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TÁC PHẨM QUAN TRỌNG
CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN
VỀ THỦ ĐO HÀ NỘI
LÊ VĂN LƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành Ủy Hà Nội
Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, là người đồng chí, người anh thân yêu, đồng
chí Tổng bí thư thường xuyên theo dõi tình hình Hà Nội, quan tâm từ những vấn đề cơ bản nhất đến
những việc cụ thể diễn ra hằng ngày. Sau Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí đã cùng Bộ
chính trị xây dựng Nghị quyết Về nhiệm vụ công tác của Thủ đô Hà Nội - một văn kiện gối đầu giường
của cán bộ, đảng viên ta - xác định vai trò, vị trí của Thủ đô, đánh giá những việc làm được và chưa
làm được, những ưu điểm, khuyết điểm chính, xác định các yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ xây dựng
Thủ đô, trách nhiệm của địa phương và của trung ương, của cán bộ và những việc cần kíp trước mắt
phải làm. Đồng chí nhiều lần dành thời gian nghe Thành ủy và các cấp ủy Đảng báo cáo, chỉ ra phương
hướng cụ thể về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng và sửa chữa nhà ở,
xuất nhập khẩu…., phương hướng phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, xây dựng
con người mới, đẩy mạnh phong trào quần chúng, kiện toàn cấp phường, xã. Đồng chí Lê Duẩn
thường đến các cơ sở, gặp gỡ công nhân, nông dân, tri thức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân;
đặc biệt quan tâm đến phong trào thanh niên và công tác thiếu niên, nhi đồng.
Đồng chí còn ân cần chỉ bảo từng công tác cụ thể, từ việc huy động, phân phối lương thực, thực
phẩm, tổ chức đời sống vật chất và văn hóa, xây dựng, củng cố các công trình phúc lợi công cộng, nhất
là trường học, nhà trẻ, vv..., đến việc khắc phục tệ quan liêu bao cấp, tăng cường tính chủ động sáng
tạo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Đó là tất cả tấm lòng của đồng chí Tổng Bí thư kính mến đối với thủ đô chúng ta.
Vì những lẽ nói trên,chúng tôi hoan nghênh Viện Mác-Lênin và Nhà xuất bản Sự thật có sáng kiến
tổ chức biên tập và xuất bản những bài nói chọn lọc của đồng chí Tổng Bí thư về Hà nội trong dịp kỷ
niệm 30 năm giải phóng Thủ đô.
Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô
đối với sự chăm sóc chí tình của đồng chí Lê Duẩn kính mến. Chỉ tiếc rằng trong thời gian qua, dù đã
cố gắng rất nhiểu, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được thật tốt các điều chỉ bảo của đồng chí. Tôi mong
rằng tất cả
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cán bộ, đảng viên cũng như những người chưa phải đảng viên, các đoàn viên thanh niên
cộng sản, mọi người yêu Thủ đô sẽ trân trọng đọc, suy nghĩ, thảo luận cặn kẽ những
điều đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ thị, khuyên bảo chúng ta. Kết hợp với việc thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thức sáu của Trung ương Đảng mới đây, chúng ta sẽ cải tiến
hơn nữa mọi mặt công tác của Thủ đô, việc gì đã làm được thì tiếp tục làm tốt hơn, việc
gì chưa làm được thì làm cho kỳ được.
Để xứng đáng với sự quan tâm to lớn của Trung ương Đảng, đặc biệt của đồng chí
Tổng Bí thư Lê Duẩn, xứng đáng với lòng mong mỏi của đồng bào cả nước, chúng ta
quyết tâm đưa công tác xây dựng và bảo vệ Thủ đô tiến lên một bước mới, một thời kỳ
mới, làm cho Thủ đô phát huy được truyền thống lịch sử của mình, hoàn thanh xuất sắc
vai trò và nhiệm vụ được giao, xây dựng một Đảng bộ gương mẫu, một địa phương tiêu
biểu cho cả nước.
Đó là điều mong ước chân thành và tha thiết của chúng tôi.
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