70 năm Quốc hội Việt Nam

LỜI GIỚI THIỆU
Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày
06/01/1946 với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách
mạng tháng Tám, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của
Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến đã
nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên, bất chấp sự phá hoại
điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo
những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất (phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ
phiếu kín) đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa đã ra đời. Quốc hội đã cử ra Chính phủ chính thức, ấn định cho
Việt Nam một Hiến pháp dân chủ. Thắng lợi này là một mốc son đánh dấu bước
phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.
Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam ngày càng
khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan
quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội đã thực hiện xuất sắc chức năng lập hiến, lập pháp. Kể từ Quốc hội
khoá I cho đến nay, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp, 387 Bộ luật, luật,
ban hành 628 nghị quyết và 220 pháp lệnh. Đây là cơ sở chính trị pháp lý quan
trọng, thể hiện trí tuệ, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao của những nhà
lập pháp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong việc xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật cho sự phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa,
phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát
triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội
Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016), Thư viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn thư mục
chuyên đề “70 năm Quốc hội Việt Nam” nhằm cung cấp cho bạn đọc những
thông tin hữu ích về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam
qua các thời kỳ, đồng thời phản ánh mọi mặt các công tác chuẩn bị hướng tới
ngày lễ kỷ niệm trọng đại này.
Thư mục được chia thành 3 phần:
Phần 1: Quốc hội Việt Nam 70 năm một chặng đường
Phần 2: Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ
Phần 3: Hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam
Nguồn thông tin trong Thư mục được cập nhật từ các báo, tạp chí có
trong Thư viện tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh
khỏi thiếu sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ.
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PHẦN 1:
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
1. LÊ BÁ DUY. Quốc dân Đại hội Tân Trào - Tiền thân của Quốc hội
Việt Nam : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15
tháng 12. - Tr 4. Số 19647
Bài viết về những ngày tháng lịch sử vẻ vang của Quốc dân Đại hội Tân
Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Đại hội được khai mạc vào ngày
16/8/1945 tại chiến khu Việt Bắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông
Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bắc Ninh, số 3705).
2. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và những quyết định đi đến
ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam : Tiến tới kỷ niệm 70
năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên // Bắc Ninh. - 2015. - Ngày 25 tháng 12. - Tr
3. Số 3706
Bài viết về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những quyết
định đi đến Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, bầu ra Quốc hội Việt
Nam.
3. NHẤT NGÔN. Lùi Tổng tuyển cử để có thêm thời gian chuẩn bị : 70
năm Quốc hội Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr
4. Số 19656
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên theo kế hoạch ban đầu dự kiến tổ chức vào
ngày 23 tháng 12 năm 1945. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được Chính
phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gấp rút tiến hành. Tuy vậy, trước
sự chống phá của thế lực phản động, ngày bầu cử đã lùi lại để có thêm thời gian
chuẩn bị.
4. BÙI NGỌC THANH. Bài 1: Hai sự kiện quan trọng trước Quốc dân
Đại hội : Quốc dân Đại hội - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân
dân. - 2015. - Ngày 22 tháng 10. - Tr 5. Số 295
Bài viết nói về 2 sự kiện quan trọng trước Quốc dân Đại hội, đó là sự kiện
Nguyễn Ái Quốc gửi Tổng thống Mỹ cùng trưởng đoàn các nước tham dự Hội
nghị Versailles “Yêu sách của nhân dân An Nam” năm 1919 và Hội nghị TW
lần thứ 8 (Khóa I diễn ra tháng 5/1941 do Bác Hồ chủ trì).
5. BÙI NGỌC THANH. Bài 2: Sôi sục không khí Tổng khởi nghĩa : Quốc
dân Đại hội - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 23 tháng 10. - Tr 5. Số 296
Dù khó khăn và thời gian gấp gáp nhưng sự chuẩn bị cho Quốc dân Đại hội
vẫn chu đáo. Đại hội đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết giành chính quyền
toàn quốc và sẽ thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh. Theo đề nghị của
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Tổng bộ Việt Minh, Đại hội cũng đã quyết định thành lập Ủy ban Dân tộc giải
phóng coi như Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam.
6. BÙI NGỌC THANH. Bài 3: Chương trình 10 điểm - "Bản Hiến pháp
tạm thời" : Quốc dân Đại hội - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam // Đại biểu
nhân dân. - 2015. - Ngày 24 tháng 10. - Tr 1. Số 297
Chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng kết quả của Quốc dân Đại hội (những
quyết nghị Đại hội) đã làm nền tảng cho khởi nghĩa ở các địa phương, cho Tổng
khởi nghĩa thắng lợi, giành lại chính quyền và làm cơ sở cho việc xây dựng Nhà
nước ngay sau khi cách mạng thành công.
7. BÙI NGỌC THANH. Bài 4: Kinh nghiệm quý cho Quốc hội sau này :
Quốc dân Đại hội - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 25 tháng 10. - Tr 1. Số 298
Trên giác độ về cơ quan lập pháp, Quốc dân Đại hội là một tiền Quốc hội
hay Quốc hội lâm thời, đặt nền móng cơ bản cho việc tổ chức và hoạt động của
Quốc hội từ Khóa I và được hoàn thiện dần cho đến bây giờ.
8. QUANG LỘC. Thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
: 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên // Công thương. - 2015. - Ngày 16 tháng
12. - Tr 2. Số 150
Ngày 6/1/1946, trong bối cảnh vận nước vô cùng khó khăn nhưng nhân dân
cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
bầu Quốc hội mới của nước Việt Nam độc lập.
9. PHẠM XANH. Ngày hội lớn của dân tộc : 70 năm Quốc hội Việt Nam
// Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 4. Số 19661
Bài viết về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946, ngày hội lớn của dân
tộc.
10. HỒNG MINH. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, sự hội tụ của lòng dân!
: Kỷ niệm 70 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) // Bắc Ninh.
- 2015. - Ngày 1 tháng 1. - Tr 4. Số 3711+3712
Bài viết về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 trong không khí phấn
khởi, với tinh thần dân tộc dâng cao sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám,
nhân dân cả nước đã chuẩn bị và tham gia Tổng tuyển cử thực sự như ngày hội
lớn.
11. NGUYỄN THÀNH. Khát vọng dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân : Tiến tới kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I
(6/1/1946-6/1/2016) // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 3. Số
3806
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo
nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, phản ánh khát vọng dân chủ và sức mạnh đại
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đoàn kết toàn dân. Thắng lợi đó là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy
vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.
12. NGỌC LƯƠNG (ghi). Phá âm mưu gây loạn trước ngày Tổng tuyển
cử : 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) // Nông thôn ngày nay.
- 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 3. Số 307
Bài ghi lại hồi ức của đồng chí Trung tướng Phạm Hồng Cư về những ngày
làm nhiệm vụ phá âm mưu gây loạn trước ngày Tổng tuyển cử.
13. Lời thề Đoàn kết // TC.Xưa và Nay. - 2015. - Tháng 12. - Tr 14. Số
466
Trước việc một số đảng phái tìm cách tẩy chay cuộc Tổng tuyển cử, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì vận động và đạt được việc thành lập Liên hiệp
Quốc gia với lời thề Đoàn kết. Chính sự kiện này khởi động cho việc Chủ tịch
Hồ Chí Minh thuyết phục để 70 vị đại biểu của hai đảng Việt Quốc và Việt Cách
được bổ sung vào Quốc hội khóa I.
14. Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên : 70 năm Quốc hội Việt Nam (19462016) // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 2. Số 150
Bài viết về những sự kiện lịch sử quan trọng từ ngày đầu Tổng khởi nghĩa
đến Ngày Tổng tuyển cử 6/1/1946.
15. Bầu cử Quốc hội khóa I tại Hà Nội // TC. Xưa và Nay. - 2015. Tháng 12. - Tr 34. Số 466
Ảnh về ngày bầu cử Quốc hội khóa I tại Hà Nội do Bộ Tuyên truyền của
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chụp, nằm trong số hơn 200 tấm ảnh để
tặng các vị khách quốc tế.
16. MINH HÀ. Quốc hội ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh dân
tộc : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016) // Giáo
dục và thời đại. - 2015. - Ngày 22 tháng 12. - Tr 3. Số 305
Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong
cả nước. Quốc hội ra đời vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách
mạng. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà
nước cách mạng Việt Nam...
17. Kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 : 70 năm
Quốc hội Việt Nam (1946-2016) // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. - Ngày 18 tháng
12. - Tr 2. Số 151
Bài viết về kết quả và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bắc Ninh, số 3707).
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18. NGUYỄN VĂN THANH. 70 mùa Xuân Quốc hội nở hoa : Kỷ niệm
70 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 7. Số 201
Bài viết về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam trong
70 năm kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 đến nay.
19. NGUYỄN NHÂM. Quốc hội Việt Nam: 70 năm nhìn lại // TC.Người
cao tuổi. - 2015. - Tháng 12. - Tr 1. Số 226
Bài viết về chặng đường 70 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân
tộc với những trang sử vàng chói lọi.
20. THANH HƯƠNG. Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân
dân // Bắc Ninh. - 2015. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 4. Số 3710
Cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên hoàn toàn
thắng lợi, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam ra đời. Thắng lợi của cuộc Tổng
tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.
21. PHƯƠNG NHUNG. Nhớ trang sử vẻ vang trọn niềm tin tự hào : Kỷ
niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử (6/1/1946-6/1/2016) // TC.Toàn cảnh. - 2015.
- Tháng 12. - Tr 32. Số 305
Bài viết về những thành tựu rực rỡ, những trang sử vẻ vang của Quốc hội
luôn gắn liền với từng bước đi của dân tộc. Trên trặng đường 70 năm, Quốc hội
đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là người đại biểu tin cậy của nhân dân, cơ
quan quyền lực cao nhất của đất nước, nơi tập trung trí tuệ của giai cấp công
nhân và các tầng lớp nhân dân lao động. Quốc hội đã thể hiện tinh thần đại đoàn
kết, ý chí thống nhất đất nước và lòng quyết tâm xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa.
22. DƯƠNG TRUNG QUỐC. Nhớ lại phiên chất vấn đầu tiên tại Quốc
hội cách đây 69 năm : Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra
Quốc hội (6/1/1946-6/1/2016) // Nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 3.
Số 21997
Bài ghi lại những sự kiện tiêu biểu của phiên chất vấn đầu tiên tại Kỳ họp
Quốc hội ngày 2/3/1946.
23. PHAN VIẾT CƯỜNG. Nhớ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Tuyên
truyền bầu cử bằng thơ : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 1. Số 282
Bài viết phản ánh không khí, tinh thần của nhân dân Hà Tĩnh trong cuộc
Tổng tuyển cử năm 1946.
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24. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, chức năng của Quốc
hội : Tiến tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên // Bắc Ninh. - 2015.
- Ngày 18 tháng 12. - Tr 1. Số 3701
Bài viết về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vai trò, chức năng
của Quốc Hội.
25. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại biểu Quốc hội : Tiến tới
kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên // Bắc Ninh. - 2015. - Ngày 21
tháng 12. - Tr 4. Số 3702
Bài viết về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại biểu Quốc hội.
26. QUANG THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực Quốc hội :
Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) // Công lý. - 2015.
- Ngày 1 tháng 1. - Tr 2. Số 1+2
Bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực Quốc hội. Quốc hội của
toàn dân, Quốc hội là tiêu biểu cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc
27. TRUNG THÀNH (TỔNG HỢP). Quốc hội - Biểu trưng tinh thần
đoàn kết toàn dân tộc : Nhân 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc
hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016) // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 18
tháng 12. - Tr 6. Số 352
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Quốc hội đầu tiên của nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người từng nói: Quốc hội ta là Quốc hội của toàn
dân, được bầu ra theo luật tuyển cử rất dân chủ, tự do, phổ thông, bỏ phiếu
kín...Vì vậy, Quốc hội ta là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho
chí khí quật cường của dân tộc, cho quyết tâm độc lập, thống nhất của toàn thể
đồng bào ta từ Bắc đến Nam.
28. MINH HÀ. Quốc hội quyết định những công việc quan trọng nhất
của Nhà nước : Hướng tới kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 6/1/2016) // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 3. Số 311
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc hội chỉ có thể phát huy được vai trò của
một thiết chế dân chủ khi nó có thực quyền và đại diện thực sự cho lợi ích nhân
dân. Theo Người "... Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước...
Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc đều do
Quốc hội quyết định".
29. TRẦN VĂN TÁM. Bài 1: Bảo đảm quyền bầu cử và ứng cử : Hoàn
thiện pháp luật về bầu cử // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 17 tháng 11. - Tr
1. Số 321
Ngay từ khi chuẩn bị tổ chức Tổng tuyển cử năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nói: "Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn
những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng
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tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là
công dân thì đều có quyền đi bầu cử...".
30. TRẦN VĂN TÁM. Bài 2: Quy trình dân chủ, công khai : Hoàn thiện
pháp luật về bầu cử // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 11. - Tr 1. Số
322
Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong các bản hiến pháp, các luật về bầu cử
và tổ chức thực hiện bầu cử ở nước ta là bảo đảm phát huy dân chủ, tăng cường
sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của toàn dân trong quá trình lựa chọn, giới thiệu
người có đủ tiêu chuẩn tham gia Quốc hội, HĐND.
31. PHẠM VĂN HÙNG. Bài 1: Chủ quyền quốc gia và ước vọng chính
trị : Bước ngoặt từ một nghị quyết // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 3 tháng
11. - Tr 1. Số 307
Trong 70 năm đồng hành với dân tộc, Quốc hội Việt Nam đã ban hành 5
bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013), hàng trăm đạo luật và nghị
quyết, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong
đó, Nghị quyết của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VI đã quy định Tên nước là
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển
của thể chế nhà nước.
32. PHẠM VĂN HÙNG. Bài 2: Kế thừa tư tưởng lập hiến : Bước ngoặt
từ một nghị quyết // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 1. Số 308
Bài giới thiệu về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Thủ đô của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong Nghị quyết Kỳ họp thứ
Nhất, Quốc hội khóa VI. Sự hiện diện của các thành tố này trong thể chế nhà
nước làm cho mỗi công dân cảm thấy sự thiêng liêng, họ hãnh diện, kính cẩn
chào đón trong hòa bình và sẵn sàng hy sinh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khi bị kẻ
thù gây hấn.
33. PHẠM VĂN HÙNG. Bài 3: Bài học còn mãi : Bước ngoặt từ một nghị
quyết // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 5 tháng 11. - Tr 1. Số 309
Bài viết về một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc ban hành Nghị
quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VI về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy,
Quốc ca, Thủ đô của đất nước.
34. BÙI NGỌC THANH. Bài 1: ĐBQH phải một lòng phục vụ nhân dân
: Chủ tịch Hồ Chí Minh với QH Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 7
tháng 12. - Tr 3. Số 341
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Đại biểu Quốc hội các Khóa I, II, III (từ 1946 đến
khi tạ thế), tại các lần tiếp xúc cử tri và trong các kỳ họp Quốc hội, Bác luôn có
những phát biểu quan trọng đánh giá, xác đáng vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội,
trong đó Bác nêu rõ "Đại biểu Quốc hội phải một lòng phục vụ nhân dân".
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35. BÙI NGỌC THANH. Bài 2: "Chính phủ sau này phải là một Chính
phủ liêm khiết" : Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam // Đại biểu
nhân dân. - 2015. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 1. Số 342
Suốt 24 năm (1945-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cao
nhất của đất nước, Bác luôn căn dặn "Chính phủ sau này phải là một chính phủ
liêm khiết".
36. PHẠM QUỐC BẢO. Bài 1: Khẳng định địa vị pháp lý quốc tế : Đối
ngoại Quốc hội và vị thế Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 10
tháng 12. - Tr 1. Số 344
Ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa I, ngày 2/3/1946, Quốc hội và
Chính phủ liên hiệp kháng chiến đưa ra chủ trương thực hiện chính sách ngoại
giao thân thiện với các nước trên thế giới. Các hoạt động đối ngoại trong nhiệm
kỳ Quốc hội khóa I đã góp phần phát triển và củng cố tinh thần đoàn kết hữu
nghị, tăng cường sự hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các
nước, nâng cao vị thế quốc tế của nước ta.
37. PHẠM QUỐC BẢO. Bài 2: Tạo nền tảng pháp lý cho hội nhập : Đối
ngoại Quốc hội và vị thế Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 11
tháng 12. - Tr 1. Số 345
Quốc hội Khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đổi mới
toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra. Với phương châm đổi
mới tư duy pháp lý, Quốc hội đã thực hiện kế hoạch hóa việc xây dựng pháp
luật, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế đất nước và hội
nhập.
38. PHẠM QUỐC BẢO. Bài 3: Tăng cường đối ngoại song phương và
đa phương : Đối ngoại Quốc hội và vị thế của Việt Nam // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 1. Số 346
Với phương châm chủ động, tích cực và trách nhiệm, Quốc hội Việt Nam
đã chủ trì tổ chức thành công nhiều hội nghị liên viện quan trọng. Quốc hội Việt
Nam cũng đã tiến hành nhiều hoạt động song phương, tạo chuyển biến tích cực
trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước trong khu vực và thế
giới.
39. NGUYỄN NGỌC TRÂN. Bài 1: Một QH đổi mới : Luôn chủ động đổi
mới và hội nhập // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 1. Số 347
Bài viết về những trải nghiệm thực tế với các hoạt động của Quốc hội của
đồng chí Nguyễn Ngọc Trân, nguyên ĐBQH ba khóa IX, X và XI.
40. NGUYỄN NGỌC TRÂN. Bài 2: Một Quốc hội "rộng" và "sâu" :
Luôn chủ động đổi mới và hội nhập // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 14
tháng 12. - Tr 3. Số 348
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Bài đánh giá về những bước đi lên của Quốc hội trong thời hội nhập, đồng
thời chỉ ra thách thức cần được giải quyết.
41. NGUYỄN NGỌC TRÂN. Bài 3: Một QH hội nhập : Luôn chủ động
đổi mới và hội nhập // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 2. Số
349
Bài viết của đồng chí Nguyễn Ngọc Trân, ĐBQH khóa IX, X, XI về những
việc Quốc hội Việt Nam cần làm để hội nhập quốc tế đạt kết quả cao nhất.
42. PHƯƠNG THỦY. Nhân dân - nguồn mạch vững bền trong hoạt
động của QH // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 3. Số 351
Bài phỏng vấn đồng chí Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc
phòng và An ninh về những thành tựu đã đạt được trong 70 năm hình thành và
phát triển. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh: "Quốc hội Việt Nam đều hoàn thành
trọng trách trước quốc dân, đồng bào. Quốc hội cũng tương tự như Đoàn vệ
quốc quân - từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Vì Nhân dân
chính là nguồn mạch chung tuôn chảy không ngừng nghỉ trong hoạt động của
Quốc hội 13 nhiệm kỳ qua".
43. TRẦN NGỌC ĐƯỜNG. Nhìn lại 10 năm thành tựu giám sát của QH
(2005-2015): Một QH ngày càng thực chất : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại
biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 12. - Tr 1. Số 354
Nhìn lại 10 năm qua, có thể khẳng định rằng cùng với việc thực hiện chức
năng lập pháp và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, hoạt động
giám sát tối cao đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội, đưa
Quốc hội hoạt động ngày càng thực chất, xứng đáng với vị trí và vai trò là cơ
quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.
44. LÊ MINH THÔNG. Thành tựu của QH - Niềm tin của nhân dân : 70
năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu Quốc hội. - 2015. - Ngày 21 tháng 12. - Tr
3. Số 355
Một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ Khóa XIII là việc Quốc hội xem xét,
thông qua Hiến pháp năm 2013, đã tạo cơ sở hiến định mới cho việc tiếp tục
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất
nước.
45. NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM. "Nước lấy dân làm gốc" : Kỷ niệm 70
năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội (6/1/1946-6/1/2016) // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 3. Số 22006
Bài viết về Quốc hội Việt Nam qua 70 năm không ngừng đổi mới trên các
lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, bảo vệ và phát
triển đất nước. Trong đó, mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri, cử tri với đại biểu
ngày càng được tăng cường và gắn bó chặt chẽ, góp phần quan trọng vào hoạt
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động của Quốc hội phù hợp với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan
điểm của Đảng ta là "Nước lấy dân làm gốc".
46. NGUYỄN HỒNG ĐIỆP. Dấu ấn hoạt động đối ngoại của Quốc hội :
70 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2016) // Tin tức. - 2015. - Ngày 31 tháng 12.
- Tr 4. Số 312
Bài viết về những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam
qua 70 năm, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả chính sách đối
ngoại của Việt Nam.
47. ĐẶNG ĐÌNH LUYẾN. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban: Chuyên
trách và chuyên nghiệp : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 1. Số 360
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có vị trí, vai trò quan trọng
trong bộ máy nhà nước nói chung và trong Quốc hội nói riêng. Đây là những cơ
quan tham mưu cho Quốc hội, UBTVQH trong công tác xây dựng pháp luật,
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối
cao. Sự hình thành và phát triển Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
luôn gắn liền với sự phát triển, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.
48. HOÀNG NGỌC (Thực hiện). Hội tụ và phát huy trí tuệ nhân dân : 70
năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu Quốc hội. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr
1. Số 358
Bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Trần Du Lịch, Trường đoàn ĐBQH TP
Hồ Chí Minh về chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội.
49. VIỆT THẮNG (GHI). Chất vấn tại Quốc hội : Kỷ niệm 70 năm ngày
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) // Đại đoàn kết. 2015. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 12. Số 360
Bài viết của đồng chí Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng
Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Quốc hội trong những năm qua.
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PHẦN 2:
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUA CÁC THỜI KỲ
1. NGUYỄN HUY THẮNG. Vị Chủ tọa kỳ họp đầu tiên : 70 năm Quốc
hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 1. Số 286
Bài viết về cụ Ngô Tử Hạ, nhà tư sản yêu nước, vị chủ tọa kỳ họp Quốc hội
đầu tiên.
2. NGUYỄN HUY THẮNG. Đại biểu trẻ nhất Quốc hội Khóa I : 70 năm
Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 1. Số
300
Nhà văn Nguyễn Đình Thi là một nhân vật lịch sử mang nhiều tư cách. Là
nhà văn, ông cũng là nhà thơ, nhà viết kịch, đồng thời là một nhạc sĩ xuất sắc.
Là nhà chính trị, ông từng là Ủy viên Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, đại
biểu trẻ nhất Quốc hội Khóa I, và trong nhiều năm liền là người lãnh đạo văn
nghệ...
3. ĐỒNG SĨ NGUYÊN. Quốc hội khóa đầu tiên, những điều đọng lại :
Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (6/1/19466/1/2016) // Cưụ chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 1. Số
1104
Bài ghi lại hồi ức của đồng chí Đồng Sĩ Nguyễn về những ngày diễn ra
Quốc hội khóa đầu tiên.
4. VŨ MÃO. Cuộc thử thách máu lửa : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại
biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 1. Số 275
Bà Ngô Thị Huệ, ĐBQH Khóa I chia sẻ về những sự kiện đã diễn ra trong
cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 - cuộc thử thách máu lửa đối với nhân dân ta.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân hàng tháng, số 224).
5. KIỀU MAI SƠN. Người thuyết trình Dự thảo Hiến pháp đầu tiên : 70
Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 10. - Tr 1. Số
303
Bài viết về đồng chí Đỗ Đức Dục, ĐBQH khóa I, là người thuyết trình bản
Dự thảo Hiến pháp năm 1946 trước Quốc hội Khóa I.
6. HUY TOÀN. Nữ trí thức duy nhất của Quốc hội Khóa I : 70 năm Quốc
hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 10. - Tr 5. Số 293
Tại lễ ra mắt cử tri ở khu vực Việt Nam học xá (nay là Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội) của 6 đại biểu TP Hà Nội trúng cử QH Khoá I, bên cạnh Hồ
Chủ tịch và các ông Nguyễn Văn Đức, Trần Duy Hưng, Vũ Đình Hòe, Nguyễn
Văn Luyện, còn có bà Nguyễn Thị Thục Viên, nữ trí thức duy nhất của QH khóa
đầu.
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7. PHẠM QUỐC BẢO. Luật sư Phan Anh: Nhà hùng biện trên diễn đàn
IPU : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng
12. - Tr 5. Số 335
Trong gần 30 năm (1960-1987) liên tục là ĐBQH (Khóa I-VII), luật sư
Phan Anh đã giữ nhiều cương vị trọng trách trong Quốc hội, Chính phủ, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam...Từ khi Quốc hội Việt Nam gia nhập Liên minh Nghị
viện thế giới - IPU (1979), luật sư Phan Anh đã tham gia và đóng góp tích cực
trong nhiều kỳ họp của Đại hội đồng IPU.
8. VŨ MÃO. Vị đại biểu chưa từng dự họp : 70 năm Quốc hội Việt Nam
// Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 1. Số 279
Bài viết của cụ Dương Quang Đông, SN 1902, nguyên ĐBQH tỉnh Trà
Vinh chia sẻ về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.
9. HƯƠNG SEN. Vị đại biểu "đặc biệt" với 6 nhiệm kỳ QH : 70 năm
Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 5. Số
350
Bài và ảnh về ông Vừ Mí Ké, 86 tuổi, ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, người
được nhân dân Hà Giang tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội 6 khóa liên tục, từ
Khóa II - VII.
10. VŨ MÃO. Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Gắn bó và trân trọng Quốc
hội : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng
12. - Tr 5. Số 352
Hơn 30 năm trên cương vị Thủ tướng, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn gắn
bó với Quốc hội, khiêm tốn tiếp thu những ý kiến chân thành của đại biểu Quốc
hội, kể cả những lời chỉ trích phê phán gay gắt khi Chính phủ điều hành đất
nước kém hiệu quả.
11. PHẠM QUỐC BẢO. Vị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đầu tiên : 70
năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 10. - Tr
1. Số 289
Bài viết về đồng chí Xuân Thủy (1912-1985), học trò xuất sắc, có tài, có
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà ngoại giao lỗi lạc, nhà báo, nhà thơ lớn, là
ĐBQH mẫu mực, suốt đời hết lòng vì nước, vì dân. Trong gần 40 năm liên tục là
ĐBQH (Khóa I - VII), ông đã giữ nhiều trọng trách trong Quốc hội và HĐNN,
có nhiều cống hiến xuất sắc, nhất là trong công tác đối ngoại.
12. PHẠM QUỐC BẢO. Phút xúc động của nữ Chủ tịch QH Thụy Điển
ở Hội trường Ba Đình : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 1. Số 317
Cách đây trong 20 năm, vào tháng 10/1995, bà Birgitta Dahl, Chủ tịch
Quốc hội Thụy Điển là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trên thế giới đến thăm
12
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

70 năm Quốc hội Việt Nam

Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước ta. Bà cũng là nữ chính
khách phương Tây đầu tiên phát biểu trước Quốc hội nước ta.
13. VŨ MÃO. Người dày công với lĩnh vực quốc phòng - an ninh của
QH : 70 năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 22 tháng
12. - Tr 5. Số 356
Bài viết về đồng chí Đặng Quân Thụy, đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa
IX, là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh đầu tiên, người dày công với
lĩnh vực quốc phòng - an ninh của Quốc hội.
14. HỮU THỌ. Mấy kỷ niệm nhỏ khi tham gia ngoại giao nghị viện : 70
năm Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 1.
Số 338
Bài viết của đồng chí Hữu Thọ, Đại biểu Quốc hội Khóa IX, X về những
ngày hoạt động trong vai trò công tác ngoại giao nghị viện Quốc hội.
15. LÊ THƯ. Một nhà thơ đau đáu với nông dân : 70 năm Quốc hội Việt
Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 5. Số 363
Nhà thơ Vũ Quần Phương, đại biểu Quốc hội khóa IX đau đáu nỗi niềm với
nhân dân, luôn mong muốn hướng đến quyền lợi của nhân dân, giúp nông dân
không còn đói khổ, nghèo nàn...
16. LÊ THỦY (GHI). Giữ mãi phẩm chất đại biểu của nhân dân : 70 năm
Quốc hội Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 25 tháng 12. - Tr 5. Số
359
Bài viết về họa sĩ Trần Khánh Chương, đại biểu Quốc hội khóa IX cùng
những trăn trở về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, về hoạt động của Quốc
hội...
17. PVH. Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam đóng góp quan trọng vào hoạt động
của Quốc hội : 70 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2016) // Phụ nữ Việt Nam. 2015. - Ngày 25 tháng 12. - Tr 3. Số 154
Bài viết về những đóng góp quan trọng của nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam vào
hoạt động của Quốc hội.
18. LỤC BÌNH (GHI). Lựa chọn mô hình hiện đại nhất cho hoạt động
lập pháp : Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên
(6/1/1946-6/1/2016) // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 3. Số 362
Bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc về mô hình hoạt động lập pháp
của Quốc hội nước ta với tôn chỉ hoạt động dựa vào 2 trụ cột quan trọng, đó là
tinh thần đoàn kết và xây dựng Nhà nước pháp quyền.
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PHẦN 3:
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
1. MINH THU. Triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc hội
Việt Nam // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 1. - Số 19562
Thông tin từ Văn phòng Quốc hội: Quốc hội đang tiến hành triển khai
nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra
Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016). Các hoạt động kỷ niệm được kéo dài
từ nay cho đến tháng 1/2016.
2. PV. Giải báo chí "70 năm Quốc hội Việt Nam" // Tin tức. - 2015. Ngày 26 tháng 9. - Tr 10. Số 230
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội
Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng
Quốc hội tổ chức giải báo chí "70 năm Quốc hội Việt Nam". Ban Tổ chức dự
kiến sẽ trao giải vào cuối tháng 12/2015.
3. Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu
Quốc hội Việt Nam // Nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 5. Số 21922
Từ ngày 2 đến 3/10, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Liên hoan văn
nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam
(6/1/1946-6/1/2016) do Văn phòng Quốc hội tổ chức với sự tham dự của 17
tỉnh, thành phố phía Bắc.
4. TỰ CƯỜNG. 12 ca khúc vào chung khảo sáng tác ca khúc về đề tài
Quốc hội // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 2. Số 279
Ngày 5/10, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền (Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm
ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016) tổ
chức cuộc họp mở rộng do Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng chủ trì. Đến
nay, BTC đã nhận được 140 ca khúc dự thi hưởng ứng cuộc vận động sáng tác
ca khúc về đề tài Quốc hội. Qua vòng sơ khảo, 12 ca khúc đã được lựa chọn vào
vòng chung khảo.
5. NGỌC ĐIỆP. Liên hoan văn nghệ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày
Tổng tuyển cử đầu tiên // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 1.
Số 284
Ngày 10/10, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Liên hoan văn nghệ hướng tới kỷ
niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam
(6/1/1946-6/1/2016) - Vòng sơ khảo Khu vực IV các vụ, đơn vị thuộc Văn
phòng Quốc hội.
6. TRUNG THÀNH. Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt
Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 31 tháng 10. - Tr 2. Số 304
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Ngày 30/10, tại Nhà Quốc Hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An qua các
nhiệm kỳ.
7. QUANG KHÁNH. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn
ĐBQH tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày
31 tháng 10. - Tr 2. Số 304
Ngày 30/10, tại Nhà Quốc Hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai qua các nhiệm kỳ.
8. LÂM HIỀN. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ trao giải Cuộc
vận động sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử
đầu tiên bầu QH Việt Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 3 tháng 11. - Tr
1. Số 307
Tối 2/11, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự Lễ tổng kết và trao
giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng
tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016).
(Nội dung còn được phản ánh trên TC.Môi trường sức khỏe, số 319-321).
9. ĐẶNG MAI. Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp Ban
Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 1. Số 314
Ngày 9/11, tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Ban tổ chức kỷ niệm 70
năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã họp để xem xét, đánh giá những việc đã
thực hiện và dự kiến công tác trong thời gian tới. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm
Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên chủ trì cuộc họp.
10. QUANG KHÁNH. Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn
ĐBQH Lào Cai qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 11 tháng
11. - Tr 1. Số 315
Ngày 10/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt Đoàn ĐBQH Lào Cai qua các thời kỳ.
11. TRUNG THÀNH. Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn
đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 1. Số 316
Ngày 11/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có công với
cách mạng tỉnh Trà Vinh.
12. QUANG KHÁNH. Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt
Đoàn ĐBQH Sơn La và Cà Mau qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 1. Số 318
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Ngày 13/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và Cà Mau qua các
nhiệm kỳ.
13. TRUNG THÀNH. Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn gặp mặt Đoàn
ĐBQH Đà Nẵng và Quảng Nam qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 1. Số 318
Ngày 13/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên TW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội
Huỳnh Ngọc Sơn đã gặp mặt Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam qua
các nhiệm kỳ.
14. Tin tức - Sự kiện // Tin tức. - 2015. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 3. Số 273
Ngày 14/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Vĩnh Phúc qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu
tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.
15. QUANG KHÁNH. Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn
ĐBQH Vĩnh Phúc qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 15
tháng 11. - Tr 1. Số 319
Ngày 14/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc qua các nhiệm kỳ.
16. PV. Thi sáng tác tranh cổ động về bầu cử Quốc hội khóa XIV và
HĐND các cấp // Nhân dân. - 2015. - Ngày 18 tháng 11. - Tr 8. Số 21967
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch) phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phát động cuộc thi sáng
tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay
cho đến ngày 25/12 tại Cục Văn hóa cơ sở. Lễ trao giải dự kiến vào ngày
6/1/2016. Tất cả công dân Việt Nam, ở trong nước hay định cư ở nước ngoài đều
có thể gửi tác phẩm dự thi.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19620;
Đại biểu nhân dân, số 322; Tin tức, số 275; Thể thao Việt Nam, số 45;
TC.Người công giáo Việt Nam, số 40).
17. QUANG KHÁNH. Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn
ĐBQH tỉnh Hòa Bình qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày
21 tháng 11. - Tr 2. Số 325
Ngày 20/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt thân mật Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình qua các
thời kỳ.
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18. N.LINH. Gần 70 tiết mục văn nghệ chào mừng 70 năm Quốc hội Việt
Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 23 tháng 11. - Tr 5. Số 327
Ngày 22/11, tại Hà Nội, Vòng Chung kết Liên hoan văn nghệ chào mừng
kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
(6/1/1946-6/1/2016) đã chính thức khai mạc. 13 tiết mục xuất sắc nhất đại diện
cho các loại hình nghệ thuật sẽ được chọn công diễn và trao giải vào ngày 23/11.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 326, số 327).
19. HOÀNG HOÀNG. Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm
Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 5. Số 19626
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Kiểm toán Nhà
nước đã tổ chức đêm công diễn và trao giải Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ
niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/19466/1/2016). Ban Tổ chức đã trao Huy chương vàng cho 16 tiết mục và 6 tập thể,
Huy chương bạc cho 22 tiết mục và 7 tập thể.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 328).
20. TRUNG THÀNH. Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt
Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 24 tháng 11. - Tr 1. Số 328
Ngày 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt thân mật Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh qua
các nhiệm kỳ.
21. QUANG KHÁNH. Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt
Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày
28 tháng 11. - Tr 7. Số 332
Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ.
22. AN KHANG. Tổ chức mít-ting cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày
Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam // Công an nhân dân. - 2015. Ngày 2 tháng 12. - Tr 1. Số 3780
Theo tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lễ mít tinh cấp quốc gia kỷ niệm
70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam sẽ được tổ chức
tại Hà Nội. Đây là hoạt động chính trị quan trọng nhằm khẳng định lịch sử phát
triển Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam.
23. ĐINH HOÀNG. Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chỉ đạo đợt cao điểm
tuyên truyền kỉ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 3. Số 194
Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội đã ban hành Kế
hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền về ngày kỷ niệm Tổng tuyển cử đầu tiên
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(6/1/1946-6/1/2016). Hoạt động tuyên truyền bắt đầu từ tháng 11/2015 đến Bầu
cử Quốc hội năm 2016, cao điểm là tháng 12/2015 và tháng 1/2016.
24. H.NGỌC. Hội thảo khoa học Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình
thành và phát triển // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 1. Số
343
Ngày 8/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội
thảo khoa học "Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển". Đây là
hoạt động nằm trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển
cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21988; Tin tức,
số 293; Tuổi trẻ, số 332; Nông thôn ngày nay, số 292; Người cao tuổi, số 199;
Công thương, số 148).
25. NGUYỄN THỊ LAN. Hội thảo khoa học: "Thành tựu nhân quyền
Việt Nam 70 năm qua" // TC.Lý luận chính trị. - 2015. - Tháng 12. - Tr 105. Số
12
Ngày 9/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
Hội thảo khoa học "Thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua".
26. VÂN GIANG. Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày
Tổng tuyển cử đầu tiên // Bắc Ninh. - 2015. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 8. Số 3698
Ngày 14/12, Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
của tỉnh Bắc Ninh họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai Kế
hoạch tổ chức kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì.
27. HƯƠNG SEN. Giao lưu quần vợt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt
Nam // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 21 tháng 12. - Tr 2. Số 355
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam, ngày 20/12, tại Hà Nội,
CLB Tennis Văn phòng Quốc hội phối hợp với Vụ Tài vụ - Tổng cục Hải quan
tổ chức Giải giao lưu quần vợt giữa 2 đơn vị.
28. NHẬT LINH. 70 năm mang ý nguyện dân tộc // Đại biểu nhân dân. 2015. - Ngày 22 tháng 12. - Tr 5. Số 356
Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất bộ phim 70
năm Quốc hội Việt Nam gồm 3 tập tái hiện chặng đường 70 năm qua của Quốc
hội Việt Nam, phim dự kiến phát sóng vào 20h10 các ngày 22, 23, 24/12 trên
kênh VTV1.
29. TRUNG THÀNH. Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt
Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương qua các nhiệm kỳ // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 23 tháng 12. - Tr1. Số 357
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Ngày 22/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt thân mật Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương
qua các nhiệm kỳ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 305).
30. DŨNG NGUYỄN. Phát động thi đua bầu cử đại biểu Quốc hội,
HĐND // Tiền Phong. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 2. Số 358
Ngày 23/12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch Hội đồng
Thi đua khen thưởng TW, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì
cuộc họp, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021.
31. Tin tức - Sự kiện // Tin tức. - 2015. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 3. Số 308
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội
Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016), ngày 25/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch
Quốc hội Uông Chu Lưu đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
qua các thời kỳ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19658).
32. TRIỆU QUANG. Các đơn vị phát động thi đua "Tháng hành động
cao điểm" // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 1. Số 19661
Ngày 28/12, Học viện Biên phòng tổ chức lễ phát động đợt thi đua "Tháng
hành động cao điểm" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên.
33. DƯƠNG TỬ. Trao giải báo chí 70 năm Quốc hội Việt Nam // Quân
đội nhân dân. - 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 5. Số 19661
Tối 28/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải báo chí 70 năm
Quốc hội Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch Quốc hội.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 302; Nhân dân, số
22008; Tiền phong, số 363; Pháp luật Việt Nam, số 363; Nông thông ngày nay,
số 311; Đại biểu nhân dân, số 363; Công an nhân dân, số 3807; Thanh niên, số
363; Đầu tư, số 156).
34. PV. Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt
Nam // Nhân dân. - 2015. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 1. Số 22010
Ngày 30/12, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển
cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016). Đồng chí Hà Thị
Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW dự.
35. PV. Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt
Nam // Nhân dân. - 2015. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 4. Số 22010
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Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam,
ngày 30/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn tổ chức buổi gặp mặt đại biểu
Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Cạn các khóa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của
Quốc hội Việt Nam.
36. PV. Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt
Nam // Nhân dân. - 2015. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 4. Số 22010
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt
Nam, ngày 30/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm, tặng quà
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Lạng
Sơn.
37. PHẠM HỮU HOA. Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn dự gặp mặt
các thế hệ ĐBQH qua các nhiệm kỳ tại Đà Nẵng // Đại biểu nhân dân. - 2015. Ngày 31 tháng 12. - Tr 1. Số 365
Ngày 30/12, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt các thế hệ
ĐBQH qua các nhiệm kỳ đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng. Ủy viên TW
Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tới dự.
38. PV. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 18.
Số 360
Từ ngày 1 - 31/1/2016, Lữ đoàn Xe tăng 201 phát động đợt thi đua "Tháng
hành động cao điểm" chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày Bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước CHXHCN Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016).
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