BE CU'NG TUYEN TRUYEN K'( NIM
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(19/5/1890 — 19/5/2020)
I. KHAI QUAT THAN THE
CifU TJCH nO CIII MINI!

vA

SI)' NGHIV CACH MJNG CUA

1. Than th và thu& thiu thôi cüa Chü tjch H ChI Minh trithc khi ra
di tim dirô'ng cfru nithc
Chü tjch H Clii Minh (lüc nhó ten là Nguyk Sinh Cung, lan len di hçc ly
ten là Nguyn Tt Thãnh, ho.t dng cách mng 1y ten là Nguyn Ai Quôc) sinh
ngày 19/5/1890 trong mt gia dInh nhà nho yêu rnthc, tai lang Hoàng Trà, xä
Chung Cir, tng Lam Thjnh, nay thuc xã Kim Lien, huyn Nam Dan, tinh Ngh
An. Than phi là Nguyn Sinh S.c, than mu là Hoàng Thj Loan.
Tü lüc sinh ra dn 5 tui, Nguyn Sinh Cung sng trong sir chm soc dy tInh
thi.rcrng yêu cüa gia dmnh, dc bit là ông bà ngoi. Näm 1895, Nguyn Sinh Cung
theo gia dInh vào sang & Hut. Du näm 1901, sau khi than mu qua d&i, Ngu&i
theo cha tr& v Ngh An, ri ly ten là Nguyn T.t Thãnh, tIch circ h9c chi Han và
con theo cha di mt s nai, h9c them nhiu diu. Nàm 1906, Nguyn Tt Thành
theo cha vào Hut, thO'i gian du hçc tru&ng Pháp - Vit, sau hçc tru&ng Quôc hçc
Hu. Tháng 6/1909, Nguyn Tt Thãnh theo cha vào BInh Djnh, tháng 8/19 10 vào
Phan Thit, BInh Thun lam giáo viên trix&ng Dic Thanh. Tháng 02/1911, Nguyn
T.t Thành vào Sài GOn.
2. Qua trInh hot dng cách mng
2.1. Giai doznl9ll - 1920
Sinh ra và lón len trong mt gia dmnh nhà nho yêu nithc, & mt lang quê giàu
truyn thng lch sir, vn hóa và each mng; chi'rng kin cãnh nixâc mt nhà tan,
Ngu&i dã s&m hun diic chI và khát vçng cháy bong giành dc 1p tr do cho dan,
cho nuâc. Ngày 5/6/1911 vâi ten gçi m&i là Van Ba, Ngithi dã len tâu Amiran
Latusci Tcxrêvin, r&i bn cãng Nhà Rng di Mac xây (Pháp).
T'r nàm 1912 -1917, Nguyn T.t Thành di qua mt s nu&c châu Phi, châu
M5. GiIa nm 1913, Nguñ dn ni.r&c Anh, tham gia nhiu hoat dung, cuôi nm
1917 Ngi.thi m&i trô li nuOc Pháp.
Dãu nAm 1919, Nguyn T.t Thành tham gia Dàng Xä hi Pháp, tháng 6/19 19
thay mt Hi nhfrng ngizäi yêu nuâc Vit Nam ti Pháp gui ban yêu sách gôm 08
ten Nguyn Ai Quôc) t&i 1Ii nghj các nuàc dê quôc hQp & Véc-xây
dim
(Pháp), dôi chinh phü các nuâc hçp HQi ngh phâi thüa nhn các quyên tir do, dan
chü va quyn bmnh dig cUa dan tc Vit Nam.
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Tháng 7/1920, Nguyn Ai Qu& d9c dixçic Lu.n cucing cüa Lenin v v.n d
dan toe và thuc dia.
Tháng 12/1920, Nguyn Al Qu& tham gia Dai hi Dãng Xâ hi Pháp. Tai
day Ngu?L1i dâ bô phiu tan thành Qu& t ifi và tham gia thành 1p Dàng Cong san
Pháp, trã thành ngu&i Cong san du tiên cfia Vit Nam.
2.2. Giai dozn 1921 - 1930
Tir nm 1921 dn tháng 6/1923, Nguyn Ai Quc tham gia nhiu hoat dng:
thành l.p Hi Lien hip các dan tc thuc dja, dir D.i hi lan thu I và lan thCr II cüa
Dãng Cong san Pháp, sinh hoat trong Câu 1c b Phôbua, lam Chü nhim kiêm chü
bit Báo Ngu?ñ cling kh&..
Ngày 13/6/1923, Ngithi thi nrn9c Pháp di Dirc và dn thành ph
Xanhpêtécbua (Lien Xô) ngày 3 0/6/1923.
Tü tháng 7/1923 dn tháng 10/1924, Nguyn Al Quc tIch crc hoat dng
trong phong trào cong san quc t& b sung và phát trin 1 1un v cách mng thuc
dja. Ngui hoat dng trong Quôc té Nông dan; tham dir Dai hi II Quoc tê Cong hi
do, Dai hOi Quc t Cong san Thanh niên; tip tiic viêt nhiêu sách báo tuyên truyn
cách mng, hoãn thành tác phm Bàn an ch d thirc dan Pháp; hçc tp tai trithng
Dai h9c phi.rcing Dông; tham gia Dai hi l.n thu v Quôc tê Cong san và duçic clii
djnh là can b Ban phuung Dông Quc tê Cong san.
Tháng 11/1924, Nguyn Ai Quc rM Lien Xô v Quàng Châu (Trung Quc).
Tháng 6/1925, Ngthi thành 1p Hi Vit Nam each mng Thanh niên, trirc tip ma
các l&p hun luyn can b, ra Báo Thanh niên (1925), tx báo cách mng dâu tiên cüa
Vit Nam nhim truyn bá chü nghia Mac - Lenin ye Vit Nam, chuan bj cho vic
thành l.p Dàng Cong san Vit Nam. Các bài giàng cña Nguyn Al Quôc dixçic tp
hqp và in thãnh tác phm Dithng Cách mnh, duqc xut bàn vào näm 1927.
He nm 1927, Nguyn Ai Quc thi Trung Quc di Lien Xô, sau do di Düc
(thá.ng 11/1927) ri bI m.t sang Pháp, den nilóc Bi dr cuc hçp cüa Dai hi dng
lien doàn chng d quc (tháng 12/1927), ri quay lai Dirc, di Thiiy S5 sang Italia.
Tháng 7/1928, Nguyk Ai Quc tói Xiêm (Thai Lan), ri tr& 'ai Trung Quc vào
cui nám 1929.
Tü ngày 06/1 dn ngày 07/2/1930 ti Ciru Long Htrcing Càng, Trung Quc),
Nguyn Al Quc chü trI Hi nghj hçip nht các t chuc cong san, thành 1p Dàng
Cong san Vit Nam.
2.3. Giai doqn 1930 - 1945
Tir nm 1930 dn nãm 1941, tuy hot dng & rnthc ngoài nhung Nguyn Ai Quc
vn chi dao sátsao phong trào cách mng trong rnxâc. Tháng 6/193 1, Ngi.r&i bj nhà
cm quyn Anh b.t giam a Hng Kong. Cui nm 1932, Ngr&i ducic trà tçr do, sau
do dn Lien Xô hçc tai tnthng Quéc t Lenin.
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Tháng 10/193 8, Ngithi thi Lien Xô dn Dién An (Trung Quc) lam vic t.i
B clii huy Bat i quãn, sau do b&t lien 1c vOi t chüc Dãng, chun bj v nithc trçic
tip chi d.o cách mng Vit Nam.
Ngày 28/1/1941, sau hcin 30 nm xa T quc, Nguyn Ai Qu& trâ v nuc
(tai ct mc 108 thuc xã Trithng Ha, Ha Quáng, Cao B.ng).
Ti'r ngày 10 dn ngày 19/5/1941, Nguyn Ai Qu& chü trI Hi ngh 1n thir VIII
cüa Trung rong Dãng Cong san Dông Duang ti Khui Nm (Pc Bó, Cao
B.ng). Hi nghj dã xác djnh duông 1i du tranh giâi phóng dan tc, chi do thành
1p M.t trn Vit Minh, sang l.p Báo Vit Nam Dc l.p, th chüc lirc lucrng vu
trang giài phóng, xây dimg can cir dja cách mng.
Tháng 8/1942, l.y ten là H CIiI Minh, Ngithi di din cho M.t trn Vit Minh
và Phán hi Vit Nam thuc Hip hi Qu& t chng xám hiçic sang Trung Quc
b.t lien 1.c vâi Dng minh, càng phi hcip hành dng chng phát xit trên chin
tril&ig Thai BInh Dixcrng. Ngu&i bj chInh quyn dja phuang cüa Tithng Gith Thach
b.t giam trong các nha lao ciia tinh Quãng Tây (Trung Quc). Trong thii gian bj
giam gi, Ngi.thi vit cun Nh.t k trong tü. Tháng 9/1943, Ngu?L1i dugc thà tr do.
Tháng 9/1944, H ChI Minh tr& v can cr Cao B.ng. Tháng 12/1944,
H ChI Minh chi thj thành l.p Di Vit Nam tuyên truy&n giài phóng quãn, tiên
than cüa Quâ.n di nhân dan Vit Nam.
Tháng 5/1945, H ChI Minh tir Cao B.ng v Thn Trào (Tuyên Quang). Ti
day theo d nghj cüa Ngthi, Hi nghj toàn qu& cüa Dãng và Dai hi Quoc dan dã
hçp quy& djnh Tng kh&i nghia. Dai hi Quc dan dã b.0 ra U' ban giài phóng
dan tc Vit Nam (thc ChInh phü lam thii) do H CM Minh lam Chü tch.
Tháng 8/1945, H CM Minh cng Trung uo'ng Dãng lành d.o nhân dan khth
nghia giành chInh quyn th.ng igi.
Ngày 02/9/1945 tai Quâng triRing Ba DInh, Ha Ni, Ngutii d9c Tuyên
ngôn dc l.p, khai sixth nu&c Vit Nam Dan chü Cong hôa (nay là Cong hOa xà
hi chü nghTa Vit Nam).
2.4. Giai doçzn 1945 - 1954
Nbffiig nam 1945 - 1946, Ngtthi càng Trung uang Dãng lânh 4o nhãn dan
xây drng và bào v chinh quyn each mng non tré, dôi phó vâi thu trong, gic
ngoài, dua cách mng Vit Nam vixçit qua tinh th "ngãn can treo sçii toe"; th chirc
Tng tuyn ci'r trong Ca ni.róc, bu Quc hi vâ thông qua Hin pháp dan chü dku
tiên cüa Vit Narn. Quc hQi khOa I (1946) dâ b.0 Ngixäi lim Chü tch nithc Vit
Nam Dan chü Cong hOa.
Ngày 02/03/1946, Chfnh phi'i Lien hip kháng chin dugc thành 1p do H
ChI Mmli lam Chü tch.
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Ngày 03/11/1946, Chü tjch H CM Minh duqc Quôc hi giao nhim viii
thành 1p ChInh phü mói do Ngthi lam Chü tjch nuic kiêm Thñ ti.râng Chinh phü
(tü tháng 11/1946 - dn tháng 9/1955) và kiêm B tru&ng B Ngoi giao.
Dai hi 1n thir II cüa Dãng (1951), Ngri duçc b.0 lam Chñ tjch Ban
Chip hành Trung i.rcing Dàng Lao dng Vit Nam. Dâi sir 1nh dao cüa Dâng và
Chü tjch H ChI Minh, nhân dan Vit Nam cia giành thng igi ye yang trong
cuc kháng chin chng thrc dan Pháp xâm li.rgc, ma dinh cao là Chin th.ng
Din Biên Phü nàm 1954 lung 1iy nm châu, ch.n dQng cija cu, duxa xnin Bc di
len xây dirng chiX nghia xã hi.
2.5. Giai ctozn 1954-1969
Sau chin thng Din Biên Phü, Hip djnh Gia-ne-vci dirgc k kt. Quãn Pháp
rut v nuâc, min B.c rnthc ta duge hoàn toàn giài phóng. Theo Hip djnh Gia-ne-vci,
sau 2 nm s t chirc Tng tuyn thong nhât nithc Vit Nam. Nhimg d quóc M
v&i d xãm hxgc Vit Nam ttr lâu, cia lçii ding ca hi, gt Pháp ra, nhãy vào t
chiic, cM huy nglly quyn, ngiy quãn tay sai, vin trçi kinh tê quãn sir, bin min
Nam thành thuc dja kiu mói, chia ct lâu dài nixâc ta. Ca dan tc ta lai bithc vào
cuc chin du chng xâm luçic mói. Tru&c b& cãnh do, Trung uong Dãng và Chü
tjch H CM Minh tip tic lãnh dao nhãn dan thrc hin dng thai hai nhim V11 chin
luge: Cách mng xa hi chü nghTa & min Bc và cách mng dan tc dan chU nhãn
dan & min Nam, thirc hin giài phóng min Nam, th6ng nht d.t nu6c.
Tháng 10 /1956, tai Hi nghj Trung ucxng Dâng m& rng ln thu X (khóa II),
Chü tjch H CM Minh dugc cü gift chtc Chü tjch Dãng.
Tai D.i hi l.n thu III cüa Dâng (1960), Ngi.thi duqc bu lai lam Chü tjch
Ban Chp hành Trung uang Dãng Lao dng Vit Nam. Quc hi khóa II, khóa ifi
bu Ngithi lam Chü tjch nu&c Vit Nam Dan chü Cong hOa, nay là rnthc Cong bOa
xA hi chü nghia Vit Nam.
Ciing v&i Ban Chp hãrth Trung uang Dâng, Chü tjch H CM Minh d ra
dux&ng 1i dung din, lânh do cuc kháng chin chng M' cl'ru nuóc và cong cuc
cái tao, xây d1rng chü nghia xâ hi & min B.c th.ng igi; dt nn móng và không
ngüng vun dp tInh hftu nghj gifta dan tc Vit Nam yâj cac d tc trên th giâi,
gifta Dáng Lao dng Vit Nam (nay là Dàng Cong san Vit Nam) vói các Dãng
Cong san và phong trâo cong nhãn quc th.
Ngày 02/9/1969, Chü tjch H CM Minh qua d&i là tn that vO cl'Ing Rrn lao.
Dng bào và chin si cà nithc ta thuong nhó Ngu&i khôn xiêt. Sir ra di cüa Ngix&i
d lai muon van tInh thucing yêu cho toan Dãng, toàn d tc Vit Nam và tIrth
doàn kt than ái v&i nhân dan tin b trên th gi&i.
ChiX tjch H CM Minh cia cng hin trçn d&i mInh cho sir nghip each mng
cüa Dãng ta, dan tc ta, than dan ta vàvl hOa binh, tin b xâ hi trên th gi&i.

Ngithi d trài qua mt cuc d&i oanh lit, day gian kh hy sinh, vô cüng cao
thuvng và phong phii, vô cüngtrong sang và dp dë. Cuc di và s11 nghip cách
mng vT d.i cüa Chü tjch H CM Minh mäi là tm guo'ng sang ngii cho l&p l&p the
•h nguài Vit Nam h9c tp và noi theo.
Ten tui và s11 nghip ciia Chü tjch H CM Minh s con mãi vài non song
dt nu&c, sng mäi trong lông mi cháng ta.
II. Cml TICH nO cm MENu — ANII IliJING GIAI PHONG DAN
TQC, LANH TV TIH1N TAI CUA BANG vA NBAN DAN, NHA VAN HOA
•KIT XIJAT CUA VIIT NAM, NGU'OI CIIEEN SI LOI LAC CUA PRONG
TRAO CONG SAN VA CONG NITAN QUOC TE
1. Chü tjch H ChI Minh - Anh hung giãi phóng dan tc
Chü tch H CM Minh sinh ra và ion len trong mt giai don ljch si d.y bi&i
dng cüa d.t nuOc. Nhiu cuc khOi nghia, du tranh anh dung, bat khuât giành
dc IQ.p dan tOc và thng nht T quc du ln lucrt tht bai, phong trào cüu nuOc
cUa nhãn dan ta d(rng tnr&c khing hoàng sâu s.c v du&ng ii. VOi khát v9ng cháy
bOng giành dc lip, t1r do cho dan, cho nithc, Ngui dã bôn ba kh.p nm châu bn
bin, vera lao dQng, h9c tap, vüa quan sat, nghiên cru l 1u.n và kinh nghim các
cuc cách mng din hInh trên th giOi, NguOi hiu rô cOi ngun nhQTlg kM dau
cüa than dan lao dng là 0 s,r ap büc, bóc lt cUa chü nghia tu bàn d quéc và hinh
thãnh nên thüc giai cp rô ret. Ngi.thi dã dn vOi Chü nghia Mác-Lênin, tip thu
the giOi quan, phucing pháp lun each mng khoa h9c cüa chü nghTa Mác-Lênin;
bng thiên tài trI tue, nhn thirc &ng xu th phát trin tt yu cüa ioài ngiiii và
tInh cht mOi cüa thii dai mO ra tr Cách mng tháng Mud Nga, NguOi dã tim thy
0 do nhftng vn d ccr bàn cüa dithng l& giái phóng dan tc g.n lin vth giãi phóng
giai c.p, giài phóng con nguOi; dc l.p dan tc g.n 1in vOi chü nghia xã hi.
•
VOi s1r ra d&i cua Dàng Cong san Vit Nam do NguOi sang i.p vào nm 1930,
cüng Cuong llnh chInh lij d.0 tiên cüa Dàng, duOng li cách mng Vit Nam dã co
bàn duqc hInh thành, con du&ng ciru nuOc ding d&i cüa Vit Nam d co bàn ducic
xác djnh. Diu nay không chi khai thông b tc trong du0ng léii giài phóng dan tc,
ma cOn giãi quyt diing d.n, sang to và lânh do thrc hin thng lcii các v.n d
trpng yu cüa cách mng Vit Nam.
DuOi sir lãnh dao cüa Dâng, dung du là Länh tii H CM Minh, nhãn dan
Vit Nam dã g&n k& thành mt kh6i, phát huy cao d src manh toàn dan tc, lam
nell thng lqi Cách m.ng tháng Tam näm 1945, l.t d ch d thçrc dan, phong
kin, 1p nên nuOc Vit Nam Dan chü Cong hOa - Nhà nuOc dan chü nhãn dan
&u tiên 0 Dông Nam A. Trong bàn Tuyên ngôn dc 1pd9c ngày 02/9/1945,
Chü tjch H CM Minh 1rinh trçng tuyén M trtthc quc dan, dng bào và toàn th
giOi: "NuOc Vit Nam có quyn huOng tr do và dc 1p và sr tht dã thành mQt
nuOc tx do dc lap".
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Ngay sau khi giânh dc lip, chunh quyn cách mn non trê cüa ta dirng tnthc
tinh th vô cing khó khn, Chü tjch H Clii Minh cmg toàn Dãrig dâ sang su6t d ra
du&ng 1& dung din, chèo lái con thuyn cách mng vixçit qua thác ghnh, bâo v
Dng va gi't vfrng climb quyn each mng. Trén ca s& ththng 1& khng chin "toàn
dan", "toàn din", "tnrèng ks", "dira vào sue minh là chInh" phát huy truyn thng
doan kt, yêu nuâc ciia toan dan tee, Chü tjch H CM Minh và Dãng ta d lnh dao
nhân dan 1n hrcit dánh bai mci am mru, k hoach xâm luge cüa ké thñ, dc bit là
thng lçri trong ChMn cuc Dông Xuãn 1953-1954 v&i dinh cao là ChMn th&ig ljch
sCr Din Biên PhU "lrng ly nàm châu, ch.n dng dja cu", buc thrc dan Pháp
phãi k Hip dnh Gio'-ne-va (nàm 1954), chm dirt cuOc chin tranh xãin hrçic
Vit Nam.
Vth tinh thn "thà hy sinh tt câ ehr nh.t djnh không chju mt nithc, nht
djnh không chju lam no l", "không eó gI qu5' hon. dc lip, tçr do"; thiie hin Di chác
thiêng liêng cüa Ngui; trên ca s& dithng 16i ding din, sang tao cüa Dãng, vâi sue
mnh thng hçTp cüa toãn dan tc kt hçxp vi sue mnh thi dai, quãn và dn ta dã in
1uçt dánh bi eác chi&i luçic chin tranh cua d qu6c M5, giài phóng hoân toàn min
Nam, thu giang son. v mt m&, hoan thành s1r nghip each mng giãi phóng dan
toe, xay dmg và bão v min Bc, dua cà nithc di len chü nghia xã hi.
Di theo eon duông each mng do Chü tjch Ho CM Minh vach ra; trong bt
cu hoàn eãnh nào, Dáng ta luôn kiên dinh mie tiêu dc 1p dan tQc gn 1in vâi
chñ nghia xã hi, 4n diing phát trin, sang tao chü nghTa Mae - Lenin, tix iir&ng
H ChI Minh, không ngrng nâng cao uy tIn, näng 1irc lânh dao và suc chin d.0 d
thirc hin th.ng lcii cong cuc di mói d.t nuc và hi nhp qu6c t. Nhflng thành
tim to 16n và có nghia lj.ch cüa dt nuâe sau gn 35 nàm di mâi và hi nhp
quc t là minh ehirng sinh dng khng djnh throng 1i lânh dao dung dn, sang
sut cüa Dãng; khng djnh sr dung dn v thrOng 1& each mng Vit Nam do
Chü tjch H ChI Minh vach ra; và ehInh trong qua trInh vn dng cüa each mng, tt.r
turOng, du'Ong li do ngày càng duçie b sung, phát trin và hoàn thin, trO thnh ngQn
duc soi thrOng cho each mng Vit Nam di tO thng lcii nay c1n thng lçii khác.
2. Chñ tjch H ChI Minh - Lânh tit thiên tài cüa Bang và nhân dan ta,
Ngirri là tm gtro'ng rnh rnirc v do dfrc cách mng, hêt lông, ht sfrc cng
hien, hy srnh vi s1r nghiçp cach mng cua Bang va dan t9c
Chü tjch H ChI Minb áã sang lip, lânh dao và rèn luyn Dang Cong san
Vit Nam, xây dung nn Cong hoà Dan ehii Vit Nam, xay dirng Mt trn Dan
tc thng nh.t Vit Nam, ti chuc và hun 1uyn eác lrc'lugng vu trang nbân dan
Vit Nam, NguOi d.t nn tang quan h vOi eáe dan tc trên th gi91. NguO'i dã cung
Dãng Cong san Vit Nam vn dimg, phát triên sang tao chu nghi'a Mac - Lenin vào
diu kin CiT th cüa nuOc ta. Chu nghTa Mac - Lethn, tur tuOng H CM Minh trO
thành nn tang tu tuOng cfia Dãng, soi thrOng eho sir nghi each rnng eüa Dãng

-
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và dan tc Vit Nam giânh duçic th.ng lçii ngày càng to l&n han. Nu&c ta tr mt xir
thuc da phong ldn, nghèo nan, l.c hu dã yuan len tr& thành nuâc dang phát
xã hi tip tiic phát trin, d?ii sng v3t cht
trin, có thu nhap trung bInh; vn
và tinh than cüa nhãn dan không ngüng ducic nãng cao; cong tác xây dirng Dâng và
h thng chinh trj ti'rng buâc hoàn thin; kh& dai doàn k& toàn dan tc duge c11ng
chii quyn duçc gift
c; chInh tn, xã hôi n dnh, qu& phông - an ninh, dc
vfrng; vj th và uy tIn cüa dt nu&c ngày càng duqc nâng cao trên tnrmg quc t.
fThng thu dông chI Tng BI thu, Chü tjch nithc Nguyn Phü Tr9ng nói: "Dat nuàc
ta chua bao gRi có thxçic co d, tim lirc, vj th và uy tIn thu ngày nay".
boa,

lap,

Dt nu&c phát tnin, than dan có cuc sang ngày càng .m no, hnh phüc, dâ
chirng tO, tu tu&ng, s11 nghip, dao dirc và phong cách cüa Chü tjch H CIiI Mmli là
tài san vô giá, là ng911 du& soi duing cho dan tc ta vthig buóc di t9i tuong lai.
Là Lânh tii then tài cüa Dãng và nhân dan ta nhimg Chü tjch H ChI không
bao gi coi minh dirng cao han nhan dan, không d ai sung bái cá nhán mInh, chi
tani nim su6t d?ñ là nguèd phiic vi1 trung thành và tn ty cüa than dan, "nhu mt
nguOi lInh yang mth lth quc dan ra mt trn". ONgu&i sr vi dai và cao Ca duçic
th hin thông qua nhthig diu ht sirc diii thung và giãn dj. Do không clii là biu
vi dan.
hin cüa dao dirc, 1i sang
con là phong cách qu.n ching, tr9ng
Sr giãn dj cüa H Clii Minh dã trâ thãnh mt biu tuçmg mang tam giá trj van hóa,
nhung li rt gn gUi vâi cuc s6ng cüa nhân d, lthin ai ci:ing có th h9c tp và
noi theo.
Va

ma

Cuc di cüa Nguii là biu tuqng cao dçp v chi khI each mng kiên cung,
than d tha thit, do dirc cn, kim,
tinh th.n dc 1p ttr chU, lông yêu nuâc,
hem, chIth, chI cong vô tu, tác phong khiêm tn, gián dj. NguOi dé 1i cho cháng
lông nhân h, môt tInh cam chan chüa yêu thuang, vi nuâc, vi din, vi
ta môt
Dàng; mt trI tu anh minh, mn tip; mt tm nhIn xa rng, sâu sac; mt mâu mirc
thyt v&i v each sng, cách ngbi, each vit, cách nOi, cách lam vio
yeu

thm

A

3. Cliii tbch Ho Chi Munh - Nha van hoa kiçt xuat cua Viçt Nam
V

A

Sir nghip van boa ion nht, quan tn9ng tht cUa ChU tjch H Clii Minh là dã
tim con duOng c1u nu&c dung d&n và lânh do thành cong sir nghip each mng
giài phóng dan tc, giành dc 1p tir do cho dt nuâc, h?nh phiic cho th d. Sir
nghip giài phóng dan tc do Chü tch H ChI Minh lânh dao dã dem li dja v
sir nghip nay cOn
x(rng dáng cho nn vAn hóa dan tc Vit Nam. Không clii
hóa th giOi, dA chi ra cho th dan các nuOc
có nghTa to iOn di vOi nn
tir do cho
thuc da con duOng dung len dp tan xiêng xIch no i, giãnh dc
d.t nuOc mInh, tr do gop phn vào vic xóa bO ch d thuc dja tren th giOi.
vay,

van

lap,

Chü tch H ChI Mith không chi gop ph.n to ra mt ch d mOi, mt th?i
dai mOi ma cOn t.o ra mt nn van hOa mOi tnong flch sà phát tnin cua d t
Vit Narn, gop phn to iOn vào sir phát tnin chung cUa van hóa than loi.
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Nhttng nàm tháng hot dng each mng, H Chi Minh dâ tip thu ch9n
trong do dc bit là
truyn thong van hóa dan tOe và tinh hoa vn hóa nhân
nhüng nguyen 1 co bàn cüa chü nghia Mac - Lenin phát trin thành nhCing giá tij
vn hóa mâi - vn hóa H Clii Minh. Tu tithng v vn boa cüa Chü tjch H Clii Minh
dã thm d.m trong di sng xâ hOi. Ngrn'i luôn nh.n rô v tn và nghia dc bit
quan trç)ng cüa vn hóa. Nguii clii rO: "Vn hóa soi du&ng qu& dan di". Cái c&
lôi trong tiz tithng vn hóa H Clii Minh là lông yêu rnthc, thuang dan, thixcng yêu
con ngi.thi, h& lông phng sir T quc, ph1ic vi nhãn dan. Ngithi d cao 1 tithng
efru nu&c, ci'ru dan, "T quc trén ht", "Dan tOe trên hk', "Không có gI qu hcTn
dôc l.p, tir do".

icc

loai,

V6i nhttng cng hin xu.t sc cho dan tOe Vit Nam vâ cho nhãn io?i tiên
bO trên th gith, nm 1987, T chác Giáo dic, Khoa hc và Vn hóa cüa Lien Hcp
quc (UNESCO) ra Nghj quy& 24C/1865 nhan kS' nim 100 näm Ngày sinh cüa
Chü tch H Ciii Minh (1990) ton vinh Ngrnñ là Anh hing giâi phóng dan tOe, Nhà
van hóa kit xut cüa Vit Nam. Day là vinh dir tr hào vô cüng 1&n lao cüa Dãng
Nhãn dãi ta.

va

• Chü tjch HI ChI Minh, Ngirôi chin si 1i 1c cüa phong trào cong san
va cong nhan quoc te
A

Chü tjch H ChI Mirth là biu tuqng cao dp cüa chü nghia yêu nuâc chân
chInh kt hqp nhun nhuyn vài chü nghI'a quc th vô san. Ngay tr khi dn v&i chü
nghia Mac - Lenin, ánh sang chân l cña thai d?i, thm lông cüa Nguii luôn hizàng
v nhân dan eác dan tOe bj áp b're, chMn du không mt mOi vi hôa bInh, dôc lap,
tr do, h?nh phrrc. Ngithi dã h& lông, ht sue xây drng sir doàn kk nh.t trI giUa các
Dàng COng san anh em trên co si chü nghTa Mac - Lenin và chü nghTa quc t vô
san trong sang, không ngirng vun d.p quan h gn bó, hihi ngh gitta các dan tOe
Dông Ducing, các nithc lang ging. Nguii dã có nhUng cng hin xu.t sc v l
1un each mng giâi phóng dan tOe thuOc dja djthi ánh sang cüa chü nghia Mac Lenin: Giành dOe 1p d tin len xây drng chü nghia xã hOi. Ngui dâ tim ra các
giài pháp d.0 tranh giái phóng loài ngithi. Dóng gop Ian rtht cüa H ChI Minh di
v&i thôi dai là tr xác djnh dung dn con drr&ng cfru nuóc cho dan tOe dn vic xác
djnh duçic mOt con du&ng, mOt hu&ng di và mOt phuang pháp d thüc tinh hang
tram triu ngu1i bj ap büc trong thuOc dja lac hu.
giâi quyt ding dn vn d "lam th nào d giái quyt các
H Clil Minh
H ChI Minh cia hoat dng không mt mOi d gn each mng
d tc thuOc
sang 1i nh'[tng giá trj tinh hoa cüa
Vit Nam vói each mng th gith, Nguii cia
dan tOe Vit Nam. Sir nghip cfru rnxâc eüa Ngithi cia xóa bô tt eã nh'ftng tüi
nhiic no 1 dè nng tren vai dn tOe ta. Trong gn mOt th ks', 1n du tiên trong ljch
s1r, duói sr t chuc và rèn 1uyn cUa Lanh t11 Nguyn Ai Que - H ChI Minh,
hinh thüc áp
Dàng COng san Vit Nam cia lânh do nhân dan ta xóa bó ducie
cia

cija".

lam

mci

büc, bóc lt và xây drng chü nghia xa hi trên phm vi câ nuâc. Nhffiig thng lçii
cüa sir nghip cách mng Vit Nam du&i sir lânh d.o cüa Lãnh ti H Clii Minh và
Dáng Cong san Vit Nam dâ c vii các dan tc bj áp birc, bóc lt trén toàn thá giói
d.0 tranh vi milc tiêu .cao Ca: Flôa binh, dc 1p dan tc, dan cliii và tiki. b cüa con
ngi.thi. Chinh vi 4y ma không clii nhán dan Vit Nam kInh yêu Chü tjch H Clil Minh
ma nhãn dan, bn be th giói cUng r.t yêu qu Ngui, dành cho Nguôi nhting tInh
cam trân tr9ng và t& dp nht. B?n be nàm châu khâm phic và coi H CM Minh là
"Länh ty cia thE gió'i thi' ha", "...cuc chiln dEu cia Ngw&i sê là Ic/rn chi nam cho
tEt cá các dan tc dang dEu tranh, cho thanh niên và cho các nhà ldnh dgo trên
toàn the' giái" (Bumêdiên, nguyen Chü tjch Hi dng Cách mng, Chü tjch Hi
dng B tnr&ng nithc Cong hôa dan chü và nhân dan Angiêri); "cuç5c dài Chi tjch
H ChI Minh là ngun cd vu dEi vái tEt cá chiê'n s9 dEu tranh cho ty do" (trIch din
vn ci'ia Chü tjch Ban lath dao phong trào nhãn dan giâi phóng Mg go la
Agôxtinhonêto); "Ten tui cilia Ddng chI Hd ChI Minh sê' rnâi mai gn ho vO'i nhi'ng
hành d5ng cao cá nhá't và nhtng u'àc mc' cao quj nhcit cia nhán loqi" (trIch din
vn cüa Uy ban toàn quc Dàng Cong san Mg).
ifi. HQC TP VA LAM TIIEO TIX TIX(1NG, DiO D15'C, PHONG
CACH CUA CifU T!CH HO CIII rsnNa
1. Tir ttr&ng, do dfrc, phong cách Ho ChI Minh
s, mt di san h& src qu báu, do là ttx tu&ng, dao due và phong each H CM Minh.
1.1. Tw twO'ng H ChIMinh
- Tu tu&ng H Clii Minh là mt h thng quan dim toàn din và sâu s.c v
nhüng vn d cc bàn cüa cách mng Vit Nam, là k& qua cüa sr vn ding và phát
trin sang tao chü nghia Mac - Lenin vào diu kin cii th cüa nuâc ta, k th1ra và
phát tri&i các giá trj truyn théng tat dçp cüa dan tc, tip thu van hoá nhãn loai.
- Tu tu&ng Ha CM Minh bao gam: Tu tu&ng v giài phóng dan tc, giài
phóng giai cap, giài phóng con ngui; ye dc 1p dan tc gn lien vâi chü nghia xà
hi, kt hqp sue mnh dan tc v&i sue mnh thôi dai; v süc mnh cüa nhân d, cüa
khai dai doàn kt dan tc; v quyn lam cliii eüa nhãn dan, xây d1mg Nhà nrnc that
sr cüa dan, do dan va vi dan; v chin tranh than dan, quc phOng toàn dan, an ninh
nhan dan, xây dirng içrc luçiñg vii trang nhàn dan; v phát trin kinh t và van hOa,
không ngüng nãng cao d?yi sang vat eh.t và tinh th.n cüa th dan; v dao düc each
mng, can, kim, hem, ehInh, clii cong vô tu; v chãm lo bai duông tha h each
mng cho dri sau, v xây dimg Dãng trong sach, vüng m?nh; can bO, dâng viên vCra
là ngu?i länh dao, vxa là ngiRii dytâ that trung thânh cüa nhàn d,...
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- Tu tu&ng H CM Minh là tài san tinh th.n vô giá, mãi mãi là ng9n duc
soi dr&ng cho cuQc du tranh vi dc 1p tr do, vi chü nghTa xã hi cüa nhãn dan
VietNam.
1.2. Dao dá'c Ha C'hIMinlz
- Tm guong dao di'rc phong cách H Clii Minh vô cüng trong sang và cao
thuçing, k& tinh cüa tinh hoa vn boa Vit Nam.
- Nhftng ni dung chü yu cüa dao düc H ChI Minh.
Mt là, trung v&i nithc, hilu v&i dan: Trung vth nixóc, hiu vói dan là diu
chü ch& cüa d.o düc cách mng. Trung vâi nuâc là trung thãnh vô hn vth sr
nghip dimg nuóc và git nuóc, du tranh giành dQc 1p dan tc và lam cho dt
rnr&c "sánh vai vâi các c1.rYng qu& nm châu". Hiu vâi dan phãi g.n bó vói dan,
gn dan, dra vào dan, l.y dan lam g&; phâi n.m vüng dan tInh, hMu rô dan tam,
quan tm câi thin dan sinh, nang cao dan trI, lam cho dan hiu rO trách nhim va
quyn lçii cüa nguài lam chü dt ni.râc.
Hai là, yêu thwing con ngw&i, so'ng có nghia, có tInh: Yêu thuang con ngithi
là phãi quan tam dn nh&ng ngithi lao dng bInh thx&ng, chim s dông trong xã
hi. Yêu thixang con ngi.r1i là phài lam mci vic ct vi con ngi.thi, vi mic tiêu "ai
cüng có corn an, áo m.c, ai cting dirge hçc hãnh", dam hy sinh, dam d&i than d
du tranh giãi phóng con ng'ithi; yêu thixang con ngrôi là phãi tin vào con nguôi.
V&i mInh thI cht chê, nghiêm khc, v&i nguthi thI d luqng, rng räi, nãng con
ng.r?i len, k câ vâi ngithi lm &thng, lac li, mc sai l.m, khuyt dim; yeu
thuang con ngu&i là giuip cho mi ngui ngày càng tin b, sng cao dçp hcm; yêu
thixang con ngu&i phâi thrc hin tr phê bInh, phê bInh chãn thành, giüp nhau sira
cha khuyt dim.
Ba là, ccn, kiçm, hem, chIn/i, c/il cong vO tw: Can, kim, hem, chInh là bn
dire tInh can có cüa con ngui, mang mt l tir nhiên, nhu trôi Co bn müa, dt có
bn phiwng và Nguii giài thIch cn kë, ciii th ni dung tmg khái nim.
là lao dng c.n cü, siêng näng; lao dng cO k ho.ch, sang tao, có
nang su,t cao; lao dng v6i tinh than tr hrc cánh sinh, không lix&i bing, không S'
lai, không dira dam.
+ Can

S

A

A

A

A

• A

A

S

A

A

• A

•

A

+ Kiçm la tiet kiçm sue lao dung, tiet kiçm thi gii, tiet kiçm tien cua dan,
cua ni.wc, cua ban than mrnh, tiet kiçm lit cai to den cai nho; khong xa xi, khong
hoang phi, không büa bäi, không phô tnrang, hInh thirc...
/

S

S

A

S

A

A

S

'

/

S

A

A

+ Liêm là luôn ton tr9ng giI gIn cüa cong và cüa dan, không xâm phm mt
dng xu, hat thóc cüa Nhà nuOc, cüa nhân dan; khOng tham dja vj, không tham tin
tài, không tham sung suâng, không tham tang bc mInh...
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+ ChInh là không tà, là thng th&n, dñng din. Di vth mInh không tir cao, tir
dai; dôi vri ngi.thi không njnh tren, khinh duói, không di tth, lüa l9c, luôn gift thai
d chãn thành, khiêm tn, doàn k&.
+ ChI cong vô tu là khi lam bt cir vic gI cüng düng nghi dn mmli trtxàc,
khi hu&ng thi thI mlnh nên di sau, lo truâc thiên ha, vui sau thiên ha.
+ Cn, kim, hem, chInh có quan h cht chê v&i nhau và vói chI cong vô
tu. Can, kim, hem, chInh s dn dn chI cong vô lix. Nguçic la, dä chI cong vO
tu, mt lông vi nuó'c, vI dan, vi Dãng thI nht djnh sê thrc hin dugc can, kim,
hem, chInh.
Bó'n là, có tinh thd'n qu6c te' trong sáng. Doàn kt quôc tê trong sang truâc
hêt là doàn kêt vói nhân dan lao dng các nucrc vi miic tiêu chung: Du tranh giâi
phóng con ngithi khöi ách áp büc, bóc let; do là tInh doàn kêt quôc tê gifta nhftng
nguii vô san toãn th giâi vi mt miic tiêu chung "ban phucing vô san dêu là anh
em". Sau do, doàn k& quc tê trong sang con là doàn kt quôc tê gän lien vth chü
ngbia yêu nithc. Chü nghia yeu nuóc chân chInh së dn dn chü nghTa quôc tê
trong sang.
Nguyen tc xay dmg và thirc hành dao düc, theo Chü tjchH CM Minh
&rçlc th hin & ba dim sau: Nói di dôi vi lam, phài nêu guong ye dao düc; xây
di dOi vri chng; phài tu di.rOng do dirc su& di.
1.3. Phong cách H ChIMinh
- Tü Dai hi V (1981) trâ v tri.thc, EMng ta thuOng dung khái nim "tác
phong" d nOi v "tác phong H Chü tjch". Tr Dai hi VI (1986), hal chft "tác
phong" dugc thay b.ng khái nim "phong cách" trong cim tr "tu ti.thng, dao due,
phong cách H CM Minh" d có th nói v nhftng d.c trung da dng, phong phü
khác trong hoat dng cüa Ngu&i.
Phong cách H ChI Minh là nói dn nhftng dc trung giá tn, mang d.m dâu
an HO ChI Minh, gn lin vâi nhân each trI tu 1i lac, daa due trong sang cüa
HO ChI Minh, vói tu cách là mt vi nhãn, mt nhà vn hóa kit xuât. Do là mt
phong cách vra dn tc vra hin dai, vüa khoa hçc vra each mng, vira cao cà vua
thi& thyc. Phong each H CM Mmli &rçlc th hin trong thçi linh vire song và boat
dng cüa Nguñ, tao thânh mt chinh th nht quán, có giá tn khoa hçc, dao dirc và
thâm m:
- Nhü'ng nç5i dung cha ylu ciaphong cách H ChI Minh
+ Phong cách tw duy: Phong cách tu duy khoa hpc, cách mng và hin dai;
phong cách tu duy dc 1p, tçr chü, sang tao. Do là phong each lix duy khOng giáo
diu, rap khuon, không vay muçin dp khuôn cua ngu&i khác, h& s'Crc tránh 161 cü,
du&ng môn, tx minh tIm tOi, suy nghI, truy den tn cüng ban cht cüa slx 4t, hin
tuçing d tim ra chãn l, phu hqp vâi nhu c.0 và diêu kin thirc tin; phong each lix
.duy hài boa, uyn chuyn, có l có tInh.
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vic: Khoa hçc, có k hoach, di mâi, sang tao, không
+ Phong cách
chp nhn 1i cii, báo thu.
lam

± Phong cách länh dgo. Tuân thñ nghiêm ng.t nguyen tc tp trung dan
chü, t.p th lânh dao, cá nhân phi trách; luôn nêu gtrcmg.
+ Phong cách diln dgt: Cách nói, cách vi& giãn dj, ci th, thiát thiic. Din
d.t ng&i gçn, cô dçng, ham sac, trong sang và sinh c1ng, Co luqng thông tin cao,
sinh dng, gkn gui vói each nghT ciia qun chüng, g.n vâi nhffiig hInh ãnh c th&
luôn luôn linh hoat, nht quán ma da dung.
nhn, ljch thip, không bao gi d.t
+ Phong cách z-ng xi: Khiêm tn,
trái lai luôn hOa
quan tam chu dáo dn nhiing
mInh cao hcin ngix?ii khác,
ngu&i chung quanh, chãn tInh, nng h.u, tr nhiên, 1mb hoat, chii dng, vui
hOa
nhâ, xóa nhOa mci khoãng cách.
nba

nba,

ma

ye,

+ Phong cách sinh hogt. Phong each sng cn kim, hem chInh, ton trçng
quy 1ut tr nhiên, gn bó vài thiên nhiên.
2. Tip ttzc dy mnh vic hc tp và
cách HI ChI Minh

lam

theo tir tirông, do dfrc, phong
..

.

, . .

2.1. Tuyt do,A.trung thanh vo'z 4ri ich cua dan 19c va gia: cap, kien ijnh
myc tiêu 1 twóng dç5c 41p dan 43c gin lin vói chü nghia xâ h3i trên co' th chá
- Lenin và 1w 1u'ông HEi GhIMinh
nghia
A

A

..

Mac

Dãng ta 1.y chü nghia Mác-Lênin. và tr ttrâng H CM Minh
nn tang tu
tu&ng và kim chi nam cho hành dng, phát huy truyn thng tht dçp cüa dan tc,
tip thu tinh hoa trI tu cüa nhãn i°ai, n.m vUng quy lust khách quan, xu th th&i
•
dai va thrc tien
dat nirac deX de ra Cucrng hnh chmh tn, dixang loi cach mng clung
din, phü hçip vOi nguyen vQng cüa nhãn dan.
lam

S

S

-

•

•S •

Hin nay, trong bi canE toàn cu hóa và hi nhp quc t ngày càng sâu
rng, cuc Cách mang Cong nghip 1.n tha tu clang din ra mnh me cüng v&i sr
phát trin biing n cüa Internet, các mng xâ hi toãn c.0 và nhttng vn d nay
sinh tü mt trái ciia kinh t thj truông; các th 1rc thu djch, phãn dng có nhiing
thu do?n mth chng phá E)ãng, Nba ntrâc và cong cuc diii mâi, Cong
chiêu
nghip hóa, hin dai hóa d.t nuOc. Ben c?nh nhiing kt qua dat &rçlc, vic bâo v
nn tang tu tu&ng ciia Dàng, d.0 tranh phán bác các quan dim sai trái, thu djch
üng di.rcrc yêu cu nhim vi trong tInh
chua
ciing cOn nhftng h?n ch, b.t
hmnh m&i. Trong bi cãnh do, dOi hói toàn Dãng, toân d, toàn quãn nhn thurc
ngày càng d.y dii han, sâu sc han nhftng ni dung ca bàn và giá tn to lan ciia chii
cho chii ngliTa Mac - Lenin, tii
nghia Mac - Lenin, tu Pthng H CM Minh;
tu&ng, do due, phong cách H CM Minh that sr trâ thành nn tang tinh thn vüng
iing
c.0
chic ciia däi sng xã hi, xây dmg van hOa, con nguäi Via Nam
thac,

cap,

clap

lam

clap

yeu
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phát trin bn vthig va báo v vctng ch.c T quc, vi mic tiêu dan giàu, fltrâc
mnh, dan chü, cong bng, van rninh.

2.2. Tang czthng xây dy'ng, chinh dán Dãng và h tluing chmnh tn frong
sich, vü'ng mçinh
Xây drng E)ãng trong sch, vüng mnh là nhan t quyt djnh tao nên nhOng
thng lqi to lrn, có nghia ljch sr cüa Cong cuc di mâi a Vit Nam han 3 thp
then qua. Thông qua xây dung Dãng và h th6ng chinh trj, Dàng ta tru&ng thành
han trong lânh dao s1r nghip cti mói, ngày càng nãng cao vai trô, vj th c.m
quyn và nàng lirc 1h d.o, thng c'tthng mi quan h g&n bó m.t thiêt vâi than
dan, khai dy tim nang sang tao, phát buy vai trô cüa nhân dan tham gia xây dirng
Dãng và quán ly" nhà nuóc, quán 1 xã hi.
Nghj quyt Trung uang 4 khóa XI và khóa XII v xây drng Dâng dã kh&ng
dinh, phài tin hành xây dirng, chinh dn E)áng vói tinh th.n tIch c1rc Va kiên
quy&, manh me, nhm tao ra mt bithc chuyn bin rô rt han nüa trên các mt,
ngan chn và d.y lüi tmnh trng suy thoái, cüng c sr kiên dnh v mic tiêu, 1
ti.thng cách mng; tang cu&ng sr thong nh.t chI và hành dng; cüng c t chüc
chat chê; tang cuông mi lien h mt thit vâi nhán dan; nãng cao näng lic lãnh
do và src chin d.0 cüa Dàng, coi day là vn d sng con cüa Dãng ta, chê d ta.
Phuang huOng chung cüa cong tác xây dirng, chinh dn Dàng hin nay là
phâi tip tc phát buy truyn thng t& dp, giü vftng và thng cithng bàn cht cách
mng và tInh tiên phong cüa Dãng, xây drng Dâng thrc sir trong sach, vüng manh
cà v chInh trj, tu tu&ng, dao dirc, t chüc, can b; tang cu0ng mi quan h mt
thMt vâi nhân dan, dira vào dan d xây dirng Dãng; nãng cao nàng lirc lãnh dao va
cam quyên cüa Dãng.
,
A
2.3. Tiep t,c phat huy y,chi,,khal, vpng, su'c mznh dcii. doan
ket loan dan

t3c kit hrp vói sic minh thôi dpi; dy manh cti môi sang 4z0, phát triên nhanh
và bn vfrng dtt nithc
Sue math cüa khi dai doàn kt toàn dan tc vn luôn là mt trong nhng
nguôn 1rc quan trong nht, rnanh me nht d toàn Dâng, toàn dan, toàn quân ta
vuçit qua mi khó khàn, thir thách, thiic hin thing igi s1r nghip di mai, phát trin
d.t nuóc.
D thrc hin th.ng lçii mvc tiêu phát trin d.t nuâc nhanh, bn vtrng, c.p üy
dãng, chInh quyn, doân th các cp cn phài quan tam, chàm lo báo v quyn và
igi Ich hçip pháp, chInE dáng cüa nhân dan; tang cu?mg giáo dc, bi duông 1'
tuâng cách mng; khai d.y mRnh me tinh th.n yeu nuâc, chI tr cithng dan tc,
khát v9ng phát trin và süc mnh dai doàn kt toàn dan tc; bi krOng sue dan;
nãng cao cht lucing ngun nhãn 1c, thu hut trçng dung nhân tài; thüc dy dôi m&i
sang tao, chuyn giao, ung ding và phát trin math khoa hçc - cong ng1i; xây
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dirng và phát buy giá trj, src m?nh con ngu&i Vit Nam; quãn 1 phát trin xA hi
bn v&ng, bào ctâm tin b và cong bng xã hi; chü dng và tIch circ hi nhp
quc t; thng cu&ng quc phông, an ninh bâo dam vffiig chc T qu& Vit Nam xa
hi chü nghia.

2.4. flip lye lhrc hin t6t CM thj 05-CT/TW cña B5 ChInh trj (khóa XII,);
daY minhphngào liii duayeunithc gop phân t chác lhành cong dcii hç3i
dang b9 cac cap lien 101 Dn h91 diz bieu loan quoc lan tiur XIII cua Dang
Cp üy, th chüc dàng, chinh quyn, doàn th các cp tip tiic d.y mnh bce
tp và lam theo tix tix&ng, do dirc, phong each H Chi Minh theo Chi thi 05CT/TW cüa B ChInh trj, coi do là cong vic quan tr9ng c.n trin khai thu&ng
xuyên; không ngi'rng nãng cao nhn thüc cho toàn th can b, dãng viên và nhãn
nghla, tác diing cüa phong trào thi dua yêu rnxâc; vn dng sang tao. và
dan v
thirc hin có hiu qua ti.r ttthng H CM Minh v thi dua yêu rnxâc; kjp th&i hra
chon, phát hin, bM dzOng các mô hInh dim, cách lam hay, sang tao, hiu qua,
thit thc trong các phong trào thi dua & dja bàn co s&; các gl.rcxng ngi.thi t&, vic,
t&, nhãn t mói trong các phong trào thi dua yêu nuàc d tuyên truyn dng viên,
c vu và nhãn rng, to sir lan tOa trong cong dng... Qua do, gop phn thirc hin
thing lçii Nghj quyt Di hi d.i biu toàn qu& l.n thu XII cüa Dã.ng; th chrc
thành cong dai hi dãng b các cp nhim k' 2020 - 2025 tin tth Dai hi dai biu
toàn quc 1n thu XIII cüa Dãngk
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