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Mọi người đều biết 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam, thế nhưng không phải ai 

cũng hiểu tường tận lịch sử ra đời của ngày này. 

 

 
 

Lịch sử ngày 20/10 
Trước đây, người phụ nữ Việt Nam đã là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên 

cường dũng cảm, là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh. Ngoài ra, họ còn là 

những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng 

của dân tộc anh hùng. 

Từ những năm 1927, những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút 

đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công hội đỏ, Nông hội đỏ, các nhóm tương tế, tổ học 

nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ. Từ đó, hàng loạt cuộc đấu tranh tại 

các địa phương có sự tham gia của hàng ngàn chị em phụ nữ. 

Đến ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên 

của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ Việt Nam là lực 

lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, 

gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. 

Đảng đặt ra mục tiêu, phụ nữ Việt Nam phải tham gia các đoàn thể cách mạng 

(công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp 

phụ nữ tham gia cách mạng. 

Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện quan 

trọng này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 20/10 hàng năm làm 

ngày kỷ niệm và tôn vinh toàn thể phụ nữ Việt. 
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Ngày 20/10 có ý nghĩa đặc biệt.  

Ý nghĩa ngày 20/10 
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là ngày đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn 

thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, 

động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất 

nước. 

Đây cũng chính là lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu 

cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ 

máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng. 

Ngày nay, tổ chức Phụ nữ Liên hiệp Hội ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ 

Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có 

lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. 

Ngày nay, hoạt động chào mừng ngày 20/10 tại Việt Nam được chú ý một cách 

khá đặc biệt, nhiều chương trình văn nghệ được tổ chức và đặc biệt là thị trường quà 

tặng cho phụ nữ rất phong phú và đa dạng. 
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