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VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ  

TRONG XU THẾ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC 

 

Từ những câu hỏi của cuộc sống 

Tôi là một giáo viên giảng dạy môn Tâm lý học, do tính chất công việc 

chuyên môn, thỉnh thoảng tôi có làm công việc tư vấn tâm lý cho một số đối tượng. 

Trong tuần này tôi có nhận được hai lá thư của hai người quen, họ nhờ tôi giúp họ 

giải quyết việc gia đình. Một anh là cán bộ cơ quan nhà nước, thường đi công tác 

xa, hai vợ chồng đang chờ toà xử ly hôn. Anh cho rằng mọi việc đều do vợ anh quá 

cứng đầu, không biết vâng lời chồng, lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Anh khẳng 

định “Phụ nữ làm sao hơn đàn ông được chứ!”. Đã vậy còn không biết quản lý, 

chăm sóc gia đình, không chịu bớt việc cơ quan để tập trung vào việc nhà. Hai vợ 

chồng khác biệt quan điểm nên thường cãi nhau luôn và kết quả là….  

Lá thư thứ hai tôi nhận được từ một chị bạn làm việc trong lĩnh vực nghệ 

thuật và là một người khá tài năng. Chị này thì đã ly hôn rồi. Trước đây có lần chị 

ấy đã hỏi tôi “Liệu có phải phụ nữ thành đạt trong công việc khó có thể có hạnh 

phúc gia đình?”. Còn lần này chị đang băn khoăn khó xử một điều: người chồng cũ 

đang gây áp lực về đứa con trai của hai người để níu kéo chị quay lại sau khi anh 

này vừa ly thân với người vợ sau. Chị hỏi tôi “Vì con mà quay về khi biết chắc cuộc 

sống không lối thoát hay là lựa chọn cho mình một hạnh phúc riêng tư?”.  

Như vậy, có thể thấy những thay đổi về kinh tế - xã hội diễn ra gần đây mặc 

dù đã có tác động lên cả nam giới và phụ nữ nhưng những suy nghĩ, quan điểm, thái 

độ của con người trong xã hội về vấn đề giới  và vai trò vị trí của người phụ nữ 

dường như còn mơ hồ, chưa rõ nét. Quả là những câu hỏi trên không dễ trả lời cho 

mỗi cá nhân, nhưng điều làm tôi đặc biệt quan tâm là: Như vậy, xã hội, nam giới và 

bản thân người phụ nữ cần phải xác định cho rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã 

hội Việt Nam hiện đại, nhất là trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn đất nước đang 

trong xu thế hội nhập và phát triển. Từ chỗ nhận thức đúng đắn về những vai trò 

này, hy vọng mỗi người sẽ có thể tự thân giải quyết các vấn đề tương tự như trên, 

hướng đến hạnh phúc của người phụ nữ, từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn 

minh có sự bình đẳng về giới. 

Vai trò vốn có của người phụ nữ 

 Trong lịch sử loài người từ trước đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một bộ 

phận quan trọng trong đội ngũ đông đảo những người lao động trong xã hội. Bằng 

lao động sáng tạo của mình, phụ nữ đã góp phần làm giàu cho xã hội, làm phong 

phú cuộc sống con người. Phụ nữ luôn thể hiện vai trò không thể thiếu của mình 

trong các lĩnh vực đời sống xã hội, cụ thể là: 

- Trong lĩnh vực hoạt động vật chất, phụ nữ là một lực lượng trực tiếp sản 

xuất ra của cải để nuôi sống con người. Không chỉ tái sản xuất ra của cải vật chất, 

phụ nữ còn tái sản xuất ra bản thân con người để duy trì và phát triển xã hội. 
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- Trong lĩnh vực hoạt động tinh thần, phụ nữ có vai trò sáng tạo nền văn hoá 

nhân loại. Nền văn hóa dân gian của bất cứ nước nào, dân tộc nào cũng có sự tham 

gia bằng nhiều hình thức của đông đảo phụ nữ. 

- Song song với những hoạt động góp phần sáng tạo ra mọi của cải vật chất 

và tinh thần, phụ nữ còn tích cực tham gia đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng 

dân tộc, vì sự tiến bộ của nhân loại. 

 Vai trò của phụ nữ Việt Nam … 

Trong buổi tiếp các trưởng đoàn dự cuộc họp Mạng lưới lãnh đạo nữ lần thứ 

11 (WLN) của diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra 

vào tháng 9 – 2006 tại Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định, Ðảng, Nhà 

nước và nhân dân Việt Nam nhận thức rõ về vai trò của phụ nữ trong phát triển và 

hội nhập quốc tế. Chủ tịch nêu rõ: "Ở Việt Nam, vai trò của phụ nữ rất quan trọng. 

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phụ nữ tham gia rất tích cực trong nhiều 

hoạt động. Trong thời kỳ hòa bình và xây dựng đất nước, phụ nữ giữ cương vị lãnh 

đạo ở mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật.... Vai trò của phụ nữ hoàn 

toàn xứng đáng với tám chữ vàng mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân dành tặng: Anh 

hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". 

 … Trước khi đặt chân sang thế kỷ 21 … 

 Ở khu vực Á Đông, hiếm có dân tộc nào phụ nữ lại đóng vai trò quan trọng 

trong xã hội như ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt 

Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và 

xây dựng đất nước. Ngay từ những buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại bang xâm 

lược, bà Trưng bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù. Thế kỷ 20, qua 

hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử lại ghi nhận hàng vạn tấm 

gương phụ nữ, các chị, các mẹ không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn 

sàng chiến đấu, lao động, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình mà cả con em 

cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phụ nữ không chỉ chiến đấu anh hùng mà đã lao 

động cần cù, gian khó để vượt lên cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng 

đất nước ngày càng to đẹp và đàng hoàng hơn. Đảng, Bác Hồ phong tặng phụ nữ 

Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ 

kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đổi mới 

đất nước không chỉ là sự khích lệ, động viên mà còn là sự thừa nhận và đánh giá vai 

trò to lớn của phụ nữ Việt Nam.  

Với truyền thống đó, phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà” 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 rộng rãi vai trò 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, 

bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia phòng chống tệ nạn xã hội; thúc đẩy hoạt 

động đối ngoại nhân dân… Có thể nói, vai trò của phụ nữ Việt Nam được thể hiện 

ngày càng sâu sắc và có những đóng góp quan trọng trong thành tựu của cách mạng 

Việt Nam. 
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 … Trong xu thế hội nhập và phát triển 

Khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập với thế giới, trong công cuộc xây 

dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay, phụ nữ Việt 

Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của 

xã hội. Vai trò này đang được khẳng định một cách rõ nét hơn bao giờ hết.  

Trước hết chúng ta phải thừa nhận vị trí hết sức quan trọng của người phụ nữ 

trong gia đình. Họ có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Là 

người vợ hiền, họ luôn hiểu chồng, sẵn sàng chia sẻ những ngọt bùi cũng như 

những đắng cay cùng chồng, khiến người chồng luôn cảm thấy yên tâm trong cuộc 

sống, từ đó họ có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Không chỉ chăm sóc giúp đỡ 

chồng trong gia đình, người vợ còn đưa ra những lời khuyên thiết thực giúp chồng 

trong công việc, đóng góp vào thành công trong sự nghiệp của chồng. Là những 

người mẹ hết lòng vì con cái, họ thực sự là những tấm gương cho con cái noi theo. 

Người mẹ ngày nay còn là một người bạn lớn luôn ở bên con để hướng dẫn, động 

viên kịp thời. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể tìm thấy ở những người phụ nữ, 

người vợ, người mẹ sự yên tĩnh trong tâm hồn và sự cân bằng bình yên trong cuộc 

sống. Chính họ đã tiếp sức cho chúng ta vượt qua những khó khăn để sống một 

cuộc sống hữu ích. 

 Trong thời đại mới, bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, người phụ nữ 

còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngày càng có nhiều người trở thành 

chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động … Trong nhiều lĩnh 

vực, sự có mặc của người phụ nữ là không thể thiếu như ngành dệt, may mặc, du 

lịch, công nghệ dịch vụ … 

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh hành 

động của Hội nghị thế giới lần thứ 4 về phụ nữ tại Bắc Kinh, vai trò, vị trí của phụ 

nữ Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt.  

Hiện nay, phụ nữ Việt Nam góp một phần rất lớn vào quá trình phát triển của 

đất nước, thể hiện ở số nữ chiếm tỉ lệ cao trong lực lượng lao động. Với hơn 50% 

dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia 

vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ những chức vụ quan trọng trong 

bộ máy nhà nước. Chỉ cần điểm qua một vài con số: Hiện có tới 33,1% đại biểu nữ 

trong Quốc hội (khóa XII) - cao nhất ở châu Á và là một trong những nước có tỷ lệ 

nữ đại biểu Quốc hội cao nhất thế giới; số phụ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các 

cấp trên 20%.  

Hơn 90% phụ nữ biết đọc, biết viết. Tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%; 

thạc sĩ 33,95%; tiến sĩ 25,69%. Ngay trong giới báo chí, tỷ lệ các nhà báo nữ cũng 

ước tính tới gần 30%. Phụ nữ chiếm ưu thế trong một số ngành như giáo dục, y tế, 

và dịch vụ. Trong công tác chuyên môn, phụ nữ chiếm số đông trong các bộ môn 

văn học, ngôn ngữ, y dược, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kinh tế. Nếu tính 

tổng số giờ làm việc của nữ giới (kể cả ở nhà và bên ngoài) cao hơn rất nhiều so với 

nam giới.  
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Có tới 71% phụ nữ từ 13 tuổi trở lên là những người có thu nhập. Số hộ 

nghèo do phụ nữ làm chủ đã giảm từ 37% năm 1998 xuống còn 8% năm 2004.... 

Đây là những con số sinh động, là bằng chứng chứng minh hiệu quả của những 

chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam phát 

triển.  

Quyền của phụ nữ về kinh tế đã được nâng lên thông qua việc pháp luật quy 

định phụ nữ cùng đứng tên với nam giới trong giấy chứng nhận quyền sở hữu đất 

đai, nhà ở, và tài sản. Việt Nam cũng là một trong số ít các quốc gia đã hoàn thành 

báo cáo về tình hình thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 

với phụ nữ (CEDAW). Đặc biệt, hệ thống các ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được 

thành lập ở 45 bộ, ngành và toàn bộ 64 tỉnh, thành phố. Mạng lưới cán bộ tư vấn về 

giới hoạt động hiệu quả, hệ thống pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ 

được tăng cường, Luật Bình đẳng giới chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.  

Trong bài phát biểu tại buổi toạ đàm “Vai trò của Phụ Nữ Việt Nam Trong 

Thế Kỷ XXI” do Quỹ Phát triển Phụ Nữ Liên Hợp Quốc UNIFEM và Hội phụ nữ 

Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ của các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Chủ 

tịch Hội phụ Nữ Việt Nam Hà Thị Khiết đã tôn vinh người phụ nữ Việt Nam: 

“Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của các tầng 

lớp phụ nữ Việt Nam. Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt 

Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội, thích ứng với sự hội nhập và phát triển theo xu thế chung của 

nhân loại”.  

Như vậy có thể nói, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ 

Việt Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát 

triển của xã hội. Khi nền kinh tế của chúng ta càng phát triển, phụ nữ càng có nhiều 

cơ hội hơn. Nó phá vỡ sự phân công lao động cứng nhắc theo giới, cho phép phụ nữ 

tham gia vào nền kinh tế thị trường và khiến nam giới phải chia sẻ trách nhiệm 

chăm sóc gia đình. Nó có thể giảm nhẹ gánh nặng việc nhà cho phụ nữ, tạo cho họ 

nhiều thời gian nhàn rỗi hơn để tham gia vào các hoạt động khác. Đồng thời nó còn 

tạo ra nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ trên thị trường lao động v.v… Chính nhờ Đảng 

có sự lựa chọn đường lối đúng đắn cho sự phát triển của đất nước mà vai trò của 

người phụ nữ trong xã hội Việt Nam không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, đó 

cũng chỉ mới là những bước khởi đầu thuận lợi. Hiện thời chúng ta vẫn còn nhiều 

hạn chế cần phải được khắc phục trong vấn đề bình đẳng giới, nhất là về mặt tư 

tưởng, quan điểm của con người trong xã hội, kể cả nam giới và nữ 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 hiểu biết mơ hồ từ đó có những thái 

độ lệch lạc và không thể có cách giải quyết đúng đắn các vấn đề nảy sinh trong cuộc 

sống có liên quan đến vai trò, vị trí về giới của mình. Bà Rose Marie Greve, Giám 

đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trong buổi tọa đàm “Vai trò của Phụ nữ Việt 

Nam trong thế kỷ XXI” nói trên, đã từng nhận định: “Đã đạt được rất nhiều thành 

tựu, nhưng phía trước chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Bất bình đẳng giới vẫn 

còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo và là một trong 
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những cản trở cho sự phát triển bền vững. Người phụ nữ cần phải được bộc lộ hết 

khả năng của mình cũng như thực thi và hưởng các quyền của mình. Thiếu bình 

đẳng về giới gây cản trở cho phát triển và ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các thành 

viên trong gia đình và xã hội.  

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 

với nó là những thử thách họ cần phải vượt qua.  

Xây dựng, khẳng định và phát triển vai trò của phụ nữ Việt Nam trong 

thời kỳ mới! 

 Về phía xã hội: 

 Qua báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng thế giới: Đưa vấn đề giới 

vào phát triển – thông qua sự bình đẳng giới về quyền, nguồn lực và tiếng nói (năm 

2001), ta có thể tham khảo chiến lược ba phần mà các tác giả đã đưa ra và vận dụng 

hợp lý vào tình hình thực tế của Việt Nam, trong đó: 

 - Thứ nhất: cải cách thể chế để tạo lập quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ 

và nam giới. Cải cách pháp lý sẽ tăng cường bình đẳng giới rõ nét nhất qua: Luật 

hôn nhân gia đình, luật chống bạo hành, bạo lực, quyền về đất đai, luật lao động, 

quyền chính trị. Việc này sẽ tạo môi trường cho sự bình đẳng về cơ hội và quyền 

lực, hai yếu tố thiết yếu để đạt được bình đẳng giới trên các phương diện khác như 

giáo dục, y tế và tham gia chính trị. Điều này Việt Nam chúng ta đã và đang thực 

hiện tốt (thể hiện ở các văn bản luật đã được thông qua và có hiệu lực thi hành, tỉ lệ 

nữ đại biểu Quốc hội khóa XII là 33,1%...); cần phát huy, nỗ lực tăng tỉ lệ nữ ở Hội 

đồng nhân dân 3 cấp và các cơ quan quản lý nhà nước. Cung cấp các dịch vụ tạo 

thuận lợi cho việc tiếp cận dành cho phụ nữ, như: hệ thống trường lớp, cơ sở y tế, 

chương trình cho vay vốn… 

 - Thứ hai: Đẩy nhanh phát triển kinh tế nhằm khuyến khích tham gia và phân 

bố nguồn lực công bằng hơn. Phát triển kinh tế có xu hướng làm tăng năng suất lao 

động và tạo nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ, thu nhập cao hơn, và mức sống tốt 

hơn. Đầu tư có trọng điểm vào cơ sở hạ tầng và giảm bớt chi phí cá nhân cho phụ 

nữ khi thực hiện vai trò của họ trong gia đình sẽ có thể giúp họ có thêm thời gian để 

tham gia vào các hoạt động khác, dù là để tạo thu nhập hay làm công tác xã hội. 

Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hành của phụ nữ. Thiết kế chính 

sách thị trường lao động phù hợp, như về nghỉ đẻ, sa thải, dưỡng bệnh, nghỉ bắt 

buộc… trong việc sinh đẻ để tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tham gia công việc 

trên thị trường,  đồng thời chăm sóc gia đình. Cung cấp bảo trợ xã hội, an sinh xã 

hội phù hợp.  

- Thứ ba: Thực hiện những biện pháp thiết thực nhằm khắc phục sự phân biệt 

giới trong việc làm chủ các nguồn lực và tiếng nói chính trị.  Nhà nước nên thiết lập 

một môi trường thể chế bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng đến các nguồn lực và 

dịch vụ công cộng cho cả nam và  nữ. Tăng cường tiếng nói của phụ nữ (sử dụng 

sáng kiến, ý tưởng) trong quá trình hoạch định chính sách.  
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Ngoài ra có thể:  

- Mở rộng các quan hệ hợp tác giao lưu, vừa phù hợp với xu hướng thời đại, 

vừa chia sẻ, trao đổi được kinh nghiệm quốc tế trong việc giài quyết các vấn đề về 

giới, đồng thời lại mở ra nhiều cơ hội học tập, làm việc cho phụ nữ. Tạo điều kiện 

trao đổi cởi mở các ý tưởng với phụ nữ, nâng cao tính minh bạch trong hoach định 

chính sách.  

- Triển khai giáo dục vấn đề về giới, bình đẳng giới và phát triển phổ biến 

trong xã hội.  

- Phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ, nhất là ở cơ sở.  

Các chiến lược này không chỉ có thể vận dụng vào quản lý xã hội ở cấp vĩ mô 

mà cón có thể vận dụng cụ thể vào hoạt động quản lý ở từng cơ sở. 

 Về phía cá nhân người phụ nữ: 

Mỗi thời kỳ có những cơ hội và yêu cầu mang tính lịch sử, muốn có thể 

khẳng định và phát huy vai trò của mình, bản thân người phụ nữ trước hết phải ý 

thức được đầy đủ vai trò về giới của mình, mới có thể nắm bắt được những cơ hội, 

cùng với xã hội, hướng tới cách ứng xử bình đẳng giới. Muốn vậy, phụ nữ hiện đại 

cần nỗ lực nhiều mặt:  

- Có tri thức, văn hoá. Chúng ta đang hướng tới phát triển nền kinh tế tri thức, 

phụ nữ khi có tri thức sẽ có bản lĩnh hơn và có nhiều cơ hội lựa chọn hơn trong 

cuộc sống. Chẳng hạn như khi công nghệ thông tin phát triển, nhiều công việc yêu 

cầu sử dụng máy tính tăng lên, đây sẽ là cơ hội tốt cho những phụ nữ biết sử dụng 

vi tính nhưng lại sẽ trở thành rào cản cho những người không biết sử dụng. 

- Có ý thức cầu tiến, độc lập 

- Sống có mục đích 

- Có khả năng giao kết thân thiện. Một số nghiên cứu hiện nay thừa nhận mối 

quan hệ giữa sự tham gia tích cực của phụ nữ vào đời sống xã hội với sự giảm bớt 

mức độ tham nhũng 

- Có kỹ năng sống: tự tin, sáng tạo, biết hoạch định kế hoạch, biết đối mặt với 

áp lực, biết chăm sóc bản thân … 

Để có được những điều này phụ nữ nên chịu khó học hỏi ở nhà trường, các tổ 

chức, đội nhóm, nhà văn hóa, câu lạc bộ…Tích cực tham gia vào các hoạt động xã 

hội để tích lũy tri thức và kinh nghiệm sống. Mở rộng các mối quan hệ giao lưu 

giao tiếp trong xã hội. Tạo thói quen suy nghĩ tích cực,  sẵn sàng chia sẻ, siêng năng 

lao động, rèn luyện và chăm sóc sức khoẻ cho bản thân. 

Người phụ nữ Việt Nam hiện đại trong thời kỳ mới nếu được sự hỗ trợ tích 

cực từ phía khách quan, cùng với những nỗ lực chủ quan sẽ có cơ hội đóng góp 

ngày càng nhiều cho xã hội, tạo vị thế cho bản thân. Và hi vọng là họ sẽ không còn 

gặp những trở ngại về giới trong việc tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc do 

những quan điểm không phù hợp nào đó, không còn phải băn khoăn trăn trở trong 
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sự lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, không còn gặp những rào cản không cần 

thiết từ các chính sách xã hội. Phụ nữ – dù trong thời đại nào cũng luôn có những vị 

trí không thể thay thế. “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh 

sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ” (Victor Hugo). 

Th.s. Lê Thị Linh Trang  

http://www.haugiang.gov.vn 


