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Bài phát biểu chào mừng ngày quốc tế phụ nữ. 

Kính thưa các vị khách quý! 

Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn giáo sinh! 

Các em học sinh thân mến! 

Những làn mưa xuân vẫn đang tràn ngập khắp đất trời, niềm vui trước vẻ đẹp tạo 

hóa hòa cùng niềm tự hào của cả nhân loại trong ngày hội lớn - Ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3. Hôm nay, trường... tổ chức gặp mặt chào mừng kỷ niệm .... năm ngày Quốc 

tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm ... năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trước hết, cho 

phép tôi xin được gửi đến,Đảng ủy Ban lãnh đạo nhà trường, các vị khách quý và 

toàn thể chị em lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Kính thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo, các bạn giáo sinh! 

Các em học sinh thân mến ! 

Ngày 8/3 là dịp để tôn vinh cái đẹp,khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã 

hội, trong cuộc sống. Đây cũng là lúc người phụ nữ được hạnh phúc đón nhận tất 

cả sự quan tâm ưu ái của toàn xã hội, của gia đình, cộng đồng và người thân. Để 

ghi nhớ, để biết ơn, để tự hào về một chặng đường lịch sử vẻ vang của phong trào 

phụ nữ quốc tế nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, chúng ta cùng nhau ôn lại 

truyền thống của ngày quốc tế phụ nữ. 

Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào 

cuối thế kỳ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại 

những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai 

năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Mỹ trong hãng dệt thành lập công 

đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi. 

Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố 

New York đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. 

Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909. 

Tuy nhiên, đến 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội 

chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ 

nữ. Chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức đề nghị chọn một ngày quốc 

tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. 
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Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết 

đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 giờ”, “Việc làm 

ngang nhau”, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”. 

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động 

trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới 

đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh 

phúc của phụ nữ và nhi đồng. 

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của phong trào phụ nữ thế giới, ở Việt Nam chúng 

ta, sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dành sự 

quan tâm rất lớn cho Hội phụ nữ. Năm 1948, Hội LHPN VN trở thành thành viên 

chính thức của Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới. Từ đó bằng sự đóng góp tích 

cực của mình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lược, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào phong trào phụ nữ 

thế giới bằng chính cuộc đấu tranh dũng cảm, ngoan cường vì độc lập, tự do của 

Tổ quốc mình. Hình ảnh của người phụ nữ được cả thế giới biết đến và tin yêu. 

Kính thưa các quý vị và toàn thể chị em! 

Cùng với thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, ở nước ta ngày 8/3 còn có một ý 

nghĩa vô cùng trọng đại, đó là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Hai vị 

nữ tướng anh hùng đầu tiên của dân tộc (nổ ra vào tháng 3 năm 40). Từ buổi bình 

minh của lịch sử, Hai Bà đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi 

giang sơn đất Việt. Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai chị em sinh đôi của lạc tướng 

Huyện Mê Linh – Dòng dõi Hùng Vương và Bà Man Thiện. Mồ côi cha từ nhỏ Hai 

Bà đã được mẹ nuôi dạy theo tinh thần thượng võ, biết trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải 

nhưng cũng rất giỏi võ nghệ. Chồng của Bà Trưng Trắc là Thi Sách con trai của 

Lạc tướng Huyện Chu Diên (Hà nội). 

Lúc bấy giờ nhà Đông Hán đang cai trị nước ta. Bọn chúng đã bóc lột nhân dân ta 

vô cùng dã man, căm giận quân xâm lược, hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu 

việc lớn. Họ bí mật tìm cách liên lạc với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước để chuẩn 

bị nổi dậy. Không may Thi Sách bị quân Hán giết. 

Nợ nước, thù chồng, Trưng Trắc đã cùng em gái là Trưng Nhị phát động khởi 

nghĩa ở cửa song Hát (thuộc địa phận Huyện Phúc Thọ, Hà Nội ngày nay). Cuộc 

khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã được nhân dân khắp nơi ủng hộ, tạo thành sức 

mạnh như vũ bão, giáng những đòn mạnh mẽ, buộc Tô Định phải thua chạy về 

nước một cách nhục nhã. Chỉ trong một thời gian ngắn nghĩa quân của Hai Bà đã 

đánh chiếm được 65 huyện thành, thu lại toàn bộ lãnh thổ nước Việt, đánh bại âm 

mưu xâm lược của phong kiến Phương Bắc. Cuộc khởi nghĩa thành công, đất nước 
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được độc lập, Hai Bà lên làm Vua đóng đô ở Mê Linh và được suy tôn là Trưng 

Vương. Dưới sự cầm quân của Hai bà đã xuất hiện nhiều nữ tướng anh hùng, tài 

giỏi như Thánh Thiên, Bát Nàn, Thiều Hoa, Diệu Tiên…Những người phụ nữ đã 

tạo nên một thời đại Hai Bà Trưng với những đóng góp vô cùng to lớn cho lịch sử 

dân tộc. Và không chỉ với Việt Nam, trong lịch sử thế giới Hai Bà Trưng cũng là 

những bậc nữ nhi anh hùng đầu tiên đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ 

quốc. Hai Bà được vinh danh là những người phụ nữ mở nước. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, phụ nữ Việt Nam đã viết 

tiếp vào trang sử truyền thống của con cháu Bà Trưng bà Triệu những trang vàng 

chói lọi. Đó là những tấm gương đã hóa thành những tượng đài bất tử trong tâm 

hồn người Việt như: Mẹ Suốt, Chị Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn 

Thị Định và bao nữ anh hùng liệt sĩ khác để lại tuổi xuân trong mưa bom bão đạn, 

để tâm hồn thơm thảo kết thành cây trái hòa bình của ngày hôm nay. Như vậy, từ 

lâu phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong việc giữ nước và xây dựng 

đất nước. Họ giữ gìn bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc, là người sản sinh ra những 

thế hệ anh hùng góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội trong xã hội hiện đại. 

Họ không chỉ là người nội trợ mà còn là lực lượng lao động đóng góp tài năng, trí 

tuệ công sức trong nhiều lĩnh vực đời sống. 

Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể chị em! 

Ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam, chúng ta tự hào trước những đóng góp 

của các thế hệ nữ giáo viên, công nhân viên trường..., những người đã không 

ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng trường ta suốt .... năm qua. Các cô xứng đáng là 

phụ nữ Việt Nam “ Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” phấn đấu thi đua và 

đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực công tác, học tập và xây 

dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc. 

Trong học tập, lao động 100% chị em phụ nữ đã hoàn thành và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. (Nêu các thành tích) 

Những thành tích có được của phụ nữ trường..., ngoài sự cố gắng nỗ lực của chị 

em còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, sự ủng hộ 

tích cực của các thành viên trong Hội. Nhân dịp ngày 8/3, chúng ta cùng chia sẻ và 

chúc mừng tất cả các cô giáo, nữ cán bộ nhân viên nhà trường, các bạn nữ giáo 

sinh, và hơn một nghìn nữ sinh trong nhà trường hôm nay. Mỗi người đang là 

mảnh ghép duyên dáng làm nên chân dung trường ... tươi đẹp. 

Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể chị em! 
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Để tiếp tục đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu 

nước, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn và góp phần 

tích cực cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội phụ 

nữ Nhà trường triển khai một số nội dung chương trình thi đua hoạt động trong 

năm 20... với những nội dung chính như sau:... 

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng ủy,lãnh đạo nhà trường, sự 

chia sẻ, ủng hộ của các đồng chí nam giới, chị em phụ nữ sẽ hết sức cố gắng hoàn 

thành tốt các phong trào thi đua, chương trình hoạt động trọng tâm công tác Hội 

góp phần tích cực cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Cuối cùng, trong niềm vui chung của chị em phụ nữ ,cho phép tôi được thay mặt 

toàn thể chị em phụ nữ trong trường gửi đến các vị khách quí và các đồng chí nam 

giới lời cảm ơn chân thành nhất về sự quan tâm, những tình cảm tốt đẹp mà các 

đồng chí đã dành tặng cho chị em phụ nữ chúng tôi. Kính chúc các đồng chí và gia 

đình mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc chị em phụ nữ chúng ta luôn xinh tươi và có 

một ngày 8/3 vui vẻ đầy ý nghĩa. 

Xin chân thành cảm ơn các quý vị và toàn thể chị em! 
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