị em đã trưởng thành về mọi mặt.
Ý thức giác ngộ chính trị, tình cảm cách mạng, tinh thần làm chủ tập thể được nâng
cao, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ tiến bộ rõ rệt.
Hàng chục vạn chị em đã được đào tạo, bồi dưỡng tham gia quản lý kinh tế, quản
lý nhà nước, hình thành 1 đội ngũ cán bộ phụ nữ lớn mạnh chưa từng có.
3. Hoạt động của Hội đã đi sâu vào công tác giáo dục, động viên các tầng lớp phụ
nữ, chăm lo hơn đến đời sống của quần chúng, qua đó trình độ lãnh đạo của các cấp
Hội ngày càng tiến bộ, tổ chức Hội được củng cố, uy tín của Hội được nâng cao.
Sự lớn mạnh của phong trào đã thể hiện rõ ý nghĩa cách mạng to lớn, tính chất
quần chúng, tính chất toàn diện của phong trào 3 đảm đang.
Tuy nhiên, phong trào “3 đảm đang” cũng còn những nhược điểm tồn tại:
1. Phong trào phát triển chưa đều, nhiều vùng đã tiến lên mạnh mẽ, nhưng còn
những vùng, những ngành phong trào chưa cao, chưa sâu sắc, chưa liên tục, một số ít
nơi phong trào còn yếu.
2. Chị em có nhiệt tình cách mạng cao, lao động giỏi, nhưng phấn đấu học tập
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật còn yếu. Sự quan tâm của các cấp, các
ngành đối với việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho chị em về các mặt và tôn trọng
quyền làm chủ của phụ nữ chưa đúng mức, nên chưa phát huy hết khả năng, trí tuệ của
phụ nữ.
3. Một số nơi chưa quán triệt đầy đủ phương châm động viên đi đôi với bồi dưỡng
nên việc sử dụng lao động phụ nữ, việc cải tiến công cụ và các phương tiện làm việc
cho thích hợp với lao động phụ nữ, việc chăm lo đến đời sống và các công trình phúc
lợi tập thể còn yếu. Do đó phụ nữ lao động còn vất vả nhưng năng suất lao động chưa
cao.
4. Sự lãnh đạo của các cấp Hội chưa tập trung, chưa liên tục, chưa phát huy đúng
mức khí thế của quần chúng, thiếu sự kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời với Đảng và
các cơ quan có trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến lao động, đời sống của phụ
nữ, nên đã hạn chế một phần sự phát triển của phong trào “3 đảm đang” đóng góp vào
công cuộc chống Mỹ cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp giải phóng
phụ nữ.
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II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO 3 ĐẢM ĐANG,
TIẾN LÊN CAO TRÀO “3 ĐẢM ĐANG”
QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC
Hiện nay, tình hình cách mạng chung của cả nước, nhất là cuộc tổng tiến công và
nổi dậy liên tục của quân dân ta ở miền Nam đã thu được những thắng lợi lẫy lừng
chưa từng có trong lịch sử, đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân
ta sang một thời kỳ mới.
Trước tình hình mới, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là tập trung
cao độ mọi khả năng và lực lượng cách mạng thực hiện khẩu hiệu “tất cả để đánh
thắng giặc Mỹ xâm lược”.
Để thực hiện nhiệm vụ động viên chính trị trong cao trào chống Mỹ cứu nước, để
động viên đến mức cao nhất lực lượng, khả năng, trí tuệ của tất cả các tầng lớp phụ nữ,
chúng ta phải phấn đấu đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ, đồng đều, sâu sắc và toàn
diện hơn. Vì vậy, Ban Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định:
Nâng cao chất lượng phong trào “3 đảm đang” tiến lên cao trào “3 đảm đang” quyết
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Nâng cao chất lượng phong trào “3 đảm đang”, tiến lên cao trào “3 đảm đang”
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược là yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ cách mạng
trong tình hình mới và là nguyện vọng thiết tha nhất của quần chúng phụ nữ được đem
hết sức mình ra cống hiến cho Tổ quốc.
Nội dung cụ thể:
1. Đảm đang sản xuất, công tác:
- Nâng cao ý thức làm chủ tập thể, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, bảo đảm
kỷ luật lao động, ra sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ; tích cực áp
dụng khoa học kỹ thuật cải tiến cách làm việc để nâng cao chất lượng và năng suất lao
động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, của đơn vị.
- Phát huy sáng kiến, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm vào kế hoạch, chỉ tiêu, biện
pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách của Nhà nước, thực hành tiết kiệm.
2. Đảm đang gia đình:
- Khuyến khích chồng con, anh em yên tâm phấn khởi giết giặc lập công, tiếp tục
tái ngũ, nhập ngũ đi chiến đấu.
- Rèn luyện đạo đức, phẩm chất người phụ nữ mới. Chăm lo gia đình, nuôi dạy
con cái tốt, xây dựng gia đình đoàn kết, đảm bảo đời sống, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp
khó khăn.
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- Tích cực xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ăn tập thể, chăm lo sức khỏe của phụ
nữ và trẻ em.
3. Đảm đang phục vụ chiến đấu và chiến đấu
- Tích cực tham gia các công tác phục vụ chiến đấu, tham gia dân quân tự vệ. Chú
trọng chăm sóc gia đình bộ đội, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, chăm sóc các cháu
mồ côi vì tai nạn chiến tranh.
- Đề cao cảnh giác, thực hiện phòng không sơ tán.
III. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
Hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị lớn lao
trong thời kỳ mới, khí thế cách mạng của quần chúng đang trên đà thừa thắng xông lên
và phong trào “3 đảm đang” có điều kiện thuận lợi tiến lên cao trào, nhưng một yêu
cầu hết sức quan trọng là các cấp Hội phải có biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện cụ
thể, tích cực thì mới làm cho phong trào chuyển biến mạnh mẽ.
1. Yêu cầu về chỉ đạo tư tưởng:
Phải phát động được tư tưởng cán bộ phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ làm cho chị
em nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ chính trị hiện nay, đánh giá được những ưu điểm
cơ bản và những nhược điểm của phong trào “3 đảm đang” trong 3 năm qua và hiểu
được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu nội dung của cao trào “3 đảm đang” để quyết tâm
thực hiện nhiệm vụ mới. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong phụ nữ, phát
huy khí thế của phong trào.
2. Phương thức chỉ đạo:
Tiếp tục thực hiện 3 Nghị quyết của Đảng, Chính phủ làm cơ sở đẩy mạnh phong
trào tiến lên cao trào “3 đảm đang”, và thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, của Hội
trong năm 1968.
- Để tiến lên cao trào “3 đảm đang”, phải hết sức chú ý bồi dưỡng và chăm lo đến
đời sống, sức khỏe của phụ nữ, cùng các ngành bảo đảm việc thực hiện các quyền lợi
của chị em và kiểm tra việc thi hành các chế độ, chính sách đối với phụ nữ.
- Trong công tác chỉ đạo, phải chú ý nêu cao và phát triển những điển hình tốt,
đồng thời phải giúp đỡ những nơi yếu để phong trào tiến tới đồng đều.
- Chỉ đạo phong trào phải tập trung, liên tục, cụ thể. Đưa phong trào đi sâu vào
quần chúng, tổ chức hướng dẫn quần chúng thực hiện, đồng thời phải tuyên truyền, cổ
vũ rộng rãi khí thế của phong trào.
- Thông qua phong trào phải củng cố sinh hoạt của hội viên và củng cố tổ chức
Hội nhất là ở cơ sở.
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3. Kế hoạch thực hiện:
- Các cấp Hội phụ nữ phải họp cán bộ thảo luận Nghị quyết của Ban Thường trực
Hội để quán triệt tinh thần và nội dung của Nghị quyết, kiểm điểm sự chỉ đạo phong
trào “3 đảm đang” trong thời gian qua, bàn kế hoạch cụ thể tiến hành cho từng địa
phương, đơn vị.
Phải trình bày với cấp ủy Đảng để được sự trực tiếp lãnh đạo của Đảng. Tranh thủ
phối hợp với công đoàn, Đoàn Thanh niên lao động và các ngành liên quan để có sự
hưởng ứng và hỗ trợ của các ngành.
- Họp các tổ phụ nữ ở đội sản xuất hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp và
các nhóm nữ công nhân viên chức trong tổ công đoàn xí nghiệp, cơ quan, công nông
lâm trường v.v… để kiểm điểm việc phấn đấu thực hiện “3 đảm đang” vừa qua, nêu
lên những gương tốt, những mặt công tác nổi của đơn vị, thảo luận yêu cầu, nội dung
“3 đảm đang” hiện nay và đăng ký phấn đấu thực hiện. Qua đợt này mà củng cố sinh
hoạt Hội thành nề nếp.
- Họp các cơ quan thông tin tuyên truyền, đài báo của địa phương để bàn kế hoạch
tuyên truyền, động viên phong trào. Từng địa phương, từng ngành, từng đơn vị phải
đưa những điển hình tốt để học tập, phấn đấu tiến lên cao trào.
- Trong thời gian ngắn phải sơ kết rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tuyên
truyền biểu dương thành tích của quần chúng và bàn kế hoạch tiếp tục đẩy phong trào
lên từng bước.
Trước mắt cần tập trung đẩy mạnh một số công tác từ nay đến hết quý III/1968:
1) Đẩy mạnh sản xuất:
- Trong công nghiệp và các ngành: Vận động nữ công nhân viên chức hoàn thành
kế hoạch 6 tháng đầu năm, tham gia bàn bạc dân chủ kế hoạch 6 tháng cuối năm và nỗ
lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch quý III.
- Trong nông nghiệp:
+ Vận động phụ nữ nông dân tập thể tham gia tận thu lúa chiêm, lúa xuân nhanh,
gọn, tiết kiệm.
+ Vận động chị em tham gia bàn bạc dân chủ vào kế hoạch làm mùa, tích cực
tham gia chuẩn bị và thực hiện vụ mùa thắng lợi.
+ Vận động các gia đình đảm bảo chỉ tiêu chăn nuôi lợn và gia cầm của địa
phương.
+ Vận động chị em đăng ký ngày công, đảm bảo giờ lao động, tiếp thu và áp dụng
kỹ thuật trong sản xuất, mặt khác bàn bạc kế hoạch, giải quyết những yêu cầu về bảo
hộ lao động, về vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo v.v…
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+ Sau khi thu hoạch vụ chiêm, song song với việc tham gia bình công, báo công
tổng kết vụ đông xuân 1967-1968, các phân chi, chi hội phụ nữ tổ chức hội nghị biểu
dương và trao đổi kinh nghiệm giữa cá nhân, đơn vị có năng suất cao trong phong trào
“3 đảm đang”.
2) Công tác hậu phương phục vụ chiến đấu:
- Tích cực vận động chồng, con, anh em tòng quân.
- Tổ chức hội nghị gia đình bộ đội ở từng xã, từng đơn vị. Những nơi có điều kiện
có thể tổ chức hội nghị ở huyện, tỉnh.
- Tổ chức hội nghị mẹ chiến sĩ ở xã, biểu dương và trao đổi nội dung công tác của
Hội mẹ chiến sĩ, nếu có điều kiện có thể tổ chức hội nghị ở cấp huyện.
3) Chăm lo sức khỏe và giáo dục thiếu nhi:
- Vận động chị em tham gia cuộc vận động “Vì sức khỏe và tương lai của con em
chúng ta” của Ban Bảo vệ Bà mẹ trẻ em.
- Họp tổ phụ nữ, nhóm nữ công nhân viên chức trao đổi kinh nghiệm về dạy con
ngoan và bàn biện pháp dạy con trở thành cháu ngoan Bác Hồ.
- Tổ chức hội nghị những nhóm trẻ, nhà trẻ nuôi dạy cháu tốt để trao đổi kinh
nghiệm.
Trong 3 năm chống Mỹ cứu nước, các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực phấn đấu vươn
lên trong phong trào “3 đảm đang”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hiện nay, trước giờ
phút lịch sử thiêng liêng của Tổ quốc, trước cao trào chống Mỹ cứu nước của toàn dân
đang dân lên như vũ bão, toàn thể cán bộ phụ nữ và chị em các tầng lớp hãy phát huy
hơn nữa khí thế thi đua với phụ nữ miền Nam anh hùng, ra sức học tập, nỗ lực phấn
đấu đem hết tài năng trí tuệ của mình cống hiến cao nhất cho Tổ quốc, đưa phong trào
tiến lên cao trào “3 đảm đang”, góp phần thực hiện nhiệm vụ “Tất cả để đánh thắng
giặc Mỹ xâm lược”.
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