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BAN BIÊN TẬP

để nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của 
công nhân, phải tùy khả năng cộng với cố 
gắng mà nâng cao dần đời sống vật chất của 
họ; phải chú ý bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn 
lao động và tăng cường công tác vệ sinh...”.

Về nhiệm vụ của Công đoàn, Người nêu rõ 
6 nhiệm vụ cơ bản là:

“1. Công đoàn phải tuyên truyền đường 
lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình 
là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung 
là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai 
cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm 
cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp 
công nhân cũng không làm được gì. Đảng là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng 
thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi 
thế, Công đoàn phải hiểu để giải thích cho 
công nhân hiểu: Công nhân không có sự lãnh 
đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành 
công được, không thắng lợi được. Vậy phải 
tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của 
Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân.

2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân 
về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng.

3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học 
trước để hiểu biết khoa học.

4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy 
này đoàn kết với nhà máy khác, cán bộ công 
nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. 
Ta kháng chiến thắng lợi cũng nhờ đoàn kết. 
Ta xây dựng nền hòa bình thắng lợi cũng nhờ 

LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỚI CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu không chỉ là 
người sáng lập và rèn luyện Đảng 

ta, mà Người còn đặt cơ sở lý luận và thực 
tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức 
Công đoàn Việt Nam - một tổ chức quan 
trọng đại diện cho lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Người cho rằng: Giai cấp công nhân và 
người lao động Việt Nam cần phải có một tổ 
chức, đó là tổ chức Công hội. Người đã khái 
quát một số chức năng, nhiệm vụ của Công 
hội đó là: “Tổ chức công hội trước là để cho 
công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình với 
nhau, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để 
sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho 
khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi 
cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, 
giúp cho thế giới”. Ngày 28/7/1929, dưới sự 
chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Ban 
Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương 
Cộng sản Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công 
hội đỏ miền Bắc Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo 
cách mạng của mình, Bác Hồ luôn đặc biệt 
quan tâm tới từng bước đi, bước trưởng thành 
của Công đoàn Việt Nam. Người chỉ rõ tầm 
quan trọng của tổ chức công đoàn trong xây 
dựng chủ nghĩa xã hội: “Muốn tổ chức và phát 
triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp 
công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán 
bộ công đoàn tốt”. Người yêu cầu công đoàn 
các cấp phải chủ động xây dựng quan hệ đoàn 
kết và phối hợp giúp đỡ nhau giữa các tổ chức 
và các ngành nghề; phải có kế hoạch giúp đỡ 
họ không ngừng tiến bộ và đoàn kết; Công 
đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động, 
phải thực sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công 
nhân viên chức. Công đoàn các cấp cần phải 
cải tiến lề lối làm việc, sâu sát và thiết thực. 
Và “Công đoàn phải có biện pháp thiết thực 
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đoàn kết. Ta đoàn kết nội bộ công nhân đồng 
thời củng cố sự liên minh của công nhân và 
nông dân là hai giai cấp lớn nhất, mạnh nhất.

5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm 
cách này hay cách khác giải thích cho công 
nhân hiểu rõ tình hình trong nước và ngoài 
nước… phải giải thích cho họ hiểu. Nếu 
không họ sẽ hoang mang… Do hiểu được tình 
hình mà nâng cao tinh thần yêu nước của công 
nhân.

6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn 
công nhân. Lãnh đạo phải cụ thể, không quan 
liêu. Phải dân chủ bàn bạc với anh em công 
nhân. Phải kiểm tra. Làm mà không kiểm tra 
thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai 
lệch thế nào để kịp thời sửa chữa”.

Về cán bộ Công đoàn, Bác căn dặn: “Cán 
bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, 
đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên 
chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải 
hiểu quản lí kinh tế, khoa học kỹ thuật…”; và 
trong công tác: “Cán bộ công đoàn phải cùng 
ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công 
nhân”.

Về công tác Công đoàn, Người chỉ rõ tầm 
quan trọng của tổ chức công đoàn trong xây 
dựng chủ nghĩa xã hội: “Muốn tổ chức và 
phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai 
cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và 
cán bộ công đoàn tốt”. Người yêu cầu công 
đoàn các cấp phải chủ động xây dựng quan hệ 
đoàn kết và phối hợp giúp đỡ nhau giữa các tổ 
chức và các ngành nghề; phải chống tư tưởng 
chờ đợi, ỷ lại và cục bộ; phải có kế hoạch bồi 
dưỡng các anh hùng và chiến sĩ thi đua để phát 
huy vai trò kiểu mẫu và tác dụng đầu tàu của 
họ; đối với anh em lao động trí óc và cán bộ 
khoa học kỹ thuật, phải có kế hoạch giúp đỡ 
họ không ngừng tiến bộ và đoàn kết; Công 
đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động, 
phải thực sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công 
nhân viên chức. Công đoàn các cấp cần phải 
cải tiến lề lối làm việc, sâu sát và thiết thực”.

Trong bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn 
toàn quốc lần thứ II, tháng 2-1961, Bác nhấn 
mạnh: “Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
cũng là vấn đề quan trọng. Phải nhận rằng đại 

đa số công nhân ta cần cù, thông minh và có 
nhiều sáng kiến hay… Nếu Công đoàn biết 
khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến 
rộng rãi những sáng kiến ấy thì năng suất lao 
động sẽ nâng cao không ngừng”. Và “Công 
đoàn phải có biện pháp thiết thực để nâng cao 
trình độ văn hóa và kỹ thuật của công nhân, 
phải tùy khả năng cộng với cố gắng mà nâng 
cao dần đời sống vật chất của họ; phải chú ý 
bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn lao động và 
tăng cường công tác vệ sinh...”. Từ những lời 
dạy của Bác, tổ chức công đoàn các cấp đã 
không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức 
hoạt động, dấy lên nhiều phong trào thi đua 
lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất 
lượng cao góp phần làm giàu cho đất nước. 
Trong những năm 1960, nhiều phong trào thi 
đua lớn đã được phát động mang lại những kết 
quả vô cùng to lớn như: Phong trào “Thi đua 
ái quốc”, phong trào “Tăng gia sản xuất”, “Tất 
cả cho tiền tuyến”, “Mỗi người làm việc bằng 
hai vì miền Nam ruột thịt”, “Năng suất - chất 
lượng - hiệu quả”, “Lao động giỏi”, “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”, “Thi đua hai tốt”… đã 
để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử phong trào 
công nhân và lịch sử Công đoàn Việt Nam.

Làm theo lời dạy của Bác, tổ chức Công 
đoàn Việt Nam không ngừng phát triển và 
trưởng thành, trở thành điểm tựa cho đông đảo 
công nhân, viên chức, lao động của cả nước; 
Công đoàn Việt Nam đã thực sự trở thành 
chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước, là lực 
lượng đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, tiếp tục thực hiện “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” với khẩu hiệu: “Đổi mới, sáng tạo, 
vì lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức 
lao động, vì sự phát triển bền vững của đất 
nước”, “Xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên 
phong, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
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Đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh là một học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
tận trung với Đảng, tận hiếu 
với dân, là tấm gương sáng 
chói về người chiến sỹ cộng 
sản của giai cấp công nhân 
Việt Nam. Đồng chí đã góp 
phần tích cực vào việc thành 
lập Đảng, thành lập Tổng 
Công hội Đỏ Bắc Kỳ và tổ 
chức Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh. Đồng 
chí cũng là người sáng lập, 
đồng thời là Bí thư Tỉnh ủy 
đầu tiên của Đảng bộ  thành 
phố Hải Phòng, người sáng 
lập 02 Chi bộ Đoàn Thanh 
niên đầu tiên của cả nước…

Học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho 

nghèo có truyền thống yêu nước tại làng Diêm 
Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị 
trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình), từ nhỏ đã thấu hiểu cảnh nước mất nhà tan. 
Sau khi cha qua đời, ông được bạn học của cha 
là Tri phủ nhận làm con nuôi và cho đi học. Sau 
khi học xong bậc tiểu học, năm 1923, Nguyễn 
Đức Cảnh được cho đi học tiếp ở Trường Thành 
Chung, Nam Định. Tại đây, Nguyễn Đức Cảnh 
có điều kiện tiếp xúc, hiểu thêm thực trạng xã 
hội đương thời và kết bạn với những thanh niên 
tiến bộ như Nguyễn Danh Đới, Đặng Xuân Khu 
(Trường Chinh), Nguyễn Văn Năng, Đặng Xuân 
Thiều. Hằng ngày, cùng bạn bè chứng kiến nhiều 
nghịch cảnh tàn ác, nô dịch của thực dân, phong 
kiến nên có ý thức căm ghét bọn quan lại thống 
trị và bè lũ tay sai, Nguyễn Đức Cảnh rất say 
sưa tìm hiểu hoạt động chống Pháp của các chí 
sĩ yêu nước như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa 
Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.

Năm 1925, Nguyễn Đức Cảnh cùng Đặng 

Kỷ niệm 90 năm ngày đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
hy sinh (31/7/1932 - 31/7/2022) 

Tấm gương sáng ngời, dấn thân của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng

        PHẠM ĐỨC MẠNH  
Ban Tuyên giáo Thành uỷ
Xuân Khu và một số 
đồng chí khác tham gia 
cuộc vận động đòi thực 
dân Pháp ân xá cho nhà 
yêu nước Phan Bội Châu. 
Năm 1926, Nguyễn Đức 
Cảnh cũng là một trong 
những người lãnh đạo 
cuộc bãi khóa để truy điệu 
nhà yêu nước Phan Chu 
Trinh ở Nam Định. Sau 
cuộc bãi khóa, Nguyễn 
Đức Cảnh bị thực dân 
Pháp đuổi học. Cuối năm 
1926, Nguyễn Đức Cảnh 
quyết định lên Hà Nội 
kiếm việc làm tự nuôi 
sống mình và tìm con 

đường hoạt động cách mạng. Làm công nhân, 
cùng đồng cam cộng khổ nên Nguyễn Đức 
Cảnh thấu hiểu nỗi thống khổ cũng như sớm 
nhận ra sức mạnh to lớn của đội ngũ công nhân 
lao động. Tháng 9/1927, Nguyễn Đức Cảnh 
tham gia lớp huấn luyện chính trị và gia nhập 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Cũng từ đây, Nguyễn 
Đức Cảnh được trang bị những lý luận cơ bản 
về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kiên định 
lập trường của giai cấp công nhân trong suốt 
cuộc đời hoạt động cách mạng sau này. Sau khi 
về nước, Nguyễn Đức Cảnh được tổ chức phân 
công làm việc tại bộ phận in ấn, soạn thảo tài 
liệu tuyên truyền. Trên cơ sở những lý luận cách 
mạng đã được học tại lớp huấn luyện chính trị, 
chuẩn bị nội dung các chỉ thị, nghị quyết của 
Tổng bộ Thanh niên và trực tiếp chuyển tài liệu 
đến các cơ sở nhằm giác ngộ quần chúng cách 
mạng. 

Từ năm 1928, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
là Ủy viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên Bắc Kỳ, được phân công phụ trách 
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khu duyên hải Bắc Bộ. Ngày đêm lăn lộn trong 
các xóm thợ, nhà máy, xí nghiệp để vận động và 
giác ngộ công nhân, ngoài việc gây dựng tổ chức 
Thanh niên, đồng chí rất quan tâm gây dựng 
tổ chức Công hội trong công nhân. Cuối năm 
1928, phong trào đấu tranh cách mạng phát triển 
đã khá mạnh ở Bắc Kỳ, Nguyễn Đức Cảnh viết 
tập tài liệu 16 trang với tiêu đề “Tổ chức Công 
hội” nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tài 
liệu được tổ chức bí mật in ấn lưu hành rộng rãi 
trong công nhân cả nước.

Tháng 3/1929, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
cùng các thành viên tích cực của Kỳ bộ Hội đã 
tiến hành họp tại số nhà 5D phố Hàm Long, 
Hà Nội, thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở 
trong nước. Ngày 17/6/1929, tại số nhà 312 phố 
Khâm Thiên, Hà Nội, đồng chí tham gia thành 
lập tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, được 
bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành, phân công phụ 
trách công tác vận động công nhân và dự thảo 
thêm một số văn kiện của Đảng.

Là người được phân công công tác phụ trách 
vận động công nhân nên đồng chí được Đông 
Dương Cộng sản Đảng giao nhiệm vụ đứng 
ra thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ. Đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh đã xung phong đi “vô 
sản hóa” để có điều kiện gần gũi anh chị em 
công nhân thực sự hoà mình vào phong trào lao 
động và làm việc của anh em thợ thuyền, công 
nhân lao động. Người ta thường thấy Nguyễn 
Đức Cảnh mồ hôi nhễ nhại lúc làm thợ quai 
búa ở nhà máy cơ khí, cửu vạn khuân vác, lúc 
lại xuống hầm mỏ khai thác, thực sự hoà mình 
với công nhân để tuyên truyền giác ngộ cách 
mạng cho họ, góp phần xây dựng cơ sở. Nguyễn 
Đức Cảnh đã trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện 
cán bộ, tuyên truyền giác ngộ lý luận cho công 
nhân và các tầng lớp cần lao. Trước yêu cầu của 
phong trào công nhân, ngày 28/7/1929, đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội đại biểu 
công nhân các tỉnh Bắc Kỳ tại số nhà 15 phố 
Hàng Nón, Hà Nội thành lập Tổng Công hội đỏ 
Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam ngày nay. Đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh được bầu làm Hội trưởng lâm thời, 
phụ trách tờ báo Lao động, Tạp chí Công hội 
đỏ. Ngày 28/7 sau này được lấy làm ngày truyền 
thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Bí thư Đảng bộ đầu tiên của thành phố 
Hải Phòng

Tháng 6/1929, dưới sự chỉ đạo của đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh, hai Chi bộ Đoàn Thanh niên 
đầu tiên của cả nước được thành lập tại Trường 
Bonnal (nay là Trường THPT Ngô Quyền, Hải 
Phòng) và ở nhà máy Xi măng Hải Phòng. Sau 
hai chi bộ Đoàn TNCS được thành lập tại Hải 
Phòng, các tổ chức Đoàn TNCS liên tiếp được 
xây dựng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Trường Bonnal cũng chính là cái nôi cho các 
phong trào hoạt động mạnh mẽ của học sinh Hải 
Phòng từ những năm 1925 - 1926. Sự ra đời của 
Chi bộ Đoàn đầu tiên gồm 11 đoàn viên, chia 
thành các tiểu tổ, trong đó có một số học sinh ở 
trường khác do đồng chí Bùi Đức Thanh làm Bí 
thư. Hoạt động ngày ấy bắt đầu từ tờ báo in trên 
đá tên “Thanh niên Cộng sản” để tuyên truyền, 
giáo dục và thu hút, tập hợp thanh niên học sinh. 
Các đoàn viên TNCS ở Trường Bonnal hăng hái 
đi đầu hoạt động, nhất là trong công tác tuyên 
truyền cách mạng, vận động thanh niên đấu 
tranh làm đau đầu nhà cầm quyền Pháp lúc bấy 
giờ. Nhà máy Xi măng Hải Phòng và trường 
Bonnal - Bình Chuẩn nay là trường THPT Ngô 
Quyền (quận Lê Chân) đã trở thành 2 địa danh 
gắn liền với tên tuổi của đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh - Bí thư Đảng bộ đầu tiên của thành phố 
Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Văn Linh sau 
này là Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng 
khóa VI. Trước phong trào cách mạng mạnh 
mẽ của các lớp đoàn viên, thanh niên và công 
nhân, học sinh trong giai đoạn này thực dân 
Pháp đã đàn áp khiến nhiều đoàn viên hy sinh 
hoặc bị đày ra Côn Đảo.

Được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản, 
ngày 03/02/1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã 
chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản 
thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt 
Nam tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). 
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và đồng chí chí 
Trịnh Đình Cửu đại diện cho Đông Dương Cộng 
sản Đảng tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh được chỉ định tham gia Ban Chấp 
hành Trung ương, cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, 
trực tiếp là Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng.
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Đến cuối tháng 10/1930, đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh được Trung ương cử vào tham gia 
Xứ ủy Trung Kỳ và được hội nghị toàn thể Xứ 
ủy bầu vào Ban Thường vụ Xứ ủy và phân công 
phụ trách công tác tuyên huấn, tham gia chỉ đạo 
phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh.

Tấm gương tận trung với Đảng, tận hiếu 
với dân 

Ngày 9/4/1931, trên đường từ cuộc họp quan 
trọng của Xứ ủy Trung Kỳ trở về cơ sở, đồng chí 
bị chính quyền thực dân Pháp bắt. Nguyễn Đức 
Cảnh bị giải từ Vinh ra Hà Nội, giam tại nhà 
giam Hỏa Lò và tiếp tục bị tra tấn dã man. Tại 
phiên tòa đế quốc Pháp xử tù chính trị ở Hà Nội, 
với lời lẽ đanh thép, Nguyễn Đức Cảnh dùng cả 
tiếng Việt và tiếng Pháp để lên án chế độ thực 
dân cướp nước, bác bỏ mọi lời buộc tội của 
chúng. Mặc dù vậy, ông vẫn bị tòa án thực dân 
kết án tử hình. Những ngày sống trong xà lim 
án chém, với khí phách kiên cường của người 
cộng sản, đồng chí vẫn dành thời gian, tập trung 
sức viết cuốn “Công nhân vận động”. Trong tác 
phẩm này, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh một lần 
nữa khẳng định mục đích của Đảng Cộng sản là 
làm cách mạng vô sản, phá tan chế độ tư bản, áp 
bức bóc lột, xây dựng xã hội chủ nghĩa và chủ 
nghĩa cộng sản.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 31/7/1932 thực dân 
Pháp đưa đồng chí lên máy chém tại pháp trường 
bên bờ sông Lấp. Nguyễn Đức Cảnh hiên ngang 
bước lên máy chém, lẫm liệt cho đến giờ phút 
cuối cùng của cuộc đời, đồng chí vẫn giữ trọn 
lòng thủy chung, son sắt với Đảng, với dân tộc, 
vẫn vững một niềm tin tuyệt đối vào tương lai 
tất thắng của cách mạng. Sự hy sinh anh dũng 
của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã góp phần 
tô thắm thêm truyền thống cách mạng của Đảng, 
của dân tộc, nêu tấm gương sáng ngời cho các 
thế hệ về sự kiên trung, tinh thần đấu tranh bất 
khuất của người chiến sĩ cách mạng. Suốt gần 
một tháng trong lao tù, Nguyễn Đức Cảnh bị 
tra tấn và hành hạ với đủ những ngón đòn tàn 
bạo của kẻ thù… Trước những đòn tra tấn dã 
man, những thủ đoạn xảo quyệt, kể cả dụ dỗ, 
mua chuộc, Nguyễn Đức Cảnh không hề khuất 
phục, không khai một lời bền gan, vững chí bảo 
vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng, giữ vững khí 
tiết người cộng sản.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ 
Nguyễn Đức Cảnh tuy ngắn nhưng rất sôi nổi, 
phong phú, thấm đượm tinh thần yêu nước và 
chủ nghĩa cộng sản chân chính tạo tiền đề quan 
trọng để các thế hệ lãnh đạo sau này tiếp thu 
và phát triển trên tầm cao mới. Sinh ra và lớn 
lên tại tỉnh Thái Bình nhưng cuộc đời hoạt động 
cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đặc 
biệt gắn bó mật thiết với  Hải Phòng. Khắc ghi 
công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, 
90 năm qua, phát huy truyền thống yêu nước 
cách mạng, kiên cường, anh dũng trong chiến 
đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, Đảng bộ 
và nhân dân thành phố Hải Phòng đã có những 
đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ 
vang của Đảng và của dân tộc, xây dựng quê 
hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tri ân 
công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với thành 
phố Hải Phòng. Hiện nay trên địa bàn thành 
phố có nhiều trường học, tuyến đường mang 
tên đồng chí: Trường Tiểu học Nguyễn Đức 
Cảnh (quận Kiến An), Trường THPT Nguyễn 
Đức Cảnh (huyện Kiến Thuỵ); đường Nguyễn 
Đức Cảnh (quận Lê Chân); tượng đài đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh được đặt uy nghiêm trong 
khuôn viên Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị 
Việt Tiệp, đặc biệt là quần thể di tích Nhà tưởng 
niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An 
Đồng, huyện An Dương đã được công nhận là 
Di tích lịch sử quốc gia. Công trình Nhà tưởng 
niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được Tổng 
LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hải Phòng phối 
hợp khởi công xây dựng hoàn thành nhân dịp kỷ 
niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong 
việc giáo dục tư tưởng cách mạng cho các thế hệ 
hôm nay và mai sau.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người học trò 
xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong 
những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư đầu tiên của Đảng 
bộ thành phố Hải Phòng và tổ chức Đoàn. Đồng 
chí là hiện thân của tinh thần yêu nước chân chính, 
là tấm gương sáng về đạo đức cao quý của người 
cộng sản, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam
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Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2022)

BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG LĐLĐ THÀNH PHỐ

Từ khi thành lập đến nay (28/7/1929 - 
28/7/2022), với những tên gọi phù hợp 

hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng, dù 
ở ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt 
Nam luôn phát huy vai trò, thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng 
vào thành tựu chung của cách mạng Việt 
Nam. 93 năm qua, Công đoàn Việt Nam 
luôn là tổ chức rộng lớn của giai cấp công 
nhân, được giai cấp công nhân và người 
lao động tin cậy, gắn bó; là chỗ dựa vững 
chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan 
nhà nước, là sợi dây nối Đảng, Nhà nước 
với công nhân lao động, đại diện, chăm lo 
và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động.

Phát huy kết quả đạt được trong 93 năm 

qua, cùng với giai cấp công nhân cả nước, 
Công đoàn Hải Phòng tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân 
xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu 
trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Kỷ niệm 93 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp 
công đoàn thành phố đã tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực, tập trung hướng về 
cơ sở, vì người lao động; thường xuyên 
sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của 
người lao động; tham gia xây dựng hoàn 
thiện chính sách, pháp luật liên quan đến 
người lao động; tham gia kiểm tra, giám 
sát thực hiện chế độ chính sách cho người 
lao động, trong đó tập trung tham gia giải 
quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến 
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việc làm, đời sống của người lao động…, 
với các hoạt động trọng tâm và cụ thể:

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, giáo dục 
truyền thống vẻ vang của tổ chức Công 
đoàn Việt Nam và phong trào CNVCLĐ 
bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp 
thực tiễn đơn vị: phát hành đề cương, 
tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn; tổ 
chức giao lưu, gặp mặt truyền thống; 
thăm các địa danh lịch sử liên quan đến tổ 
chức Công đoàn Việt Nam; tổ chức đoàn 
đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm 
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, điển hình: LĐLĐ 
quận Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Kiến 
An, Công đoàn Viên chức…

Thứ hai, tổ chức các phong trào thi đua chào 
mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam; các công đoàn cấp trên cơ sở 
đã biểu dương, tôn vinh trên 250 CNVCLĐ 
tiêu biểu trong lao động giỏi, lao động sáng tạo, 
thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ 
lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng 
đại dịch Covid-19”.

Thứ ba, kết nạp đoàn viên, thành lập công 
đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức trao 
tặng kỷ niệm chương cho 102 người, trong 
đó có 5 người nước ngoài, 9 lãnh đạo và 87 
cán bộ công đoàn.  Tổ chức đối thoại giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chuyên 
môn cùng cấp, nhất là các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước với đoàn viên, người 
lao động nhằm xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình 
hình mới.

Thứ tư, đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn 
viên, người lao động. Tổ chức tiếp xúc, thăm 
hỏi, tặng quà, trợ cấp cho cán bộ, đoàn viên, 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khăn, CNVCLĐ 
thuộc diện gia đình chính sách, có công với 

nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 
binh, Liệt sĩ. Đẩy mạnh các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng 
cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ. 
Theo đó, LĐLĐ thành phố đã tổ chức 05 cuộc 
tư vấn, xét nghiệm sàng lọc sớm nguy cơ ung 
thư Gan cho hơn 1.000 đoàn viên, CNVCLĐ 
tại LĐLĐ quận Ngô Quyền, Lê Chân Hải 
An và Tiên Lãng; 02 Chương trình biểu diễn 
kịch nói tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn 
Đức Cảnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày đồng 
chí Nguyễn Đức Cảnh hy sinh (31/7/1932 - 
31/7/2022); Chương trình “Liên hoan tiếng 
hát CNVCLĐ năm 2022”, “Hát cho công 
nhân nghe”; tổ chức loạt trận Chung kết, 
bế mạc Giải bóng đá “Cán bộ, công chức, 
viên chức và Công nhân lao động thành phố 
Hải Phòng năm 2022” trong đó Ban tổ chức 
đã trao 09 giải tập thể, 04 cá nhân. LĐLĐ 
quận Ngô Quyền với “Liên hoan tiếng hát 
CNVCLĐ”; huyện Thủy Nguyên tổ chức 
“Vũ điệu Công đoàn”, biểu diễn kịch nói 
“Di sản mùa xuân”; LĐLĐ quận Hồng Bàng 
tổ chức đối thoại gặp gỡ, đối thoại của Chủ 
tịch UBND quận với cán bộ công chức, viên 
chức, người lao động...

Với nhiều hoạt động thiết thực, đã tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn 
viên, CNVCLĐ kết lại thành bó hoa tươi 
thắm dâng lên chào mừng kỷ niệm 93 
năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2022). Trong giai đoạn 
mới hội nhập và phát triển, giai cấp công 
nhân thành phố Hải Phòng đã đóng góp sức 
lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 
và phát triển thành phố. Các cấp công đoàn 
thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết 
thực chăm lo công nhân viên chức, người 
lao động cả về vật chất lẫn tinh thần; đã góp 
phần khẳng định vị thế, niềm tin yêu của tổ 
chức Công đoàn trong lòng người lao động.



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2022) 

9Số 83-2022 LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN
HẢI PHÒNG

PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN 
CƠ SỞ - NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, CẤP THIẾT CỦA 

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng như 
hiện nay, phát triển đoàn viên, thành lập công 
đoàn cơ sở, đặc biệt trong các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn 
là nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt 
của tổ chức công 
đoàn. Nghị quyết 
số 02-NQ/TW, 
ngày 12/6/2021 của 
Bộ Chính trị khóa 
XIII về “Đổi mới tổ 
chức và hoạt động 
của Công đoàn 
Việt Nam trong 
tình hình mới” đã 
nhận định: “Công 
tác phát triển đoàn 
viên, công đoàn cơ 
sở chưa tương xứng với tốc độ phát triển của 
doanh nghiệp, người lao động; chất lượng 
đoàn viên chưa cao, hiệu quả hoạt động của 
công đoàn cơ sở còn hạn chế”.

Hiện nay, Khu Kinh tế Hải Phòng có 12 khu 
công nghiệp đang hoạt động với 436 dự án 
đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu 
tư 19.747 triệu USD, 193 dự án đầu tư trong 
nước với tổng vốn đầu tư 285.823 tỷ đồng. 
Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc thực 
tế là 180.184 người. Tổng số doanh nghiệp có 
quan hệ lao động sản xuất ổn định là 330 doanh 
nghiệp với 175.907 lao động.

Cũng như các cấp Công đoàn nói chung, 
những năm qua, mặc dù phải đối mặt với 
không ít khó khăn, thách thức tuy nhiên, dưới 
sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, 
Đảng ủy Khu Kinh tế, Công đoàn Khu Kinh 
tế Hải Phòng đã không ngừng lớn mạnh, phát 
triển cả về số lượng, chất lượng. Công tác 
phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ 
sở đã có những bước chuyển biến tích cực. 
Thông qua nhiều giải pháp tuyên truyền được 

thực hiện hiệu quả, chủ doanh nghiệp, công 
nhân lao động đã nhận thức rõ hơn về vai 
trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 
công đoàn nên việc tuyên truyền, vận động 

phát triển đoàn viên, 
thành lập công đoàn cơ 
sở ở các doanh nghiệp 
có nhiều thuận lợi. 
Công tác chăm lo, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp chính đáng cho 
đoàn viên công đoàn 
thực hiện kịp thời, 
mang lại hiệu quả thiết 
thực; hoạt động của 
các công đoàn cơ sở 
từng bước đi vào thực 
chất và có nhiều đóng 
góp tích cực xây dựng 

mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 
bộ tại doanh nghiệp. 

Đặc biệt trong năm 2022, thực hiện Nghị 
quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ 
Thành ủy Hải Phòng về “Xây dựng, củng cố 
và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các 
loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp 
tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, Công 
đoàn Khu Kinh tế đã phối hợp Ban Quản lý 
Khu Kinh tế tìm những giải pháp để nâng cao 
tỷ lệ thành lập tổ chức Công đoàn trong các 
khu công nghiệp, khu kinh tế. Công đoàn Khu 
Kinh tế đã cùng các phòng, ban chuyên môn 
của Ban Quản lý rà soát, hướng dẫn, vận động 
đơn vị doanh nghiệp hoạt động ổn định trong 
các khu công nghiệp chưa thành lập công đoàn 
đăng ký, làm thủ tục tuyên truyền vận động 
công nhân lao động viết đơn xin gia nhập tổ 
chức công đoàn. Với sự vào cuộc quyết liệt, 
công tác thành lập công đoàn cơ sở trong năm 
2022 đã có nhiều bước đột phá... 

(xem tiếp trang 13)
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH, NGHỀ TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC TẾ VÀ 
XU THẾ PHÁT TRIỂN CÔNG ĐOÀN NGÀNH, NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP
CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

* Quan hệ của các Công đoàn ngành Việt 
Nam với các Công đoàn ngành quốc tế

Cùng với tiến trình đổi mới, mở cửa và hội 
nhập với thế giới của đất nước, Công đoàn Việt 
Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nội 
dung và hình thức hoạt động. Vai trò to lớn trong 
xã hội và những việc đã làm được cho người lao 
động đã nâng cao uy tín của Công đoàn Việt 
Nam không những trong nước mà trên thế giới. 
Đối với phong trào công đoàn khu vực và quốc 
tế, Công đoàn Việt Nam là một nhân tố quan 
trọng. Mặt khác, chính sách đối ngoại năng 
động của Công đoàn Việt Nam theo hướng đa 
phương hoá, đa dạng hoá, Việt Nam muốn làm 
bạn với tất cả các nước đã có một sức hút to lớn. 

Trong những năm qua, các công đoàn ngành 
Việt Nam đã tiến hành các hoạt động hợp tác đa 
dạng với các công đoàn ngành quốc tế (GUFs), 
nhưng chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực: (1) 
Tiếp cận tìm hiểu công đoàn ngành quốc tế và 
thiết lập quan hệ với các tổ chức thành viên; (2) 
Tiếp cận thông tin, gặp gỡ đối thoại khu vực và 
quốc tế thông qua các hoạt động đa phương; (3) 
Đào tạo cán bộ.

* Những thuận lợi, khó khăn và xu thế 
phát triển công đoàn ngành, nghề tại thành 
phố Hải Phòng trong thời gian tới 

Trong số 189 tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) 
quốc tế của ILO, có 08 TCLĐ quốc tế cơ bản, 
có giá trị bắt buộc thực hiện đối với các quốc 
gia thành viên. Đó là Công ước số 87 về tự do 
liên kết và bảo vệ quyền tổ chức; Công ước số 
98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ 
chức và thương lượng tập thể; Công ước số 29 
về lao động cưỡng bức và bắt buộc; Công ước 
số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức; Công ước 
số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam 
và nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau; 
Công ước số 111 về chống phân biệt đối xử về 
việc làm và nghề nghiệp; Công ước số 138 về 
tuổi tối thiểu được đi làm việc; Công ước số 182 
về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ 
các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.

Tính đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 07 
Công ước về TCLĐ quốc tế cơ bản, còn Công 
ước số 87 chưa phê chuẩn.

Mặt khác, Các FTA thế hệ mới mà Việt Nam 
đã tham gia đều có các quy định về TCLĐ, đòi 
hỏi Việt Nam phải sửa đổi pháp luật cho phù 
hợp và thực hiện trong thực tiễn, để được hưởng 
lợi ích thương mại trong các hiệp định. Trong số 
các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia cần 
quan tâm đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu (EU) - EVFTA. 

* Các thuận lợi
Thứ nhất, Công đoàn ngành địa phương tại 

Hải Phòng tập hợp người lao động, kết nạp đoàn 
viên thuộc lĩnh vực, ngành, nghề quản lý luôn là 
khối tăng nhanh số lượng, chất lượng đoàn viên 
công đoàn, công đoàn cơ sở. Các thành phần 
kinh tế ngoài nhà nước không chỉ có tốc độ phát 
triển cao mà còn phát triển chiều sâu, vì thế quy 
mô tổ chức công đoàn sẽ tăng nhanh ở khu vực 
ngoài quốc doanh. Đây cũng là nguồn phát triển 
đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cho tổ 
chức công đoàn ngành.

Thứ hai, cơ hội nâng cao vai trò của tổ chức 
công đoàn trong đời sống xã hội thể hiện qua 
vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động. Đây là điều 
kiện thuận lợi để công đoàn tập hợp, vận động 
người lao động tham gia tổ chức của mình.

Thứ ba, hệ thống pháp luật nước ta dần hoàn 
thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, 
những quy định về quyền và nghĩa vụ của không 
chỉ người lao động mà còn của các doanh nghiệp, 
các cơ quan quản lý nhà nước phải minh bạch và 
phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sẽ giúp cho 
công đoàn ngành hoạt động được thuận lợi hơn, 
phát huy được vai trò và thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ tốt hơn.

Thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ các quan hệ 
thương mại sẽ góp phần tạo cơ hội gia tăng quan 
hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và 
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công đoàn, là cơ hội thuận lợi để các Công đoàn 
ngành đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối ngoại góp 
phần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm 
của công đoàn quốc tế và khu vực.

Thứ năm, khi người lao động làm việc trong 
doanh nghiệp được thành lập tổ chức đại diện 
của mình tại doanh nghiệp có thể là cơ hội để 
các công đoàn ngành vận động, thu hút đoàn 
viên về tổ chức công đoàn ngành mình.

 * Những thách thức
Thứ nhất, đối tượng tập hợp đoàn viên của 

Công đoàn ngành là người lao động trong cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc ngành. Hiện 
nay, do việc cơ cấu, sắp xếp, thoái vốn tại các 
công ty Nhà nước; tự do hóa thương mại, áp 
dụng công nghệ mới vào sản xuất, cạnh tranh của 
các tập đoàn lớn làm cho nhiều doanh nghiệp phải 
thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản dẫn đến một bộ 
phận người lao động bị mất việc hoặc thiếu việc 
làm, cuộc sống người lao động không đảm bảo, 
dẫn đến hoạt động công đoàn cơ sở rất khó khăn; 
số lượng lao động, đoàn viên sụt giảm nhanh.

Thứ hai, chuyển sang nền kinh tế thị trường, 
quan hệ lao động thay đổi nhanh chóng, phức 
tạp, quan hệ chủ - thợ phân hóa sâu sắc nhưng 
hoạt động công đoàn vẫn chậm thay đổi. Hoạt 
động công đoàn có lúc, có nơi vẫn chưa thực 
hiện tốt, nổi bật chức năng quan trọng đầu tiên 
là đại diện, bảo vệ người lao động.

Thứ ba, việc thực thi các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới (FTA) thực hiện các công 
ước quốc tế về lao động cho phép các tổ chức 
đại diện người lao động được thành lập ở cơ sở 
sẽ có tác động tới môi trường lao động và tổ 
chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công 
đoàn ngành nói riêng.

Thứ tư, đội ngũ cán bộ công đoàn ngành chưa 
đồng đều, chậm đổi mới, chậm thích ứng, thiếu 
hụt đội ngũ cán bộ trưởng thành qua thực tiễn 
hoạt động công đoàn ngoài khu vực nhà nước, 
có mặt còn hạn chế, nhất là kinh nghiệm thực 
tiễn, tính chuyên nghiệp, trình độ, năng lực, kỹ 
năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi 
trường quốc tế còn hạn chế, còn có biểu hiện 
công chức hóa, hành chính hóa các hoạt động 
công đoàn. 

Thứ năm, cán bộ công đoàn cơ sở chủ yếu 
là kiêm nhiệm, lại thường xuyên biến động, 
kiến thức về chính sách, pháp luật và kỹ năng 

hoạt động công đoàn còn hạn chế, cán bộ công 
đoàn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác 
chuyên môn, phụ thuộc nhiều vào ý chí của chủ 
doanh nghiệp, chưa tâm huyết với hoạt động 
công đoàn, khả năng giao tiếp, kỹ năng thương 
lượng, đối thoại còn chưa đáp ứng yêu cầu…

* Xu thế phát triển của các Công đoàn 
ngành, nghề tại Hải Phòng trong thời gian tới

Trong suốt thời gian qua, các công đoàn 
ngành tại Hải Phòng không ngừng lớn mạnh, 
luôn phát huy vai trò của mình trong việc tập 
hợp đoàn viên, người lao động thuộc ngành. Từ 
đó góp phần phát triển các ngành và xây dựng 
giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, thực 
hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; 
tham gia quản lý nhà nước; tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, người 
lao động.

Thời gian tới, số lượng công nhân, lao động 
tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở 
rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà 
nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; 
những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức 
của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động 
sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân 
lực, việc thu hút, tập hợp người lao động… 

Trong bối cảnh có tổ chức đại diện người lao 
động tại doanh nghiệp, nhiệm vụ thu hút, tập 
hợp đông đảo đoàn viên, người lao động vào tổ 
chức Công đoàn Việt Nam trở thành nhiệm vụ 
sống còn. Các công đoàn ngành càng cần chủ 
động thông tin, giới thiệu một cách thuyết phục 
đến người lao động về vị trí, vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ, những lợi ích khi tham gia Công 
đoàn Việt Nam. 

Từ bối cảnh, nhiệm vụ đặt ra như trên cho 
thấy, các công đoàn ngành cần lấy lợi ích là một 
trong những động lực quan trọng tập hợp, thu 
hút người lao động đến với tổ chức công đoàn, 
phải tiến hành đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và 
sẽ tiếp tục lớn mạnh, phát triển để khẳng định 
vai trò, vị thế của khối ngành, nghề trong xu thế 
phát triển của thời đại, sự phát triển của Công 
đoàn Việt Nam.
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Đổi mới hoạt động công đoàn để thích nghi với các 
điều ước Quốc tế về quan hệ lao động 

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH CN GIÀY AURORA

Việc Việt Nam gia nhập và thực thi các 
Điều ước quốc tế, trong đó Hiệp định Đối tác 
toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) thì công đoàn không còn là tổ chức 
duy nhất đại diện cho người lao động. Trước 
yêu cầu của tình hình mới, đặt ra cho công đoàn 
cơ sở phải chủ động đổi mới để thích nghi, để 
phát huy vai trò là tổ chức đại diện và bảo vệ 
quyền lợi cho người lao động. 

Công đoàn cơ sở phải đổi mới hình thức 
tập hợp người lao động

Công đoàn thành lập và hoạt động theo 
hướng tôn trọng, đảm bảo quyền tự do công 
đoàn của người lao động; công đoàn cơ sở thực 
sự của người lao động, do người lao động, vì 
người lao động và có trách nhiệm với người lao 
động. Người lao động là chủ thể vận động phát 
triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và  
lựa chọn công đoàn cấp trên trực tiếp. 

 Tăng cường cơ cấu công nhân lao động trực 
tiếp vào làm cán bộ công đoàn, giảm tỷ lệ cán 
bộ là người quản lý.

Công đoàn cơ sở tăng cường tổ chức tốt các 
hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn 
viên, làm rõ sự khác biệt về lợi ích giữa người 
đoàn viên và không phải đoàn viên. Đây sẽ là 
điểm để tập hợp, thu hút, thuyết phục người lao 
động gia nhập công đoàn.

Mở rộng đối tượng kết nạp đoàn viên
Khi Việt Nam gia nhập CPTPP, kinh tế 

Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh theo cơ chế thị 
trường. Các hình thức sử dụng lao động ngày 
càng phát triển đa dạng, linh hoạt theo nhu 
cầu của thị trường. Tại doanh nghiệp có thể 
xuất hiện thêm loại hình lao động cho thuê lại, 
lao động bán thời gian, lao động người nước 
ngoài… Đây cũng sẽ là nguồn để công đoàn cơ 
sở vận động, kết nạp đoàn viên.

Công đoàn cơ sở đổi mới hình thức và nội 
dung hoạt động

Người lao động sẽ nhìn vào lợi ích để quyết 
định gia nhập vào tổ chức nào, vì vậy, đối với 

công đoàn cơ sở cần chọn lọc nội dung hoạt 
động, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, tăng cường 
chăm lo lợi ích, tinh thần; phát triển đoàn viên 
xây dựng tổ chức vững mạnh… Làm nổi bật 
những nét đặc trưng, vượt trội của tổ chức để 
thu hút người lao động tham gia.

Đa dạng, linh hoạt các hình thức hoạt động 
tại cơ sở. Đổi mới theo hướng lựa chọn các 
hình thức sinh động, gần gũi, thiết thực, gắn 
kết được đông đảo người tham gia (các hoạt 
động phong trào, các câu lạc bộ, thăm hỏi…). 
Hạn chế hình thức hội nghị hành chính.

Đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ công 
đoàn cơ sở theo hướng chuyên nghiệp

Khi các tổ chức khác của người lao động được 
thành lập, bộ máy quản lý của họ có thể là những 
người có kinh nghiệm, chuyên nghiệp… Lúc này 
để cạnh tranh được, đòi hỏi cán bộ công đoàn 
cơ sở có tính chuyên nghiệp và chuyên môn tốt.

Tăng cường trao đổi thông tin, làm việc trên 
cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin giữa đoàn 
viên với cán bộ công đoàn cơ sở, giữa công 
đoàn cơ sở với các cấp công đoàn (facebook, 
zalo…).

Cán bộ công đoàn thường xuyên được tập 
huấn, nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu 
của công việc: Học về nghiệp vụ công đoàn, kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng đối thoại thương lượng, 
kỹ năng thuyết trình, tập hợp người lao động…
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Có cơ chế đãi ngộ xứng đáng với cán bộ 
công đoàn cơ sở. Quyết định 3226/QĐ-TLĐ 
năm 2021 do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành 
quy định về chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn. 
Theo đó, phụ cấp mới của  cán bộ công đoàn 
khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thấp hơn 
nhiều lần so với trước đó. Đoàn viên, người lao 
động được tăng lương trong khi cán bộ công 
đoàn bị giảm phụ cấp. Tình trạng này làm giảm 
vị thế chính trị của công đoàn cơ sở với doanh 
nghiệp. Vì vậy, có nhiều cán bộ công đoàn xin 
ra khỏi tổ chức. Tình trạng này sẽ là mối nguy 
nếu xuất hiện tổ chức đại diện cho người lao 
động khác tại doanh nghiệp.

Công đoàn cơ sở cần xây dựng nội dung hoạt 
động, phối hợp với các tổ chức khác của người 
lao động tại doanh nghiệp để đảm bảo ổn định tư 
tưởng người lao động, là cơ sở để doanh nghiệp 
ổn định sản xuất và phát triển.

Xu thế phát triển của tổ chức đại diện 
người lao động tại doanh nghiệp trong thời 
gian tới

Hiện nay, tại Việt Nam đã có cơ sở pháp 
lý cho việc thành lập tổ chức đại diện người 
lao động tại doanh nghiệp. Bộ luật Lao động 
2019 cũng quy định rõ ràng về việc thành lập 
tổ chức khác của người lao động. Nhưng trong 
thực tế, chưa có tổ chức nào của người lao động 
tại doanh nghiệp được thành lập. Lý do là vì 
việc thành lập, gia nhập và hoạt động của các tổ 
chức này như thế nào vẫn cần phải đợi hướng 
dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý Nhà nước.

Mặt khác, chủ doanh nghiệp cũng không 
mặn mà với việc tồn tại nhiều tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp vì lo ngại dẫn 
tới mất đoàn kết nội bộ và phức tạp trong việc 
thương lượng, đàm phán các vấn đề liên quan 
đến người lao động.

Cùng với sự thay đổi và hoàn thiện của các 
chính sách pháp luật, các tổ chức đại diện của 
người lao động sẽ sớm xuất hiện, tồn tại song 
song cùng với công đoàn. Tuy nhiên,với bề dày 
truyền thống và kinh nghiệm hoạt động trong 
gần 100 năm của mình, công đoàn vẫn là tổ 
chức duy nhất mang trong mình hai sứ mệnh là 
tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính 
trị Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và là 
tổ chức lớn nhất, mạnh nhất đại diện cho người 
lao động, chăm lo lợi ích và bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của người lao động.

PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN…
(tiếp theo trang 9)
Chỉ riêng trong tháng 5/2022, Công 

đoàn Khu Kinh tế đã vận động thành lập 40 
công đoàn cơ sở, với 4.763 lao động, 4.098 
đoàn viên, đạt tỷ lệ: 95,1% trên tổng số các 
doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công 
đoàn; nâng tổng số Công đoàn cơ sở trực 
thuộc lên 275 đơn vị với 148.630 đoàn viên.

Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt 
là sau khi Việt Nam ký kết các hiệp ước 
thương mại thế hệ mới, vai trò của tổ chức 
công đoàn càng trở nên quan trọng. Nghị 
quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 
XIII đã khẳng định: “Xây dựng Công đoàn 
Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực 
thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình 
hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững 
chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò 
cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, 
Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao 
động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn 
nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp 
công nhân và người lao động cả nước; góp 
phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 
hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong 
trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh 
và bền vững đất nước.” Cùng với các cấp 
công đoàn thành phố, Công đoàn Khu Kinh 
tế tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, 
đặc biệt là nâng cao hiệu quả phát triển đoàn 
viên, xây dựng công đoàn cơ sở trong doanh 
nghiệp thuộc Khu kinh tế, nhằm thực hiện 
tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người lao động, xây dựng quan hệ lao 
động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh 
nghiệp, góp phần xây dựng Công đoàn Việt 
Nam vững mạnh; xây dựng Hải Phòng hiện 
đại, văn minh và phát triển bền vững.
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Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam và LĐLĐ thành phố phối hợp tổ 
chức Hội thảo Tìm hiểu về mô hình điểm 
"Chăm lo, bảo vệ quyền cho lao động nữ 

thông qua đối thoại tại nơi làm việc"

Liên đoàn Lao động TP tổ chức 
Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2018 - 2023

LĐLĐ quận Dương Kinh sơ kết hoạt động 
công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng 
đầu năm 2022; biểu dương Lao động giỏi 

tiêu biểu năm 2021

Liên đoàn Lao động thành phố trao 
hỗ trợ kinh phí xây dựng 

Nhà Mái ấm Công đoàn tại huyện Vĩnh Bảo

Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng công bố 
quyết định thành lập Câu lạc bộ 

Chủ tịch CĐCS Khu Công nghiệp An Dương

Liên đoàn Lao động thành phố thăm 
các khu nhà trọ CNLĐ được trang bị 

máy điều hòa nhiệt độ
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Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên 
ký kết Thỏa ước lao động tập thể với 5

 doanh nghiệp gia công Đế giày

Liên đoàn Lao động huyện Kiến Thụy 
khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 

cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố 
phối hợp các tổ chức đoàn thể trực thuộc tổ 
chức Chương trình Gặp mặt kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh Liệt sĩ 
(27/7/1947-27/7/2022)

Liên đoàn Lao động quận Đồ Sơn 
sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu 

năm 2022; biểu dương CNVCLĐ 
giỏi tiêu biểu năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện An Lão 
biểu dương Lao động giỏi, cán bộ Công đoàn 

tiêu biểu năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện An Dương 
tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp 
kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 

(27/7/1947 – 27/7/2022)
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Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức Chung kết 
Cuộc thi “Hạt giống đỏ” Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Gặp mặt 

nhân kỷ niệm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)

Công đoàn ngành Công Thương tổ chức ký 
kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi 

dành cho đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Xây dựng thăm công trình,
 sản phẩm nhân kỷ niệm 93 năm 

ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2022)

Công nhân lao động Quận Lê Chân tham gia 
Chương trình tư vấn, xét nghiệm, 

sàng lọc sớm nguy cơ Ung thư gan

Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên 
tổ chức Chung kết liên hoan 

“Vũ điệu Công đoàn”
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Khối CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố tổ 
chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Khối thi đua LĐLĐ huyện tổ chức 

Hội nghị sơ kết Công tác công đoàn 
6 tháng đầu năm 2022

Khối thi đua LĐLĐ quận tổ chức Hội nghị 
sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Khối thi đua Công đoàn ngành tổ chức 
Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng

 đầu năm 2022

Công đoàn ngành Công thương tổ chức 
Hội nghị Biểu dương gia đình tiêu biểu, 

con CNVCLĐ đạt thành tích cao 
trong học tập

LĐLĐ huyện Kiến Thụy kỷ niệm 93 năm 
Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu 

dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 
2017 - 2022, lao động giỏi tiêu biểu 2021
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1. Trịnh Văn Hưng, Trợ lý Phòng Sản xuất, 
Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINA 

2. Nguyễn Mộng Lân, Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH ViCo, Phó Chủ tịch Tập đoàn VLC.

3.  Nguyễn Văn Tuân, Phó phòng Kỹ thuật Sản 
xuất Cáp điện - Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ 
thống LS-VINA.

4.  Nguyễn Mạnh Cường, Nhân viên phòng tự 
động hóa, Công ty TNHH JCV Corp. 

5. Nguyễn Thị Hồng, Trưởng ca Bộ phận CAB 
Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng.

6.  Trần Xuân Tiến, Công nhân Công ty TNHH 
sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam.

7.  Đỗ Tuấn Long, Quản đốc sản xuất,  phòng 
Sản xuất 2, C/ty TNHH LG Innotek Việt Nam HP.

8.  Đặng Quốc Minh, Giám sát kho, Phòng kho 
nhà máy Chi nhánh Công ty CP Việt - Pháp sản 
xuất thức ăn gia súc Proconco Hải Phòng.

9.  Hồ Xuân Kiên, Trưởng phòng Kỹ thuật Sản 
xuất Cáp điện - Công ty Cổ Phần Cáp điện và Hệ 
thống LS VINA.

10.   Phạm Văn Thành, Tổ trưởng sản xuất 
Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone VN.

11.  Khổng Minh Trường, Nhân viên Xưởng 
sản xuất - Công ty TNHH Nissei Eco Việt.

12.  Hoàng Anh Tuấn, Nhân viên kỹ thuật sản 
xuất, Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng.

13.  Khoa Năng Tùng, Tổ trưởng Bảo trì cơ 
khí, Phòng Bảo Trì, CN Công ty CP Việt - Pháp 
Sản xuất thức ăn gia súc Proconco Hải Phòng.

14.  Nguyễn Tiến Lâm, Nhân viên Phòng Kỹ 
thuật Sản xuất, Công ty TNHH LG Electronics 
Việt Nam Hải Phòng.

15.  Chu Anh Tú, Trưởng bộ phận tráng phủ 
Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng.

16.  Phạm Văn Chiến, Trưởng bộ phận sản 
xuất, Công ty TNHH Comet Việt Nam.

17.  Nguyễn Tư Long, Giám đốc kỹ thuật Công 
ty CP Sơn Hải Phòng 2, Tập đoàn VLC.

18.  Bùi Quốc Việt, Trưởng bộ phận khuôn, 
Công ty TNHH Comet Việt Nam.

19.  Hà Văn Minh, GĐ sản xuất Công ty TNHH 
Phúc Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng.

20. Nguyễn Quang Trường, Trưởng bộ phận 
Đúc cán Đồng nhôm - Công ty Cổ phần Cáp điện 
và Hệ thống LS-VINA.

21.  Phạm Văn Linh, Nhân viên Phòng Kỹ 

thuật Sản xuất, Công ty TNHH LG Electronics 
Việt Nam Hải Phòng.

22.  Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phòng GD 
và ĐT quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

23.  Phạm Văn Hưng, CN sản xuất cấp cao, 
Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone VN.

24.  Vũ Văn Dương, Phó phòng bảo dưỡng, sửa 
chữa Công ty TNHH HKTM Vina.

25.  Nguyễn Văn Minh, CN sản xuất cấp cao, 
Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone VN.

26.   Ngô Văn Điệp, Trưởng ca Điều tra sản 
xuất, Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng.

27.  Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc sản xuất 
Công ty TNHH ViCo thuộc Tập đoàn VLC.

28.  Bùi Văn Hữu, Giám sát nhóm Kaizen 
Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone VN.

29.  Nguyễn Danh Quân, Trưởng phòng Kế 
hoạch, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng.

30.  Đoàn Thị Mùi, Phó Hiệu trưởng Trường 
MN Bạch Đằng, q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

31.  Bùi Văn Hưng, Giám đốc Bộ phận kỹ 
thuật C/ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải 
Phòng.

32.  Đỗ Văn Thắng, Nhân viên phòng Bảo trì, 
bảo dưỡng thiết bị Công ty TNHH HKTM Vina.

33.  Nguyễn Thu Hà, Công nhân Điều tra sản 
xuất, C/ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng. 

34. Nguyễn Văn Công, Giáo viên Trường 
THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

35. Đinh Văn Huy, Kỹ sư sản xuất Công ty 
TNHH Lear Việt Nam.

36. Đặng Văn An, Nhóm trưởng Bộ phận Chế 
tạo 2 - Xưởng 3, Công ty TNHH IKO Thompson 
Việt Nam.

37. Vũ Thị Thắm, Quản đốc, Công ty TNHH 
CN Giầy Aurora VN.

38. Đào Thị Loan, Tổ phó tổ sản xuất, Công ty 
TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng.

39. Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu Trưởng 
Trường THCS Hùng Vương, quận Hồng Bàng, 
TP. Hải Phòng.

40. Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công 
ty CP Sơn Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Công ty CP Tập đoàn VLC.

41. Dương Hoàng Hiệp, Nhân viên kế hoạch 
sản xuất, Công ty TNHH dầu nhờn Chevron VN.

42. Đỗ Thanh Bình, Nhân viên phòng tự động 
hóa, Công ty TNHH JCV Corp.
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43. Trần Thị Vân, Nhân viên Phòng NYS, 
Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam.

44. Trần Ngọc Hải, Kỹ thuật viên điện, Ban Cơ 
điện, C/ty CP Luyện Thép Cao cấp Việt Nhật.

45. Lê Đăng Huy, Trưởng bộ phận sản xuất, 
Công ty TNHH Nichias Hải Phòng.

46. Hoàng Tiến Đông, Nhân viên bảo dưỡng, 
sửa chữa Công ty TNHH HKTM Vina. 

47. Phạm Văn Việt, Đội trưởng Đội Phát hiện 
rò rỉ Công ty CP Cấp nước - Xây dựng Hải Phòng, 
huyện Thủy Nguyên.

48. Vũ Văn Toàn, Giám đốc Công ty TNHH 
Thương mại Sản xuất Thủ Đô, huyện An Lão.

49. Nguyễn Thị Mai Phượng, Giáo viên Tổng 
phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 
quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

50. Đỗ Văn Mạnh, Quản đốc, Công ty TNHH 
CN Giầy Aurora VN.

51. Đào Phú Hoàn, Phó Giám đốc C/ty TNHH 
Đầu tư thương mại Huy Hoàn, quận Kiến An, TP. 
Hải Phòng.

52. Vũ Đăng Hữu, Tổ trưởng Bộ phận Sản 
xuất, C/ty TNHH Yanagawa Seiko Việt Nam.

53. Vũ Tiến Lợi, Nhân viên Phòng Kỹ thuật 
Sản xuất, C/ty TNHH LG Electronics Việt Nam 
HP.

54. Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Công 
ty CP Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải, huyện 
Cát Hải, TP. Hải Phòng. 

55. Phạm Chí Chung, Công nhân khối sản xuất 
Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 HP.

56. Nguyễn Bá Quyền,  Kỹ sư trợ lý Cơ khí 
Công ty Xi măng Chinfon. 

57. Phạm Trung Hiếu, Nhân viên Phòng Kỹ 
thuật sản xuất máy in, Bộ phận Kỹ thuật Sản xuất, 
Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera 
Việt Nam.

58. Nguyễn Văn Hiếu, Nhân viên Phòng Kỹ 
thuật Công ty CP SiViCo thuộc Tập đoàn VLC.

59. Hòa Quang Cơ, Nhân viên Phòng Kỹ thuật 
Công ty CP SiViCO, Tập đoàn VLC.

60. Lê Hải Minh, Phó Quản đốc Phòng Cơ khí 
Công ty Xi măng Chinfon, TP. Hải Phòng.

61. Đào Văn Hưng, Trưởng ca Phòng Cơ khí 
Công ty Xi măng Chinfon. 

62. Lưu Văn Hưng, Kỹ sư kiểm nghiệm Hóa 
học, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản 
vùng 1, quận Ngô Quyền. 

63. Bùi Anh Tuấn, Nhân viên Phòng Kỹ thuật 
Công ty CP SiViCO, Tập đoàn VLC.

64. Nguyễn Trung Kiên, Nhân viên Phòng 

Kiểm định hiệu chuẩn, Phòng Công nghệ Sinh 
học, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và 
Công nghệ thành phố Hải Phòng.

65. Phạm Toàn Đức, Giảng viên cao cấp, Khoa 
Xây dựng Trường Đại học Hải Phòng.

66. Đinh Văn Quyết, Trưởng phòng Cơ điện 
C/ty CP Sơn Hải Phòng 2, Tập đoàn VLC.

67.  Nguyễn Hữu Tài, Nhân viên Phòng kỹ 
thuật sản xuất máy in 2, Bộ phận Kỹ Thuật Sản 
Xuất, Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng 
Kyocera Việt Nam.

68. Phan Minh Tuyến, Trưởng bộ phận Đúc 
nhựa, C/ty TNHH Aichi Tokei Denki VN.

69. Đặng Văn Mạnh, Trưởng phòng Vật tư 
sản xuất, C/ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải 
Phòng.

70. Nguyễn Thị Thảo, Chủ nhiệm Bộ phận 
sáng kiến cải tiến, Công ty TNHH Tohoku Pioneer 
Việt Nam.

71. Trần Thị Khương, Bí thư Chi bộ, Hiệu 
Trưởng Trường Mầm non Thượng Lý, quận Hồng 
Bàng, TP. Hải Phòng.

72. Đoàn Việt Hùng, Trưởng phòng Hành 
chính Công ty CP Kim Khí Bắc Việt, quận Hải 
An, TP. Hải Phòng. 

73. Bùi Thị Hồng Việt, Phó Hiệu trưởng 
Trường Mẫu giáo Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền, 
TP. Hải Phòng. 

74. Nguyễn Duy Linh, Phóng phòng Kế hoạch 
- Kỹ thuật Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 
2 Hải Phòng.

75. Vũ Văn Hải, Nhân viên Bộ phận Chế tạo 1 
- Xưởng 3, C/ty TNHH IKO Thompson Việt Nam.

76. Vũ Văn Hưng, Giám sát sản xuất, C/ty 
TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam.

77. Đặng Văn Bình, Tổ trưởng tổ Tráng màng 
Công ty CP Bao bì VLC, Tập đoàn VLC.

78. Lương Văn Điệp, Kỹ thuật viên, C/ty 
TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam.

79. Ngô Mạnh Thưởng, Quản lý Bộ phận 
Kỹ Thuật Sản Xuất, Công ty TNHH Yazaki Hải 
Phòng Việt Nam.

80. Vũ Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường 
Mẫu giáo Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền, TP. Hải 
Phòng. 

81. Vũ Thị Xim, Quản lý Phòng Kiểm soát 
sản xuất - Kho Nguyên Vật Liệu, Công ty TNHH 
Yazaki Hải Phòng Việt Nam.

82. Nguyễn Thị Điểm, Trưởng bộ phận QC, 
Công ty TNHH Lihitlab Việt Nam.
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83. Nguyễn Thị Hải Vân, Giáo viên Trường 
THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

84. Đặng Tuấn Tùng, Phó Quản đốc phân xưởng 
Homecare Công ty CP Vilaco, Tập đoàn VLC.

85. Nguyễn Thị Xuân Lâm, Phó Hiệu trưởng 
trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, 
TP. Hải Phòng. 

86. Đỗ Văn Chiến, Tổ trưởng, kĩ thuật bảo 
dưỡng khuôn, thiết bị, Công ty TNHH Fuji Film 
Hải Phòng.

87. Hứa Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường 
THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

88. Trần Thị Bích, Tổ trưởng, Công ty TNHH 
Lihitlab Việt Nam.

89. Nguyễn Anh Phú, Nhân viên Bộ phận Chế tạo 
1 - Xưởng 3, Công ty TNHH IKO Thompson Việt 
Nam.

90. Từ Minh Thắng, Trưởng phòng Kỹ thuật, 
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng.

91. Nguyễn Văn Toản, Nhân viên Phòng Công 
vụ, Công ty TNHH IKO Thompson VN.

92. Nguyễn Văn Lạc, Phó Hiệu trưởng Trường 
THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, TP. Hải 
Phòng. 

93. Hoàng Đức Hạ, Trưởng khoa Chẩn đoán 
hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

94. Lê Thị Thu Trang, Tổ phó, chuyền Clear, 
Công ty TNHH Lihitlab Việt Nam.

95. Đào Thị Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng, 
Chủ tịch Công đoàn  Trường THCS Lạc Viên, 
quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

96. Trần Văn Giới, Phó Giám đốc C/ty TNHH 
VIDA Hải Phòng, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.  

97. Ngô Văn Nghĩa, Chuyên viên Phòng GD 
và ĐT huyện  An Dương, TP. Hải Phòng.

98. Trần Thị Thanh Vân, Phó Trưởng Bộ môn 
Công nghệ vật liệu, Viện cơ khí, Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam.

99. Trần Nguyên Lâm, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Ngô Quyền. 

100. Nguyễn Duy Hòa, Tổ trưởng Tổ sửa chữa 
Container Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình 
Vũ, quận Hải An. 

101. Nguyễn Hữu Xuân, Phó Chi Cục trưởng, 
Chủ tịch Công đoàn Chi cục Thủy sản, thành phố 
Hải Phòng.

102. Đào Văn Kiên, Công nhân sửa chữa C/ty 
TNHH Kỹ nghệ Felix, huyện Thủy Nguyên. 

103. Nguyễn Văn Huy, Kiểm định viên Trung 
tâm Tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường chất lượng Hải 
Phòng.

104. Đinh Xuân Hùng, Phó Chủ quản bộ phận 
phun sơn C/ty TNHH Everviet Toys, huyện An 
Dương, TP. Hải Phòng. 

105. Nguyễn Văn Lục, Thợ khuôn mẫu, Phòng 
Kỹ thuật, Công ty CP Điện cơ Hải Phòng.

106. Cao Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường 
THPT Kiến An. 

107. Phạm Văn Đắc, Công nhân Công ty 
TNHH G.E Việt Nam tại Hải Phòng.

108. Đỗ Quang Hòa, Nhân viên phòng CNTT, 
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng.

109. Đặng Thị Thúy Mừng, Phó Trưởng phòng 
Tài chính - Kế toán Công ty CP Cấp nước - Xây 
dựng Hải Phòng. 

110. Bùi Công Sơn, Phó Phòng Công nghệ, 
Công ty TNHH Westfield Việt Nam 

111. Nguyễn Văn Hoàn, Công nhân cơ điện, 
Công ty TNHH Westfield Việt Nam.

112. Nguyễn Văn Duy, Công nhân Công ty 
TNHH WellPower Việt Nam .

113. Đoàn Văn Tuyền, Tổ trưởng sản xuất,  
phòng Sản xuất 2, Công ty TNHH LG Innotek 
Việt Nam Hải Phòng.  

114. Nguyễn Công Chức, Kỹ sư kiểm nghiệm 
Hóa học, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản 
vùng 1, quận Ngô Quyền. 

115. Đào Xuân Tiến, Công nhân, Công ty 
TNHH Lihitlab Việt Nam 

116.Trương Tất Quân, Tổ trưởng Bộ phận Chế 
tạo 1 - Xưởng 3, Công ty TNHH IKO Thompson 
Việt Nam. 

117. Dương Thanh Phúc, Tổ trưởng Tổ nấu 
lọc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Quang 
Hải, huyện Cát Hải. 

118. Lê Văn Nghĩa, Trưởng phòng xưởng vụ, 
Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam 

119. Vũ Thị Thư, Nhân viên Bộ phận kiểm tra 
Xưởng 3, Công ty TNHH IKO Thompson Việt 
Nam 

120. Nguyễn Thị Hà, Nhân viên giám sát sản 
xuất, Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam 
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Hỏi: Tôi là công nhân đang làm việc tại 
Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải 
Phòng. Tôi được biết ngày 28/3/2022, Thủ 
tướng đã ban hành Quyết định số 08/2022/
QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ 
trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Vậy tôi 
xin hỏi:

- Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ tiền 
thuê nhà được quy định như thế nào?

- Hồ sơ người lao động cần làm để được 
nhận tiền hỗ trợ gồm những gì?

Trả lời:
1. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ 

tiền thuê nhà.
Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg:
Đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao 

động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh 
tế trọng điểm có các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 
ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời 
hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt 
đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022. 

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
(có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại 
tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp 
lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê 
nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc 
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 
115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 
thì phải có tên trong danh sách trả lương của 
doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời 
điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động 
đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm việc trong doanh 
nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được 
nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. 
Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức 
chi trả hằng tháng.

Trường hợp người lao động không thuộc 
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 
số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, người lao động mới tuyển dụng và có 
giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có 
tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội 
bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải 
có tên trong danh sách trả lương của người 
sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời 
điểm người sử dụng lao động lập danh sách 
lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 
1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ 
tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Như vậy với chính sách mới trên, lao động 
động làm việc tại các khu công nghiệp, khu 
chế xuất hoặc các khu kinh tế trọng điểm có 
thể được hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 03 tháng 
với số tiền từ 1,5 đến 03 triệu đồng/người.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 
người lao động.

Người lao động phải có đơn đề nghị hỗ trợ 
tiền thuê nhà theo mẫu dưới đây. Người lao 
động phải kê khai trung thực và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về chính xác của nội 
dung kê khai. 
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   Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng....năm 2022
 

1. Họ và tên: ...................................................
2. Giới tính:            Nam □             Nữ □
3. Ngày, tháng, năm sinh: .../…. /……
4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): .... 
5. Số CCCD/CMND: .......  Ngày... cấp .... /..../...  Nơi cấp... 
6. Nơi đăng ký thường trú: ..............................……………………………….
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:
- Tên doanh nghiệp: .......…………………………
- Địa chỉ làm việc: ....................................................... 
- Loại hợp đồng lao động:   □ Không xác định thời hạn       □ Xác định thời hạn
- Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày ...... /....... /... 
- Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày .... /...... /........
8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng .................. năm 2022:
- Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ: ............ số CCCD/CMND: ....... 
- Địa chỉ 1: ..............................................………………………
- Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày.... / ..../.... đến ngày .... /..../....
9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, tôi chưa nhận tiền 

hỗ trợ của tháng.…. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số .... 
/2022/QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng.... năm 2022 theo chính 
sách hỗ trợ cho đối tượng:

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động.
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ............., số tài khoản: .......  tại Ngân hàng ...........)
□ Trực tiếp
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ 
CHO THUÊ, CHO TRỌ 

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Hải Phòng, ngày .... tháng.... năm 2022
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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“NỮ TƯỚNG PHẢN ỨNG NHANH” TRÊN MẶT TRẬN CHỐNG COVID - 19
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Trường Tiểu học Thái Phiên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tác phẩm đoạt giải Nhất Cuộc thi “Gương sáng đoàn viên công đoàn” do LĐLĐ thành phố tổ chức

Những ngày cuối năm 2019, giới khoa học 
lan truyền về một loại virus lạ khiến người bệnh 
tổn thương phổi, suy hô hấp rồi chết nhanh 
chóng. Ban đầu, người ta cho rằng đó là biến 
chủng của loại virus cúm mùa nào đó như 
mọi năm. Nhưng tình hình ngày càng nghiêm 
trọng hơn, số lượng người mắc và chết tăng lên 
mỗi ngày với triệu chứng giống nhau khiến sự 
hoang mang ngày càng nhiều lên. Đỉnh điểm 
là cái chết của người bác sĩ đầu tiên sau hai 
tháng kể từ khi lên tiếng cảnh báo về đại dịch 
nguy hiểm. Anh cũng bị nhiễm bệnh, suy hô 
hấp rồi chết trong hoàn cảnh y tế địa phương 
quá tải. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, các cơ quan chức 
năng công bố nhóm bệnh đầu tiên có triệu chứng 
viêm phổi do thủ phạm virus Corona. Ngày cuối 
cùng của năm cũ đã đánh dấu thời điểm dạng 
sống siêu nhỏ bé này bắt đầu làm thay đổi thế 
giới mãi mãi.

Tháng 2 năm 2020, ca nhiễm Covid đầu tiên 
tại Việt Nam được ghi nhận. Sự hiểu biết về loại 
virus này khi ấy còn rất mơ hồ, ngay cả đường 
lây truyền cũng chưa được tường tận. Tại Hà Nội, 
các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng bắt đầu 
nhiều hơn. Mối nguy về con virus lạ gây viêm 
phổi không còn ở nơi nào xa xôi nữa mà gần ngay 
trước mắt.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 
với số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng lớn và tăng 
nhanh tại Hà Nội và Hải Dương, Hải Phòng trở 
thành một trong những thành phố có nguy cơ cao 
phải đối mặt với dịch bệnh. Trong cuộc họp ngày 
28 tháng 1 năm 2020, khi Hải Phòng xuất hiện 
ca dương tính Covid-19 tại bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng, lãnh đạo thành phố đã quyết định thành 
lập Tổ phản ứng nhanh để triển khai các giải pháp 
cấp bách ứng phó với tình hình dịch bệnh. Lúc 
đó, dù không còn công tác tại Sở Y tế thành phố, 
dù đã chính thức nhận “sổ hưu” được một thời 
gian, song ngay khi diễn biến dịch bệnh của Hải 
Phòng có những phát sinh cần kiểm soát, được 
lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao trách nhiệm, 

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Phạm Thu Xanh (nguyên 
Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng) nhanh chóng vào 
cuộc, hết lòng thực hiện nhiệm vụ góp phần ngăn 
chặn dịch bệnh tại thành phố. Chị là bác sĩ duy 
nhất từ trước đến nay được trưng dụng, giao vai 
trò Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 của Hải Phòng. Cũng kể từ 
đó, danh hiệu “Nữ tướng phản ứng nhanh” được 
người dân Hải Phòng ưu ái dành tặng cho chị. 

Trong khi cả nước liên tiếp phải đối mặt với 
những làn sóng Covid-19 ập đến, đặc biệt là 
những tỉnh, thành phố lận cận như Hà Nội, Hải 
Dương phải oằn mình chống chọi với dịch bệnh, 
thành phố Hải Phòng cũng luôn đối mặt với những 
nguy cơ, thách thức lớn trong công tác phòng và 
chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Vậy 
nhưng, từ đầu năm 2020 đến khoảng cuối năm 
2021, Hải Phòng luôn được biết là “vùng xanh”, 
là một trong những thành phố an toàn hàng đầu cả 
nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn 
được kiểm soát tốt, không để dịch lây lan và bùng 
phát trong cộng đồng, cuộc sống trở lại trạng 
thái bình thường mới, nhân dân vừa chống dịch 
vừa yên tâm phát triển kinh tế. Để giữ gìn được 
bình yên cho thành phố hơn 2 triệu dân cũng giao 
thương phức tạp, không thể không kể đến sự hi 
sinh của những “chiến binh áo trắng”, và đặc biệt 
là Tổ phản ứng nhanh thành phố do Tiến sĩ, Bác 
sĩ Phạm Thu Xanh phụ trách.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thu 
Xanh là chuyên gia trong lĩnh vực Sản Phụ khoa. 
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Chị nguyên là Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng; 
đồng thời là Thành uỷ viên, Đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố, chị từng là Chủ tịch Hội đồng 
khoa học chuyên ngành Y dược thành phố, Phó 
Chủ tịch Thành hội Y dược học thành phố. Chị 
vinh dự được công nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ 
thi đua cấp thành phố”, danh hiệu “Nữ tướng Lê 
Chân”, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Thầy 
thuốc ưu tú và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bác sĩ Thu Xanh chia sẻ, chị đã nhận quyết 
định nghỉ hưu vào tháng 11 năm 2020. Khi thấy 
ca dương tính với SAR-CoV-2 xuất hiện tại Bệnh 
viện Trẻ em, chị đã rất sốt ruột. Với kinh nghiệm 
tích lũy được từ 2 đợt ngăn dịch thành công ở Hải 
Phòng khi còn công tác, chị mong muốn tiếp tục 
được tham gia khống chế dịch Covid-19. Chính 
vì thế, khi được huy động và giao giữ vai trò Tổ 
trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch 
Covid-19 của TP Hải Phòng, chị đã lập tức đồng 
ý. “Biết là khó khăn, vất vả nhưng tôi chỉ nghĩ 
đơn giản, bảo vệ được thành phố, người dân trước 
đại dịch cũng là vinh dự của một bác sĩ”, chị chia 
sẻ. 

Nhiệm vụ chính của Tiến sĩ, Bác sĩ Thu Xanh 
là tham mưu và đưa ra các giải pháp y tế trong 
việc phòng, chống dịch Covid-19. Chị Xanh đã 
có những phán đoán dịch tễ chính xác của từng 
bệnh, đặt ra các tình huống và có giải pháp ứng 
phó, chủ động đi trước một bước, nâng cao mức 
phản ứng phòng, chống dịch Covid-19, góp phần 
bảo vệ Hải Phòng an toàn trước đại dịch và kiểm 
soát thành công Covid-19.

Nhóm Zalo “phản ứng nhanh” gồm toàn bộ 
lãnh đạo ban, ngành, quận, huyện được lập vào 
đêm 30 Tết Nguyên đán 2020 khi có ca dương tính 
từ Trung Quốc đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng). 
Nhiều hôm chị cùng các thành viên phải thức đến 
gần sáng để truy vết tìm hành khách người Hải 
Phòng trên một chuyến bay có hành khách dương 
tính với SAR-CoV-2... Rất nhiều kỉ niệm, nỗi lo 
lắng đến thót tim trong quá trình chống dịch và 
các chị chỉ có thể thở phào khi nhận các mẫu xét 
nghiệm có kết quả âm tính.

“Hải Phòng thành công trong 3 đợt cao điểm 
phòng chống dịch chính là nhờ phản ứng nhanh, 
kịp thời chặn đứng được nguy cơ dịch bệnh lây 
lan bởi chỉ cần chậm một chút, kiểm soát sẽ càng 
khó khăn hơn.” - chị Xanh hào hứng chia sẻ - 
“Cũng nhờ vậy nên Hải Phòng vẫn thực hiện tốt 
“mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Hải 
Phòng trong 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 
13%”.

Trong quá trình công tác, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm 
Thu Xanh đã có những đóng góp quan trọng 
trong công tác khám chữa bệnh, chăm khóc sức 
khỏe cho người dân Hải Phòng và nhân dân 
các tỉnh lân cận. Chị còn là tác giả của gần 30 
công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp 
ngành, cấp thành phố. Đặc biệt là một số đề tài 
cấp thành phố có giá trị cao trong chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân như:  Đề tài “Tình hình mắc bệnh 
phụ khoa của phụ nữ vùng ven biển hải đảo tại 
thành phố Hải Phòng và các giải pháp can thiệp”, 
Đề tài “Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao 
tuổi tại thành phố Hải Phòng và các giải pháp can 
thiệp”. Thế nhưng, kể từ khi công tác với vai trò 
Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh thành phố, chị chỉ 
mong muốn người dân Hải Phòng nhớ tới mình 
với cương vị này - một cương vị giúp chị thấy 
mình vẫn còn vô cùng “có ích” dù đã nghỉ hưu. 
Khi tham dự Đại hội đại biểu Hội Nữ Trí thức 
Việt Nam lần thứ III diễn ra vào tháng 11 năm 
2021, Bác sĩ Thu Xanh đã chia sẻ rằng chị luôn 
sẵn sàng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, tham 
gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
Hải Phòng nói riêng và của đất nước nói chung.

Cũng nhờ những đóng góp không quản ngại 
khó khăn trong suốt gần 30 năm khoác trên mình 
chiếc áo blouse trắng, mà đến khi đã được nghỉ 
hưu, cái tên Phạm Thu Xanh - “nữ tướng phản 
ứng nhanh” đã được chính Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam xướng lên trong Đại hội đại biểu Hội 
Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III.

Dù không công tác trong ngành y tế, nhưng 
đối với tôi, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thu Xanh chính 
là một tấm gương sáng điển hình, một đoàn viên 
công đoàn gương mẫu, luôn hăng say với công 
việc, không ngại khó ngại khổ, luôn có tinh thần 
trách nhiệm cao với cộng đồng. Bác sĩ Thu Xanh 
là một tấm gương truyền cảm hứng rất lớn cho 
thế hệ trẻ, đặc biệt với thế hệ y, bác sĩ tương lai. 
Với những cống hiến đã đóng góp cho ngành Y tế 
Hải Phòng trong suốt 30 năm qua, Thầy thuốc ưu 
tú, Tiến sĩ, Bác Sĩ Phạm Thu Xanh xứng đáng là 
hình mẫu chuẩn mực cho phụ nữ Việt Nam “giỏi 
việc nước, đảm việc nhà”, là người thầy thuốc ghi 
dấu trong lòng nhân dân.
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 NGƯỜI MANG ÁNH SÁNG NGHỆ THUẬT ĐẾN CHO 
HỌC SINH KHIẾM THỊ

      NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
  Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Lê Chân, Hải Phòng

Tác phẩm đoạt giải Nhì Cuộc thi “Gương sáng đoàn viên công đoàn” do LĐLĐ thành phố tổ chức

Trong năm học 2020-2021, một tiếng vang 
trong ngành giáo dục thành phố đó chính là 

giải nhất cuộc thi khoa học kĩ thuật của hai học 
sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, với đề 
tài rất mới, lạ và hấp dẫn: “Giải pháp bảo tồn 
và quảng bá nghệ thuật chạm khắc đình làng 
trên các sản phẩm mĩ thuật ứng dụng” do cô 
giáo Trần Thị Bảo Châu hướng dẫn. Tiếng vang 
ở đây chính là đề tài này lại thuộc về môn Mĩ 
thuật, một môn học mà ít ai hình dung được nó 
lại có thể mang lại một giải thưởng tưởng chừng 
như thế mạnh của các môn KHTN. Nhưng với 
chúng tôi, những người đồng nghiệp, những 
người đã nhiều năm tiếp xúc, làm việc, gần gũi 
thì không có gì ngạc nhiên hết, bởi chúng tôi 
hiểu khả năng, tâm huyết và sức sáng tạo vô 
biên của cô giáo Châu.

 Cô giáo Trần Thị Bảo Châu -  giáo viên dạy 
Mỹ thuật của trường THCS Nguyễn Đình,  Tổ 
trưởng Công đoàn Tổ Khoa học xã hội, Trưởng 
Ban Nữ công không chỉ được biết đến như một 
giáo viên nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo 
dục, mà còn được biết đến là một họa sĩ nữ 
có tiếng của Hải Phòng và trong nước. Chính 
tài năng và tình yêu với mỹ thuật, cô giáo đã 
gieo niềm đam mê ấy cho rất nhiều thế hệ học 
sinh và có rất nhiều những bức tranh nổi tiếng. 
Thành tích trong giáo dục: cô là một giáo viên 
giỏi thành phố nhiều năm, có nhiều học sinh 
giỏi, học sinh có tranh đạt giải quốc gia và triển 
lãm toàn quốc. Bản thân cô có nhiều giải quốc 
gia, liên tục trong nhiều năm như giải nhì cuộc 
thi:” giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ 
thông tin” năm 2014, giải nhất cuộc thi “dạy học 
tích hợp” cấp quốc gia năm 2016.

Trên lĩnh vực nghệ thuật, Trần Thị Bảo Châu 
là một nữ họa sĩ tiêu biểu trong phong trào sáng 
tác mỹ thuật thành phố Cảng. Con đường đến 
với mỹ thuật của Bảo Châu là một chặng đường 
dài nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Đến nay, 
họa sĩ Trần Bảo Châu thường xuyên tham gia 
và đã có nhiêu tác phẩm được trưng bày tại các 
triển lãm mỹ thuật của thành phố, của khu vực 
Đồng bằng sông Hồng.

Nhưng điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở cô giáo 
ấy, chính là tâm hồn của một người nghệ sĩ luôn 
cháy hết mình vì nghệ thuật và yêu hết lòng vì 
học sinh thân yêu. Cô giáo Bảo Châu luôn dành 
tình yêu đặc biệt cho những học sinh khiếm thị, 
không có khả năng nhìn thấy ánh sáng nhưng 
có thể vẽ lên ánh sáng cho cuộc đời qua những 
bức tranh.

Cô học trò khiếm thị đầu tiên chị dạy tên là 
Nhân. Cô bé rất thích thú nghe cô giáo Châu 
giảng bài, nhất là giờ thường thức mĩ thuật. Cô 
Châu kể lại: bài học hôm ấy giới thiệu đặc điểm 
các chất liệu hội họa: sơn dầu, bột màu, sơn mài, 
lụa, tranh khắc. Cô có hỏi: Khi đi xem một triển 
lãm tranh, em làm thế nào để biết họa sĩ vẽ chất 
liệu sơn dầu? Các học sinh mắt sáng im lặng. Cô 
học trò khiếm thị duy nhất giơ tay trả lời: “Thưa 
cô, theo em tranh chất liệu sơn dầu khi xờ sẽ 
cảm thấy có vệt sơn nổi lên ạ”. Cô ngạc nhiên 
“Vì sao em nhận biết được điều đó?”. “Vì có lần 
em đi cùng bố và cũng đã từng được sờ lên bức 
tranh sơn dầu ạ”. 

Một ngày đẹp trời, sau tiết học mĩ thuật, 
Nhân lên bàn giáo viên tỉ tê: Cô ơi, em ước mơ 
vẽ được một bức tranh về kỷ niệm ngày em còn 
nhìn được ánh sáng. Em nhớ mãi ánh mặt trời 
vàng cam cuối chiều, có em trong đó. Lúc ấy, cô 
giáo Bảo Châu trăn trở, suy nghĩ “Làm sao có 
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thể dạy học sinh khiếm thị biết vẽ?!” Rồi cũng 
lạ, những lứa cô dạy, học sinh khiếm thị đều 
thích vẽ. Từ đó, cô mày mò, tìm hiểu. Học sinh 
khiếm thị chỉ có thể sờ để cảm nhận nên nét vẽ 
cũng phải nổi. Đặt tờ giấy trên lớp lưới để tạo 
nét cũng là cách hay, học sinh sẽ sờ được đường 
nét. Còn màu sắc, mình xếp màu, học sinh thuộc 
vị trí của màu. 

Câu chuyện ấy tôi nghe chị kể nhiều lần, và 
lần nào tôi cũng rung rung nước mắt, tôi đồng 
cảm cùng tình yêu của chị với cô học trò kia, 
và tôi nghẹn lòng và thương cảm trước một tâm 
hồn đẹp mà có phần thiệt thòi trong cuộc sống 
này. Tôi chưa được gặp em Nhân ấy, chỉ biết em 
qua lời kể vì hồi đó tôi đang công tác ở một nơi 
khác, nhưng tôi cũng đủ hình dung về nỗi vất vả 
khi dạy vẽ cho một học sinh khiếm thị, và hiểu 
rằng phải yêu lắm, trăn trở lắm, nhiệt huyết lắm 
cô Châu mới có thể làm được việc phi thường 
ấy.

 Câu chuyện về em học sinh thứ hai, tôi lại 
được chứng kiến trực tiếp, lần này là mắt thấy 
tai nghe, những cảm nhận, những yêu thương, 
những giọt nước mắt hay sống mũi cay cay của 
tôi không còn phải qua lời kể nữa. Tôi đã từng 
bước thgeo sát, đồng hành và cảm nhận thực sự 
về một tình yêu vĩ đại trong một cô giáo nhỏ bé 
dành cho một học sinh khuyết tật - em Phương 
Chi. 

Vào một ngày mùa thu trong trẻo, tiết trời 
se se lạnh, trong một lớp học mĩ thuật của ngôi 
trường tôi đang dạy. Có một cô học trò đặc biệt, 
nhờ một bạn dẫn lên bảng, cô bé cầm tay cô 
giáo.

- Cô ơi, em thích vẽ! Cô dạy em nhé?! 
- Em thích sau này mình sẽ tự vẽ minh họa 

cho các bài văn, bài thơ của mình! 
Cô Châu không ngạc nhiên như em học trò 

đầu tiên, mà cô hạnh phúc. Niềm hạnh phúc 
khi mình đã mang niềm đam mê cho một học 
sinh khiếm thị tiếp theo. Và lần này, cây táo nở 
hoa, khi những bức tranh của cô học trò nhỏ ấy 
đã làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên và xúc 
động. Cô bé vẽ được tất cả những gì cô bé hình 
dung về cuộc sống, tất cả những kí ức dù ít ỏi về 
những hình ảnh cô bé đã nhìn thấy khi còn nhỏ, 
trước khi nghiệt ngã cuộc đời cướp đi ánh sáng. 

Rồi em lần lượt vẽ bữa cơm gia đình có bố 
mẹ và hai con, cũng là ước mơ về một gia đình 
toàn vẹn. Bởi bố em đã mất khi em còn nhỏ nên 
không có người hiến tủy chữa bệnh cho em. Mẹ 
em đi lao động xứ người để có tiền gửi về trị 

bệnh tim của em. Em vẽ cùng bạn ra vườn hoa, 
hình ảnh còn lưu trong trí nhớ khi em chưa bị 
“cắt” nhầm vào dây thần kinh mắt trong một lần 
phẫu thuật. Em vẽ quán hoa Hải Phòng theo lời 
kể của cô. Em lại vẽ về con tàu, về Trường Sa, 
vẽ chiếc xe tăng trong trận chiến Điện Biên Phủ 
hướng về sự bình yên của Tổ quốc... Những bức 
tranh sờ theo đường nét cứ rạng ngời hiện ra 
trong thế giới tối tăm của em trong suốt bốn năm 
học THCS.

Cô học trò khiếm thị ấy đã ước mơ và đặt 
ra mục tiêu “học để làm gì”. Em đã kiên cường 
“chiến đấu” với bệnh tật để thực hiện ước mơ. 
Đặc biệt, mỗi khi đến giờ mĩ thuật thường thức, 
dù em không nhìn được, nhưng em lại rất đam 
mê tìm hiểu về các họa sĩ, cuộc đời, sự nghiệp 
và các tác phẩm nổi tiếng. Em say sưa thuyết 
trình về các công trình nghệ thuật, khiến cô giáo 
và các bạn ngạc nhiên và cảm động. 

Vì yêu quý và bị thuyết phục bởi những đam 
mê ấy, cô Châu đã dành thời gian mỗi tuần 2 
buổi chiều đến nhà để dạy vẽ cho em Chi. Cô 
hướng dẫn em cách nhận biết màu sắc, cách xác 
định hình khối, bố cục để em vẽ được một bức 
tranh đơn giản nhất, thể hiện được ý tưởng nào 
đó. Em Chi mơ ước sau này sẽ trở thành một nhà 
văn, viết truyện và vẽ những bức tranh minh họa 
cho những câu chuyện của mình. 

Một học sinh nữa mà tôi trực tiếp chứng kiến 
sự thay đổi trong từng ngày của em về mỹ thuật, 
và từ tình yêu môn mỹ thuật, em thay đổi cả về 
tư tưởng, thái độ với cuộc sống, đó là em Ngô 
Thị Ngọc  Huyền. 

Khi còn bỡ ngỡ vào ngôi trường THCS, em 
Huyền là một học sinh rất rụt rè, nhút nhát và 
có cách nhìn bi quan về cuộc sống, em sống thu 
mình, mặc cảm với bạn bè, khi học trong một 
môi trường tất cả mọi người đều bình thường, 
một mình em lại khiếm thị. Nhưng chính cô 
Châu, một người đã có nhiều kinh nghiệm 
với những học sinh như em, đã gần gũi, động 
viên, lấy những tấm gương đi trước, để Huyền 
có thêm động lực trong học tập và cuộc sống. 
Em bắt đầu hòa đồng với bạn bè, tích cực học 
vẽ, học đàn, thường xuyên tham gia biểu diễn 
văn nghệ.. Khi nói về cô Châu, em Huyền tâm 
sự: “Cô Châu như người mẹ thứ hai của em, cô 
không chỉ mang đến cho em tình yêu nghệ thuật 
mà còn mang cho em ánh sáng của niềm tin về 
cuộc sống” .
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“NHỮNG HIỆP SỸ TRONG ĐÊM” 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LẬP LỄ, HUYỆN THỦY NGUYÊN

Tác phẩm đoạt giải Nhì Cuộc thi “Gương sáng đoàn viên công đoàn” do LĐLĐ thành phố tổ chức

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính 
yêu của dân tộc Việt Nam luôn là tấm gương 
sáng để mỗi con người Việt Nam phấn đấu noi 
theo. Cho đến ngày nay đã có rất nhiều tấm 
gương tấm gương người tốt việc tốt học tập 
và làm theo lời Bác trên khắp cả nước. Tất cả 
mọi người đều muốn đóng góp một phần công 
sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng 
đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và 
phát triển. Ở thành phố hoa phượng đỏ Hải 
Phòng, đặc biệt là huyện Thủy Nguyên có 1 
đội cứu hộ, hỗ trợ giao thông vào ban đêm. 
Hàng ngày, khoảng 21h một nhóm thanh 
niên mặc đồng phục màu xanh với dòng chữ 
hội SOS Thủy Nguyên di chuyển xung quanh 
các tuyến đường của huyện để hỗ trợ người 
dân bị hỏng xe vào ban đêm.

  Trưởng nhóm của đội cứu hộ SOS Thuỷ 
Nguyên là anh Lê Văn Mạnh, SN 1993 (xã 
Dương Quan, Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng). 
Anh Mạnh vốn là công nhân của Công ty TNHH 
Regina Miracle Việt Nam, Khu công nghiệp 
(KCN) VSIP. Bình thường thì làm việc từ 8 giờ 
sáng đến 5h30 phút chiều nhưng có nhiều hôm 
phải tăng ca nên về muộn. Trong một lần về 
muộn, anh chứng kiến một đồng nghiệp bị hỏng 
xe phải dắt một đoạn dài và anh đã xuống giúp 
đỡ. Về nhà anh cứ bị ám ảnh trong đầu cái suy 
nghĩ nếu không được giúp đỡ thì người đồng 
nghiệp đó biết bao giờ mới về được nhà. Không 
chỉ người đó mà chắc chắn sẽ còn nhiều người 
khác sẽ không may gặp sự cố trên đường giữa 
đêm khuya. Nghĩ vậy nên anh đã rủ một số bạn 
bè thành lập nên Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên.

 Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng hơn 8 giờ 
tối là anh Mạnh cùng các thành viên của đội lại 
tập trung nhau lại rồi phân chia địa bàn để đi 
cứu hộ. Mỗi người đều có một hộp dụng cụ cần 
thiết như một chiếc đèn pin, đồ sửa xe đến bông, 
băng và các dụng cụ sơ cứu cần thiết. Anh Lê 
Hồng Lanh, một thành viên của đội cho biết: 
“Những dụng cụ cần thiết mà chúng tôi mang 
theo chủ yếu là lấy từ nhà như: cờ lê, mỏ lết, 
móc lốp, bơm... Ngoài ra còn có thêm vài cái 

săm mới. Những cái săm này đa số là được các 
“Mạnh thường quân ủng hộ”. Đúng 21 giờ, các 
thành viên bắt đầu tản ra nhiều hướng để bắt 
đầu “hành trình cứu hộ”. Với chiếc áo đồng 
phục màu vàng chanh, trên đó in 2 số điện thoại 
đường dây nóng khiến các thành viên trở nên 
nổi bật trong đêm.

Đang ngồi tại Công viên 25-10 (thuộc thị 
trấn Núi Đèo, Thuỷ Nguyên), anh Mạnh nhìn 
thấy từ xa một người đang dắt xe trong đêm. 
Rất nhanh chóng, anh Mạnh cùng với anh Đoàn 
Thế Dương nhanh chóng băng qua đường, lại 
gần chiếc xe gặp sự cố. Chủ nhân chiếc xe là 
anh Nguyễn Văn Thơm (quê huyện An Lão, 
Hải Phòng) công nhân đang làm việc tại khu 
công nghiệp VSIP Thủy Nguyên. Anh Thơm kể 
rằng đang đi thì chiếc xe bỗng dưng chết máy. 
Mặc dù anh đã làm đủ cách nhưng chiếc xe vẫn 
không nổ. Vốn là người làm nghề sửa chữa xe 
máy lâu năm nên mới nghe qua anh Dương đã 
đoán đúng bệnh của chiếc xe. Bằng những thao 
tác thuần thục, chỉ một lát sau tiếng động cơ đã 
nổ giòn tan. Đang tưởng tượng đến cảnh phải 
dắt xe máy thêm gần chục cây số trong đêm giờ 
nghe tiếng xe nổ anh Thơm không giấu được sự 
sung sướng. Anh liên tục cảm ơn và ngỏ ý muốn 
gửi tiền công. “Chúng tôi chỉ nhận lời cảm ơn 
của anh ấy thôi chứ nhất định không nhận tiền. 
Bởi đây là cứu hộ miễn phí chứ có phải công 
việc làm ăn đâu”, anh Mạnh chia sẻ.

Mặc dù mới hoạt động nhưng Đội Cứu hộ 
SOS Thuỷ Nguyên đã “giải cứu” được hàng 
trăm trường hợp bị hỏng xe trong đêm. Hiện 
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đội đã phát triển gần 30 thành viên, trong đó, 
có cả thành viên tuổi U60, thành viên nữ, thợ 
sửa xe chuyên nghiệp và cả công nhân trong 
KCN VSIP Hải Phòng. Chính vì mới thành lập 
nên việc cứu hộ qua đường dây nóng vẫn còn 
chưa nhiều, chủ yếu vẫn là các thành viên đi học 
các tuyến đường, gặp xe nào hỏng hóc thì giúp. 
Anh Mạnh nói rằng: “Hình thức này vẫn còn thụ 
động. Chính vì vậy mỗi lần cứu hộ cho bất cứ 
chiếc xe nào chúng tôi đều livestream và kêu gọi 
mọi người chia sẻ để nhiều người được biết đến 
Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên để khi cần là họ 
có thể gọi chúng tôi đến trợ giúp”. Nếu người đi 
đường bị hỏng xe, các thành viên trong đội cứu 
hộ sẽ hỗ trợ sửa xe, thay lốp, săm, bơm, vá… 
Trường hợp xe hết xăng, anh em hỗ trợ xăng tùy 
theo quãng đường về nhà của người dân. Đối 
với những “ca khó” tức là quá nặng vượt ngoài 
khả năng sửa chữa thì sẽ cho chiếc xe đó lên 
chiếc xe ba bánh và chở về tận nhà. Trung bình 
mỗi tối, Đội Cứu hộ SOS Thủy Nguyên “giải 
cứu” 6-7 trường hợp, có hôm 12-13 trường hợp. 
Điều họ mong muốn nhất chính là sự an toàn 
của người tham gia giao thông.

“Đêm nào không đi sẽ thấy nhớ”: Đó là tâm 
sự của chị Vũ Thị Hải Vân, một trong hai thành 
viên nữ hiếm hoi của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ 
Nguyên. Vì thế dù bận hay gì cũng cố gắng đi, 
có thể không đi được hết ca thì cũng phải đi đến 
giờ chót. Cũng giống như chị Vân, chị Bùi Thị 
Hoài luôn cố gắng tham gia đầy đủ các buổi cứu 
hộ. Ban ngày chị Hoài làm công việc nấu ăn cho 
một công ty. Nhiều hôm sau giờ làm chị lại đi 
nấu cỗ thuê cho những nhà có đám hay tham gia 
nấu cơm chay ở đình, chùa. Có lần trên đường 
về nhà, chiếc xe của chị Hoài bị thủng săm giữa 
đường. Các quán sửa xe gần đó đều đóng cửa. 
Không nhận được sự trợ giúp từ ai, chị Hoài một 
thân một mình phải dắt xe đi về giữa đêm. Chính 
vì đã trải qua một lần như vậy nên chị Hoài rất 
hiểu cảm giác nếu chẳng may gặp sự cố giữa 
đường thì không biết xoay xở làm sao. Hơn nữa, 
trên thực tế, tại huyện Thuỷ Nguyên có rất nhiều 
công ty và công nhân thường hay phải làm tăng 
ca nên hay phải về nhà lúc đêm muộn. Những 
lúc như thế chẳng còn hàng quán sửa xe nào mở 
cửa. Thế nên sự xuất hiện của Đội Cứu hộ SOS 
Thủy Nguyên chẳng khác nào vị cứu tinh.

Làm công việc này, điều anh Dương sợ nhất 

chính là sự hiểu lầm của một số chủ cửa hàng 
sửa chữa xe máy. Anh bảo: “Nhiều người họ 
nghĩ tôi tham gia đội cứu hộ chỉ để lợi dụng trục 
lợi hay đánh bóng tên tuổi để kéo khách về cửa 
hàng sửa chữa của mình. Tôi phải giải thích với 
họ nhiều lần là việc làm này hoàn toàn miễn phí, 
sau rồi họ cũng tin và không còn hiềm khích 
nữa”. Khi được hỏi, trong những lần cứu hộ, 
có kỷ niệm nào khiến các thành viên không thể 
nào quên không thì anh Mạnh cười đáp: “Có lần 
đang ngồi trực với một thành viên khác, mình 
nhận được cuộc điện thoại của một người đàn 
ông gọi đến. Anh ấy nói giọng gấp gáp: “Các 
anh có thể mua giúp tôi một bát cháo mang vào 
bệnh viện được không?”. Mình giải thích đây là 
dịch vụ cứu hộ chứ không phải ship hàng thì anh 
ấy bảo anh ấy biết thế nhưng hiện anh ấy đang 
phải trực vợ sắp sinh trong viện, nhà lại không 
có ai nên không thể bỏ mà đi mua cháo được. 
Nghe vậy, bọn mình buộc phải trở thành shipper 
bất đắc dĩ. Vài tiếng sau, anh ấy gọi lại báo là 
vợ đã sinh mẹ tròn con vuông, khiến bọn mình 
cũng cảm thấy vui lây”.

Hay có những người sau khi được các thành 
viên Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên cứu hộ thì 
nhất mực đòi trả công. Khi các thành viên không 
nhận thì họ nói xin được ủng hộ vào quỹ của Đội 
để giúp đỡ được nhiều người khác.

        Nội quy của Đội là trước lúc xuất phát ai 
đã trót uống bia rượu thì đêm hôm đó sẽ không 
được tham gia cứu hộ. Điều này phải được tuân 
thủ nghiêm ngặt để tránh xảy ra những hậu quả 
đáng tiếc. Anh Mạnh cho biết: “Mặc dù cứu hộ 
xe gặp nạn về đêm nhưng nguyên tắc của cả đội 
là không cứu hộ những trường hợp vi phạm giao 
thông, trừ trường hợp bị tai nạn. Trường hợp tai 
nạn, tùy theo mức độ nặng nhẹ, các thành viên 
hỗ trợ nạn nhân liên lạc với người thân, sơ cứu, 
đưa đi cấp cứu hoặc bảo vệ hiện trường rồi báo 
lực lượng chức năng”.

Ban ngày, mỗi người một nghề để kiếm sống 
nhưng ban đêm các thành viên của Đội Cứu hộ 
SOS Thuỷ Nguyên lại tập hợp nhau lại để làm 
việc có ích giúp người gặp nạn. Với họ, giúp 
được một người trở về nhà an toàn là niềm vui 
và thấy việc “vác tù và hàng tổng” của mình thật 
sự có ý nghĩa. Các thành viên trong đội cứu hộ 
như những hiệp sĩ chia sẻ và lan tỏa những điều 
tốt đẹp tới cộng đồng.
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Top 12 các thương hiệu vali nổi tiếng tốt nhất hiện nay tại Việt Nam 
Vali là vật dụng không thể thiếu cho mỗi 

chuyến du lịch hay công tác của mỗi người. Vì thế 
việc chọn cho mình một chiếc vali phù hợp với 
phong cách và giá thành là điều rất quan trọng.

1. Thương hiệu Louis Vuitton
Louis Vuitton là một trong những thương hiệu 

thời trang xa xỉ, đình đám nhất 
hiện nay, không chỉ bởi thiết 
kế sang trọng mà còn bởi được 
làm từ các chất liệu cực tốt như 
Monogram Canvas, Damier 
Ebene và Damier Azur đặc 

trưng. Các sản phẩm của Louis Vuitton luôn vô 
cùng thời thượng và đẳng cấp.

Vali nhà Louis Vuitton có đặc điểm nổi bật 
nhất là tay kéo rất chắc, bánh xe chạy nhanh và 
rất bền, có độ bám cao với sàn nhà. Thêm nữa 
là trọng lượng vali vô cùng nhẹ, cùng với không 
gian rộng với nhiều ngăn, rất thuận tiện khi đi 
công tác hay các chuyến đi xa mà không cảm thấy 
cồng kềnh hay nặng nề.

2. Thương hiệu Gucci
Gucci là một nhãn hiệu thời trang xa xỉ nổi 

tiếng toàn cầu của Ý. Vali hiệu Gucci Không chỉ 
thiết kế sang trọng, chất lượng vải siêu bền mà 
những đường khâu trên vali 
cũng vô cùng tinh xảo và tỉ 
mỉ, đậm chất nghệ thuật Ý.

Một đặc điểm nổi trội 
nữa của vali Gucci là nó 
có rất nhiều kiểu dáng, có 
thể vừa xách vừa kéo, hoặc 
thậm chí bạn cũng có thể 
đeo như một chiếc balo. 
Vali của hãng này có rất nhiều kích thước để phù 
hợp cho mọi người lựa chọn tùy theo từng mục 
đích sử dụng khác nhau. 

3. Thương hiệu Kakashi
Kakashi là một thương hiệu vali nổi tiếng của 

Việt Nam. Tuy nhiên tất cả những thiết kế vali được 
sản xuất tại đây đều được lấy cảm hứng từ Nhật 
Bản. Thương hiệu vali này có rất nhiều thiết kế 

mang phong cách phương 
Đông vô cùng độc đáo 
và đẹp mắt. Đây cũng là 
một trong những hãng vali 
được ưa chuộng hàng đầu 
Việt Nam.

Loại vali này sử dụng chất liệu nhựa ABS kết 
hợp với nhựa PC mang đến độ bền cao và hạn 
chế để lại các vết trầy xước trên vỏ vali, tăng 
thêm độ thẩm mỹ cho sản phẩm. Một đặc điểm 
rất tuyệt vời nữa củavali này là khả năng chống 
thấm nước và chịu nhiệt, vì thế luôn giữ cho quần 
áo đựng bên trong được sạch và tránh ẩm mốc khi 
đi đường dài hay đến các nơi có các điều kiện thời 
tiết khắc nghiệt.

4. Thương hiệu Sakos
Sakos là một trong những tập đoàn đầu tiên 

sản xuất những sản phẩm 
hành lý cao cấp của Việt 
Nam theo tiêu chuẩn 
TSA quốc tế. Vali Sakos 
thường ghi điểm bởi màu 
sắc trung tính và sang 
trọng. Thiết kế vali theo 

lối tối giản và tinh tế, phù hợp với nhiều chuyến đi 
khác nhau như du lịch, công tác, hội nghị,... Vali 
được chế tạo bởi công nghệ phủ nhám hiện đại từ 
Hoa Kỳ cộng thêm việc sử dụng vải Polyester vô 
cùng nhẹ và bền, tạo sự tiện nghi và nhỏ gọn cho 
các chuyến đi đường dài của bạn. 

5. Thương hiệu Samsonite
Đây là một trong những 

thương hiệu lâu đời nhất của 
nước Mỹ, với nhiều dòng sản 
phẩm cao cấp, chủ yếu dành 
cho giới thượng lưu và giàu có.

Một trong những đặc điểm 
nổi bật của chiếc vali này là rất nhẹ. Bên cạnh đó, 
hãng luôn thay đổi để nâng cao chất lượng sản 
phẩm cho người dùng, tăng tính tiện lợi và có thể 
đến gần với nhiều đối tượng khách hàng hơn.

6. Thương hiệu Roncato
Với hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, 

giờ đây Roncato đã trở thành một biểu tượng vali 
thời trang toàn cầu. Các sản phẩm vali Roncato 
được chính các nhà thiết kế đẳng cấp từ Ý sáng 
tạo ra. Chính vì thế, mỗi sản phẩm vali kéo của 
hãng luôn mang dáng vẻ rất nghệ thuật và quyến rũ 

đậm chất Ý. Hãng có rất nhiều 
loại sản phẩm phù hợp với từng 
hoàn cảnh như vali kéo, xách,... 
và có giá thành trung bình từ 5 
triệu trở lên cho các sản phẩm 
thuộc nhiều dòng khác nhau. 
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 7. Thương hiệu Stargo
Stargo là thương hiệu vali được phát triển 

bởi công ty Sakos Việt Nam hợp tác với tập đoàn 
Sakostyke Mỹ, chuyên sản xuất vali, ba lô theo 
chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Vali Stargo có thiết kế trẻ trung, năng động 
với màu sắc phong phú, thể hiện được hơi thở 
của thời đại. Bên trong vali Stargo có rất nhiều 

ngăn thông minh với kích 
thước đa dạng, kết hợp với 
thiết kế đai hình chữ X để cố 
định hành lý, giúp đảm bảo 
an toàn cho đồ đạc trong quá 
trình di chuyển. 

8. Thương hiệu Ricardo
Thương hiệu Ricardo có tuổi đời hơn 30 năm. 

Các dòng vali của Ricardo luôn mang đến sự sang 
trọng nhưng cũng rất gần gũi và tiện lợi cho người 
dùng. 

Đặc tính nổi trội của vali Ricardo là hình dáng 
được thiết kế các đường gân mạnh mẽ cân đối, 
không những mang vẻ khỏe khoắn mà còn giúp 
bảo vệ vali chống trầy xước. Nhiều ngăn chứa bên 
trong cùng các túi zip tiện dụng mang lại sự tối 
ưu hóa các không gian của vali, 
giúp bạn chứa nhiều vật dụng 
cần thiết cho các chuyến đi.Vali 
kéo Ricardo được thiết kế với 
chất liệu siêu bền cùng khả năng 
chống va đập mạnh cực tốt nhờ 
chất liệu sợi nhựa PET và nhựa PC, cùng khóa 
số TSA an toàn, giúp bảo vệ hành lý một cách tối 
ưu nhất.

9. Thương hiệu Echolac 
Thương hiệu Echolac là hãng vali du lịch 

hàng đầu Nhật Bản nổi tiếng về cả độ bền và 
chất lượng. Echolac đã thành công khi kết hợp 
hài hòa giữa phong cách hiện đại, thời thượng 
của phương Tây và cổ điển, huyền bí từ phương 
Đông, tạo ra sức hấp dẫn và tò mò với nhiều đối 
tượng sử dụng.

Thiết kế vali của thương hiệu Echolac được 
sáng tạo bởi các nhà thiết kế nối tiếng của Ý, Nhật 

Bản và Trung Quốc. Các thiết 
kế vali Echolac mang đến 
sự xa hoa trong chất liệu, sự 
sang trọng trong hình thức và 
những đường nét cầu kỳ, tinh 
tế trong từng đường nét.

10. Thương hiệu Polo San Francisco
Polo San Francisco là thương hiệu của Mỹ và 

được sản xuất theo công nghệ cao đạt tiêu chuẩn 
của Hoa Kỳ. 

Thiết kế của hãng luôn đầy 
sức sống và khỏe khoắn, năng 
động và rất kịp bắt “trend”, 
vì vậy đáp ứng được những 
kỳ vọng và sở thích của giới 
trẻ. Thiết kế của vali xoay 
quanh 6 gam màu chính: Cam, 
xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ và hồng phấn. Kết 
hợp với chất liệu bền chắc, dẻo dài và chống va 
đập cực tốt. Bề mặt vali có vân nhôm nên hạn chế 
bị trầy xước, giúp cho vali được mới lâu hơn. 

11. Thương hiệu Skyway
Skyway là thương hiệu vali kéo nổi tiếng của 

Mỹ thành lập năm 1912. Khác với các nhãn hiệu 
vali khác đa số nhắm vào tầng lớp trung lưu trở lên 
thì Skyway lại lựa chọn một con đường kinh doanh 
sản phẩm kiểu khác, đó là bán sản phẩm với giá tầm 
trung cho đại đa số người dân trên thế giới. Tuy mức 
giá không cao nhưng chất lượng 
của Skyway luôn ở thế đáng gờm 
với bất kỳ hãng bán vali nào trên 
thế giới. 

Skyway có thiết kế hiện đại, 
thân thiện và bền. Có nhiều kích 
thước từ nhỏ tới lớn, mang đến sự lựa chọn đa dạng 
cho khách hàng và thuận tiện cho nhiều hình thức di 
chuyển khác nhau.

12. Thương hiệu American Tourister
American Tourister được biết là một trong 

những thương hiệu nổi tiếng nhất của Mỹ trong lĩnh 
vực sản xuất vali và phụ kiện du lịch, chinh phục 
được cả những nhà phê bình khó tính nhất trong hơn 
80 năm qua. Hiện nay hãng này đã được thương 
hiệu vali Samsonite mua lại.

Vali của hãng nổi tiếng với độ bền bỉ và chắc 
chắn, rất hợp cho những chuyến đi du lịch xa hay 
đi phượt, dã ngoại phải tiếp xúc với nhiều bề mặt 
khác nhau. Mặc dù chất lượng rất tốt nhưng giá 

cả của hãng này lại rất phải 
chăng và nhận được nhiều 
sự tin tưởng của khách hàng. 
Thương hiệu này luôn mang 
đến hơi hướng phong cách 
hiện đại, tiện dụng và hợp 

thời, phù hợp với mọi lứa tuổi người dùng.
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TOP 9 LOẠI TRÁI CÂY NÊN ĂN VÀO MÙA HÈ

1. Cam, Quýt
Trong tất cả các loại trái cây, cam, quýt là 

loại quả có nhiều vitamin C, rất tốt để tăng cường 
khả năng miễn dịch của cơ thể. Cam rất giàu hàm 
lượng chất xơ. Do đó, nó giúp quá trình tiêu hóa 
diễn ra thuận lợi hơn. Vì thế, hãy ăn cam mỗi 
ngày hoặc uống nước cam, chanh, bưởi để tăng 
khả năng miễn dịch của cơ thể. Mỗi ngày ăn một 
quả cam còn phòng ngừa bệnh ung thư, giúp cải 
thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường thị lực, tốt 
cho da và giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh.  

2. Dưa hấu
Dưa hấu có hàm lượng nước 90% và có hàm 

lượng đường tự nhiên, nên rất hoàn hảo cho mùa 
hè. Vì vậy, nên ăn dưa hấu để ngăn ngừa sự mất 
nước và khôi phục lại lượng đường cần thiết cho 
cơ thể. Đồng thời, dưa hấu có vitamin A, B6 và 
C và còn có đầy đủ các chất chống oxy hoá. Đặc 
biệt, dưa hấu không chứa chất béo có thể giúp 
ngăn ngừa các bệnh như đái tháo đường, béo phì 
và bệnh tim.  

3. Chanh
Chanh rất giàu chất chống oxy hóa là vitamin 

C, được biết đến với vai trò hỗ trợ chức năng miễn 
dịch khỏe mạnh, giúp kích thích não bộ và thần 
kinh chức năng, đồng thời kiểm soát huyết áp. 
Uống nước chanh vào buổi sáng sẽ giúp cân bằng 
độ axit của thực phẩm mà chúng ta đã ăn và sản 
sinh ra tính kiềm. 

4. Chuối
Chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời 

cho cơ thể, chuối giúp tim khỏe và giúp cơ thể 
chống lại sự mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng. 
Những khi vận động quá sức hay khi đi nắng 
lâu, chỉ cần một quả chuối sẽ vực lại sức nhanh 
hơn bạn tưởng.  

5. Đu đủ
Đu đủ là loại trái cây ngon ngọt, mát, bổ rất 

thích hợp trong những ngày hè thời tiết nóng nực. 
Bên cạnh đó, đu đủ chín chứa papain - một loại 
enzyme giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Nếu 
bạn thường xuyên ăn đu đủ, hệ tiêu hóa sẽ được 
cải thiện và giảm các vấn đề về dạ dày hay đường 
ruột. Ngoài ra, đu đủ còn có tác dụng tẩy tế bào 
da chết, hồi phục sự tươi trẻ cho làn da. Bạn nên 
kết hợp loại quả này với lô hội để tạo thành hỗn 
hợp dưỡng da và tóc. 

6. Xoài
Xoài là loại trái cây thường bị hiểu lầm là 

làm cho cơ thể bị nóng. Nhưng thực tế, xoài 
lại là loại thực phẩm không có chất béo, nhiều 
đường và nhiều chất xơ tự nhiên. Điều này có 
nghĩa là xoài sẽ giữ cho bạn no lâu hơn. Lượng 
vitamin A trong xoài rất tốt cho làn da sáng và 
mái tóc sáng bóng, đặc biệt là trong mùa hè. 
Vitamin C trong xoài giúp ngăn ngừa đột quỵ 
do ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, xoài chứa 
nhiều chất xơ prebiotics - là những thực phẩm 
không tiêu hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có 
lợi. Ăn nhiều xoài có thể giữ cho môi trường 
trong ruột của bạn khỏe mạnh.

7. Dứa
Dứa chứa khoảng 85% nước và là một loại 

trái cây nhiệt đới chứa nhiều enzyme, chất 
chống oxy hóa và vitamin, vì vậy, bạn nên bổ 
sung dứa hằng ngày để giữ cho cơ thể không bị 
mất nước, khỏe mạnh và sảng khoái. Ngoài ra, 
Dứa chứa chất xơ giúp giảm tiêu hóa và các vấn 
đề khác liên quan đến dạ dày. 

8. Nước dừa
Nước dừa chứa nhiều nguồn vitamin B-phức 

và là một nguồn gốc tự nhiên tốt nhất của chất 
điện giải. Nước dừa có tác dụng làm đẹp da, 
mượt, đen tóc và dùng tắm cho trẻ sơ sinh. Nhân 
dừa dùng chung với nước có chứa nhiều enzym 
tốt cho tiêu hóa, dùng chữa các bệnh viêm loét 
dạ dày, viêm gan, đái tháo đường, lỵ, trĩ, viêm 
đại tràng.

9. Thanh long
Thanh long được biết đến là 1 loại trái cây 

dễ ăn và có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm 
mỡ máu, nhuận phổi, giải độc, sáng mắt…
Thanh long có chứa vitamin C, B1, B2 và B3, 
và khoáng chất thiết yếu bao gồm phốt pho, sắt 
và canxi. Một trái thanh long có chứa khoảng 
60 calo.

Thanh long có chứa nhiều chất dinh dưỡng 
và vi lượng giúp gia tăng sự chuyển hóa các 
chất trong cơ thể, tăng cường thải độc, cải thiện 
làn da giúp da mịn màng. Nhờ có chứa nhiều 
chất xơ và hàm lượng đường thấp, thanh long 
còn giúp chữa bệnh tiểu đường và béo phì.
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TRUYỆN VUI CƯỜI
CHỈ MỘT MÀN

Hai người bạn đi dạo với nhau. Một anh 
bảo:

- Tối qua, tôi đến nhà hát xem kịch, 
nhưng chỉ xem đến màn một rồi ra khỏi rạp.

- Tại sao?
- Tại vì, trên chương trình có nói: “Màn 

hai… 3 năm sau”. Anh xem thời gian dài 
như thế, tôi đợi làm sao được?

BỐ CHÁU Ở ĐÂU
Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở 

ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động 
liền bảo: “Này, Willis, không sao đâu. Sang 
đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe 
cho”.

“Bác thật là tốt”, Willis trả lời. “Nhưng 
mà cháu sợ bố cháu không thích”.

“Vớ vẩn, sang đây”. “Thôi được”, cậu bé 
nhận lời, “nhưng mà thể nào bố cháu cũng 
ghét”.

Sau bữa cơm thân mật, Willis cám ơn 
người hàng xóm tốt bụng và nói: “Cháu cảm 
thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà 
cháu biết bố cháu sẽ bực lắm”.

“Đồ ngốc”, người hàng xóm mỉm cười. 
“Thế bố cháu đang ở đâu?”

“Dưới cái xe ạ”.
CỰC ĐỘC

Hai con rắn độc đang bò. Một con quay 
lại hỏi con kia:

- Tụi mình là rắn độc phải không?
- Đúng vậy, rất độc.
Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng 

là rắn độc thiệt không?
- Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta 

là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà 
sao mày hỏi hoài vậy?

- Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ. Thấy 
lo quá mày ạ.

 CẦM LÁI...
Hai người say rượu nói với nhau: “Mày 

phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.
Người kia ngạc nhiên: tao có cầm lái 

đâu..
- Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ gần 

chết mà không dám nói.
- !!!!!

CƯỜI CŨNG CHẾT
Có 1 con rùa sống trong 1 khu rừng và 

nơi đó đang bị hạn hán. Chú rùa này muốn 
sang khu rừng bên cạnh để sống. Nó liền 
nhờ 1 con đại bàng mang sang. Con rùa cắn 
vào 1 khúc gỗ để đại bàng quắc khúc gỗ đó. 
Đang đi được nửa đường con đại bàng liền 
nói: 

- Hôm trước tôi cũng mang 1 chú rùa sang 
vùng rừng bên kia bằng cách này. Nhưng bị 
rơi vì nghe tôi kể chuyện cười mà lại cười.

Con Rùa liền phá lên cười: “ha ha ha ! 
sao lai có thằng ngu như thế nhỉ”.

Đại bàng nói: Mình lại phải mang khúc 
gỗ nữa à?!

HACKER...
Là chỗ thân tình, một con quỷ mời tay 

hacker trẻ thăm quan địa ngục. Chàng thanh 
niên nhìn thấy máy tính ê hề, mọi người đều 
ngồi chơi điện tử, vào Internet thoải mái, 
quậy mệt nghỉ… Cậu ta tuyên bố rằng khi 
chết sẽ vào địa ngục này.

 …30 năm sau, anh ta chết và được đưa 
tới địa ngục. Vẫn là khung cảnh xưa nhưng 
người đã khác, cơ man là quỷ dữ gào thét 
hè nhau đòi xé phay, hầm nhừ xương anh ta 
trong vạc dầu làm lẩu. Hacker hỏi bạn cũ:

- Sao lại thế này, những cảnh ông cho tôi 
xem đâu?

- Bọn chúng là người bị ăn cắp account, 
chủ ngân hàng bị bẻ khoá, nhà quản trị 
mạng… Họ chờ anh ở đây đã lâu rồi. Thôi 
thì dám làm dám chịu nhé!


