
Sáng 23-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà 
Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong 
Sắc (1-2-1902 / 1-2-2022).  

Tới dự về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 

chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương 

Thanh; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm 

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa 

chúc mừng. 

Lãnh đạo TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến 

Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị 

Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 

Chu Ngọc Anh. 



 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng trình bày diễn văn lại lễ kỷ niệm. 

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

tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực 

HĐND, UBND, lãnh đạo sở, ban, ngành TP Hà Nội; các đồng chí lão thành cách mạng, 

các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, 

đại biểu một số ban liên lạc Chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu, các chiến sĩ cách 

mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội, đại diện gia đình - dòng họ đồng chí Nguyễn Phong 

Sắc; đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô... 



Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đồng chí 

Nguyễn Phong Sắc (tên khai sinh là Nguyễn Đình Sắc), sinh ngày 1-2-1902 và lớn 

lên ở làng Bạch Mai (nay là số 152 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội) trong một gia đình trí thức yêu nước. Thân phụ đồng chí là cụ Nguyễn 

Đình Phúc, một trí sĩ tham gia phong trào Đông kinh Nghĩa thục (năm 1907) bị bắt 

đầy đi Côn Đảo 5 năm, người đã có ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tinh thần yêu 

nước của đồng chí Nguyễn Phong Sắc từ khi niên thiếu.  

 

Các đại biểu dự buổi lễ.  

Được nuôi dưỡng bởi truyền thống yêu nước của gia đình, nhất là tấm gương yêu 

nước của người cha và hấp thu những giá trị văn hóa, anh hùng của đất kinh kỳ 

Thăng Long ngàn năm văn hiến, từ khi học ở trường Dân Tiến, trường Công Ích cho 

đến khi đỗ đầu kỳ thi Thành chung ở trường Bưởi, lớn lên cùng với việc chứng kiến 



nỗi thống khổ của nhân dân, sự cai trị hà khắc, thâm độc của thực dân Pháp và gương 

anh dũng, bất khuất của các nhà cách mạng tiền bối… Những điều đó hun đúc trong 

tâm khảm Nguyễn Đình Sắc ý chí phải đánh đuổi thực dân tàn bạo, giải phóng dân 

tộc, giải phóng nhân dân lao động. 

Điểm lại quá trình hoạt động cách mạng, chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập 

dân tộc của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Thành ủy 

Hà Nội khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí để lại cho Đảng 

bộ và nhân dân Thủ đô là rất to lớn và vẻ vang, đặc biệt những kinh nghiệm trong tư 

duy, trong hành động quyết liệt, khoa học với mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc, 

tự do cho Nhân dân. Học tập và vận dụng sáng tạo tư duy khoa học, phong cách làm 

việc, ý chí kiên trung, bất khuất của đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân 

dân Thủ đô Hà Nội hôm nay tự hào với nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Thủ đô XHCN theo con đường đổi mới của Đảng. 



 

Quang cảnh buổi lễ.  

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2022, TP Hà Nội bước vào năm có ý nghĩa quan trọng, 

năm bản lề tạo nền tảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các mục tiêu của kế hoạch phát 

triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 của thành phố; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác 

“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Bên cạnh những thuận 

lợi, cơ hội cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp quá trình 

phát triển của Thủ đô, nhất là tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn diễn biến 

khó lường… 

Thực tế đó đang đặt ra cho thành phố trách nhiệm nặng nề, với yêu cầu cấp bách đòi 

hỏi Đảng bộ và nhân dân Thủ đô nỗ lực hơn, cùng cộng đồng trách nhiệm, khơi dậy 



và phát huy tốt mọi nguồn lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phấn 

đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2022, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, 

hiện đại. 

“Học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Phong Sắc và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng 

ta nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta 

đã lựa chọn; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các bậc tiền bối và các 

thế hệ đi trước… Để đáp ứng yêu cầu và thách thức mới đặt ra cho Thủ đô, tại Lễ kỷ 

niệm trọng thể này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân 

Thủ đô tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, học tập và noi theo tấm gương kiên trung, bất khuất 

của các bậc tiền nhân, trong đó có đồng chí Nguyễn Phong Sắc để viết tiếp những 

trang sử hào hùng của Thủ đô. Từ đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiếp tục đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Thủ đô 

ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và 

uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 



 

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ.  

Tại lễ kỷ niệm, đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng 

Minh phát biểu, trải qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử của dân tộc, tấm gương của 

đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã khơi dậy và cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần cách mạng 

của hàng vạn thanh niên Thủ đô. 

Noi theo tấm gương cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, với mục tiêu xây dựng 

lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, tổ 

chức Đoàn Thanh niên các cấp - với vai trò là trường học XHCN, là người bạn lớn của 



thanh niên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng để 

cùng đồng hành, khích lệ thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.  

Tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô hôm nay càng thêm ghi nhớ ý 

nghĩa của chiếc huy hiệu được đeo trang trọng trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn 

dặn "Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên" để “Luôn xung kích tiến lên trong học tập, 

lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng 

đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác 

Hồ và Nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ”, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

đã căn dặn trong Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

 

Một tiết mục biểu diễn tái hiện cuộc đời cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc. 



“Tấm gương đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người cán bộ xuất sắc của Đảng bộ TP Hà 

Nội càng nhắc nhở lớp lớp thanh niên Thủ đô nói riêng, thanh niên 

Việt Nam hôm nay ý thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, tiếp tục giữ 

gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy cao độ tinh thần yêu 

nước, khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Để mỗi người trẻ hôm nay dù đi bất 

cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào và làm bất cứ việc gì, sẽ luôn đóng góp xứng đáng 

vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến - anh hùng, Thành phố sáng tạo, 

Thành phố vì hoà bình; xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, đồng 

chí Chu Hồng Minh nhấn mạnh. 

Tin, ảnh: TUẤN SƠN 

 


