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Những bài diễn văn 8/3 hay nhất 

Diễn văn kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 

Kính thưa các vị đại biểu, các đồng chí... 

Thưa toàn thể chị em thân mến! 

Hôm nay, trong không khí vui mừng của những ngày đầu xuân ..., tràn ngập tình 

thân ái, tình đoàn kết,.. chúng tôi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm XX năm ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

Thay mặt ..., tôi nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu đại diện cho... , các 

đồng chí cán bộ, nhân viên trong .... đã dành thời gian đến dự lễ kỷ niệm. 

Sự có mặt của các vị đại biểu, các đồng chí không chỉ thể hiện tình cảm, sự quan 

tâm sâu sắc tới ngày hội của phụ nữ quốc tế mà còn là niềm cổ vũ lớn lao đối với 

chị em phụ nữ trong... 

Kính thưa các vị đại biểu, các đồng chí đồng nghiệp! Thưa toàn thể chị em thân 

mến! 

Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính 

đáng của nữ công nhân dệt, may thành phố Chicago và Newyork (Mỹ) cuối thế kỷ 

XIX. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh 

của nữ công nhân Đức, Nga. Thực tiễn đó đã đặt ra nhiệm vụ cần thiết phải tập 

hợp, lãnh đạo phụ nữ thế giới tham gia vào cuộc đấu tranh chung chống lại áp bức 

bóc lột của chủ nghĩa tư bản. 

Năm 1910, hội nghị Quốc tế phụ nữ lần thứ II được triệu tập tại Copenhaghen của 

Đan Mạch quyết định chọn 8/3 hàng năm trở thành ngày hội của phụ nữ toàn thế 

giới đoàn kết, biểu dương lực lượng đấu tranh và phấn đấu thực hiện mục tiêu Bình 

đẳng – Phát triển – Hoà bình thế giới. Đối với Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ 

nữ 8/3 còn gắn liền với kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Một hoạt động có 

ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục khơi dậy truyền thống đấu tranh vì hoà bình của 

phụ nữ toàn thế giới, đồng thời phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung 

hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến và phẩm chất “năng động, 

sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới. 

Qua một năm công tác tại trường, cá nhân chị em phụ nữ nói riêng đã gặt hái được 

những thành tích đáng kể, nhiều chị em đã đạt danh hiệu “CSTĐ Cấp Huyện, cấp 
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trường”, "Lao động tiên tiến", Phụ nữ "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", ...phát huy 

tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng thuận, 

phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng của phụ nữ Việt Nam trong quá trình hội nhập và 

phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà đơn vị đề ra 

trong năm học ... 

Kính thưa các vị đại biểu! 

Thưa toàn thể chị em thân mến! 

Con người là hoa của đất, mà người phụ nữ lại được ví là hoa của muôn loài hoa. 

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi tới các cô, các chị, các mẹ, các bạn nữ, lời 

chúc sức khoẻ, luôn tươi trẻ, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc 

sống, công tác cũng như học tập. Xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các bạn 

đồng nghiệp lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúc Lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Những bài văn hay viết về ngày 8/3 

Ở đâu đó trên thế giới, có những người con viết tâm thư gửi tặng mẹ. Chúng tôi đã 

chọn lọc một số bài viết sau. Mời các bạn cùng đọc. 

Bài văn viết về ngày 8-3 - số 1 

Ngày 8 tháng 3 nữa lại về – ngày Quốc tế phụ nữ – là ngày để tôn vinh vẻ đẹp của 

người phụ nữ Việt Nam và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu 

thương dành cho các bà, các mẹ, các chị, các cô… Hòa chung trong không khí vui 

tươi của buổi lễ hôm nay, em xin thay mặt tất cả các bạn học sinh kính chúc cô 

giáo có một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chúc các bạn nữ sinh lớp 9 có 

một ngày 8/3 thật ý nghĩa. 

Vâng! Mỗi khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, chắc hẳn người đầu tiên 

các bạn nghĩ ngay đến chính là mẹ. Tôi cũng vậy, đối với tôi, mẹ là người phụ nữ 

tuyệt vời nhất. Còn với các bạn thì sao? Để biết được sau đây xin mời quý vị đại 

biểu, quý thầy cô và các bạn lắng nghe tâm tình của một người con đối với mẹ 

nhân dịp 8/3, bức thư có nội dung như sau: 

“Gửi đến mẹ muôn vàn kính yêu của con! 
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Chắc có lẽ khi nhận dược lá thư này, mẹ sẽ không tránh khỏi bất ngờ và xúc động. 

Một đứa con gái xa nhà đã bao lâu nay vì con bận công việc học tập nên không liên 

lạc thường xuyên với mẹ được. Mẹ, quãng thời gian đó là quãng thời gian vô cùng 

khó khăn đối với con. Con lạc lõng khi những lúc cô đơn, không có mẹ ở bên ấp ủ 

chăm sóc. Con hụt hẫng khi căn nhà thiếu vắng đi giọng nói, tiếng cười ngân vang 

của mẹ. Nhiều lúc đôi chân con như muốn dừng bước. Nhưng mẹ biết không? 

Chính mẹ là nguồn động lực để tiếp thêm cho con sức mạnh để con bước tiếp. Mẹ 

ơi, đọc đến đây mẹ đã thấy ấm lòng hơn chưa? Hôm nay là ngày 8/3, vì ở xa nên 

con không thể ở bên cạnh mẹ để tặng những món quà cho mẹ. Một cành hồng thắm 

hay những nụ hôn mà con đã từng trao…Con chỉ biết chúc mẹ có một ngày 8/3 vui 

vẻ và hạnh phúc bên bố và em trai. Chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe để luôn là chỗ 

dựa tinh thần vững chắc cho con và gia đình. Thôi, con dừng bút ở đây nhé. Yêu và 

thương mẹ nhiều lắm! 

Ký tên 

Con gái yêu quý của mẹ” 

Bài văn viết về ngày 8 tháng 3 - số 2 

Ngợi ca vẻ đẹp của người phụ nữ đã trở thành một nét văn hoá không của riêng 

một quốc gia hay dân tộc nào và Việt Nam cũng không ngoại lệ, thậm chí còn đậm 

nét hơn với truyền thống văn hoá nông nghiệp lúa nước mà trong đó người phụ nữ 

giữ vai trò không kém gì người đàn ông. 

Một nửa nhân loại được nhắc đến với hai từ "Phái đẹp" hay "Phái yếu". Có thể trên 

thực tế, đa phần người phụ nữ yếu hơn đàn ông về thể lực, nhưng họ - những người 

phụ nữ đã biết dùng lợi thế là vẻ đẹp của tâm hồn và vẻ đẹp của ngoại hình, sự dịu 

dàng thuỳ mị để biến cái yếu đuối đó thành sức mạnh, và cũng để làm thế giới này 

đẹp hơn với vẻ đẹp tỏa sáng của họ. Ngạn ngữ có câu : "Sức mạnh của phụ nữ 

chính là sự yếu đuối" , cũng bởi là thế. Nhưng về mặt tinh thần và tình cảm thì có 

thể nói người phụ nữ không hề yếu đuối hơn đàn ông, mà nhiều lúc còn mạnh mẽ 

hơn nhiều. Người đàn ông dày dặn sương gió bôn ba khắp chốn mưu sinh nhưng 

tâm hồn lại rất yếu đuối và họ cần có những bờ vai, những bàn tay dịu dàng để che 

chở và chăm sóc lúc ốm đau, để lắng nghe và sẻ chia những khi họ gặp thất bại hay 

khó khăn trở ngại. 

Sẽ thật thiếu sót nếu cánh đàn ông không nhắc đến những người mẹ, người vợ, 

người bạn gái… luôn sát cánh bên họ, gần gũi và chia sẻ tình nghĩa vợ chồng, 

những người có thể cho họ biết tận cùng của sự khổ đau, nhưng cũng mang đến 

những năm tháng thăng hoa của hạnh phúc vẹn tròn. Nhờ có phụ nữ mà cuộc sống 

này thêm ý nghĩa và nhờ có họ mà đàn ông mới biết thế nào là yêu và được yêu. 
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Và mỗi năm cứ đến ngày 8/3 hay 20/10, một nửa của thế giới, những người đã 

từng là mẹ là vợ, đang là mẹ là vợ và sẽ là mẹ là vợ được chúc tụng, được ngợi ca, 

được cám ơn, được trân trọng, dù rằng không một lời chúc, một bài ca nào có thể 

diễn tả hết tình cảm, công lao, sự hi sinh của phụ nữ cho thế giới này. 

Ngày 8/3 hay 20/10 không chỉ là ngày dành cho những người phụ nữ thân yêu nhất 

của mỗi người đàn ông… mà đó còn là ngày dành cho những người bạn, người 

đồng nghiệp, người hàng xóm… những người mà nhờ có họ chúng ta biết rằng 

cuộc đời này mới thật tươi đẹp, có ý nghĩa và đáng sống biết chừng nào. 

Bài văn viết về 8 tháng 3 - số 3 

1.800 giờ là thời gian một người phụ nữ Việt Nam đã lập gia đình phải bỏ ra để 

thực hiện các công việc nhà nhưng không hề nhận được sự chia sẻ từ nam 

giới.Được biết Việt Nam là một trong số ít nước tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ theo 

cách mua hoa hay những món quà để tặng cho họ. Nhưng có một điều mà người 

phụ nữ cần hơn một ngày 8/3. 

Nguồn gốc của ngày Quốc tế Phụ nữ được ghi nhận là bắt nguồn từ cuộc biểu tình 

của các nữ công nhân may ở thành phố New York ngày 8/3 năm 1857 đòi quyền 

bầu cử, được trả lương tốt hơn, cải thiện điều kiện làm việc và làm việc ít giờ hơn. 

Mãi đến năm 1977, ngày này chính thức được công nhận bởi Liên hợp quốc. 

Ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là nhằm đòi quyền bình đẳng cho nữ giới 

trên toàn cầu. Thực tế là còn nhiều nơi phụ nữ chưa được đối xử bình đẳng, họ còn 

chịu nhiều thiệt thòi cả về thể xác lẫn tinh thần. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, 

khoảng cách giữa hai giới chưa thể xóa bỏ cho tới năm 2186. Chính vì thế, ngày 

8/3, phụ nữ khắp thế giới cùng nhau nỗ lực để cả thế giới công nhận những sự bất 

bình đẳng này, đồng thời ăn mừng những thành tựu đạt được khi vượt qua các rào 

cản họ vấp phải. 

Ở các nước phương Tây, họ không chúc tụng và tặng hoa phụ nữ trong ngày này. 

Vì họ quan niệm chỉ những nơi phụ nữ cần được đối xử công bằng mới phải dành 

riêng một ngày cho nữ giới. Nam giới phương Tây từ nhỏ đã được dạy cần nâng 

niu và bảo vệ phái yếu. Vì thế họ luôn giúp đỡ và chia sẻ công việc với phụ nữ, họ 

coi đó là điều hiển nhiên. 

Có lẽ đó là điều khác biệt giữa phương Tây và Việt Nam, khi mà lướt mạng xã hội 

mỗi ngày ta đều thấy không ít những vụ bạo hành, xâm hại trẻ em bị lên án. Chưa 

nhiều người đàn ông ý thức được rằng họ nên chia sẻ gánh nặng cuộc sống với 

người phụ nữ. Theo thống kê cho thấy, mỗi người phụ nữ Việt (đã lập gia đình) 
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phải bỏ ra 1.800 tiếng mỗi năm để làm các công việc gia đình, trong khi nam giới 

nhiều khi lại coi đó làm điều hiển nhiên phụ nữ phải làm. 

Vậy, người phụ nữ cần gì? Hơn cả 1 ngày 8/3, điều phụ nữ cần là sự sẻ chia, thấu 

hiểu mỗi ngày từ nam giới. Đừng để họ vất vả 364 ngày và dành ra chỉ 1 ngày 

nâng niu họ, điều đó là vô nghĩa. 

Người phụ nữ hiện đại luôn ý thức về sự độc lập trong cuộc sống, họ khao khát 

làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng dù độc lập hay mạnh mẽ đến đâu thì phái yếu 

vẫn cần nhận được những sự nâng niu, trân trọng từ nửa còn lại của thế giới. 
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