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Không phải tự nhiên mà mọi người cho rằng “Đằng sau mỗi một người đàn ông thành đạt 

là người phụ nữ biết hy sinh”. Nhà thơ Macxim Giocki từng nói: 
                             “ Không có mặt trời hoa không nở 
                               Không có tình yêu, cuộc sống thảm sầu 
                               Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ 
                               Anh hùng, thi sĩ hỡi còn đâu !” 

Chính vì vậy, khi nói đến cái đẹp chắc không ai có thể phủ nhận phụ nữ chính là một hình 
ảnh đẹp nhất mà mọi người luôn nghĩ đến đầu 
tiên. Người phụ nữ với tâm hồn đôn hậu, với 
thiên chức làm mẹ, làm vợ là ngọn lửa tình 
thương sưới ấm gia đình, sưởi ấm tâm hồn mỗi 
người chúng ta. Ngày quốc tế phụ nữ  8/3 đang 
đến gần là một dịp để bày tỏ lòng biết ơn, sự 
kính trọng đến người mẹ, người vợ, người chị... 
của mỗi chúng ta. 

Từ xưa đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một 
lực lượng quan trọng và đông đảo trong đội ngũ 
những người lao động tạo dựng nên xã hội. Phụ 
nữ thể hiện vai trò quan trọng của mình trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói 
rằng, trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có vai trò rất lớn. Nếu gia đình được coi là tế bào 
của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này. Gia đình là nơi thể hiện thực 
chất sự bình đẳng và nâng cao địa vị của người phụ nữ. Bên cạnh đó, người phụ nữ của thời 
hiện đại càng không thể tách rời với thực tế gia đình và xã hội. Phụ nữ ở bất cứ thời đại nào, 
quốc gia, dân tộc nào cũng giữ vai trò trọng yếu trong việc sáng tạo, giữ gìn những giá trị văn 
hóa truyền thống của mỗi dân tộc. 

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngàn năm văn hiến, tạo dựng nên truyền thống 
bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất 
khuất, trung hậu, đảm đang”. 

Tiếp nối truyền thống đó, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt 
Nam tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt 
động xã hội, duy trì ảnh hưởng của mình trên nhiều lĩnh vực như: tham gia quản lý nhà nước, 
tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, tham gia phòng chống tệ 
nạn xã hội, tham gia hoạt động đối ngoại… Ngày càng có nhiều người trở thành chính trị gia, 
nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động; những lĩnh vực trước đây chỉ dành cho nam 
giới, phụ nữ cũng làm rất tốt. Điển hình trong việc phụ nữ tham gia bộ máy nhà nước đó là chủ 
tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bên 
cạnh đó cũng có không ít nữ cán bộ giữ vị trí cao, giỏi giang, ngày càng tự tin, bản lĩnh và nhạy 
bén trong công tác, đồng thời cũng có rất nhiều nữ doanh nhân nổi tiêng đóng góp không nhỏ 
vào nền phát triển của kinh tế đất nước. 

Từ xưa, chúng ta vẫn nghĩ “Đàn ông nông nổi giếng khơi / Đàn bà sâu sắc như cơi đựng 
trầu”. Đó là quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ đã lỗi thời. ngày xưa người phụ nữ 
có thể không biết đọc, không biết viết, chỉ biết chăm sóc gia đình, đứng đằng sau người đàn 



ông. Nhưng hiện nay, người phụ nữ đã “ra thế giới” rất nhiều, vị thế của họ hoàn toàn khác xưa. 
Câu chuyện những người phụ nữ làm nên mọi chuyện là xu thế tất yếu của cuộc sống. 

Để khẳng định vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội, thích ứng và hội nhập trong xu thế phát triển chung của nhân loại, đòi hỏi phụ nữ phải nỗ 
lực nhiều mặt: có tri thức, có văn hóa, có kỹ năng sống tự lập, biết đối mặt với áp lực và vươn 
lên mọi khó khăn thử thách… Họ phải biết cách sắp xếp công việc xã hội và công việc gia đình 
một các hợp lý, để làm được như vậy họ phải vượt qua rất nhiều gánh nặng trong cuộc sống. 
Người phụ nữ còn giữ vai trò trọng yếu trong việc điều hòa các mối quan hệ trong gia đình. Gia 
đình có được ấm êm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cũng là nhờ sự khéo léo của người phụ 
nữ. Người phụ nữ không chỉ chăm lo cho gia đình về vật chất mà còn là người thắp lên ngọn 
lửa tình yêu, niềm tin, ước mơ hi vọng cho mỗi thành viên trong gia đình. “Đàn ông xây nhà, 
đàn bà xây tổ ấm” cho dù theo thời gian, chuẩn mực về người phụ nữ có thay đổi nhưng vai trò 
“thắp lửa” và “giữ lửa” cho gia đình của người phụ nữ thì không bao giờ thay đổi.  

Hiện nay, những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại đã phần nào hỗ trợ người phụ nữ 
trong công việc nội trợ, giảm bớt sức lao động của người phụ nữ trong gia đình. Song, phụ nữ 
vẫn là người làm chính công việc nhà, từ việc bếp núc tới việc dạy dỗ con cái, chăm lo đời sống 
tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Cộng với thời gian làm việc ngoài xã hội, quỹ thời 
gian dành cho việc hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần, việc học tập nâng cao trình độ kiến 
thức của phụ nữ là rất hiếm hoi, thậm chí ở một số đối tượng phụ nữ như công nhân, buôn bán, 
quỹ thời gian này gần như không có. Để vượt qua những rào cản đó để đi tới thành công thì 
những người phụ nữ phải hết sức cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Trước yêu cầu ngày càng cao của 
thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người phụ nữ đã và đang thực hiện hài hòa hai 
vai: việc nhà, việc nước để vừa có cơ hội phát triển cho bản thân, vừa bảo toàn hạnh phúc gia 
đình. Vì cuộc sống hối hả, nền kinh tế bắt đầu ăn sâu vào mỗi cuộc sống gia đình, nếu như 
người phụ nữ không biết cách sắp xếp, sao nhãng dần những trách nhiệm vốn thuộc về mình 
như chăm sóc, nuôi dậy, giáo dục con cái, thì dần dần sẽ có khoảng cách giữa các thành viên 
trong gia đình. Người phụ nữ hiện đại cần biết cách cân bằng trách nhiệm gia đình với việc 
tham gia các hoạt động kinh tế ngoài xã hội. Bên cạnh đó, cũng cần đổi mới trong quan niệm về 
sự “đảm đang” của người phụ nữ, không nên bó hẹp trong “khuôn khổ” của gia đình. Người 
phụ nữ hôm nay có tri thức nhiều  hơn, được độc lập về kinh tế nhiều hơn, và đồng thời cũng 
biết cách tạo ảnh hưởng của bản thân đối với các thành viên trong gia đình rõ nét hơn. Và hơn 
hết, người phụ nữ hiện đại cần biết tổ chức cuộc sống gia đình và biết gắn kết sợi dây tình cảm 
của các thành viên gia đình; là người biết lấy các giá trị bền vững của gia đình làm nền tảng để 
tiếp nhận những giá trị mới làm cho gia đình phát triển hơn và hạnh phúc hơn.  

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì chúng ta cần tạo điều kiện để phụ 
nữ phát huy được hết vai trò của mình trong xã hội. Để phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ đối 
với sự phát triển của xã hội, bên cạnh sự nỗ lực của chính bản thân, chị em phụ nữ  rất cần được 
sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ phía gia đình và xã hội. Bởi để tham gia các hoạt động xã hội 
người phụ nữ cũng phải hi sinh rất nhiều đó là thời gian,tình cảm dành cho gia đình. Nếu không 
có được chia sẻ, hỗ trợ từ người thân, nhất là sự động viên tinh thần của người chồng, cha thì 
người phụ nữ khó có thể toàn tâm, toàn ý cống hiến và có vị trí vai trò trong xã hội. Thật đúng 
là “Nếu trái đất này chỉ có đàn ông” thì “Hạnh phúc chẳng bao giờ có được”. 

“Thế giới không có phụ nữ sẽ nhạt nhẽo tẻ buồn như một vở kịch không có xung đột, 
như một cái bánh không nhân, như một giai thoại không có chất dí dỏm ”… 

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ, kính chúc quý chị em ngày càng đẹp hơn, 
hạnh phúc hơn và đón ngày lễ 8/3 trong rạng rỡ niềm vui. 
                                                                                            


