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Phong trào thi đua Hai giỏi“Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân
viên chức - người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm
1989, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cụ thể hóa thành
phong trào thi đua Hai giỏi“Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.
Thời gian qua, Ban Nữ công- Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ đã quan tâm
quán triệt và khuyến khích nữ viên chức, người lao động (VC, NLĐ) tích cực đăng ký
thi đua Hai giỏi. Qua phong trào, nhiều nữ VC, NLĐ đã được xét công nhận danh hiệu
thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”. Tuy nhiên, thi đua Hai giỏi không chỉ là
phong trào, không chỉ là danh hiệu hay những tấm giấy khen được cơ quan, tổ chức
trao tặng, được đồng nghiệp khen ngợi mà nó chính là cuộc sống thực mà mỗi người
đã phấn đấu xây dựng và có được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống hàng ngày tại cơ
quan và gia đình.
Trong xã hội, dù mỗi người có trình độ, công việc, chức vụ, thu nhập… khác
nhau nhưng có một điểm chung là ai cũng khát khao và mơ ước có được một gia đình
yên ấm, hạnh phúc. Để có được gia đình hạnh phúc cần sự quan tâm, vun vén của tất
cả các thành viên trong gia đình và nhất là vai trò của người phụ nữ trong gia đình, do
đó nữ VC, NLĐ cần “đảm việc nhà” để có được hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình có nhiều
chức năng trong đó 04 chức năng cơ bản là chức năng tái sản xuất ra con người; chức
năng nuôi dưỡng, giáo dục; chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng; chức năng thỏa
mãn nhu cầu tâm, sinh lý, duy trì tình cảm gia đình. Chúng ta phấn đấu thực hiện tốt 04
chức năng này sẽ là cơ sở vững chắc nắm giữ được chìa khóa của ngôi nhà hạnh phúc.

Thứ nhất, thực hiện tốt chức năng tái sản xuất ra con người
Sinh con là chức năng đặc thù của gia đình, là thiên chức của người phụ nữ.
Chức năng này không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm, sinh lý của cá nhân, duy trì nòi giống
gia đình, mà còn xuất phát từ nhu cầu xã hội, đáp ứng sức lao động và duy trì sự tồn
tại của xã hội.
Nữ VC, NLĐ cần tìm hiểu và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước về dân số, hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới…; các kiến
thức về chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé để có thể sinh ra em bé khỏe và tạo điều kiện
cho bé phát triển một cách tốt nhất. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII (01/2021), Đảng ta xác định chủ trương “chuyển trọng tâm chính sách dân số từ
kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển”, thực hiện chỉ tiêu: mỗi phụ nữ trong
độ tuổi sinh đẻ có 2,12 con, tức là tạo điều kiện để đảm bảo mức sinh thay thế và đến
năm 2025 đạt tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái nhằm bảo đảm cân
bằng giới tính1. Với trường hợp phụ nữ không muốn kết hôn, hiếm muộn, hoặc gia đình
có điều kiện, có thể nhận nuôi con nuôi thì cần đầu tư chăm sóc cho con nuôi phát
triển thật tốt. Trường hợp không có con, không nhận con nuôi thì nữ VC, NLĐ sẽ tập
trung thực hiện tốt các chức năng khác.
Thứ hai, thực hiện tốt chức năng nuôi dưỡng, giáo dục
Nuôi dưỡng, giáo dục gia đình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm hình thành thể
chất, nhân cách ở trẻ em cho đến suốt cuộc đời. Đặc biệt, qua hoạt động nuôi dưỡng, dạy
dỗ đó cũng góp phần củng cố nhân cách ở người lớn, lưu giữ văn hóa gia đình, dân tộc.
Nữ VC, NLĐ cần có kiến thức cơ bản, tương đối toàn diện về mọi mặt, văn hóa,
dinh dưỡng, khoa học, giới tính, tâm sinh lý,… trong đó, quan trọng là cần có phương
pháp giáo dục. Chẳng hạn, lúc con còn nhỏ, thay vì bật nhạc cho con ngủ thì chúng ta
có thể thuộc và hát vài bài hát ru đơn giản; hay khi con lớn, chúng ta có thể dạy con
bằng chính tấm gương mẫu mực của bản thân,... Cho con ăn ngon, mặc đẹp, tạo điều
kiện cho con học tập; chúng ta có thể vừa làm mẹ vừa làm bạn để gần gũi, lắng nghe,
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chia sẻ với con, dạy con cách đối nhân xử thế… Cần phải kết hợp chặt chẽ giữa môi
trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội để nuôi dưỡng - giáo dục con thật tốt
để con được lớn- khôn trong môi trường lành mạnh, tốt đẹp.
Thứ ba, thực hiện tốt chức năng kinh tế và tổ chức tiêu dùng
Cùng với việc tạo ra thu nhập và vun vén tiêu dùng tiết kiệm, hợp lý, có tích lũy,
chúng ta còn cần phải tạo ra những điều kiện cho các thành viên trong gia đình được
nghỉ ngơi, hưởng thụ, tiêu dùng những thành quả lao động và được chăm sóc, quan tâm
lẫn nhau nhiều hơn. Chức năng này, cũng thể hiện trên nhiều mặt và có những việc rất
đơn giản như mỗi ngày chúng ta tính xem hôm nay ăn món gì, đi chợ mua gì và chi
bao nhiêu tiền, sao cho đảm bảo vừa tiết kiệm, vừa đủ dinh dưỡng, vừa hợp khẩu vị
các thành viên trong gia đình. Có câu“Con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là
đi qua bao tử”- người chồng sẽ rất hài lòng với bữa cơm hợp lý, ấm áp vừa đảm bảo
túi tiền vừa giữ được lửa gia đình.
Thứ tư, thực hiện tốt chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm, sinh lý, duy trì tình cảm
gia đình
Gia đình là nơi thể hiện tình cảm sâu sắc nhất, là chỗ dựa tinh thần, tạo ra khả
năng thực tế để gia đình có được hạnh phúc. Đôi khi, tình cảm của các thành viên rạn
nứt, không còn cảm xúc, không có sự quan tâm, thì đó chỉ là hình thức chứ không là tổ
ấm thật sự.
Sự quan tâm, chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình vừa là nhu cầu tình
cảm, vừa là trách nhiệm, đạo lý lương tâm của mỗi người. Nữ VC, NLĐ cần luôn giữ
gìn và trau dồi cho bản thân về tri thức, sức khỏe, nhan sắc,... Đồng thời, cần có hiểu
biết về tâm sinh lý liên quan giới tính, lứa tuổi, sở thích riêng, những “nhu cầu chính
đáng” của các thành viên trong gia đình. Biết lắng nghe, ứng xử khéo léo, dịu dàng để
cùng chia sẻ, động viên, ứng xử, phối hợp kịp thời nhằm tổ chức, xây dựng gia đình
hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Chẳng hạn,
“Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê”; đối xử tốt với cha mẹ ruột,
cha mẹ chồng, con cái, anh em, dòng họ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói“ Quan tâm đến gia đình là đúng… gia đình tốt
thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ
nghĩa xã hội là phải chú ý xây dựng hạt nhân cho tốt1. Ngày 04/5/ 2001, Chính phủ
nước ta đã quyết định chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm
tôn vinh giá trị gia đình Việt. Ngày nay, tích cực đăng ký và cụ thể hóa phong trào thi
đua hai giỏi, nữ VC, NLĐ trường Đại học Cần Thơ phấn đấu“đảm việc nhà” thực hiện
tốt các chức năng, xây dựng “gia đình bình an, xã hội hạnh phúc”. Qua đó, tạo hậu
phương vững chắc để phấn đấu“giỏi việc trường”, khẳng định bản lĩnh và vị thế của
người phụ nữ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển trong
bối cảnh hội nhập và tự chủ đại học.
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