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Từ bao đời nay, khi nói đến trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. 

Người ta luôn dành những mỹ từ đẹp nhất tôn vinh nét đẹp nét đẹp truyền thống, thướt 

tha trong tà áo dài duyên dáng chứa đựng tinh hoa và nét đẹp văn hóa của người Việt 

Nam là niềm tự hào của dân tộc.  

Nét đẹp đó được giữ gìn và gói trọn giữ nguyên trong sự uyển chuyển gợi cảm kín đáo 

mà chẳng có loại trang phục nào thay thế được trở thành  một phần tất yếu trong mỗi 

phụ nữ Việt, là đặc trưng cho một quốc gia có người phụ nữ chịu thương chịu khó, 

luôn có đức hi sinh. Là trang phục kiêu hãnh của người Việt Nam là biểu tượng của 

trang phục Việt. 

 

Cùng với dòng chảy thời gian và thăng trầm của lịch sử chiếc áo dài dù vẫn luôn gắn 

bó và đồng hành là trang phục không thể thiếu trong mọi sự kiện quan trọng là minh 

chứng cho Lịch sử ,sự trường tồn của Việt Nam trở thành quốc phục của đất nước. Với 

hơi thở hiện đại áo dài được cách tân từ kiểu dáng đến chất liệu cho phù hợp tính chất 

công việc của người mặc chính thế áo dài ngày càng được phụ nữ Việt mặc nhiều hơn 

trong đời sống từ những sự kiện , nghi lễ trang trọng đến công sở , cơ quan làm việc 

tạo nên sự tự tin và vững trãi hơn khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống. Việc mặc 

áo dài không chỉ để làm đẹp mà còn là ý thức dân tộc là trách nhiệm kế thừa giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc. 



Cũng vì lẽ đó mà Công đoàn Khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên tích cực 

hưởng ứng tuần lễ áo dài do đoàn chủ tịch trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

phát động. Tất cả điều xuất phát từ lòng tự hào với một trong những di sản văn hóa 

quý báu của dân tộc. Theo đó công đoàn khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

phát động cán bộ giảng viên, nữ đoàn viên mặc áo dài khi đến cơ quan, trên giảng 

đường và khi tham gia các hoạt động của trường trong tuần lễ phát động trong tháng 3 

và các thời điểm khác trong năm nhằm góp phần nhân rộng lan tỏa, quảng bá nét đẹp 

tà áo dài Việt Nam với bạn bè thế giới.  

 

 

Trong tuần lễ phát động, đặc biệt vào ngày 08/03 toàn bộ giảng viên cùng cán bộ tại 

công đoàn các cô đều vui vẻ và phấn khởi hưởng ứng phong trào trong trang phục áo 

dài đa sắc màu và tươi trẻ. Tận dụng thời gian nghỉ trưa trong tà áo thướt tha đã ghi lại 

nhiều khoảnh khắc hạnh phúc và nụ cười ngọt ngào như bừng sáng lên trong từng ánh 

mắt là một niềm kiêu hãnh tự hào với nét đẹp Á Đông. 

 

 

 

 

 

 



Một số hình ảnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” của Công đoàn Khoa Môi trường và 

Tài nguyên Thiên nhiên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Có thể nói tuần lễ áo dài là hoạt động hết sức ý nghĩa với nữ công đoàn Khoa Môi 

Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên   hoạt động  là dịp tôn vinh giá trị truyền thống 

của áo dài trong đời sống xã hội cũng như nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua đó 

gửi gắm  thông điệp ý nghĩa về  bản sắc văn hóa Việt đến bạn bè thế giới  là cơ hội để 

bày tỏ tình yêu với áo dài mà chắc có lẽ chẳng có một loại trang phục nào thay thế 

được.  


