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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
BAN THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG 

 

 
QUYẾT NGHỊ 

NÊU CAO KHÍ THẾ DŨNG CẢM ĐẢM ĐANG KIÊN TRÌ CHIẾN ĐẤU 
ĐẬP TAN BƯỚC LEO THANG CHIẾN TRANH ĐIÊN CUỒNG CỦA BÈ LŨ NÍCH-XƠN 

 

Sau hành động hết sức dã tâm dùng máy bay B52 ném bom rải thảm giết hại và 
làm bị thương nhiều đồng bào ta ở Hải Phòng, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em 
ngày 8/5/1972, Ních-xơn lại đưa ra lời tuyên bố láo xược, liều lĩnh dấn thêm một bước 
leo thang chiến tranh mới cực kỳ nghiêm trọng. Ngày 9-10/5/1972 Ních-xơn thả mìn 
phong tỏa các hải cảng của miền Bắc nước ta, liên tục ném bom bắn phá các vùng 
đông dân ở trung tâm, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh khác, phản kích các vùng ven 
biển nước ta. 

Những hành động cuồng chiến này của Ních-xơn chính là nhằm mục đích uy hiếp 
tinh thần của nhân dân ta, hòng buộc chúng ta từ bỏ nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến 
lớn, miền Nam, hòng buộc đồng bào và quân giải phóng miền Nam, cố cứu vãn chính 
sách “Việt Nam hóa chiến tranh” đang thất bại thảm hại. 

Những hành động tội ác đẫm máu, trời không dung, đất không tha của Ních-xơn 
làm cho nhân dân ta sục sôi căm thù; quân và dân ta đã trừng trị chúng đích đáng bằng 
những luồng đạn nóng bỏng. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý, mọi người có 
lương tri trên thế giới đang phẫn nộ lên án tên Ních-xơn bịp bợm và giết người. Chính 
phủ ta đã tuyên bố ngày 10/5 khẳng định quyết tâm chiến đấu không gì lay chuyển nổi 
của toàn dân ta, khẳng định lập trường rực sáng chính nghĩa của dân tộc ta, tố cáo 
trước toàn thế giới bước leo thang chiến tranh hết sức phiêu lưu, điên rồ của chính 
quyền Ních-xơn. Ních-xơn đã trà đạp mọi luật pháp quốc tế, trà đạp quyền tự do đi lại 
trên biển, tự do giao dịch thương mại giữa các nước. Hành động của Ních-xơn không 
những vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam dân chủ cộng hòa mà còn là một 
thách thức láo xược đối với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đối với tất cả các 
nước có quan hệ kinh tế, thương mại với nước ta. Đây là hành vi công khai khiêu 
khích dư luận thế giới và dư luận Mỹ, khiêu khích các lực lượng yêu chuộng hòa bình, 
công lý khắp 5 châu. 

Ban Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhận định rằng: 
Cuộc chiến tranh thần thánh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang đi vào thời kỳ 
quyết liệt nhất, vẻ vang nhất. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cuộc chiến đấu của 
dân tộc ta vì hạnh phúc tự do của muôn đời con cháu, vì hòa bình an ninh của nhân 
loại, dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng quyết không lùi bước. Lúc 
này, hơn lúc nào hết, phụ nữ Việt Nam ta càng cần nêu cao khí phách anh hùng, bất 
khuất, của giòng dõi Trưng - Triệu, nêu cao chí khí cách mạng quật cường, dũng cảm, 



 2 

đảm đang, đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đảng và Chính phủ thành một lực lượng 
cách mạng hùng hậu, nỗ lực góp sức cao nhất vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước. 

Ban Thường trực Trung ương Hội kịch liệt lên án và đòi chính quyền Ních-xơn 
phải lập tức chấm dứt những hành động leo thang chiến tranh đầy tội ác. 

Ban Thường trực Trung ương Hội khẩn thiết kêu gọi nhân dân và phụ nữ yêu 
chuộng hòa bình, công lý toàn thế giới, kể cả nhân dân và phụ nữ Mỹ, hãy đẩy mạnh 
đấu tranh, bằng những biện pháp cương quyết nhất chặn bàn tay đẫm máu của Ních-
xơn, đòi chính quyền Ních-xơn phải chấm dứt ngay mọi hành động xâm phạm vùng 
trời, vùng biển và lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chấm dứt “Việt Nam hóa 
chiến tranh” ở miền Nam Việt Nam, phải trở lại hội nghị Pari đàm phán nghiêm chỉnh 
để giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. 

Ban Thường trực Trung ương Hội quyết định: Phát động phụ nữ đẩy mạnh cao 
trào “ba đảm đang”, dũng cảm chiến đấu và sản xuất, quyết đập tan bước leo thang 
mới của Ních-xơn, kiên trì cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn 
toàn. 

1. Đẩy mạnh cao trào sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Giặc đến nhà đàn 
bà cũng đánh. Đem toàn lực góp sức xây dựng quân đội hùng mạnh, tăng cường quốc 
phòng, bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam, vận động chồng con sẵn sàng lên đường 
chiến đấu. Nữ thanh niên hăng hái tham gia trực tiếp chiến đấu tăng cường luyện tập, 
nắm chắc tay súng, sẵn sàng nhằm thẳng đầu thù mà bắn. Chị em thanh niên xung 
phong, công binh, dân công hỏa tuyến bám đường mà đánh địch, mở đường mà tiến 
lên, đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo cho tiền tuyến có sức dự trữ dồi dào để 
đánh lớn, đánh lâu dài, đánh liên tục, giành thắng lợi to lớn hơn nữa. Các mẹ chiến sĩ 
hết lòng chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, bộ đội. Phụ nữ phải là lực lượng hùng 
hậu trực tiếp chiến đấu và hỗ trợ chiến đấu đắc lực đập tan mọi hành động phiêu lưu 
điên cuồng, cùng đế quốc Mỹ, xâm phạm vùng trời, vùng biển, vùng đất của miền Bắc 
nước ta. 

2. Đẩy mạnh cao trào lao động sản xuất, lao động quên mình, lao động không kể 
ngày đêm, đảm bảo giữ vững và đẩy mạnh sản xuất trong mọi tình huống. Chị em 
công nhân, nông dân quyết bám nhà máy, bám ruộng đồng, phát huy cao độ tinh thần 
làm chủ tập thể, thực hiện quản lý sản xuất chặt chẽ, giành năng suất cao nhất, đạt hiệu 
quả kinh tế tốt nhất. Chị em lao động trí óc đem hết tài năng, trí tuệ tiến công vào khoa 
học kỹ thuật, phát huy sáng kiến phát minh, phục vụ đắc lực cho chiến đấu và sản 
xuất. Nhất là trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, chị em nông dân tập thể kiên quyết 
vượt mọi thiên tai địch họa, thực hiện vượt mức và toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch về 
diện tích, sản lượng và năng suất, hoàn thành tốt nghĩa vụ lương thực thực phẩm, đảm 
bảo đời sống của nhân dân, đảm bảo quân đội ta ăn no đánh thắng. 

Vận động phong trào thực hành tiết kiệm, tiết kiệm hơn nữa trong sản xuất và tiêu 
dùng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đề cao nếp sống cần cù, giản dị. Dù 
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cho đế quốc Mỹ có bao vây phong tỏa, chúng ta vẫn đảm bảo kiên trì kháng chiến và 
đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chi viện cho tiền tuyến. 

Tổ chức thật tốt đời sống thời chiến, đảm bảo hầm hào an toàn ở nơi sản xuất 
cũng như ở nơi sơ tán, nhất là cho nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường học. Tăng cường tình 
đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa chị em nông thôn và thành thị, giữa chị 
em địa phương và chị em sơ tán; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Nhiễu 
điều phủ lấy giá gương” nhường cơm, sẻ áo, nhường của, nhường nhà. Càng trong 
điều kiện chiến đấu ác liệt, càng phải hết sức chăm sóc, bồi dưỡng, bảo vệ sức lao 
động nữ, càng phải làm tốt công việc tổ chức ăn, ở, học hành và bảo vệ an toàn cho 
các cháu. 

Các cấp Hội phụ nữ cần nhận rõ tình hình và nhiệm vụ khẩn thiết hiện nay, đề cao 
tinh thần trách nhiệm trước quần chúng, chuyển mạnh tác phong làm việc trong thời 
chiến. Cần đi sâu xuống quần chúng, giáo dục cho chị em thấy rõ thắng lợi to lớn của 
cả hai miền Nam - Bắc, thấy rõ âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ, cảnh giác và kịp 
thời đập tan mọi thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch, động viên chị em vững vàng 
kiên trì, chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Tranh thủ phối hợp tốt với các ngành, thiết 
thực giải quyết các vấn đề trong sản xuất và đời sống của chị em. 

Trong những giờ phút chiến đấu có ý nghĩa lịch sử hiện nay của dân tộc, Ban 
thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thiết tha kêu gọi chị em các 
tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, từ miền núi tới miền xuôi, từ thành thị tới nông 
thôn, triệu người như một hãy sát cánh tiến lên! 

Vì độc lập tự do của Tổ quốc, chúng ta không sợ hy sinh. 

Vì hạnh phúc muôn đời của con cháu, chúng ta không nề gian khổ. 

Quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ, tên trùm đế quốc hiếu chiến nhất, tàn bạo 
nhất, kẻ thù số 1 của nhân loại trong thế kỷ 20 này. 

Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang quyết hưởng ứng lời 
kêu gọi của Trung ương Đảng và Chính phủ, hưởng ứng lời tuyên bố ngày 10/5/1972 
của Chính phủ bằng những chiến công rực rỡ nhất trên các mặt sản xuất, chiến đấu và 
tổ chức tốt đời sống thời chiến, nguyện góp phần tích cực nhất trong giai đoạn mới của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. 

Đồng bào và chị em phụ nữ miền Nam thân yêu! 

Các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam anh hùng! 

Phụ nữ miền Bắc xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt thân thiết nhất đến đồng bào, 
đến chị em và các chiến sĩ giải phóng quân miền Nam. Chiến công oanh liệt rực rỡ của 
Thành đồng Tổ quốc cổ vũ nhân dân và phụ nữ miền Bắc tăng thêm nghị lực chịu 
đựng mọi hy sinh, vững vàng trên vị trí chiến đấu để chia lửa với miền Nam. Phụ nữ 
miền Bắc nguyện kề vai, sát cánh với đồng bào và chị em miền Nam ruột thịt, phấn 
đấu thực hiện lời di chúc thiêng liêng, thực hiện nguyện vọng thiết tha nhất của Bác 
Hồ kính yêu: Giải phóng miền Nam để đồng bào Bắc - Nam được xum họp một nhà, 
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xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; 
đồng thời kiên quyết cùng nhân dân và phụ nữ Lào và Căm-pu-chia anh em chiến đấu 
đến cùng, đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi bán đảo Đông Dương./. 

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1972 
BAN THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI  

LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM  


