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Hôm nay, tôi xin nói một số vấn đề về phong trào "ba đảm nhiệm” của chị em phụ 
nữ.  

Chỉ thị của Ban Bí thư và các văn kiện của Hội đã nói toàn điện về vấn đề này. Ở 
đây, tôi chỉ nhấn mạnh một số điểm. 

 Trước hết, tôi muốn nêu rõ truyền thống cách mạng vĩ đại của nhân dân ta, của phụ 
nữ ta. Sự đóng góp của chị em phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng rất to lớn và quý báu, 

trong cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc và trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước hiện nay. Chắc các đồng chí đều biết 

mới đây ở miền Nam đã mở Đại hội các anh hùng và chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ 
trang miền Nam. Trong các anh hùng, có hai người là phụ nữ, và người đứng ra đọc bản 

tuyên dương anh hùng là chị Nguyễn Thị Định, Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang 
nhân dân Miền Nam. Miền Nam ta có người phụ nữ là Phó tư lệnh lực lượng vũ trang, 

điều đó có ý nghĩa tiêu biểu cho truyền thống cách mạng và khả năng không lường hết 
được của chị em phụ nữ. 

 Bây giờ tôi xin lần lượt nói ba vấn đề: 

1. Ý nghĩa cách mạng của cuộc vận động “ba đảm nhiệm”. 

2. Chủ trương và biện pháp thực hiện. 

3. Tổ chức và phân công phụ trách. 

I. Ý NGHĨA CÁCH MẠNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG 

Ngay từ đầu, Đảng ta đã thấy rõ vai trò to lớn của phụ nữ, và chỉ có chính đảng 

Mác-Lê nin mới thấy rõ được vai trò ấy. Đảng ta đã gắn liền sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp với sự nghiệp giải phóng phụ nữ là những người bị áp bức, bóc 

lột nhất. Đảng ta đã ra sức phát động lực lượng của phụ nữ, và chị em phụ nữ ngay từ 
đầu đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đứng lên đấu tranh vô cùng anh dũng, 
ngày càng phát huy khả năng của mình trong cách mạng. Đây là một thắng lợi to lớn 

của dân tộc, và cũng là thắng lợi to lớn của phụ nữ. 

 Phong trào phụ nữ luôn luôn là một bộ phận khăng khít của phong trào chung. 

Phong trào "ba đảm nhiệm" hiện nay cũng là một bộ phận khăng khít rất cơ bản, rất to 
lớn của sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

 Cuộc vận động "ba đảm nhiệm" có ý nghĩa cách mạng toàn điện về tư tưởng, chính 
trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Cuộc vận động này sẽ phát huy lực lượng của phụ nữ đến 

mức cao, thực hiện sự phân công lao động mới cho phụ nữ một cách hợp lý, do đó đề 
cao trình độ và địa vị của người phụ nữ, tạo ra những điều kiện thuận lợi để thực hiện 



nam nữ bình đẳng trong xã hội ta. Với phong trào "ba đảm nhiệm", phụ nữ sẽ tăng 

cường việc tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước và có thể có những lĩnh vực sẽ 
do phụ nữ đảm nhiệm phần lớn, thí dụ như các ngành y tế, giáo dục, văn hoá. 

Cuộc chiến tranh yêu nước chống Mỹ mà chúng ta đang tiến hành có tác dụng động 
viên đến mức cao nhất mọi khả năng của nhân dân ta, của phụ nữ ta, để chiến đấu, càng 

đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành, giành thắng lợi trong chiến tranh và tiếp 
tục vươn lên mạnh mẽ. Chiến tranh là thử thách lớn nhất đối với một chế độ xã hội. 

Trong cuộc thử thách này, nhất định nhân dân ta, nhất định phụ nữ ta sẽ chiến thắng đế 
quốc Mỹ, đồng thời sẽ vươn lên nhanh chóng hơn mức bình thường. Quân đội lớn 

mạnh, kinh tế lớn mạnh, văn hoá lớn mạnh, các địa phương lớn mạnh, phong trào thanh 
niên và phụ nữ đều lớn mạnh, và phải lớn mạnh nhanh chóng để đương đầu với chiến 

tranh ở mức hiện nay, và đánh thắng đế quốc Mỹ mặc dù rồi đây chúng có thể điên 
cuồng tăng cường chiến tranh hơn nữa. 

 Lê-nin có nói đại ý: trong thời kỳ cách mạng, lịch sử phát triển nhanh hơn bình 
thường gấp mấy lần, có khi gấp mười lần. Trong cao trào cách mạng, tốc độ tiến của 

nhân dân nhanh lắm. Câu nói của Lê-nin rất đúng với tình hình nước ta, rất đúng với 
phong trào phụ nữ. Bình thường, phụ nữ ta nhất định dần dần tiến bộ về mọi mặt, 

nhưng trong tình thế chiến tranh hiện nay, phụ nữ ta phải tiến bộ nhanh hơn nhiều. Việc 
trước đây định làm trong ba, bốn, năm năm, nay phải làm trong một, hai, ba năm. Thời 

cơ thuận lợi lắm. Tình hình khách quan đòi hỏi phụ nữ phải gánh vác nhiều hơn và có 
những lĩnh vực chủ yếu phải do phụ nữ đảm nhiệm. 

 Toàn thể chị em phụ nữ phải đón tiếp tình hình đó với tâm hồn phấn khởi. với tinh 
thần hăng hái, với ý chí vươn lên mạnh mẽ. Đây là điểm mấu chốt trong công tác tư 

tưởng đối với phụ nữ. Làm cho mỗi chị em đều thấm nhuần tư tưởng đó, thì tôi tin chắc 
rằng nhất định phụ nữ sẽ làm tốt những công việc được phân công. 

 Chị em phụ nữ rất tích cực, rất cần cù, nhưng lâu nay ở ngành này, ngành nọ, ở địa 
phương này, địa phương kia, còn có những đồng chí phụ trách chưa thật tin ở chị em và 

không mạnh dạn giao việc cho chị em. Như vậy là không đúng. Cơ quan lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước đòi hỏi tất cả các ngành, các cấp phải có thái độ đúng đắn và ý thức 

trách nhiệm cao đối với cuộc vận động "ba đảm nhiệm" của chị em phụ nữ, hết lòng hết 
sức ủng hộ cuộc vận động này, giúp đỡ chị em phát huy mọi khả năng góp phần to lớn 

nhất của mình vào sự nghiệp chung, chứng tỏ lực lượng, trình độ, trí tuệ, óc thông minh 
của người phụ nữ Việt Nam. 

Đương nhiên, phụ nữ phải chuyển mạnh hơn ai hết. Phải động viên được toàn thể 
chị em chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về tư tưởng và tình cảm, thấm nhuần ý nghĩa 

cách mạng cơ bản và toàn diện của cuộc vận động "ba đảm nhiệm", làm sao mỗi người 
đều cảm thấy một sức mạnh thôi thúc trong người, giục giã mình quyết tâm và phấn 

khởi vươn lên, làm tròn nhiệm vụ trong cuộc vận động "ba đảm nhiệm". Chị em phụ nữ 



phải tích cực, chủ động đề xuất vấn đề, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi sự phối 

hợp và giúp đỡ của các ngành và các địa phương. 

II. CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

Sau khi đã thấm nhuần ý nghĩa cách mạng của cuộc vận động, thì vấn đề mấu chốt 
để bảo đảm thành công là có chủ trương và biện pháp đúng đắn, thiết thực. 

Mới đây, tôi có đi thăm phong trào "ba đảm nhiệm" của chị em phụ nữ ở Hạ Trì, Hà 
Đông. Chị em có cố gắng lớn, có nhiều kinh nghiệm tốt, đã thu được những thành tích 

quan trọng, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong lao động và trong đời sống. Tôi hỏi 
chị em: "Làm thế nào để thực hiện "ba đảm nhiệm"? Có người trả lời: "Chúng tôi đi làm 

sớm và về muộn". Tôi nghe như vậy không thấy phấn khởi lắm. Chị em làm nhiều việc, 
rất bận rộn và vất vả: trực tiếp sản xuất, tham gia quản lý sản xuất, luyện tập quân sự, 

làm công an, ngoài ra lại gánh vác hầu hết công việc gia đình và nuôi dạy con cái nữa. 
Chúng ta phải có chủ trương và biện pháp cụ thể để giải quyết tốt những vấn đề lao 

động sản xuất của phụ nữ, và giúp chị em giải quyết đời sống gia đình tốt hơn. 

 Cơ quan lãnh đạo phong trào phụ nữ phải có một kế hoạch toàn diện, nhằm giải 

quyết một loạt vấn đề, đồng thời phân ra kế hoạch từng bước, giải quyết trước những 
vấn đề cấp bách và quan trọng nhất, thực hiện dần đần từng phần, để cuối cùng hoàn 

thành việc giải quyết những vấn đề cần thiết về sản xuất, về công tác, về đời sống của 
người phụ nữ trong phong trào "ba đảm nhiệm". 

 Trong khi xây đựng và thực hiện kế hoạch, chúng ta không cầu toàn, có thể lúc đầu 
kế hoạch chưa đầy đủ. Trong quá trình thi hành, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và hoàn 

chỉnh kế hoạch dần dần. 

 Dưới đây, tôi xin gợi một số chủ trương và biện pháp quan trọng nhất trong kế 

hoạch đó: 

1. Nâng cao năng suất lao động của chị em phụ nữ 

Trong điều kiện chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, chị em phụ nữ nhất định phải 
tham gia nhiều hơn trước vào các ngành, nhất là trong nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, 

một số ngành phục vụ như thương nghiệp, bưu điện, các ngành giáo dục, y tế, văn hoá, 
các cơ quan hành chính. 

 Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Lao động có trách nhiệm nghiên cứu một sự 
phân bố mới của sức lao động cho hợp lý. Phụ nữ đảm nhiệm nhiều hơn như vậy là tốt 

về nhiều mặt: giải phóng lực lượng nam giới đi chiến đấu và làm những việc đòi hỏi 
nhiều sức khoẻ, đồng thời chuyển phụ nữ vào làm những việc đúng với khả năng của 

chị em. 

 Như thế là phụ nữ phải gánh vác nhiều. Nhưng gánh vác bằng cách tăng cường độ 

lao động, bắt phụ nữ làm thêm giờ, là không đúng và không thể kéo dài được. Điều 
quan trọng nhất là phải tăng năng suất lao động, và muốn như thế phải cải tiến công cụ 



sản xuất, nâng cao kỹ thuật sản xuất. Những vấn đề này chúng ta đã nhìn thấy từ mấy 

năm nay, đã bắt đầu giải quyết, nhưng bây giờ tình thế buộc chúng ta phải giải quyết 
nhanh hơn và tốt hơn. 

 Thí dụ: ở nông thôn, phải giúp chị em phụ nữ làm tốt công việc đồng áng mà không 
tốn sức quá mức. Phải nghiên cứu để xác định các loại công cụ cải tiến và phổ biến 

rộng rãi trong thời gian ngắn nhất những công cụ cải tiến ấy, chú trọng trước hết đến 
công cụ cải tiến trong những khâu lao động nặng nhọc nhất: làm đất, vận chuyển, gặt 

hái, chế biến... Chúng ta đủ sức làm công việc này. Chỉ cần các ngành có liên quan như 
Hội Phụ nữ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp nặng, Uỷ ban Khoa học Nhà nước đề 

cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phối hợp cùng nhau nghiên cứu, tập trung lực 
lượng đầy đủ, thì nhất định sẽ giải quyết được. 

 Trên đây là một thí dụ trong nông nghiệp. Ở tất cả các ngành khác có phụ nữ tham 
gia cũng như nói chung trong toàn bộ nền kinh tế của ta đều phải hết sức phấn đấu thực 

hiện từng bước cách mạng kỹ thuật, cải tiến công cụ, nâng cao năng suất lao động. Đó 
chính là bí quyết thắng lợi của chúng ta. 

 2. Nâng cao trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo của phụ nữ 

Trong phong trào "ba đảm nhiệm", phụ nữ phải làm một khối lượng công việc nhiều 

hơn, bao quát một phạm vi lớn hơn. Cho nên người phụ nữ phải tiến bộ nhanh về kỹ 
thuật, về quản lý, về lãnh đạo để thay thế nam giới trong hàng loạt lĩnh vực sản xuất và 

công tác. 

 Hiện nay ở một số nơi, trong hợp tác xã số đông là phụ nữ, trong ban quản trị số 

đông cũng là phụ nữ, có hợp tác xã ba phần tư uỷ viên quản trị là phụ nữ. Phụ nữ làm 
chủ nhiệm hợp tác xã, làm đội trưởng các đội sản xuất và tổ trưởng các tổ khoa học kỹ 

thuật. Tình hình này rất đáng hoan nghênh. Khi phụ nữ chiếm số đông trong xã viên 
hợp tác xã, thì phụ nữ lãnh đạo sản xuất, làm chủ nhiệm hợp tác xã là có thể tốt về 

nhiều mặt: về sản xuất, về đoàn kết, về quản lý, về làm nghĩa vụ đối với Nhà nước… 
Trong thực tế có nhiều nơi chị em phụ nữ chẳng được học bao nhiêu nhưng vì có giác 

ngộ chính trị và có kinh nghiệm thực tế, cho nên đã lãnh đạo được hợp tác xã và làm tất 
mọi việc. 

 Khả năng của phụ nữ rất lớn. Hội Phụ nữ và các ngành có trách nhiệm phải chăm lo 
nhanh chóng nâng cao trình độ phụ nữ về chính trị, văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ, đặc 

biệt chú trọng nâng cao trình độ của những chị em đang đảm đương những chức vụ 
lãnh đạo. 

 Nói rộng hơn nữa, phải chăm lo đào tạo lâu dài nhiều cán bộ phụ nữ, để sẵn sàng 
đón nhận những nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, đi đôi với đà phát triển của sự 

nghiệp cách mạng. Tôi tin chắc rằng nếu Hội Phụ nữ và các ngành có trách nhiệm thiết 
thực chăm lo nâng cao trình độ cho chị em, thì chị em sẽ tiến nhanh lắm. Việc này 



chúng ta phải kiên quyết làm, rất kiên trì, rất bền bỉ, với tầm mắt nhìn xa thấy rộng, 

không hẹp hòi, không thiển cận. 

Để làm cơ sở cho việc học tập kỹ thuật và nghiệp vụ, phải ra sức nâng cao trình độ 

văn hoá cho phụ nữ, chăm lo việc học văn hoá của chị em từ cấp 1 trở lên. Vừa rồi, tôi 
có đến thăm một trường phổ thông cấp 2. Ở lớp 7, hai phần ba học sinh là nam, chỉ có 

một phần ba là phụ nữ. Tôi hỏi các cháu gái vì sao nữ học sinh quá ít như vậy, thì chính 
các cháu trả lời rằng, đó là vì việc học văn hoá của phụ nữ không được quan tâm đầy 

đủ. Điều này đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Hội Phụ nữ và các cơ quan có trách nhiệm 
cần phải chú trọng nhiều hơn đến việc học tập văn hoá của các cháu gái, việc đào tạo nữ 

cán bộ trong mọi ngành có nhiều phụ nữ. 

3. Cải thiện điều kiện sinh hoạt gia đình, bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ, bảo vệ bà mẹ 

và trẻ em 

 Đi đôi với việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao trình độ kỹ thuật và năng lực 

quản lý, năng lực lãnh đạo của phụ nữ, phải lo lắng cải thiện điều kiện làm việc và sinh 
hoạt của chị em. 

Trong phong trào "ba đảm nhiệm”, hàng loạt câu hỏi thiết thực và cấp bách đang đặt 
ra: phụ nữ phải làm việc nặng nhọc hơn, có khi phải trực tiếp tham gia chiến đấu, vậy 

vấn đề bảo vệ và bồi dưỡng sức khoẻ phụ nữ phải giải quyết như thế nào? Việc nuôi 
dạy con em trong điều kiện hiện nay phải giải quyết thế nào? Các nhà gửi trẻ và các 

lớp mẫu giáo làm thế nào để tiếp tục hoạt động tốt trong tình hình mới; nội dung công 
tác của Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em phải được đẩy mạnh như thế nào để đáp ứng với 

yêu cầu rất to lớn? 

 Tất cả những vấn đề trên đây đều phải được Hội Phụ nữ cùng các cơ quan có trách 

nhiệm nghiên cứu và giải quyết chu đáo, kịp thời. 

Đồng thời, phải tiếp tục nghiên cứu để giảm nhẹ bớt phần nặng nhọc của chị em phụ 

nữ trong các công việc gia đình như việc thổi nấu, giặt giũ… Chúng ta sẽ giải quyết vấn 
đề này theo điều  kiện Việt Nam của chúng ta, làm sao gọn gàng, thiết thực, rẻ tiền, hợp 

với trình độ quần chúng, dựa trên cơ sở phát huy lực lượng của quần chúng. 

Làm được những việc nói trên, tức là chị em phụ nữ làm nhiệm vụ phục vụ chiến 

đấu, góp phần to lớn của mình vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Ngoài ra, ở những 
nơi nào giặc Mỹ đến bắn phá, khi cần thiết thì chị em phụ nữ trực tiếp tham gia chiến 

đấu, sẵn sàng đứng cạnh nam giới giáng trả lại quân xâm lược những đòn đích đáng. 
Những cuộc chiến đấu vừa qua ở nhiều nơi trên miền Bắc đã chứng tỏ lòng dũng cảm 

tuyệt vời, ý chí sẵn sàng hy sinh, sức chiến đấu bền bỉ, dẻo dai của chị em phụ nữ miền 
Bắc nước ta. Chị em đã tỏ ra xứng đáng với đồng bào, với Tổ quốc, với miền Nam anh 

hùng. 

  



III. TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH 

Tất cả những công việc đề ra trên đây dó ai làm? Tôi nghĩ rằng Hội Phụ nữ phải đề 
ra một kế hoạch toàn diện và thiết thực, trong đó ghi rõ sự phân công và quy định trách 

nhiệm của Hội Phụ nữ cũng như các ngành có liên quan và các cấp. Kế hoạch đó sẽ 
trình cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thảo luận và quyết định. 

Phong trào "ba đảm nhiệm" cũng như toàn bộ cuộc vận động phụ nữ là vấn đề 
chung, có liên quan đến mọi ngành. Vấn đề của phụ nữ cũng là vấn đề của nông nghiệp, 

của công nghiệp, của giáo đục, của y tế, của văn hoá... Tất cả các ngành phải nhìn vấn 
đề theo quan điểm ấy thì mới đúng, và phải đề cao tinh thần trách nhiệm của mình, hết 

lòng hết sức góp phần của mình vào việc giải quyết những vấn đề cần thiết để đẩy mạnh 
phong trào "ba đảm nhiệm". 

Đương nhiên, Hội Phụ nữ có trách nhiệm chính và phải là người tích cực nhất, chủ 
động nhất. Hội phải có cơ quan, không cần gồm nhiều người, nhưng gồm những người 

có năng lực thật sự quản phong trào "ba đảm nhiệm" từ trên xuống dưới. Những người 
phụ nữ giữ các chức vụ trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước chăm lo làm việc này 

là đúng nhất. Chị em nên tập trung lực lượng vào những việc chính, ra sức làm cho 
bằng được, thì sẽ có tác dụng lớn.  

Công việc của phụ nữ không ai lo lắng thiết tha, sâu sắc được như phụ nữ. Phụ nữ 
phải tự lo, rồi thúc giục các cơ quan, các ngành ủng hộ mình, giúp đỡ mình, quyết làm 

sao trong một thời gian phải đạt tới sự tiến bộ vượt bậc của phong trào phụ nữ. 

 Ngày nay, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang phát triển mạnh mẽ và nhanh 

chóng hơn bao giờ hết, và phong trào "ba đảm nhiệm" của phụ nữ là một bộ phận khăng 
khít của sự nghiệp cách mạng ấy, đồng thời là sự nghiệp giải phóng người phụ nữ. Cho 

đến nay, phong trào "ba đảm nhiệm" đã mang lại những kết quả tốt đẹp và quý báu. 
Phong trào "ba đảm nhiệm" kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động "năm tốt" của phụ nữ, 

phát huy đến mức cao cuộc vận động "năm tốt" đó trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước. Hai cuộc vận động không có gì trái nhau mà lồng vào nhau, cùng nhằm một mục 

tiêu là phát huy đến mức cao nhất khả năng và cống hiến của phụ nữ. 

 Những thành tích đã thu được là quý báu, nhưng mới là bước đầu. Xin chúc các 

đồng chí quán triệt ý nghĩa cách mạng của phong trào "ba đảm nhiệm", tiếp tục ra sức 
phấn đấu theo phương hướng đúng, với những chủ trương và biện pháp thiết thực, với 

tổ chức phụ trách có hiệu lực, với sự phối hợp và giúp đỡ tận tình của các ngành có liên 
quan, để đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ và vững chắc, thu những thành tích to lớn 

hơn nữa./. 

 


