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Thanh niên “Ba sẵn sàng” nhiệt liệt hoan nghênh phong trào “Ba đảm nhiệm”  

Phát biểu của đ/c  Vũ Quang - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên 

Lao động Việt Nam  

tại Hội nghị Cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc tháng 3/1965 
 

Trước nghĩa vụ thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của toàn thể nhân dân ta, theo 

lời kêu gọi của Đảng, của Đoàn thanh niên, trong vòng hơn hai tháng nay đã có 2 triệu 

50 vạn nam nữ thanh niên hăng hái ghi tên tham gia phong trào “ba sẵn sàng” với nội 

dung: 

 - Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng nhập ngũ. 

 - Sẵn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác, học tập trong bất kỳ 

tình huống nào. 

 - Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần tới. 

 Điều đó nói lên khí thế cách mạng sôi nổi, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng của nam nữ thanh niên ta được Đảng, Hồ Chủ tịch luôn luôn 

chăm sóc và dạy bảo trong tinh thần “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng 

hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ địch nào cũng đánh thắng”. 

 Trước yêu cầu cấp bách, đã có hàng vạn nam thanh niên hăng hái gia nhập quân 

đội và rồi đây sẽ còn có hàng vạn thanh niên đi tham gia xây dựng các công trình công 

nghiệp, đi phát triển kinh tế và văn hóa miền núi. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, 

những thanh niên ba sẵn sàng đã được các bà mẹ, người chị, người vợ và người yêu 

khuyến khích cổ vũ, làm cho anh em càng nhận rõ nhiệm vụ thiêng liêng cứu nước, 

cứu nhà, càng an tâm phấn khởi quyết tâm hoàn thành tốt nhất mọi công tác được giao 

phó. Nhiều chị em nữ thanh niên đã đảm nhận việc gia đình chăm sóc con cái, trông 

nom bố mẹ già để người chồng yên tâm lên đường cứu nước. Nhiều chị đã xung phong 

đảm nhận mọi mặt công tác của hợp tác xã để thay thế cho nam giới như học cày, bừa, 

tham gia ban quản trị, làm đội trưởng, đội phó đội sản xuất, phụ trách dân quân du 

kích và đảm nhiệm cả những nhiệm vụ trọng yếu trong Đảng, trong Đoàn. Trước khí 

thế cách mạng sôi nổi của các mẹ, các chị, của hàng triệu nữ thanh niên trên miền Bắc, 

chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu tha thiết của chị em tham gia chống Mỹ cứu nước, đã từ 

sáng kiến của phong trào phụ nữ rộng lớn mà đề ra phong trào “ba đảm nhiệm” để 

phát huy đến cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của hàng 

triệu phụ nữ nước ta, làm cho chị em cống hiến được nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giải 

phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, 

làm cho phụ nữ Việt Nam, bằng hành động thực tế tỏ rõ lực lượng to lớn và sự bình 

đẳng về mọi mặt đối với nam giới trong các hoạt động. Phong trào “ba đảm nhiệm” 

còn là nguồn khuyến khích cổ vũ rất to lớn đối với hàng vạn thanh niên đang chiến đấu 
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và phục vụ trong quân đội, đối với hàng triệu thanh niên “ba sẵn sàng” đang sẵn sàng 

chờ lệnh lên đường làm nhiệm vụ. 

Phong trào “ba đảm nhiệm“ có ý nghĩa cách mạng rất sâu sắc. Phong trào đó thể 

hiện lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất của phụ 

nữ nước ta. Truyền thống đó đang được chị em phụ nữ miền Nam phát huy trong cuộc 

kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và ngày nay lại được chị em phụ nữ miền 

Bắc nêu cao trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước. 

Trong số 2 triệu rưởi thanh niên tham gia phong trào “ba sẵn sàng”, lực lượng nữ 

thanh niên rất to lớn. Nhưng nữ đoàn viên và nữ thanh niên không những phải xung 

phong hăng hái trong phong trào “ba sẵn sàng” của thanh niên mà còn phải phát huy 

tác dụng gương mẫu đầu tàu trong phong trào “ba đảm nhiệm”. 

Muốn làm cho chị em nữ thanh niên phát huy được vai trò đầu tàu trong phong 

trào “ba đảm nhiệm”, các cấp bộ Đoàn thanh niên cần ra sức bồi dưỡng cho chị em 

nhận rõ tình hình nhiệm vụ mới, nhận rõ nhiệm vụ thiêng liêng chống Mỹ cứu nước, 

xây dựng cho chị em tư tưởng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đoàn cần kết hợp 

chặt chẽ với các cấp Hội LHPN để bồi dưỡng cho chị em ý thức đầy đủ đối với sự 

nghiệp giải phóng phụ nữ, nâng cao tinh thần tự lập tự cường sẵn sàng đảm nhiệm mọi 

công việc để thay thế cho nam giới. 

 Khi tư tưởng chị em đã được phát động, trên mặt trận sản xuất các cấp bộ Đoàn 

cần tổ chức một phong trào mạnh mẽ kèm cặp chị em trong những công việc đồng áng 

thích hợp, ra sức nâng cao trình độ văn hóa quản lý và kỹ thuật, và tích cực đưa chị em 

vào các ban quản trị, làm đội trưởng, đội phó, làm kế toán, làm cán bộ kỹ thuật của 

hợp tác xã. Cần chú ý đẩy mạnh phong trào cải tiến công cụ để làm cho lao động của 

phụ nữ đỡ vất vả và nâng cao được năng suất lao động, dành lao động vào những khâu 

quan trọng của sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với năng năng suất cây trồng và 

chăn nuôi. 

 Để nâng cao năng suất lao động và giải phóng được nhiều sức lao động phụ nữ ở 

nông thôn, các cấp bộ Đoàn cần giúp cho chị em đảm nhiệm tốt công việc gia đình. 

Cần quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của từng chị em để tổ chức giúp đỡ. Đoàn cần 

bàn bạc với hợp tác xã tổ chức nhà giữ trẻ, xây dựng chế độ làm việc thích hợp với sức 

khỏe của chị em, tổ chức giúp đỡ những gia đình neo đơn, làm cho các chị em đông 

con có thì giờ sản xuất, nghỉ ngơi và học tập. 

 Về mặt đảm nhiệm chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Đoàn thanh niên cần phải 

căn cứ vào khả năng, tình hình sức khỏe và gia đình để bố trí chị em vào các tổ chức 

dân quân du kích, các tổ cứu thương, cứu hỏa, trật tự, sơ tán... làm cho chị em có khả 

năng cống hiến tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người. 

 Để giúp cho những người nữ thanh niên ba sẵn sàng làm tốt phong trào ba đảm 

nhiệm, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức những hội nghị chuyên đề của nữ thanh niên để 
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bồi dưỡng cho chị em và bàn bạc cụ thể biện pháp giúp cho chị em phát huy được vai 

trò đầu tàu gương mẫu của mình. Khi đã có biện pháp cụ thể thì Đoàn cần động viên 

toàn Đoàn, cả nam nữ đoàn viên và nam nữ thanh niên cùng thực hiện để giúp cho chị 

em nâng cao được trình độ, đảm đương được mọi công tác. Đoàn cần đề nghị với 

Đảng và đề xuất với Ban quản trị những biện pháp thích hợp. 

Các cấp bộ Đoàn cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa cách mạng của phong trào “ba 

đảm nhiệm”. Cần thấy rằng việc đưa chị em nữ thanh niên vào phong trào ba đảm 

nhiệm, việc bồi dưỡng nữ thanh niên là nhiệm vụ của bản thân Đoàn phải làm. Không 

nên quan niệm lệch lạc rằng phong trào ba sẵn sàng là của thanh niên, phong trào ba 

đảm nhiệm là của phụ nữ, do đó mà buông lơi, vô trách nhiệm. Trong khi đưa chị em 

nữ thanh niên vào đảm nhiệm mọi mặt công tác, chúng ta cần kết hợp chặt chẽ với Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, cần thường xuyên rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm để cho 

công tác ngày một tốt hơn. 

 Cho đến nay, phong trào "ba đảm nhiệm" đang sôi nổi trong nữ thanh niên và 

trong hàng triệu phụ nữ nước ta. Chúng ta tin tưởng rằng, với khi thế cách mạng sôi 

nổi của đông đảo phụ nữ nước ta trong phong trào "ba đảm nhiệm", nhất định phụ nữ 

nước ta sẽ có nhiều cống hiến lớn lao vào sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ cứu nước 

của toàn dân./. 

 


