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Manh Kiên

ONG TUYEN TRUYEN
o NAM NGAY THANU LJP
NTJ' V[1T NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)
Hi Lien hip Ph nU Vit Nam ra di trong cuc du tranh giài phóng dan
tôc, duâi su lãnh dao cüa Dàng Cong san Viêt Nam và Chü tjch H ChI Minh.
Trong su& chiu dài ljch s1r 90 nãm, Hi Lien hip Phi nU Vit Nam d không
ng1rng phát trin và trà thành mt th chire chInh trj - xâ hi 1ón mnh, rng khp,
vn dung, tp hcp dông dão các tng l&p phi nü tham gia tIch circ vã dóng gop
xlirng dáng vào sr nghip xây dirng và bào v T quôc.
Cüng nhIn lai nh&ng du mc ljch si:r quan trong trong sir tru'àng thành và
phát trin cüa t chtrc Hi Lien hip Phii nü Vit Nam.
Nhu'ng mc son tin
Giai docin 1927 - 1930: Drnii ch d phong kin và d quc, ph nü' là nhü'ng
ngtthi bj áp birc, hoc 1t, chju nhiu bt cong nên luOn mong mun duçic giái
phóng và sn sang di theo cách mng. Ngay tü nhUng ngày du Pháp xâm hxqc
Vit Nam, phii n& dA tham gia dông dào vào phong trào Cn Vi.rang, Dông Kinh
Nghia Thc, Dông Du.
Tiêu biu trong giai don nay, Ca nuO'c có 5 nhóm phii nü yêu nuóc ducic t
chirc vi nhiu hInh thi.rc hot dtng phong phü. NAm 1927, nhóm ba chj em
Nguyn Thj Luu, Nguyn Thj Minh Lang, Nguyn Thj Thüy a lang Pht TIch
(Bc Ninh) tham gia thanh niên Cách mng dng chI hi cia tuyên truyn, xây
dung t hçc ngh däng ten gm 30 chj vira h9c ngh vira h9c chü. Nhóm chj Thai
Thi Bôi có các chj L Trung Lrnng, Hu'nh Thj Thuyên, Nguyn Thj Quang Thai
ó Hu tham gia Sinh hi dO i truang NQ hpc Dng Khánh. O Triu Phong (Quãng
Trj) CO nhóm các chj Hoàng Thj Ai, Lê Thj Qu t chCrc cüa hang Hung Nghip
Hi Xa d lam tài chInh cho Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên. 0 M Tho,
tinh bô HOi Viêt Nam Cách mng Thanh niên 1p ra Gánh hat Dng nQ do cô giáo
Trn Ng9c Vin (Ba Vin) phii trách cia tp hçip 30 thiu nt là con em các gia dInh
yeu nuic di din luu dng nhfrng vâ tung có ni dung tin b qua nhiêu tinh dê
vi.ira tuyen truyn giác ng each mng cho qun chiing, vira gay dirng tài chInh cho
Hi. Nhiu phi nü trong gánh hat sau nay tr& thành dâng viên, can b cách mng.
Nàm 1928, do ânh hi.ràng ci1a phong trào Duy Tan và tip thu tu tuâng tiên
b qua sách báo, xu.t hin nhiu phong trào dôi quyn bInh dng cho phi nü. C
Dà Nng, nhiu ch em tham gia t chüc "Dà thành NÜ cong hçc Hi". O Ngh An
t chirc "Ph nU doàn" ngày câng phát trin. Riêng nàm 1928 phát triên them duçc
50 ngithi, chj Nguyn Thj Minh Khai duçic cir lam BI thu "Phii nü doàn" và lam
giao thông bI m.t cña lien tinh. Nãm 1929, nhóm chj Nguyn Thj Mirth Khai cñng
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Nguyn Th Phiic, Nguyn Thj An lien h vi chj Nguyn Thj Xân, Nguyn Thj
Thiu, Nguyn Thj Nhun thành 1p t Phi nü giãi phóng & Vinh... Các t nhóm
nay vira tham gia sinh hoat vüa am th.m tuyên truyn boat dng cách mng.
Nàm 1930: Tai Hi nghj thành 1p Dáng Cong San tr ngày 6/1/1930 8/2/1930, ben cnh Chánh ewing vn tat, Sách luçic vn tt, Chucing trInh diu 1
torn tt cña Dãng, Hii nghj con quyt djnh thành 1p các t chirc qun chuing do
Bang 1nh dao, trong do có HOi phii nü Giãi phóng.
S au khi thành 1p Bang, t1r ngãy 14-31/10/1930, tai Hi nghj B an Chp hành
Trung uoTlg Bang 1.n thir nht, ben canh vic thào 1un Lun Cucing chInh trj cüa
Bang, Hi nghj dã thông qua Nghj quyt ye Phi n& vn dng, trong do d ra nhirn
vii phái t chirc ra các doàn th phii nt nhu "phi nü hip ht2i ". Dng thii Trung
u'cing Bang dä d ra Dieu l Phy nü' Lien hip H5i. Vài tInh chit quan tr9ng nhu
4y, Nghj quyêt Hi nghj Trung wing Bang lan thir nt tháng 10/1930 dã dánh
du qua trInh hInh thành t chüc Hi du tiên cüa phong trào ph nü dithi sr lãnh
dao cüa Bang.
Giai ctoçin 1930 - 1936: Hoat dng c1ia phong trào phi nt thai k' nay có
nhiu phumg thIrc t chtrc thIch hçip vri chü trucTng hoat dng bI mt cüa Bang
nhu Hi cy, Hi g.t, Hi tuang t... HInh thüc hoat dng nay dã tp hp duçc s
dêng phii nQ tham gia và gop ph.n quan tr9ng vào cuc du tranh chêng 'a s11 áp
bi'rc di v6i phi n€. To chirc "Phii nü' Giái phóng" ducyc hInh thành nAm 1930 1931 dä thu hut dông dáo phi nU tham gia vào cao trào du tranh each mng (din
hInh là Xô vit Ngh Tinh). T chi.rc dã tuyên truyn, v.n dung phi nt tham gia
du tranh dOi quyn lçii kinh t, dOi cái thin d?i sting, chng áp büc cüa dé quôc
phong kin.
Giai dorn 1936 - 1939: truOc yêu cu cüa each mng, Nghj quyt Hi nghj
Ban Chip hành Trung ucing Bang Cong san Dông Di.wng tháng 8/1937 ye cong tác
4n dng phi nU d.t ra nhim vI1 cMng phát xIt, chng chin tranh bng hInh thirc
cong khai, hçip pháp. VI vy, t chirc each mng cüa phi nU duçc di thành Hi
phi nü Dan chü. Hi dã tuyên truyn du&ng 1i, quan dim cfia Bang v giâi phóng
phii n&, narn ntr bInh ding và t chirc các hoat dng gn vOi tInh cht ngânh ngh
cüa phii nü d du tranh dOi tr do dan chu, dOi quyn lçi cho ph ntt nhu: hi Ai
hü'u, hôi Tmyn bá quc ngü. Trong du tranh, phi nu cOng nhân các nhà may dOng
nU nhu Dêt Nam Binh, Ta Hãi Phông, MO Quãng Ninh, Diem Bn Thüy, Thu6c lá
Sài Gôn, Gm Thu Du Met... dã nêu nhUng thm gwing bn bi, kiên cixng.
Giai doin 1939 - 1941: Chin tranh th giâi thu hai büng nã, Bang chü
truong: "Van dng ph n& t chirc các hi phii nü phãn chin, các hi ciru th, bâo
an... d giup di nhau, chng d quc chin tranh, dOi hoà bInh". D phü hcrp vi
tInh hInh, Hôi 1.y ten là Hôi phu n Phàn d. Hi dã vn dng chj em tham gia mit
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tinh, biu tInh, lap các hôi ciru th, bão an, tham gia chng bt lInE vói khu hiu
chng d quc chin tranh, dôi hoà bInh, dôi bi thu&ng chin tranh. Phij ncr thoát
ly gia dmnh, tham gia hot dng cách mng ngây càng dông dão, gop phn xây
dirng hrc ltrcing chun bj Tng khói nghia giành chInE quyn. Thc hin yêu cu,
nhiêm vu cách mang trong tuing giai dçan, các tang l&p phi nü ducic t.p hcp trong
t chiirc "Hi phi nü phân ct", thành viên cüa Mt trn nhân dan phân ct Dông
Drnng (näm 1939), và "Doàn phi nü ci'u quc", thành viên cüa Mt trn Vit
Minh (näm 1941) d tuyên truyn, ph bin chi'i truang cüa Dàng, tp hçp và xây
1irc luçmg, chun bj kh&i nghia giành chmnh quyn trong cã nrn9c.
Giai ttoçin 1941 - 1945: Doàn Phii ncr Cia-u quc ducc thành 1p ngày
16/6/1941. Drni si,r lãnh do cüa Dáng, Doàn Phii nü cthi quc dã v.n dng các
tang lop phii nü gia nhp Mt trn Vit Minh, gia nhp các doàn th ciru quc dánh
Pháp, dui Nht, xây dxng và báo v Ca si cách mng. Phi ncr là hrc li.rcng hung
hu, dóng gop 1n vào thing lçii cüa Cách mng tháng Tam 1945. D gp nt chun
bj cho khi nghia giàrih chInh quyn, phii ncr dã tich circ tham gia các phong
trào dánh Pháp, dui NIht, phá kho thóc giái quyt nin dói... Hi phii nü 4n dng
các hôi viên bi mt xay dirng vâ báo v ca si cách mng. Nh vy, phong trào ph
ncr ngày càng lan manh, gop phn vào thing igi chung cüa cutc Cách mng tháng
Tarn näm 1945. H thng c1ia Doàn Ph nU Cüu quc có 4 cp: Ban Chp hành tcr
ca sO dn huyn, tinh, xir. Cui nàm 1941 dng chI Hoâng Ngân duçic giao nhim
vu BI thu Phu van xü B.c Bô.
Tp hçrp phy nfr thirc hin myc tiêu giãi phóng dn tc, thông nht và
bão ye dat ntrac
Giai itocm 1946 - 1954: kháng chiln chéng thrc dan Pháp
Ngày 3/1 0/1946, B tru&ng Bô Ni vi HuS'nh Thuc Kháng di k Ngh djnh
cho phép thành 1p Hi Lien hip Phii ncr Vit Nam. Hi chInh th'trc duçrc thành 1p
gm nhiu dioàn th phu n& trong do Doan Phu n& Ciru quc là t chirc nông cot,
hoat dng trong khuôn kh là mt t chüc thành viên cüa Hi LHIPN Vit Narn.
Ngày 20/10/1946, Hi Lien hip Ph nU Viét Nam lam 1 ra rnt ti Quâng truang
Nba hat Lan, Ha Ni. Dng chI Lé Thj Xuyn dugc cfr lam Hi tnrang lam thôi
Hi Lien hip Phii ncr Vit Nam. Ten gi Hi Lien hip Phv ncr Vit Nam di.xgc
duy tn cho dn ngày nay. Tur ngày 18 - 29/4/195 0: Ei hi Dui biu Phi,i nü Toàn
quéic 1.n thix nht ctugc din ra tai Di Tfi, Thai Nguyen (Chin khu Vit
Bc). Doàn Ph ncr Ciru quc hcp nh.t vO'i HOi Lien hip Phii n& Vit Nam thành
mtt t chirc Hi th6ng nht My ten là H,i Lien hip Phi n& (LHPN) Vit Nam.
Dng chI L Thj Xuyn duGc bu lam Chü tjch Hi Lien hip Phii ncr Vit Nam.
Giai doan nay, duâi sir lành do cüa Dáng, Hi LHPN Vit Nam dä vn dng
các tang lop phu nü tham gia thirc hiên nhiu phong trào nhu: phii ncr hçc cay bira;
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ph nü tang gia san xut dam bào cho b dcii "an no dánh thng"; mua cong phiu
kháng chin; "Diet gic déit"; "diet gi.c dói": "Dôi s6ng mài"; tharn gia Hi mc
chin si... Trong 18 chin djch ion cüa Ca nuOc, phii nü dã dóng gop 9.578.000
ngày cOng. Cüng trong giai don nay, 1rc 1uçng phçi n tham gia dan quân du kIch
ngày càng nhiu. Tiêu biu là di "nü du kIch Hoàng Ngân" thu hitt 7.3 65 chj em
tham gia. Các ch dã cñng quân dan tinh Hung Yen dánh hGn 1.000 tr.n, l.p chiên
cong 1y lirng. Phong trào ntr du kIch Hoàng Ngân can duçic Bô Quôc phông tOng
kêt kinh nghim và nhân rng din hinh, ph bin cho các tinh trong kháng chin
chng M ó min Nam và min B.c... Trong chin dch Din Biên Phñ flch sir,
phu nü các dan tc Tày, Thai, Mèo, Dao, Nüng, Hoa, Puc, Xá... dã tham gia dông
dáo. Chj em dã ngày dêm vtrçt sui, bang ngàn, lam mi cong vic 4n chuyn,
tip t lucmg thirc, dan dugc, tài thucrng, thi ccym, dua nuOc cho b dci, lam ham,
ch€a cu duOng... Co th nói, Hi LHIPN Vit Nam dã bang mçi n 1c 4n dng
chj em ph nU tham gia vào tt câ các lirth virc hot dông chInh trj, kinh t, van
hóa, xã hi, gop phân vào thng 1?i ciia cuc kháng chin chông Pháp.
Giai doçzn 1954 - 1975: kháng chiln cli6ng d quic M9 ó min Nam và xay
drng CNXH ô' mitn Btc
Theo quy dnh cüa Hip djnh Gkmevci 1954 v DOng Ducing, Vit Nam bj
chia ct lam hai min vOi hai ch do chInh trj khác nhau, min B.c xây dimg
CNXH, mien Nam tiêp tic cuc kháng chin chng d quc M, tMng nht d.t
nuOc. Nhm t.p hçip rng rãi 1rc lucing each mng và phát huy cao d sirc manh
dai doàn k& dan tOc, nêu cao chü nghTa yêu nuOc, Di hi III cüa Dàng dä chü
trucing phâi xay dirng t chrc M.t tr.n Dan tc thng nh.t 0 min Nam. Ngày
20/12/1960, tti vüng giài phóng & xã Tan Lip, huyn Châu Thành (nay là huyn
Tan Biên), tinh Tây Ninh, Mt trn Dan tc Giài phóng min Nam Vit Nam duçc
thành lap bao gm dai biu các thng l&p nhân dan, các dan tc, các ton giáo, các
nhân si yêu nithc 0 min Nam, không phân bit xu huóng chInh trj. Cüng v0i do,
ngày 8/3/196 1, Hi Lien hip Phii nü Giâi phóng min Nam Vit Nam duc thành
1p vOi vai trO t.p hçTp phi nQ min Nam Vit Nam doàn k& trên mt trn giãi
phóng dan tc, thng nht dt nuOc. T chirc Hi phii nU hai min Nam Bc thirc
hin nhQng nhim vii, hot dng phi hçxp v0i tüng min và cüng huOng t0i mic
tiêu chung là du tranh cho sr nghip giãi phóng phii nü, dánh du& d quc M,
thng nht dt nuOc. Dng th&i, t cht'rc Hi hai min phát dng phong trào riêng,
CO tác dng lan tOa và sâu rng trong các cp Hi phi nü.
Thang 3/196 1, Di hi dai biu Phi nü toàn quc 1.n thü III h9p ti Ha Ni
dA phát dng phong trào thi dua "5 tó't" vOi các ni dung: Doàn k& san xut, ti&
kim tt, chp hành chInh sách tat, tham gia quàn 1 tt, h9c tp chInh trj, van hoá,
k' thut tat, xây dirng gia dInh nuOi dy con tat. Ngày 5/8/1964, D quac M dmg
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len cái gpi là "sir kin Vjnh Bc Be", thy có diing không quân bn phá min Bc.
Truâc tInh hInh do, tháng 3/1965, Trung izcing Hi LHPN Vit Nam phát dng
phong trào "Ba darn dang" vO'i các ni dung: dam dang san xut và cong tác, dam
dang gia dInh, dam dang phc vi chin du và sn sang chin d.u. Phong trào Ba
dam dang là buO'c phát trin mOi cüa phong trào 5 t6t, tr& thành nhim v tr9ng
tam trong hoat dng càa Hi LHIPN Vit Nam giai don 1965 - 1975, là mt trong
nhung phong trào thi dna có quy mO ion nht trong lch s1r Vit Nam thôi kI hin
di, tr thành ho?t dng ni bat, tiêu biu trong lch sir th chirc và hot dng ciia
Hi LHPN Vit Nam và là b phn khäng khIt cüa cOng cuc xây drng chü nghTa
xã hôi 0 min Bãc.
Di hi thn thir nht Hi Lien hip Phii ntr Giãi phóng min Nam (3/1965),
Hi dã phát dng phong trào thi dua "5 tat" vOi ni dung: Doàn kt du tranh
chInh iii, vO trang, binh van t&; Lao dng san xut, tit kim t&; Chäm sóc, nuôi
duOng thucrng bnh birth t&; H9c tp van hoá, chInh trj, chuyên mOn tht; Rén
luyn tu each dao dirc t&.. VOi phong trào "5 tht", hang triu hi viên phi nir giài
phóng ducc tOi luyn trong phong trào du tranh vOi 3 mUi giáp cOng linh hoat,
duqc th chirc cht chë 0 ba vüng chin lucic (nông thOn, do thj, min nüi). Trén
khp min Nam, phii n giài phóng luôn là Iirc 1ucng nOng cM di dâu trong phong
trào du tranh chInh trj true din, hInh thành nên mt "Dci quãn toe dài" hung hu,
nôi tiêng min Nam trong cuc kháng chin chng M. Phii nü min Nam dã anh
dung thi dua giM gi.c, trong gian nan vn mt lông trung kiên, bt khut. Thi dua
vOi phii nü Nam b, nhüng thrn grong phi nü min B.c anh dung cüa Dai di
pháo nü dan quân Ngu Thus' (Quãng BInh) bn cháy lien tip 3 tàu chin M hay
cüa Trung dôi nü dan quân Hong Hài (Thanh Hóa) bn rai may bay My... dä
khng djnh trI tue, sang tao và tinh thn kiên cu&ng, qu.t kh&i cüa các tang 10p phii
nü trong th0i k' kháng chin chng M cru nuOc.
Phát biu tai l k nim ngày thành 1p Hi Lien hip Phv n Vit Nam
(19/10/1966), H Chü tch dánh giá: "Phong trào 5 t& cüa phi ntt min Nam,
phong trào Ba dam dang cüa ph n min Bc là phong trào yêu nithc nng nan và
rng khp, lOi cu'n dông dão phi ner hai min thi dua san xu.t, phiic vii chiên dãu,
gop ph.n to iOn vào sir nghip chng M ciru nuOc cüa toàn dan"
Hi LHPN Vit Nam - phát trin vã hi nhp
Sau chiên thing mua xuân näm 1975, thrc hin Nghj quyM cüa Ban BI thu
Trung uong Dàng v vic thng nht các doàn th nhân dan, tili ngày 10-12/6/1976,
Hi nghj Thong nht Hi LJ-IPN toàn quc duçyc t chüc. Hi nghj dä nht trI quy&
nghj: Thng nht sir chi dao boat dng cua Hi LHPN trong ca nuó'c trong mt t
chüc là Hi LHPN Vit Nam. Hi nghj cüng quyM djnh thy ngày 20/10/1930 là
ngày thành 1p Hi LHPN Vit Nam. Dn näm 2010, tai thông báo s 382-TB/TW
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ngày 15/10/20 10 cña Ban Chap hânh Trung uo'ng Dáng, Ban BI thu ông lay
ngày 20/10 hang nàm là ngày Phii nü Vit Nam.
Hi Lien hip Phi nft Vit Nam ngày mt 1n manh không ngüng, dã và dang
phát buy truyn thng tt dçp cüa phi nU Vit Nam; k thüa các thành qua to lan
cüa phong trào ph nü và ho?.t dng Hi; barn sat nhim vi chInh trj cüa dt nuàc,
tip tic xây drng t chü'c Hi vQ'ng manh, thrc hin t& vai trô nông c& trong cong
tác phii nü và chrc nàng dai din cüa t chCrc Hi. Hi dã di rnó'i manb m, toàn
din, dng b ni dung, phuGng thirc hoit dng theo huang thit thc, chuyên
nghip; tp trung tham muu, d xu.t chinh sách, giám sat, phân bin xã hi; tang
cu?mg vn dng xa hi, tIch circ hi nhp quc t; chäm 10 t& hcm igi Ich chInh
dáng cüa phii nii, tao dng hrc dng viên dông dào phi nü phát buy dan chü, can
Cu, nãng dng, sang tao, trách nhim xây drng dt nuac phát trin nhanh, bn
v&ng, xây dmg gia dInh hanh phc, nâng cao vai trô, vj th cüa phii nQ và t chüc
Hi, th1rc hin mic tiêu vi s1I tin b cña phii nf và bInh ding giâi. Hi.thng irng
phong trào thi dua và các cuOc vn dng cña dt nuac, Hi vn ctng hi viên, ph1i
nEt trong Ca nrnc thrc hin phong trào thi dna "Phy ni' tIch cyc hQc tc2p, lao d(5ng
sang tcto, xáy dyng gia dInh hçrnh phic" và hai cuc van ctng "Rèn luyn phdm
chat dao dzc: tw tin, ty trQng, trung háu, dam dang"; "Xáy dyng gia dIn/i 5 khóng,
3 scich" gn vai h9c tp và lam theo tu tithng, dao d'Crc, phong cách H ChI Mirth;
ph& hçrp vói các B, Ban, ngành, doàn th lien quan tIch c1rc thrc hin các chuang
trInh miic tiêu quc gia, d an cüa ChInh phu; có nhing d xut tham muu chInh
sách, phát dng rthiu phong trào gop phn quan tr9ng vào thrc hin các mic tiêu
phát trin kinh t - xä hi cüa dt nuâc trong thai k' di mai, hi nhp và xây
dirng d.t nuac. Hi dä dat dugc nhüng buac tin dài trên con du&ng tao 1p vj th
bInh ding cho phii nU Vit Nam vai vic B ChInh trj ban hành các Nghj quyt
cua Dâng v cOng tác phii n€t (Nghj quyt 04 (nAm 1993); Ngh quyêt 11(2007)
và sir ra dai cüa Luat BInh d.ng giói, thxc hin chInh sách thai san cho phii nü, các
quy djnh trong B luat lao dng lien quan dn lao dng nü...
Nhfrng dilu 1n ddng ghi nh trong p/long trào phi nfr và hoit c43ng H5i tic
nàm 1976 dn nay
- Näm 1978: Phong trào "Ngzthiphy nh' màixáy c4mg và báo v T quó'c".
- Nàm 1989: Hi LHIPN Vit Nam phát dng hai cuc 4n dng "Phy nti'gizp
nhau lam kin/i té' gia dIn/i" và "Nuói dçiy con tot, gop p/ian han chê tré em suy
dinh dzmgvà bO hQc".
- Dai hi Ph nEt toàn quc 1.n thir VII (1992): Tip t1ic thixc hin hai cuc
van dng "Phy nic giip nhau lam kinh te' gia dinh ", "Nuói dy con tdt, gOp phán
hgn ché' tré em suy dinh dw6'ng và bO hQc ".
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- Dai hôi Phii nf toãn quc 1n thtr VIII (1 9/5/1997): phát trin hai phong trâo
thi dua tü Dai hi VII thành phong trào "Phu nii tIch cuv hQc tap, lao d2ng sang
tçio, nuói diy con tat, xây dmg gia dInh hqnh phic" vâ "Phy ni? gizp nhau phát
triën kinh te' gia dInh, cdn kim xáy dg dd't nithc "; Phong trào "Ngày tié't kim vi
Phy ni? nghèo ", Lien doàn Lao dng Vit Nam tip tiic phát dng phong
trào "Giói viêc nuc, dam vic nba" thirc hin trong ni] cong nhân viên chirc vâ
nguYi lao dng;
- Dai hi Phii n toàn quc 1n thir IX (2002): tip tçic phát dng phong trào thi
dua: "Phu ni? tIch cy'c hQc tap, lao dçng sang tço, xáy dyng gia dinh hgnh phu'c ".
- Dai hi Phii nü toân quc 1n tht'r X (01/10/2007): tip tijc phát dng phong
trào thi dua: "Phy ni? tIch cy'c hQc tap, lao dng sang tcio, xây dyng gia dInh hçznh
phic" g&n vói thrc hin Cuc vn dng H9c tp và lam theo tm gumg dao dirc
H ChI Minh; 4n dng các t chirc, Ca nhân üng h xây drng Mái 6 tInh thucmg
cho phii nü' nghèo. Näm 2010, gn vó'i phong trào "Toàn dan doàn ké't xáy dyng
dài sang van hóa ", hrvng 1rng chuang trInh xây dirng nông thôn mói, Hi phát
dông cuôc van dng "Xdy dyng gia dInh 5 khong 3 scich ".
- Dai hi Phi nU toàn quôc lan thir XI (2012) phát dng phong trâo thi dua
"Phu nü' tIch cuc hQc tap, lao dng sang tao, xáy dyng gia dlnh hçinh phic "; dng
th?yi trin khai sâu rng 2 cuc vn dng "Xáy dyng gia dInh 5 khóng, 3 sqch" gop
ph.n xây drng nOng thOn mâi, do thj van minh và "Rèn luyçn các phdm cha't dgo
dz'c. Tu tin, ty trQng, trung háu, dam dang" gn vói h9c tp và lam theo tu tu&flg,
do düc, phong each H ChI Minh.
- Di hi Phii n€ toân quc l.n thcr XII (2017): Phong trào thi dua: "Phy tb
tIch cc hQc tap, lao dng sang too, xáy dinig gia dInh hqnh phtc" và hai cuôc van
dng: "Rèn luyn phdm chat dao di'c: Tw tin, tir trQng, trung hau, dam dang" gn
vôi h9c tp và lam theo tu tu&ng, do dcrc, phong each H ChI Minh: "Xáy dyng
gia dInh 5 không, 3 sch" gop phn xây dirng nông thôn mdi, do thj van minh.
Co th nói, trái qua flch sir 90 nãm tru&ng thành và phát trin, dtrói sir quan
tam, chi do cüa Dãng và Nba nu'âc, Hôi LI-fPN Vit Nam d và dang ngày càng
Co nhiu dóng gop quan tr9ng vào sr nghip bão v, xây dirng dt nithc và sr
nghip giâi phOng ph nil', sir tin b cña phii nü và bInh ding giôi. Hi LHIPN
Vit Nam xi2rng dáng là t chiirc di din, chäm 10, bão v quyn và lçii Ich hçrp
pháp, chInh dáng cüa mci thng Rp phii nü Vit Nam. Hi chü dng tham mu'u vó'i
Dâng, N1à nuâc ban hành chü trumg, dung 1i, chInh sách pháp 1ut có nghia
chin hrcxc v cong tác phii nU và binh ding giOi. Trén ca sO' chirc nAng, nhiêm vi
cüa rnInh, các cp Hi trong nuO'c dã t chirc thirc hin dixcc nhiu chuang trInh
boat dông, tuyen truyn vn dng, h trg phu nü nâng cao nhn thc, nàng hrc,
trInli do, cãi thin dâi sng vat ch.t, tinh thn, to diu kin d phçi nü tiên b, blab
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ding. T chirc Hi thrçic cüng c và phát trin, không ngñng di mi ni dung,
phuang thrc hot dng. TIch c1rc tham gia xây dirng Dãng, chInh quyn trong
sach, vüng mnh. Di ngü can bô Hôi nhit tInh, tam huyt, phân du nang cao
näng hrc, trInh d dáp rng yêu c.0 cüa tlnh hInh mói. Hi cüng phát huy vai trô,
ma rng hcip tác, thxc hin t& cong tác di ngoi nhn dan, chñ tr9ng phát triên
quan h hth.i nghj, hgp tác, tIch crc tham gia các co ch da phucng.—
TRUNG IfNG HOI LIEN HIP PHU NU' VItT NAM

