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Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam phấn đấu cùng cả 

nước thực hiện khát vọng của dân tộc 

Thứ Năm, 29-04-2021, 05:04 

 (Phát biểu của Chủ tịch nước NGUYỄN XUÂN PHÚC) 

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ, 

Thưa toàn thể các đồng chí và anh chị em đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cả nước! 

Vào những ngày tháng Năm lịch sử, chúng ta vui mừng dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày 

Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2021). Nhân dịp này, chúng ta cùng phát động Tháng 

Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Thay mặt lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lãnh đạo, 

nguyên lãnh đạo cùng cán bộ Công đoàn, công chức, viên chức, công nhân và người 

lao động cả nước lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Kính thưa các đồng chí! 

Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước, Ngày 

Quốc tế Lao động là dịp để công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp và các tầng lớp 

nhân dân lao động biểu dương lực lượng, 

tổ chức mít-tinh, biểu tình, đấu tranh, với các khẩu hiệu đòi quyền dân sinh, dân chủ, 

chống áp bức, bóc lột, đòi độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Vào ngày lễ quan trọng 

này, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã ra nhiều lời kêu gọi công nhân và các tầng 

lớp nhân dân lao động ra sức thi đua yêu nước, giết giặc lập công; đồng thời Bác biểu 

dương các điển hình tiên tiến, khích lệ mọi người lao động nỗ lực không ngừng vì sự 

nghiệp chung. Từ sau năm 1975, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động gắn với kỷ niệm 

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30-4, là dịp để giai 

cấp công nhân ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, biểu dương lực 

lượng, đoàn kết với các giai tầng, quyết tâm đi đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. 

Các đồng chí và anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thân 

mến! 

Trong tiến trình phát triển của cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành 

sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công 

đoàn. Giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất 

lượng, đặc biệt là sau 35 năm đổi mới, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các 
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thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc. Năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng 

khóa XI đã quyết định lấy tháng 5 hàng năm là "Tháng Công nhân". Từ đó đến nay, 

"Tháng Công nhân" hàng năm được Công đoàn Việt Nam chủ trì phối hợp với các địa 

phương, ngành, doanh nghiệp tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời phát 

huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tháng Công nhân 

bước đầu trở thành điểm nhấn được cấp ủy, chính quyền, xã hội và doanh nghiệp quan 

tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của công nhân, người lao động. Tôi ghi nhận 

và biểu dương các cấp Công đoàn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, luôn 

nỗ lực, sáng tạo triển khai các hoạt động có ý nghĩa để gần 10 năm qua, "Tháng Công 

nhân" thực sự đã trở thành những ngày hội của công nhân, viên chức, lao động cả nước. 

"Tháng Công nhân" lần thứ 10, năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, 

phát triển" gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ 

chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển" trong công nhân, viên 

chức, lao động, là cách làm sáng tạo, thiết thực để phát huy tiềm năng to lớn của giai 

cấp công nhân, người lao động. Tôi tin tưởng và đánh giá cao các sáng kiến của đoàn 

viên, người lao động cả nước vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và sự 

phát triển của đất nước. 

Chúng ta rất thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà người công nhân nói riêng và người 

lao động nói chung đã và đang trải qua trong bối cảnh Việt Nam cũng như toàn thế giới 

đang đấu tranh phòng, chống dịch Covid 19. Mất việc làm, thu nhập giảm sút, các chế 

độ phúc lợi bị cắt giảm, đặc biệt cuộc sống của những người ở khu vực lao động phi 

chính thức sẽ còn khó khăn hơn. Đảng và Nhà nước rất quan tâm và đang thực hiện 

nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, hoàn thành "mục tiêu kép" để kinh tế 

chóng phục hồi, thu nhập sẽ tăng trở lại và nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra không 

chỉ bù đắp cho giai đoạn vừa rồi mà còn tạo ra "sức bật lò xo" cho sự tăng trưởng kinh 

tế nhanh và bền vững. 

Bên cạnh nhiều biện pháp quan trọng được đưa ra, từ năm 2020, Ban Chỉ đạo Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam phát động đồng thời Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động triển khai sâu rộng ở mọi cấp, mọi ngành. Đây là cách làm phù hợp với thực 

tiễn, tạo sức mạnh cộng hưởng nguồn lực và những hoạt động thiết thực ở cấp ủy, chính 

quyền và doanh nghiệp trong việc quan tâm, bảo vệ người lao động. Chủ đề năm 2021 

"Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự 

tham gia của an toàn, vệ sinh viên" là rất phù hợp trong bối cảnh chúng ta đang chủ 

động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19. 
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Thưa các đồng chí, thưa anh chị em đoàn viên và người lao động cả nước thân mến! 

Hiện nay, Việt Nam chúng ta có trên 16 triệu công nhân, hàng năm đang trực tiếp sản 

xuất tạo ra 60% tổng sản phẩm trong nước và 70% ngân sách nhà nước. Vậy nhưng, 

đời sống của một bộ phận công nhân còn khó khăn. Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam cho thấy có 12 vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động hiện 

nay, trong đó đứng đầu là tiền lương, thu nhập, việc làm; nhà ở; môi trường làm việc; 

khu vui chơi giải trí; nhà gửi trẻ; trường học cho con; điều kiện lao động; bảo hộ, an 

toàn lao động. Đại dịch thậm chí đã làm những vấn đề này trở thành cấp bách, khó 

khăn hơn lúc nào hết. Cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tổ chức Công đoàn đã và đang 

nỗ lực giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn của công nhân. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta khẳng định tiếp tục kiên định quan điểm 

giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng 

Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai 

cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt trong 

liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh 

đạo của Đảng. Nhân buổi lễ trọng thể này, tôi xin trao đổi, gợi ý một số nội dung, đề 

nghị các đồng chí tiếp tục suy nghĩ và tổ chức thực hiện: 

Thứ nhất, sớm xây dựng chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, cụ thể, khả thi, tập trung lựa 

chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến lao động, công đoàn, phát triển kinh tế, phúc 

lợi xã hội, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của giai cấp công nhân và đội ngũ công 

nhân, viên chức, lao động cả nước trong triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc 

sống. 

Thứ hai, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu, đi sát với 

đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động; vui với niềm vui của người lao động, 

buồn với nỗi buồn của người lao động. Như Bác Hồ đã dạy: Cán bộ công đoàn phải 

cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân. Các sáng kiến phải thiết 

thực, các chương trình phải hiệu quả, cách làm phải sáng tạo. Tất cả hướng đến thực 

hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

công nhân. Các cấp ủy và người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp định kỳ gặp gỡ, 

lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan 

tâm, bức xúc, trong đó tập trung vào các tồn tại nhiều năm như vấn đề nhà ở cho công 

nhân khu công nghiệp, nhà trẻ - trường học, văn hóa giải trí, điều kiện lao động. Cần 

có sự chung tay của cả nhà nước và doanh nghiệp với công đoàn để thực hiện thành 

công các thiết chế của công đoàn đã được ban hành tại Quyết định số 655/QĐ-TTg 

ngày 12-5-2017 về Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu 

công nghiệp, khu chế xuất". Tôi cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

nghiên cứu, đánh giá thật chính xác, toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Tháng Công 



4 
 

nhân để tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn Tháng Công nhân trong 

những năm tới. 

Thứ ba, phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu 

nước trong công nhân, viên chức, lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết 

đại hội đảng các cấp. Trước mắt, cần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản 

của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; về chủ đề và nội dung hành động trong Tháng 

Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; về quyền và 

trách nhiệm của cử tri để sáng suốt lựa chọn người có đức, có tài vào Quốc hội và hội 

đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới. 

Khơi dậy trong đoàn viên, người lao động cả nước tinh thần đổi mới sáng tạo, khát 

khao cống hiến, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu; tự tin, tự giác, tự hào khi 

được đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của mình cho sự phát triển của đất nước. Biểu dương, 

khen thưởng kịp thời người lao động, những tập thể có sáng kiến hiệu quả, thành tích 

nổi bật, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội. 

Kính thưa các đồng chí, 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên thế giới và ở một số quốc gia 

trong khu vực, chúng ta không được phép lơ là, chủ quan, tôi đề nghị toàn thể nhân 

dân, trong đó có đội ngũ công nhân, người lao động đề cao cảnh giác, thực hiện các 

khuyến nghị 5K của Bộ Y tế, trước hết là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Các cấp công 

đoàn, nhất là công đoàn cơ sở nhắc nhở, động viên công nhân, người lao động thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. 

Nhân dịp này, tôi đề nghị các bộ, các ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp phối hợp chặt 

chẽ hơn nữa với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp trong việc 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh 

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

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên đưa vào chủ đề Đại hội vấn đề khơi dậy khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở 

thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là yêu cầu, là lời hiệu 

triệu của Đảng, của đất nước đối với mỗi người Việt Nam yêu nước, tạo động lực mạnh 

mẽ, sức mạnh to lớn đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vững vàng tiến 

lên phía trước. Tôi đề nghị mỗi đoàn viên, người lao động cả nước, phát huy truyền 

thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, không ngừng 

nỗ lực, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp 
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sức mình cùng cả nước thực hiện khát vọng của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng mỗi công 

nhân lao động, mỗi người dân Việt Nam đều có khát vọng thì chắc chắn cả dân tộc ta 

sẽ thực hiện được khát vọng đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc như Nghị quyết 

Đại hội XIII đã đề ra. 

Với tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1-5, với bản chất tốt đẹp, truyền 

thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tôi kỳ vọng 

giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, giành được 

nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và 

thành công, có ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động 1-5 vui vẻ, an toàn, 

nhiều ấn tượng! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 


