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Bị thua to ở miền Nam, để hòng gỡ thế thất bại hoàn toàn, đế quốc Mỹ đang điên 

cuồng mở rộng chiến tranh xâm lược miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại đối 

với miền Bắc nước ta. 

Căm thù sôi sục bọn giặc Mỹ xâm lược, nhân dân miền Nam nước ta càng kiên 

quyết chiến đấu để bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh cách 

mạng của đồng bào miền Nam ruột thịt. Hàng triệu thanh niên đang hăng hái thực hiện 

“ba sẵn sàng” đã xung phong ghi tên nhập ngũ và tái ngũ. Nhiều bà mẹ và chị em phụ 

nữ đã viết thư lên Chính phủ, Hội đồng quốc phòng tối cao và Bộ tổng tư lệnh xin cho 

con, cho chồng, cho anh em vào bộ đội, trở lại hoặc ở lại lâu dài trong quân đội để giết 

giặc cứu nước. 

 Trong các lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ và chiến sĩ đang sôi nổi quyết tâm 

chấp hành lời dạy của Hồ Chủ tịch “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng 

hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trước mắt họ 

đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 

 Trước tình hình mới, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã kêu gọi phụ nữ toàn 

miền Bắc dũng cảm đảm đương 3 nhiệm vụ: 

 - Đảm nhiệm sản xuất vả công tác thay thế chồng con anh em đi chiến đấu. 

 - Đảm nhiệm gia đình để chồng con anh em yên tâm chiến đấu. 

 - Đảm nhiệm sẵn sàng phục vụ chiến đấu khi cần thiết. 

Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, đáp ứng kịp thời yêu cầu mới của cách 

mạng. Nó sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng của phụ nữ nước ta, đề cao hơn 

nữa vai trò của phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Đối với các 

lực lượng vũ trang nhân dân, phong trào “3 đảm nhiệm” là một nguồn cổ vũ động viên 

mạnh mẽ, góp phần quan trọng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. 

 Phụ nữ ta vốn có truyền thống anh hùng “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Trải 

qua các thế hệ, từ Bà Trưng, Bà Triệu đến Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Mạc 

Thị Bưởi, Nguyễn Thị Chiên, Trần Thị Vân, Trần Thị Lý... phụ nữ ta đã luôn luôn nêu 

cao khí phách kiên cường, góp phần cống hiến lớn lao cho Tổ quốc, cho cách mạng, 

phụ nữ ta giàu lòng yêu nước, giàu đức tính hy sinh. Trong cuộc kháng chiến thần 

thánh chống thực dân Pháp trước kia và can thiệp Mỹ hiện nay, phụ nữ ta đang tham 

gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, sát cánh với nam giới, đồng thời đảm đương mọi 

công việc sản xuất gia đình để chồng con yên tâm đi đánh giặc. Ở miền Nam nước 

ta, đã hơn 10 năm nay, chị em phụ nữ đã phải chịu bao nhiều đau thương tang tóc do 

đế quốc Mỹ và bè lũ bán nước gây ra. Nhưng không hề khuất phục, chị em đã cùng với 



nhân dân và Quân giải phóng miền Nam đứng dậy anh dũng đấu tranh chính trị và vũ 

trang, làm cho quân thù khiếp sợ, thế giới mến phục. Ở miền Bắc nước ta, chị em phụ 

nữ với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó đã ra sức thi đua “mỗi người làm việc 

bằng hai”, tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 

hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam. Trong các trận chiến đấu 

vừa qua ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Bạch 

Long Vĩ, chị em phụ nữ đã trực tiếp tham gia chiến đấu rất dũng cảm và trực tiếp phục 

vụ chiến đấu đảm bảo cho các lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ.  

Cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân không bao giờ quên những 

hình ảnh cảm động như bà mẹ Suốt chở thuyền cho bộ đội sang sông giữa lúc máy bay 

lồng lộn bắn phá, như các chị em xung phong tiếp tế, phục vụ chiến đấu và thức hàng 

đêm ròng cùng anh em dân quân đào đắp công sự đánh giặc. Cán bộ và chiến sĩ các 

lực lượng vũ trang cũng không bao giờ quên những hành động tốt đẹp đầy nhiệt tình 

yêu nước và rừng rực lửa căm thù địch của các bà mẹ và chị em phụ nữ, như cụ Lã Thị 
Xuyến, 60 tuổi ở Ninh Bình tha thiết xin cho con trai được ở lại bộ đội, cụ nói: “Dù 

các con tôi có hy sinh, tôi cũng vui lòng vì đã có những đứa con được cầm súng để 

tiêu diệt đế quốc Mỹ và bảo vệ miền Bắc, ủng hộ sự nghiệp giải phóng miền Nam”. Cụ 

Nguyễn Thị Cư, 60 tuổi ở Hưng Yên đã thiết tha đề nghị Bộ Quốc phòng hãy giao 

nhiệm vụ trực tiếp tiêu diệt giặc Mỹ cho các con mình. Cụ nói: “Tôi sẵn sàng hiến 

dâng 3 con trai tôi cho Tổ quốc... Tôi đã già không làm được nhiệm vụ trực tiếp đánh 

giặc Mỹ, nhưng tôi thấy có bổn phận động viên các con ra mặt trận, và về phần tôi thì 

phải chăm lo xây dựng hợp tác xã vững mạnh”. Trong lá đơn đề nghị cho chồng đuợc 

trở lại quân đội, chị Nguyễn Thị Nụ ở Hải Dương viết: “... là một người dân yêu nước, 

tôi không thể nào ngồi yên trước những hành động xâm lược bỉ ổi của đế quốc Mỹ. 
Bản thân tôi là một thương bình không thể ra trận tiêu diệt đế quốc Mỹ được nhưng 

chồng tôi là một quân nhân chuyển ngành hãy còn đầy đủ sức khỏe, đầy đủ khả năng 

tái ngũ để chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Tôi nguyện quán 

xuyến việc gia đình, con cái và công tác tốt để chồng tôi được yên chí chiến đấu trong 

trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam cho tới khi nào thống nhất Tổ quốc”. 

Hàng chục vạn nữ thanh niên chẳng những sẵn sàng đảm nhiệm “3 nhiệm vụ” mà còn 

hăng hái đăng ký “3 sẵn sàng”, nguyện sát cánh cùng thanh niên được cầm súng giết 

giặc. Những hành động trên đây biểu hiện rực rỡ ý chí quyết chiến quyết thắng đế 

quốc Mỹ xâm lược của chị em phụ nữ. 

 Hậu phương là sức mạnh tiềm tàng to lớn cho tiền tuyến giết giặc. Phong trào thi 

đua "Mỗi người làm việc bằng hai", phong trào "3 điểm cao", "3 đảm nhiệm", "3 sẵn 

sàng" của công nhân, phụ nữ và thanh niên hiện nay là nguồn cổ vũ lớn lao hàng ngày 

hàng giờ cho quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của các lực lượng vũ trang nhân 

dân. 



Cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân trên khắp mọi nơi: từ biên giới 

đến hải đảo, trong xây dựng cũng như trong chiến đấu, đang theo dõi với tình cảm sâu 

sắc và biết ơn những hoạt động đầy lòng hy sinh và dũng cảm, bền bỉ của chị em phụ 

nữ đảm nhiệm mọi công việc sản xuất, gia đình và sẵn sàng phục vụ chiến đấu để 

chồng con, anh em mình tập trung đánh giặc Mỹ cứu nước. 

 Phong trào "3 đảm nhiệm" của phụ nữ đang phát triển mạnh mẽ. Với truyền thống 

anh hùng, phụ nữ ta nhất định góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung 

của cả nước./. 

 

 


