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Hiện nay đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, trước những thất bại nặng nề và liên tiếp ở 

miền Nam Việt Nam đang ra sức tiến hành những cuộc bắn phá, tấn công khiêu khích 

nhằm phá hoại sự nghiệp lao động hoà bình của nhân dân miền Bắc nước ta. Nhân dân 

cả nước ta sôi sục chống Mỹ cứu nước với khi thế cách mạng cao. 

 Cùng đồng bào miền Bắc, toàn thể nam nữ công nhân viên chức đang hăng hái thi 

đua "mỗi người làm việc bằng hai" đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu và sẵn sàng chiến 

đấu, nhiệt liệt hưởng ứng phong trào "ba sẵn sàng" sát cánh cùng quân đội và các lực 

lượng vũ trang nhân thực hiện khẩu hiệu "trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào 

cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Quân và 

dân các địa phương Vĩnh Linh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Bạch 

Long Vĩ... đã và đang nêu gương sáng hăng hái trong sản xuất, dũng cảm trong chiến 

đấu, hạ được nhiều máy bay Mỹ, lập được nhiều chiến công vô cùng oanh liệt. 

 Trước khí thế cách mạng sôi sục đó của toàn dân và toàn quân ta, Hội LHPN Việt 

Nam vừa có sáng kiến phát động phong trào "ba đảm nhiệm" trong toàn thể phụ nữ 

miền Bắc hướng vào nội dung: 

 - Đảm nhiệm sản xuất và công tác thay thế cho nam giới đi chiến đấu; 

 - Đảm nhiệm gia đình khuyến khích chồng con yên tâm đi chiến đấu; 

 - Đảm nhiệm phục vụ chiến đấu khi cần thiết. 

 Phong trào "ba đảm nhiệm" được phát động không những đáp ứng kịp thời với 

tình hình và nhiệm vụ mới mà còn phù hợp với truyền thống đấu tranh anh hùng, ý chí 

phấn đấu cách mạng và đức tính tự cường tự lập của phụ nữ nước ta. 

 Tổng Công đoàn Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh phong trào "ba đảm nhiệm" do 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Tổng Công đoàn hết sức ủng hộ phong 

trào đó và sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. 

 Hiện nay trong hàng ngũ công nhân, viên chức, chị em chiếm một phần tư, số đó 

là một lực lượng rất to lớn trong sản xuất, chiến đấu và trong các mặt của xã hội. Tổng 

Công đoàn Việt Nam kêu gọi toàn thể nữ công nhân, viên chức, hãy hăng hái đăng ký 

thực hiện phong trào "ba đảm nhiệm" thật sôi nổi, nghiên cứu kỹ yêu cầu mục đích và 

nội dung, gắn chặt hình thức động viên phong phú này vào trong phong trào thi đua 

chung một cách thiết thực. Chị em hãy coi việc thực hiện tốt phong trào "ba đảm 

nhiệm" là một nghĩa vụ hết sức vẻ vang trong lúc này, ra sức phát huy tính tiền phong 

chiến đấu dũng cảm của giai cấp công nhân, vượt mọi khó khăn trong sản xuất và sinh 



hoạt, vươn lên hàng đầu, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ của người phụ nữ trước tình 

thế mới. 

 Việc đảm nhiệm sản xuất và công tác thay thế cho nam giới đi chiến đấu là một 

yêu cầu hàng đầu và cấp bách. Chị em hãy nêu cao quyết tâm tự trao đổi trình độ 

nghiệp vụ kỹ thuật văn hóa, trình độ tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp cơ 

quan để không ngừng đưa năng suất lao động, hiệu suất công tác lên cao, sẵn sàng 

nhận thêm hoặc gánh vác những trọng trách mới khi cần thiết. Bất kỳ trong tình thế 

nào, chị em cũng nêu cao quyết tâm vươn lên mạnh mẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch nhà nước. Khi giặc đến chị em quyết tâm cùng với nam giới bảo vệ sản 

xuất, bảo vệ máy móc tài sản của xí nghiệp, cơ quan và khi giặc đi lại không ngừng 

tiếp tục sản xuất và công tác. 

 Cùng với việc đảm nhiệm tốt sản xuất và công tác, chị em còn đảm nhiệm tốt công 

việc gia đình, khuyến khích chồng, con, anh chị em yên tâm chiến đấu, hăng hái phục 

vụ lâu dài trong quân đội. Chị em quyết nuôi dạy con và nuôi dưỡng chu đáo cha già, 

mẹ yếu. Chị em còn phải thực hiện tốt nếp sống quân sự hóa gia đình, giải quyết tốt 

việc sơ tán con cái. Trong tình hình hiện nay, mỗi chị em phải xác định rõ trách nhiệm 

của người mẹ, người vợ trong gia đình để chồng con tin tưởng, yên tâm và phấn khởi 

nhận nhiệm vụ mới do cách mạng yêu cầu. 

Để bảo vệ miền Bắc thân yêu, bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc, chị em phụ 

nữ chúng ta có khả năng đảm nhiệm phục vụ chiến đấu khi cần thiết, luôn luôn đề cao 

cảnh giác, tham gia phòng gian, bảo mật, tham gia dân quân, tự vệ, làm công tác cứu 

thương, y tá, làm công việc tiếp tế để sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 

 Tổng Công đoàn cho rằng chị em nữ công nhân, viên chức thực hiện tốt "ba đảm 

nhiệm" là thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua "5 tốt" với mức độ cao hơn, mạnh 

hơn, khẩn trương hơn. Do đó phong trào "ba đảm nhiệm" là cụ thể hóa nội dung thi 

đua "5 tốt" một cách sinh động và phong phú, phù hợp với tình hình và yêu cầu mới 

của phong trào phụ nữ hiện nay. 

 Để đẩy mạnh phong trào "ba đảm nhiệm" trong nữ công nhân, viên chức, công 

đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở cần tăng cường công tác nữ công, giúp đỡ, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho chị em thực hiện được tốt mọi mặt công tác. Đồng thời 

Công đoàn cần nghiên cứu nắm vững yêu cầu, nội dung của phong trào "ba đảm 

nhiệm" để tổ chức hướng dẫn tốt việc đăng ký, gắn chặt việc thực hiện "ba đảm 

nhiệm" với thi đua chung, tránh mọi hình thức cồng kềnh, rườm rà, nặng nề, bàn bạc 

với chuyên môn sắp xếp, bố trí, bồi dưỡng, đào tạo ngày càng nhiều chị em để gánh 

vác mọi công việc theo những ngành, nghề cần thiết. 

 Phong trào "ba đảm nhiệm" là một dịp tốt để chị em nữ công nhân viên chức phát 

huy khả năng dồi dào và trí sáng tạo phong phú của mình, góp phần cống hiến ngày 

càng nhiều vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước và tạo thêm điều kiện thực 



hiện đầy đủ quyền bình đẳng của phụ nữ trong sản xuất và trong mọi hoạt động của xã 

hội. 

Tổng Công đoàn Việt Nam tin tưởng rằng, đông đảo nữ công nhân, viên chức 

chúng ta sẽ nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, 

hăng hái thi đua với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, kết hợp thi đua "5 tốt" với 

"ba đảm nhiệm" thành một thể thống nhất, lấy nội dung "5 tốt" làm cơ sở để xây dựng 

người phụ nữ mới, làm cho ngày càng xuất hiện nhiều chị em phụ nữ "5 tốt", đồng thời 

cũng là những chị em đạt "ba đảm nhiệm" giỏi. 

 Tổng Công đoàn chúc phong trào "ba đảm nhiệm" của nữ công nhân, viên chức 

được nhiều thành tích rực rỡ./. 

 


