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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ PHỤ NỮ VÀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ

1. Một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và giải 
phóng phụ nữ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Phụ nữ là một lực lượng cách mạng 
quan trọng. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người cho rằng: Sự nghiệp cách mạng 
không thể thành công nếu không có phụ nữ tham gia. “Nếu không giải phóng phụ nữ thì 
không giải phóng một nửa loài người”, bởi vậy, giải phóng phụ nữ là một nhiệm vụ tất 
yếu của cách mạng Việt Nam, là nhu cầu khách quan của xã hội, của yêu cầu phát triển 
đất nước.

Trong Thư gửi phụ nữ nhân kỷ niệm chiến thắng Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế phụ 
nữ 8/3/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Non sông gấm vóc nước Việt Nam do phụ nữ 
ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Tại lễ kỷ niệm 36 năm Ngày 
thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1966), Người phát biểu: “Từ đầu thế kỷ 
thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu dân cho đến nay, mỗi khi nước 
nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
giải phóng dân tộc”. Hay trong Thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày 
Quốc tế Phụ nữ (năm 1963), Người cũng nhấn mạnh: “Phụ nữ Việt Nam ta sẵn có truyền 
thống đấu tranh anh dũng và lao động cần cù. Trong kháng chiến, phụ nữ ta từ Bắc đến 
Nam đều hăng hái tham gia đánh giặc cứu nước”.

Không chỉ đánh giá cao vị trí, vai trò của người phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
còn rất coi trọng sự nghiệp giải phóng phụ nữ trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Theo 

NGUYÊN GIANG

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt vị thế, vai 
trò của nữ giới ngang với nam giới. Người cũng là một trong những nhà tư tưởng, 
lãnh tụ tiêu biểu của thế giới luôn đề cao và có những đóng góp to lớn vào sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và giải phóng phụ 
nữ là hệ thống toàn diện các nội dung thể hiện nhãn quan chính trị, tầm nhìn triết 
học, tư tưởng nhân văn cao cả và đạo đức trong sáng của Người. 
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Người, giải phóng phụ nữ chính là thước đo của trình độ phát triển xã hội. Bởi, “phụ nữ 
là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài 
người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội một nửa”. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự nghiệp giải phóng phụ nữ gắn liền với cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. “Đàn bà con gái cũng nằm trong 
Nhân dân. Nếu cả dân tộc được tự do, đương nhiên họ cũng được tự do. Ngược lại nếu 
dân tộc còn trong cảnh nô lệ thì họ và con cái họ cũng sẽ sống trong cảnh nô lệ đó thôi”. 
Vì thế, phụ nữ phải “trước giúp nước, sau giúp mình”, tham gia vào sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng, trong đó có giải phóng phụ nữ. Phụ nữ muốn giải phóng phải cùng dân tộc, 
giai cấp đứng lên làm cách mạng. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu phải đứng trên lập trường 
vô sản để đấu tranh giải phóng phụ nữ. Người luôn phê phán những quan điểm tách rời 
đấu tranh giải phóng phụ nữ khỏi sự nghiệp cách mạng chung: “Không có gì nguy hiểm 
và sai lầm lớn hơn là chỉ lo giành nữ quyền, không tham gia vào đấu tranh giai cấp và đấu 
tranh dân tộc. Phụ nữ chỉ có thể đạt tới sự bình đẳng với nam giới một khi dân tộc ta đã 
giành được độc lập tự do, những người lao động công nhân, nông dân thoát khỏi sự bóc 
lột của tư sản, địa chủ”.

Sự nghiệp giải phóng phụ nữ có phạm vi rất rộng lớn, từ trong gia đình tới xã hội, cả về 
kinh tế và chính trị. Giải phóng phụ nữ, theo nghĩa rộng là phát huy vai trò, năng lực của phụ 
nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội. Người lên án mạnh mẽ quan 
điểm “đàn bà phải quanh quẩn trong bếp”, bởi từ đó dẫn đến việc vị thế của người phụ nữ bị 
hạ thấp trong gia đình và xã hội. Người chú ý nêu những tấm gương của phụ nữ trong lịch sử 
dân tộc và khích lệ phụ nữ Việt Nam mạnh dạn hơn nữa tham gia phong trào nữ quyền trên 
thế giới: “Buổi phong kiến mà đàn bà, con gái còn biết cách mệnh. Huống chi bây giờ hai 
chữ “nữ quyền” đã rầm rầm khắp thế giới, chị em ta lại gặp cảnh nước suy vi, nỡ lòng nào 
ngồi yên được!”. Khi nước nhà giành được độc lập, Người tham gia tích cực vào việc soạn 
thảo và ban hành Luật Hôn nhân và gia đình, coi đó là “luật giải phóng phụ nữ”. Người lên 
án các hiện tượng phân biệt đối xử với phụ nữ, nạn bạo lực trong gia đình, phê phán quan 
niệm giản đơn, hình thức về việc thực hiện bình đẳng trong gia đình, theo kiểu “hôm nay 
anh rửa bát, quét nhà; hôm sau em rửa bát, quét nhà, nấu cơm”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm về mục tiêu giải phóng phụ nữ là giải phóng 
một cách toàn diện, từ trong gia đình ra xã hội, cả về kinh tế và chính trị. Hồ Chí Minh 
cho rằng muốn giải phóng phụ nữ thì trước hết là giải phóng họ khỏi sự trói buộc của tư 
tưởng “trọng nam khinh nữ”, khỏi sự bất công ngay trong gia đình của mình. Phụ nữ có 
quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, điều này thể hiện cụ thể trong Luật Hôn nhân 
và gia đình năm 1959. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959 do Người 
chỉ đạo soạn thảo đã khẳng định rõ: “Phụ nữ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền 
bình đẳng với nam giới về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình”.  Người 
nhắc nhở lãnh đạo các đơn vị thực hiện nam nữ bình quyền trong lao động, sản xuất phải 
lưu ý phân công công việc cho phù hợp với sức lao động của phụ nữ, phải chăm lo điều 
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kiện sống của phụ nữ và con cái họ để họ yên tâm sản xuất.
Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyến khích, động viên phụ nữ phải tự vươn 

lên, hăng hái học tập, nâng cao trình độ, bởi “đó là cơ hội để nữ giới bình đẳng với nam 
giới”. Người đã viết: “Chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ 
người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn 
nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội...” “Phụ nữ cũng là người chủ nước nhà. Để xứng đáng là người chủ thì chị em phải 
ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm...; “Phụ nữ cần phải xung phong trong việc 
xây dựng đời sống mới”; “Để làm tốt những việc nói trên, chị em phải cố gắng học tập. 
Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ. Có quyết 
tâm thì nhất định học được...” 

2. Tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò, vị thế của 
phụ nữ 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 
Cộng sản Việt Nam luôn xác định đúng đắn vai trò, vị trí của phụ nữ; coi trọng công tác 
vận động phụ nữ, sự nghiệp giải phóng phụ nữ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai 
trò của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, để quy tụ, phát huy sức mạnh của 
mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Đảng đã chỉ đạo thành lập các tổ chức phụ nữ như: Hội 
Phụ nữ Phản đế Đông Dương (năm 1930), Hội Phụ nữ Dân chủ (năm 1936), Đoàn Phụ nữ 

Phụ nữ dân tộc Mông biểu diễn trong lễ hội
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Cứu quốc (giai đoạn 1941-1945) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1946) nhằm 
xây dựng hạt nhân đoàn kết, tổ chức phụ nữ trong các phong trào cách mạng, chăm lo đời 
sống và phấn đấu thực hiện bình đẳng giới, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ...

Đại thắng mùa xuân năm 1975 mở ra kỷ nguyên mới, cả nước độc lập, thống nhất, 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Tháng 6/1976, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam đã hợp nhất, lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành 
lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Việc thống nhất tổ chức Hội đã tạo nên một sức 
mạnh mới, mở đường cho phong trào phụ nữ nước ta phát triển lên một trình độ cao hơn. 
Hàng loạt cuộc vận động, phong trào thi đua mới được phát động và triển khai rộng khắp, 
trở thành động lực thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua việc thực hiện các 
phong trào thi đua, vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới 
được nâng cao, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp đổi 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Cùng với đó, công 
tác phụ nữ, trong đó có công tác cán bộ nữ cũng được đề cao trong sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ, thực hiện nam, nữ bình quyền. Ngày 7/6/1984, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 
44-CT/TW, “Về một số vấn đề cấp bách trong công tác cán bộ nữ”, thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc của Đảng đối với đội ngũ cán bộ nữ. Chỉ thị số 44-CT/TW góp phần làm thay đổi 
mạnh mẽ quan điểm, nhận thức đối với vấn đề cán bộ nữ; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 
27/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

Giữ gìn truyền thống dệt thổ cẩm
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hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục 
đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm 
của cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, 
vai trò của phụ nữ, về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Hoàn thiện và thực 
hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ 
trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, phụ 
nữ khuyết tật, đơn thân. Có thể thấy, theo thời gian số cán bộ nữ tham gia công tác Đảng, 
chính quyền qua các thời kỳ đã tăng đáng kể. Tỷ lệ nữ giới tham gia Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI là 8,62%, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 11,4%. Nhiệm kỳ 
2015-2020, lần đầu tiên có 3 đồng chí nữ là Ủy viên Bộ Chính trị (đạt tỷ lệ 15,78%). Việt 
Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và tỷ lệ phụ 
nữ tham gia lao động. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII đạt 24,2%, tăng thêm 3,11% 
vào khóa XIV đạt tỷ lệ 27,31%.  

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và giải phóng phụ nữ trong tình hình 
hiện nay là vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, nhằm phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc 
đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam đã xác định thực 
hiện tốt những nội dung cơ bản sau: 

Một là, cần làm cho đường lối, chủ trương và những chính sách lớn của Đảng đối với 
phụ nữ, với phong trào phụ nữ, với tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam được thấu suốt trong cả hệ thống chính trị, được cụ thể hóa thành pháp luật và chính 
sách. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu và ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, 
chính sách có liên quan đến phụ nữ. Nhà nước cần có nhiều chính sách thiết thực hơn nữa 
bảo đảm quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, có biện pháp tạo thêm việc làm, cơ hội nâng 
cao kiến thức và khởi nghiệp, sáng tạo cho phụ nữ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo 
điều kiện cho phụ nữ kết hợp được nghĩa vụ công dân với thiên chức làm mẹ, xây dựng 
gia đình hạnh phúc.

Hai là, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. 
Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ, 
tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Cần tiếp tục đổi mới tổ 
chức và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đa dạng hóa các hình 
thức tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo lứa tuổi, ngành, nghề, sở 
thích, vùng, miền, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ hoạt động 
theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đoàn thể và các tổ chức chính 
trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tổ chức, bồi dưỡng, tuyên truyền, 
động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chăm lo 
đời sống, giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đặc biệt coi 
trọng việc đào tạo nghề, tạo việc làm, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát 
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triển kinh tế, cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Chú trọng xây dựng đội 
ngũ nữ trí thức, nữ doanh nhân gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với quá 
trình cấu trúc lại nền kinh tế và quá trình hội nhập quốc tế. Trang bị cho phụ nữ những 
kiến thức và kỹ năng cần thiết trong ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... 
Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

Ba là, tiếp tục chú trọng công tác cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản 
lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học. Có kế hoạch tổng thể, dài hạn 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy năng lực cán bộ nữ. Chú trọng đào tạo đội 
ngũ cán bộ nữ làm công tác khoa học - kỹ thuật, kinh tế, pháp luật, hành chính, quản lý 
nhà nước, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, theo tôn giáo, cán bộ nữ ở vùng sâu, vùng 
xa. Quan tâm phát triển đảng viên nữ, chú ý đến việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với 
những nữ doanh nhân là chủ doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việc sử dụng, sắp xếp, bố trí 
cán bộ nữ cũng cần chú ý những đặc điểm về giới tính, bố trí cho chị em những ngành, 
nghề thích hợp, để chị em có thể phát huy tối đa khả năng và sở trường của mình. Có 
chính sách ưu tiên và đãi ngộ thích đáng đối với cán bộ nữ hoạt động lâu năm, những cán 
bộ nữ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và công tác ở nước ngoài.

Riêng đối với tỉnh Đắk Nông, trong những năm qua, hoạt động của Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh đã đạt nhiều kết quả tốt. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tập trung thực hiện có 
hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ đề ra với nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tập 
trung hướng các hoạt động về cơ sở. Các mô hình, điển hình hiệu quả được nhân rộng, 
tạo chuyển biến quan trọng, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần xây dựng tổ 
chức hội vững mạnh. Trong giai đoạn 2021-2026, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tập trung 
phát động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đắk Nông yêu 
nước, phát huy nội lực, tự chủ, tự tin, khát vọng phát triển”; cuộc vận động “Xây dựng 
gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” với 2 khâu đột phá: 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ 
nữ vững mạnh. Đồng thời, Hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát 
triển, hội nhập và vun đắp nội lực, tự chủ, tự tin, khát vọng phát triển; tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững 
mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng lớn 
mạnh và trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ tập hợp đông đảo mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam. 
Có thể tự hào rằng, không chỉ giữ vị trí quan trọng trong gia đình, phụ nữ Việt Nam còn có 
vai trò vô cùng quan trọng trong đấu tranh cách mạng, trong công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước, xứng đáng với tám chữ vàng mà chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng: “Anh 
hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.




