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CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
Nhân dịp năm mới - Xuân Nhâm Dần và đón Tết cổ truyền của dân tộc năm 2022, thay mặt 

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công 
nhân, viên chức, lao động thành phố lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an 
khang và thịnh vượng.

Năm 2021 đã đi qua với những dấu ấn đáng nhớ, nhiều sự kiện chính trị lớn của thành phố 
và đất nước trong bối cảnh dịch, bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc làm, thu 
nhập và đời sống của của đoàn viên và CNVCLĐ. Tuy nhiên, đây cũng là năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; năm diễn ra Cuộc Bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các 
cấp Công đoàn thành phố đã đẩy mạnh công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích, tuyên 
truyền giáo dục nâng cao nhận thức về mọi mặt cho đoàn viên, CNVCLĐ, phát động và tổ chức 
hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, công tác tài 
chính công đoàn và hoạt động an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19...góp 
phần cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, 
kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng năm 2021. 

Những thành tích nổi bật của các cấp Công đoàn thành phố năm 2021 là những bài học, kinh 
nghiệm quý báu, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô 
thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và chủ đề hoạt động của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất 
các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. 

Bước sang năm mới 2022, tình hình kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có những khó khăn 
do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 và thiên tai. Tuy nhiên, đây là năm có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng với phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố được đánh dấu 
với việc đón nhận và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về 
“Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, năm chuẩn bị Đại 
hội các cấp Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cùng với những thời cơ và thách thức lớn, đòi hỏi 
giai cấp công nhân và các cấp công đoàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng 
động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững 
mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài 
hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc 
tổ chức Công đoàn thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là tổ chức 
đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động thành phố 
Cảng./.

Chào thân ái!
                                                                                         
                                                                                           TỐNG VĂN BĂNG
                                                                    Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng



MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  (03/02/1930 - 03/02/2022)

3Số 81-2022 LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN
HẢI PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - 92 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
Ban biên tập

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến 
nay luôn phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là đội 
tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao động và của dân 
tộc Việt Nam.

* Từ thắng lợi của cuộc cách mạng Việt 
Nam…

Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự 
chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức 
cộng sản ở Việt Nam đã tiến hành hội nghị hợp 
nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là 
sự tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin, là 
kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính 
yêu. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh 
dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Vừa mới ra đời, Đảng ta đã nắm ngay quyền lãnh đạo độc tôn và hòa vào cuộc đấu tranh dân 
tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, từng bước tạo thế, lực, thời cơ và 
chớp thời cơ “ngàn năm có một”, lãnh đạo cả dân tộc vùng dậy, góp phần vào sự thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống 
trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta, mở ra bước 
ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới; kỷ nguyên độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất 
nước, làm chủ xã hội.

Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên 
ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

9 năm sau đó, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào với bè bạn năm châu vì đây là lần đầu tiên một 
dân tộc thuộc địa đã đánh thắng đội quân nhà nghề Pháp hùng mạnh, làm nên mốc son Điện Biên 
Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông 
Dương, đồng thời cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa vùng lên “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.

Dân tộc ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mà chính Đảng và Bác Hồ đã 
tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống, niềm tin để cả dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc trường 
chinh chống Mỹ, cứu nước hơn hai thập niên sau đó. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt 
và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, bất chấp mọi gian khổ hy sinh của nhân dân 
ta, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc 
Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm 
chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
“… Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Đảng thật là to
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.
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   … đến minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng
       Trong nghèo nàn và lạc hậu, giữa bộn bề gian khó do hậu quả nặng nề của chiến tranh để 

lại, sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, Đảng ta luôn giữ vững, kiên định chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi 
mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

 Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay, đời sống của nhân dân ở mọi miền 
Tổ quốc, dù là vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được cải thiện; bộ mặt 
đô thị ngày càng văn minh, các vùng nông thôn ngày càng đổi mới; uy tín và vị thế Việt Nam trên 
trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc.

Trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng 92 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam 
trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh thành tựu, Đảng ta cũng không tránh khỏi những 
khuyết điểm, song Đảng ta đã nhìn nhận, lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhân dân, từ đó đề ra những 
biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, 
quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là minh chứng về quá trình từng bước 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch “là đạo 
đức, là văn minh” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

Vì vậy, suốt 92 năm qua, Đảng ta vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin 
cậy, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy 
nhất của cả dân tộc.

* Tiếp tục vững vàng lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và hội 
nhập quốc tế

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự 
lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách 
mạng nước ta. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt 
Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, 
Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang 
mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy:

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý 
tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối 
đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân 
làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt 
chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí.

Là truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu 
cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại 
đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 92 năm qua, chúng ta càng trân trọng 
quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công 
lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm 
về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản 
Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh 
phúc của nhân dân.

Suốt chiều dài lịch sử 92 năm, Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó 
khăn, thử thách. Trong thời kỳ mới, thời kỳ của hội nhập mạnh mẽ, nhân dân tin tưởng, Đảng sẽ 
tiếp tục vững vàng lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
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Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị "về đổi 
mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" 

- thời cơ mới, thách thức mới, vận hội mới
ĐÀO THỊ HUYỀN

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố 
Gần 55 năm về trước, Đảng ta đã ban hành 

Nghị quyết chuyên đề về Công đoàn, đó là Nghị 
quyết số 176-NQ/TW của Ban Bí thư ngày 
21/9/1967 “Về việc tăng cường công tác vận 
động công nhân và hoạt động của công đoàn 
trong tình hình mới”; đến nay, có nhiều nội 
dung không còn phù hợp với thực tế. Bối cảnh 
đất nước và thế giới hiện nay, mà trọng tâm 
là việc đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện khát 
vọng dân tộc; quá trình hội nhập quốc tế sâu 
rộng, tham gia các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới; Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 và nhiều chủ trương mới của Đảng về 
xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội… đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải 
đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động. 

Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của 
Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động 
Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị 
quyết số 02-NQ/TW) là cơ hội, thời cơ nhưng 
cũng đem lại nhiều thách thức đối với các cấp 
công đoàn từ Trung ương tới cơ sở. Triển khai 
Nghị quyết quyết liệt, bền bỉ, lâu dài là dịp để 
các cấp công đoàn nhìn nhận, đánh giá vai trò, 
vị thế của tổ chức trong đoàn viên, CNVCLĐ 
và toàn xã hội; là góp phần nâng cao chất lượng 
hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, 
giúp xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng 
nói riêng và công nhân cả nước nói chung ngày 
càng hiện đại, lớn mạnh, thực sự là giai cấp tiên 
phong của sự nghiệp cách mạng. 

Sáng rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị 

quyết số 02-NQ/TW bao gồm 5 nội dung cốt lõi: 
(1) Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh 
và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện 
đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình 
mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính 
trị và toàn xã hội. (2) Đổi mới tổ chức và hoạt 
động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn 
diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế 
chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế. 
(3) Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh 
là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. (4) 
Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải 
phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, 
nguyện vọng của công nhân, người lao động và 
yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
người lao động. (5) Đổi mới có trọng tâm, trọng 
điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn thực hiện 
tốt nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, có 
lộ trình phù hợp, vững chắc, tham khảo có chọn 
lọc kinh nghiệm thế giới.
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Nghị quyết đặt ra mục tiêu theo 3 giai đoạn 
với các nội dung cụ thể. Đến năm 2025: Phấn 
đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết 
doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên 
có tổ chức công đoàn; đến năm 2023 phấn đấu 
có 12 triệu đoàn viên công đoàn, phấn đấu 80% 
trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công 
đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể; đến 
năm 2023 đạt tỉ lệ trên 70%. Đến năm 2030: 
Phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn, nơi 
chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần 
lớn người lao động được tập hợp, tham gia một 
số hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Phấn 
đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ 
chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động 
tập thể. Đến năm 2045: hầu hết người lao động 
tại cơ sở là đoàn viên công đoàn Việt Nam; 99% 
doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký 
kết được thỏa ước lao động tập thể.

Cùng theo đó là hệ thống 06 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm: (1) Đổi mới và nâng cao 
hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, 
người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, 
công đoàn cơ sở. (2) Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện 
mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công 
đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
(3) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 
công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. (4) 
Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 
(5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tổ chức và hoạt động công đoàn. (6) Hoàn thiện 
chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao 
hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ 
giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/TW vào 
Kế hoạch của các cấp công đoàn thành phố

Để thực hiện nghị quyết và các chương 
trình hành động, LĐLĐ thành phố xây dựng 
và triển khai Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ ngày 
12/11/2021, cụ thể hóa các yêu cầu, chỉ đạo, 

xây dựng các mục tiêu cho từng giai đoạn cụ 
thể đến năm 2025, 2030, 2045, trong đó đề ra 
07 nhóm giải pháp thực hiện: (1) Các cấp công 
đoàn thành phố tổ chức quán triệt, triển khai 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02, tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính 
trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân 
tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện đại, 
lớn mạnh. (2) Các cấp công đoàn chủ động đổi 
mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận 
động đoàn viên, NLĐ; tập trung phát triển đoàn 
viên và thành lập công đoàn cơ sở; chú trọng 
công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú 
cho Đảng kết nạp, nhất là công nhân lao động 
trực tiếp tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước 
để đề nghị thành lập tổ chức cơ sở Đảng đủ điều 
kiện theo quy định. (3) Đảng đoàn, Ban Thường 
vụ LĐLĐ thành phố tiếp tục tham mưu, sắp xếp, 
hoàn thiện mô hình tổ chức các cấp công đoàn 
thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn 
chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (4) 
LĐLĐ cũng xác định đổi mới hoạt động công 
đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, 
nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao 
động thành phố đáp ứng yêu cầu tình hình mới, 
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tham 
gia phát triển kinh tế, xã hội trong công nhân, 
viên chức, lao động thành phố. (5) Các cấp công 
đoàn chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy 
Đảng cùng cấp để bảo đảm sự lãnh đạo toàn 
diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của 
mỗi cấp công đoàn thành phố. (6) Các cấp công 
đoàn cũng chủ động xây dựng nguồn tài chính 
đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
của công đoàn. (7) Phối hợp hiệu quả giữa các 
cơ quan nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tham 
gia xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật 
lao động và công đoàn.

(xem tiếp trang 16)
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Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022): 
Biểu tượng tinh thần đấu tranh bất khuất của người chiến sỹ cộng sản

PHẠM ĐỨC MẠNH
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Đồng chí Tô Hiệu sinh ngày 07/3/1912 trong 
một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại thôn 
Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên. Năm 1927, Tô Hiệu học tại trường 
Pháp Việt thị xã Hải Dương và sớm tham gia 
vào các phong trào yêu nước của học sinh như 
bãi khoá, truy điệu Phan Chu Trinh, tham 
gia phong trào đòi thả nhà chí sĩ yêu nước 
Phan Bội Châu.

Năm 1928, Tô Hiệu vào Sài Gòn cùng anh 
trai ruột là Tô Chấn tham gia Việt Nam Quốc 
dân Đảng năm 1929, đồng chí là đảng viên Quốc 
dân Đảng, hoạt động tại Sài Gòn. Năm 1930, 
đồng chí bị bắt và kết án 4 năm tù giam và bị đày 
đi Côn Đảo. Những năm tháng tại Côn Đảo, Tô 
Hiệu đi theo lý tưởng cộng sản và chỉ một thời 
gian sau đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng 
sản Đông Dương. Năm 1934, Tô Hiệu mãn hạn 
tù. Trong những năm tháng sống ở quê không 
bỏ phí thời gian, đồng chí tìm cách liên lạc với 
Đảng và lao vào hoạt động cách mạng, ông còn 
vận động bà con thôn, xóm tích cực góp phần 
xây dựng trường học cho con em.

Năm 1935, đồng chí được Trung ương điều 
lên Thái Nguyên để xây dựng cơ sở cách mạng. 
Sau chuyển về Hà Nội làm Uỷ viên Ban Thường 
vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ phụ trách tuyên huấn, trực tiếp 
lãnh đạo phong trào ở Hà Nội. Đồng chí viết bài 
đăng trên các báo công khai để hướng dẫn công 
tác và cử cán bộ xuống vùng mỏ hoạt động, nhờ 
đó phong trào đấu tranh của công nhân mỏ lên 
mạnh. 

Mùa thu năm 1938, đồng chí được Trung 
ương Đảng phân công phụ trách miền duyên hải 
Bắc Kỳ, trực tiếp làm Bí thư Ban Cán sự Đảng 
Hải Phòng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong 
trào đấu tranh được đẩy lên mạnh mẽ. Các cuộc 
đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, đòi cải 
thiện đời sống của công nhân của các nhà máy 
xi măng, máy điện, máy tơ, máy nước… đạt kết 
quả. Điển hình là cuộc đấu tranh của 3.000 công 
nhân nhà máy tơ từ ngày 16/4/1939 đến ngày 
22/4/1939 do Tô Hiệu trực tiếp chỉ đạo khiến 
bọn chủ phải giải quyết toàn bộ yêu sách của 

công nhân. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà 
máy tơ Hải Phòng gây được nhiều tiếng vang 
lớn, được Nguyễn Ái Quốc lúc đó đang hoạt động 
ở nước ngoài đặc biệt quan tâm chú ý.

Ngày 30/5/1939, Tô Hiệu lãnh đạo cuộc đấu 
tranh chống thuế đèn, thuế nước. Cảnh sát Pháp 
đã vô cớ đàn áp bắt 72 người, nhờ sự bảo vệ 
của anh em công nhân bố trí đồng chí trốn thoát 
được. Thời gian này đồng chí bị bệnh lao phổi 
nặng, sức khoẻ giảm sút. Xứ uỷ yêu cầu nghỉ 
chữa bệnh nhưng đồng chí vẫn tha thiết tiếp tục 
công tác. Tháng 10/1939, Xứ uỷ Bắc Kỳ yêu 
cầu thành lập các khu Hải Phòng, Kiến An, Hải 
Dương và vùng mỏ thuộc khu B (sau đó gọi là 
liên tỉnh B) trong đó Tô Hiệu trực tiếp làm Bí 
thư Khu uỷ, xúc tiến ra báo Chiến Đấu, cơ quan 
tuyên truyền của Khu uỷ khu B. Trước sự đàn 
áp của thực dân Pháp đối với phong trào cách 
mạng, Tô Hiệu đã chuyển hướng hoạt động cách 
mạng từ công khai vào bí mật, tiến hành sàng 
lọc cán bộ. Trong suốt thời kỳ hoạt động cách 
mạng của mình ở Hải Phòng, với cương vị Bí 
thư Khu uỷ khu B, Tô Hiệu đã trực tiếp lãnh đạo 
phong trào.

Ngày 01/12/1939, Tô Hiệu bị bắt tại một cơ 
sở in ở Hạ Lý. Bọn giặc đã dùng các thủ đoạn 
tra tấn rất dã man để hòng moi được thông tin 
của người chiến sĩ cộng sản nhưng đồng chí đều 
khước từ. Những lúc hồi tỉnh đồng chí lại tuyên 
truyền anh em trong nhà lao Hải Phòng tiếp tục 
giữ vững khí tiết cách mạng của người cộng sản, 
đấu tranh chống lại sự hà khắc của chế độ lao tù 
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thực dân áp bức, tiến hành kỷ niệm ngày thành 
lập Đảng 03/02/1940. Sau đó chính quyền thực 
dân Pháp đã đưa đồng chí ra xét xử ở toà án 
Kiến An, kết án 5 năm tù và đưa đi giam giữ tại 
nhà tù Sơn La. Tại đây đồng chí được bầu làm 
Bí thư Chi bộ Đảng, tham gia công tác tuyên 
truyền cách mạng và đấu tranh cùng anh em tù 
chính trị đòi cải thiện chế độ trong nhà tù. Đồng 
chí đã cùng với một số anh em tù chính trị cốt 
cán của nhà tù lãnh đạo quần chúng đấu tranh 
trong và ngoài nhà tù, Chi bộ nhà tù Sơn La đã 
quy tụ, đoàn kết được tuyệt đại đa số tù nhân; 
tổ chức dạy, huấn luyện quân sự; biến nhà tù 
đế quốc thành trường học cách mạng; giáo dục, 
động viên, tổ chức mọi người đấu tranh, làm thất 
bại nhiều âm mưu, hành động tàn bạo của kẻ 
thù. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, đảng viên, cung cấp cán bộ ưu tú cho Đảng 
trước mắt và lâu dài, cũng như tuyên truyền, vận 
động thức tỉnh đồng bào các dân tộc Sơn La và 
cả vùng Tây Bắc đứng lên đấu tranh, khởi nghĩa 
giành chính quyền.

Tháng 5/1941, đồng chí Tô Hiệu và Chi bộ 
nhà tù Sơn La đã quyết định xuất bản tờ báo 
Suối Reo. Đây là một sự kiện lớn ảnh hưởng 
sâu sắc đến đời sống tinh thần, cổ vũ động viên 
anh em tù nhân ở nhà tù Sơn La. Tờ báo ra đời 
trong điều kiện hoạt động bí mật, viết bằng tay. 
Nội dung phản ánh các nội dung sinh hoạt của 
tù nhân trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ tù 
đày hà khắc của chính quyền thực dân, thể hiện 
tinh thần, khí phách hiên ngang của người tù 
cộng sản với lời: “Thu sang hoa cỏ già rồi, Suối 
Reo lên để cho đời trẻ trung. Thu sang non nước 
lạnh lùng, Suối Reo lên để cho lòng ta reo...”.

Là Trưởng Ban huấn luyện, đào tạo, trực tiếp 
phụ trách công tác tuyên truyền của Chi bộ, mặc 
dù bệnh lao phổi tàn phá cơ thể, nhưng đồng chí 
Tô Hiệu vẫn miệt mài viết tài liệu, truyền đạt 
kinh nghiệm, huấn luyện đảng viên với tinh thần 
lạc quan cách mạng. Đồng chí nói với anh em 
trong Chi bộ: “Mình biết chắc mình sẽ chết sớm 
hơn mọi người, vì vậy mình phải tranh thủ thời 
gian để chiến đấu phục vụ cho Đảng”. Đồng chí 
thường ngồi xổm trên bệ xi măng, mặt quay vào 
tường, hai đầu gối co lên áp vào ngực để nén 
cho vết thương trong phổi đỡ nhức nhối, vừa 
viết tài liệu vừa ho, đôi khi ra máu. Cũng chính 
những ngày này, từ những giọt nước hiếm hoi 

trong ngục tối, đồng chí Tô Hiệu đã gieo một 
mầm đào ngay bên ngách xà lim.

Tháng 02/1944, do sức khỏe của đồng chí 
Tô Hiệu quá yếu, Chi bộ cử đồng chí Trần Huy 
Liệu làm Bí thư. Chi bộ đã đấu tranh với bọn 
cai ngục đưa đồng chí vào ở trong một kho xép 
gần Trại ba gian để tiện chăm sóc và để đồng 
chí được gần gũi với anh em trong những ngày 
cuối đời. 

Ngày 07/03/1944, trong vòng tay đồng chí, 
anh em, đồng chí Tô Hiệu đã trút hơi thở cuối 
cùng khi tròn 32 tuổi. Trước khi ra đi, đồng chí 
đã để lại bức di chúc gửi Chi bộ nhà tù Sơn La, 
với nội dung phân tích tình hình thế giới cũng 
như trong nước; nêu sự tất thắng của cách mạng 
và động viên đồng đội ở lại giữ vững tinh thần 
đấu tranh, chiến đấu cho đến ngày cách mạng 
thành công. Đồng chí Tô Hiệu mất, trong niềm 
tiếc thương vô hạn, Chi bộ nhà tù đã kịp thời chỉ 
đạo anh em đi lao động bên ngoài nhà tù khắc 
tấm bia đá có chữ “Tô Hiệu”, bí mật đặt dưới 
mộ của đồng chí. Nhờ đó, năm 1980 khi khai 
quật nghĩa địa Gốc Ổi đã xác định chính xác 
phần mộ của liệt sỹ Tô Hiệu.

Ngày nay đến thăm Nhà tù Sơn La, nơi đây 
đã trở thành Di tích quốc gia đặc biệt, vẫn còn 
đó cây đào do đồng chí Tô Hiệu ươm mầm nhân 
giống trồng lại xanh tươi đầy sức sống trổ hoa 
mỗi khi Tết đến xuân về đã trở thành biểu tượng 
sáng ngời cho tinh thần đấu tranh bất khuất của 
các chiến sỹ cách mạng tại Nhà tù Sơn La, trở 
thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước 
cách mạng truyền thống đấu tranh chống giặc 
ngoại xâm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tại Hải Phòng, ghi nhớ công ơn người chiến 
sỹ cách mạng trung kiên, thành phố Hải Phòng 
đã có tuyến đường Tô Hiệu và đầu tháng 8 năm 
1946, Thành ủy quyết định mở Trường Cán bộ 
Thanh niên mang tên Tô Hiệu (nay là Trường 
Chính trị Tô Hiệu) để đào tạo cán bộ cho thành 
phố. Nhiều đường tại các tỉnh, thành phố lớn 
của Việt Nam hiện nay như: thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Đồng Hới (tỉnh 
Quảng Bình), TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) 
có nhiều tuyến đường mang tên đồng chí.
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TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022: TẾT SUM VẦY - XUÂN BÌNH AN 
ĐÀO TRỌNG TRUNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề. 

Các cấp công đoàn thành phố tiếp tục khắc 
phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19 để mang đến cho công nhân, 
viên chức, lao động một “mùa Xuân” ấm 
áp, bình an. 

Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người 
lao động đều có Tết”, công tác chăm lo đoàn 
viên, NLĐ luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong kế 
hoạch hằng năm của LĐLĐ thành phố. Công tác 
này không chỉ được thực hiện mỗi dịp Tết đến, 
Xuân về mà là hoạt động xuyên suốt trong năm. 

Năm 2021, từ nguồn tài chính công đoàn, 
Quỹ Mái ấm Công đoàn thành phố chi trên 5 tỷ 
đồng hỗ trợ xây, sửa 56 nhà Mái ấm Công đoàn; 
trợ cấp khó khăn đột xuất 295 trường hợp; tặng 
1.900 suất quà và trợ cấp nhân dịp Tháng Công 
nhân năm 2021 cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn. Đặc biệt, từ việc triển khai nghiêm túc 
các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, các 
cấp công đoàn thành phố hỗ trợ 2.047 người là 
lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không lương; người lao động bị ngừng 
việc; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 
động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 
thất nghiệp; trẻ em và người lao động đang điều 
trị COVID-19; viên chức hoạt động nghệ thuật 
và hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ với tổng 
kinh phí là 5,7 tỷ đồng. Hướng dẫn các cấp công 
đoàn thành phố việc lùi thời gian đóng kinh phí, 
đoàn phí công đoàn theo chỉ đạo của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, qua đó giảm bớt khó khăn 
cho doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn.

Các cấp công đoàn thành phố chủ động sáng 
tạo trong việc vận động, quyên góp và triển khai 
các giải pháp hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 
4- năm 2021 với tổng kinh phí là 5,13 tỷ đồng. 
Hỗ trợ tín chấp cho 1610 CNVCLĐ được vay 
vốn từ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo với số tiền 
22,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình và cải 
thiện đời sống.

Không chỉ hỗ trợ NLĐ khắc phục khó khăn 

về kinh tế, việc làm, LĐLĐ thành phố còn trao 
“lá chắn” giúp NLĐ bảo vệ sức khỏe thông qua 
các chương trình tư vấn khám sức khỏe, phát 
thuốc miễn phí cho công nhân lao động các 
khu nhà trọ; tổ chức tổng dọn vệ sinh các khu 
nhà trọ CNLĐ phục vụ việc phòng chống dịch 
bệnh. Qua đó, đoàn viên, NLĐ thêm  yên tâm, 
tin tưởng và chủ động tự giác tuân thủ các yêu 
cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi 
làm việc, nơi ở góp phần quan trọng vào ổn định 
sản xuất, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
của thành phố.

Tết là quãng thời gian mỗi người nhìn lại cả 
một năm miệt mài lao động, học tập, cống hiến. 
Hơn nữa, Tết còn là cảm nhận về sự sẻ chia, 
đồng hành của cộng đồng tới những hoàn cảnh, 
số phận còn chưa được may mắn. Hiện, toàn 
thành phố có trên 2.860 công đoàn cơ sở với 
gần 316.000 CNVCLĐ. Bởi vậy, bám sát chỉ 
đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chăm lo 
cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ trong dịp 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,  LĐLĐ thành 
phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động 
chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ với phương 
châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều 
có Tết”; quyết tâm thực hiện mục tiêu dù NLĐ 
về quê hay ở lại địa phương đều an toàn, vui vẻ. 
Theo đó, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Bình 
an”, LĐLĐ thành phố tập trung triển khai 4 hoạt 
động trọng tâm: (1) Chủ động giám sát người sử 
dụng lao động trong việc thực hiện các quy định 
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của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, 
làm thêm giờ; (2) Kế hoạch thưởng và các chính 
sách khác trong dịp Tết đảm bảo quyền lợi của 
người lao động; (3) Nắm vững tình hình quan 
hệ lao động nhất là trong những khu vực, địa 
phương, doanh nghiệp tiềm ẩn “điểm nóng”; 
hạn chế tranh chấp lao động tập thể và 
ngăn ngừa hiệu quả đình công trái pháp luật; 
(5) Trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vé xe, chuyến xe 
cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động 
khó khăn ở tỉnh xa về quê nhân dịp Tết Nhâm 
Dần. Đối với nhiều lao động, cứ mỗi dịp Tết 
đến Xuân về, bên cạnh lương, thưởng Tết, thì 
chương trình “Tết sum vầy” ở các khu, cụm 
công nghiệp, doanh nghiệp lại là điều họ mong, 
đợi nhiều nhất. Vì vậy, các hình thức tổ chức 
“Tết Sum vầy 2022” được các cấp công đoàn 
thành phố quan tâm tổ chức linh hoạt, sáng tạo 
nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong đoàn 
viên và NLĐ. Tập trung tổ chức các hoạt động 
phù hợp tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh 
nghiệp có đông công nhân lao động.

Việc tổ chức các hoạt động này sẽ tuân thủ 
theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19 
của Bộ Y tế và địa phương. Đơn cử như các 
chuyến xe chở công nhân về quê ăn Tết sẽ thực 
hiện đồng bộ các biện pháp như: Phun khử khuẩn 
toàn bộ xe, vệ sinh ghế ngồi; mọi người tham 
gia chuyến xe phải đeo khẩu trang; chuẩn bị sẵn 
lương thực, thực phẩm để người lao động không 
phải nghỉ chân dọc đường, ăn uống tại các hàng 
quán; số người ngồi trên xe bằng một nửa số ghế 
để bảo đảm giãn cách. Mặt khác, nếu dịch bệnh 

diễn biến phức tạp, LĐLĐ thành phố sẽ thay đổi 
các phương án tổ chức cho phù hợp. 

Để chuẩn bị các hoạt động chăm lo cho đoàn 
viên người lao động nhân dịp Tết Nhâm Dần 
2022, các cấp Công đoàn thực hiện chủ trương 
xã hội hóa việc huy động nguồn lực phục vụ cho 
kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo các 
quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam. Công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi 
trong năm và sử dụng tối đa nguồn tích lũy của 
đơn vị xây dựng dự toán để đảm bảo kế hoạch 
chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Các công đoàn 
cấp trên cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử 
dụng một phần tài chính công đoàn tích lũy hiện 
có để hỗ trợ công đoàn cấp dưới. Theo tổng hợp 
sơ bộ, LĐLĐ thành phố dự kiến trao tặng 3.000 
suất trợ cấp; 6.000 suất quà; 9.000 gói “An sinh 
công đoàn”; 4.500 vé xe và 50 chuyến xe về quê 
đón Tết dành cho các đối tượng: đoàn viên công 
đoàn và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn; (đoàn viên công đoàn là 
y, bác sĩ, cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ phòng, 
chống dịch Covid-19; thành viên Tổ an toàn 
phòng, chống dịch hoặc được huy động tham gia 
công tác chống dịch Covid-19); đoàn viên công 
đoàn và CNVCLĐ ngoại tỉnh cách thành phố 
Hải Phòng từ 200km trở lên có nhu cầu hỗ trợ 
vé xe, chuyến xe về quê đón Tết. Tặng 3000 suất 
quà cho người lao động nước ngoài ở lại Việt 
Nam đón Tết, tặng 3500 suất quà cho CNLĐ tại 
các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Tết nguyên đán đang đến thật gần - một cái 
Tết đủ đầy, đầm ấm và tràn đầy yêu thương là 
“đích đến” mà tổ chức công đoàn các cấp trên 
địa bàn thành phố mong muốn dành cho mỗi 
CNVCLĐ. Điều đó vừa góp phần thể hiện vai 
trò, vị thế, đồng thời tiếp tục khẳng định sự đổi 
mới đi vào chiều sâu, thực chất, hướng mạnh về 
cơ sở và NLĐ của tổ chức công đoàn, vừa củng 
cố lòng tin của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ 
và xã hội đối với công đoàn các cấp - Tổ chức 
đại diện hợp pháp của đoàn viên công đoàn và 
NLĐ khắp mọi nơi.
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10 SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU NĂM 2021
10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

BAN BIÊN TẬP
*10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu năm 2021
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển 

khai Kế hoạch 150/KH-LĐLĐ ngày 12/11/2021 
của Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện 
Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy 
Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/
TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi 
mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt 
Nam trong tình hình mới”.

2. Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
triển khai việc thương lượng và ký kết thỏa ước 
lao động tập thể nhiều doanh nghiệp. Kết quả có 
7 công đoàn cấp trên cơ sở đã triển khai gồm 32 
doanh nghiệp và đơn vị tham gia với nhiều nội 
dung có lợi cho đoàn viên, người lao động theo 
quy định của pháp luật.

3. Tổ chức Chương trình phát động “Tháng 
Công nhân”, khai mạc Tuần VHTT-CNVCLĐ, 
Ngày hội truyền thống các Cụm VHTT-CNVCLĐ 
thành phố lần thứ 27 tại Quảng trường Cung 
Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, trong 
thời gian 02 ngày, với trên 2.000 CNLĐ tham 
gia, gồm: Màn đồng diễn thể dục giữa giờ, khiêu 
vũ thể thao, thi đấu kéo co nam của CNVCLĐ; 
Ngày hội “Cảm ơn người lao động”; khám sức 
khỏe miễn phí; tập huấn kiến thức an toàn 
giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thay 
dầu xe miễn phí và Liên hoan Văn nghệ với 
chủ đề “Khát vọng dựng xây thành phố Hoa 
Phượng đỏ”. 

4. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động quận, huyện, 
Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn Khu 
Kinh tế triển khai thực hiện thí điểm xây dựng 
mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an 
toàn” tại các khu nhà trọ có từ 10 phòng trở lên.

5. Các Phong trào thi đua yêu nước trong CN-
VCLĐ được triển khai sâu rộng, điển hình như: 
Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, 

phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động; phong 
trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" 
với 89 đề tài, sáng kiến của CNVCLĐ được Tổng 
LĐLĐ Việt Nam công nhận bằng Lao động sáng 
tạo; Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, nâng cao năng suất lao động, có 106 hồ sơ 
của CNVCLĐ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
CNLĐ lần thứ 2 do Ủy ban nhân dân thành phố 
và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

6. Vận động CNVCLĐ thành phố chung sức 
“Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” tại 8 xã 
thuộc 7 huyện với 8 tuyến đường trồng cây xanh 
kiểu mẫu được cấp ủy, chính quyền, địa phương 
ghi nhận.

7. Chỉ đạo Công đoàn Khu Kinh tế thành 
lập thí điểm 05 Câu lạc bộ Chủ tịch Công đoàn 
các Khu Công nghiệp: Nomura, Tràng Duệ, Đồ 
Sơn, Đình Vũ và Vsip nhằm tăng cường giao 
lưu, học hỏi, hỗ trợ trong hoạt động Công đoàn 
và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong 
CNLĐ.

8. Chỉ đạo tăng cường công tác giới thiệu, 
bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho CNLĐ trong 
các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước phấn 
đấu trở thành đảng viên. Kết quả có 03 công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham mưu phối hợp 
tổ chức 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận 
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thức về Đảng cho gần 400 cán bộ công đoàn cơ 
sở, đoàn viên ưu tú.

9. Thành lập thí điểm 05 Câu lạc bộ Chủ 
tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp: Nomura, 
Tràng Duệ, Đồ Sơn, Đình Vũ và Vsip. Phối hợp 
tổ chức 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận 
thức về Đảng cho gần 400 cán bộ công đoàn cơ 
sở, đoàn viên ưu tú. 

10. Năm tổ chức nhiều cuộc thi nhất: LĐLĐ 
thành phố phát động 02 cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019” với 
hơn 53.000 CNVCLĐ tham gia dự thi; Cuộc thi 
“Công nhân, viên chức, lao động với Ngày hội 
toàn dân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam tổ chức, Hải Phòng xếp thứ 11 toàn quốc, 
với 16.316 người tham gia. Cuộc thi viết về 
“Gương sáng đoàn viên Công đoàn” với 144 tác 
phẩm; Cuộc thi sáng tác Ca khúc “Giai điệu nơi 
tuyến đầu” với 07 tác phẩm và cuộc thi sáng tác 
video, Clip về phòng, chống dịch bệnh covid- 
19 “Thời khắc khó quên” với 22 tác phẩm tham 
gia dự thi của CNVCLĐ

* 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
1. Tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện 

chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh 
trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và chủ 
đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
“Chăm lo việc làm, đời sống cho CNVCLĐ, quyết 
tâm thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ 
Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra”.

2. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với 
chuyên môn, chính quyền đồng cấp tiếp tục làm 
tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp 
tục thực hiện mục tiêu kép của thành phố “Vừa 
phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh 
tế- xã hội”. Hỗ trợ kịp thời CNVCLĐ bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh khi đảm bảo điều 
kiện theo quy định.

3. Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt,  
tuyên truyền và triển khai các chương trình, kế 
hoạch, đề án thực hiện Chương trình hành động 
của Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ Thành 

ủy Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết số 02-
NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về 
“Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong 
tình hình mới”.

4. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển Đảng 
trong CNLĐ tại các CĐCS khu vực ngoài nhà 
nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác phát 
triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đi 
đôi với việc quản lý đoàn viên, nâng cao chất 
lượng đoàn viên công đoàn. 

5. Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất 
lượng TƯLĐTT giai đoạn 2021-2023, nâng cao 
năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, tiếp 
tục chỉ đạo ký TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp 
thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

6. Tham mưu, thúc đẩy xây dựng nhà ở cho 
CNLĐ. Tiếp tục triển khai kế hoạch thí điểm mô 
hình "Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn".

7. Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công 
đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

8. Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 
2022, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao 
động gắn với Lễ đón nhận Huân chương Độc 
lập hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Liên đoàn Lao 
động thành phố.

9. Tổ chức phát động phong trào thi đua “01 
triệu sáng kiến” trong CNVCLĐ phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và 
phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đẩy mạnh 
các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng 
suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả 
công tác, đảm bảo ATVSLĐ hướng trọng tâm 
vào kết quả phục vụ nâng cao chất lượng hoạt 
động CĐCS.

10. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho 
CNVCLĐ: Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân 
Bình an”; hỗ trợ vé xe, chuyến xe đưa CNLĐ 
về quê đón Tết; thăm hỏi, trợ cấp CNVCLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn.
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CNVCLĐ ngành Công Thương đón “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022
CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Thực hiện chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Liên đoàn Lao động thành phố về tổ chức “Tết 
Sum vầy - Xuân Bình an” cùng phương châm 
“Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, 
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng xây 
dựng và ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt 
động chăm lo cho đoàn viên và người lao động 
nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn cơ sở, 
phát huy vai trò cầu nối, nắm bắt tình hình sản 
xuất, kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp để 
đề xuất mức thưởng Tết phù hợp, hài hòa. Nhờ 
sự khéo léo, mềm dẻo nhưng không kém phần 
quyết liệt trong việc thương lượng, đối thoại, 
nhiều công đoàn cơ sở đã trực tiếp đàm phán 
thành công với người sử dụng lao động về 
lương, thưởng Tết Nguyên đán cho người lao 
động. Theo khảo sát, dù dịch bệnh Covid-19 ảnh 
hưởng rất lớn cho các doanh nghiệp nhưng phần 
lớn các doanh nghiệp đều cố gắng lo thưởng cho 
công nhân ít nhất nửa tháng lương đã giúp người 
lao động yên tâm làm việc, nhất là khi Tết Nhâm 
Dần 2022 đã cận kề. Mức thưởng tết bình quân 
của người lao động ngành khoảng 05 triệu đồng, 
điển hình một số doanh nghiệp thưởng Tết ở 
mức 15-20 triệu đồng như: Công ty TNHH 
muối Khánh Vinh, Công ty TNHH Thương mại 
VIC, Công ty TNHH Torshare, Tổng Công ty 
Hàng Kênh, Công ty TNHH Thương mại Quốc 
tế Hải Phòng. 

Các cấp công đoàn từ ngành tới cơ sở tập 
trung mọi nguồn lực chăm lo tốt hơn đời sống 
vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động 
nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đặc 
biệt quan tâm, trợ giúp người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật, bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân ở 
tỉnh xa không có điều kiện được về quê đón Tết. 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn 
ngành Công Thương đã hỗ trợ 296 suất trợ cấp, 
452 túi quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn; tặng 900 vé xe và tổ chức 06 chuyến 
xe cho người lao động ở tỉnh xa về quê nhân dịp 
Tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, động 
viên tinh thần 330 lao động nước ngoài, đoàn 
viên công đoàn, không có điều kiện về quê đón 
Tết. Tổng chi phí trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vé xe, 
chuyến xe khoảng 01 tỷ đồng.

Trên 90% công đoàn cơ sở trực thuộc triển 
khai chăm lo, thăm hỏi, tặng quà Tết cho đoàn 
viên với mức tối thiểu 300 nghìn đồng/người. 

Tổng kinh phí ước tính trên 5 tỷ đồng. Công tác 
tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và 
người lao động tại cơ sở bảo đảm thiết thực và 
hiệu quả, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. 

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng 
tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình 
an năm 2022” vào ngày 16/01/2022 (tức ngày 14 
tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Khách sạn Công 
đoàn. Chương trình được tổ chức với quy mô 
nhỏ gọn nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các 
quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của 
thành phố, tuy nhiên, vẫn đảm bảo tính lan tỏa 
đến đông đảo người lao động trong toàn ngành, 
tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm 
năm mới. Tại chương trình, các phần quà, trợ 
cấp, vé xe hỗ trợ cho người lao động được Công 
đoàn ngành giao cho chủ tịch công đoàn cơ sở 
trao tận tay đến người lao động, đảm bảo “đúng 
người, đúng đối tượng”. Chương trình game 
show “Vòng quay may mắn” với nhiều phần 
quà hấp dẫn, có giá trị thiết thực đối với người 
lao động được thông báo tới toàn thể đoàn viên, 
CNVCLĐ ngành Công Thương và phát trực 
tiếp trên fanpage của Công đoàn ngành Công 
Thương Hải Phòng. 

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Công 
đoàn ngành Công Thương mong muốn giúp 
đoàn viên, người lao động nhận thức rõ hơn 
vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tin 
tưởng và gắn bó với tổ chức công đoàn, góp 
phần thu hút người lao động gia nhập tổ chức 
Công đoàn Việt Nam; tạo động lực khích lệ, 
động viên người lao động đẩy mạnh sản xuất, 
nâng cao năng suất lao động để đạt được “mục 
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đạt được 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm việc làm 
và thu nhập cho người lao động.
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ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI 
DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HẢI AN

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 
và kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ 

thành phố Hải Phòng về tổ chức các hoạt động 
chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, 
viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhân dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Chỉ thị của 
Ban Thường vụ Quận ủy Hải An về lãnh đạo, 
chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 
2022, Liên đoàn Lao động quận Hải An bám sát 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn 
Lao động thành phố, Thường trực Quận ủy, sự 
phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của UBND 
quận, cùng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 
đoàn thể, Liên đoàn Lao động quận đã tập trung 
chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ trong tâm 
trong dịp Tết đến Xuân về.

Liên đoàn Lao động quận kịp thời nắm bắt 
tình hình CNVCLĐ, tập trung thực hiện chức 
năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, 
hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng 
thời, tích cực triển khai, chỉ đạo, tổ chức tốt 
công tác tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 
- 03/02/2022); thực hiện tốt các quy định về việc 
cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, 
buôn bán, đốt và thả “đèn trời”. 

Tổ chức Chương trình “ Tết Sum vầy -Xuân 
Bình an” năm 2022, trao 466 suất quà, trợ cấp, 
vé xe cho CNVCLĐ, gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn quận, với tổng số tiền là 
336.400.000đ. Đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ 
cho CNVCLĐ bị nhiễm dịch Covid-19, CNLĐ 
bị ảnh hưởng theo Nghị định 68 của Chính phủ.

100% các CĐCS đã phối hợp với chủ sử 
dụng lao động xây dựng và có kế hoạch nghỉ 
Tết, thưởng Tết cho CNVCLĐ theo quy định. 
LĐLĐ quận chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên 
môn đồng cấp quan tâm, chăm lo tết cho đoàn 
viên, người lao động. Mức thưởng tết cho người 
lao động khu vực doanh nghiệp từ 1,5 triệu - 70 
triệu đồng. Ngoài tiền thưởng của đơn vị, các 

công đoàn cơ sở tổ chức tặng quà tết cho đoàn 
viên mức thấp nhất là 300.000đ/người, mức cao 
nhất 500.000đ/người. Tặng 5.000.000đ tương 
ứng với 5 sổ tiết kiệm cho tân binh lên đường 
nhập ngũ năm 2022. Chỉ đạo 100% CĐCS phối 
hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ 
công chức, Hội nghị người lao động thực hiện 
Quy chế dân chủ cơ sở theo qui định.

Tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện 
nghiêm túc các quy định của Nhà nước về việc 
tham gia giao thông, nhất là trong dịp trước, 
trong, sau tết đảm bảo tuyệt đối an toàn về người 
và tài sản.

Tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp thành 
phố tại trường Mầm non Thành Tô chào mừng 
kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam; công bố quyết định thành lập 01 
CĐCS công ty TNHH Đại Việt Logistics, phát 
triển 51 đoàn viên. Tiếp tục vận động các cơ 
quan đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ chương trình 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn và vận động 
CNVCLĐ tăng cường công tác phòng chống 
dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giới 
thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành ng-
hĩa vụ trở về địa phương năm 2022. Đẩy mạnh 
các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, 
tháng đầu năm 2022 trong CNVCLĐ.
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NGÔ DUY LÂN
Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra 
trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang nỗ 

lực đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện 
“mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, 
vừa hỗ trợ đồng hành cùng các doanh nghiệp và 
người lao động ổn định sản xuất, kinh doanh. Với 
phương châm “Tất cả công nhân lao động đều 
có Tết, vui Tết”, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn 
Lao động thành phố, Công đoàn Khu Kinh tế 
đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đợt cao điểm 
chăm lo tết cho đoàn viên, công nhân lao động; 
đảm bảo người lao động đều được đón Tết 
Nguyên đán vui tươi, đầm ấm. 

Trong dịp Tết năm 2021, Công đoàn Khu 
Kinh tế đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo 
cho đoàn viên, người lao động, với nhiều kết 
quả tích cực, được sự ghi nhận của cộng đồng xã 
hội. Công đoàn Khu Kinh tế đã tổ chức chương 
trình Tết sum vầy tại Khu Công nghiệp Đồ Sơn 
với sự tham gia của 495 CNLĐ. Do tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công 
đoàn Khu Kinh tế đã tổ chức trao trợ cấp, quà 
tết cho 5.673 công nhân lao động có hoàn cảnh 
khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; trong đó trợ 
cấp khó khăn 1.601 người, mức trợ cấp 1,2 
triệu/; 4.072 CNLĐ được nhận quà Tết trị giá 
từ 500.000đ-700.000đ với tổng trị giá trên 4,5 
tỷ đồng. Cũng trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, 
Công đoàn Khu Kinh tế đã tổ chức 52 chuyến xe 
đưa 1.404 CNLĐ về quê ăn tết; tổ chức đi thăm 
tặng quà Tết tại 03 gia đình công nhân mắc bệnh 
hiểm nghèo, tử vong vì tai nạn lao động với tổng 
số tiền là 15 triệu đồng; tặng quà tết cho 400 
CNLĐ nhà trọ, mỗi suất quà trị giá 300.000đ/
người.

Hiện nay, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng 
đang có 220 công đoàn cơ sở trực thuộc với 
134.317 lao động. Cũng như tại các doanh nghiệp 
khác trên cả nước, các doanh nghiệp tại Khu Kinh 
tế Hải Phòng đã và đang gặp nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thiếu, nhỡ 
nguyên vật liệu, các trường hợp F0, F1, F2 tại 
doanh nghiệp nhiều, suy giảm thị trường đầu ra 
… ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, việc làm và 
thu nhập của người lao động. Trong tình hình 
đó, đặc biệt trong dịp Tết, Công đoàn Khu Kinh 
tế Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò “người 
bạn đồng hành ”, trở thành chỗ dựa tin cậy cho 
đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt 
động chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả. Với 
chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của 
người lao động, trong dịp Tết 2022, Công đoàn 
Khu Kinh tế đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở 
tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao 
động trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao 
động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm 
thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít 
hơn thời gian luật định; đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng 
trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải 
quyết tranh chấp lao động, tránh tình trạng đình 
công, ngừng việc tập thể. Mức lương, thưởng 
Tết của các doanh nghiệp đều được duy trì và 
cao hơn năm 2021, đời sống vật chất và tinh 
thần của công nhân được duy trì ổn định.

CNLĐ các Khu Công nghiệp vui Tết Sum vầy 2022  
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(tiếp theo trang 6)
NGHỊ QUYẾT 02 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ...

Cũng trong dịp Tết 2022, Công đoàn Khu 
Kinh tế sẽ trao 2.877 suất quà cho chuyên gia, 
người lao động nước ngoài ở lại Việt Nam đón 
Tết; trao trợ cấp, quà tết cho trên 7.200 công 
nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh 
hiểm nghèo với tổng kinh phí chi trợ  cấp, quà 
Tết trên  4,5 tỷ đồng; tổ chức trên 40 chuyến xe, 
hỗ trợ 1.000 vé xe đưa công nhân lao động về 
quê ăn Tết. Điểm mới và nổi bật của năm 2022 
là Công đoàn Khu Kinh tế sẽ tổ chức các gian 
hàng di động “0 đồng” tại 06 Khu Công nghiệp 
Nomura, Đình Vũ, Tràng Duệ, An Dương, VSIP, 

Nam Cầu Kiền với tổng giá trị 600 triệu đồng đến trao các suất quà tận tay người lao động, đảm bảo 
công nhân lao động nào cũng đều có Tết, “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đang đến rất gần, tin tưởng rằng với sự quan tâm cùng với 
những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo tết của các cấp công đoàn, tất cả các đoàn viên, người lao 
động của Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ được đón tết cổ truyền trọn vẹn, đầm ấm. Tổ chức Công đoàn 
nói chung, Công đoàn Khu Kinh tế nói riêng đã và đang đi đúng hướng trong việc thực hiện tốt vai 
trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng hành và thực sự trở thành một người bạn thân thiết của 
mỗi người lao động. 

Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức nghiên cứu, 
học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết thông qua Hội nghị Báo cáo viên thành 
phố, triển khai tới toàn bộ đội ngũ Báo cáo viên do Thành ủy quản lý trong tháng 12/2021; chỉ đạo 
các đầu mối công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW hoàn thành trong quý I năm 2022, mà trọng tâm là 
phấn đấu hoàn thành trong tháng 1, 2 (trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022). Đồng thời, chỉ đạo 
triển khai sâu rộng tới công đoàn cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ; đặc biệt, dự kiến tổ chức cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức 
và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong đầu quý II năm 2022 trên mạng 
Internet để đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ thuận lợi tiếp cận, tìm hiểu. 

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban, các bộ phận, 
các đơn vị liên quan để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-NQ/TW; đồng 
thời cụ thể hóa vào chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ tại chương trình công tác hằng năm của Ban chấp 
hành LĐLĐ thành phố. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
đề ra trong nghị quyết, thường xuyên kiêm tra, giám sát sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm điều chỉnh 
phương án triển khai thực hiện kế hoạch. 

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn, đồng cấp, 
sự đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp công đoàn thành phố với nhiều cách làm sáng tạo, quyết 
liệt, hiệu quả và sự tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, hi vọng các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ sớm hoàn thành; Nghị quyết 
sẽ thực sự trở thành luồng sinh khí mới, mở ra một thời kỳ mới rực rỡ, tươi sáng cho tổ chức Công 
đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới. 
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LĐLĐ TP TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVCLĐ 
VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021; TỔ 

CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
TẾT SUM VẦY- XUÂN BÌNH AN” 2022

LĐLĐ THÀNH PHỐ TẶNG 900 
SUẤT QUÀ “AN SINH COVID- 19

Sáng 08/01/2022, LĐLĐ thành phố tổ chức 
“Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động 
Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 
2022; Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình 
an”.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 song phong trào CNVCLĐ và 
hoạt động Công đoàn thành phố Hải Phòng vẫn 
đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả 
các lĩnh vực: Tập trung đổi mới công tác chỉ 
đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 
đoàn; triển khai kịp thời nhiều hoạt động thiệt 
thực, trọng tâm hướng về cơ sở; chủ động, linh 
hoạt chuyển đổi mô hình, cách thức tổ chức 
hoạt động nhằm đảm bảo mục tiêu kép “vừa 
chống dịch Covid-19 vừa đạt được các mục 
tiêu, nhiệm vụ đề ra”…

Tại chương trình, LĐLĐ thành phố trao 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 
LĐLĐ quận Ngô Quyền; tặng Cờ thi đua xuất 
sắc và cờ Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa, thể 
thao” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 06 tập 
thể; tặng Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ thành 
phố cho 04 tập thể. Tại chương trình, đồng chí 
Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP nhận biển 
trao tặng kinh phí hỗ trợ 4 tỷ đồng của thành 
phố do đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Lê 
Khắc Nam trao tặng cho CNVCLĐ dịp Tết 
Nguyên đán. 

Liên đoàn Lao động TP cũng trao tặng các 

Chiều ngày 05/01/2022, đồng chí Bùi Thị 
Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ 
thành phố cùng lãnh đạo LĐLĐ quận Dương 
Kinh đã tới trao tặng các suất quà “An sinh 
Covid-19” cho 25 trường hợp đoàn viên, 
CNLĐ là F0, F1 trên địa bàn quận Dương 
Kinh. Đây là hoạt động mở đầu cho chương 
trình hỗ trợ suất quà “An sinh Covid-19” cho 
đoàn viên, CNVCLĐ F0, F1 có hoàn cảnh khó 
khăn của LĐLĐ TP dịp trước Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022.

Trong đợt hỗ trợ đầu tiên này, LĐLĐ thành 
phố dành tặng hơn 900 suất quà "An sinh 
Covid-19" cho các bạn đoàn viên, CNLĐ là 
F0, F1: có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ việc 
điều trị, cách ly tại nhà; CNLĐ nhà trọ; bố 
hoặc mẹ đơn thân nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi 
(không bao gồm ca F0 được điều trị và cách ly 
tập trung tại các sơ sở y tế). 

Mỗi suất quà bao gồm: 12 hộp thức ăn (cá 
sốt, thịt heo xay, pate) chế biến sẵn của Công 
ty CP Đồ hộp Hạ Long do LĐLĐ thành phố 
trao tặng; 05 kg gạo, 01 chai dầu ăn và 10 quả 
trứng gà do LĐLĐ quận Dương Kinh trao 
tặng (trị giá hơn 400.000đ/1 suất). 

suất trợ cấp, các suất quà và vé xe cho đại diện 
lãnh đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở với tổng 
trị giá hơn 10 tỷ đồng để các đơn vị tổ chức các 
hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022 cho đoàn viên và người lao động.
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QUỸ “TẤM LÒNG VÀNG” TRAO 
HỌC BỔNG CHO CON CNVCLĐ 

CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

LĐLĐ THÀNH PHỐ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI 
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM

LĐLĐ THÀNH PHỐ TẶNG 
SỔ TIẾT KIỆM CHO TRẺ EM MỒ CÔI

Sáng 30/12, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động 
phối hợp LĐLĐ thành phố trao 20 suất học 
bổng, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng và cặp 
sách, đồ dùng học tập cho con CNVCLĐ thuộc 
LĐLĐ quận Đồ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Cát 
Hải và Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng. 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống 
người lao động. Nhiều con em CNVCLĐ phải 
học trực tuyến để bảo đảm yêu cầu phòng 
dịch với điều kiện học tập tại nhà thiếu thốn, 
khó khăn. Vì vậy, 20 suất học bổng từ Quỹ từ 
thiện Tấm lòng vàng Lao Động và quà tặng 
của LĐLĐ thành phố là món quà ấm áp trước 
thềm năm mới Nhâm Dần, giúp con CNVCLĐ 
thành phố có thêm động lực vượt qua khó 
khăn vươn lên trong học tập.  

Sáng 29/12, LĐLĐ thành phố tổ chức Lễ ký 
kết Biên bản ghi nhớ giữa LĐLĐ thành phố, 
CĐ Khu Kinh tế và Công ty Tài chính TNHH 
MTV Lotte Việt Nam (LOTTE FINANCE).

Theo đó, LĐLĐ thành phố, Công đoàn Khu 
Kinh tế Hải Phòng tuyên truyền đến các cấp 
công đoàn cơ sở cũng như đoàn viên, người 
lao động biết được chương trình mà Tổng 
LĐLĐ Việt Nam đã kí, cũng như các biên bản 
được kí kết giữa Liên đoàn Lao động TP với 
Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng. Trên cơ 
sở nhu cầu của người lao động, các cấp công 
đoàn giúp đỡ người lao động tiếp cận được 
những gói sản phẩm ưu đãi với điều khoản có 
lợi, hạn chế sơ suất trong quá trình giao dịch 
gây bất lợi cho người lao động. 

Thực hiện Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ 
ngày 11/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam 
về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn 

viên công đoàn tử vong do dịch Covid 19, 
sáng ngày 23/12/2021, LĐLĐ thành phố đã 
trao 01 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” 
trị giá 10 triệu đồng cho con đoàn viên công 
đoàn Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Alsok Việt 
Nam (được phân công đến làm việc tại Công 
ty TNHH Sài Gòn STEC, Khu công nghiệp 
VSIP II, Thủ Dầu Một, Bình Dương) thuộc 
LĐLĐ quận Hồng Bàng bị tử vong do dịch 
Covid-19.

Hy vọng việc làm thiết thực, nhân văn của 
Công đoàn các cấp sẽ góp phần động viên, 
chia sẻ nỗi đau mất người thân, giúp con 
CNLĐ sớm vượt qua khó khăn và vươn lên 
trong cuộc sống.
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LĐLĐ THÀNH PHỐ THĂM LAO ĐỘNG 
LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở LẠI  VIỆT NAM ĐÓN TẾT

CNVCLĐ THÀNH PHỐ CHUNG TAY HỖ TRỢ TIÊU THỤ 
NÔNG SẢN ÙN TẮC TẠI CỬA KHẨU LẠNG SƠN

LĐLĐ THÀNH PHỐ THĂM, TẶNG QUÀ CNLĐ TẠI 
CÁC KHU NHÀ TRỌ

Nhằm kịp ghi nhận và kịp thời động viên, 
khích lệ tinh thần đội ngũ người lao động là 
người nước ngoài đang làm việc tại các doanh 

Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần cho công nhân lao động các khu nhà trọ 
nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc năm 2022, 
Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức 
thăm, tặng 3.500 suất quà cho công nhân lao 
động tại các khu nhà trọ không về quê đón 
Tết trên địa bàn thành phố thuộc LĐLĐ quận 
Dương Kinh, Lê Chân, huyện An Dương, 
Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh bảo, Cát Hải, 
Tiên Lãng, Công đoàn ngành Công thương và 
Công đoàn Khu Kinh tế.

Đây là hoạt động thường niên của LĐLĐ 
thành phố, qua đó thể hiện vai trò chăm lo, 
bảo vệ người lao động của các cấp công đoàn.

Thực hiện công văn số 3414/TLĐ-QHLĐ 
ngày 31/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam về việc hỗ trợ mua nông sản 
ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn, Liên đoàn Lao 
động thành phố Hải Phòng đã tuyên truyền, 
vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên 
chức, lao động chung tay tiêu thụ nông sản.

Theo đó, CNVCLĐ thành phố đã đăng ký 
mua gần 4000 thùng thanh long, mỗi thùng 
20kg với trị giá 100.000đồng/thùng.  

 Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần hỗ trợ 
tiêu thụ nông sản ùn tắc tại khu vực cửa khẩu 
Lạng Sơn, nhằm hạn chế hư hỏng, tổn thất 
kinh tế, ảnh hưởng tới môi trường, đồng thời 
thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn 
trong đồng hành với các doanh nghiệp, chủ 
hàng để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. 

nghiệp FDI trên địa bàn thành phố ở lại Việt 
Nam đón Tết cổ truyền - Xuân Nhâm Dần 
2022, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ 
chức đoàn đến thăm và tặng 3.000 suất quà tết 
cho người lao động ở lại Việt Nam đón Tết. 

Đây là hoạt động giao lưu văn hóa giữa tổ 
chức Công đoàn thành phố với các đối tác, 
người lao động nước ngoài đã có đóng góp 
đối với sự phát triển chung của thành phố Hải 
Phòng trong những năm qua, góp phần xây 
dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ 
trong các doanh nghiệp.
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LĐLĐ HUYỆN VĨNH BẢO TẶNG QUÀ “AN SINH 
COVID- 19”

LĐLĐ QUẬN KIẾN AN TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH 

“TẾT SUM VẦY - XUÂN BÌNH AN” 2022 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TRAO QUÀ TẾT ĐẾN 
ĐOÀN VIÊN VÀ NLĐ

Sáng ngày 09/01/2022 LĐLĐ huyện Vĩnh 
Bảo tổ chức trao tặng quà “An sinh Covid-19”. 

Đồng chí Phạm Xuân Hanh - Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động huyện đã trao 38 suất quà 
cho cho các đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19, đồng thời ân cần thăm hỏi, động 
viên đoàn viên, CNVCLĐ và mong các đồng 
chí tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định 
phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe 
cho bản thân, gia đình và cộng đồng góp phần 
cùng huyện, thành phố và cả nước sớm đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19.

Sáng 07/01/2022, Liên đoàn Lao động quận 
Kiến An tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy 
- Xuân Bình an” năm 2022, tặng quà, trợ cấp 
cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động 

có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022. 

Tại chương trình, 178 CNVCLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn được nhận quà tết từ nguồn 
kinh phí hỗ trợ của UBND thành phố và 
LĐLĐ thành phố với tổng trị giá 173,6 triệu 
đồng. Trong đó, có 58 suất trợ cấp, 120 suất 
quà tết và 11 vé xe. LĐLĐ quận đã trao 63 
suất gồm: 33 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 1, 
3 triệu đồng và 30 suất quà tết, mỗi suất trị 
giá 800 nghìn đồng cho các đoàn viên có hoàn 
cảnh khó khăn. Những phần quà còn lại sẽ 
được trao tặng tại Công đoàn cơ sở. 

Chiều 10/01, Công đoàn ngành Y tế tổ chức 
trao các phần quà Tết sum vầy 2022 cho các 
đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn viên 
CNVCLĐ của ngành nhân dịp xuân Nhâm 
Dần 2022.

 Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức 
tạp và thực hiện công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 của thành phố, Công đoàn ngành Y tế 
tổ chức buổi trao quà đơn giản, gọn nhẹ nhưng 
đầy ý nghĩa và ấm tình đoàn viên. Theo đó, 
Công đoàn ngành đã trao 385 suất quà, trợ 
cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, Liên đoàn 
lao động thành phố đến đoàn viên công đoàn 
ngành y tế. Nhân dịp này, lãnh đạo Công đoàn 
ngành cũng động viên, chia sẻ những khó 
khăn, vất vả trong công việc của những chiến 
sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. 
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CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP TỔ CHỨC 
CHƯƠNG TRÌNH 

“TẾT SUM VẦY - XUÂN BÌNH AN” 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 
“TẾT SUM VẦY - XUÂN BÌNH AN” 2022 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

Sáng ngày 07/01/2022, Công đoàn Viên 
chức thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 
phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 
năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 
2022; Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình 
an” năm 2022. 

 Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh 
Covid-19 song các cấp Công đoàn Viên chức 
thành phố đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy 
Khối các cơ quan TP, Liên đoàn Lao động TP, 
sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn Viên chức 
Việt Nam và chương trình nhiệm vụ công tác 
năm 2021, trong đó tập trung công tác chăm 
lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên và người lao động; 
tổ chức tốt Tháng Công nhân, tích cực tham 
gia các phong trào thi đua yêu nước; biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất 
sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động lớn. 

Tại hội nghị đã trao Bằng khen của Tổng 
Liên đoàn cho 01 tập thể và 03 cá nhân, Cờ thi 
đua của LĐLĐ thành phố cho 02 tập thể, Bằng 
khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích 
xuất sắc.

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình 
an” năm 2022, đã có 90 đoàn viên, người lao 
động khó khăn được tặng quà mức 01 triệu/
người; 81 người tặng quà mức 500.000đ/
người. Tổng số kinh phí được thành phố hỗ 
trợ là 130,5 triệu đồng; đồng thời mỗi đoàn 
viên khó khăn được nhận thêm túi quà Tết trị 
giá 300.000đ.  

Ngày 30/12/2021, Công đoàn ngành Xây 
dựng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác công đoàn năm 2021, triển khai 
nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng thời tổ 
chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình 
an" năm 2022 .

 Tại Hội nghị đã có 10 tập thể, 16 cá nhân 
có thành tích trong công tác công đoàn năm 
2021 được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ 
thành phố biểu dương, tặng Bằng khen.

Tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân 
Bình an” năm 2022, đoàn viên và người lao 
động có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà 
với tổng trị giá 167.800.000 đồng, Công đoàn 
Xây dựng Việt Nam tặng 15 suất quà, mỗi suất 
trị giá 500.000đ với tổng số tiền 7.500.000đ.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình 
an” năm 2022 của Ngành là hoạt động ý nghĩa 
nhằm chuyển tải các nội dung chỉ đạo chăm 
lo tết cho người lao động của UBND thành 
phố, LĐLĐ thành phố, Công đoàn Xây dựng 
Việt Nam và Công đoàn ngành Xây dựng Hải 
Phòng tới các công đoàn cơ sở thể hiện sự 
quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần cho đoàn viên và người lao động nhân 
dịp Tết Nhâm Dần - 2022.
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LĐLĐ HUYỆN TIÊN LÃNG TỔNG KẾT 
PHONG TRÀO CNVCLĐ VÀ 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

LĐLĐ QUẬN ĐỒ SƠN TỔNG KẾT PHONG TRÀO 
CNVCLĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

LĐLĐ HUYỆN KIẾN THỤY QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 
02 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; TỔNG KẾT CÔNG TÁC 

CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

Sáng ngày 7/01, LĐLĐ huyện Tiên Lãng tổ 
chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ 
và hoạt động Công đoàn năm 2021- Triển 
khai nhiệm vụ năm 2022. 

Ghi nhận những kết quả LĐLĐ huyện và 
cơ sở đạt được năm 2021, tại hội nghị, đã có 
48 tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ VN, 
LĐLĐ TP tặng Cờ thi đua toàn diện, Bằng 
khen; UBND huyện và LĐLĐ huyện tặng 
Giấy khen, có 4 đồng chí cán bộ, đoàn viên 
vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
công đoàn”.

Liên đoàn Lao động huyện đã phát động và 
ký kết giao ước thi đua năm 2022, phấn đấu 
hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục 
làm tốt hơn nữa vai trò là người đại diện, bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của 
người lao động trên địa bàn. 

 Sáng ngày 29/12/2021, Liên đoàn Lao 
động quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 
phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước 
thi đua năm 2022. 

 Hội nghị đã công bố Quyết định khen 
thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 02 tập 
thể, 01 cá nhân; tặng Cờ thi đua xuất sắc của 
LĐLĐ thành phố cho 02 tập thể; Bằng khen 
của LĐLĐ thành phố cho 05 tập thể, 04 cá 

nhân và tặng Giấy khen của LĐLĐ quận cho 
06 tập thể, 07 cá nhân đã có thành tích xuất 
sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động 
Công đoàn năm 2021. 

Ngày 29/12/2021, LĐLĐ huyện Kiến Thụy 
tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-
NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị 
về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công 
đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và các 
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 
02 của LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy, LĐLĐ 
huyện; tổng kết công tác công đoàn và phong 
trào CNVCLĐ năm 2021, triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2022; Phát động phong trào thi 
đua và ký giao ước thi đua năm 2022. 

Tại Hội nghị, có 02 tập thể, 01 cá nhân 
được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 
02 tập thể được LĐLĐ thành phố tặng Cờ 
thi đua xuất sắc; 07 tập thể, 05 cá nhân được 
LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen, 14 tập thể, 
18 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen 
đã có thành tích trong phong trào lao động 
giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 
và các chuyên đề thi đua năm 2021. 
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NGƯỜI THẦY GIÁO - THẦY THUỐC HẾT LÒNG VỚI CÔNG VIỆC
PHẠM SEN

Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
Năng động - Điềm đạm - Khoa học là ấn 

tượng đầu tiên khi gặp TS. Đào Văn Tùng - Hiệu 
trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng. 

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hải Dương, nhưng 
cuộc đời và sự nghiệp người thầy giáo - Bác 
sỹ Đào Văn Tùng lại gắn bó với thành phố Hải 
Phòng. Từ lúc nhỏ, anh đã luôn mang trong 
mình một mơ ước là sau này lớn lên sẽ trở thành 
một bác sĩ để được chữa bệnh cho người dân. 
Từng đỗ 3 trường Đại học nhưng cậu thanh niên 
Đào Văn Tùng quyết định chọn ngành Y để thực 
hiện ước mơ thuở nhỏ của mình.

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành 
Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hải Phòng, bác sĩ 
Đào Văn Tùng về công tác tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Tiệp. Tháng 7/2020, theo sự phân 
công của thành phố, đồng chí nhận công tác với 
cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách tại Trường 
Cao đẳng Y tế Hải Phòng. Mang trong mình 2 
từ thầy “Thầy thuốc và Thầy giáo”, TS. Đào 
Văn Tùng luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm 
của mình đối với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Với 
TS. Đào Văn Tùng, y đức không chỉ đơn thuần 
là yêu thương, tận tâm người bệnh mà đó còn 
là sự trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn, 
mang tri thức truyền lửa cho những thế hệ học 
sinh, sinh viên ngành y để họ hiểu được sứ mệnh 
của những thiên thần mặc Blouse trắng.

Trên cương vị người quản lý, lãnh đạo, TS. 
Đào Văn Tùng luôn chọn giải pháp mềm dẻo, 
phù hợp với từng công việc, huy động tối đa 
sự sáng tạo của tập thể, đồng nghiệp, lấy học 
sinh làm trung tâm trong nhiệm vụ học tập và 
rèn luyện. Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu nhà 
trường quan tâm chú trọng các chương trình đào 
tạo và xây dựng chiến lược đào tạo dài và ngắn 
hạn để phát triển nguồn nhân lực của nhà trường, 
xây dựng đội ngũ giảng viên có đầy đủ phẩm 
chất y đức, dày dặn kinh nghiệm trong công tác 
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà 
trường, đồng thời ban hành nhiều chính sách đãi 
ngộ để thu hút học sinh, sinh viên tham gia học 
tập tại trường. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn 
và rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên “sáng 

về y đức, vững về y nghiệp”, chú trọng đặc biệt 
đến vấn đề hướng nghiệp và việc làm cho sinh 
viên sau khi tốt nghiệp…

Nhờ sự lao động miệt mài, nghiêm túc, năm 
2021, TS. Đào Văn Tùng vinh dự được tặng 
Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam. Nhiều năm liền đồng chí đạt danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cơ sở; được tặng nhiều giấy 
khen của Sở Y tế và Công đoàn Ngành Y tế Hải 
Phòng.

Năm 2021 là một năm thật chẳng dễ dàng 
với thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng 
khi phải thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đảm 
bảo yêu cầu đào tạo giảng dạy vừa tham gia 
phòng chống dịch COVID-19. Với cương vị là 
người đứng đầu, TS. Đào Văn Tùng luôn dặn 
dò sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ các kiến 
thức chuyên môn, nội bộ phải đoàn kết, tương 
hỗ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối tuân 
thủ 5K. Khi lấy mẫu cho người dân các em phải 
thể hiện sự tôn trọng, lễ phép và tận tụy với công 
việc của mình để làm sao truyền tải được tình 
cảm, nhiệt huyết, lòng yêu nghề để người dân có 
thêm lòng tin chiến thắng đại dịch. Nhờ những 
dặn dò ấy, những đoàn công tác của thầy và trò 
Cao đẳng Y tế Hải Phòng luôn đạt hiệu quả cao 
trong thực hiện nhiêm vụ.

Có thể nói dù ở môi trường nào, cương vị 
nào, TS. Đào Văn Tùng đều luôn cống hiến hết 
mình bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự tận 
tâm với nghề. TS. Đào Văn Tùng xứng đáng là 
một giáo viên tiêu biểu trong ngành và là tấm 
gương sáng để giảng viên, sinh viên học tập và 
noi theo.

GƯƠNG SÁNG ĐOÀN VIÊN
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ANH CÔNG NHÂN KỸ THUẬT SAY MÊ SÁNG KIẾN
VŨ DUY CHÍNH

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kiến ThụyKhi người lao động yêu sáng tạo, công 
việc sẽ không chỉ để mưu sinh mà còn 
trở thành niềm vui, niềm hứng khởi. Với 

họ, sáng tạo chính là bệ phóng để vươn lên, còn 
với doanh nghiệp, có được người lao động say 
mê sáng tạo chính là may mắn. Anh Nguyễn Văn 
Long - người công nhân của Công ty TNHH 
May Việt Hàn là một trong những điển hình tiên 
tiến như vậy.

Anh Nguyễn Văn Long sinh năm 1986 tại 
xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng. Sau khi 
tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh học nghề 
rồi vào làm việc tại Công ty TNHH May Việt 
Hàn nằm trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Cứ mỗi 
ngày trong tuần, vượt gần 10 km từ huyện An 
Lão sang huyện Kiến Thụy làm việc, anh công 
nhân nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện Nguyễn 
Văn Long luôn đến công ty từ sáng sớm. Không 
chỉ làm việc với tinh thần chăm chỉ, hăng say, 
anh còn rất đam mê sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
nhằm nâng cao tối đa hiệu quả sản xuất, tích cực 
đóng góp vào sự ổn định và phát triển của doanh 
nghiệp. Đồng thời, anh rất tích cực học hỏi, rèn 
luyện nhằm nâng cao kỹ năng làm việc, trình độ 
chuyên môn.

Đối với anh, “lao động là vinh quang” khi anh 
biến việc lao động cực khổ thành niềm vui, thành 
mục tiêu cuộc sống. Từ năm 2007 đến nay, anh 
Nguyễn Văn Long đã có hàng trăm giải pháp, 
sáng kiến khác nhau làm lợi cho công ty hàng 
chục tỉ đồng. Anh là chủ nhân của nhiều Giấy 
khen, Bằng khen, Giải thưởng cao quý. Tháng 
8/2020, anh Nguyễn Văn Long là 1 trong 9 cá 
nhân được UBND thành phố tôn vinh “Gương 
mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng” năm 2019. 
Năm 2018, 2019 và 2020,  anh Nguyễn Văn 
Long đều được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 
Bằng Lao động sáng tạo; năm 2020 được Tổng 
Liên LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 
2019, anh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
công nhân lao động Thành phố với đề tài “Bộ 
dưỡng gá may túi trên thân áo jacket nhằm 
giảm nhân công trong chuyền may” đoạt Giải 
ba; Năm 2020 - 2021, anh tiếp tục tham gia Hội 
thi với 02 đề tài “Bộ dưỡng may chắp diễu liền 
trên cùng 1 dưỡng” và đề tài “Ke trần lông 
vũ 4 lá kép” các đề tài dự thi đoạt giải Khuyến 
khích tại Hội thi. Các năm 2016, 2020, anh được 
UBND Thành phố tặng Bằng khen trong phong 

trào “Lao động giỏi 
- Lao động sáng 
tạo”. Đặc biệt, năm 
2020 anh Nguyễn 
Văn Long được 
bầu là đại biểu dự 
Đại hội thi đua yêu 
nước Thành phố Hải 
Phòng lần thứ IX, 
là đại diện duy nhất 
khối CNLĐ của Hải 
Phòng dự Đại hội thi 
đua yêu nước toàn 
quốc lần thứ X.

Thành công của anh Nguyễn Văn Long đến 
từ sự nỗ lực của bản thân và sự khích lệ, tin 
tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của Ban 
lãnh đạo công ty, làm lan tỏa niềm đam mê sáng 
tạo, tận tụy vì công việc, làm chủ công nghệ đến 
tới những người lao động khác. Chính bản thân 
anh luôn tâm niệm, mỗi công việc đem lại lợi 
ích cho công ty cũng chính là đem lại niềm hạnh 
phúc của bản thân, gia đình. Ở bất kỳ vị trí công 
tác nào cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
không ngừng đổi mới, cải tiến, sáng tạo, nâng 
cao hiệu quả công việc mà mình đảm nhiệm. 
Những sáng kiến của anh đã giúp cho doanh 
nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí, tăng hiệu 
quả sản xuất. Tuy bận việc gia đình, nhưng anh 
vẫn luôn làm tròn trách nhiệm, nhiệt tình, tham 
gia hoạt động của công đoàn Công ty, được mọi 
người ngưỡng mộ, coi đó là tấm gương để học 
tập.

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được xác 
định là yếu tố không thể thiếu ở mỗi ngành 
nghề, mỗi lĩnh vực, được coi là kim chỉ nam của 
sự phát triển. Nhưng, để người lao động chịu 
bước ra khỏi ranh giới kiềm tỏa họ, biết vượt 
lên chính mình, phát huy tinh thần sáng tạo thì 
cần ở doanh nghiệp sự nhạy bén, biết tiếp thu và 
cả biết khuyến khích, phát huy. Nói cách khác, 
doanh nghiệp cũng phải có tâm và nỗ lực giúp 
người lao động “đập vỏ trứng chui ra”. Sự sáng 
tạo không ngừng không chỉ đem lại bệ phóng, 
lợi ích cho một con người, một ngành nghề mà 
cho cả xã hội và trong cả cuộc sống hàng ngày./.

GƯƠNG SÁNG ĐOÀN VIÊN
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Hỏi: Pháp luật quy định về việc nghỉ Tết, 
thưởng Tết như thế nào? thưởng Tết có phải 
là nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
không? lương tháng thứ 13 là gì, có phải là 
thưởng Tết không, doanh nghiệp có bắt buộc 
phải trả cho người lao động tháng lương thứ 
13 không?

Trả lời:
1. Quy định về ngày nghỉ lễ, tết
Căn cứ theo quy định tại Bộ Luật lao động 

2019 thì hằng năm cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trên phạm vi cả nước đều 
được nghỉ Tết Âm lịch ít nhất là 05 ngày và 
được hưởng nguyên lương đối với những ngày 
này. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch do người sử 
dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 
04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối 
năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.

Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định:
(1). Người lao động được nghỉ làm việc, 

hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết 
sau đây:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 
01 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 05 ngày;
- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 

tháng 4 dương lịch);
- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 

tháng 5 dương lịch);
- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 

dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 

10 tháng 3 âm lịch).
(2). Lao động là người nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo 
quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ 
thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày 
Quốc khánh của nước họ.

(3). Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, 
Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày 
nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 
Điều này.

2. Quy định về tiền thưởng lễ, tết
Tiền thưởng được hiểu là khoản thù lao bổ 

sung cho tiền lương để trả cho những yếu tố 
mới phát sinh trong quá trình lao động (tăng 

năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, 
sáng kiến…) chưa tính đến trong mức lương 
theo chức danh hoặc theo công việc. Điều 103 
Bộ luật lao động có quy định về tiền thưởng 
như sau:

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định:
(1). Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc 

bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao 
động thưởng cho người lao động căn cứ vào 
kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn 
thành công việc của người lao động.

(2). Quy chế thưởng do người sử dụng lao 
động quyết định và công bố công khai tại nơi 
làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức 
đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi 
có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định tại Bộ luật lao động, việc 
thưởng cho người lao động hay không là 
quyền của người sử dụng lao động. Căn cứ 
chung để xác định tiền thưởng cho người lao 
động là kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm 
của người sử dụng lao động và mức độ hoàn 
thành công việc của người lao động. Những 
vấn đề cụ thể như nguyên tắc, các trường hợp, 
tiêu chuẩn, thời gian, mức, cách thức, nguồn 
kinh phí thực hiện…thưởng sẽ được quy định 
trong quy chế của doanh nghiệp. Cũng có 
những trường hợp, tiền thưởng của người lao 
động sẽ được thỏa thuận ghi trong thỏa ước 
lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động của 
hai bên.

Riêng vấn đề tiền thưởng trong các doanh 
nghiệp nhà nước phải thực hiện theo quy định 
của Chính phủ nhằm một mặt bảo toàn và phát 
triển vốn nhà nước, mặt khác tránh tình trạng 
lợi dụng để tham nhũng, lãng phí, chi tiêu tài 
chính không hợp lý.

Tiền thưởng có tác dụng kích thích mạnh 
mẽ người lao động phấn đấu và sáng tạo 
trong quá trình lao động, bảo đảm sự công 
bằng trong lĩnh vực trả lương…Trên thực tế 
hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng tiền 
thưởng như chiến lược để ổn định lực lượng 
lao động tại chỗ, thu hút người lao dộng giỏi 
và phát triển về chất lực lượng lao động trong 
đơn vị, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 
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* Người sử dụng lao động có bắt buộc 
phải thưởng tết cho người lao động không ?

Tính đến thời điểm hiện tại pháp luật vẫn 
chưa có bất cứ một quy định cụ thể về tiền 
thưởng tết. Việc thưởng tết áp dụng theo quy 
định về tiền thưởng tại Bộ Luật Lao động năm 
2019 để tiến hành thưởng tết cho người lao 
động. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử 
dụng lao động thưởng cho người lao động dựa 
trên kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm 
và mức độ hoàn thành công việc của người 
lao động. Quy chế thưởng cụ thể sẽ do người 
sử dụng lao động quyết định và công bố công 
khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến 
của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, việc trả tiền thưởng tết không 
phải là quy định bắt buộc phải thực hiện mà 
chỉ là điều khoản khuyến khích của người sử 
dụng lao động. Việc thưởng nhiều hay ít sẽ 
dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng 
lao động với người lao động thông qua hợp 
đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. 
Trong trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua 
lỗ hay khi người lao động không hoàn thành 
công việc theo quy định, họ hoàn toàn có thể 
không nhận được thưởng tết.

Tiền thưởng Tết do người sử dụng lao động 
quyết định, được công bố công khai tại nơi 
làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức 
đại diện tập thể lao động tại cơ sở bằng Quy 
chế thưởng. Hình thức thưởng Tết cho người 
lao động tùy thuộc vào văn hóa doanh nghiệp 
cũng như điều kiện thực tế của mỗi doanh 
nghiệp.

Thời gian để được tính thưởng tết nên mỗi 
doanh nghiệp sẽ tự căn cứ vào tình hình, kết 
quả sản xuất, kinh doanh của mình để quyết 
định mức thưởng cho người lao động dựa trên 
hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian 
học việc, thử việc…Các hình thức thưởng sẽ 
bao gồm thưởng bằng tiền, hiện vật, nhiều 
doanh nghiệp thưởng tết bằng chính sản 
phẩm mà doanh nghiệp mình sản xuất.

* Lương tháng thứ 13 là gì? Nó có phải là 
thưởng Tết?

Luật không quy định về khái niệm “lương 
tháng 13”, tuy nhiên ở một số văn bản hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước cũng đã đề cập đến.

Tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 
06/02/2018 của Bộ LĐ-TB&XH xác định 
“lương tháng 13” là tiền thưởng. Tuy nhiên 
trên thực tế thì tại các đơn vị người sử dụng 
lao động khác nhau sẽ xảy ra các trường hợp 
khác nhau:

+ Có đơn vị người lao động nhận được đồng 
thời các khoản mang tên: “lương tháng 13” và 
một khoản khác mang tên “thưởng Tết”.

+ Có đơn vị NLĐ cuối năm chỉ được nhận 
lương tháng 13 hoặc thưởng tết.

+ Có đơn vị NLĐ cuối năm không được 
nhận khoản nào hết.

Như vậy, vì luật không quy định khái niệm 
cụ thể, nên “lương tháng 13” hay “thưởng tết” 
cũng chỉ là tên gọi do mọi người tự đặt, bản 
chất nó đều là khoản “Thưởng” theo Điều 104 
Bộ luật Lao động 2019.

* Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả 
lương tháng thứ 13 không?

Như đã nói ở trên, lương tháng 13 mang 
bản chất là một khoản tiền thưởng theo Điều 
104 Bộ luật Lao động 2019. Luật quy định 
thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc 
của doanh nghiệp trong mọi trường hợp.

Khoản thưởng được đưa ra căn cứ theo kết 
quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành 
công việc của người lao động. Vì vậy, người 
lao động sẽ được thưởng tết nếu có thỏa thuận 
trong hợp đồng lao động, theo quy chế nội bộ 
doanh nghiệp về thưởng Tết hoặc thỏa ước 
lao động tập thể doanh nghiệp có quy định. 
Doanh nghiệp cũng có quyền không thưởng 
tết cho NLĐ nếu kinh doanh không có lãi hoặc 
người lao động không hoàn thành công việc 
được giao, nhất là năm 2021, hàng loạt doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại 
dịch Covid-19.
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Những kiểu đón Tết kỳ lạ của các dân tộc Việt
TẾT NHẢY CỦA NGƯỜI DAO

Tết Nhảy này nhằm giúp mọi người rèn 
luyện sức khỏe và võ nghệ, để có một năm mới 
tràn đầy sức sống. Khi bắt đầu nghi lễ, một thầy 
cúng đứng đọc to cho mọi người nghe về nguồn 
gốc của Tết Nhảy và cũng là đọc lại lịch sử cho 
tổ tiên. Cùng lúc đó, một thầy cúng khác đứng 
lên múa cùng tốp từ 8 đến 10 người (không hạn 
chế số lượng). Mỗi người tham gia tay đều cầm 
cờ, trống, chiêng, sập sèng… múa theo điệu 
quay vòng. Rồi sau đó là nhiều điệu múa truyền 
thống được trình diễn như: Múa kiếm, múa dạo, 
múa nhảy rùa…Trong Tết Nhảy, mỗi người 
phải nhảy múa đến hàng trăm lượt trong tiếng 
chuông, tiếng trống giục giã. Người tham dự Tết 
Nhảy, múa liên tục cả ngày lẫn đêm, ai mệt thì 
nghỉ, người khác sẽ thay thế, cứ như vậy trong 
suốt thời gian diễn ra Tết Nhảy.

NGƯỜI CAO LAN DÁN GIẤY ĐỎ TỪ 
NHÀ TỚI CHUỒNG GÀ

Người Cao Lan ăn Tết từ cuối tháng Chạp tới 
tháng Giêng. Họ cúng ở cả nhà riêng lẫn đình 
làng, và tới giờ họ vẫn giữ nghi lễ lấy nước ở 
giếng đình làng để thờ cúng. Trước Tết Nguyên 
đán khoảng 2 ngày, người Cao Lan sẽ mang giấy 
đỏ (Chí dịt), để dán ở cửa ra vào, cổng nhà, bàn 
thờ tổ tiên, cối xay, chuồng lợn, chuồng trâu, 
chuồng gà. Toàn bộ ngôi nhà bỗng nhiên nhuộm 
sắc đỏ rực rỡ. Bởi giấy đỏ biểu trưng cho niềm 
vui, sự tốt lành. Dán giấy đỏ lên những nơi quan 
trọng là bắt đầu cho một năm mới với mong 
muốn an khang thịnh vượng. Cũng theo phong 
tục dân tộc Cao Lan, ngày một 1 sẽ đi thăm họ 
hàng, mồng 2 là làng xóm. Món ăn đặc trưng 
trong ngày Tết là bánh vắt vai. Đó là loại bánh 
được làm từ gạo nếp, gói trong tàu lá chuối, 
nhân bánh là đỗ và đường. Trong dịp Tết, người 
Cao Lan đi lễ tết họ hàng nội ngoại ở xa, bánh 
này được cấu tạo theo chiều dài có thể vắt trên 
vai nên người ta gọi đó là bánh vắt vai.

ĐI ĂN TRỘM LẤY MAY TRONG 
ĐÊM GIAO THỪA

Người Lô Lô tin rằng, ở thời điểm chuyển 
giao từ năm cũ sang năm mới, nếu ai đó mang 
về được một cái gì đó thì gia đình sẽ gặp nhiều 
điều tốt lành, ăn nên làm ra. Chính vì thế, họ 
gọi đó là đi lấy may. Đối với người Lô Lô sống 
ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thì thường 
sẽ lấy trộm mỗi thứ 12 cái, tượng trưng cho 12 
tháng trong năm. Cũng ở Hà Giang, nhưng ở 
Mèo Vạc thì số may mắn là số 3, như có thể lấy 
trộm 3 củ tỏi, 3 lá rau. Một điều thú vị là khi 

đi… lấy trộm vào đêm giao thừa, người Lô Lô 
đi đúng nghĩa “ăn trộm”, lặng lẽ, không rủ nhau, 
không để chủ nhà bắt được. Và đã trộm là phải 
trộm “tận gốc”, như nhổ tỏi thì không nên để bị 
đứt.

NGƯỜI THÁI GỌI HỒN VÀO DỊP TẾT
Một tục lệ không thể thiếu, và là nét đặc 

trưng của người Thái vào ngày Tết là tục gọi 
hồn. Vào tối 29 hoặc 30 Tết, mỗi gia đình thịt 
hai con gà, một con cúng tổ tiên, một con gọi 
hồn cho những người trong nhà. Thầy cúng sẽ 
lấy áo của từng thành viên trong nhà, bó chặt 
một đầu với nhau rồi vắt lên vai. Tay thầy cúng 
cầm một cây củi đang cháy, mang ra đầu làng và 
gọi hồn. Sau khi gọi khoảng 2-3 lần, thầy cúng 
về chân cầu thang của gia đình này gọi thêm 
một lần nữa. Cuối cùng, thầy cúng sẽ buộc một 
sợi chỉ đen vào tay từng thành viên của gia đình 
đó để trừ tà ma.
DÍNH NHIỀU TRO, NÉM XÔI LÊN MÁI NHÀ

Người Giẻ Triêng (sống chủ yếu ở Quảng 
Nam và Kon Tum), đón Tết cổ truyền với tên 
gọi là Cha Chả, nghĩa là ăn than. Bởi theo quan 
niệm của người Giẻ Triêng thì trong ngày Tết, 
ai dính nhiều tro đốt từ than nhất sẽ may mắn, 
thu hoạch mùa màng tươi tốt. Để có thể dính tro 
than, trước Tết 3 ngày, các chàng trai cao to sẽ 
được cử lên rừng đốt củi thành những đống than 
lớn và mang về làng. Ngoài ra, người làng cũng 
nấu xôi, vuốt lên cây giẻ khô rồi đốt lên thành 
tro. Hai loại tro này sẽ được hất tung lên cao và 
ai dính được nhiều tro nhất sẽ là người may mắn 
nhất. Người Giẻ Triêng cũng sẽ cầm một nắm 
xôi ném lên mái nhà, nắm xôi của ai dính lên đó 
sẽ năm mới người ấy sẽ có 100 gùi lúa.

TÂY NGUYÊN VÀO MÙA LỄ HỘI 
BẮT CHỒNG

 Khi Tết Nguyên đán bắt đầu, cũng là thời 
điểm các dân tộc Chu Ru, Cơ Ho, Cil , Giẻ 
Triêng….ở Tây Nguyên vào mùa lễ hội bắt 
chồng. Tục bắt chồng của người Tây Nguyên có 
nét tương tự với tục cướp vợ của đồng bào miền 
núi phía Bắc, chỉ có điều ở đây ngược lại, người 
phụ nữ đi bắt chồng chứ không phải là người 
đàn ông đi bắt vợ. Một số dân tộc khác ở Tây 
Nguyên cho đến thời điểm này vẫn giữ tục “bắt 
chồng”. Tuy nhiên, đa số các đôi đều đã phải 
lòng nhau trước, và khi cô gái cùng họ hàng đến 
“bắt chồng” thì đều đã sẵn sàng cho một cuộc 
hôn nhân. 
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CÁCH SỬ DỤNG CÁC LOẠI LY 
UỐNG RƯỢU VANG PHÙ HỢP

* Phân biệt 4 loại ly uống rượu vang
Hầu hết các loại ly uống vang có kích thước 

cao, bầu ly dài trông như một bông hoa tulip. Ly 
có phần thân tròn và thon, hẹp dần về phía miệng 
ly để hương rượu tập trung về phía khứu giác. 
Miệng ly thường có thành mỏng hơn để làm tăng 
tốc độ chảy của rượu, thuận lợi cho việc cảm nhận 
hương vị tốt hơn.

1. Ly uống rượu vang trắng
Ly vang trắng có dung tích khoảng 150ml. Do 

rượu có hương vị ít phức tạp và dễ bay hơi nên 
ly uống rượu có chân cao, thân ly có dạng chữ 
U cho phép giải phóng hương rượu trong khi vẫn 
giữ được độ lạnh. Đối với vang trắng ủ lâu năm, 
ly uống rượu lại có thân thon và thẳng đứng để 
hương thơm lưu giữ lâu hơn

2. Ly uống rượu vang đỏ
Ly vang đỏ thường có bầu ngắn, tròn và to rộng 

hơn để đưa khứu giác đến gần với rượu. Dung tích 
ly khoảng 200ml - 250ml, chân thấp hơn ly vang 
trắng do chất lượng rượu không bị ảnh hưởng bởi 
hơi ấm bàn tay. Thiết kế ly như vậy nhằm để rượu 
tiếp xúc với không khí nhiều hơn, giúp mùi hương 
phảng phất khi uống.

3. Ly uống rượu vang hồng
Có hai loại phổ biến là ly có bầu ngắn, đuôi 

thon và loại ly có bầu ngắn, miệng nhỏ. Tuy nhiên 
trường hợp không có sẵn, chúng ta có thể thay thế 
bằng ly vang đỏ hoặc vang trắng do quá trình ủ 
của các loại rượu này tương đối giống nhau.

4. Ly uống rượu Champagne
Thích hợp nhất là loại ly hình hoa tu líp dài với 

miệng rộng để các bọt khí được tự do cũng như 
dễ dàng thẩm định chất lượng rượu. Champagne 
ngon nhất khi ở nhiệt độ từ 7 - 10°C, vậy nên trước 
khi uống người ta thường ngâm chai rượu trong đá 
hoặc để ngăn mát tủ lạnh trong vài giờ đồng hồ.

* Cách cầm ly uống rượu vang phổ biến
Đối loại rượu thượng hạng như vang, việc 

thưởng thức rượu cũng có nhiều quy tắc. Ly uống 
rượu vang có phần chân cao, chắc chắn để người 
cầm không chạm tay vào phần đựng vang, làm ảnh 
hưởng đến nhiệt độ và chất lượng rượu. Vậy nên 
cách cầm được nhiều người ưa chuộng nhất là đặt 
ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa lùi về phía đế ly. 
Hai ngón còn lại để thả lỏng để thuận tiện cho việc 
nâng cao ly.

*5 bước thưởng thức rượu vang đúng chuẩn 
1. Ngắm rượu
Ly uống rượu vang thường là loại bằng pha lê 

hoặc thủy tinh trong suốt nên những người sành 
rượu thường ngắm chúng trước khi uống. Hãy 
ngắm rượu dưới điều kiện ánh sáng đầy đủ, ng-
hiêng ly một góc khoảng 45 độ trên nền trắng. Bạn 
có thể sử dụng khăn giấy vì chúng dễ tìm thấy trên 
bất kỳ bàn tiệc nào. Bước này nhằm xác định độ 
tuổi, độ cồn và độ nặng nhẹ của rượu vang. Ngắm 
nhìn màu sắc của rượu, đặc biệt là vang đỏ, bạn sẽ 
cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của chúng. Một 
vẻ đẹp quyến rũ và thuần khiết.

2. Lắc rượu
Sau bước đầu tiên, hãy lắc nhẹ ly theo vòng tròn 

trong 3 - 5 giây. Hoặc nếu không quen tay, bạn có 
thể đặt ly trên bàn, giữ chân đế giữa hai ngón tay 
để lắc. Bước này nhằm xem dòng chảy và độ sánh 
của rượu để đánh giá chất lượng và giúp rượu tiếp 
xúc nhiều với oxy, kích thích mùi hương cho bước 
tiếp theo.

3. Ngửi rượu
Để hiểu hết cái hay của việc thưởng rượu, chúng 

ta nên ngửi một chút để cảm nhận hết mùi hương 
thanh khiết và dễ chịu chỉ có ở rượu vang. Bạn 
có thể sẽ ngửi thấy mùi trái cây, gỗ, thảo dược…
Những nhà chuyên gia về rượu thậm chí có thể 
đoán được nguyên liệu và xuất xứ của rượu chỉ 
thông qua mùi hương.

4. Nếm rượu
Đây là bước chính trong quá trình thưởng rượu. 

Hãy để một chút không khí tràn vào miệng khi 
nếm rượu, việc này sẽ giúp rượu đậm đà hơn. Lưu 
ý hãy chỉ giữ một chút rượu trong vòm miệng thôi 
và để những giọt rượu lan tỏa từ từ khắp lưỡi trước 
khi xuống cuốn họng.

5. Nhấm nháp dư vị
Sau khi nếm, đừng vội ra kết luận. Bạn hãy kiên 

nhẫn cảm nhận dư vị còn đọng lại để xem có cân 
bằng không, có quá chua hay quá chát không. Từ 
đấy bạn sẽ tìm ra loại rượu hợp với bản thân mình. 
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* Hoa Mai - Quyền quý, cao thượng
Hoa Mai có 5 cánh 

tượng trưng cho Ngũ phúc 
thần, đem lại điều may 
mắn thịnh vượng. Màu 
vàng của hoa Mai từ lâu 
được xem là màu tượng 
trưng cho sự giàu sang, 

phú quý. Người ta chưng hoa Mai vào dịp Tết 
với mong muốn một năm mới phát tài, giàu 
sang. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào 
có hoa Mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng 
may mắn và sung túc trong năm mới.

* Hoa Đào - Vạn sự như ý
Đối với người miền Bắc, hoa Đào - loài hoa 

chỉ nở vào mùa Xuân. Hoa đào cũng giống 
như một người con 
gái miền Bắc đẹp dịu 
dàng, đằm thắm mà 
quyến rũ vô cùng. Nó 
tượng trưng cho sự 
tinh tế, sang trọng và 
thuỷ chung. Ngoài ra, 
hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới, sự 
sinh sôi, phát triển mạnh mẽ, nó có thể mang 
đến nguồn sinh khí mới, giúp mọi người trong 
nhà luôn khỏe mạnh, bình an và vạn sự như ý 
trong năm mới. Đào nở vào mùa xuân còn biểu 
trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, tình bạn thân 
thiết và tình yêu. 

* Hoa Cúc - Phúc lộc đầy nhà
Hoa Cúc là một trong những loài hoa nở rộ 

trong dịp tết Nguyên Đán. Sắc hương của nó tuy 
giản dị nhưng làm say lòng người, không những 
vậy, loại hoa này còn tươi rất lâu. Theo phong 
thủy, hoa cúc mang biểu tượng của sự sống, 
tăng thêm phúc lộc cũng 
như sự hoan hỉ đến nhà. Đặt 
những chậu hoa cúc nhỏ hay 
cắm hoa cúc có thể giúp ổn 
định phúc khí trong nhà. 
Ngoài ra, hoa Cúc còn biểu 
trưng cho sự trường tồn, sự hiếu thảo, lòng cao 
thượng... Nó cũng là một trong 4 loại cây tượng 
trung cho sự quân tử. Hoa cúc có nhiều chủng 
loại và màu sắc khác nhau: cúc trắng, cúc vàng, 

cúc đỏ, cúc tím… Màu sắc rực rỡ của những 
bông cúc khiến không khí xuân thêm ấm áp và 
tươi vui hơn.

* Hoa Lan - Giàu có, tinh tế
Đối với người Hy Lạp cổ đại, hoa Lan (hoa 

Phong Lan) vinh danh những anh hùng, và sau 
khi sự gia tăng phổ biến của 
những bộ sưu tập Phong Lan ở 
Anh thời Victoria, ý nghĩa của 
nó chuyển dần dần trở thành 
biểu tượng của sự sang trọng.

Ngày nay, hoa Phong Lan 
được coi là một biểu tượng 
của vẻ đẹp hiếm thấy, của sự sang trọng, giàu 
có, sự quý phái, tinh tế và quân tử. Bởi vậy mà 
rất nhiều người chọn hoa Lan để trang trí trong 
nhà trong dịp Tết. Chưng hoa Lan vào ngày Tết 
sẽ mang lại may mắn, vượng khí cho gia đình 
trong suốt một năm mới tới.

* Hoa Trạng Nguyên - Thành công, may 
mắn

Cây hoa Trạng Nguyên tượng trưng cho nét 
cao quý, mộc mạc và dịu dàng, không những 
mang đến niềm vui về sự học hành đỗ đạt mà 
loài hoa này còn biểu hiện sự đoàn tụ và niềm 
hạnh phúc, bình an và 
niềm tin tưởng ở tương 
lai. Chính vì vậy những 
gia đình có các “cậu tú, 
cô cử” thường bày loài 
hoa này vào dịp Tết.

Những cánh hoa đỏ thắm vừa mang đến vẻ 
đẹp cho ngôi nhà trong dịp Tết vừa thể hiện 
được mong muốn một năm mới thành công và 
may mắn cho cả gia đình.

* Hoa hải đường - Giàu sang, cao quý
Trong quan niệm của người xưa, hoa Hải 

Đường là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân. 
Đây là một loài hoa quý, chỉ ra hoa vào mùa 

xuân, đặc biệt là dịp tết, nó 
mang ý nghĩa của sự giàu 
sang và cao quý nên rất 
thích hợp dùng để chưng 
trong nhà vào những ngày 
đầu năm mới.
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TUỔI TÍ
Trong năm Nhâm Dần, người tuổi Tý sẽ 

gặt hái được nhiều cơ hội mới cho bản thân. 
Đồng nghĩa với đó cũng là những thách thức, 
trải nghiệm mới mẻ, đôi khi là sóng gió cần vượt 
qua.

Năm nay người tuổi Tý sẽ gặt hái được 
nhiều thành quả nếu nỗ lực, chăm chỉ làm việc. 
Tiền bạc bội thu hơn so với năm cũ. Bản mệnh 
nếu tính toán thu chi hợp lý thì sẽ để được một 
khoản tiết kiệm cho tương lai.

TUỔI SỬU
Tuổi Sửu năm này có nhiều chuyển biến 

trong công việc và chuyện tình cảm, đặc biệt đối 
với những người trẻ tuổi. Công việc có sự thay 
đổi nhưng theo chiều hướng tích cực, cuộc sống 
gặp nhiều niềm vui.

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu là những 
người “chậm mà chắc”, làm việc gì cũng suy 
tính cẩn thận. Vì vậy trong năm Nhâm Dần này 
thành quả đạt được sẽ vô cùng mỹ mãn. Trong 
năm 2022 nếu có làm ăn lớn thì cần hợp tác với 
những người cùng chung chí hướng sẽ gặt hái 
được thành công.

TUỔI DẦN
Tuổi Dần là những người có ý chí lớn, nhiều 

hoài bão. Năm 2022 sẽ là thời điểm để họ khẳng 
định bản thân, chinh phục những mục tiêu lớn.

Khoảng thời gian này tuổi Dần sẽ gặp được 
quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc. Sự 
nghiệp từ đây cũng sẽ thăng tiến vượt bậc. Tuổi 
Dần trong năm 2022 nếu muốn làm ăn lớn thì 
cần kiên trì hơn nữa. Bản thân vẫn còn sự nóng 
vội thì chỉ thu về được thành quả nhỏ nhoi.

TUỔI MÃO
Là một năm bình ổn, bản mệnh được an 

nhiên, tự tại, không phải suy nghĩ hay lo lắng 
quá nhiều. Năm nay sức khỏe của người tuổi 
Mão được cải thiện đáng kể, tinh thần vui tươi, 
lạc quan.

Chuyện công việc duy trì đều đặn, nguồn 
thu tốt từ công việc tay trái. Gia đạo có thể xảy 
ra bất hòa, chỉ cần giữ bình tĩnh thì mọi chuyện 
đều được giải quyết.

TUỔI THÌN
Tuổi Thìn là những người có ý chí, ham học 

hỏi. Vì vậy dù là thời điểm nào, họ cũng sẽ có 
những mục tiêu rõ ràng và hành động dứt khoát.

Sang năm Nhâm Dần, tuổi Thìn sẽ có những 
mục tiêu mới. Tuy có phần thử thách nhưng bản 
thân cần nỗ lực, làm việc hết sức mình thì sẽ 
vượt qua được.

TUỔI TỴ
Người tuổi Tỵ trong năm 2022 sẽ để được 

một khoản tiết kiệm, hoặc sắm sửa tài sản có 
giá trị.

Mục tiêu hàng đầu của tuổi Tỵ là tích lũy 
tài sản. Vì vậy trong năm 2022 sẽ là thời cơ họ 
đạt được điều đó. Tuy vậy cũng cần bảo quản tốt 
tiền bạc, không nên cho người khác vay mượn 
quá nhiều.

TUỔI NGỌ
Tuổi Ngọ là những người thích khám phá sự 

mới mẻ, liên tục học hỏi để cải thiện bản thân.
Đối với những ai trước kia chưa tìm được 

một công việc phù hợp thì năm nay sẽ thành 
công hơn, gặt hái được nhiều thành quả, công 
việc thăng tiến. Những công việc tay trái cũng 
mang tới nguồn thu tốt cho người tuổi Ngọ trong 
năm này.

TUỔI MÙI
Người tuổi Mùi trong năm 2022 sẽ có nhiều 

thuận lợi trong chuyện tình cảm gia đình, gia 
đạo yên vui, con cái thành đạt.

Trong năm này bản mệnh sẽ có nhiều tin 
vui đến bất ngờ, cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc. Chú ý hơn trên phương diện sức khỏe. 
Đặc biệt những người tuổi tác đã cao nên tập 
luyện thể dục, gìn giữ sức khỏe của bản mệnh.

TỬ VI CHO 12 CON GIÁP NĂM 2022
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TUỔI THÂN
Dần - Thân thuộc bộ Tứ hành xung, vì vậy 

vận trình năm 2022 sẽ có phần thử thách hơn đối 
với người tuổi Thân.

Nhưng đây lại là quãng thời gian vô cùng bổ 
ích, người tuổi Thân sẽ có nhiều bài học, nhiều 
kinh nghiệm hơn. Và thành quả đạt được trong 
tương lai sẽ vô cùng xứng đáng. Vượt qua năm 
2022, người tuổi Thân sẽ có nền tảng, tích lũy 
thêm kiến thức cho cuộc sống trong tương lai.

TUỔI DẬU
Người tuổi Dậu trong năm 2022 sẽ có cơ 

hội trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, thú vị trong 
cuộc sống. Năm này bản mệnh sẽ có nhiều lời 
mời hợp tác làm ăn, kinh doanh. Công việc tiến 
triển tốt hơn so với năm cũ.

Có nhiều mối quan hệ xã giao, bản mệnh 
ra ngoài xã hội được mọi người yêu mến, kính 
trọng. Nhờ vào mối quan hệ bạn bè tốt mà công 
việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

TUỔI TUẤT
Năm 2022 hứa hẹn là một năm khởi sắc đối 

với người tuổi Tuất. Tài chính, tài lộc có phần 
dư giả, bản mệnh gặp được nhiều may mắn, 
niềm vui bất ngờ.

Trong năm này, nếu đầu tư tài chính vào lĩnh 
vực nào đó thì cần chú ý tìm hiểu kỹ càng. Sẽ có 
nguồn thu tốt, tài lộc dồi dào hơn về cuối năm. 
Bản mệnh cũng gặp được bạn bè tốt, công việc 
suôn sẻ thuận lợi.

TUỔI HỢI
Năm Nhâm Dần là một năm bình yên đối với 

người tuổi Hợi. Công việc, tình duyên không có 
nhiều thử thách, mọi thứ khiến cho bản mệnh 
hài lòng.

Nắm được tử vi 2022 theo ngày tháng năm 
sinh, tuổi Hợi sẽ có sự điều chỉnh hợp lý. Trong 
năm, bản thân chỉ cần chú ý tới sức khỏe, tránh 
thay đổi lớn trong công việc. 

  MỪNG NĂM MỚI
HT (st)

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toàn thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện trọn đời vẹn ước mong.
 

HẢI PHÒNG ƠI! 
Lê Thanh Xuân 

Hải Phòng nay đỏ rực rồi! 
Nhưng không là Phượng như hồi hè sang. 
Mà là covid tràn lan 
Phố phường, xóm ngõ, thôn làng... đỏ tươi! 
Cô vít có mặt khắp nơi 
Hải Phòng vẫn vững, không lời thở than. 
Vẫn đi học, vẫn đi làm 
Văc xin , khoảng cách, khẩu trang... thực hành. 
Ngành Y truy vết thật nhanh 
Cố công chạy chữa an lành F không. 
Quyết tâm đừng để tử vong 
“Sống chung với lũ”- thuộc lòng đã lâu. 
“Hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” 
Quyết tâm thắng dịch - ngát màu thanh thiên. 
Hải Phòng ơi! hãy trung kiên
Vượt “cơn bĩ cực tới miền thái lai”!
Vững tâm tin ở tương lai 
Dịch kia sẽ hết ban mai lại hồng. 
Toàn dân chung sức đồng lòng 
Chiến thắng Covid - ấm nồng trời xuân!
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“TUYỆT CHIÊU” GIỮ GÌN SỨC KHỎE NGÀY TẾT
Ngày nghỉ Tết 1: Hạn chế rượu bia, thức 

uống có ga
Ly rượu chào xuân đi kèm những lời chúc ý 

nghĩa luôn là thủ tục trong cái Tết cổ truyền Việt 
Nam. Đó là một nét văn hóa đẹp trong mỗi bữa 
cơm, bữa gặp mặt của người Việt.

Thật khó để bạn nói không khi được mời. 
Nhưng sức khỏe là vàng, cần phải bảo vệ chúng. 
Do đó, bạn nhớ không nên uống quá nhiều rượu 
bia, các đồ uống có gas để phòng ngừa tình trạng 
say xỉn, đầy bụng và khó tiêu. Đó là chưa kể, khi 
uống quá nhiều rượu bia còn có nguy cơ bị ngộ 
độc, tổn hại gan.

Ngày nghỉ Tết 2: Nói không với bỏ bữa ăn
Đặc biệt là bữa ăn sáng. Những ngày Tết vui 

chơi thâu đêm, không phải làm việc nên nhiều 
người thường ngủ nướng và bỏ qua bữa ăn sáng.

Các cuộc vui chơi giải trí, thăm hỏi chúc 
Tết có thể khiến bạn quên đi việc bổ sung năng 
lượng đúng giờ cho cơ thể. Bữa sáng thành bữa 
trưa, bữa trưa thành bữa chiều. Tối bụng còn ì 
ạch  nên đành cho qua. Điều này sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa và nguồn năng 
lượng dự trữ trong cơ thể bạn.

Để phòng bệnh ngày Tết và sau Tết, bạn nên 
nhớ không nên bỏ qua bất kì một bữa ăn nào 
trong ngày. Bằng cách này sẽ duy trì nguồn 
năng lượng cần thiết cho cơ thể hoạt động. Đồng 
thời giúp làm giảm thiểu áp lực tới hệ thống tiêu 
hóa của cơ thể.

Ngày nghỉ Tết 3: Duy trì tập thể dục thể 
thao mỗi ngày

Đừng vì cái cớ Tết là dịp ăn chơi, nghỉ ngơi 
mà dễ dãi bỏ bê hoạt động nhé! Những ngày Tết 
chính là lúc cơ thể ít hoạt động. Trong khi đó cơ 
thể lại phải nạp một lượng lớn các thực phẩm và 
đồ uống khác nhau. Chính vì vậy, bạn nên duy 
trì luyện tập thể thao mỗi ngày trong suốt thời 
gian nghỉ Tết. Bằng cách này sẽ giúp hệ tiêu 
hóa làm việc tốt hơn, cung cấp một nguồn năng 
lượng tốt nhất cho cơ thể. Ngoài ra, luyện tập thể 
thao hàng ngày cũng giúp giữ gìn sức khỏe luôn 

tràn đầy năng lượng trong những ngày xuân về.
Ngày nghỉ Tết 4:  Lựa chọn thực đơn phù 

hợp
Những ngày Tết, những thực ăn dự trữ chế 

biến sẵn, thức ăn nhiều dầu béo, đạm ngọt. như 
kẹo mứt, bánh chưng, bánh tét, kim chi củ kiệu, 
lạp xưởng,…  được sử dụng nhiều hơn.  Đây là 
thức ăn này ảnh hưởng xấu đối với sức khoẻ.

Để giữ gìn sức khỏe ngày Tết, bạn cần phải 
nâng cao sức đề kháng bằng một chế độ dinh 
dưỡng phù hợp. Nên ăn nhiều rau xanh, hoa củ 
quả, hải sản tươi sống... Ngoài ra, cũng cần chú 
ý uống đủ lượng nước cho cơ thể, bổ sung hợp 
lý các vitamin và khoáng chất. Thay vì chiên 
xào món ăn, bạn có thể dùng cách hấp . Nếu bắt 
buộc phải chiên xào thì bạn chỉ nên dùng một 
lượng dầu ăn nhỏ, vặn lửa to và đảo nhanh thức 
ăn cho đến khi chín. Cách chế biến này sẽ hạn 
chế tối đa lượng dầu mỡ ngấm trong thực phẩm.

Ngày nghỉ Tết 5: Nghỉ ngơi, thư giãn
Tết đến, dù lịch vui chơi, họp mặt, gặp gỡ 

chúc Tết kín mít thì bạn cũng cần dành thời gian 
để cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn. Thay vì tụ 
tập nạp quá nhiều bánh mức, rượu bia trong 
những bữa tiệc được tổ chức liên miên. Bạn hãy 
lập kế hoạch vừa vui chơi, vừa tụ tập bạn bè. 
Một chuyến du xuân cùng bạn bè và người thân 
cũng là “giải pháp” tốt để bạn thư giãn và trải 
nghiệm không khí xuân mới, Tết về vui vẻ và 
hạnh phúc hơn.


