
BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Kỉ niệm 110 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 

ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3 

1. Lịch sử ngày 8-3  

Bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. 

Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn 

và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân 

Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền 

lợi. 

Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York 

đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa 

Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909. 

Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ 

nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội 

nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những 

phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế 

Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 giờ”, “Việc 

làm ngang nhau”, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”. 

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế 

giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, 

dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. 

Ở Việt Nam, ngay từ xa xưa, hình ảnh mẹ Âu Cơ - người mẹ đầu tiên của dân tộc ta - đã ý 

thức được “quyền bình đẳng giới” trong trách nhiệm cùng chồng dựng nước. Kế đến là hai vị Nữ 

tướng đầu tiên của dân tộc: Hai Bà Trưng, đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống lại kẻ thù xâm 

lược, bắt đầu ghi những trang sử hào hùng về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống đó, trải dài trang sử dân tộc hàng ngàn năm 

dựng nước và giữ nước, người phụ nữ Việt Nam luôn tôi rèn và khẳng định mình trong 8 chữ 

vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. 

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống tốt đẹp của 

giới mình, phụ nữ ngày càng phấn đấu rèn luyện, học tập, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước 

và có rất nhiều phụ nữ nổi danh trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại 

giao… Họ đã khẳng định được vị trí, uy tín, thương hiệu của mình trong khu vực và quốc tế; tự 

hào sánh vai cùng chị em phụ nữ các nước tiên tiến trên thế giới.  

2.  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh 

hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất 

Việt. 

Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. 

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt 

của các Lạc hầu, Lạc tướng, của những người yêu nước ở khắp các thị quận và đông đảo lực 

lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa. 
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Được sự ủng hộ đông đảo của các lực lượng, Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lan rộng 

khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi, đập tan 

chính quyền đô hộ, buộc tướng Tô Định phải cải trang, cắt tóc, cạo râu trốn về nước. 

Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn làm 

vua. Bà lên ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương; đóng đô ở Mê Linh (huyện Mê Linh – tỉnh 

Vĩnh Phúc ngày nay). 

Năm 42, nhà Hán lại kéo quân sang xâm lược nước ta. Hai Bà lại một lần nữa ra quân, phất cờ 

khởi nghĩa, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, do chênh lệch thế lực với địch quá lớn nên cuộc khởi 

nghĩa chỉ kéo dài 2 năm. Hai Bà đã hy sinh anh dũng để bảo vệ dân tộc. 

Thắng lợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể 

hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng 

cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Phát huy truyền thống đó nữ  học sinh trường ta thì sao? 

Số lượng hs nữ chiếm 53% tổng học sinh toàn trường. Bên cạnh các bạn nam thì các bạn nữ cũng  

rất năng nổ tích cực trong mọi hoạt động. Vui mừng trước những thành quả mà các em đã đạt 

được, tôi mong rằng tất cả các em tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình; đoàn kết, tương trợ lẫn 

nhau; năng nổ, sáng tạo, nhiệt tình trong mọi hoạt động để góp phần cùng tập thể trường THPT 

Lộc Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

3. Ngày quốc tế hạnh phúc. 

- Khởi thủy 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan là Vương quốc được 

đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, 

môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Từ những năm đầu tiên của thập kỷ 

70 thế kỷ XX, Bhutan là quốc gia đã ghi nhận vai trò của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập 

quốc gia bằng việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội.  

Ngày Quốc tế Hạnh phúc còn khởi nguồn từ nhu cầu về một cách tiếp cận tăng trưởng kinh 

tế cân bằng, hợp tình hợp lý hơn, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, xóa nghèo và phấn đấu vì 

hạnh phúc và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người và xuất phát từ nguyện vọng mỗi người hãy 

chọn cho mình một quan niệm đúng về hạnh phúc, quan tâm đến vấn đề cốt lõi nhất trong sự tồn 

tại là làm sao tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, làm lan tỏa những điều tốt đẹp nhất 

trên khắp hành tinh xanh. 

- Ấn định 

Ngày này được Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chính thức công bố tại một hội nghị 

của Liên hợp quốc vào ngày 28 tháng 7 năm 2012. Việc Liên hợp quốc chọn ngày 20 tháng 3 là 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc xuất phát từ nguyên nhân đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt 

trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau và người ta 

cho đó là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân bằng 

giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực từ đó ngày này được cho 

là sẽ truyền tải thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh 

phúc. Ban Ki-moon cũng tranh thủ nhân đó kêu gọi công dân tất cả các nước cam kết giúp đỡ 

những người xung quanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của nhân loại bằng tình 
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yêu thương làm lan tỏa hạnh phúc và giúp chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn để khi 

tham gia làm việc thiện, bản thân chúng ta cũng nhận lại những điều tốt lành.  

Ngày Quốc tế Hạnh phúc sau khi công bố đã được nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ. Đến 

nay, đã có 193 quốc gia thành viên hưởng ứng và cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực 

nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại 

hạnh phúc cho người dân. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tích cực trong việc hưởng 

ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc.  

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc do Liên Hiệp Quốc phát động. Ngày 26 tháng 12 năm 

2013, Thủy tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.  Năm 2014, lần đầu 

tiên Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc với chủ đề Yêu thương và chia sẻ  đem thông 

điệp tới mọi người hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong dòng tộc, trong mỗi 

cộng đồng, giữa những người bạn, người đồng chí, trong mỗi đơn vị, cơ quan, trường học đem lại 

hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển an sinh xã hội, thực 

hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

Cuối cùng, tôi xin chúc toàn thể quý thầy cô và các em học sinh lời chúc mừng sức khỏe, hạnh 

phúc và thành đạt.  

Trân trọng cảm ơn! 

 

TM. BCH Công đoàn 

Trưởng ban Nữ công 
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