
1 
 

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến Lễ phát động Tháng công nhân và 

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

 

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ 

kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2021), phát động Tháng Công 

nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và có phát biểu tại buổi lễ. Cùng tham 

dự còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.  

Suốt 135 năm qua, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới 

luôn khẳng định vị thế cách mạng, đi đầu trong mọi trào lưu, xu hướng tiến bộ trên 

toàn cầu. Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã trở thành ngày lễ quốc gia với 

Sắc lệnh số 22c do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ban hành vào ngày 18/2/1946 và Sắc lệnh 

số 56 ngày 29/4/1946 quy định cụ thể, chi tiết hơn về việc hưởng lương ngày nghỉ Lễ 

Quốc tế Lao động 1/5. 
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Sau 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả 

về số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc. 

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn 

Đình Khang khẳng định, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã gắn kết chặt chẽ giai 

cấp công nhân với vô sản cần lao quốc tế, với các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội. 

Từ tinh thần đoàn kết đó, giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định vai trò sứ 

mệnh lịch sử là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng nòng cốt trong liên minh 

công nông, trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; có những đóng góp to lớn trong quá 

trình phát triển của cách mạng Việt Nam. 

Tháng 5 hằng năm cũng được coi là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm 

lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần và sức khỏe. Và vì 

thế, Tháng 5 hàng năm đã trở thành khoảnh khắc chờ đợi của rất nhiều đoàn viên, người 

lao động và cán bộ công đoàn. Vào tháng 5, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức hàng loạt 

các hoạt động khác nhau hướng về người lao động. 

Năm 2021 là năm thứ 2 Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động được đồng thời phát động nhằm tăng cường nguồn lực, sức mạnh, giúp 

cho hoạt động của Tháng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động được gắn kết, hướng tới hiệu quả thiết thực. Đây cũng là năm thứ 10 các cấp 

Công đoàn triển khai Tháng Công nhân theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề “Đoàn kết, sáng 

tạo, vượt khó, phát triển” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, trong đó tập trung vào các chương trình như “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát 

triển” nhằm tuyên dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; “Lắng nghe-Thấu 

hiểu-Chia sẻ”; các hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Đến nay, Chương trình: “75 

nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” đã nhận được hơn 245 nghìn sáng kiến của công 

nhân viên chức lao động cả nước… 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong tiến trình 

phát triển của cách mạng Việt Nam, 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. 

Đặc biệt là sau 30 năm đổi mới, công nhân và người lao động đang có mặt trong 

tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, các lực lượng đi đầu trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc. 

Chủ tịch nước 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 trở thành những ngày hội của công nhân, viên chức, lao 

động cả nước. Chủ tịch nước đánh giá cao các sáng kiến của đoàn viên, người lao động 

cả nước vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị và sự phát triển của đất 

nước. 
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta rất thấu hiểu những 

khó khăn vất vả mà người mọi 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 lao động ở khu vực phi chính thức sẽ 

còn khó khăn hơn. 

Đảng, Nhà nước rất quan tâm, 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 tạo ra không chỉ bù đắp cho giai đoạn vừa rồi mà còn tạo ra sức 

bật lò cho sự phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững." 

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Tổ chức Công đoàn cần sớm xây dựng 

chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng đảm bảo khoa học cụ thể, khả thi. Trong đó, tập trung lựa chọn các nội dung 

liên quan trực tiếp đến lao động, công đoàn, phát huy vai trò nòng cốt tiên phong của 

giai cấp công nhân và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cả nước. Cùng với đó, 

các cấp Công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động hướng đến thực hiện nhiệm 

vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân. 

Tại buổi Lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  Đào Ngọc Dung 

phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề "Tăng 

cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động và tham gia 

của an toàn vệ sinh viên." 

Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền; triển khai các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần 

chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động gắn với công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất; 

khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ 

thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an toàn vệ 

sinh lao động; tăng cường các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát 

an toàn vệ sinh lao động.../. 

Theo TTXVN 

http://baobinhduong.vn/ 

 


