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Nhanh nhẹn tháo vát, năng nổ, nhiệt tình... là ấn tượng chung của rất nhiều 

người khi gặp gỡ và làm việc với Nguyễn Thị Bích Duyên, Phó Chủ tịch Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên, quận Ba Đình. Không những thế, Duyên 

còn được các bạn trẻ trên địa bàn phường coi là người chị cả, một người thủ lĩnh 

tài năng trong vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên phường.  

Sinh ra và lớn lên tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, cái nôi của những 

vườn hoa đào đẹp đến nao lòng của đất Hà thành, năm 2014, sau khi tốt nghiệp 

trung cấp kế toán, cô gái xinh xắn như cái tên Nguyễn Thị Bích Duyên, đã được 

tuyển chọn vào vị trí cán bộ môi trường tại Ủy ban nhân dân phường Điện Biên. 

Sau một năm làm việc, nhận thấy đây là một môi trường cần rất nhiều kiến thức 

và kinh nghiệm sống, năm 2015, Duyên tiếp tục thi đỗ vào khoa Luật tổng hợp - 

Trường Đại học Luật Hà Nội để tự hoàn thiện mình. Thông minh, nhanh nhẹn, 

tháo vát, đặc biệt biết tự học, tự vươn lên, năm 2018, Duyên được cấp trên cũng 

như các bạn trẻ trong phường tin tưởng bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên phường 

Điện Biên. 

Phường Điện Biên có diện tích 0,96km là một trong những khu vực trung 

tâm của thành phố Hà Nội và quận Ba Đình, nơi có Quảng trường Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội với rất nhiều 

các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán, nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước... Cũng chính vì vậy, địa bàn phường thường xuyên được vinh dự đón 

tiếp các đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia sang thăm và làm việc, trong 

đó có nhiều lần cần huy động lực lượng Đoàn Thanh niên tham gia phục vụ. Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường gồm 12 chi đoàn, trong đó có 08 chi 

đoàn tổ dân phố và 04 chi đoàn chuyên môn, với 183 đoàn viên đang tham gia 

sinh hoạt. Đây là một lực lượng cơ động, nòng cốt cho các hoạt động chính trị và 

các phong trào của phường do đó đòi hỏi người thủ lĩnh không chỉ có trình độ 

chuyên môn giỏi mà phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. 

Ngay từ những ngày đầu công tác Duyên đã luôn trăn trở làm sao để nâng 

cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia các hoạt 

động đoàn tại địa bàn phường, 

Trước hết, Duyên cùng với Ban Chấp hành thành lập mới các mô hình câu 

lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các cụm dân cư nhỏ phù hợp với sở 

thích, sở trường, tâm lý của từng đối tượng thanh niên như: Câu lạc bộ Bí thư chi 

đoàn, Câu lạc bộ Nghệ thuật trẻ, Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ Hiến máu tình 

nguyện, Câu lạc bộ Bạn gái... Khi các câu lạc bộ được hình thành, Đoàn phường 

bắt đầu thực hiện bước hai, đó là tổ chức kết nối, giao lưu, thi đua giữa các cụm 

dân cư, giữa các câu lạc bộ. Có thi có phấn đấu, các câu lạc bộ, các cụm dân cư 



đều nỗ lực nhằm mang thành tích về cho câu lạc bộ từ đó đã góp phần đẩy mạnh 

hoạt động Đoàn tại đơn vị. 

Không chỉ tổ chức các cuộc thi “offline”, để tập trung nâng cao hiệu quả 

hoạt động và tiết kiệm thời gian, kích thích sự sáng tạo của mỗi cá nhân, Duyên 

còn cùng với Ban Chấp hành đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số 

trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức lối sống, văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Việc 

triển khai các trang mạng xã hội của tổ chức, sử dụng hệ thống truyền thông 

internet trở thành kênh thông tin quan trọng, thu hút nhiều lượt người theo dõi, 

luôn tiếp cận và tương tác từ 300 đến 400 lượt người/bài đăng. 

Cùng với các hoạt động mang tính phong trào, nhằm khơi dậy truyền thống 

Uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc, giúp đoàn viên hiểu rõ thêm lịch sử 

của dân tộc, Đoàn phường đã tổ chức nhiều đợt tham quan cho đoàn viên thanh 

niên tới các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử như tượng đài Lênin, lăng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, di tích nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Quân sự Việt Nam và thăm Nhà lưu 

niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam... Từ những hoạt động trên, các đoàn viên của phường Điện Biên 

đã được tiếp thêm tình yêu, niềm tự hào với mảnh đất kết tụ hào khí của dân tộc. 

Cũng chính vì vậy, các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật 

xanh” với nhiều hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc 

xóa quảng cáo rao vặt trái phép, tuyên truyền vận động người dân đổ rác đúng 

giờ, đúng nơi quy định luôn được các đoàn viên hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. 

Đặc biệt, Đoàn phường cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền 

tới các hộ dân tự phá dỡ bục, bệ lấn chiếm vỉa hè, lòng dường, trả lại sự thông 

thoáng cho hè phố; tổ chức có hiệu qua điểm trông giữ xe đúng giá quy định... 

Nhằm giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế tình 

trạng dán tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép, đồng thời mang lại sự mới mẻ, tươi 

sáng cho phố phường và các khu dân cư, Đoàn phường đã vận động các bạn trẻ 

tổ chức mô hình “Trại Nguyễn Chí Thanh không tập trung”, mô hình “Chợ dân 

sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, công trình “Tranh tường bích họa”, “Bốt điện nở 

hoa” nhằm biến những mảng tường cũ nhếch nhác thành bức tranh to, đẹp, sinh 

động. Đoàn Thanh niên phường tiếp tục duy trì đội hình “Cổng trường an toàn 

giao thông”, triển khai đội hình “Giao thông xanh”, phát tờ rơi tuyên truyền về 

việc chấp hành các quy định an toàn giao thông đường sắt để các hộ kinh doanh 

không vi phạm lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông 

đường sắt. 

Và điểm nhấn không thể thiếu trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh phường Điện Biên đó chính là màu xanh tình nguyện, phát 

huy tinh thần xung kích hành động, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, yêu thương, 

tương thân, tương ái, mang hơi ấm tình thương đến với các hộ gia đình có hoàn 



cảnh khó khăn. Hàng năm Đoàn phường duy trì tổ chức chương trình "Ngàn hạt 

gạo vạn tấm lòng" gói bánh chưng tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn; Phát động 

chương trình chung tay vì người nghèo và vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, 

cá nhân, đơn vị trên địa bàn phường; Nhận hỗ trợ sách bút cho các cháu thuộc gia 

đình hộ nghèo; Phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức chương trình từ thiện “Cùng sẻ 

chia, trao yêu thương”. Không chỉ quan tâm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn phường, dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đoàn phường Điện Biên đã tổ 

chức chuyến trao quà cho người già và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã 

hội ở Ba Vì với trị giá trên 15.000.000₫ từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đoàn Thanh 

niên - Hội Liên hiệp Thanh niên phường đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 

với chủ đề “Xuân hồng yêu thương - Sẻ chia nghĩa tình” nhiều năm đều vượt chỉ 

tiêu trên giao. 

Dịch Covid-19 bùng phát, nhiều hộ kinh doanh rơi vào tình cảnh vô cùng 

khó khăn, nhiều gia đình có người phải cách ly, Đoàn Thanh niên phường Điện 

Biên đã tổ chức các buổi ra quân vệ sinh môi trường và tuyên truyền về công tác 

phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần sức trẻ, Đoàn phường đã 

phối hợp với Ban Chỉ đạo Covid-19 của phường phát nhu yếu phẩm cho các hộ 

cách ly thuộc diện F1, F2 trên địa bàn cùng với các hội, đoàn thể phát hơn 229 

suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với 

tổng giá trị 98,2 triệu đồng, phối hợp với công an phường tổ chức phát 1.500 khẩu 

trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn và vitamin tổng hợp cho các gia đình trên 

địa bàn phường. nhằm chung tay ngăn chặn sự lây lan, bùng phát dịch bệnh, thực 

hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ và thành phố. Tính đến đầu tháng 8/2021, trên 

địa bàn phường Điện Biên chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 nào. 

Bên cạnh việc chèo lái các phong trào Đoàn, Duyên còn là Phó Chủ tịch 

Mặt trận Tổ quốc phường. Cô cũng đã chủ động nắm bắt công việc, tham mưu 

cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện tốt chức năng giám sát và phản 

biện, tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Chia sẻ về công việc, người Bí thư Đoàn kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ 

quốc phường Điện Biên Nguyễn Thị Bích Duyên cho biết: “Là thanh niên phải 

luôn chủ động, sáng tạo, tích cực trong công việc. Thành công của từng cá nhân 

là do ý chí và sự cố gắng của cả một tập thể. Tổ chức Đoàn cần phải lựa chọn, xây 

dựng nội dung chương trình hoạt động phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn 

viên và điều kiện của cơ sở, phát huy vai trò và sức mạnh của tập thể, nhiệt huyết 

của thanh niên. Nhưng là một cán bộ mặt trận thì không chỉ có lửa, có nhiệt huyết 

là đủ. Bản thân tôi phải không ngừng cố gắng học hỏi, khắc phục khó khăn trước 

mắt, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công 

tác nhằm bắt kịp với những yêu cầu của công tác trong tình hình mới...”. 

 



Nói về người thủ lĩnh của mình, Nguyễn Thị Bích Ngọc - bí thư chi đoàn 4 

phường Điện Biên chia sẻ: “Chị Duyên không chỉ biết phát huy “sức trẻ” của 

thanh niên mà còn có nhiều định hướng, dìu dắt thế hệ thanh niên trưởng thành 

để đi xa hơn. Chị đã luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên 

thanh niên để liên tục đổi mới, sáng tạo các hoạt động một cách hiệu quả và phù 

hợp nhằm thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ thanh niên thời kỳ 4.0, nhưng vẫn 

đảm bảo các yêu cầu chính trị”. 

Nhận xét về Duyên ông Nguyễn Đình Đăng - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 

phường Điện Biên cho biết: đồng chí Nguyễn Thị Bích Duyên là cán bộ trẻ kiêm 

nhiệm nhiều chức danh, công việc. 

Đồng chí đã xác định làm công tác Mặt trận phải năng động, trách nhiệm, 

nhiệt tình với công việc, luôn bám sát cơ sở, gần dân, thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền vận động, nói đi đôi với làm thì dân mới tin và làm theo. Đồng chí là một 

tấm gương tiêu biểu trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các cuộc vận động, 

các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Vừa tham mưu, vừa điều hành, 

đồng chí đã tạo ra những làn sóng mới trong các phong trào của địa phương thu 

hút sự tham gia của tất cả các lứa tuổi trên địa bàn. 

Thành công của hoạt động Đoàn cũng như trong công tác của Mặt trận Tổ 

quốc là thành công của một tập thể đoàn kết, nhưng không thể thiếu “lửa nhiệt 

huyết” của người thủ lĩnh. Nói về mình, Nguyễn Thị Bích Duyên cho biết: “Để 

hoàn thành được nhiệm vụ Bí thư Đoàn kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 

phường Điện Biên, bản thân mình đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để 

tự vươn lên. Đối với các hoạt động chung, mình phải biết sắp xếp công việc một 

cách khoa học, luôn đổi mới trong cách tổ chức các hoạt động, gương mẫu trong 

các phong trào từ đó mới thu hút được các đối tượng đoàn viên tham gia. Riêng 

với công tác Mặt trận, không có cách nào khác là phải luôn sâu sát với cơ sở, biết 

lắng nghe, chia sẻ để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt”. 

Với Duyên, nhiệm vụ hai vai dù nặng nề nhưng nếu biết chia sẻ, biết gây 

dựng thành những phong trào đủ mạnh thì dù nặng đến đâu cũng có thể nâng lên 

một cách nhẹ nhàng! 

 


