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THÔNG BÁO 
Về việc xin ý kiến tham gia góp ý mẫu phác thảo (bước 2) 

Công trình “Tượng đài Lý Tự trọng” 

 
 
 

 

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20/10/1914, quê gốc 

ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cha ông là Lê Hữu Đạt, mẹ 

là Nguyễn Thị Sờm. Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được sang 

Trung Quốc học tập, học giỏi, nói thạo tiếng Hán, tiếng Anh và tiếng Thái. 

Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và làm liên lạc cho xứ uỷ Nam Kì với 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 1931, thực dân Pháp đưa Lý Tự Trọng lên máy chém. Người 

thanh niên cộng sản mới 17 tuổi ấy với câu nói bất hủ “Con đường của thanh 

niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể có con đường nào 

khác” được các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp bước theo Anh, coi như Bản 

Tuyên ngôn về lập trường sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp mà Đảng và 

Bác Hồ đã chỉ ra. 

Trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ 

cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thực hiện 

lời dạy của Bác, Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên 

thành lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục trung thành sự nghiệp 

cách mạng của Đảng và dân tộc. Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh đoàn Tuyên Quang triển khai xây dựng công 

trình Tượng đài Lý Tự Trọng - đây là một trong những hoạt động bày tỏ tình 

cảm tri ân của đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với sự hy sinh anh dũng của anh 

hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng - người đoàn viên TNCS đầu tiên; là địa chỉ đỏ, là 

nơi tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sông văn 

hóa cho thế hệ trẻ. 

Do đó, để đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Nhà nước, tính thẩm 

mỹ, mỹ thuật và tính bền vững của công trình. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân 

trọng thông báo và xin ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân 
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dân về thiết kế mẫu Tượng đài Lý Tự Trọng để tiếp tục hoàn thiện và thực hiện 

công trình, cụ thể như sau: 

1. Vị trí xây dựng (dự kiến): tại Hồ công viên Tân Quang, cạnh Đại lộ 

Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

2. Thời gian tham gia góp ý: Từ ngày 12/12/2021 đến hết ngày 

22/12/2021. 

3. Địa điểm đặt mẫu: Hội trường tầng 3, Cơ quan Tỉnh đoàn Thanh niên, 

số 02 ngõ 65, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng thông báo và xin ý kiến./. 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 
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