
1 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ VẤN ĐỀ PHỤ NỮ THAM GIA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

 

Sinh thời, với nhận thức đúng đắn về vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển 

của xã hội cũng như mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào 

mọi hoạt động của xã hội, kể cả trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chúng ta tìm 

thấy trong di sản tư tưởng của Người những chỉ dẫn quý báu về việc tại sao phải 

thu hút phụ nữ vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý, những trở ngại và giải pháp 

khắc phục để phụ nữ có thể phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý.              

 1. Tại sao phải quan tâm đến công tác cán bộ nữ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác phát triển số lượng cán bộ 

nữ trong hàng ngũ đảng viên, đoàn viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Điều đó không 

đơn thuần chỉ vì Người yêu quý phụ nữ, coi phụ nữ là những công dân có quyền 

bình đẳng với nam giới trên mọi lĩnh vực, mà còn vì những ý nghĩa quan trọng sau 

đây: 

Thứ nhất, tham gia lãnh đạo, quản lý là biểu hiện cao nhất và là điều kiện 

cơ bản để đảm bảo quyền bình đẳng thực sự của phụ nữ. Xã hội phong kiến hàng 

nghìn năm với hệ tư tưởng thiếu đề cao vai trò của phụ nữ đã tạo nên một tâm lý 

ăn sâu trong xã hội rằng: việc làm quan là của đàn ông, việc nội trợ là của đàn bà. 

Nói cách khác, xã hội đó đã mặc định phạm vi, giới hạn hoạt động của người phụ 

nữ trong gia đình. Với phong trào dân chủ, đòi quyền bình đẳng giới và sự phát 

triển, tiến bộ của xã hội, người phụ nữ không chỉ thể hiện được vai trò chủ đạo 

trong gia đình mà còn có điều kiện để khẳng định mình ngoài xã hội. Phụ nữ đã 

tham gia hầu hết các ngành nghề lao động, là lực lượng lao động xã hội không thể 

thiếu. Tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ trong lĩnh vực chính trị, hoạt động 

quản lý, lãnh đạo xã hội đã tạo nên lãnh địa mà phụ nữ khó bước vào. Việc tạo sự 

bình đẳng thực sự giữa nam và nữ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý là sự thể hiện 

rõ ràng nhất về bình đẳng giới. "Có so sánh hoàn cảnh phụ nữ ta bây giờ với hoàn 

cảnh phụ nữ ta trước khi giải phóng, chúng ta mới thấy rõ, từ ngày nước ta được 

giải phóng đến nay, phụ nữ đều tiến bộ rõ rệt về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội. Nhưng một trong những tiến bộ rõ rệt nhất là phụ nữ ta hiện nay tham 

gia chính quyền ngày càng nhiều. Thời kỳ thuộc Pháp, phụ nữ làm gì được tham 

gia chính quyền"(1). Trong xã hội còn bất bình đẳng giới, chỗ nào là phạm vi cấm 

của phụ nữ thì việc phá bỏ phạm vi cấm ấy chính là biểu hiện cao nhất của bình 

đẳng giới. Khi phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tức là họ có thể tham gia vào quá 

trình hoạch định và thực thi mọi chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, là 

điều kiện đảm bảo cho đường lối, chủ trương ấy tạo cơ chế công bằng, bình đẳng 

thật sự giữa nam và nữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "…ngày càng thêm nhiều 

phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo… Đó là một cuộc cách 

mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ"(2). 
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Thứ hai, tham gia lãnh đạo, quản lý là để phát huy tài năng, trí tuệ của phụ 

nữ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc để phụ nữ tham gia vào công việc lãnh đạo, 

quản lý không phải nhằm khẳng định xã hội ấy là tiến bộ, công bằng mà vì tài 

năng, trí tuệ của phụ nữ. Người khẳng định, phụ nữ hoàn toàn có đủ khả năng, trí 

tuệ để đảm đương công việc này. Thậm chí, phụ nữ còn có một số ưu điểm, lợi thế 

hơn nam giới khi tham gia công việc lãnh đạo, quản lý "Các cháu gái ở các hợp tác 

xã thường có nhiều ưu điểm: ít mắc tệ tham ô, lãng phí, không hay chè chén, ít 

hống hách mệnh lệnh như một số cán bộ nam"(3). Qua khảo sát thực tế về đội ngũ 

cán bộ nữ trong hệ thống chính trị ở nước ta thời gian qua cho thấy, những ưu 

điểm của cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là hoàn 

toàn đúng đắn. Vì vậy, việc tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, 

quản lý còn là để phát huy tài năng, trí tuệ của họ, đồng thời bổ sung những điểm 

yếu của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm tạo nên một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 

lý có đủ khả năng, phẩm chất đưa đất nước phát triển. 

2. Những yếu tố hạn chế việc phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý 

Thứ nhất, định kiến về giới vẫn còn tồn tại. Các nhà kinh điển Mác - Lênin 

đã nhìn thấy được sức ỳ, sự lạc hậu của ý thức tâm lý xã hội, mặc dù cơ sở kinh tế 

của xã hội đã có bước phát triển, pháp luật đã dần công nhận quyền bình đẳng giữa 

nam và nữ nhưng tâm lý thiếu tin tưởng vào khả năng của phụ nữ vẫn còn tồn tại. 

Đó là một trở ngại cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Khi cấp trên không tin 

tưởng thì sẽ không cất nhắc, đề bạt họ lên những vị trí quan trọng, chủ chốt, không 

mạnh dạn giao việc cho cán bộ nữ đúng lúc, đúng việc, đúng tầm. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn quan tâm, chú ý đến công tác cán bộ nữ. Người viết: "Nhiều người còn 

đánh giá không đúng khả năng của phụ nữ, hay thành kiến, hẹp hòi. Như vậy là 

sai"(4). Người phê phán trực tiếp tâm lý đó, đồng thời lên án những hình thức biểu 

hiện của tâm lý này như việc cất nhắc, đề bạt, giao việc cho phụ nữ chưa tương 

xứng với khả năng của họ, thiếu công bằng so với nam giới "Đảng viên phụ nữ ở 

xã Đại Nghĩa thì lại càng ít, chỉ có hai đồng chí. Như thế là các chú trọng nam 

khinh nữ. Không có lẽ cả xã chỉ có hai chị em xứng đáng được vào Đảng"(5). 

Thứ hai, tâm lý tự ti, an phận của phụ nữ là một trở ngại cho việc tham gia 

lãnh đạo, quản lý. Do hoàn cảnh lịch sử để lại, phụ nữ ít có điều kiện, cơ hội để 

tham gia vào những công việc trọng đại của cộng đồng, đất nước và khẳng định 

mình trước nam giới, vì vậy đã hình thành tâm lý tự ti, thiếu tin tưởng vào khả 

năng của mình trong hoạt động xã hội. Với thiên chức làm vợ, làm mẹ nên phụ nữ 

có trọng trách rất lớn trong việc xây dựng gia đình. Xã hội phong kiến hàng nghìn 

năm đã cột chặt người phụ nữ vào trọng trách đó. Khi xã hội phát triển, người phụ 

nữ được tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội thì gặp phải mâu 

thuẫn giữa sự nghiệp và gia đình nên thường có tâm lý an phận, đặt gia đình quan 

trọng hơn sự nghiệp. Họ chấp nhận bớt tham gia vào các hoạt động xã hội để có 

thể lo lắng, chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Do đó, bản thân phụ nữ cũng là một 

trở ngại cho chính mình trong việc tham gia lãnh đạo, quản lý. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ngay từ rất sớm đã nhận thấy điều này. Người viết: "Phụ nữ ta còn một số 

nhược điểm như bỡ ngỡ, lúng túng, tự ti, thiếu tin tưởng vào khả năng của 
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mình"(6). Qua khảo sát thực tế về những khó khăn cản trở mục tiêu sự nghiệp 

phân tích theo giới cho thấy, lý do vì phụ nữ chiếm 10,7% trong khi lý do giới tính 

(vì là nam) chỉ có 1%(7). 

Thứ ba, yếu tố gia đình làm hạn chế khả năng tham gia lãnh đạo, quản lý 

của phụ nữ. Với thiên chức làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ luôn gắn chặt với những 

công việc như sinh nở, chăm sóc, giáo dục con cái, chăm lo cho gia đình... khiến 

họ quá tải về thời gian, sức lực để có thể làm tròn được cả hai nhiệm vụ. Để có 

cùng một kết quả trong công việc như nam giới, phụ nữ luôn phải cố gắng gấp đôi 

so với nam giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng "phụ nữ còn gặp nhiều khó 

khăn về gia đình, con cái"(8). Qua khảo sát thực tế về những khó khăn cản trở mục 

tiêu sự nghiệp phân tích theo giới cho thấy, lý do bận con cái, công việc gia đình ở 

phụ nữ chiếm 20%, trong khi đó nam giới chỉ chiếm có 15,4%(9). Vì vậy, phụ nữ 

luôn gặp khó khăn trong việc điều hòa giữa công việc gia đình và sự nghiệp. Thực 

tế cho thấy nhiều nhà lãnh đạo, quản lý nữ giỏi và thành công đã phải chấp nhận 

một cuộc sống gia đình không trọn vẹn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những trở ngại của phụ nữ trong việc tham 

gia lãnh đạo, quản lý, đồng thời Người cũng đưa ra các cách thức, giải pháp khắc 

phục trở ngại đó để phát huy hết khả năng, trí tuệ của phụ nữ trong công việc lãnh 

đạo, quản lý. 

3. Những giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham 

gia lãnh đạo, quản lý 

Thứ nhất, cần khắc phục định kiến về giới. 

Xã hội, đặc biệt là nam giới tôn trọng và ủng hộ bình đẳng giới thì vai trò 

của phụ nữ trong xã hội sẽ được phát huy. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cần 

phải cải tạo, sửa đổi tư tưởng, định kiến của các nhà lãnh đạo, quản lý, "Bác mong 

rằng các đồng chí hãy thật thà sửa chữa bệnh thành kiến, hẹp hòi đối với phụ 

nữ"(10). Tuy nhiên, để xóa bỏ những định kiến, tư tưởng đã ăn sâu trong nếp nghĩ 

của cả dân tộc trong nền văn hóa phong kiến không phải là dễ, đòi hỏi phải có sự 

thay đổi nhận thức về bình đẳng giới của mỗi người và toàn xã hội. Mặc dù pháp 

luật thừa nhận sự bình đẳng giới, nhưng nếu định kiến về giới vẫn còn tồn tại sẽ 

cản trở rất lớn đối với việc tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ. Vì vậy "Đào tạo 

lại thế hệ người lớn tuổi hiện nay là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là đào tạo thế 

hệ trẻ, bởi vì chính thế hệ trẻ (có lẽ phải vài ba thế hệ kế tiếp nhau) mới có khả 

năng vượt qua những định kiến do lịch sử để lại, rằng việc làm quan là việc của 

đàn ông, còn việc nội trợ là việc của đàn bà"(11). 

Thứ hai, cần có kế hoạch cụ thể trong công tác phát triển cán bộ nữ.  

Việc thay đổi định kiến về giới phải được biểu hiện bằng những hành động 

thực tế, đó là phải xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ nữ mang tính chiến lược 

lâu dài và có tính đột phá. Trong khi khẳng định cần thay đổi định kiến về giới, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời quan tâm đến công tác tạo nguồn, đánh giá, quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Người nhắc nhở "Đảng và Chính phủ cần 

phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm 
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nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo"(12); "Các cấp 

lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa về công tác phụ nữ và chú ý hơn nữa đào tạo cán 

bộ, phát triển đảng viên và đoàn viên phụ nữ"(13). Người khẳng định, cần có kế 

hoạch thiết thực trong việc đào tạo, bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ nữ. Các cấp lãnh 

đạo phải thường xuyên quan tâm xây dựng chỉ tiêu cụ thể, chi tiết trong từng năm, 

từng thời kỳ cho công tác cán bộ nữ và nghiêm túc thực hiện, trong đó, việc đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ là khâu nền tảng. Người cho rằng, tỷ lệ nữ tham gia lãnh 

đạo, quản lý ít là do thiếu quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ 

"cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu sót. Các đồng chí lớp học chưa quan tâm đến 

việc bồi dưỡng cán bộ nữ. Đây cũng là thiếu sót chung ở trong Đảng"(14). Nếu 

không chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ thì phụ nữ sẽ không có đủ điều 

kiện và tiêu chuẩn để đề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc. Trong hệ thống chính trị ở nước 

ta hiện nay, "Có thực trạng là không có đội ngũ cán bộ nữ kế cận do không có kế 

hoạch đào tạo, khi đề bạt thì thiếu cán bộ. Trong đào tạo, nếu như cho phụ nữ một 

chế độ đào tạo và chế độ bồi dưỡng như nam giới thì trí tuệ phụ nữ không thua 

kém gì nam giới"(15). Do đó, Đảng và Nhà nước cần quan tâm việc cất nhắc, đề 

bạt cán bộ nữ. Ví dụ, nếu có tiêu chuẩn, điều kiện như nhau thì cần ưu tiên bổ 

nhiệm cán bộ nữ do phụ nữ nghỉ hưu trước nam giới và gặp nhiều khó khăn hơn 

trong việc thăng tiến. 

Thứ ba, bản thân phụ nữ cần tích cực nâng cao trình độ, năng lực.  

Trong mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề 

cao yếu tố nội lực. Người cho rằng, nếu bản thân phụ nữ không cố gắng vươn lên 

thì sẽ không có ý nghĩa gì. Người viết: "Muốn giải quyết khó khăn không nên ỷ lại 

vào Đảng, Chính phủ mà phải quan tâm học tập, phát huy sáng kiến, tin tưởng vào 

khả năng của mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau để giải quyết 

mọi khó khăn của phụ nữ trong công tác chính quyền"(16). Trước hết, phụ nữ phải 

xóa bỏ tâm lý tự ti để tin tưởng vào khả năng của mình. Khi phụ nữ đã tin tưởng 

vào bản thân thì sẽ không quản ngại khó khăn, cố gắng học tập để khẳng định 

mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phụ nữ phải cố gắng học tập mọi lúc, 

mọi nơi, bởi lẽ chỉ có tự nâng cao trình độ, trí tuệ của mình thì mới có thể đảm 

đương được mọi công việc mà Đảng và Nhà nước giao "Phụ nữ lại càng cần phải 

học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để 

xứng đáng mình là phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử"(17). Nhận 

thức được những khó khăn của phụ nữ trong việc tham gia lãnh đạo, quản lý, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh luôn cổ vũ, khuyến khích phụ nữ phấn đấu không ngừng, đồng 

thời kêu gọi phụ nữ phải đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Thứ tư, phát triển các dịch vụ về gia đình. 

Lãnh đạo, quản lý là một loại lao động chất lượng cao, đòi hỏi nhiều trí tuệ 

và chất xám. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, điều kiện để 

người phụ nữ có thể tham gia vào nền sản xuất xã hội là làm công việc nhà ít đi. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh điều này bằng thực tế ở Liên Xô: "Chị em 

Liên Xô trong gia đình thì không bận bịu với việc chăm lo con mọn và hui hút với 

việc bếp núc. Ngoài xã hội thì thật sự bình đẳng với đàn ông, gánh vác mọi công 
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tác chính trị, kinh tế, văn hóa… trong ngành giáo dục và ngành y tế, cán bộ phụ nữ 

đã nhiều hơn cán bộ đàn ông"(18). Do đó, để phụ nữ có thể phát huy hết khả năng 

của mình trong việc lãnh đạo, quản lý phải phát triển tốt các dịch vụ về gia đình 

như nhà trẻ, bếp ăn… góp phần giải phóng phụ nữ khỏi một số công việc nhà. Bởi 

lẽ, trong điều kiện phụ nữ không thể giảm bớt công việc gia đình sẽ không có điều 

kiện cống hiến cho công việc lãnh đạo, quản lý một cách tốt nhất. "Muốn cho 

người mẹ sản xuất tốt thì cần tổ chức tốt những nơi giữ trẻ và những lớp mẫu 

giáo"(19); "Nên cố gắng tổ chức những nhà ăn công cộng cho tốt để giải phóng 

phụ nữ ra khỏi bếp núc"(20). 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức rõ tầm quan 

trọng của công tác cán bộ nữ, đã có nhiều chế độ, chính sách nhằm phát huy khả 

năng của phụ nữ trong việc lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ vẫn 

còn nhiều hạn chế, vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý chưa được phát huy 

tương xứng với tiềm năng cũng như yêu cầu phát triển của đất nước. Công tác cán 

bộ nữ còn tồn tại những hạn chế là do chúng ta chưa thực hiện đúng và có hiệu quả 

những giải pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Vì vậy, để phát huy hết khả 

năng, trí tuệ của phụ nữ trong việc lãnh đạo, quản lý, chúng ta cần quán triệt việc 

học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nữ và nghiêm túc thực hiện 

trong thực tiễn. 

ThS. Hà Thị Thùy Dương  
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