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PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI:  

“TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG” 

 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, con người Việt Nam đã 

hình thành những phẩm chất tốt đẹp, đó là tinh thần anh dũng, kiên cường, tạo 

nên sức mạnh cộng đồng để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong 

tiến trình lịch sử đó, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc 

bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị bản sắc của dân tộc ta từ thế hệ này qua 

thế hệ khác. Sự đóng góp thầm lặng ấy đã dần kết tinh thành những phẩm chất 

đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: “Tự tin – Tự 

trọng – Trung hậu – Đảm đang”. 

Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang luôn là phẩm chất đạo đức, truyền 

thống tốt đẹp, thể hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời khẳng 

định vị thế của các chị trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong giai đoạn hiện 

nay, việc phát huy những phẩm chất đạo đức ấy càng có ý nghĩa hơn, giúp người 

phụ nữ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế. Chúng ta hy vọng rằng, với những phẩm chất cao quý đó, các chị sẽ 

vượt qua những thách thức, khó khăn để trở thành người phụ nữ thành công trong 

công việc và cuộc sống của mình. 

Một trong những phẩm chất đạo đức quý giá của người phụ nữ là tự tin. Phụ 

nữ ngày nay tự tin vào bản thân, bình đẳng với nam giới, biết tự đánh giá ưu 

nhược điểm của bản thân, dám nhận những nhiệm vụ khó để rồi từ đó nỗ lực và 

vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để có được thành quả đó, các chị 

đã phải nỗ lực rất nhiều trong vấn đề học tập, lao động sáng tạo, không ngừng học 

hỏi, bồi dưỡng trí tuệ, tích lũy tri thức để ngày càng hoàn thiện chính mình. 

 Tự trọng chính là một yếu tố nền tảng quan trọng nhất để làm nên giá trị và 

nhân cách của con người chân chính. Nói đến phẩm chất tự trọng của người phụ 

nữ Việt Nam thì đó chính là việc coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của 

mình. Người phụ nữ trong thời kì mới luôn có phẩm chất tự trọng để yêu nước, 

thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân và không làm ảnh hưởng xấu đến đất nước, cơ 

quan, đoàn thể. Đồng thời, vẻ đẹp  đằm thắm, giàu nữ tính cũng tạo nên bản lĩnh 

riêng cho mỗi người phụ nữ, trí tuệ được nâng cao tỏa ra từ lòng nhân hậu, khoan 

dung của mỗi người. 

 Hiểu và phấn đấu thực hiện tốt các phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, 

chính là góp phần thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển con người Việt Nam 

trong thời đại mới. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, hình ảnh người phụ nữ 

trung hậu, đảm đang, tháo vát luôn là một nét đẹp trong mắt bạn bè ngoài nước và 

quốc tế. Trung với nước và nhân dân, nhân ái, sống có tình nghĩa với mọi người, 

đó chính là một nhân cách sáng ngời của chị em phụ nữ chúng ta. Trong mọi thời 

điểm của lịch sử, phẩm chất đảm đang của phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng. Đó là 

hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Gác lại những bộn bề, bận 

rộn trong công việc cơ quan, trở về gia đình các chị là người vợ đảm đang, hiền 
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thảo, tháo vát, người mẹ mẫu mực luôn chăm lo vun đắp cho hạnh phúc gia đình, 

giáo dục con cái. Đảm đang luôn là phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp, giúp 

cho người phụ nữ thực hiện hài hòa: việc nước, việc nhà để vừa có cơ hội phát 

triển cho bản thân, vừa bảo toàn hạnh phúc gia đình, nhằm thực hiện tốt vai trò, 

thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, trách nhiệm công dân trong xã hội. 

 Dù là thời kì phong kiến hay thời kì phát triển, dù là thời chiến hay thời 

bình thì những phẩm chất của người phụ nữ luôn tỏa sáng trên mọi phương diện. 

Chính vì những phẩm chất tốt đẹp này mà vai trò, vị trí của người phụ nữ ngày 

được nâng cao trong thời kì xã hội đổi mới. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là những 

bước khởi đầu thuận lợi, thực tế trong xã hội vẫn còn nhiều hạn chế cần phải được 

khắc phục trong vấn đề bình đẳng giới. Không chỉ có nam giới chưa nhận thức 

hoặc có thái độ không chấp nhận vai trò, vị trí của phụ nữ, mà ngay chính bản thân 

nhiều phụ nữ cũng chưa hiểu hết được những vấn đề liên quan đến vai trò, vị trí về 

giới của mình trong xã hội, dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra như: nạn tảo 

hôn ở miền núi, bạo lực gia đình…  Khi ở vào thời kỳ mới, để khẳng định và phát 

huy vai trò của mình, phụ nữ Việt Nam có nhiều mặt thuận lợi do sự phát triển 

kinh tế mang lại, nhưng đồng thời cũng phải cố gắng hết mình, chiến thắng bản 

thân để chứng tỏ mình không chỉ là phái yếu, mà còn là phái đẹp, đẹp về nội tâm 

lẫn trí tuệ con người. Đồng thời, Đảng và Nhà nước ta cũng cần có những chủ 

trương, chính sách đúng đắn nhằm phát huy hiệu quả vị trí, vai trò của người phụ 

nữ trong xã hội ngày nay, nhất là trước yêu cầu về phát triển đất nước trong tình 

hình mới. 

 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 lên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống 

riêng của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Phụ 

nữ  Ngành KSND tỉnh Bình Định ngày nay đã và đang nổ lực để tự khẳng định 

chính mình, bằng cả trái tim bà khối óc, bằng lòng “Yêu ngành, yêu nghề”, họ 

đang cố gắng để đóng góp vào những thành tích chung của phụ nữ  trên mảnh đất 

hình chữ S thân thương.  Họ được xem là “một nửa” của nhân loại, được cả thế 

giới trân trọng vinh danh là “phái đẹp”. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2015), xin kính chúc các bà, 

các mẹ, các chị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, luôn xứng đáng với danh hiệu là 

phái đẹp, là một nửa của thế giới,  xứng đáng là những bông hoa tỏa ngát hương 

trong vườn hoa của mảnh đất giàu truyền thống hy sinh, chống giặc ngoại xâm, 

mảnh đất anh hùng của một dân tộc Việt Nam anh hùng. 
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