
  



I. TIN TỨC, SỰ KIỆN 

 

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội 
XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội. 

 

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết như trên, tối 23/12. Quyết 

định triệu tập Đại hội XIII được đưa ra tại hội nghị Trung ương 14, khóa 

XII, từ 14/12 đến ngày 18/12. 

Theo dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, Đại hội lần này có 

nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với 

đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. 

Đại hội XIII cũng đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; 

kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; 

bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - 

Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy 

khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn 

diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế 

kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. 



 
Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 14, khoá XII, ngày 14/12. 

Ảnh: VGP 

Hồi tháng 5/2020, hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa 

XII) thống nhất trình Đại hội XIII số lượng ủy viên Trung ương khóa 

mới khoảng 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự 

khuyết (số lượng bằng khóa XII). 

Số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới cũng "cố gắng giữ như khóa 

XII, từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người để đảm bảo 

lãnh đạo toàn diện", theo ông Nguyễn Hồng Diên, Phó ban Tuyên giáo 

Trung ương. 

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII), họp từ ngày 5/10 đến ngày 

9/10, đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính 

thức và dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. 

Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) đã xem xét, thông qua nội 

dung các dự thảo Văn kiện để hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII 

của Đảng; đồng thời, thống nhất cao trong việc bỏ phiếu biểu quyết giới 

thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. 

 



Tỉnh đoàn Quảng Nam nhận cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2020  

 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khóa XI vừa 

diễn ra chiều 6/1,với hình thức trực tuyến, điểm cầu Hà Nội dưới sự chủ 

trì của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội SVVN Bùi 

Quang Huy cùng 44 điểm cầu các tỉnh, thành Đoàn trên cả nước. 

Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Phước Lộc- Phó Trưởng Ban Dân 

vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương. 

 

Bàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021, các ủy viên Ban Chấp hành thống nhất cao với chủ đề công tác 

năm là: “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Các đại biểu cho rằng, 

lựa chọn chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” thể hiện rõ tính 

hành động của Đoàn, của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước, phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tham gia thực hiện, hiện thực hóa 

các mục tiêu, tầm nhìn 2025, 2030, 2045 trong dự thảo văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng ngay ở năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết. 

Lựa chọn chủ đề này không chỉ lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp 

trong thanh niên, thôi thúc các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào thanh 

niên khởi nghiệp, mà còn truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên 

tự tin trong lao động, sản xuất, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước. 

Chỉ tiêu đặt ra là: xây dựng được 5.000 mô hình, giải pháp tư vấn giúp 

đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; vận động 

đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.200.000 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 

ít nhất 10.000.000 cây xanh; hỗ trợ vay vốn ít nhất 2.500.000 tỷ đồng 

cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1.300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của 

thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 2.500.000 lượt thanh thiếu niên, 

giới thiệu việc làm cho 650.000 thanh niên; xây dựng mới ít nhất 3.000 

điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; hỗ 

trợ, giúp đỡ 1.000.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/Tin-tuc/tinh-doan-quang-nam-nhan-co-thi-dua-xuat-sac-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi-nam-2020-2579.html


1.200.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2%; 

giới thiệu 250.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 

200.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. 

 

 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN 

Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị 

  

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, việc 

lựa chọn Chủ đề công tác năm và chia thành các chặng thi đua để tổ 

chức hiệu quả các hoạt động được thể hiện rõ. Đây là phương thức phù 

hợp nếu chúng ta biết lựa chọn nhiệm vụ, công việc trong khoảng thời 

gian nhất định để tập trung con người, nguồn lực và tổ chức hoạt động 

mang lại hiệu quả cao. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 

Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những đổi mới trong nội dung, phương 

thức hoạt động của Đoàn trong năm 2020. Không chỉ linh hoạt, sáng 

tạo mà các hoạt động của Đoàn còn có chiều sâu mang lại hiệu quả tích 

cực trong tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên 

tai, bão lũ, được xã hội ghi nhận. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên ở 

tuyến đầu chống dịch, những áo xanh tình nguyện xông pha vì cộng 

đồng đã để lại dấu ấn đẹp trong xã hội. 

  



 
Điểm cầu các tỉnh, thành Đoàn 

  

Từ sự sáng tạo của năm 2020 giúp các cấp bộ Đoàn rút ra được 

nhiều bài học quý báu trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 

các nội dung, phần việc đặt ra từ đầu năm, các chỉ tiêu đều cơ bản hoàn 

thành. 

Cho rằng chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp” mang tính hiệu triệu, hướng đến mục tiêu phục hồi, phát triển 

kinh tế đất nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn 

nhấn mạnh, năm 2021 có nhiều việc lớn, bắt đầu giai đoạn phát triển 

mới của đất nước, sau Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đầu tiên thực 

hiện Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung), thực hiện bầu cử đại Quốc hội 

khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. "Đây 

là những việc rất lớn, rất quan trọng quyết định căn cơ đến chất lượng 

công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, cũng như các năm 

tiếp theo", Bí thư thứ nhất nói; đồng thời lưu ý, cán bộ Đoàn cần nâng 

cao chất lượng đào tạo, tự đào tạo, tự học, khả năng tiếp cận với thực 

tiễn và đời sống thanh niên nếu không cán bộ Đoàn sẽ tụt hậu với thanh 

niên và đời sống xã hội. 

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã vinh dự được Trung ương 

Đoàn trao tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2020. 
 



 

Quảng Nam nhận bằng khen xuất sắc trong công tác Hội và 

phong trào Thanh niên năm 2020 

 

 
 

Chiều ngày 7/01/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung 

ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ tư, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

với hình thức trực tuyền (Điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội và 53 điểm 
cầu tại các tỉnh, thành phố). Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất 

Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh 

Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN 
Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị. 

   
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; các 

anh, chị là Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung 

ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ 

nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho 

biết, năm 2020 là năm có nhiều biến động trong công tác Hội và phong 

trao thanh niên do dịch Covid – 19, thiên tai, mưa lũ. Đây cũng là năm 

mà tổ chức Hội các cấp đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo và đạt được 

nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ tại các phong trào, chương trình như: 

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; Chương trình "Đồng hành với thanh 



niên lập thân, lập nghiệp"; Chương trình "Xây dựng Hội LHTN Việt 

Nam vững mạnh"... 

Cũng theo anh Tuấn, năm qua những chủ trương mới, khó được 

xác lập tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII 

được triển khai với kế hoạch đề án cụ thể. Trong đó có việc chăm lo 

đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, nhiều tỉnh 

đã làm tốt, đặc biệt những tỉnh thành phố có đông đối tượng này. Có 

nơi không chỉ chăm lo hỗ trợ đồng hành với thanh niên mà còn phát huy 

được đối tượng này. Đặc biệt, tổ chức Hội đã có mô hình cách tiếp cận 

mới để hướng đến đối tượng thanh niên yếu thế, đặc thù; có hoạt động 

nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình trẻ âm no hạnh phúc và 

phòng tránh tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… “Đây việc rất quan 

trọng bởi muốn xây dựng Việt Nam hùng cường không chỉ là làm cách 

mạng 4.0. Nếu chất lượng dân số không được nâng cao thì không có thế 

hệ thanh niên khỏe mạnh về trí tuệ, tầm vóc để đủ gánh các trách nhiệm 

và hội nhập thì làm sao đất nước hùng cường được”, anh Tuấn nhấn 

mạnh. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cách làm phong trào Tôi yêu tổ 

quốc tôi năm nay hết sức sáng tạo chia ra các chặng phù hợp với từng 

giai đoạn, có sức hiệu triệu lớn với số lượng tương tác cao trên mạng 

xã hội. “Từ các kết quả đó rút bài học gì để chuyển đổi hoạt động phù 

hợp với thục tiễn với thanh niên”, anh Tuấn đề xuất. 

Tuy nhiên anh Tuấn cho rằng, nhìn lại năm qua có 6 chỉ tiêu không 

hoàn thành, trong đó có những yếu kém cố hữu như: quản lý hội viên; 

chuyển đổi mô hình tổ chức chuyển động chưa cao, chưa tích cực, chưa 

có dấu ấn điển hình để nhân rộng. Đồng thời mong muốn từ hạn chế và 

thành công năm 2020 cần rút ra bài học gì để thực hiện năm 2021. 



 
Quang cảnh điểm cầu Trung ương tại Hà Nội. 

Với chủ đề công tác năm 2020 là “Tôi yêu Tổ quốc tôiˮ, công tác 

Hội và phong trào thanh niên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Các cấp bộ Hội đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, hoạt động 

ý nghĩa, thiết thực hướng đến tuyên truyền, vận động hội viên, thanh 

thiếu niên thể hiện tinh thần yêu nước bằng những việc làm cụ thể, phát 

huy sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, thu hút đông đảo hội 

viên, thanh niên tham gia, nổi bật là các hoạt động chung tay phòng, 

chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Trong đó, các cấp bộ Hội đã tổ chức 

các hoạt động thiết thực tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc 

tôi”, đã tổ chức được 413 hoạt động cấp tỉnh, 2385 hoạt động cấp huyện 

37.974 hoạt động cấp cơ sở, thu hút 3.827.042 lượt hội viên, thanh niên 

tham gia. 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội cũng tổ chức hơn 30 ngàn họat động 

đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thu hút 90.4842 lượt hội viên, 

thanh niên tham gia với tổng kinh phí hoạt động là hơn 2,5 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Các cấp bộ Hội tổ chức được 12.829 hoạt động tuyên truyền, 

trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng đấu tranh với các luận điệu 

xuyên tạc cho 1.769.734 hội viên, thanh niên. Tiêu biểu như: Hà Nội, 



TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Nam. Đồng Nai, 

Bình Thuận... 

Trong công tác đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghề 

nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và rèn luyện bản thân. Các cấp bộ Hội đã 

tổ chức được 1.908 hoạt động, thu hút 241.081 lượt hội viên, thanh niên 

tham gia, trao tặng 2.008 tủ sách cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo. Các cấp bộ Hội quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp: thành lập và phát triển mạng lưới thành viên 

các Câu lạc bộ “Trang trại trẻ”, Câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”; 

vận hành hiệu quả quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tỉnh, thành 

phố; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao vốn khởi nghiệp, hỗ trợ 

giống vật nuôi, cây trồng… Trong đó, đã tổ chức được 554 chương trình 

giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với 64.529 lượt hội viên, 

thanh niên tham gia 199 hoạt động kết nối các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, 

các nhà đầu tư khởi nghiệp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên 

872 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ với tổng kinh phí là hơn 100 tỷ đồng. 

Tổ chức 724 hoạt động tập huấn khởi nghiệp cho 76.833 lượt hội viên, 

thanh niên. Tổ chức 832 hoạt động tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho 

117.240 lượt hội viên, thanh niên. Tổ chức 59 hoạt động tôn vinh, tuyên 

dương 691 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, doanh nhân trẻ tiêu 

biểu; Tổ chức Hội thành lập mới 336 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp 

với 27.179 hội viên, thanh niên tham gia. Hỗ trợ được 1.400 ý tưởng 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. 

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được các cấp bộ Hội tổ 

chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên 

tham gia, tiêu biểu như các hoạt động “Tình nguyện Mùa Đông”, “Xuân 

Tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm 

theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”… Triển khai chương 

trình “Triệu bữa cơm” với thông điệp “Trao bữa cơm, trao yêu thương” 

với gần 510.000 “bữa cơm” trị giá gần 7.8 tỷ đồng tại các tỉnh, thành 

phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 

Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Hậu Giang trao tặng đến tay 

người dân. 

Các hoạt động đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể 

chất và đời sống văn hóa tinh thần được triển khai rộng khắp. Trong đó, 



Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình “Những bước 

chân vì cộng đồng” kêu gọi Hội viên, thanh niên đi bộ hoặc chạy bộ 

hàng ngày rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất và gây quỹ xây dựng 

Công trình Nhà văn hoá cộng động tại 16 địa bàn dân tộc thiểu số rất ít 

người. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát 

triển kỹ năng trong cuộc sống được tổ chức đa dạng thông qua xây dựng 

chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức 

cho cán bộ Hội về kỹ năng xã hội; tổ chức các lớp huấn luyện, trại huấn 

luyện kỹ năng xã hội cho cán bộ, hội viên, thanh niên. Các cấp bộ hội 

tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về 

kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, 

tạo môi trường để thanh niên rèn luyện kỹ năng thông qua các phong 

trào, chương trình, các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội, các cấp bộ Hội duy trì với 

3.275 tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh 

nghiệp ngoài Nhà nước; 7.154 tổ chức Hội trong khu vực thanh niên 

dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; 3.435 tổ chức Hội trong các 

khu đô thị mới, khu chung cư. 

Với chủ đề công tác năm 2021 là “Thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp”, các cấp bộ Hội sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp 

tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII; triển 

khai phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”; triển khai các hoạt động hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tạo lập môi trường thuận lợi để 

thúc đẩy, đồng hành với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp; Củng 

cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở 

Hội; xây dựng và phát triển tổ chức Hội, các câu lạc bộ, chi hội, tổ, đội, 

nhóm thanh niên theo nhu cầu và thành phần thanh niên; tiếp tục củng 

cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành 

viên tập thể; chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp 

ngoài Nhà nước; tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên các dân tộc, 

thanh niên tôn giáo và các thành phần thanh niên đặc thù; đề xuất các 

giải pháp, mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người dân 

và thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt, dịch bệnh… 



 

 
Các đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận các mặt hạn 

chế, tồn tại trong công tác năm 2020; nhiều chương trình, hoạt động 

không được tổ chức, phải thay đổi quy mô do ảnh hưởng dịch Covid-

19; công tác kết nối, định hướng, hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình 

nguyện có nơi, có chỗ chưa chủ động, kịp thời, hiệu quả; công tác đoàn 

kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh 

niên các khu công nghiệp, chế xuất hiệu quả chưa cao... 

Phát biểu Kết luận, anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Trung ương 

Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị đã có 16 lượt ý kiến phát biểu 

của các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội, đa số các ý kiến thống nhất với 

chủ đề công tác năm 2021 là “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các 

dự thảo văn bản trình tại Hội nghị. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các anh, chị Ủy viên Ủy ban 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến vào 

các nhóm giải pháp, vấn đề đó là: tiếp tục nghiên cứu các nhóm chỉ tiêu, 

giải pháp, thiết kế nhóm chỉ tiêu sao cho thể hiện được sức trẻ trong 

phong trào; Cách thức thiết kế, chọn tuyến công việc trong triển khai 

phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” phải rõ ràng, gắn với địa chỉ cụ thể 

mang lại giá trị cho cộng đồng và có những sản phẩm có giá trị để lại 



cho cộng đồng, cho thanh niên. Phát huy tinh thần sáng tạo, cách làm 

mới của thanh niên trong triển khai các hoạt động, phong trào. 

Bên cạnh đó, cần phát huy tính chất của tổ chức Hội, cơ chế phối 

hợp giữa Hội thành viên, phát huy nguồn lực, xung kích, sáng tạo trong 

từng công việc cụ thể; phát huy một cách tốt nhất vai trò của các cá 

nhân tiêu biểu trong tổ chức Hội, lôi kéo các cá nhân này vào tham gia 

các hoạt động, nội dung của Hội để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, 

tham gia thiết kế phong trào của Hội… 

 
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có 

thành tích xuất sắc.  
Kết quả nổi bật năm 2020 là việc tổ chức Hội tham gia phòng 

chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có sự chuyển 

động nhanh, kịp thời của các tổ chức Hội thành viên như Hội Thầy 

thuốc, Hội Doanh nhân trẻ… Các bạn thanh niên, sinh viên, cán bộ 

Đoàn Hội, các chiến sĩ trẻ đã bắt nhịp nhanh tham gia cự kỳ hiệu quả, 

tham gia công việc cụ thể theo một cách rất mang màu sắc của Hội và 

đã góp vào thành công chung của đất nước năm 2020. 

Theo anh Tuấn, năm qua những chủ trương mới, khó được xác lập 

tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII được triển khai với kế 

hoạch đề án cụ thể. Trong đó có việc chăm lo đồng hành với thanh niên 



dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, nhiều tỉnh đã làm tốt, đặc biệt những 

tỉnh thành phố có đông đối tượng này. Có nơi không chỉ chăm lo hỗ trợ 

đồng hành với thanh niên mà còn phát huy được họ. Đặc biệt, năm qua 

Hội đã có mô hình cách tiếp cận mới để hướng đến đối tượng thanh niên 

yếu thế, đặc thù… 

Anh Tuấn cho biết có 5 vấn đề trọng tâm của công tác Hội năm 

2021, trong đó đầu tiên là cần tiếp tục đổi đổi mới phương thức hoạt 

động của Hội để thích ứng với tình hình xã hội và phù hợp với thời kỳ 

phát triển mới. Bên cạnh đó các cấp bộ Hội cần triển khai tuyến công 

việc tạo dấu ấn màu sắc riêng của Hội so với Đoàn, tập trung vào đối 

tượng thanh niên mà Đoàn chưa tập hợp được để làm nổi bật, khác biệt, 

và có màu sắc riêng trong hoạt động của Hội. Đồng thời cho biết, trong 

năm 2021 sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá mô hình tổ chức của Hội cơ 

sở để có thể chuyển đổi từ Chi hội sang các CLB, tổ đội nhóm và sẽ đề 

xuất thành lập lại hội thanh niên khuyết tật để chăm lo và phát huy đối 

tượng này tốt hơn và nâng cao chất lượng dân số. 

 
Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội 

LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng 

Cờ thi đua dẫn đầu cho 17 đơn vị; tặng Bằng khen cho 35 đơn vị có 



thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 

2020; tặng Bằng khen cho 20 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến; tặng 

Bằng khen cho 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 

phong trào thanh niên năm 2020. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam 

vinh dự nhận bằng khen dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong 

công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020. 

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021 
1. 100% cán bộ Hội được học tập, quán triệt và 80% hội viên, 

thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị 
quyết, chủ trương của Đảng. 

2. 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện trở lên tổ 

chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. 
3. 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít 

nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. 

4. Hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh 
niên. 

5. Giới thiệu việc làm cho 200.000 thanh niên, trong đó ít nhất 
20.000 thanh niên có việc làm ổn định. 

6. Mỗi hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham gia ít 

nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm. 
7. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600.000 thanh 

thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

8. Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 500.000 đơn vị 
máu. 

9. Xây dựng được 02 nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ 

hội phát triển tại xã, phường, thị trấn. 
10. Phát triển mới 600.000 hội viên; phát triển 800 tổ chức Hội 

trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Tiếp tục hỗ trợ Nhân dân Phước Sơn tái thiết cuộc sống sau thiên tai 

 
 

Công trường Thanh niên tình nguyện lần thứ ba vừa được Tỉnh đoàn, 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam triển khai trong những ngày qua. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh- 

đồng chí Nguyễn Xuân Đức dự Chương trình. 

 

 
 

Theo đó, Công trường lần này được tổ chức tại huyện Phước Sơn- một 

địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt bão lũ liên tiếp vừa qua. 

 



Bằng lực lượng thanh niên có tay nghề cùng nhiều nguồn lực xã hội 

hóa, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai sửa chữa lại nhà 

cửa bị hư hỏng do sạt lở đất cho 5 hộ dân trước thềm tết Nguyên đán 

đang đến gần.  

 

 
Việc sửa chữa nhà được triển khai với sự tham gia của đông đảo đoàn 

viên thanh niên. 

Trong khuôn khổ chương trình với sự đồng hành của Tập đoàn 

Suntory Pepsico Việt Nam, 300 suất quà tổng trị giá hơn 90 triệu đồng 

đã được trao tận tay tới người dân xã Phước Kim. Đây là những suất 



quà từ chương trình “Triệu bữa cơm” do TW Hội LHTN Việt Nam phối 

hợp triển khai nhằm hỗ trợ người dân Miền Trung vượt qua những khó 

khăn, ảnh hưởng nặng nề do các đợt bão lũ liên tiếp gây ra.  

 

 
 

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao 2 sổ tiết kiệm 

trị giá 20 triệu đồng và 100 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị 

giá 1,5 triệu đồng/ suất cho các hộ dân tại xã Phước Lộc.  

 

 
Những phần quà gồm xoong, nồi, chén bát, chăn mền, lương thực, nhu 



yếu phẩm từ chương trình quyên góp vật dụng gia đình ủng hộ Nhân 

dân các huyện miền núi do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Công 

đoàn Viên chức tỉnh phát động cũng được gửi đến 20 hộ dân tại xã 

Phước Kim để bà con ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.  

 

 
Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Đức đã đến thăm gia đình 

đồng chí Hồ Văn Độ- Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc hy sinh khi đi 

giúp dân sơ tán. Do đường sá bị sạt lở chưa khắc phục được nên phải 

mất nhiều giờ đi bộ băng rừng đoàn công tác mới đến được nhà đồng 

chí Độ.  



 

 
 

Chia sẻ mất mát cùng gia đình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn 

đã gửi đến gia đình đồng chí Độ sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để gia 

đình vượt qua những khó khăn trước mắt. Dịp này, thừa ủy quyền của 

Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đã trao huy hiệu Tuổi 

trẻ dũng cảm của đồng chí Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc cho gia đình. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” “Học sinh 3 rèn luyện” 

năm 2020.  

Sáng 07.01.2021, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ 

chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội 
Sinh viên Việt Nam (09.01.1950-09.01.2020); tuyên dương danh hiệu 

“Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2020. Tham dự có đồng 

chí Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên 
Việt Nam tỉnh Quảng Nam. 

 
 

Tại chương trình, Hội Sinh viên tỉnh Quảng Nam và Hội Sinh viên 

Trường Đại học Quảng Nam tổ chức tuyên dương danh hiệu tập thể, cá 

nhân “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh, cấp trường năm 

2020. Cụ thể, có 14 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh 

năm học 2019- 2020; 04 sinh viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” 

cấp tỉnh và 07 tập thể và 65 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp 

trường năm học 2019-2020. 

http://tinhdoanqnam.vn/news/savefile/hoat-dong-hoi/tuyen-duong-danh-hieu-sinh-vien-5-tot-hoc-sinh-3-ren-luyen-nam-2020-2580.html


 
 

Dịp này, Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam tuyên dương 

em Pơ Long Tiếu - Sinh viên tiêu biểu, đã có nghĩa cử cao đẹp khi tìm 

kiếm và trả lại cho chủ nhân đánh mất số tiền 20 triệu đồng vào tháng 

11 năm 2020 vừa qua; trao tặng 01 máy tính laptop cho em Nguyễn Thị 

Ái Trinh - Tân sinh viên (khóa K20), có hoàn cảnh gia đình đặc biệt 

khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, dịch bệnh trong thời 

gian qua. 
 

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm quý I/2021 và kết nạp đoàn viên 

mới "Lớp đoàn viên 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh” 

Ngày 16/12/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam ban hành 

công văn số 1023-CV/TĐTN-TCKT về việc “tổ chức sinh hoạt chi đoàn 

chủ điểm quý I/2021 và kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 90 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Theo đó, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn 

trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm quý I/2021 với chủ đề “Tự 

hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.  



- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn nghiên cứu nội dung, đối tượng, hình 

thức triển khai cụ thể sinh hoạt chi đoàn chủ điểm quý I/2021 theo Hướng 

dẫn số 55-HD/TWĐTN-BTC, ngày 23/11/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đoàn (có văn bản kèm theo) phù hợp với tình hình địa phương, đơn 

vị: 

+ Tháng 01/2021: Chủ điểm “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí 

Minh”. 

+ Tháng 02/2021: Chủ điểm “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin 

với Đảng”.  

+ Tháng 3/2021: Chủ điểm “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.  

- Ngoài những nội dung theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, đề 

nghị chú trọng thêm một số nội dung:  

+ Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh” theo Công văn số 1016-CV/TĐTN-BTG, ngày 

10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020), kỷ 

niệm 46 năm ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2020), kỷ 

niệm ngày giải phóng các huyện, thị, thành phố. 

+ Phát động tham gia cuộc thi các cuộc thi viết tại chuyên mục 

“Một thời tuổi trẻ sôi nổi” trên báo Thanh niên và Tiền phong, cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh”, các cuộc thi của  đoàn cấp trên.  

- Ngoài tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, 

đề nghị thường xuyên cập nhật tài liệu sinh hoạt chi đoàn trên website 

Tỉnh đoàn, website đoàn cấp huyện để sử dụng tại các buổi sinh hoạt.  

- Tăng cường vai trò của Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở trong kiểm 

tra, giám sát, hỗ trợ các chi đoàn tổ chức thực hiện; đảm bảo 100% chi 

đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm. Sau mỗi đợt, tiến hành tổng hợp, đánh 

giá kết quả tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn.  

2. Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.  

 - Hướng dẫn cơ sở Đoàn thực hiện việc tạo nguồn bồi dưỡng đoàn 



viên mới; đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, 

đội viên chuẩn bị kết nạp; tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên 
và bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp theo Hướng dẫn số 56-HD/TWĐTN-

BTC, ngày 30/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (có văn bản 

kèm theo). Thời gian thực hiện xuyên suốt trong năm 2021, trong đó tập 
trung vào đợt cao điểm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh.  

- Chỉ đạo cơ sở Đoàn tiến hành quy trình, thủ tục, tổ chức lễ kết 

nạp "Lớp đoàn viên 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" 

đảm bảo để lại ấn tượng đẹp trong đoàn viên mới tại các địa chỉ đỏ, di 

tích lịch sử cách mạng, công trình thanh niên.    

- Giao đơn vị Thành đoàn Tam Kỳ chỉ đạo điểm tổ chức sinh hoạt 

Chi đoàn chủ điểm và lễ kết nạp đoàn viên mới “Lớp 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.  

- Cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc đối tượng đi cơ sở theo 

chủ trương 1+2  đôn đốc, hướng dẫn, chủ động đăng ký tham dự sinh 

hoạt chi đoàn chủ điểm và lễ kết nạp Đoàn viên mới tại đơn vị phụ trách; 

khuyến khích việc viết tin bài cộng tác trên website tỉnh đoàn, đoàn cấp 

huyện, các trang mạng xã hội chính thống của đoàn sau khi tham dự sinh 

hoạt chi đoàn chủ điểm và lễ kết nạp Đoàn viên mới.  

3. Chế độ thông tin báo cáo. 

- Báo cáo tình hình triển khai tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 

về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo báo cáo định kỳ hàng tháng, quý.  

- Báo cáo tình hình kết nạp đoàn viên mới, cấp thẻ đoàn viên, sổ 

đoàn viên kèm theo phụ lục số liệu trước ngày 28/3, ngày 10/6 và ngày 

30/10/2021 (theo mẫu đính kèm) về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban 

Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, E-mail: btcqnam@gmail.com) theo đúng 

thời gian quy định.  
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II. HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC: 

Người về mang tới những mùa Xuân đất nước! 

 

Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết 

Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực 

tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây là một 

trong những sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động 

cách mạng đầy gian truân song rất đỗi vinh quang của Người. 

 

 Bác Hồ về nước Xuân Tân Tỵ năm 1941. Tranh: Trịnh Phòng 

TRÊN NẺO ĐƯỜNG TRỞ VỀ TỔ QUỐC 
Kể từ ngày rời Tổ quốc (5/6/1911) để ra đi tìm đường cứu nước cho đến 

khi vượt qua biên giới Việt - Trung (28/1/1941), Nguyễn Tất Thành - 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã phải trải qua một một hành trình dài 

đầy gian lao, thử thách. Trong gần 30 năm đó, với khát khao được từ 

năm 1923 là "trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, 
đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”[1], 

Người từng nhiều lần tìm đường trở về Tổ quốc, song không thể thực 

hiện được. Dù Người đã hoạt động ở Quảng Châu, Trung Quốc những 
năm 1924 - 1927 và ở Thái Lan những năm 1928-1929 và trong những 

năm tháng này, Người đã 2 lần tìm đường trở về Tổ quốc song đều thất 

bại. Vấn đề này đã được Nguyễn Ái Quốc nêu rõ trong Báo cáo gửi 
Quốc tế Cộng sản ngày 18/2/1930: "C. Đi về An Nam (hai lần cố gắng 

về nước song phải quay trở lại"[2]. 

Sau đó, phải đến khi tình hình thế giới có nhiều biến chuyển; khi chiến 
tranh thế giới lần thứ hai diễn ra ngày càng ác liệt, phát xít Đức tấn công 

nước Pháp (15/6/1940) và Chính phủ Pháp chấp nhận đầu hàng không 

điều kiện (22/6/1940)…; khi những cơ hội thuận lợi cho sự phát triển 



của phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có Việt Nam được mở ra 

thì việc tìm đường trở về Tổ quốc lần thứ 3 của Người mới có thể trở 
thành hiện thực. 

Lúc này, nhận thấy thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam đến gần, 

Người đã phân tích kỹ tình hình thế giới và Đông Dương, đã không chỉ 
nhấn mạnh: “Đây là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải 

tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Chậm trễ lúc này là có 

tội với cách mạng”[3] mà còn xúc tiến chuẩn bị những điều kiện cần 
thiết như tìm hiểu tình hình, nghiên cứu để chọn con đường trở về Tổ 

quốc, định hướng xây dựng căn cứ địa cách mạng ở đâu…để có thể sớm 

lên đường về nước. 
Cuối tháng 10/1940, Người cùng một số cán bộ rời Côn Minh về Quế 

Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) và sau đó tiếp tục rời Quế Lâm đi xuống 
Tĩnh Tây (Quảng Tây) để tìm đường về nước. Tại Tĩnh Tây (Quảng 

Tây) vài ngày sau Tết dương lịch năm 1941, Người đã gặp và nghe đồng 

chí Hoàng Văn Thụ từ trong nước sang báo cáo tình hình trong nước và 
những công việc đang thực hiện. Liên quan đến con đường về nước, 

đồng chí Hoàng Văn Thụ đề nghị Người nên chọn hướng Cao Bằng. Đề 

nghị này trùng với nhận định của Người từ tháng 10/1940: “Căn cứ địa 
Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có 

phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc 

quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái 
Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. 

Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động 

đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể 
giữ”[4]... 

Sau đó, Người cùng các đồng chí Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng, 

Võ Nguyên Giáp, Đặng Văn Cáp được đồng chí Hoàng Sâm dẫn đường 
đã di chuyển xuống Nậm Quang ở sát biên giới Việt - Trung. Tại Nậm 

Quang, tranh thủ quỹ thời gian quý báu, Người đã mở lớp huấn luyện 

cho những thanh niên từ Cao Bằng sang, đào tạo họ thành những cán 
bộ cốt cán để trở về Cao Bằng công tác, xây dựng thí điểm các đoàn thể 

và lập căn cứ địa cách mạng. Sự kiện này được ghi lại trong Hồi ký của 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Bác và anh Phùng Chí Kiên về một làng 
cách Tĩnh Tây năm chục cây số. Bác cho người đến gọi anh Đồng và 

tôi về để mở lớp huấn luyện… Các anh Phùng Chí Kiên, Phạm Văn 

Đồng và tôi được Bác hướng dẫn làm chương trình huấn luyện. Bác 
phân công mỗi người làm từng mục: tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, 

đấu tranh"[5]. Dựa theo tài liệu của Người, các đồng chí Phùng Chí 



Kiên, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã biên soạn tập bài giảng cho 

lớp học, gồm 6 bài. 
Trong đó: “Bài 1: Tình hình thế giới, trong đó đề cập tới cuộc chiến 

tranh thế giới lần thứ hai, phong trào cách mạng trên thế giới, về Liên 

bang Xô viết, về cuộc kháng Nhật cứu nước của nhân dân Trung Quốc. 
Bài 2: Tình hình Đông Dương, trong đó giới thiệu về đặc điểm địa lý, 

tình hình kinh tế, chính trị, về các giai tầng và các dân tộc Đông Dương, 

về thái độ của người Pháp và Hoa kiều…Bài 3: Vấn đề cách mạng Việt 
Nam, trong đó giới thiệu về phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, 

về những điều kiện đảm bảo của cách mạng, đồng thời giới thiệu các 

đảng phái chính trị ở Đông Dương và chủ nghĩa dân chủ mới của Việt 
Nam. Bài 4: Về công tác, chủ yếu hướng dẫn học viên cách điều tra, 

tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện và đưa quần chúng ra đấu tranh. Bài 
5: Vấn đề khởi nghĩa, trong đó có hai nội dung chính là đánh du kích 

và khởi nghĩa. Bài 6: Một người cách mạng phải như thế nào nói về tư 

cách của người cách mạng”[6] (sau được in thành sách Con đường giải 
phóng). 

Ngày trở về đã đến!. Trưa ngày 2 Tết Nguyên đán Tân Tỵ 

(28/1/1941), Người về đến biên giới Việt - Trung, đoạn cột mốc 108. 
Phút giây thiêng liêng bồi hồi, xúc động về với Tổ quốc đã được Người 

kể lại: “Bao nhiêu năm thương nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới bước chân 

về nơi non sông gấm vóc của mình. Khi bước qua cái bia giới tuyến, 
lòng Bác vô cùng cảm động”[7]. 

Những ngày đầu về nước, Người ở lại nhà ông Lý Quốc Súng (Máy 

Lỳ), dân tộc Nùng, ở thôn Pác Bó. Từ ngày 8/2/1941, Người (với bí 
danh Già Thu) đã chọn hang Cốc Bó (tiếng Nùng có nghĩa là “đầu 

nguồn”) là một hang núi kín đáo (ăn thông ra một con đường kín dẫn 

sang bên kia biên giới, có thể rút lui an toàn khi bị lộ) ở thôn Pác Bó, 
xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để sống và làm việc. 

Hằng ngày, Người dậy sớm tập thể dục, leo núi, xuống suối tắm, sau đó 

bắt tay vào công việc; hoặc xuống làng hỏi chuyện đồng bào; hoặc cùng 
anh em lên núi hái củi; tối về tranh thủ bồi dưỡng kinh nghiệm hoạt 

động cách mạng cho cán bộ phong trào. Cuộc sống những ngày tháng 

tại hang "đầu nguồn" tuy thiếu thốn, gian khổ, song ở nơi đó/từ nơi đó 
vẫn tràn đầy một tinh thần lạc quan cách mạng đúng như Người viết 

trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó: "Sáng ra bờ suối tối vào hang/Cháo bẹ 

rau măng vẫn sẵn sàng/Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/Cuộc đời 
cách mạng thật là sang"[8]. 



Cuối tháng 4/1941, Người giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Anh triệu 

tập Hội nghị cán bộ tỉnh cao Bằng để rút kinh nghiệm tổ chức thí điểm 
mặt trận Việt Minh tại Cao Bằng. Hội nghị này do đồng chí Hoàng Văn 

Thụ chủ trì, với sự tham gia của cán bộ ba huyện Hòa An, Hà Quảng, 

Nguyên Bình là những huyện đã có phong trào quần chúng tương đối 
tốt. 

Lúc này, tình hình quốc tế và trong nước có những biến chuyển lớn. 

Đặc biệt, trong nước, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kỳ 
theo lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào đấu tranh 

chống Pháp, đuổi Nhật của nhân dân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi Đảng 

Cộng sản Đông Dương phải kịp thời có những quyết sách đúng đắn, 
nhạy bén và tập trung hơn nữa để chỉ đạo sát sao phong trào cách mạng 

của quần chúng, nhằm quy tụ nguồn sức mạnh nội lực của khối đại đoàn 
kết toàn dân "tiến lên làm cách mạng dân tộc giải phóng"[9]. 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC CÁCH MẠNG 

Kịp thời và nhạy bén với tinh hình, với danh nghĩa đại diện Quốc tế 
Cộng sản, Người đã triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ Tám 

Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (từ ngày 10 đến ngày 

19/5/1941). 
Tại Hội nghị, trên cơ sở phân tích tình hình quốc tế và Đông Dương; 

tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, Hội nghị khẳng định: 

"Cần phải thay đổi chiến lược. Sự thay đổi về kinh tế, chính trị Đông 
Dương, sự thay đổi thái độ, lực lượng các giai cấp Đông Dương, buộc 

Đảng ta phải thay đổi chính sách cách mạng ở Đông Dương cho hợp 

với nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Đông Dương, cho hợp 
với tình hình thay đổi"[10]. 

Trên cơ sở nhận định rõ: “Pháp - Nhật ngày nay không phải chỉ là kẻ 

thù của công nông mà là kẻ thù của cả dân tộc Đông Dương", Người và 
Trung ương Đảng quyết định thay đổi chiến lược và sách lược cách 

mạng: Tập trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đặt vấn đề giải phóng 

dân tộc lên hàng đầu. Vì thế, Hội nghị xác định rõ cuộc cách mạng Đông 
Dương hiện tại chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp "dân tộc giải 

phóng" và đó là cuộc "cách mạng dân tộc giải phóng” để nhằm "giải 

phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách của Pháp - Nhật". 
Hội nghị nhấn mạnh: "Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai 

cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong 

lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không 
đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể 



quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, 

giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được"[11]. 
Vì thế, để nhằm động viên tất cả mọi người dân Việt Nam yêu nước, 

không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị, giàu nghèo, 

già trẻ, gái trai vào một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, "đặng cùng 
nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn", cùng nhau đoàn kết 

"đánh đuổi giặc Pháp - Nhật" và "thực hiện cho được cuộc cách mạng 

giải phóng dân tộc", Người và Trung ương Đảng quyết định thành lập 
Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh - tên gọi "cho có tính 

chất dân tộc hơn, cho có một mãnh lực dễ hiệu triệu hơn và nhất là có 

thể thực hiện được trong tình thế hiện tại"[12]). 
Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời với Tuyên ngôn, 

Chương trình và Điều lệ; trong đó, nêu rõ: “Chủ trương liên hiệp hết 
thảy các giới đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, 

trai gái, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau 

mưu cuộc giải phóng và sinh tồn”[13]. Đồng thời, kêu gọi “đồng bào ta 
hãy tìm các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh mà gia nhập cho mau. 

Các bạn trẻ hãy thống nhất lại trong”Thanh niên cứu quốc đoàn”…Anh 

chị em thợ thuyền và dân cày hãy vào “Công nhân cứu quốc hội” và 
“Nông dân cứu quốc hội”. Các bậc trí thức văn nhân hãy đoàn kết thành 

“Văn hóa cứu quốc hội”[14]… để “cốt thực hiện hai điều mà toàn thể 

đồng bào đang mong ước: 1. Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc 
lập; 2. Làm cho dân Việt Nam sung sướng, tự do”[15]. 

Tư tưởng độc lập, tự do và chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong Mặt 

trận Việt Minh do Người sáng lập và lãnh đạo đã hấp dẫn, quy tụ được 
các các tầng lớp nhân dân, các giai tầng trong xã hội trên tinh thần 

không có sự phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, đảng phái… Từ 

những tổ chức thí điểm của Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở Hà Quảng 
(Cao Bằng) năm 1941, Việt Minh phát triển nhanh và lan rộng trong 

toàn quốc. Cùng với đó, các đoàn thể Hội Nông dân cứu quốc, Hội Công 

nhân cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quốc… cũng 
được thành lập và phát triển nhanh chóng trong các nhà máy, xí nghiệp, 

trường học; ở khắp các tỉnh, thành phố… 

Quyết định chuyển hướng chiến lược và sách lược cách mạng tại Hội 
nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) chính là sự hoàn chỉnh nội dung 

các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939) và 7 

(11/1940); đồng thời, đáp ứng được khát vọng độc lập, tự do của toàn 
dân tộc khi đó. Sự thay đổi chiến lược và sách lược cách mạng không 

chỉ thể hiện sự nhạy bén, quyết đoán của Trung ương trước sự thay đổi 



của tình hình quốc tế và trong nước mà còn góp phần giải quyết đúng 

đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và giai cấp, dân tộc và dân chủ 
trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Quyết định lịch sử này chính là sự 

trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam 

đã được lựa chọn, được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên 
của Đảng từ tháng 2/1930. 

Để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 về tổ chức Mặt trận 

Việt Minh vào thực tiễn, để tập trung cho nhiệm vụ dân tộc giải phóng, 
ngày 6/6/1941, Người viết thư Kính cáo đồng bào gửi đến các tầng lớp 

nhân dân cả nước. Trong thư, Người đã nêu lên tình cảnh khổ cực của 

nhân dân Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp - Nhật; đã ca ngợi 
những tấm gương oanh liệt của các bậc anh hùng tiền bối trong cuộc 

đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, song cũng khẳng định là 
những cuộc đấu tranh đó chưa thành công, vì "cơ hội chưa chín" và vì 

"dân ta chưa hiệp lực đồng tâm"… 

Vì thế, theo lời Người, “hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cần một 
điều: Toàn dân đoàn kết”. Cũng bởi, trong lúc này "quyền lợi dân tộc 

giải phóng cao hơn hết thảy" và “Việc cứu quốc là việc chung. Ai là 

người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người 
có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có 

tài năng góp tài năng". Đồng thời, Người kêu gọi: "Giờ giải phóng đã 

đến! Chúng ta hãy tiến lên! Toàn thể đồng bào tiến lên. Đoàn kết thống 
nhất đánh đuổi Pháp, Nhật”[16]…Cuối tháng 10/1941, Người đã viết 

Diễn ca Mười chính sách của Việt Minh, giới thiệu mục tiêu đấu tranh 

của Việt Minh, vai trò to lớn của Việt Minh và cuối cùng kêu gọi mọi 
người đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh để thống nhất hành động cứu 

nước. 

Đặc biệt, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của cán bộ - Cán bộ nào 
phong trào đó và cán bộ là gốc của mọi công việc; đào tạo cán bộ là 

công việc gốc của Đảng, Người không chỉ quan tâm việc mở các lớp 

huấn luyện trên hành trình về nước để kịp thời đào tạo và bồi dưỡng cán 
bộ mà còn yêu cầu các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng 

chọn một số thanh niên Cao Bằng gửi đi học lớp vô tuyến điện ở Liễu 

Châu (Trung Quốc) vào cuối tháng 6/1941[17]. 
Giữa năm 1941, Người tổ chức lớp huấn luyện chính trị - quân sự ngắn 

hạn cho cán bộ địa phương. Người trực tiếp giảng bài về tình hình thế 

giới, tình hình trong nước, về 5 bước công tác quần chúng, về chiến 
thuật du kích, các hình thức du kích... Tháng 10/1941, Người giao đồng 

chí Lê Thiết Hùng và Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm cùng cộng tác mở lớp 



huấn luyện quân sự. Cuối tháng 10/1941, Người yêu cầu các đồng chí 

Lê Thiết Hùng và Lê Quảng Ba báo cáo về việc thành lập đội vũ trang. 
Tháng 11/1941, khi đội vũ trang đầu tiên của Cao Bằng được thành lập, 

Người đến dự, nhắc nhở mọi người phải đoàn kết, chấp hành kỷ luật, 

khiêm tốn học hỏi và giúp nhau về chính trị, quân sự cũng như trong 
sinh hoạt… và biên soạn Mười điều kỷ luật và Chiến thuật cơ bản của 

du kích cho các đội viên học tập và trực tiếp huấn luyện họ[18]…Các 

bài giảng tại các lớp huấn luyện đều tập trung vào các nội dung thiết 
thực để các học viên hiểu được những nét cơ bản về tình hình thế giới 

và trong nước; nhiệm vụ cách mạng trước mắt; chủ trương chính sách 

mới của Đảng và Chương trình, Điều lệ Việt Minh; công tác vận động 
quần chúng…  

Không chỉ chú trọng việc mở những lớp huấn luyện ngắn ngày cho cán 
bộ địa phương, mở lớp huấn luyện quân sự, thành lập đội vũ trang đầu 

tiên ở Cao Bằng... nhằm chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho công cuộc 

khởi nghĩa vũ trang sau này mà Người còn trực tiếp tham gia giảng bài 
tại các lớp học; đồng thời, biên soạn Cách đánh du kích, dịch Lịch sử 

Đảng Cộng sản (b) Nga tóm tắt… để phục vụ cho công tác huấn luyện, 

đào tạo cán bộ. Thực tế, những việc làm cụ thể, thiết thực, chu đáo của 
Người như nắm rõ tình hình cách mạng, trình độ của cán bộ địa phương; 

chuẩn bị nội dung huấn luyện phù hợp, diễn giải giản dị, dễ hiểu, có 

liên hệ giữa lý luận và thực tiễn đã giúp cho công tác giáo dục, huấn 
luyện cán bộ mà Người thực hiện không chỉ được tiến hành trên lớp học 

mà cả trong công tác và sinh hoạt hằng ngày. Nhờ đó, những lớp cán 

bộ được Người huấn luyện hoặc được làm việc cùng Người đều trưởng 
thành về chính trị, trình độ, rèn luyện đạo đức cách mạng và khả năng 

công tác nhanh. 

Đặc biệt, năm 1941, Người không chỉ sáng lập báo Việt Nam độc lập 
mà còn viết nhiều bài cho báo theo thể lục bát hoặc văn vần để người 

đọc dễ  nhớ, dễ đọc; đã cổ vũ thanh niên học quân sự, ca ngợi dân cày, 

đề cao phụ nữ, kêu gọi thiếu nhi, khuyên đồng bào đọc báo, mua báo 
Việt Nam độc lập. Tháng 12/1941, Người viết Thế giới đại chiến và 

phận sự dân ta, đăng trên báo Việt Nam độc lập, nhấn mạnh cơ hội giải 

phóng đến rồi và kêu gọi đồng bào đoàn kết lại… 
Như vậy là, trong năm đầu tiên trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong 

trào cách mạng cả nước sau gần 1/3 thế kỷ hoạt động ở nước ngoài, với 

những quyết định chính xác, kịp thời của mình cùng Trung ương Đảng 
tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8; với những chỉ đạo kịp thời và hoạt 

động trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; trong công tác 



huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ cho phong trào cách mạng… lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng cả nước 
phát triển nhanh, mạnh và rộng, tạo bước nhảy vọt cho phong trào cách 

mạng trong nước; chuẩn bị tinh thần và lực lượng cho ngày vùng lên 

của toàn dân tộc trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 sau đó. 
Với ý nghĩa lớn lao đó, cùng với sự kiện mùa Xuân thành lập Đảng năm 

1930, sự kiện Người về nước mùa Xuân năm 1941 là một dấu ấn đặc 

biệt trong cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ sau mùa 
Xuân năm 1941, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Người và 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đã 
giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Vững bước trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng của 

chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sau 35 năm đổi mới 
và hội nhập quốc tế, một Việt Nam kiên định và bản lĩnh đã hồi sinh 

sau những năm dài chiến tranh, đã ngày một phát triển đàng hoàng hơn, 

to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di 
chúc. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam đều đổi mới đã tạo ra 

thế và lực mới. 

Một Việt Nam kiên định đổi mới và sáng tạo trong đổi mới đã khẳng 
định vị trí, vai trò của mình trong khu vực và trên trường quốc tế, ngày 

càng tham gia, đóng góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc 

tế quan trọng và đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách. Vinh dự và 
tự hào, năm 2019, Việt Nam lần thứ 2 được bầu làm Uỷ viên không 

thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, 

với số phiếu bầu cao gần như tuyệt đối. 
Một Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động hội nhập và sẻ 

chia đã không chỉ nỗ lực trong các hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các 

nước, các tổ chức quốc tế mà còn khẳng định vai trò là thành viên tích 
cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; đồng thời, chú trọng đẩy 

mạnh quan hệ với các nước, các đối tác. 

Đặc biệt, một Việt Nam kịp thời hành động, quyết liệt hành động, với 
những chiến lược hiệu quả, với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống 

chính trị đã phòng và chống đại dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện tiềm lực của đất nước; được cộng đồng thế giới ghi nhận và 
ngưỡng mộ… 



80 năm sau ngày Người trở về Tổ quốc, một Việt Nam với sắc vóc và 

diện mạo mới đón Xuân Tân Sửu 2021 trong niềm tin yêu và kỳ vọng 
vào thành công của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; trong sự 

chung sức, đồng lòng của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng để xây 

dựng một nước Việt Nam phát triển bền vững, hùng cường, phồn vinh, 
để mỗi người dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng đầy đủ hơn giá 

trị của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc như Người từng mong ước./. 

 
III. THEO DÒNG LỊCH SỬ:  

 

KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM (6.1.1946 - 6.1.2021): 

Đưa tiếng nói cử tri đến nghị trường Quốc hội 

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay trải qua 14 khóa 
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh trong các nhiệm kỳ đã 

thể hiện rõ vai trò, vị trí thông qua việc thực hiện ngày càng tốt hơn 

chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào 
sự nghiệp chung của Quốc hội, góp phần cùng với cán bộ, nhân dân 

toàn tỉnh xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển, xứng 

đáng với niềm tin và sự mong đợi của cử tri. 

 

 



Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Đông Giang sáng 

25.11.2020. Ảnh: N.Đ 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc: Tỏ rõ khí chất của người Quảng ở nghị trường 

Trải qua các nhiệm kỳ hoạt động, Quảng Nam có nhiều ĐBQH 

rất nổi tiếng, mang đậm dấu ấn vùng đất xứ Quảng như Võ Chí Công, 

Nguyễn Thị Bình, Mai Thúc Lân, Trương Quang Được, Príu Prăm và 
nhiều tấm gương đại biểu khác hoạt động rất sôi nổi. Các thế hệ ĐBQH 

tỉnh đi trước đã hun đúc nên một tình cảm cách mạng, một ý chí cách 

mạng sắt son cho các ĐBQH đi sau. Khí chất của người Quảng Nam 
thể hiện rất rõ tại nghị trường Quốc hội, họ hay “cãi” nhưng rất có trí 

tuệ, có nghiên cứu, lý lẽ sắc bén, không cực đoan, buông thả, đóng góp 

nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các vấn đề lớn của đất nước, 
nói lên được tiếng lòng của cử tri, của nhân dân. 

Chúng ta sắp tiến hành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV để bầu chọn 
những đại biểu dân cử đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân, trung 

thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc nhằm xây dựng 

đất nước tiếp tục phát triển. Chính vì thế, vai trò của cấp ủy, MTTQ 
Việt Nam các cấp có ý nghĩa quan trọng trong việc chọn người để giới 

thiệu ứng cử cho cử tri bầu vào Quốc hội khóa XV. Làm nhân sự giới 

thiệu ứng cử bầu vào ĐBQH cần phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới 
một lòng, giữ vững phong trào cách mạng, noi gương các lớp anh chị 

đi trước để xây dựng quê hương Quảng Nam phát triển. Chúng ta kỷ 

niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam, nói về Tổng tuyển cử đầu tiên, luôn 
khắc ghi tinh thần của Bác Hồ và của Đảng ta đó là phải chăm lo cho 

dân, đảm bảo quyền lợi của quốc gia, dân tộc và đặc biệt vì một Quốc 

hội hội nhập… 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Đưa được 

tiếng nói cử tri đến diễn đàn Quốc hội 

Phải khẳng định rằng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đổi 
mới phương thức hoạt động, bám sát chương trình nghị sự của Quốc 

hội, tình hình thực tiễn ở địa phương, đặc biệt là những tâm tư, nguyện 

vọng của cử tri để xây dựng kế hoạch công tác hằng năm và triển khai 
các hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Thông qua hoạt động tích cực của mình, các ĐBQH tỉnh đã làm 

tốt vai trò cầu nối đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính 
đáng của nhân dân, cử tri xứ Quảng đến diễn đàn Quốc hội, Chính phủ, 

các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền địa phương để tập trung 

giải quyết và đề ra chính sách, pháp luật phù hợp, đưa đất nước và địa 



phương phát triển. Nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ 

trương, chính sách, pháp luật, những bất cập trong công tác quản lý nhà 
nước… được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ chuyển tải đến Quốc 

hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết kịp thời, 

góp phần tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình điều hành 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại diễn đàn Quốc hội, qua theo dõi, các ĐBQH tỉnh khóa XIV tham 

gia thảo luận, tranh luận, chất vấn hết sức sôi nổi và có chất lượng, nhất 
là công tác xây dựng pháp luật và đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế 

- xã hội, giám sát tối cao. Các nội dung phát biểu tại nghị trường đã 

phản ánh được thực trạng đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều 
ý kiến thảo luận của ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã để lại dấu ấn đậm nét, 

làm “nóng” nghị trường, làm nức lòng nhân dân và cử tri trong tỉnh, 
được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, ghi nhận. 

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng 

đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XII - Nguyễn Văn Sỹ: Tâm 

huyết, trách nhiệm trước nhiệm vụ cử tri giao 

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam qua các nhiệm kỳ đều rất tâm 

huyết, trách nhiệm trước nhiệm vụ cử tri giao cho và công việc chung 
của đất nước, cũng như công việc của địa phương mình. Ai cũng nhận 

thức rõ rằng, tham gia ĐBQH là vinh dự rất lớn, song trách nhiệm đặt 

ra cho mỗi người cũng rất nặng nề. Một điều rất tốt là trong quá trình 
hoạt động Quốc hội các đại biểu đã tiếp cận với nhiều công việc lớn của 

đất nước, của tỉnh này, thành phố kia cho nên lĩnh hội thêm nhiều kiến 

thức mới, bổ sung cho kinh nghiệm hoạt động dân cử, kiến thức lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương mình. 

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam luôn để lại những 

dấu ấn, ấn tượng hết sức sâu sắc. Còn nhớ ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 
XII, thời điểm 2008 - 2009 thế giới khủng hoảng kinh tế trầm trọng, 

trong nhiều phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, ĐBQH 

tỉnh đã tham gia góp ý hoàn thiện nhiều chủ trương, giải pháp để đưa 
đất nước vượt qua khó khăn và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn 

định được kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh, ổn định an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. Có thể nói Quốc hội luôn hết sức trăn trở với các vấn 
đề lớn đặt ra của đất nước và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong các 

quyết định có tính lịch sử của mình. 

Về Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII, trong quá trình hoạt động luôn cố 
gắng chuyển tải những kiến nghị của cử tri, của địa phương đến Quốc 

hội, Chính phủ, chất vấn Chính phủ, các bộ ngành Trung ương nhằm 



tác động nhiều chương trình về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; 

các dự án về giao thông, nâng cấp quốc lộ, cao tốc Quảng Nam - Đà 
Nẵng, cầu Cửa Đại, Giao Thủy, chính sách người có công, chất độc da 

cam… tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ Trung ương góp phần đưa 

Quảng Nam ngày càng phát triển. 

 HÀN GIANG (GHI) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


