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Si 29-HD/BTGTU 

DANG CQNG SAN VifT NAM 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 8 näm 2021 

UU'ONG DAN 
Tuyên truyn k' nim 110 nãm Ngày sinh dng chI Lê Due Thy 

(10/10/1911 - 10/10/2021) 

Thrc hin Hiz&ng dn s6 21-HD/BTGTW ngày 11/8/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung irang ye tuyên truyên kj' niêm 110 näm Ngày sinh dông chILe D&c ThQ 
(10/10/1911 - 10/10/2021), Ban Tuyên giáo Tinh üy huâng dan cong tác tuyên truyên 
nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

- Ton vinh và tn an nhing cng hin to lan cüa dng chI Lê Düc Th9 dôi 
vâi cách mng Vit Nam; khang djnh vai trO lAnh dao  sang suôt cüa Dãng, Bác 
Ho và các dông chI Iãnh do each mang tiên bôi tiêu biêu trong sir nghip dâu 
tranh giành dc 1p, tr do cüa dan tc, hOa bInh, thông nhât dat nuâc và xây 
dirng, bào v To quôc. 

- Thông qua các hoat dng tuyên truyn, k' nim gop phAn cüng cô, bi 
däp niém tin cüa Nhân dan dôi v&i srnghip dôi mâi dat nuóc do Dãng kh&i 
xuing và lãnh do; giáo due truyên thông yêu nuâc, I tuâng cách mng, lông 
tu hào, tir ton dan tc; khIch l, cO vu các tang l&p Nhân dan, nhât là the h tré 
noi gxang dông chI Lê Due Thy và cac dông chI lânh dao  each mng tiên bôi 
tiêu biêu, tIch crc hyc tip,  lao dng, cong hiên trI tue,  sue hrc dê xây dirng dat 
nuâc ngày càng phôn vinh, hanh  phüc. 

- Các hoat dng tuyên truyn, k nim cn tin hành trang tryng, thit 
thrc, hiu qua vâi ni dung, hInh thüc phü hcip, dñng quy djnh, báo dam cong 
tác phông, chông djch Covid-19; kêt hçvp vài tuyên truyên kS'  nim các ngày Iê 
1&n, sir kiin  chInh trj quan tryng cüa tinh, cüa dat rnrOc. 

II. NQI DUNG, HINH THUC TUYEN TRUYEN 
A A 1. Ny. dung tuyen truyen 

- Cuc di hoat dng each mng và cOng lao, dóng gop to l&n cüa dng chI 
Lê Due Thy dôi v&i sir nghip each mng cüa Dãng và dan tc Vit Nam, dtc bit 
trong cuc Cách mng Tháng Tam (1945) và trong sir nghip giâi phóng mien 
Nam, thông nhât dat nrâc. 

- Cong lao, dOng gop cia ding chI Lê Due Thy di vói vic thic hin nghTa 
vi quôc tê cao cã cüa Dáng, Nhà ntthc và Nhãn dan ta, giüp each mng Campuchia 
dánh do chê d diet  chüng Khome dO. 
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- Khng djnh dng chI Lê Due ThQ là mt cánb lAnh dao Co tài náng v 
nhiêu mt: Nhâ ngoi giao tài ba, nhà thixcmg thuyêt có tam nhln chiên krçic, 
khon khéo; "kiên triic su" có cong l&n dôi v&i cong tác xây drng Dâng và cong 
tác to chüc; mt tam hon thar giàu cam xüc, mt nhà tho dê lai nhiêu tác phâm 
cO giá trj trong nên thci ca each mang Vit Nam. 

- Tuyên truyn phm cht dao  dCrc cao dçp cüa dng chI Lê Düc Th - 
ngi.thi chiên sT each mng kiên cuäng, bat khuât, suôt &ñ trung thành, tn tuy 
vâi nithc, vôi dan; dirc tInh can kim hem chInh, chI cOng vô tu; luôn Co tinh 
than tiên công, lac quan cách mang, chü ctng, quyêt doán và sang tao;  hét lông 
thuang yêu dông dci,  dong chI và dông bào; nhà lânh dao  tài näng, ngtthi hçc 
trO xuât sac cUa Chü tjch HO ChI Minh; vic h9c tp và noi theo tam guang sang 
ngäi dao  due each mng cUa dông chI Lê Due Th9 trong can b, dàng vién Va 
các tang l&p Nhân dan. 

- Các hoat dng tuyên truyn kS'  nim 110 näm Ngày sinh dng chI Lê 
Due ThQ diên ra tai  các dja phuong, darn vj trong tinh, nhât là các hoat  dng 
l&n, tr9ng tam. 

2. Hlnh thfrc tuyên truyn 

Can cu diu kiin ci th và tInh hlnh djch bnh Covid-19, các dja phuarng, car 
quan, darn vj, lira chQn các hInh thüc tuyên truyên phü hqp, nhix: thông qua các tài 
hiu, an phâm, các tin, bài trén báo chI, cong thông tin din tlr, trang thông tin din 
tcr, rnng xã hi, bàn tin ni b; các phuarng tin cO dng trirc quan, mng luâi 
truyên thanh car si; thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên, sinh hoat 
chi b djnh ks', sinh hoat cüa các to chüc chInh frj - xã hi, các hoat  dng van bOa, 
vAn ngh... dê tuyên truyên tâi can b, dãng viên, doàn viên, hi viên và các tang 
l&p Nhân dan. 

III. TO CHUC THJ'C HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy hi.r&ng dn cong tác tuyên truyn kS'  nim; biên 
tap, dua ni dung tuyên truyên k nim 110 näm Ngày sinh dông chI Lê Drc 
Th9 trong Bàn tin Thông báo ni b; dAng tái các tin, bài ye sir kin trên COng 
thông tin din tr Dáng b tinh Tuyên Quang; theo dôi, kiêm tra các hoat dng 
tuyên truyên nhât là trên internet, mang xA hi. . .dê chi dao,  djnh huàng kjp th?yi. 

2. Sâ VAn hOa - Th thao và Du ljch; Sà Thông tin và Truyn thông cAn cü 
chirc nAng, nhim vii phOi hqp chi dao  và dOn dOe, kiêm tra vic tuyên truyên k' 
nim 110 näm Ngày sinh dông chI Lé Due Thç. 

3. Cáe car quan baa, dài cüa tinh; các dja phuong, car quan, darn vj CO trang 
thông tin din tr, dc san, Bàn tin thông báo ni b chñ dng bô trí dung luqng, 
thai luçng phü hçip tuyên truyên k' nim 110 näm Ngày sinh dông chI Lê Due ThQ. 

Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh t chüc tip song, phát song Chuang trmnh 
truyên hmnh trrc tiêp L k' nim và phim tâi 1iu ye dông chi Lé Due Thç do Dài 
Truyn hInh Vit Nam, Dài Tiêng nói Vit Nam phát song. 
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4. Ban Tuyên giáo các huyn üy, thành üy, dáng üy tr%rc thuc Tinh üy, Mt 
trn To quôc và các to chüc chInh trj-xä hi tinh tharn muu cho cap üy, Uy ban 
Mt trn T quôc và các to chüc chInh trj-xã hi tinh to chrc tuyên truyén den can 
bô, dang viên, doan viên, hi viên va cac tang lcip Nhân dan ye ky niêm 110 nãm 
Ngay sinh dong chi Le Dixc Th9 bang hinh thuc phu hqp. Tuyen truyen, van 
dng, can b, dáng viên, doãn vién, hi viên, di ngti báo cáo viên, tuyên truyên 
viên cac cap dãng tái, chia sé thông tin tIch crc ye tiêu scr, qua trinh hot dng cách 
mng, nhüng cong hiên cüa dông chI Lê Düc ThQ dôi vâi sr nghip each mng 
cüa Dãng và dat ntiäc trên trang thông tin din tir, các trang mng xa hi. 

IV. MQT sO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 

1. Nhit 1it chào mirng 110 nãm Ngày sinh dOng chI Lé Dtrc Th9 
(10/10/1911 - 10/10/2021)! 

2. Dng chI Lê Due Th9 - Ngu?ii ehin sT cong  san kiên ctr1ng, bt khuãt! 

3. Dng chI Lê Dire Th9 - Nguñ hc trô xut sc cüa Chü tjch H ChI Minh! 

4. Dâng Cong  san Vit Nam quang vinh muOn näm! 

5. Nithc Cong hôa xâ hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

6. Chü tjch H ChI Minh vT clai sang mãi trong su nghip cüa chüng ta! 

(Ban Tuyên giáo Tinh iy gz.'ti kern D curing tuyên truyn cza Ban Tuyên giáo 
Trung uvng) 

Nainhân: 
- Ban Tuyên giáo Trung uctng (báo cáo), 
- Thuông trrc Tinh üy (báo cáo), 
- Uy ban nhân dan tinh,. 
- Uy ban MTTQ và các to chCrc CT-XH tinh, 
- Ban Tuyên giáo huyên, thành üy, dáng üy tr,rc 
thuôc Tinh Uy, 
- S& Van hOa, The thao và Du ljch, 
-  Si Thông tin  và Truyên thông, 
- Các co quan báo, dài cüa tinh, 
- Cong thông tin din tCr Dáng b tlnh, 
- Co quan Co trang thông tin din tCr, dc san, 
Ban tin thông báo ni b, 

- Lânh dao Ban, 
- Các phông thuc Ban, 
- Luu Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

K/T TRIY(1NG BAN 
PHO 1RTJONG BAN THU'ONG TRIIC 

Do Hông Thanh 



BE CUONG TUYEN TRUYEN KY NIM 
110 NAM NGAY SINH BONG CHI LE B11'C THQ 

(10/10/1911  - 10/10/2021) 

I. KHAI LUqC TIEU SlY VA QUA TR!NH HOST BONG CACH MNG 
CUA BONG CHI LE BUt THQ 

Dng chI Lé Due ThQ, ten chInh là Phan DInh Khái sinh ngày 
10/10/1911 tai  xâ Djch L, huyn M Lc, tinh Nam Djnh, nay là xâ Nam Van, 
thành ph Nam Djnh, tinh Nam Djnh. 

Dng chI hoat dng each mng tü näm 1926, tham gia phong trào bAi 
khóa và 1 truy diu nba chI s yeu nuâc Phan Chu Trinh. Nàm 1928, hot 
dng trong H9c sinh Hi, duói si,r lânh dio cüa Tinh Bang b Hi Vit Nam 
Cách mtng Thanh niên Nam Dinh. 

Tháng 10/1929, Dng chI duqc kt np vào Bong Dwing Cong san 
Bang, lam BI thu chi b hçc sinh và phii trách cong tác thanh niên h9c sinh. 
Tháng 11/1930, bj thirc dan Pháp bit, kt an 10 näm tü kh sai, dày ra Con 
Dão, duccc cp üy chi b nhà tü Con Dáo cü lam BI thu chi bô và Thir&ng vi 
chiüynhàtü. 

Näm 1936 - 1939, Dng chI ra tü và thrçic giao phi trách cong tác báo 
chI cOng khai cüa dàng b và xây dirng co sâ bI mt cüa Bang ô Nam Djnh. 

Tr nàm 1939 - 1944, Dng chI bj djch bt và kt an tü 5 näm ti các 
nhà tü Ha Ni, San La và Hôa BInh. Tháng 9/1944, ra tü duçrc Trung irang 
Dâng giao phu trách cOng tác khu an toàn cüa Trung uang, cong tác t chüc 
và hun luyn can b. 

Tháng 10/1944, Dng chI ducc chi djnh là üy viên Trung ucing Bang và 
tr%rc tip phi trách Xü üy Bc K; Dng chI dir hi nghj ma rng Ban Thu?mg 
v11 Trung ucmg Bang dêm 09/3/1945 d ra chü tr.rang mài phát dng cao trào 
each mng di tai cuc Tng khii nghia. 

Tháng 8/1945, ti Hi nghj can b toàn qu& cüa Bang a Tan Trào, Bong 
chI duçic cir vào Ban Thuang vi Trung uang Bang. Sau Cách mang Tháng Tarn 
nàm 1945, ph%1 trách cong tác t chuc cüa Dãng. Tháng 12/1946, dr Hi nghj 
Ban Thuang vu Trung uang Dàng quy& djnh toàn quc kháng chin. 

Näm 1948, thay rnt Trung uang Dãng tham gia Doàn di biêu Bang và 
ChInh phü vào min Narn cong tác. Näm 1949, 1am Phó BI thu Xü üy Nam B. 

Näm 1951, tai Dai hi 1n thu ii cüa. Bang, Dng chI ducic bu vào Ban 
Chap hành Trung uang, lam Phó BI thu Trung uorng Cic min Nam. Tir närn 
1949 - 1954, lam Truâng ban T chuc Trung uang Ciic min Nam. 
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NAm 1955, Dng chI tp kt ra Bc, lam Truâng ban Thng nht Trung 
uang. CuM nam 1955 &rqc b sung vào Bô ChInh trj ph trách cong tác sCm sai 
trong cuc vn dng câi cách rung dt và chinh d,n t chCrc. 

Cui nãm 1956, Dng chI lam Truâng ban T chIrc Trung uang; tü tháng 
11/1956 dn näm 1961 kiêm Giám dc Tru&ng Nguyn Ai Quc Trung rang. 

Nãm 1960, tai Dai hi lAn thu III cüa Dâng, dng chI ducic bAn vào Ban 
ChAp hânh Trung uang Dàng, Bô ChInh trj và Ban BI thu, lam Tru&ng ban T 
chirc Trung trang Dâng. NAm 1966, kiêm Hiu truâng Trung Nguyn Ai Quc 
Trung uang. Näm 1967, ducc cCr vâo Quãn üy Trung trcmg. 

Sau cuOc  Tng tin cong Tt Mâu Than näm 1968, &ng chI duçic B 
ChInh tn cCr vâo min Nam lam Phó BI thu Trung uang Cic min Nam. Dn 
tháng 5/1968, duqc B ChInh trj gçi ra min Bc, giao nhim v phi trách cong 
tác dAn tranh ngoi giao, lam c vAn dc bit cüa Doàn dai  biu ChInh phü Vit 
Nam Dan chCi Cong  hôa ti Hi nghj Paris bàn v 1p la  hôa blnh ô Vit Nam 
và trrc tip dam phán vài di din cüa ChInh phü M trong các cuc nOi chuyn 
riêng giãi quyt hôa bInh v vAn d Vit Nam. Sau Hip djnh Paris v Vit Nam 
(1973), dng chI duçic cCr lam TruCmg ban min Nam cüa Trung uong. 

Truàc thii co chin hrçic vüa duçic mô ra, cuñ tháng 3/1975, Dng chI 
vâo chin trtr1ng trlrc tip cüng Trung i.rcing Ciic và B Chi huy Quan giái 
phóng min Nam lãnh dto, chi huy Chin djch H ChI Minh giânh toàn thAng. 

Sau khi min Nam duçic hoàn toân giãi phóng, dAt nithc thng nhAt 
(30/4/1975), Dng chI ducic phân cong lam Phó ban dai  din cüa Dãng và ChInh 
phü a min Nam. 

Tháng 12/1976, tai Dai hi lAn thu IV cüa Dãng, Dng chI tip tic duqc 
bAu vào Ban ChAp hành Trung ucing Dãng, B ChInh trj, Ban BI thu và lam 
Tru&ng Ban T chüc Trung wing. 

Giüa näm 1977 dn tháng 1/1979, Dng chI dixqc B ChInh trj phân cong 
phi trách cong tác dc bit. 

Näm 1980, dng chI duçic cü lam BI thu Thumg trlc và ph trách cOng 
tác t chüc; tháng 10/1980 kiêm Hiu tru&ng Tri.thng ChInh trj dc bit. 

Ti Dai hi iAn thu V cüa Dãng (3/1982), Dng chI duçic bâu lai  vào Ban 
ChAp hành Trung ixcmg Dâng, Bô ChInh tn, Ban BI thu và tam BI thu Thu&ng 
trVc, phi trách cong tác tu tu&ng, ni chInh, ngoi giao. Nãm 1983, duqc chi 
djnh lam Phó Chü tjch Uy ban Quc phOng cüa Dãng. 

Nãm 1986, ding cM lam Tru&ng Tiu ban nhân 5ir Di hi lan thu VI cüa 
Dâng và tai  Di hi (tháng 12-1986), Dng chI duçic cCr tam C vAn Ban ChAp 
hãnh Trung ucmg Dáng. 
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Vói 64 näm hot dng each mng lien tiic, dng chI Lê Dirc ThQ dâ 
dem tam sac, tài näng và trI tu cüa mInh cng hin cho sr nghip each mng 
ye yang cüa Dáng và nhân dan ta, là mt trong nhtng h9c tró xuât sac cua 
Chü tjch H ChI Minh vi dai.  Ten tui và su nghip cüa fMng chI gn lin v&i 
nhüng giai ctoan cüa each mng Vit Nam, gn lin vi nhüng thành qua each 
mng vi dti cüa dan tc, là mt trong nhCing dng chI lãnh dao  có nhiu cng 
hin Ian cho sr nghip cách mng, d lti cho dng bào, dng chI nhng tInh 
cam vô cüng qu mn. Dãng và Nhà nixóc ta dã trao tang Dng chI Huân 
chrning Sao yang và nhiu Huãn chixcing cao qu khác; Dãng và Nhà nuóc 
Lien Xô tang Huân chrcing Cách ming Tháng Muii; Dáng và Nhà nxàc 
Campuchia tang Huân chuong Angco. 

II. BONG GOP QUAN TRQNG CUA BONG CHI LE DC THQ 
v(ii SV'  NGHIP CACH MJLNG CUA BANG vA DAN TQC 

1. Iking cbI Lê Dik Th9, lop thing viên thu tiên ella Ding, gull 
,ihiêt iiuytt vii bin 1mb each ming, gop pbhi quan trpng yb tb;Iiib cong 
cija cuc Cich mlng Thing Tim (1945) 

Dng chI Lê Due Th9 sinh ra trong mt gia dInh nho giáo, & vüng dt 
có truyn thng yêu nthc, hiu h9c; 14 tui len thãnh ph Nam Djnh h9c tip, 
day là trung tam cong nghip dt 1&n nht DOng Duang th&i by gi&, mt 
trong nhng cái nôi cüa giai cp cong nhân Vit Nam, ni phong trào yêu 
nu&c và each mng phát trin rt manh.  Lé Düc ThQ dâ hôa mInh vào các 
hot dng cüa h9c sinh, hang hái tham gia phong trào biu tlnh, bãi khóa du 
tranh dôi th%rc dân Pháp thã nhà yêu nu&c Phan Chu Trinh. Näm 15 tuôi, tiêp 
xüc vâi tu tithng yêu nrâc do các hi viên cüa th chuc Hi Vit Nam Cách 
mang Thanh niên truyn bá, di.rçyc giác ng l flx&ng cách mng, Dng chI dã 
tIch crc tham gia các hot dng trong h9c sinh. 17 tui, dng chI ctâ ding 
trong di ngQ Hôi Vit Nam Cách mng Thanh niên. Di.rcic dâu tranh và rèn 
1uyn trong t chIrc each mang, Dng chI dã dem nhit huy& cüa tuôi tré dâu 
tranh chng áp büc, bóc lt cüa th%rc dan, phong kin và vinh dr dixcic kt nip 
vào Dông Dixang cong  san Dãng (tháng 10/1929) khi mói 28 tui, thuc I&p 
dâng viên cong san du tiên cüa Dàng ta. 

Ngày 7/11/1930, Dng chI bj thrc dan Pháp bat giam, tra thn dà man và 
ngày 27/01/193 1, bj tôa an thrc dan ket an tü khô sai chung than. Dông chI dã 
kiên quyt du tranh, ch6ng an, buc Tôa Thuqng thm thrc dan phâi giâm 
muc an xung 10 näm kh sal và dày ra nhà tü Con Dão, nqi duqc coi là dja 
ng1c trAn gian, tai  day Dng chI duçic tin nhim ci'r vào Ban Thithng vi chi 
üy nhà tü và BI thu chi bô. Näm 1936, tnthc süc du tranh manh me cüa 
Nhan dan ta và phong trào BInh dan & Pháp, b9n thc dan a Dông Throng 
phãi trà tir do cho mt s6 tü chInh trj, trong do CO dng chI Lé Dire Th9. Dng 
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chI tr& 'ai  quê huang Nam Djnh, tip ti1c hot dông cách mng, gay dirng mt 
si co sâ bI mt cüa Dãng a Nam Djnh, xây drng di l phát hành sách báo d 
tuyên tmyn sách báo cüa Dãng, tuyên truyn chü nghia Mac - Lé nm; cüng 
tp th cAp üy Nam Djnh lânh do phong trào dAu tranh cüa Nhân dan theo 
hirang dôi dan sinh, dan chü. 

Näm 1939, bit rö dng chI Lé Dirc Th9 là mt trong nhUng can bô lãnh 
dao chü ch& phong trào each mng ô Nam Djnh, thirc dan Pháp cho mt thám 
theo dôi, khám xét, bt Dng chI và khép ti "phAn tü nguy him cho an ninh" 
vao tháng 9/1939, k& an 5 näm tü, li.ru dày tai  các nhà tü Hôa Lô - Ha Ni và 
San La, Hôa Blnh, trong lao tü dôc ác cüa b9n thrc dan, bi djch tra tAn dã man, 
dng chi vn luôn luôn nêu cao khI ti& cüa nguai cong  san, kiên cx&ng, bAt 
khuAt, dung cam dAn tranh lam thAt bai  moi am mmi cüa djch, bin nhà tü thành 
truang hQc cách mng, thành nai dào tao  can b cüa Dãng, thithng xuyên t 
chüc hoc tp chmnh trj, l lun cách mng, dng viên ban  tü gilt vltng tinh thAn 
chin dAu. Dng chI nói "Ngw&i cách mang Mt /g' a dáu, trong hoàn cánh nào 
cüngphái chám lo vic hQc tap d náng cao trInh d3, cng hiln dwctc nhiu hon 
cho phong trào ". Trong thi kS' hoat dng bI met, tng chI dA 3 lAn bj djch bit, 
hai lAn bj kt an, nhQng näm hxu dày, kh sai khc nghit trong nhà tü dA tôi 
luyn trong Ding chI Lê Düc ThQ chI cách mng bAt khuAt và lông kiên trung 
v&i Dâng, vài T quôc và Nhân dan. 

Näm 1944, ht han  tü, Dng chi d.rqc Dáng phân cong v hoat  dng a 
An toàn khu (ATK) cüa Trung uang, phii trách cong tác dam bão bI met, an 
toàn cho ATK. Dng chI dâ có mt s dóng gop tai  Hi nghj ma rng Ban 
Ththng vi Trung uang Dáng dêm 09/3/1945 d ra chü truang phát dng cao 
trào each mng di tai Tng khâi nghTa giành thAng lçii. Tháng 8/1945, Hi 
nghj toàn quc cüa Dàng hQp a Tan Trào (San Duang, Tuyên Quang) quyêt 
djnh phát dng Ting khai nghia giành chInh quyn trong câ rnrôc truâc khi 
quân dng minh vào Dông Duong, tai  Hi nghj Dng chI ducic cr vao 
Thu&ng vii Trung uang Dãng, trVc tip tham gia cüng tp th Ban ChAp hành 
Trung ucrng, dung d&u là Chü tjch H Chi Minh, phát dng và lânh dao  cuc 
Tng khâi nghia Tháng Tam nãm 1945 giành thAng lçii; xóa bô ách áp büc, 
bóc 1t cüa ch d phong kin, thirc dan; 1p nên nhà nuâc Vit Nam dan chü 
cong hôa, ma ra k' nguyen mam trong ljch sü ni.râc ta: KS'  nguyen dc 1p dan 
tc và chü nghia xa hi. 

Khi nithc nhà mOi giành duçic dc lip,  Dng chI duçc Dãng giao phii 
trách cong tác t chüc Dàng; cüng vai mt s dng chI lAnh dan  khác cüa Dâng 
có cong lan trong vic giüp Trung uang b trI, phát trin hrc lucing Dàng, doàn 
th& xây drng, cüng c chInh quyn cách mng. Trong nhlrng diu kin hét süc 
khó khAn, phuc tap, vlra chng thu trong, vira chng gic ngoài, Dng chI dä 
chi dao  tt cong tác bão v chInh quyn, gilt vltng và phát huy thng lçvi cüa 
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cách mng, kjp thii chuAn bj cho dt nuôc buàc vào cuôc kháng chin toàn 
qu& chông thirc dan Pháp xâm krçic. 

2. Dng c/il Lê Dác Th9 là in(t Irong nhfrng dng c/il lan/i dzo có cong 
lao 1ôn trong sy nghiêp giãi phóng nzicn Nw,,, lhJng nhtt dat nwóc và tI,rc 
lziii nghia vu quJc il cao cã càa Bang, N/ia mthc và N/ian dan 

Näm 1948, dng chI ducvc cü thay mt Trung uang Dãng trong Doàn dai 
biu Dâng và ChInh phil vào min Nam truc tip lAnh dao cuc kháng chiên 
cüa nhân dan NamBô. Duçvc giao tr9ng trách Phó BI thu Xü üy Nam Bô (näm 
1949) và sau do lam TruOng Ban T chüc Trung uang Cic min Nam (tü 1949 
- 1954); Dng chI luôn hiu rô vai trO cüa cong tác can b trong sr nghip cách 
mang cüa Dâng. Ngay sau khi t(yi can cü cCia Xü üy Nam B) ô Dng Tháp 
Mu&i, ding chI Lé Düc Thç dâ cilng Thi.r&ng vi XCr üy chäm lo Xây dirng kiin 
toàn b may lAnh do, chi dao cüa Xü üy, cilng c và thành 1p mOi các ban 
chuyên môn, nhu: Ban T chrc, Ban Dan 4n, Ban Cong 4n, Nông 4n, 
Thanh vn, Ton giáo, Hoa 4n, Kh me van...; cü nhiu can b cüa Xü üy tnjc 
tip xu6ng các Khu, Tinh d nm rö tInh hInh và chi dao  phong trào; dam bão 
giü mi lien h trrc tip và thông sut vOi Thuing vii Trung uang Dâng và 
Bác H& Sau khi r&i khOi can cü cüa Xü üy Nam Bô tü Dng Tháp Mt.thi 
xu6ng min Tây Nam B, Dng chi chü dng dt v.n d vài Thu&ng vi Xir üy 
xây d%rng Trithng Trueing Chinh, m& lap hun 1uyn, bi duOng, nâng cao trInh 
do cüa can b Tinh, Khu và là mt trong nhUng giâng viên chü yu cüa các lap 
hun 1uyn, gop phn xay dtrng di ngü can b Nam Bô vüa có trmnh dO 1 lun 
chInh trj, vüa cO tlnrc tin du tranh cách mng. Nhi dO, các hoat dông chi d?o 
cüa Dãng có sr thng nht, thông su&, cht chê, hiu qua, gop phn thra cuc 
kháng chin cila Nhãn dan Nam B) phát trin, giành thrçic nh&ng thäng lçii ye 
yang, xirng dáng vôi danh hiu ye yang "Thành dng To quôc". 

Sau Hôi nghj Gia-ne-vcy 1954, Dng chI Lê Dfrc Th9 &rçvc diu ra mien 
Bc cong tác và di.rçrc bi sung vào B ChInh trj (cu& nàm 1955), duçic B 
ChInh trj phân cong lam Tru?ing Ban To chirc Trung uang (nãm 1956). 

DirOi sr chi dao cüa B ChInh trj và trrc tip cüa dng chI Lê Durc ThQ, 
Ban T chüc Trung iiang dä t ch(rc thành cong Hi nghj toàn quc v Cong 
tác t chüc cüa Dãng. Hi nghj dâ phân tIch sâu sc tInh hInh cong tác t 
chüc, xác djnh chuyn huang cOng tác t chüc và can bô theo yêu cu cách 
mng: Xây drng ChU nghia xa hi a Min Bc, du tranh chng d qu6c M, 
giãi phOng Min Nam th6ng nht nuOc nhà. Trong bM cành tInh hInh nhim 
vi và yeu cu mài cüa each mng, cüng vâi các dng chI trong BO ChInh tr 
và tp th Ban Chap hãnh Trung uang, ding chI Lé Due ThQ dA tap trung süc 
lirc, tn tu vào vic xây dirng, kiên toàn b may lânh dao  cüa Dâng; xây 
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drng, quãn 1 và b trI di ngü can b lânh dao  cp cao, dáp üng yêu cu, 
nhim vi cách mng a cà hai min Nam - Bc. 

Ti Dti hi III cüa Dáng, Dng chI thay mt Ban Chap hãnh Trung rang 
Dàng trInh bay Báo cáo v& xây dirng Dâng và sra dôi Diêu 1 Dâng nãm 1951. 
Báo cáo xây dung Dãng và Diu 1 Dãng thông qua ti Di hi Dâng 1n thu iii 
(nam 1960) xác djnh nn tang tu tuông cüa Dáng là chü nghia Mac - Lenin, 
ghi nhn mt btràc phát trin cüa Dâng ta trong cong tác xãy dmg Dãng. Dng 
chI rt quan tam dn cOng tác tng k& thic tin và nghiên cuu 1 1un, nghiên 
ctru ljch sCr Dáng. Dc bit, trén cuong vj là Truâng Tiu ban nhân sr (Dii hi 
III dn Dai hi IV), Dng chI dA có nhiu dóng gop giñp Bô ChInh tn chu.n bj 
tot vic bâu Ban Chap hành Trung uclng, B ChInh trj, Ban BI thu tai Dai hi. 

Trên cuang vj là nguai dung du Ban T chüc Trung hang, ding chI 
Lê Düc Tho luôn nhc nhà và yêu cu can bO lam cong tác t chüc phài di 
sâu tim hiu, nghiên cüu tt'rng can b thuc trách nhim quãn 1, hiu rô trInh 
d, nãng hrc, phm chAt dio düc can b thông qua vic thrc hin nhim vi 
chInh trj cüa Dáng và Nhà nrnrc, trên co sc do tham muu cho länh dao  cAt 
nh&c, diu dông can b cho diing ngu1i, dung vic. Dng chI nh&c nhô can b 
t chüc phái trung thrc, cong tam, khách quan, không ducvc cy quyn th, 
không long quyn. Ghi nhn cOng lao to l&n cüa dng chI Lê DCrc Thç dôi vji 
cong tác t chüc, Dàng ta khng djnh "Trong nhiu näm phii trách cong tác th 
chuc can b cüa Dãng, là lTnh virc cong tác rAt khó khan, phuc tap, Ding chI 
da d lal  cho chng ta nhiu bài hQc kinh nghim b Ich d6i vai cong cuc 
di m&i hin nay". 

Näm 1967, dng chI duqc cü vào Quân üy Trung i.rang. Sau cuc Tang 
tin cOng Tt Mu Than 1968, duqc B Chinh tn cr vào min Nam lam Phó BI 
thu Trung uang Cic min Nam. Tir tháng 5/1968, dng chI lam c vAn dc bit 
cüa Doàn dai  biu ChInh phU Vit Nam Dan chü cong  hOa  tai  Hi nghj Paris, 
trrc tip dam phán vài M5 v vic chAm dfrt chin tranh, 1p 1i hOa bInh a 

Vit Nam. Vài bàn linh cüa mt nhà chInh trj già dn, bang tài trI, sr khôn 
khéo, linh hoat, sang tao  trong trng phh.rang an cii th, dng chI dä thrc hin 
phuong chãm kiên trI dAu tranh, giành thAng lqi tüng buóc, tin tôi giành thng 
lqi cu61 cüng. Dng chI là ngirai gop phAn to lan vào vic buc Hoa KS'  phái 
k k& Hip djnh Pa-ri, chAm dfrt chin tranh, 1p lai  hOa bInh a Vit Nam. 

Trén cuang vj là dai  din cüa B Chmnh trj chi do cuc Tng tin cOng, 
ni dy müa Xuân 1975 và tham gia chi dao chin djch H ChI Minh ljch su, 

dng chI dã gop phAn quan trQng, cüng quãn và dan cá nixâc thirc hin trQn vçn 
mong uâc cüa Bác H: "Dánh cho M cut, dánh cho ngliy nhào", giãi phóng 
niin Nam, thng nhAt T quc. Dii vâi six nghip cách mng quc t, dng chI 

Diu vn cCrn Ban Chap hành Trung trang Dáng do T6ng Bi thu Nguyn Van Linh dQC tai L tang dng chi Lê Dic Tho, 
ngày )7/IO/I99O 
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Lé Due Th9 dâ có nhiu ctóng gOp lan lao trong vic üng h, giüp d nhân dan 
Campuehia thoát khOi hoa diet chüng do ch dO Kho-me DO gay ra, thirc hin 
nghia vi quc t cao cá cüa Dãng, Nha nu&c và Nhãn dan ta. 

3. Dông chILe Dác Th9 là mjit n/ia ldnh dçzo có Iài nâng v nhiêu mt 

Dng chI Lê Dirc Th9 là mOt  trong nhing nhà länh ctao tin b&, tiêu biu 
eOa Dàng và Nba nuâc ta, có dóng gop quan tr9ng vào sr nghip each mng cOa 
Dâng và dan tOe trén nhiu mt. 

Cong tác t chüc cOa Dãng là sr nghip hu nhu su& cá cuOc dai hoat 
dng each mng cOa dng chI Lê Due Thç. Trong lao tà ô Con Dâo, HOa BInh, 
hay sau khi ra tà tra v hoat dng & ATK, khi cong tác & Min Nam, khi tham 
gia Bô ChInh tn, dng chI du ducie Dãng và Bác H tin thim giao phi trách 
cong tác t chüc cüa Dâng. Trên ctrcing vj üy viên Bô ChInh trj, BI thu Trung 
uang Dãng, Tru&ng Ban T chüc Trung ining, dng chi dã trirc tip chi dao 
cong tác nghién ciru, biên soan dir tháo các van kin tir Dai hOi III dn Dai hOi 
VI cOa Bang. Vâi nhim vlsi duçic giao phii trách v cong tác xây dirng Bang và 
cong tác t chüe, dng chi Lê Due ThQ dâ gop phAn vào vic phát triên 1) lun 
v xây drng Bang cOa mOt  Dãng cm quyn, dixa dt nu&c di len ehü nghia xã 
hOi. Dng chI là ngu&i trirc tip clii dao  xây drng Tap clii Xây dmg Dáng và có 
nhiu bài vit sâu sc v cong tác ti chüc cOa Bang duorc dông dáo can bO,  dãng 
viên quan tam nghiên cuu và 4n diing. 

Trong cuOc  du tranh trén mt trn ngoi giao, vôi cirong vi C6 v.n dc 
bit cüa Doãn dai  biu ChInh phO ta, dng chI Lé Due Th9 dã the hin nàng lirc 
cüa mOt  nhà ngoi giao tài ba, nhà thi.rong thuy& cO tAm nhIn chin lirçic, khôn 
khéo, t'vra dánh vua dam", kién quyt v nguyen täc, linh hoat ye sách luoc. 
Trong các cuOc  dam phán trirc tip cOng khai và nOi chuyn v&i dai  din ChInh 
phO M, dng chI cia chO dng tin cong ngoi giao dn cüng v&i M kéo dài 
trong hcm 5 näm tai  Thu do Paris, cia lam thAt bai  mçi am mini và phá san mc)i 
con bài ngoai giao cOa M, thirc hin dung l&i dy cüa ChO tich  H ChI Minh 
"dánh eho M cut". Th&ng lqi cüa each mng nu&c ta tai HOi nghj Paris v chAm 
dCrt chiên tranh, 1p lai  hOa bInh & Vit Nam là thäng lçii cüa trI tue,  thãng lçñ 
cOa chinh nghia, thing lçii cüa mOt  dan  tOe  anh hung, dithi sr lãnh dao  cOa Bang 
chân chInh eO du?mg l& chInh trj dáng dAn, sang tao,  trong chin thAng nay có 
dóng gop quan tr9ng cüa dng chI Lê Due Th9. Nh&ng hoat dng ngoai giao cüa 
dng chI Lé Due ThQ tai HOi nghj Paris dA d 'ai mOt s bài h9c kinh nghim 
qu cho nn ngoi giao Vit Nam. 

Trong cuOc  hành trInh qua các th&i k' ljch scr cOa each mng, dü rat bn 
rOn vài cOng vic cüa Dâng, dng chI Lé Due Th9 vn dành th&i gian lam tha 
ghi lai  nh&ng suy nghi, cam xüc cüa mInh. Là ngu&i chin si each mng yêu 
tho và lam thi ngay tir khi bithc vao d&i hoat dOng  each mang, bj giam cam 
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trong ngi1c tü d quc, trong hai cuc kháng chin chng Pháp và ch6ng M5 
cüu nu&c, trong hãnh trInh cong tác tr BAc vào Nam, ten các vüng biên giâi, 
dng chI Lê Düc Thç dã sang tác nhiu bài tho có giá trj, duqc tp hcip in trong 
hai tp tho: "Trên nhüng nêo &ring" và "Nht k du&ng ra tin tuyn". NhUng 
sang tác cüa Dng chI vera giàu cht thrc t, có tInh thii sr sâu sac, vüa chtra 
chan tInh cam cách mng, thit tha yêu ctii, yêu ngtthi; nhiu tác phm n chira 
tInh cam, suy nghi sâu sc và chãn thành cüa mt nhà tu tu&ng, mt nhà hoat 
dng chinh trj tài nang, nhà ngoai giao bàn linh, mt chin si cong  san kiên 
trung trng vào sinh ra tr trên khp néo du?ing cách mng. Tho Lé Dirc ThQ 
nng tInh non nuóc, nng nghia vói dng chI, dng bào, thüy chung vâi Dâng, 
vâi cách mng và dng cam vâi các chin si b di. Trong do nhiu bài tho CO 
giá trj trong nn th ca cách mng Vit Nam, dâ duçic dng bào và chin si 
chuyn tay nhau dcc, chép vào s tay, mang theo trong hành trang chin du, 
cong tác nhix "Lông xuân chin sF', "i' xuân", "Li anh dan", "Dim tlja", 
"Thäm anh", "Anh chin si an ninh ", "TInh Mien - Vit". 

Trong su& cuc d&i hot dng cách mng, dng chI Lê Düc Th dA 
dem ht tam süc, tài nAng và trI tu cüa mInh cng hin cho sir nghip cách 
mng ye yang cüa Dãng và cüa dan tc. Dng chI là nhà IAnh dao  tài nãng cüa 
Dãng vâi nhUng phm chAt ni bit: Sr k& hçip chat chë giüa lAnh dao  ctix&ng 
li vôi chi ctao và t chüc ci,i th; gifta tInh kiên djnh v nguyen tc vói tInh 
sang to và tinh thAn di mài trong hành dng; giüa l lun vci thirc tin; 
giia l&i nOi va vic lam. Ding chI xirng dáng là "met trong nhüng hc trô 
xuAt sc cüa Chü tjch H ChI Minh vi dai",  và xüng dáng vài nhng "cong 
trng to lan vi Dãng, vi Dan" ma Dai  hi toãn quc lAn thu VI cüa Dâng cia 
tuyên duang. TAm guang v lông trung thành tn tiy vâi T quc, vói Dâng và 
Nhãn dan, tinh thAn cách mng dfing cam, kiên ctrang, bAt khuAt, düc tInh cAn, 
kim, hem, chinh và tInh thucing di vol can bô cüa dng chI Lê Düc Th duqc 
toàn Dãng, toàn dan và toàn quail ta yêu thirong và kInh trQng. 

BAN TUYEN GIAo TRUNG UCNG 
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