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KInh gui: U' ban nhân dan tinh
Can cir Nghj djnh s 91/2005/ND-CP ngày 11/7/2005 cüa ChInh phü v
vic ban hành Quy chê dt ten, dôi ten duàng, phô và cong trInh cong cong;
Can c1r Thông tu so 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 cüa B Van hóa
- Thông tin (nay là Bó Van hóa, The thao và Du ljch) hi.ràng dn thçrc hin mt s
diêu cUa Quy chê dtt ten, dôi ten ththng, phô và cong trInh cOng cong ban hành
kern theo Nghj djnh so 91/2005/ND-CP ngày 11/7/2005 cüa ChInh phü;
Thirc hin Cong van so 371/UBND-KGVX ngày 19/02/2020 cüa Uy ban
nhân dan tinh ye vic tiêp thu kiên, bô sung, hoàn chinh dir thào Ngân hang
ten du&ng phô, cOng trInh cOng cong trên dja bàn tinh,
Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch tip thu kin cüa Thu?mg trirc Tinh üy
ti Van bàn so 1 175-TB/TU ngày 11/02/2020 và Van bàn so 1987-CV/BTGTU
ngày 02/01/2020 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy, bô sung, hoàn chinh dir thào
Ngân hang ten du?mg phô, cOng trInh cong cong trên dja bàn tinh Tuyên Quang
(co dy' tháo Ngân hang ten du'ô'ng phó, cong trinh cOng cc5ng gzri kern theo).
S& Van hoá, Th thao và Du ljch kInh trInh
xét, ban hành./.
Noinhln:
- Nhi.r trên;
- Die Trân Ngcc Thixc - PCT UBND tinh,
Chü tjch Hi dng tu van;
- Länh dao Sâ;
- Luu VT, QLDSVH.

ban nhân dan tinh xem

GIAM DOC
Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch
vanhoattdl@tuyenquang
.gov.vn
Tỉnh Tuyên Quang
03-03-2020 10:17:41
+07:00

Au Thj Mai

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
TINH TUYEN QUANG
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
S:

/QD-UBND
DU THAO

Tuyên Quang, ngày tháiig nàrn 2020

Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch
vanhoattdl@tuyenquang
.gov.vn
Tỉnh Tuyên Quang
03-03-2020 10:18:05
+07:00

QUYET D4NH
Ban hành Ngãn hang ten dtrôrng, phô và cong trinh cOng cong
trên dja bàn tinh Tuyên Quang
UY BAN NHAN DAN T!NH TUYEN QUANG
Can ci'r Lut T chüc chInh quyn dja phng näm 2015;
Can cü Nghj djnh s 91/2005/ND-CP ngày 11/7/2005 cüa Chinh phü v
vic ban hành Quy chê dt ten, dôi ten du&ng, phô và cong trinh cong cong;
Can cur Thông tu s 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 cüa B tnràng
Bô Van hóa - Thông tin (nay là B Van hóa, The thao và Du ljch) huàng dn
thrc hin mt sO diêu cüa Quy chê dt ten, dôi ten duô'ng, phô và cOng trInh
cong cong ban hành kern theo Nghj djnh so 91/2005/ND-CP ngày 11/7/2005 cUa
ChInh phü;
Xét d nghj cüa Hi dng tu vn tinh v dt ten, di ten, dung ph và
cOng trInh cOng cng trên dja bàn tinh,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành Ngân hang ten &thng, ph và cOng trInh cOng cong trên
dja bàn tinh Tuyên Quang (co Ngân hang kern theo).
Diêu 2. Giao Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch chü trI, phi hçip vth các
co quan chüc nàng:
- T churc tuyên truyn, phô bin v giá trj, nghia cüa vic ban hành
Ngân hang ten dithng, phô vá cOng trInh cOng cong trén dja bàn tinh.
- Djnh k 02 nam mt lan to chüc sum tm, 1ira chçn ten d b sung vào
Ngân hang ten dung, phô và Cong trInh cong cong.
Các Sâ, ban, ngành, doàn th tinh; các t chüc, don vj và Uy ban nhân
dan các huyn, thành phô duçc giao nhim viii quân l các tuyên di.r?mg, phô,
cOng trInh cong cong có trách nhim nghiên curu, lira ch9n dü lieu trong Ngân
hang ten ththng, phô và cong trInh Cong cong cia duxçc Uy ban nhân dan tinh phê
duyt dê tiên hành dtt ten, dOi ten theo trInh tr, thu tVc quy djnh.

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu Ic k tü ngày k ban hành.
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giárn d& Sâ Van hóa, Th thao
và Du ljch tinh; Thành viên Hti dông tu van tinh ye dt ten, dôi ten duè'ng pho
và Cong trinh cOng cong tinh; Thu trithng các SO, Ban, ngành tinh; Chü tjch Uy
ban nhân dan các huyn, thành phô; các co quan, don vj có lien quan chju trách
nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
No'inhân:
- Bô VHTTDL;
- Thix&ig trirc Tinh üy;
- Thu&ng tri.rc HDND tinh;
Doàn DBQH tinh;
- Chil tich UBND tinh;
- Ban VHXH HDND tinh;
- Các PCT UBND tinh;
- Nhu Diêu 3; (thtrc hién)
- Các Phó CVP UBND tinh;
- CV: KGVX; QHDT&XD;KT;
- Lixu VT, KGVX.

(Báo cáo)

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

Phm Minh Huân
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NGAN HANG TEN DUNG, PHO vA CONG TRINH CONG CONG
TREN DA BÀN T!NH TUYEN QUANG
(Ban hành kern theo Quye't d/nh s /QD-UBND ngày / /2020 cia UBND tinh)

I. Miic dIch
1. Su'u trn, tp hçp có h thng, ngn gçn, ti.rang d& dy dü và khoa h9c
ye tiêu str (qué humg, than the, si.r nghip) cüa các danh nhân, ti.ró'ng linh, anh
hung là ngui con cüa Tuyên Quang, cüa dat nithc hoc diä song, cong hiên cho
tinh Tuyên Quang nói riêng và dan tc nói chung.
2. Tao sir thong nht, khoa hc trong cong tác dt và di ten ththng ph,
cOng trInh cong cong trên dja bàn tinh Tuyên Quang. Gop phân phic vi cOng
tác quãn l dO thj, quàn l hành chInh, tao diêu kin thun igi cho các to chuc,
cá nhân trong hoat dng kinh tê, van hóa, xã hôi.
3. Thông qua vic xây dirng và str diing Ngân hang ten diiông, phô và
cOng trInh cOng cong trong cOng tác dt và dOi ten du?mg phô, Cong trInh cong
cong gop phân tuyên truyén, giáo dc truyên thông ljch sü, van hóa, truyên
thông yéu nrnfic, lông tir hào dan tc cho can b, dãng viên và nhân dan các dan
tc tinh Tuyên Quang.
4. Dáp i'rng nguyen vQng chung cüa nhân dan trong tinh, gop phAn quan
trng xây dimg Tuyên Quang phát triên kinh té, van hóa - xã hi, on djnh ye
chInh trj, v&ng manh ye quôc phông an ninh.
III. Yêu câu
1. Dôi vói danh nhân
a) Là ngithi có nhttng dóng gop hn, tiêu biu trong các lTnh virc chInh trj,
quân sir, ngoi giao, kinh té, van boa, xã hi qua các thyi k ljch sü Vit Nam dé
'a cho the h sau nhung tác phâm, nhUng cong trInh kháo ciru, nhitng tu tllo'ng
cO giá trj khoa h9c và thirc tiên gop phân hInh thành truyên thông tot dçp cüa
Tuyên Quang và dat nuâc.
b) Là nhüng ngithi ducc nhân dan truyn tçing, ton vinh, thai phing tir dñ
nay di sang di khác vi nhiéu hInh thirc khác nhau.
c) Ton vinh nhUng ngu?i con u'u tü cOa vüng dt Tuyên Quang nói riêng
và dan tc nói chung dixçic ljch sir, dan tc, nhân dan ghi nhn và km danh.
2. Di vói dja danh
Là nhUng dja danh ljch sir, nhU'ng ten gçi âã trâ thành truyn thing trong
tiêm thüc cüa nhân dan.
3. Dôi vói su kiên
Các sr kin tiéu biêu ni bitt cüa tinh Tuyén Quang và cüa cà nuâc.
IV. Ngumn tu' 1iu
- Ljch s1r Vit Nam, tp I, Nhà Xuât bàn Khoa hçc Xà hi, Ha Nôi, 1971;
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- Nhu'ng si,r kin ljch sir Dáng tp 1, 2, 3, Nhà Xuât bàn Sir that näm 1976;
- Tü diM Bach khoa Vit Nam, Nba Xuât bàn Tir diM bach khoa, näm 2005;
- Ljch sà Dàng b tinh Tuyên Quang (1940-1975), Nhà xuât bàn Chinh trj
Quôc gia, nàm 2000;
- Ttir diên Van boa Vit Nam, Nlhà Xuât ban Van hóa - Thông tin, 1993;
- Dja chI Tuyên Quang, Nba XUtt bàn ChInh trj Quc gia, näm 2014.
- TrI thüc Vit Nam xila và nay, Nhà Xut ban Van boa - Thông tin, nam 2006.
V. Ni dung cüa Ngân hang ten thrà'ng, phô và cong trInh cong cong
chia lam hai phân
Phtn A: Di.thng, ph và cong trInh cOng cong da .uçlc dt ten trén dja bàn
tinh Tuyên Quang.
Phn B: Dü lieu Ngân hang ten ththng, ph và cOng trInh cong cong tinh
Tuyên Quang.
I. Danh tr có nghia tiêu biu và mt so dja danh tiêu biM cüa dt nithc.
II. Các sir kin lch sir, cách ming tiêu bi&i trong ljch sir Vit Nam.
III. Sir kin, dja danh trong th?yi k TiM khii nghia và kháng chiM chng
thirc dan Pháp.
IV. Các danh nhân, tuâng linh tiêu bi&i.
V. Anh hung içrc hrçng vu trang nhân dan, anh hung lao dng cüa tinh
Tuyên Quang.
VI. Các dng chI nguyen lãnh dao tinh Tuyên Quang qua các thiii kS'.
VII. Ten các tuyM ththng, ph hin dang có.
PHANA
BUNG, PHO VA CONG TRINH CONG CONG BA BIXC
DT TEN TREN B!A BAN TNH
I. Nhfrng cong trInh dã dirçrc dt ten trên dja bàn thành phô Tuyên
Quang (do thj 1oii III)
Ban hành kern theo Quyt djnh st 48/QD-UBND ngày 25/8/2006 cüa Uy
ban nhân dan tinh ye vic dt ten duO'ng, phô và các cOng trInh cOng cong trên
dja bàn Thj xã Tuyên Quang.
II. Các huyn con li trên dja bàn tinh
1. D6i vâi vic dt ten, dôi ten dung, phô:
- Tii trung tam các huyn có thj trn (do thj logi V), bao gôm:
+ Huyn Yen San: 12 tuyM du&ng chua dt ten.
+ Scm Duo'ng (huyn San Duang): 19 tuyên dung, pM chua dtt ten.
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+ Tan Yen (huyn Ham Yen): 16 tuyn dirè'ng, ph chua d.t ten.
+ Vinh Lc (huyn Chiêm Hóa): 05 tuyn duè'ng, ph chua dt ten.
+ Na Hang (huyn Na Hang): 10 tuyn dung chua dtt ten.
- Ten gi các du?ing, ph6 âã duqc dt ten chü yu là ten dja danh; danh
nhân; chiên thäng tiêu bieu; ten phong trào cách mng; s1r kin ljch sir.
2. DM vci các cong trInh cOng cong:
- Tti trung tam các huyn (do thj logi V):
+ Huyn Yen Scm: 01 cong trmnh cong cong dã duqc dt ten: Quàng
tnthng Yen San.
+ Son Duong (huyn San Duang): 04 cOng trInh cong cong. Trong do, 02
cOng trInh có ten (ben Xe, câu Sat); 02 cong trInh dê nghj dôi ten (Quâng tru?mg
Tan Trào, vun hoa thj trân).
+ Tan Yen (huyn Ham Yen): 04 cong trInh cong cong. Trong do, 02
cong trInh có ten: Ben xe khách huyn Ham Yen, câu BAc Mic; 02 cOng trInh
dang xây dirng, dê nghj dit ten: Quàng tru&ng, Cong trInh van hóa cap dO thj.
+ Vinh Lc (huyn Chiêm Hóa): 02 cong trInh cong cong: bn xe khách
và Câu Vinb Lôc.
+ Na Hang (huyn Na Hang): 06 cOng trInh cong cong, trong dO: 04 cOng
trInh có ten: Bn xe khách huyn Na Hang, Quàng trumg Na Hang; Câu Ba Dto,
câu Thüy Van; 02 cOng trInh dê nghj dt ten: Vu&n hoa to 6, vun boa tO 17.
- Các cOng trInh cOng cong: Quàng truOng, cong viên, vthn boa, cong
trmnh van boa - nghê thuat, the diic the thao,... có quy mO rat It, ten gi thithng
gn vâi dja danh, nhu: Quâng trueing Yen Son, Quàng tru6ng Na Hang; thj trân
Scm Ducmg có vu&n boa San Duong,...
A

Phan B
D LIEU NGAN HANG TEN DUNG PHO vA CONG TRINH
CONG CQNG TINH TUYEN QUANG
I. Danh tn có nghia tiêu biêu và mt s dja danh tiêu biêu cüa dat
nu*c: 13 ten
1. Dc lap: Là quyn bat khà xâm phm cüa mt dat rnrc, mt quOc gia
bài chInh ngui dan sinh sOng dO, có nghia là có chü quyên tOi cao. Khái nim
"Dc lip" có nghia tuong phân vOi "NO djch" (sir khuât phc).
2. Dng tam: th hin sr doàn kt cüng hithng v mt huâng.
3. Giãi phóng: Là lam cho duçic t1r do, thoát khOi dja vj no i hoc tInh
trng b áp büc, kiem che, rang buc; là thoát khOi tInb tring bj nuc ngoài no
djch, chiem dóng.
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4. Hôa bInh: Là trng thai xã hi không Co chin tranh, không dung vu 1irc
dê giãi quyêt các tranh chap trong quan h gitta các quôc gia, dan tc, các nhóm
chInh tn xã hôi. HOa bInh dôi lap vi chiên tranh.
5. Thanh niên: Là hrc luçng to lón, là ngun lirc dèi dào, manh me thüc
day sir phát triên xa hi hin tti và là ngithi chü tuang lai cüa dat rnthc.
6. Thânh công: Sir thng lqi, thành qua dat diiçc sau qua trInh n hrc, c gng.
7. Thng nht: Sr kin CO nghia dc bit quan trpng dôi vi dt nuôc và
dan tc ta, dánh dâu sir thäng igi hoàn toàn cüa cuc kháng chiên chông M, cü'u
ni.thc, giang san thu ye mt môi, Ca nrnc cüng di len xây dirng CNXH theo con
du&ng cách mng ma Dàng và Bác Ho dà hra chçn cho toàn dan tc.
8. T? do: Là trng thai mt dan tc, mt xã hi và các thành vién không bj
cam doán, han chê vô 1 trong các hoat dng chinh trj, xã hi.
9. Ha Ni: Trung tam chInh trj, kinh t, van hóa, xã hi và thu do cüa dt
nijâc, là thành phô dà kêt nghTa vci tinh Tuyên Quang.
10. Thai bInh: Là trng thai mt dan tôc, mt xã hi, khOng có loan lac,
chiên tranh, dat nithc yen On, nhân dan duçc song trong hôa bInh.
11. Hoàng Sa (co nghia là cat yang hay bãi cat yang): Là mt dan vj hành
chInh thuc thành phô Dà Nàng.
12. Tris?mg Sa: Là h thng các dào thuc dja phn tinh Khánh Hôa.
13. Ninh BInh: Là tinh kt nghia vOl tinh Tuyên Quang.
II. Các sir kiin 1ch sfr, each mng tiêu biu trong llch sfr Vit Nam: 24 ten

TT

Ten sii kiin

AuLac-CoLoa

Thèi gian,
da diem din
ra sir kiên

Khoang nua
sau the kv III
trrnicCN

TOm tat ni dung siy kin

Ten dr kin dt

Do su suy yu cUa triu dai
}Tüng VuGng, vào nua sau the
k III truóc cong nguyen, Thc
Phán - thii linh ngui Au Lic
d lãnh dao nhiêu di quCn
dánh dO triCu dai }1ing Vumg.
lap nen nucic Au Lac. Thuc
.
- Au Lac
Phan xung la An Du'crng
\/uong. mi do xuong Co Loa.
-CoLoa
Nhu vay su ra doi cua nha
nuâc Au Lic không chi hçp
nhãt các thành phàn dan tc ma
lãnli thô cüa nguâi Lac Vit Va
Au Vit cong duçc thông nhât
vã phát triCn cao hcn ye mi
mit so vói quôc gia Van Lang.
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Ten sty kiin

Thôi gian,
dja dim din
rasirkiên

-Näm 1282

2

Hi nghj Binh Than

Chin thâng tr.n
Chirang Diiong
(trong CU9C khang
chin lAn thur 2 chông
quân xâm 1u(yc
Nguyen Mong)

-Dja bàn:
Trên SÔfl
Duong do VaO
song L%lc DAu
(nay là a
Than, Gia
Lircing, Bc
Nrnh)

- Näm 1285
- Dia bàn: Tai
bn ChLrang
Duio'ng (nay
thu)c Thithng
TIn, Ha Ni)

-NAm 1940
Cuôc kh6'i nghia BAc
San

- Dja bàn: Tai
Lang Son

Tom tt ni dung sty kiin

Ten diy kin dt

Dirng truc nguy Ca xãm ltrçic
lAn thu 2 cüa quân Nguyen
Mông, nhà TrAn dã gap rut
chuân bi kháng chin. Tháng
11 näm 1282, vua TrAn ra BInh
Than m hi nghj các virong BInh Than
hAu quan li. Day là hi nghj
quân sir vô cüng quan tr9ng dê
bàn k sách dánh gic, trong do
có sir kiên Hoài Van Hâu TrAn Quc Toãn hop nat qua
cam vi ut irc không duçic tham
dir vi tui cOn nhO.
Thing trn 1-lam Tir - Tây Kt,
Trân Quôc Tun mang toàn
quân ra Bc dánh Thoát Hoan
dê 1y lai Thäng Long. BAng k
sách ngän chn không cho Toa
Do hçip binh vth Thoát Hoan,
trong khi do di quân cUa
Thoát Hoan 6' Thang Long
cüng dang trong tInh trng
thiêu than mi mat, các chiên
thuyn du dóng 6' Chuong Chiroiig Dtro'ng
Di.rcmg. Trãn Quang Khãi cüng
Phani Ngü LAo vA TrAn QuOc
Toãn tan cong quân Nguyen 6'
Chuang Ducmg; quân gic bj
b.t ng6' nên dA tan tác bO chiy.
Trên dà chin thAng do quAn ta
tin vào Thang Long, quân cüa
Thoát Hoan không chng c'r
duc buc phãi ruit khOi kinh
thành Thang Long.
Khi quân Nht dánh vào Lang
San, ngày 22/9/1940, quân di
Pháp trên dui6'ng thua chy dA
ruit lui qua châu Bc Scm. Ngãy
27/9/1940, Dàng b châu BAc
San, tinh Lang San dA lAnh dao
Bäc So'n
nhân dAn nôi dy tiràc khi gith
cüa quAn Pháp, giAi tAn chInh
quyên djch, thành 1p chInh
quyen cAch ming. Ngày
3/10/1940 tai n'mg Tan Huang
chinh quyên cüa ta dA quyêt
7
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Ten sty kiin

Thôi gian,
dja diem diên
rasirkiên

Tom tat ni dung sty kiin

Ten dty kiên dt

dinh thành lap don vi du kIch
Bc Son.
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Siy kin Ngô Quyn
dánh thng quân Nam
Nãm 938
Han trên song Bach
Dâng

Tháng 10 näm 938, Ngô Quyn
tiên quân ra Bàc. Kiêu Cong
Tin hoãng sty cAu ciru vua
Nam Han. Cuôi tháng 11 nãm
938, doàn thuyn Nam Han
vixçit bin Quáng Châu, tin
dn tOi cira song Bach Ding.
Theo 1nh Ngô Quyn, quân
dan ta dâ dóng cc g du bjt
st nh9n ngang song Bach
Dâng, nai hiêm yu gân ctra
bin thành môt trân dia
ng.m. Quân thüy, b cUa ta
mai phic a phIa trong. Khi
nuac triêu xuOng, Mi cQc nhô
len, quân ta dutyc 1nh cling
nht t xông ra dánh djch. Di Bach Dng
hInh djch tan tác, nhiu thuyên
bj vO, bj dim, tung si hoáng
1on, phn bj git, phtn chêt
duôi, phn lan quân Nam Han
bj tiêu diet trong do có cã chü
tuang Hoang Thao.
Trãn chin Bach Dng (938) là
mt trn quyt chiên chin
luçic lan trong lch sir chin
tranh Viêt Nam, môt buâc phát
trin rrc rc cUa ngh thut
quân sir Vit Nam. Kêt thlic
hon 1000 nãm do h cüa phong
kin phuong Bc, mti ra thai
kS' phát triên quOc gia phong
kiên dôc lap.

Phong trào CAn
Vuong do Vua Ham
Nghi phát dng

Tháng 7/1885, vua Ham Nghi
khài nghia kinh thành Hu
và sau do ban chiu Cn
Vuong. Phong trào thu hut
Can Viro'ng
dutyc mt s quan lai trong
triu dmnh và van than, tAng
phu yêu nuOc thai bay
gia. Phong trào Cn Vuong
cüa vua Ham Nghi kéo dài ti'r
tháng 7/1885 dn nàm 1896.

Tir tháng
7/1885 den
näm 1896
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Ten si kin

Thai gian,
da diem diên
ra sy kiên

- Nàm 1427
Chi Lang - Xuccng
Giang
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Dia bàn: Tai
Lang Son

Tom tat ni dung sy kin

Ten dr kiên dt

Sau mt bat tht bai ntng n
cUa djch, nhà Minh c1r vin
binh chia 1am 2 dao quân, mt
dao quthi do Liu Thàng và
môt dao quãri do Mc Thach
chi huy tiên sang Di Vit. Sau
khi Lieu Thang cam dâu 10
van quân vuçit biên giii tiên
vào vüng Lang Son, quân ta
vra dánh vüa rñt lui dê nhü
dich vào trân dia mai phuc ô Ai
- Chi Lang
Chi Lang (Lang Scm); tai day
toàn bô dôi quân tiên phong
- Xtro'ng Giang
cua d1ch b1 tieu diçt g9n; Lieu
ThAng bj chém chêt ben sixO'n
nii Ma Yen; tan quân rCit ye
thành Xuang Giang nhung can
cir nay cüng dã bj quân ta
chiêm girt tir 10 ngày truOc.
Cuôi cüng chüng phãi dóng
quãn tai cánh dông Xuong
Giang, tti day, ngày 3/11/1427
quân djch dã bj quân ta bao vây
tiêu diet g9n.

Chin thâng 30/4

Ngày 26/4/1975, vth 5 cánh
qun, ta dà bao vây và no sing
tan cong Sài GOn. Ngày
29/4/1975, quàn ta tong cong
- Tr ngãy 26/4 kich trên các mat tram lOh 45
- Chien Thang
•
den
ngay phut ngay 30/4/1975, cac don vb
30/4/1975
cüa Quân doàn II tiên thng vao
- du'&ng 30/4
Dinh DQC Lap bat song toan b9
- Dja bàn: Tai chinh quyên Trung ixong Sãi
GOn. 11 gi 30 phi:it ngày
Sài GOn
30/4/1975, Ia c each rnng tung
bay trén nóc phii Tong thông
chmnh quyCn Sài GOn, chiên djch
HO Clii Minh toàn thäng.

DinE Tiên Hoàng
(Dinh Bô LTnh) dat
ten nuâc là Dai C
Vit

Dinh B LTnh sau khi thng
nhât dat nuâc, len ngôi Hoang
Näm 968,
dê, näm 968 ông dat ten nuOc
Di Co Viçt
Dinh Bô LInh là Dai C Viêt. Hai näm sau
len ngôi, dirng ông bô niên hiu cüa các hoàng
do a Hoa Lu
dê phong kiên phucmg Bäc, t%r
dt niên hiu riêng là Thai
Binh. Do là nhffiig biêu hin
9
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Ten s kiin

Thôi gian,
da diem diên
rasirkiên

Tom tat ni dung sir kiin

Ten dkr kiên dt

mài cüa tinh than ttr chñ, quyt
tam giành dc 1p hoàn toãn
cho dan tOe và cflng là sir phft
djnh quyên bá chft ciXa cac
hoàng dê phixcng Bäc.

10

11

Dai La - Thang Long

Doi ten nuoc la Da.i Viet

Näm 1010

L COng Un là ngix&i châu Co
PhOp (Tiên Son, tinh Bäc Ninh)
lam Ta than v din tiên clii huy
siX duâi triêu Tiên Lê. Lam vua
1p ra triêu L - triêu d?i phong
kiên doe lap tu chiX dâu tiên ciXa
nuóc ta. näm 1010 L' Thai To
(L Cong Uãn) quyêt djnh r?ñ
dO tft Hoa Lu ye Da La và dôi - Dai La
ten là Thang Long. Mc dIch.
nghia cüa vic nay duçrc the - Thäng Long
hin rO rang, day dü trong chiêu
r?i dO cOa L Thai To. Viêc L
Thai TO rôi dO ra Thng Long
cia phãn ánh yêu câu phát triên
rnài cUa quOc gia phong kiên
tp quyên, dOng th?i chiXng tO
lông tin, quyêt tam cüa Ca dan
tOe gift vfrng nên dOc lip.

Narn 1054

Sau khi r?ñ do, cing c và xây
dirng bO may chInh quyên, näm
1054 nhà Ly dOi ten nuâc là
Dai Vit. Nuâc Dai Vit lüc dO
tuy dat hep, dan thua nhung là
Dai Viet
mot nuoc d9c 1p hoan toan.
Ten nuOc cling the hin mOt
niêm tu ton và
thiXc bInh
dang cUa Ca dan tOe Vit Nam
vOi các dan tOc xung quanh.

-Tungayl3/
denngay
7/5/1954
12

Then Bien Phu - 7/

.
.
- Dia ban: Tai
thung lung
Muong
Thanh, huyen
DienBien
•

Ngày 13/3/1954, quân ta duqc
lênh nO sung tan cOng vào tap
.
doan cu diem Dien Bien Phu.
.
Sau 3 dçit chien dau, ngay
7/5/1954, lá c Quyet chiên
- then Bien Phu
quyet thang cua Quan doi nhan
,..
dan Viet Nam da tung bay tren
.
. - throng 7/5
noc ham tucmg Do CaxtoTi.
Tran quyet chien chien lucic
.
.,'
Then Bien Phu da toan thang
.
bu9c t1iirc dan Phap phai ngoi
vào bàn dam phán k kêt Hip
10
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Ten sii kin

ThOi gian,
da diem din
rastrkiên

Tom tat ni dung siy kiin

Ten di kiên dt

ctnh Gionevo, trao trà doe lap
cho dat nuo'c ta.

- Näm 1288

13

Hi nghj Diên Hông

- Dja bàn: Tti
din Diên
Hông Thang
Long (Ha
Ni)

- Ngày
2/9/1945

14

2/9 - Ba Dinh

- Dia bàn: Ti
Thu do Ha
Nii

- Näm 1789
15

.
Chien thang Ngoc Hoi,
- Dia ban:
Khuong Thuong
Thang Long Ha Ni

Dt nirâc dirng tru& nguy Co
mt cuc xâm liiçc cüa dê quôc
Nguyen Mông. Trong không
khIkhãn trtiong chunbj kháng
chiên, hi nghj Diên Hông &rçYc
to chirc. Dày là hi ngh the Diên Hông
hin tinh than doàn kêt, dOng
lOng, quyêt tam "Dánh" cüa
triêu dinh và quan dan nhà Tran
quyêt tam quét sach quân xam
luoc ra khOi b cOi.
Ngày 2/9/1945, ti Quâng tnrng
Ba Dinh - Ha Nôi, ChU tjch Ho
Chi Minh dà d9c bàn tuyên ngOn
doe lap khai sinh ra nuc Viêt
Nam Dan thu Cong hôa.

dtrông 2/9
Ba DInh

Tháng 11/1788, quân Thanh
at tiên vào nuOc ta, chiêm thrçc
Thang Long, ngày 22/12/1788,
Nguyn Hu len ngôi hoàng
dê, lay niên hiu là Quang
Trung, sau khi len ngôi Quang
trung dA chi huy binh si danh
chiêm các don tiêu biêu cUa
djch nhix Giãn Khâu, Thanh
Quyêt, Nht Tao, Ha Hôi; sau
khi that thu các don trên, dich
.
da lap tue tang vien, cung co Bong Ba
.
don Ngc Hoi - mQt v tn then
chOt a mt Nam Thàng Long.
Ngày mUng 5 têt K Du
(30/1/1789), di tircmg binh
cüa Quang Trung bat ga tiên
Cong va h don; phôi hçip vâi
cánh quân cUa Quang Trung dO
dôc Dtng Tiên Dông tan Cong
nhu vu bão vào don Khucing
Thuçmg - DOng Da bj bat nga
quân gic d thua trn.
Ngày 17/1/1960, cuc "dng
khai" no ra a ba xã "diem" là
Djnh Thüy, Binh Khánh và
Phuâc Hip, rôi nhanh chOng
lan tOa ra toàn tinh Ben Tre.
11
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Ten siy kiin

Thôi gian,
da diem diên
rastrkiên

Phong fto "Dng Khâi" - Näm 1960
Ben Tre
- Dja bàn: Tai
Bn Tre

Ham Tü - Tây Kêt

19

Khai nghia Lam Scm

Ten di kiên dt

Hang van nhân dn dà ào at Dng KhOi
xuông thrông, vu trang giáo
mac, truy lung b9n té dôc ác,
dp tan b may cai trj, giái
phóng các ip. Sau do, phong
trào "dng khii" lan rng ra
khp rntt vüng rng lou a Nam
B; thang lçii cüa phOng trào
dông khi dn dn sir thành 1p
cüa Mt trn dan tc giãi
phong min Nam Vit Nam
vào ngày 20/12/1960.

Cuc kháng chin cüa quân
dan Dai Viêt duói su länh dao
-Näm 1285
cüa triêu dai nhà Trân dà toàn
thing, th hin "Hào khi Dông - Ham Tw
- Dja bàn: Tai
A" cña Dai Vi@. Nhà Trn lan
Khoái Chau,
thu hai dánh dui dixgc quân - Tây Kt
tinh
Hung
Nguyen MOng, cuc kháng chin
Yen ngày nay
dành thâng 1p'i gãn lin vài hai
dia danh Ham T. Tây Kt.

- Näm 14181427

18

Tom tat ni dung siy kin

- Da bàn: Tr
Lam
San,
Thanh
HOa
ma rng vào
Ngh An ri
tiên ra Bc

-Näm 1070
vã 1075

Dmg Van Miu,
Quôc Tü Giám và ma
khoa thi du tiên
- Dja bàn: Tai
Thang Long

Näm 1.416 tai nUi rmg Lam
Scm (Tho Xuân - Thanh Hoá)
Lê Lçi cing vOi 18 ngisô'i than
tin lam i tuyên th dui gic
cüu nuic. Do là cuôc khâi
nghTa Lam San, sau nhUng
nm tháng hoat dng, xây drng
can cu, tp hçp 1irc lucmg phát Lam Son
trin thành cuôc chiên tranh
giãi phóng quy mô cã nuàc, t
chirc nhiêu trn dánh yang di,
dn ngày 3/1/1428 quân xâm
luçc Minh bj quét sach ra khOi
ha cöi. Dt nixac giành 'a duçic
dôc lip.
Nhà L chäm lo cüng c& xây
dirng chInh quyn và phát trin
dat nuâc trên tat cà các phuang
din. Cung tir day nhà L bat
du chäm lo ma mang h9c tp
Quôc Ti Giám
và thi cü d dào tao và tuyên
ch9n nhân tài cho quc gia.
Näm 1070 triu dInh drng Van
Miu và ma Quc Tr Giám.
Co th noi day là truang Dai
12

TT

Ten sr kiin

Tho'i gian,
dja diem diên
rasirkiên

Tom tat ni dung sir kiin

Ten di kiên dt

hoc du tiên cüa Viêt Nam;
lam noi hoc tap cho con em
tang lap qu tc quan li. Närn
1075, triêu dinh ma khoa thi
dâu tiên dê ch9n nhàn tài, tir
day L' d to ra nên tang cho
sr phát triên chê d giáo diic
và thi cü trong suôt th?ñ k'
phong kiên Vit Nam ye sau.

- Näm 1771 1802

20

21

Phong trào Tây son

Thành lap Nhà nirOc
Van Lang cüa các
vua HUng

- Dja bàn: Tir
dat Tây Son
(Binh Djnh,
Gia Lai, Kon
Turn) phát
triên khap cã
nuOc

Khoâng the
k VII - VI tr
CN

Tây Scm là phong trào khai
nghia chông ch1ta Nguyn a
Dàng Trong vào cuôi the k
XVIII và cQng là mt triêu di
phong kiên Vit Nam ti'r nãm
1771 den nAm 1802. Thu lTnh
phong trào là 3 anh em nhà
Nguyn Hu (Nguyn Nhac,
Nguyn Lu và Nguyn Hue),
quê a âp Tây Son, huyn Binh
Khê (nay là huyn Tây Son),
Ta '
tinh Binh Djnh. Do do phong
trào con dixçic gçi là phong trào
Tây Son, Nguyn Hu là trit
ct cüa nghia quân Tây Son;
vai danh nghia là phü Lé diet
Trjnh, thông nhât dat ni.rOc,
dánh thang quãn Xiêm xâm
lircYc vâi các trãn Rach Gâm Xoài Mut, di phá quân Thanh
mUa Xuân näm K' Dâu 1789
giü yen bô cOi.
Thai k' kim khI phát trin,
(1mb cao là van hoá Dông Son,
hinh thành nhà nijOc Van Lang.
Do nhu cau trong cuc song
(trj thui, chông xâm lan, trao
dOi kinh tê, van hoá, huyêt
thông...) giüa các b 1c Lc Van Lang
Vit và Au Vit nên Thu linh
cUa B lc Van Lang dA dU'ng
len thông nhât tat cã các B
1c, drng len nuàc Van Lang.
NuOc Van Lang cUa các vua
HUng (HUng Vuong) là Nhà
nixac dâu tiên trong ljch sU' cUa
dàntôc.

13
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22

23

24

Ten sty kin

Khói nghia L BI,
dtrng nuOc Van Xuân

Chin dich Viêt BcThu Dông näm 1947

Phong trào Xô VitNgh Tinh

Thbigian,
d!a diem din
rastrkiên

Tom tat ni dung sir kiin

Ten diy kiên dt

L BI, mt th?ii gian lam quan
cho nhà Lircmg. TrijOc sir tan
bo cüa b9n thông trj, ông bô
ye quê xay dmg lrc luçmg,
lien kt vâi nhiêu thu linh các
vüng min dung len khâi nghia
và dánli thng quân Liicmg,
kim soát toàn bô lãnh thô
Näm 542 khâi
châu Giao va châu Dirc (tixcmg
nghia, näm
drnmg toàn b min Bc cho Vn Xuân
544 dirng
dn dèo Ngang hin nay). Du
nuac
näm 544 L BI drng rnro'c, len
ngôi hoàng d dt quc hiu là
Van Xuân. Vic dtrng nuOc
Van Xuãn khng djnh dan tc
Vit Nam sau gân näm th k
bi do ho là môt dan tôc doe lap,
là thu nhàn cüa dt nuOc và
van mênh ciia minh.

Näm 1947

-Näm 19301931
- Dja bàn: Tai
Ngh Tihh

Chin djch Vit Bc - Thu
Dông là mt chin djch quân
sir do quân cti Pháp thirc hin
nhim tiêu diet c quan du não
khang chin, tiêu diet quân chü
luc cüa ta. Ngày 15/10/1947, Ban
Thiièng vi Trung umg Dãng ra Vit Bãc
chi thj "Phâi phá tan cuc tAn
cong mUa dông cüa gic Pháp".
Sau 75 ngày dêm chin dâu,
quân Pháp phãi r(it khOi Vit
Bc. Viêt Bäc tri thành thu do
kháng chiAn.
Day là phong trào dâu tranh cüa
lrc lucrng cong nhàn và nông
dan a Ngh An và Ha TTnh
trong nãm 1930 - 1931 chng
lai thuc dan Pháp. Phong trào
duoc ma dâu bang cuc biêu
tlnh ngày 1/5/193 0 cüa cong
Xô Vit - Ngh Tinh
nhan khu cOng nghip Ben
Thüy và nông dan thuc 5 x
yen thành phô Vinh, lam cho b
may chInh quyn thirc dan Pháp
và bt may chInh quyAn da
phuing cüa nhà Nguyn lam
vào tinh trtng ri gien.
14

III. Sr kiin, ttja danh trong thô'i k' Tiên khcri nghia và kháng chiên chông
thurc dan Phãp: 18 ten
TT

2

3

4

5

Ten si kiin,
dja danh

Tom tat nôi dung sir kiin, da danh

Ten dy kiên dat

BInh Yen

Xã BIrth Yen thuc huyn Scm Diiong, nth Chü tjch
Ho Cirl Minh, Phó ThU tixàng Phm Van Dông,
Van phOng ChU tjch phU - ThU ttxâng phU dA 6', lam
vic tho'i k kháng chiên chông thtc d Pháp, giai
don 1948-1953. Tai day, ChU tjch Ho ChI Minh dã
chi dao nhiêu cuc hçp quan tr9ng cUa HOi dong
CbInh phU ye tInh birth trong nii6'c Va quôc tê; dong BInh Yen
chi Ton Dirc Thang Quyen - Tnxâng Ban Thu&ng
trçrc Quôc hi chU tn k' h9p thir III, Quoc hi khóa
I... Ngoai ra, tti BInh Yen có mt so co quan b,
ban, ngành 6' và lam vic trong kháng chiên chông
thirc dan Pháp, nhu: B Cong an; B Tu pháp,
Ngoi thucing Ciic, S6' Mu djch quôc doanh...

CongDa

Xã Cong Da thuOc huyn Yen So'n, nth mt s cc
quan B, ngành 6' và lam vic trong kháng chiên
chông th?c dan pháp, nhu: Dài tiêng nói Vt Nam
Cong Ba
(1949 -1953; Nhà in To Hiêu (1951-1952); Nha
Lam chinh (1947-1950); B Tu pháp (1953-1954);
CIiC K5r thut nghip vti I (thang 6-8/1954).

Dao Vien

Xà Dao Vin thuc huyn Yen Scm, näm 6' cUa
ngO vUng ATK. Tai day, có hai Tram lien lac cUa
Trung uong 6', 1am vic th6'i kS' 1947-1953, v6'i
nhiêm vu chuyên phát cong van, tài lieu, sách báo
Bao Vien
,
.
den cac Co quan Trung u'ong, Chinh phu; tiep
nhtn hang hoá, lucmg thirc, nhiên 1iu, may móc
chuyên tü BInh Ca vào dê cung cap cho các Co
quan vUng ATK.

Dèo Chin

Di tIch Dèo Chin thuôc thôn Lê, xa Minh Thanh,
huyn Son Duong. Tai day, ngày 27/5/1945
Trung di giãi phóng quân do dOng chI Trân The
Mon chi huy dâ bô trI trQn dja mai phiic, dánh tan
cuc tan cong cUa phát xIt Nh.t, tiêu diet và lam Deo Chàn
bj thwmg nhiu ten djch, thu nhiêu vU khI, buc
chUng phãi rUt quân tü bô do can quyét vào Tan
Trào, bão v an toàn can b cách mng và co quan
dâu nao each mng Vit Nam.

Kien Dai

Kien Dài là rnt xA vUng sâu cUa huyn Chiêm
Hóa, có dja the hiêm tr6', nhung tin dix6'ng di 'at,
là vUng giáp ranh giüa tinh Tuyên Quang và tinh
Bäc Kan. V6'i vi trI dam bão an toàn, bI mat,
Kien Dai
.
.
.,.
,.
.. giao
thuan lçn
thong va lien lac, Kien Dai da duçc
Trung hong Dãng, Bác Ho và nhiêu co quan
Trung uong chQn lam noi 6' và lam vic trong thai
gian tr 1948 den 1952.
15
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Ten siy kiin,
dia danh

Tom tat ni dung sr kiin, dta danh

Ten dir kien dat

Dng Man - Lung
Thu

D6ng Man - LUng Tu, xà Tan Trào, huyn Scm
Ducmg, Tuyên Quang là noi gän lien vOi nhiêu sr
kin trong cuOc kháng chiên chông thirc dan
- Dong Man
Pháp. Noi Chü tich Ho Clii Minh a, lam vic
ngày 12/9/1948 den ngày 16/12/1948 Va tr ngày - Lung Tu
10/01/1949 den ngày 06/4/1949; ncii Tong BI thu
Trix?mg Chinh, dông chI Ton EXrc Thang a, lam
viêc tr cuôi näm 1948 den dâu näm 1949.

Hop Thành

XA Hçip Thánh thuOc huyn Son Ducing. Tai day,
tr tháng 4 den thOng 5 näm 1945, lirc lixçmg tr v
vii trang thôn Dèo Khe dä phôi hçip vOi quOn giâi
phong chn dOnh các cuOc tan cong cUa quãn
Nht vao khu cOn cir dia Tan trào.
Hçip Thành là noi Bác H, Trung ucing Dâng,
ChInh phii ô', lam vic trong nh1tng ngày dâu tra
ye chiên khu Vit BOc (1947). Ti day, Bác Ho,
Trung uong DOng và Chfnh phii dã cO nhüng
HO Thành
quyet dnh het sue quan trpng, dua each mng
Vit Nam ngày càng iOn mnh gop phOn vào
thOng li ciia cuc khOng chiên chong thrc dan
Pháp xOm hxc. Ngoài ra, t.i xO Hçip Thành Co
mt SO CO quan Trung uong 0, 1am vic: B Giao
thông Cong chInh; Nba in báo Cu quôc; TOa
son va Tn sir báo Ciru quôc; Tram Giao thông
35; PhOng 28 thuOc Ty Bun din dtc bit Trung
ucmg; VOn phông Quôc phông tOi cao...

HUng Li

XA Hung Lçii thuOc huyn Yen Son, là xã Co
phong trào cách m.ng phát triên mnh me, noi
các dOng chI lAnh do Phân khu Nguyen Hu a,
hot dOng tr cuôi nOrn 1944 den dâu nOfn 1945.
Ti day, Chii tjch Ho ChI Minh 0, 1am vic tir
ngày 4 den ngày 28/12/1947; TOng BI Thu
Trix0ng Chinh O, lam viec cuOi nOm 1947; dOng
chI TOn Dire ThOng 0, 1am viec tháng 10 nOm Hung L9'i
1949; dông chi Hoang Quôc Vit a, lamg vic tir
cuôi nOm 1947 den dâu nOm 1948 và CáC Co
quan: VOn phong ChInh phi a, lam vic nOm
1947; Nha Thông tin 0, lamg vic tir cuOi näm
1947 den cuôi nOm 1948; Uy ban hOnh chInh
khang chiên Bäc hO 0, lam vic tir nAm 1948 den
näm 1949.

9

Khánh Thin

Dja danh cii cüa Tuyên Quang bao gni toàn bO
huyn Chiêm Hóa, mOt phOn huyn Ham Yen và Khánh Thin
huyn Yen Sun.

10

Khang Dich

Dia danh cii cia Tuyên Quang bao gin cac xà
Khang Dich
thing, ht huyçn Scm Ducmg.

6

7

8
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11

12

13

14

Ten sy kiin,
dja danh

TOm tat ni dung sir kin, dja danh

Ten dir kiên dt

Khuôi Kich

Khui Kjch thuc xA Tan Trào, huyn Scm
Ducrng. Tai day, dông chI Hoàng Quôc Vit,
Thuing vii Trung uang Dàng triu tip, t chirc
Hi nghj can b Chiên khu Hoàng Hoa Thám
(dâu näm 1944), quyêt djnh chia Chiên khu
Hoàng Hoa Thám thành hai phân khu: Quang
Trung và Nguyn Hue; thành 1p Trung di CUu
KhuOi Kich
quôc quân III (ngay 25/2/1944).
Ngày 25/6/1945, TrilOrng Quân chmnh kháng Nht
(tiên than cüa Trumg sT quan Litc quân I ngày
nay) duçxc thành lap. Nhim vii cUa trtrOng là dào
to di ngü can b quân sir dâu tiên cho các 11rc
lucmg vu trang Vit Nam lam nOng cot cho toàn
dan khâi nghia giành chInh quyên.

Lan Na Nua

Di tIch Lan Na Nua thuc thôn Tan Lap, xä Tan
Trào, huyn Scm throng, nai Bác Ho 6', 1am vic
tir tháng 5 den cuôi tháng 8 näm 1945. Ti day,
Bác Ho dã triu tp Hi nghj can b toàn quôc
ngày 04/6/1945, quyêt djnh thông nhât chiên khu
thành Khu giãi phóng, thông nhât các lirc hrcmg
vu trang thành Quan giài phóng; m6' Tru6'ng
Quan chInh kháng Nht; xây drng san bay dã Na Nira
chiên tai xä Minh Thanh; don tiêp và lam vic
vOi quân Dông Minh...
Tü ngày 13-15/8/1945, Bác Ho triu tp và chü
tn Hi nghj can bO toàn quôc cila Dãng. Hi
nghj dã quyêt djnh Tong khâi nghia giành chfnh
quyên trong cã nuâc, thành 1p Uy ban kh6'i
nghia toàn quôc.

Lang Tan Lap

Lang Tan Lip, xä Tan Trào, huyn San Drnmg.
Näm 1945, lang Tan Lp là nai thrçrc Bác Ho
chn lam trung tam Thu do lam th6'i Khu giãi
phóng,là noi Trung hang Dáng, Bác Ho 6', lam
viêc dê länh do cuOc Tong kh6'i nghia giành
chInh quyên trong cà nu6'c. Tai day, dã din ra
nhiêu su kiên lich s6' quan trong: Hôi nghi can hO
Tan Lap
.. .
toan quoc cua Dang, Quoc dan Du hçn Tan Trao;
1 xuât quân cüa quân giãi phong Vit Nam...
Trong khang chiên chông thirc dan Pháp, lang
Tan Lp là ncii 6', lam vic cüa mt so cci quan
Trung uung: Ban To chiIrc Trung irang; Ca quan
Nông van, Pht van; Ban Van - Sir - Dja; Nhà
Xuât bàn Sir that; Bnh xá Trung hang...

Luong Thien

Xã Luang Thin thuc huyn San Duong, nai các
dong chI can bô each mang gay thing cci sâ, hoat
.
.
,.•
Ltro'ng Then
d9ng each mang thai ky tien khcn nghia (19411945). Ti xã Luang Thin, trào each mng phát
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Ten sir kiin,
dia danh

Tom tat ni dung sir kiin, dja danh

Ten dir kiên dIt

các dja
trin manh, ni lin vói phong trào
phizong khac nhu: Trüc Khê, Bmnh Dan, Lung
Tâu, Ngôi Nho, Ao Bic... tao thành mt dái cánh
cung cách mng vftng chäc. Day là tiên dê cho
nhüng bi.thc di tiêp theo cüa phong trào cách
mng trong toàn vüng.
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Toàn Thäng

Dja danh Cu cüa Tuyên Quang bao grn phtn iOn
huyn Ham Yen. mt phân huyn Yen BInh và Toàn Thing
huyn Yen Son

Trung Minh

Xà Trung Minh thuc huyn Yen Son, là xâ có
phong trào each m1ng phát triên, nhân dan các
dan tc có lông yêu nuOc, doàn kêt và cAm thu
gic sâu sAc, luôn che chO giüp di can b cách
mng, bão v Dâng. Noi các dông chI can b each Trung Minh
mtng boat dng gay drng Co sO; cat dâu cac loai
vu khI thOi k 1939-1945. Noi ChU tich Ho ChI
Minh nghi lai trên duông tr PAc Bó ye Tan Trào
tháng 5/1945.

Trung Son

XA Trung Son thuc huyn Yen Son, noi thành
1p Uy Ban nhân dan cAch mng lam thOi châu
Hông Thai ngày 12/5/1945. Tai day, trong kháng
chiên chông thijc dan Pháp, Chu tjch Ho ChI
Minh và dông chI Vö Nguyen Giáp dA drng chân Trung Son
nghi trên dixOng di cong tác; noi mt so cci quan
Trung uong 0, lam vic, nhu: Dài Tiêng nói Vit
Nam (1949- 1950); Co quan chuyên gia Trung
Quôc (1953-1954).

Trung Yen

XA Trung Yen thuc huyn Son Dixong, noi
Chü tjch Quôc hi Ton DOc Thang dA 0, 1am
vic giaidoan 1952-1954. Tai day, Ban ThuOng
trirc Quôc hi cUng ChInh phü Vit Nam xây
drng Nhà nuOc dan chü nhân dan, tO chüc các
hoat dng kêu gçi toàn dan tc doàn két mt
lông chiên dâu dua cue khang chiên chOng Trung Yen
thirc dan Pháp den thAng lçi ye yang. Tai Trung
Yen trong thai ki kháng chiên chông thirc dan
Pháp con cO mt SO CO quan Trung uong 0, lam
vic: Vit Nam Thông tan xA; Ban Tuyên huân
Trung uong; B Ni vi; Ban Thanh tra B Lao
dng...
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Ho và ten

Tom tat than th, sty nghip

Ten diy kin dt

Dao Duy Anh

Dào Duy Anh (1904-1988), quê quán Khüc
Thu, Ha Dông, Ha Ni. Näm 1926, tham gia
Dãng Thn Vit. Ong cüng vói ciii Hunh Thüc
Kháng ra báo "Tieng dan", thành 1p "Quan
Hãi tling thu". Sau Cách mng thng 8, ông là
U' viên Ban chap hành Hôi van boa cüu quôc
.,
.
.
Dao Duy Anh
Trung b9, Giao su Di h9c Van khoa ti Ha
Ni näm 1946. Ong là mt trong so It nhãn
4t Vit Nam duçic ghi ten vào B tilt diên
Larousse vth tu cách là môt Nhà bach khoa
toàn thu cüa thii hin di. Ong duçic tng
Giäi thuing Ho ChI Minh nãm 2000.

Nguyen BInh

Nguyn BInh (1918-1966) là mt nhà thci
lang mn nôi tiêng cüa Vit Nam. ThQ ông
phân lan là tho tinh, nhirng mang mt sac
thai quê müa, dan da riêng bit. CUng vail
Xuân Diêu, ông duçic mnh danh là "Vua Nguyn BInh
th tinh". Ong là mt trong các nhà th xuât
sac nhât cUa thi ca Viêt Nam hiên dai và
duçc truy tng giãi thuang Ho ChI Minh ye
van h9c ngh thut näm 2000.

Phan Ké BInh

Phan K BInh (1875-1921) quê a lang Thty
Khê, huyn Hoàn Long, tinh Ha Dong (nay
thuc phu?ng Thiiy Khuê, qun Tây Ho, Ha
Ni). Näm BInh Ngo (1906), Phan Kê BInh
dr thi Nho hc va d cilt nhân, nhung khong
ra lam quan, ma a nhà dy h9c. Trong thi
gian nay, ông cong kbai huang img phong
trào Duy Tan, nhung khOng tr?c tiêp chi
dto. Tr 1907, ông bt du vit báo cho Phan Kê Binh
nhiu tilt báo trong ntthc. Sau do ông lan
hrçt cong tác vOi các t báo: Dông Ducmg
ttp. chi, Liic tinh tan van, Trung Bäc tan
van. Dc bit là vOi t DOng Ducmg tp chi,
Ong có thai gian lam trong ban biên tp
Dong Ducmg tp chi, và tác phâm cüa ông
phân iOn dêu tmg dang trén tp chi nay.

Tt Quang Biltu

Tt Quang Biltu (1910-1986), quê quán thôn
Hoành San, xã Nam Hoành (nay là
xã Khánh Son), huyn Nam Dan, tinh Ngh
An. Thang 8/1945, ông cüng lut su Phan
Anh ra Ha Ni tham gia each mng. Tilt Ta Quang Büu
tháng 9/1945 den tháng 1/1946, ông dugc
ChU tjch Ho ChI Minh cir lam Tham nghj
truOng B Ngoi giao trong chInh phü lam
thai, phi trách giao thip vOi M và Anh.
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Ho và ten

Tom tat than th, sir nghip
Tr 3/1946, ông duc Quc hi cr giü chrc
Thir trixông B Quôc phông. Tir 8/1947 den
8/1948, ông là BO truông BO Quôc phông,
üy viên Hi dông Quôc phOng tôi cao.
Tháng 12/1947, ông là Uy viên Quãn sr üy
vien hi. Tir 9/1948 den 1961, ông là Thu
tnxOng Bô Quôc phông và kiêm nhim
nhiu cuang vj khác. N.m 1954, ông tham
gia doàn dam phán cüa chInh phü a Genève
va thay mt Vit Nam Dan chñ Cong hôa
kHip djnh Genève. Tir 1956 den 1961,
ông lam Hiu tnrmg Tru?rng Di h9c Bach
Khoa Ha Ni. T 1959 den 1976, ong duçic
cü giO chiic Bô tnxrng B Di h9c và Trung
hQc chuyên nghip. Ong con là di biêu
Quoc hOi lien tçic tlr khoá I den khoa VI,
nguyen Phó Chü tjch Uy ban Bão v hoà
binh the giâi cüa Vit Nam, Phó Chü tjch
HOi Httu nghj Vit - Xô.
Vâi cong lao cong hiên cUa mInh, ông duçrc
Dãng, Quoc hOi, Nha nuâc ta tong thuâng:
Huân chuong Dc 1p hng Nhât, Huãn
chrnrng Kháng chiên hng Nhât, Huãn
chucmg Chiên thäng hong Nhât, Huân
chirong Kháng chiên chông M ciru nuâc
hang Nhât, Huãn chrning Chiên cOng htng
Nhât, Huân chircing Chiên s ye yang hung
Ba, Huy chucxng Quãn kI quyêt thang.

Ten di kin dt

Li.rcing Van Can

Lucrng Vn Can (1854-1927), nguai lang
NIij Khê, huyn Thi.rmg TIn, Ha NOi, do cü
than không ra lam quan, là mt trong. nhóm
sang 1p trirang Dông Kinh Nghia Thitc, hot Lirong Van Can
dng &rçrc chIn thangthi bj dóng cua. Nam
19 14, Pháp vin câ kêt an Ong 10 näm bit
xir sang Phnôm Pênh, den 1921 dâ phái thã.

Dôi C

Trjnh Van C.n (1881-1918), quê xã Vu Di,
huyn VTnh Ttrrng, tinh Yinh Yen (Vinh
Phüc) lam dôi 11th khO xanh a Thai
Nguyen, di.rçrc Lucmg Ng9c Quyen (bj giam
D
a do) giác ng, phát dng kWii nghia Thai
Nguyen dêm 30/8/19 17; bj Pháp dan áp rut
quân vào ri'rng Vinh Yen, the cmg hrc ten,
ông tir sat, khOng chju dê gitc bat.

Trãn Van Cn

Trn Van Cn (1910-1994), quê Tr Son,
BAc Ninh, tot nghip truO'ng Cao dang M5
thutt Dông Dircmg, tham gia tIch ci,rc các Trân Van Can
hoat dng hOi h9a phiic vi kháng chiên và
giãng day; tlrng là Hiu tru1ng tnr?rng M5r
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Hç và ten

Tom tt than th, sir nghip
thut Vit Nam, Vin si N'irc ngoài Vin
Han lam M thuât Diirc; dê lai nhiêu tác
phãm tiêu biêu: Em Thüy, GOi dâu, Xuông
dông ...; Giãi thuOng Ho ChI Minh.

Ten dir kiên dt

Huy Can

Huy Cn (1919-2005), quê An Phii, huyn
Vu Quang, tinh Ha Tinh. Ong là mt trong
nhttng nha tho xuât sac nhât cUa phong trào
tho mOi. Sau cách mng tháng 8, ông là Ui
viên Ban thanh tra däc bit cüa Chinh phü,
dai biêu Quôc hôi khoá I, II, III. Näm 2001,
.
.,.
Huy Can
ong di.rçc bau la Viçn si Viçn Han lam tho
the gió'i. Ngoai ra, ông con là thir tnxng B
Van hoá, B trtniing dc trách Van boa thông
tin. Ong duçic Nhà nurc phong tng Giãi
thir&ng Ho ChI Minh dçit I ye Van h9c ngh
thut và Huan chucmg Sao Vàng (2005)

Nguyn Dirc Cãnh

Nguyn Due Cãnh (1908-1932), quê i Thai
BInh, näm 1928 gia nhp Hi Vit Nam
each mng Thanh niên. Ngày 28/7/1929,
thành 1p Tong cong hi dO Bäc ks'. Ngày
03/02/1930 là di biêu Dông Duong Cong
san Dãng, tham gia thành 1p Dãng Cong
san Vit Nam. Cuôi 1930 duçc bâu vào Ban Nguyen Du'c Cãnh
ThuOng vii Xir Uy Trung k3i. Näm 1932 bj
thrc dan Pháp bat xr chém. Nguyn Düc
Cãnh thuc lap nhctng ngu?ñ cong san dâu
tiên có nhiêu cong hiên dôi vài sr ra di cüa
to chüc cong doàn và thành 1p Dãng Cong
san Viêt Nam.

Au Co

A Co (khoäng th k' 8-7 TCN). là nhân
vt truyCn thuyCt Vit Narn. Ciing vói Lc
Long Quân, Au Co duc xem là Thüy To Au Co
sinh ra dan tc Vit Nam theo truyCn thuyêt
"B9c tram trüng".

Le Chan

Lê Chân quê xà An Biên, huyn Dông
Triêu (Quang Ninh). Ba dä tOi An Duong
(Hãi PhOng) khai phá mien b?i biên tra
thành môt trai âp lan là An Biên (nay là
Le Chan
.
khu pho Le Chan). Ba da mang quan theo
Hai Ba Tnrng dê hçip sure dánh To Djnh.
Khai nghia thành cOng, bà dixçic phong là
Thánh Chân Cong chüa.

Phó Duc ChInh

Phó Due Chinh (1908-1930), quê lang Da
Ngu'u, huyn Van Giang, tinh Hung Yen;
mt trong nhüng ngithi cüng Nguyen Thai PhO Dtrc ChInh
H9c 1p Vit Nam Quoc dan dang. Trong
cuc khai nghia tháng 2/1930, ông tWc tiêp
21

TT

13

14

15

16

Ho và ten

tat than th& siy nghip
chi huy dãnh dn Thông (Scm Tây), nhixng
không thành. Sau do bj Pháp dua ra tOa Dê
hInh, kêt an tü hInh. Ong bj xir chém cüng
vi thu lTnh Nguyen Thai H9c và 11 dông
chI ti Yen Bái ngày 17/6/1930.
Tom

Ten dir kin dt

Phan Huy Chili

Phan Huy Chili (1782-1840), quê gc Ha
Tinh, chi d sinh do, nhung có thrc tài, hay
chft, m trixOng dty h9c và son sách. Näm
1821 Minh Mng bô ông lam Biên tu Quôc
sfr giáni; di silr nhà Thanh hai lan (18251831), Phu thilia Phu Thüa Thiên, Hip trân Phan Huy Chñ
Quàng Nam rôi bj cách chCrc bat di phiic vii
doàn thuyên sang Nam Duang quân dâo.
Tác giã nhiêu sách giá trj: Ljch triêu hiên
chumg 1on chi, Hoàng Vit du dja chI,
Hoa thiêu ngm liic.

Nguyn Thj Chiên

Nguyn Thj Chiên (1930-2016) quê a
huyn Kiên Xucmg. tinh Thai Blnh. Ba là
Trung tá quân di nhân dan Vit Narn và Nguyn Tb1 Chiên
Mi Anh hiluig Iirc Iung vu trang nhân dan
dâu tiên cia Quân dôi Nhân dan Viêt Nam.

Vo Chi Cong

VO ChI Cong (1912-2000), quê x Tam
Xuân 1, huyn Nüi Thành, tinh Quàng Nam.
Ong gia nhp Dãng Cong san Dông Duo'ng
nãm 1935. Nãm 1943, ông giU chüc BI thu
Tinh u Quáng Nam. Ti'r 1945 - 1976 ông
tham gia hot dng cách ming và giC nhiêu
chilrc v1i quan tr9ng: Phó Ban tO chilrc can b
vàthanhtraQuânkhu5,BIthuKhuukhu
.
Vo Chi Cong
5, Pho bi thu Trung uang cic, Pho chu tch
U ban Trung ucmg, Phó Thu tuOng kiêm
B truang Bô Nông nghip, Phó Chili tjch
Hi dOng B truâng. Tr 1987 - 1991, ông
duçic bâu lam Chili tich Hôi dOng Nhà nuOc,
Chili tjch Hi dông Quôc phOng. Näm 1992,
ông duçic Nhà nrnlic phong tang Huân
chuong Sao Vang.

Lucmg Djnh Cilia

Lucmg Djnh Cilia (1920-1975), qué a SOc
Trang, tOt nghip truang Di hc TOng hçp
Kyoto và Kiusiu, trô thành tiên si' th(r 96 cilia
Nht Bàn. NAm 1954, ông ye Sài GOn, lam
a Vin Nghiên cilru carih nOng, rôi ra chiên
khu tp kêt ra Bàc. Ca cuc dai ông cong Liro'ng Djnh Cüa
hiên cho sir nghip lai to các loai giông cay
trOng, dt nên móng cho nên khoa h9c nông
nghip Vit Nam, lam Vin trumg Vin cay
lucmg thrc va thirc phâm, dugc phong Anh
hung lao dng.
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Hç và ten

Tom tat than th, sty nghip

Ten diy kiên dt

Ho Däc Di

H Dc Di (1900-1984), là bác sT, trI thrc
yeu nuOc nguñ Hue. TruOc cách mng
tháng Tam, ông lam hiu tru&ng tr1xmg Y
kiêm Giárn dôc Bnh vin Don Thüy.
Kháng chiên, ông theo ChInh phU Ci Ho,
cüng giáo six Ton That Tüng ltp tnrng
Ho Däc Di
h9c Y cüa niiOc Vit Nam dn chü cong bOa
a chiên khu, dao tto cho toàn quôc nhiêu
,
can b y tê giOi. Ong là di biêu Quôc hi
nhiêu khóa và 38 näm lam Hiu tri.rang
tnrang Dü h9c Y khoa. Truy tang giãi
thuang Ho ChI Minh.

Doàn Thi Dim

Doàn Thj Dim (1705-1748), hiu "Hng
Ha nil si", quê a xã Giai Ph.m, huyn Yen
M, Himg Yen. Tir nhO dã hay chü, tirng
len Thang Long dy cung nil trong phü
Chua. Ba lay ong Nguyen Kieu, tien si
ngi.rai lang PhU Xá (nay thuc phixang Phü
Thuçrng, qun Tây Ho). Ba là tác giã Truyên
kS' tan phâ va djch giâ Chinh phii ngâm.

Xuân Diu

Ten khai sinh laNgO Xuãn Diu (1916-1985),
quê huyn Can Lc, Ha Tinh; tham gia phong
trào Vit Minh, Hi Van hóa Ciiru quôc; trng
gil các chIc vw ,Uy viên Thuang vii Hi Nhà
van Vit Nam, Uy viên Ban Chap hành Hi
Van nghê Dan gian; näm 1983 duc bâu là
Vin si Thông thn Vin Han lam Ngh thut
Cong hOa Dan chU DIc; là nhà thx, nba van
hóa, nba l lun, phê binh van hçc Vit Nam
ni ting. Xuãn Diu thrçc xem là cay lilt tiêu Xuân Diêu
biu cho thcr ca hin di Vit Nam, nhà bInh
lun van hc xuát sac. Ong dà xuât ban hang
chuc tác phãm tho, tho djch, nghiên clu, phê
bInh van h9c; trong do cO nhlng cong trinh
nghien clu có giá tij ct.c bit ye các nhà tho
c diên Vit Nam nhix: Nguyn Du, Nguyn
Trãi, Ho XuanHuong... Ong di.xçc trao tng
giãi thixlng Ho Clii Minh ye van h9c ngh
thi4t va nhiêu giãi thirrng cao qu khac.

Hoàng Diu

Hoàng Diu (1832-1882), quê I Din Bàn,
finh Quang Nam, d PhO bang, gil chIc Tong
dOe Ha - Ninh (Ha Ni - Ninh Binh). Pháp
dánh thãnh Ha Ni (25/4/1882), Hoàng Diu
chi buy cuc chin du tOi cuing. Thy không HoIng Diu
dl sIc chin du, Ong that cô tun tiêt. Tucmg
dng cIa ông va Nguyn Tn Phucmg duçc
d.t ti CIa Bäc thânh phô Ha Ni dê ghi nhI
hai ông dã hy sinh chông thirc dan Pháp.

Thj Dim
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H9 vã ten

Tom tat than th, sip' nghip

Ten dtr kin dt

TanDa

Tan Dà (1889-1939), ông ten thtt Nguyn
Khäc Hiu, là mt nhà tho, nhà vAn và nhà
viêt kjch nôi tiêng cüa Vit Nam. Biit danh
Tan Dà cüa ông là ten ghép giQa nüi TAn
Viên và song Dà, quê huong Ong. Trong vAn
dan Viêt Nam dAu the k 20, ông dA d lai
.
nhieu tac pham vrn nhieu the loti. Ong da TãnDâ
tmg lam chü but tp chI Hüu Thanh, An
Nam tp chf. Ngoài sang tác thQ, TAn Dà
cOn giOi trong vic dich thci Dithng thành
tha 1itc bat và duçc biCt den nhu mt ngui
djch tha DuOng ra ngôn ngtt Vit hay nhât.

Trân Nguyen DAn

Trn Nguyen DAn (1325-1390) là ton
that nhà Trân, di vua Trân Dci Tong, ông
duqc bô nhim chirc Di phu Ngr sir dài,
chuyên vic can gián. Tháng 10 am 1ch
nAm 1370, ông cing Cung Djnh vuang Trân
Phü (tüc Trân Ngh Tong sau nay), Cung
Tuyên vucmg Trân KInh (tiirc Trân Du
Tong sau nay), Thiên Ninh cong chüa Ngc
Tha hi a song Dti Lai, phü Thanh HOa dê
dy quân chng Duang Nht L. Tháng 2 Trân Nguyen Dan
Am ljch nAm 1371, sau khi lt do Duong
Nht L, ông duçic Trân Ngh Tong phong
lam tu do. Tháng 10 am lich nAm 1375, vua
Trân Du Tong sai Ong coi vic quân trân
Quàng Oai. ThAng 7 am ljch nAm 1385
thai Trân Phé Dê, tu do Chuong Tüc Quôc
thuçing hâu Nguyen DAn trI si lui ye Con
Son (nay thutc huyn ChI Linh, tinh HAi
Duong) a an.

Nguyn Thj Dinh

xA
Nguyn Thi Djnh (1920-1992), quê
Luong HOa, huyn Giong Trôm, tinh Ben
Tre. Ba ducic Tinh üy chn lam thuyên trtxang
chuyên ra BAc báo cáo và xin vu khI chi vin.
Ba 11mg lam vic t B Tii ln mien Nam
Nguyn Thi Dinh
(1961-1964), gill chirc Phó TOng Tu lnh
quAn giAi phóng miênNam(1965-1975).
Näm 1974, Ba duçc phong quAn ham Thiêu
tuàng. Ba duçc Nhà nuOc truy tng danh hiu
anh hting lire hrçing vu trang nhAn dan.

Trmmg

Trixcmg Djnh (1820-1864) quê a Go Công,
Tiên Giang, là vO quan nhà Nguyn và là
thu linh chông Pháp giai doan 1859-1864 a
TritongDinh
Nam B. NAm 1859, quân Pháp dánh
chiêm thAnh Gia Djnh, Ong dánh thAng Pháp
nhiêu trn nhu chiên thang Cay Mai, Thj
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TOm tat than th& sir nghip
Nghe... Du nãm 1861, Pháp thn côngGia
Dinh lan thu hai, Truong Djnh dem quân
phôi hçp vói quân cüa ti.r&ng Nguyn Tn
Phuong phOng gift chiên tuyên ChI HOa.
Khi Dai don ChI HOa that thñ, ông lui ye Go
Công, trân gift vüng Gia Djnh - Djnh
Tung. Ci day, Trucing Dnh to chi'rc lai lc
hxcrng, bô phOng trân gift các v1ng GO
Công, Tan An, M5 Tho. Chg Lón, Sài
GOn, Dông Tháp Muñ và kéo dài dn tn
biên giOi Campuchia.

Ten d' kiên dt

Büi Bang Doàn

Büi Bang Doàri (1889-1955) có ten gçi là
Mt Trân, quê quán tai lang Lien Bat, huyn
lfng HOa, tinh Ha Dông (nay thuc thành
pho Ha Nôi). Näm 1945, ông tham gia Ban
Co van Chñ tch nuâc, thành viên Uy ban
Nghiên cru Kê hoach kiên thiêt dat nuâc; Büi Bang Doàn
Truâng ban Thanh tra dc bit cüa Chmnh phü
(1946). TIr näm 1946-1948, ông lam TrtiOng
ban Thix6ng tWc Quôc hi, O và lam vic tai
xâ Minh Thanh, huyn Son Duong, tinh
Tuyên Quang.

Trân ThU D

TrAn ThU D (1194-1264), quêhuyn Hung
H, Thai BInh; 1p nên triêu Trân bang cách
buc LI Chiêu Hoang nhithng ngôi cho Trân
Cãnh, trâ thành nhân vt trii ct cUa triêu
dinh, cO cong ló'n trong cuc kháng chin Trân Thu Do
chông Nguyen - Mông lan thr nhât vth câu
nói "Dâu thãi chua roi xuông dat, xin be ha
dt'rng 10"; duçc truy tng Thuçmg phi Thai
su Trung vU Dai vuong.

Kim Bong

Anh hUng Nông Van Dn (tUe Kim Dng,
1929 - 1943) quê 0' Na Ma, xã TruOng Ha,
huyn Ha Quãng, tinh Cao Bang là ngu0'i
dan tc NUng. Sinh truO'ng trong chiêc nôi
cách mng, khi cOn nhO Kim Bong dA sam
giác ng va 4n dng các ban cUng lUa tuôi
trong bàn lam nhim vii lien lac, chuyên
cOng van, tài lieu, dira don can b, trinh sat
nm tinh hInh djch d cung cAp cho can b. Kim iMng
Rang sang ngày 15/2/1943, Kim Bong duqc
giao nhim vii canh gác, báo v cuc h9p bI
mt cUa Trung uong Dãng. Djch phat hin
và cho mt 1rc hrng l0'n bao vây hông bat
sOng các dông chi lãnh dao cUa Bang.
TrtxOc tinh the nguy hiêm, Kim Bong dâ
muu trI dánh lac huâng, ifta djch tp trung
lc hrçmg và hOa 1irc ye phIa minh, dông
25
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Tom tat than th, sir nghip
thii phát tin hiu báo cho các dng chI can
b nit lui an toàn. Kim Dông dã anh dung
tuôi 14 và trâ thành tam
hy sinh khi
grnmg sang cho các the h thanh, thiêu niên
noi theo. Tháng 5/1941, Trung, ucrng Dáng
quyêt dnh thành 1p fJi thiêu niên ciru
quôc Kim Dông là mt trong so nãm di
viên dâu tiên va duçc bâu lam di trung
Di thiêu niên etiru quôc. Anh luôn the hin
trI thông minh, lông dung cam, hoàn thành
xuât sac các nhim vi duçic giao.

Ten dir kiên dt

Khüc Thira Di

Ninh
Khüc Thra Du (830-907), quê
Giang, tinh Hãi Ducing, näm 905 nhân Co
hi chInh quyên do h nhàDumg a nrnfic ta
suy yêu, ông t%r xung là Tiêt do xiir, c1ng vâi
nhân dan diuiig len giành chInh quyên. Khüc
Thira Dii da kêt thüc co ban ách thông trl
hon mt nghIn näm cüa phong kiên phuong
Bäc. Ljch sir ghi nhn cong lao cüa ông nhu
là mt trong nhthig nguai dâu tiên dt co sâ
cho nên dôc lap dan tôc.

Trinh Hoài Dirc

Trnh Hoài Dirc (1765-1825), con có ten là
Hoài An, tu là ChI Son, hiu Can Trai, quê
tinh Biên HOa (nay thuc Dông Nai), d
khoa thi hucmg dâu tiên cUa triêu Nguyn,
lam quan tOi chilic Thuçrng thu B h, Hip
Tong trân thành Gia Djnh, tirng di sir sang
triêu Thanh; là nba van, nhà dja ii, tác giã
ca Gia Djnh thành thông chí. Vê sang tac,
Trinh Hoãi Dire
Trmh Hoài Due là môt dai biêu xuât sac
trong nhóm "Gia Djnh Tam gia thi" hay
"Binh Duong thi xã" (cüng vâi Lê Quang
Djnh và Ngo Nhãn Tinh), có tác diing kIch
thIch phat triên cho mt ving van hOa. Ong
con dê lai hai tap tho chft Han là Can Trai
thi tp (1783-1819) và t.p tho di sü Trung
QuôcBac süthitp.

VAn Tiên Dung

Van Tin Dung (1917-2002), quê a xã C
Nhuê, huyn Tir Liêm. Ha Nôi näm 1937,
ông gia nhp Dáng Cong san Dông throng.
Tir 1942 - 1943, ông dam nhim các chüc
vii: BI thu Dãng b tinh Bãc Ninh, BI thu
Xü u' Bc Ki, U' viên Thuang vi U' ban Van Tiên Dung
Quân sr Cách mng BAc Ki; Tong Tham
muu truàng Quan dôi nhân dan Viêt Nam,
Tu lnh chiên djch giãi phóng Sài GOn - Gia
Djnh; BI thu Quan u Trung uong, Bô
truang Bô Quôc phOng (1978 - 1986). Ong

, Thua Du
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Tom tat than th, sly nghip
duçic phong ham Dai tuOng näm 1974, duçcc
Nhà nixc tng thixàng Huân chiicmg Sao
Vàng (1992), Huân chwmg Ho ChI Minh.

Ten thy kin dt

Hoang Minh Giám

Giáo su Hoàng Minh Giám (1904-1995)
quê a xã Dông Ngc, huyn Tir Liêm phü
Hoài Due, tinh Ha Dông, nay là qun Bãc
Tr Liêm Thành phô Ha Ni. Näm 1926,
ông tot nghip Tnrng Cao däng Dông
Ducmg khoá III. Sau do di dy h9e a Phnôm
Pênh (Campuchia), Sài Gôn, rôi viêt báo
chông
chê
thirc
d
dan Pháp.
Ngày 30/8/1945 ông dugc Chü tjch Ho ChI
Minh duçvc cir lam Dông l Van phông B)
Nt,i vii cüa ChInh phü Cách mng lam thii
Vit Nam Dan chü Cong hOa. Tháng 3/1946
ông giü chüc Thu tnxmg BNi vci ChInh
phü Lien hip Kháng chiên. Tir tháng
1 1/1946 ông giit chuc Thiirtnxông B Ngoi
Hoàng Minh Giám
giao Viçt Nam. Tu thang 3/1947 den
07/1954 Ong gii chiirc B trithng B Ngoi
giao Vit Nam. Tir thang 7/1954 den näm
1976 là B truang B Van hóa. Tir näm
1976 den näm 1981 là Chü nhim Uy ban
Dôi ngoi cUa Quoc hi Vit Nam khóa VI.
Tr näm 1981 den cuôi dai, ông tham gia
cac hot dng cüa Uy ban Trurig uang Mat
trn To quôc Vit Nam. Ong cOn giü các vj
trI: ChU tich Doàn chü tich U ban Viêt
Nam doàn kêt hfru nghj vói nhân dan các
nuóc; Chü tjch Hi htru nghj Vit Nam Indonesia; Chü tich Uyban Vit Nam Doàn
ket vai Nhân dan M; Uy viên danh dir Mat
trn To quôc Vit Nam.

VO Nguyen Giáp

VO Nguyen Giáp (1911- 2013), quê a Ltc
Thu, Lê Thu, Quàng BInh, nguyen Ui
vien Bô ChInh trj Ban Chap hành Trung
uclng Dãng Cong san Vit Nam, nguyen BI
thu Quân u' Trung uong, nguyen Phó ThU
tuàng Thuang trirc ChInh phü, nguyen B
tnr&ng B Quôc phOng, Tong Tu lnh
QDND Vit Nam, Di biu Quc hi tü Vö Nguyen Giáp
khoá I - khoá VII; Dai tuàng dâu tiên cUa
QDND Vit Nam. Vâi tài nang quân sir kit
xuât va nhng dóng gop vT dai cho quân si,r
Vit Nam, Di tuàng VO Nguyen Giáp duc
báo chI the giai ca ngçii là "vj tuâng huyên
thoai", sánh cUng cac vT nhân trong suôt
2.000 näm qua.
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Ten diy kiên dt

Trân Van Giàu

Tr.n Van Giàu (1911-2010), quê An Liic
Long, huyn Châu Thành, tinh Long An
ông là nha hoat dng cáchmng, khoa hoc,
nha nghién cu ljch sü triêt hçc. Ong duçc
bâu lam BI thu Xiir u Nam KST, Tong giám
disc Nha thông tin B nti vi, là ngu?ii sang Trân Van Giàu
1p ra giãi thumg Trân Van Giàu näm 2002.
Ong dä duqc Nhà nuOc tng thuông: Huân
chrnmg Ho Chi Minh, Danh hiu Nhà giáo
nhân dan, Anh hung lao dng thai kS' dôi
mài, Giãi thuang Ho ChI Minh dçt 1(1996).

Hoàng Hanh

Hoàng Hanh (1888-1963) qué xã Xuân
Lac, huyên Narn Dan, tinh Ngh An. Ong
có thành tIch xuât sac trong tang gia san
xuãt. dong gOp nhiêu lucmg thirc. thirc phârn
cho kháng chiên chông thirc dan Pháp nên
duçc bInh chon di d1r Dai hi chién si thi
dua c.p tinh va sau dO là D?i hi chiën si thi Hoàng Hanh
dfla toàn quôc 1 Tuyén Quang vào nãm
1952. Ti Di hi nay, ông duçic phong ttng
danh hiu Anh hang lao dng. dirçc Chu
tjch HO ChI Minh trao huân chuong, giây
ching nhn và là rnt trong ba Anh hing
lao dng dâu tiên cüa Vit i\arn.

Trn Nguyen Han

Trn Nguyen Han (1420-1429): nguai lang
Son Dng, huyn Lp Thtch (nay thuc
tinh VTnh Phic), dông dOi nhà Trân. Ong
vào Lam Son theo Lê Lqi khi nghia chông
quân Minh, lam tuàng 1p nhiêu cong iOn,
thu phic vüng Tan Binh, Thun Hóà; ao
Trn Nguyen Han
vay thanh Dong Quan tharn gia danh thang
trn Xuong Giang, bat song thOng gic
Hoàng Thüc, Thôi Tii. BInh cong duc
phong Ta tuOng quôc (1428). Sau bj vua Lê
nghi nga, ông nhãy xuông song tr van, 26
näm sau mOi dixçc Lê Nhân Tong minh oan.

TO Hiêu

To Hiêu (1912-1944), qué lang Xuân Cu,
huyn Van Giang, tinh Hung yen; tham gia
các phong trào yêu nixOc tir näm 1925. Näm
1930, bj bat và bj dày ra Con Dão; ti day,
ông trO thành dàng vién Cong san. Näm
1934 ra ti, hot dng Mt trn Dan chü 0
To Hiêu
Ha Ni, rôi ra vung mO Cam Phã chi do
phong trào cong nhân; duçc cü lam ThuOng
vi Xir uy Bac Ks', pht trách BI thu Thành
üy Hal PhOng. Tháng 12/1939, ông Ii bj
Pháp bat, giam li nhà tü Son La. Do bj tra
tan, tü dày gian khô, Ong lam bnh nng,
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TOm tt than th, siy nghip
qua dñ ngày 7/3/1944 ti nhà ti San La,
nêu cao khI tiêt cüa ngtthi Cong san.

Ten thy kin dt

Nguyen Cong Hoan

Nguyn Cong Hoan (1903-1977) qué lang
Xuân Câu, tong Xuân Câu, huyn Van
Giang, phü Thun Thành, tinh Bäc
Ninh (nay thuc xà Nghia Trii, huyn Van
Giang, tinh Hung Yen). Näm 1926, ông tot
nghip cao dang six phm, lam nghê dy hc
nhiêu nai. Tác phâm dâu tay Kiêp hông
nhan là mt dOng gop cho nên van xuôi Vit
Nam bang chü QuOc ngft. Sau Cách mng
Tháng Tam, Ong gitr chirc Giám dôc kim
duyt báo chI Bàc B, kiêm Giám dôc Sâ
Tuyên truyên Bäc B. Sau do ông gia
nhp V quOc quân, lam biên tp viên
báo V quôc quân, giám doe tru?mg Van
hOa quân nhân, chü nhim và biên tp
ti Quan nhân hQc baa. Nàm 1951 ông lam
vic a Tri tu thu cüa ngành giáo dic, biên Nguyn Cong Hoan
soan sách giáo khoa và sách Sir Vit Nam
hin dai tir Pháp thuc den näm 1950 dung
cho lap 7 h chin näm. Ong cüng viêt bài
cho báo Giáo dic nhân dan, co quan ngOn
1un dâu tiên cüa B Quôc gia giáo dic lüc
bay gi?. Ti'r sau näm 1954, Ong tra 1aj nghê
van vOi cixcing vj Chü tjch Hi Nhà van Vit
Nam (khóa dâu tiên 1957-1958), Uy viên
Ban Thuang vii trong Ban Chap hành Hi
Nhà van Vit Nam các khóa sau d. Ong
cüng là Uy viên Ban chap hành Hi lien
hip van h9c ngh thut Vit Nam, chü
nhiêm tuân báo Van (tiên than cUa báo Van
ngh). Nguyn Cong Hoan dtxçic tng Giài
thuOng HO Chi Minh ye van hc ngh thut
näm 1996.

Lê Hoan

Lê Hoàn (941-1005), quê Xuân Lap, Th9
Xuân, Thanh Hoá. Ong khOng chi là mt
vua có nhung dong gop lan trong
chông quân Tong phixang Bäc, quân
Chiêm phuong Nam, giü gin và cüng cO nên
dc 1p dan tc ma cOn có nhiêu cOng lao
trong sir nghip ngoti giao, xây dimg và Lê Hoàn
kiên tao dat ntxâc dai Co Vit. Lé Hoàn
cüng là ngithi tao tién dê, diêu kin dê thai
gian sau dO L' Cong Uân có dü khã näng
dai do tü Hoa Lu ye Thang Long näm 1010,
ma ra mt k nguyen phát triên lâu dài cüa
van boa Thang Long - Ha Ni.
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Tr.n Hoàn

Nguyn Thai Hoc

TOm tat than th, st nghip

Ten dkr kin dt

Tr.n Hoàn (1928-2003), ten that là Nguyn
Tang Hfch, con có but danh Ho Thun An.
Ong nguyen là B truO'ng Van hóa - Thông
tin, phó ban Tix tixng - Van hoá Trung
uoiig. Ong tham gia hoit dng am nhc
trong Ca hai cuc kháng chiên chong Phãp
và chông M. Trong sir nghip sang the,
Ong dê li nhUng tác phâm nôi tiêng nhu:
Mt müa xuân nho nhO, Chào müa xuân, Trân Hoän
Giüa Mtc Tu Khoa nghe câu hO vi dam,
Khñc hat nguài Ha Ni, Dêm HO Gixom,
Liii Bác dn truOc lüc di xa... Ghi nhân
nhUng dong gop to 1n cUa ông, Dãng và
Nhà nuó'c dã trao tang Huân chucrng Dc
1p htng Nhi, Giài thithng Ho ChI Minh ye
Van hc ngh thut và nhiêu Huân, Huy
chuxmg, giãi thuàng cao qu.
Nguyn Thai H9c (1902-1930), quê a Th
Tang, Viñh Tix?ng, VInh Phüc näm 1927
t?i Nam Dông Thu xä (Ha Ni), ông dä
thành 1p Vit Nam Quôc dan Dãng. Vit
Nam Quoc dan Dãng theo chü nghTa Tam
dan cüa Ton Dt Tiên. Tirc là phân dâu:
Dan tc dc 1p - Dan quyên t1r do - Dan
sinh hnh phüc. Duang lôi chiên lugc cüa
Dãng là: Truâc lam each mng Quôc gia,
sau lam cách mung The giai. Chi trong
mt thai gian ngän Vit Nam Quôc dan
Dáng dã phát triên mtnhmë lan rng khap
các tinh a Bäc k, do tO chirc thiêu chat
chë nên cuc vn dtng quân chüng cUa
Vit Nam Quôc dan Dàng gp nhiêu trâ
ngi. Truic tInh hInh do Nguyn Thai Hc
Nguyn Thai Hoc
cüng cac dong chi cua minh chu truong
bto dng each mng vOi phuong châm:
"Không thành cOng thi thành nhân".
DuOi Sr lanh dao cüa Viêt Nam Quc dan
Dâng dung dâu là iânh ti Nguyen Thai
Hoc, phong trào bo dng chOng Pháp r
các tinh da no ra ma dinh cao là khai
nghTa Yen Bái vào dêrn 9, rng ngày
10/2/1930. Vit Nam Quôc dan Dãng và
khai nghia Yen Bái bj dim trong be máu.
Nguyn Thai H9c cüng các dông chi bj
gic Pháp bat và hành hinh. Phong trào bi
dp tat. Lành tu Nguyn Thai Hc dâ thr?c
Chinh phu truy tang lit s và bang To
quôc ghi cOng.
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Ten d1F kiên dt

Nguyen Hong

Nguyen Hng (1918-1982) quê a
Bàn, Nam Djnh. Nguyen Hông ham dQc
sách tir nhö, ông bat dau viêt van tir
nAm 1936 vâi truyn ngän "Linh Hon'1 dang
trên Tiêu thuyêt thur 7. Den näm 1937, ông
thirc si,r gay dugc tiêng yang trên van dan
vai tiêu thuyêt "Bi Vó". Nguyen Hông tham
gia phong trào Mat trân Dan chü (19361939) a Hãi PhOng. Näm 1943, Nguyen Nguyen Hng
Hông tham gia Hi Van hóa Cü'u quôc bI
mt cüng vai Nam Cao, To Hoài, Nguyn
Huy Turang... Ong là dàng viên Dãng Cong
san Vit Nam, là hi viên sang 1p Hi nhà
van Vit Namnäm 1957. Näm 1996, ông
duçic Nhà nuOc truy tng Giãi thuang Ho
ChI Minh ye van h9c ngh thut.

Nguyn Hin

Nguyn Hin (1234-1256), quê xãNam
Thang, huyn Nam Trirc, tinh Nam Djnh là
trang nguyen nhô tuôi nhât trong ljch sur
khoa thi cüa rnxâc ta, ông có nhiêu kê sách
hay phO vua, giiip nuOc, dôi phó vOi quân
phuong Bc, dánh gic cO a Muan La.
Nguyn Hin
Ong m dan di khai hoang phic hoá, dap dê
sOng Hông, dào kênh muong dn nuOc, tao
müa màng thang igi, nhân dan no am. Vé
quân sir, ông cho ma mang các xurng rèn
vii khf, các vO duing rèn luyn quân sT, san
sang chiên dâu chông quãn xâm lime.

Phm Huing

Phm Hung (1912-1988), ten that là Pham
Van Thin, quê a xã Long PhuOc, huyn
Long H, tinh Vlnh Long. Nam 1930, ông
dirge kêt np vào Dàng Cong san Dông
Durang. Nàm 1945, ông dirge bâu lam BI
thu Xur u lam thôi Nam Bô. Tir 1956 1975, ông giü nhiu chute vi quan trng: BI Phm Hung
thu Trung ucing Dãng, B truang Phü Thu
tuâng, Phó Thu tuàng, BI thu Trung uo'ng
Ciuc Mien Nam. Tir 1976 - 1987, ông giü
chi.irc Phó ThU tuóng kiêm B tnthng B
Ni viu, ChU tjch hi dông B tru&ng nuâc
Cong hoà XA hi ChU nghTa Vit Nam.

PhUng Hung

PhUng Hung, quê lang Duang Lam, Ba VI,
Ha Ni, trirac sr tan bao cUa b9n do hO nhà
Duèng, khoãng näm 766 - 791, PhUng Hung
Phüng Hirng
cung voi ngum em Phung Hai phat dong mt
cuOc khi nghia lan chông chinh quyên dO
hO. PhUng Hung lânh dao nghia quân lam
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chü dt Dixng Lam và Ca mt vting rng
hcn, chiêm duçc thãnh phü Tong BInh - c
quan dâu nao cüa bn do h nhà Duô'ng.

Ten d kin dt

Lê Van Him

Lé van Him (1230-1322) ngu?ii lang Phü L, huyn Dông-Scm, l Thanh - Hóa, nay
thuc xà Thiu Trung, huyn Thiu Hóa,
tinh Thanh Boa d bang nhãn näm Dinh müi
(1247), niên hiu Thiên TJ'ng ChInh Binh
du&i triêu Trân Thai Tong. Lic do ông mOi
18 tuôi. Sau lam den chiLrc Han lam hoc si
kiêm Quôc six vin giám tu. Näm 1272 ông
son xong b Di-vit sir k tü Triu Vu Dê
den L Chiêu Hoàng. f)ó là b sü k qui mô
dâu tiên cüa nuc ta, dã du9'c Trân Thánh
Lê Van H
Tong ban chiêu khen. Nhirng dáng tiêc hin
nay b sách dA that lac, clii con mt it lO'i
binh duçc Ngô Si Lien ghi li trong Di Vit
Sü K Ton Thu. Ong là rnt sü gia có lông
yêu nuc, có cách nhin tiên b dOi vó'i nhiêu
sr kin flch sir ducing thôi, b sfr cUa ông cia
dOng gop rat nhiêu cho Di Vit Sir K Toàn
Thu cUa Ngô Si Lien và cia dê 1a cho chüng
ta nhiêu nhn djnh qu' báu ye các sij kin
ljch sir cOng nhu nhUng don binh 1un giàu
tInh chat van hoc.

To HÜU

T Hthi (1920-2002), quê xa Quâng Th9,
huyn Quãng Diên, tinh Thcra Thiên Hue
ông là mt tác giã có vj trI dc bit quan
tr9ng, mt nhà thci tiêu biêu cUa dông tho
cách mng Vit Nam. Näm 1938, ông dugc
ket np vào Bang Cong san. Ong dam trách
nhieu chüc vi: Phó Tong thu k 11i Van
ngh Vit Nam, Giám dôc Nha tuyên truyên
và van ngh thuc Thu tuàng phü, Thir To Hfru
truthig B Tuyên truyên, Phó chü tjch Hi
lien hip Van hc ngh thuât Vit Nam, BI
thu Ban chap hành Trung ucing Bang, Phó
chU tjch Hi dông B truâng. . . Ong duçc
tang Giãi thumg Ho Chi Minh dçit I ye Van
hc ngh thut (1996), Huân chuxmg Sao
Yang (1994), Giài thu&ng Van hc ASEAN
cüa Thai Lan (1996).

Nguyn Van Huyên

Nguyn van Huyên (1908-1975), hiu Huy
Van, sinh ti thôn Lai Xá, xä Kim Chung,
huyn Hoai Di.Irc, tinh Ha BOng (nay là Ha
Nguyn Van Huyên
N91); tien si van khoa, cu nhan luat, giao su
sr h9c, tmg iàm Giám doe trueing Vin
Dong Bác Co (1945), B trumg B Giáo
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dc (1946-1975); Phó chü tjch Hi Khoa
hoc lich sir Viêt Nam; sang 1p Hi Van
ngh dan gian Vit Nam; dê lai nhiêu tác
phâm nghien ciru van, sir. Ong là ngixôi Vit
Nam dâu tiên do tiên si khoa van trix6ng dai
h9c Xoóbon (Pháp).

Ten dir kin dt

Phan Huy Ich

Phan Huy Ich (1751-1822) ten that làPhan
Cong Hu, a lang Thu Hoch, huyn Thiên
Lc, phü Düc Quarig, trân Ngh An, (nay
thuc xã Thtch Châu, huyn Lc Ha,
tinh Ha llinh). Näm 1771, ông thi d Giãi
nguyen tui truang thi Ngh An và dixçic
triêu dinh thu dmg và bô nhim mt chiirc
quan nhô ti trân San Nam. Nãm 1775, ông
d Tiên si. Nám 1773, Phan Huy Ich duçc
bô chiirc Ta rnc xir Scm Nam. Nãm 1775,
Ong 1i do dâu khoa thi hi âThäng Long,
rôi sau do d the khoa dOng tiên si, duc bô
Han lam thira chi a phü chüa Trjnh. Ung h)
che d Chüa Trjnh, näm 1777 sau khi duçc
bô lam DOe dong Thanh Hoa, ông ye giü
chirc Thiêm sai tn hmnh phiên a phü Chüa.
Näm Dinh Dâu, Phan Huy Ich duac chüa
Trjnh Sam sai vào Phili Xuân phong chirc Phan Huy Ich
tuOc cho Tây Scm Nguyn Nhc, sau dO
duçc chuia phái len Nam quan tiêp si.r than
nhà Thanh. Gop nhiêu cong lan trong lTnh
virc ngoi giao, ông trâ thành nha ngoi
giao tiêu biêu th&i Tây Scm. Phan Huy Ich
duçc vua Quang Trung giao cüng vài Ngo
Thi Nhm trông nom cong vic ngoi giao
duçc giao toàn quyên vic dôi ngoi vOi nba
Thanh. Ngoài nhUng thành tIch ngoai giao,
Ong cOn dong gOp nhiêu tác phâm van hçc
có giá tij cho lang van h9c Vit Nam. Cuôi
näm 1787, quân Tây San ra Bäc Ha lan thir
hai., Lê Chiêu Thông chy sang Trung
Quôc câu ciru. Phan Huy Ich bO len Sài San
(Son Tây), châm diirt 14 näm lam quan vài
chInh quyên vua Lé - chüa Trjnh.

Trân Quang Khai

Trn Quang Khâi (1241-1294): Trn Quang
Khãi, con thir ba cüa Thai Tong Trân Cãnh,
em rut vua Trân Thánh Tong, lam tOi chi'rc
Thucing tuàng Thai six; dam nhn vic
ngoai giao trong kháng chin chng Nguyen Trân Quang Khãi
- Mông, trrc tiêp chi huy trn thang a
Chuang Dixang (1285); tác giã bài Tiring giá
hoàn kinh six nôi tiêng. Trân Quang Khãi cO
hoc 1irc cao, sang tác nhiêu bài thci xuât sac,
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Tom tat than th& si nghip
bc l hào khI cüa thii dai dt nuâc hung
thjnh, dng thii lai chirng to môt tam hon
thi sT phong phit, gàn bó vOi thiên nhiên.
Tp tho Lac dao tp chi cOn sOt 1aj han
mu?yi bài, có bài nôi tiêng.

Ten diy kiên dt

Huinh Thüc Kháng

Hu'nh Thüc Kháng (1875-1947): nhà chI Si,
nhà van, qué huyn Thang Binh (nay là
Tiên PhuOc), tinh Quãng Nam, D hoàng
giáp, không ra lam quan, diirng dâu phong
trào Duy Tan i Trung kS' dâu the k' XX.
Phong trào chOng suu thuê nO ra, ông bj
Phap bat dày di CônDäo 13 naiii, trô e là
Huinh Thüc Kháng
Vien truong Viçn Dan bieu Trung Ky, lam
báo Tieng dan. Sau Cách mng thãng Tam,
Ong lam B trithng Ni vii, quyên Chü tjch
nuOc khi Bác HO sang Pháp, sang 1p và là
Hi trthng Hi Lien hip quôc dan Vit
Nam. Tác già các sách Thi tu tüng thoti,
Thi tü thão, Trung KST ciru stru k.

Phüng KhäC KhOafl

Phüng Khc Khoan (1528-1613): nguñ lang
Büng (Phüng Xã), huyên Thach That, nay
thuc Ha Ni; nôi tiêng thông minh tx nhO,
h9c trO Nguyn Binh Kliiêm, quen gçi là
Trng Büng. Näm 1550 vào Thanh phü Lê,
diet Mac. D hoàng giáp (1580), lam quan Phüng Khc Khoan
thung thu B Hi, B Cong triêu Lê; di sr
sang nhà Minh (1597), l lë curng cOi. Ong
cOn là nba tho, tác già tap tho Nôm Lam
tuyên van, miêu tã các loài cay cO. Ong dem
nghê dt day cho dan vüng quê ông.

Nguyn Khoai

Nguyn Khoai (Chua rO näm sinh, näm
mat): The k' XIII, sinh truO'ng a dat Hông
Châu, tinh Hung Yen, có süc khoé phi
thumg, duçc vua Trân giao tr9ng trách chi
huy quân tiic v, tham gia các trn dánh
gic Mông-Nguyên O Thy Kêt, Ham Tir,
Nguyn Khoái
Bach Dang... co tai thiçn chien tren b9,
duai nuac; 1p chiên cong lan, giãi phóng
kinh do Thang Long. Ong duçic vua Trân
thuOng cong va phong lam "Lit hâu" - Là
tuac thai Trân chi dê diing dê ban cho
nguai trong hoàng toe.

vu
guyen11uyen

Nguyn Khuyn (1835-1909): hiu Qu
Son, ngithi lang Yen DO, huyn Binh Luc,
tinh Ha Nam. Ong d tam trii&ng nén goi là
Nguyen Khuyen
Tam Nguyen Yen Do. Lam quan trieu
Nguyn a nhiêu noi, sau tth churc Bce Si
sung QuOc sir quán Toãn tu. Triêu Nguyn
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dAu hang Pháp, ông cáo quan v quê. Nhà
thcihin thrc va trào long noi tiêng, de 1ti
nhiêu tho hay.
Tom

Ten diy kiên dt

Phüng ChI Kiên

Phüng ChI Kiên (1901-1941), ten that là
Nguyen Vi, quê xã M5 Quang Thucmg,
huyn Din Châu, tinh Ngh An, dirc giác
ng cách mng rat sam. Näm 1926 ông sang
Quàng Châu dir huân 1uyn do Nguyn Ai
Quôc tO chirc rôi theo h9c tr1xYng VO bj
bang Phô, gia nhp quân cách mng Trung
Quôc, khâi nghia Quãng Châu (12/1927) do
Dáng Cong san Trung Quôc lành do. Näm
1931 h9c Dai hoc Phuong Dông (Lien Xô).
Nãm 1934 tham gia chun bj Dti hi lAn thir Phüng ChI Kien
nhât cUa Dãng. Näm 1935 thrçc bâu vao
Ban Chap hành Trung irong Dâng, phii trách
cong tác Dáng nithc ngoài. Näm 1936 vn
dng thành 1p Vit Nam Dc 1p dOng
minh hi Trung Quoc.Nam 1941 cüng vOi
Chü tjch Ho CM Minh ye Päc Bó, chi dao
can cur Bãc Son (Cao Bang), chi huy trung
di cüu quOc quân sO 1. Ong bi Pháp bat và
giêt hi a Ngân Son tháng 8/1941, sau duçrc
truy phong quân ham cap tux&ng.

L ThuRmg Kit

LThuxng Kit (1019-1105), h9 Ngo ten
Tuân, tir là Thuèmg Kit, sinh ti Phü Thai
Hoà, thành Thàng Long (Ha Ni). Tuir nhO,
Ong d có chI hi.rang, ham dQC sách, nghiên
ciru binh thu, 1uyn tp vO ngh. Ong CO tài
van, vO. Ong có nhiêu cong lao trong vic
chông Tong bInh Chiêm, dóng gop xây
dirng dat nuâc phôn vinh. Ljch suir cüng dã
luu 1 tu tuxOpg quân sy vô cüng tao bo V
L Thtrb'ng Kiêt
than toe cua Ong: Ngoi yen di giac khong
bang dem quán ra truOc dê chn müi nh9n
cüa gic". Ong là tác giá bài tho bat hü
"Nam QuOc Son Hà', cô vu tinh than quyêt
chin quyt thâng cüa quân dan ta. Bài tho
khang dnh quyên dOe 1p dan tOe tir chU
thiêng liêng cüa To quOc. Bài tho dã di vào
lich suit cüa dan tOe ta nhu mOt bàn tuyên
ngôn dOe 1p thr nhât.

VO Van Kit

VO Van Kit (1922-2008), quê a xä Trung
Hip, huyn Vüng Liêm, tinh Vinh Long.
Näm 1939, Ong dirge kêt np vào Dâng
CQng san Dong Dirong. Nam 1946, ong
diroc bâu lam BI thu Tinh ui Bac Lieu. Tuir
1976 - 1982, ông giir các chuirc vi.i: Chü tich

Kiêt
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U ban nhân dan TP.HCM, BI thu Thành ui
TP.HCM. Tü 1982 - 1988: ChU nhiêm U'
ban kê hoach Nhà nuc, ChU tjch Hi dông
B tru6ng, ThU tiing ChInh phU nuâc
Cong hoà Xã hi chU nghia Vit Nam, Phó
chU tjch H)i dông quôc phông và an ninh...
Näm 1997, ông dixo'c Nhà nuic trao tang
Huân chucmg Sao Vàng.
Tom

Ten dir kiên at

Yet Kieu

Yt Kiêu ten that là Pham Hftu Th quê a
huyn Thanh H, Hãi Drnmg, do trãi cuc
song trên song nuOc tU nhO nên ông bciili
rat giOi. Trong cuOc khang chién chông
quân Nguyen - Mông lan hai và lan ba,
Phm Hthi The vâi tài boi li "nhp thus'
Y
nhu phUc bInh dja hg" (di dixai nuóc ung
dung, t%r tai nhu trên dat bang) dà 1p nhiêu
chiên cong dóng gop cho chién thang cUa
vua tôi nhà Trân. Ong da duçic nhân dan và
vua quan nhà Trân gçi là Yet Kiêu (ten mt
loài cá km ngày xua).

Trucing Viñh K)

Triicmg Vinh K (1837-1898), quê
huyn Chq Lách, tinh Ben Tre. Ong là mt
nhà van, nhà ngôn ngü h9c, nhà giáo dtc
hoc, khâo cUu van hóa tiêu biêu cUa Viêt
Narn. Ong dugc phong Giáo su Vin Triro'ng Vinh K
si Pháp, là nhà bác h9c hang dâu the giài the
k 19. Ong duçic coi là "ông to nghê báo
Vit Nam", sang 1p và là TOng biên tp t
Gia Dinh báo.

CU ChInh Lan

Lan

CU ChInh Lan (1930-1952), qué xà QuS'nh
LOi, huyn Qurnh Luu, tinh Ngh An; trong
chiên djch Quang Trung (1950) duc nêu
guang "Anh hUng tay không diet gic".
Chindich BOa Binh (1951), anh dUng
dan diçt xe tang dch tren duang so 6 nam
1952, anh tham gia dánh don Go TO, bi cut
hal tay và mt chân vn anh dUng chi huy
den hi tha cuôi cUng. Duçic truy tng Anh
hUng l?c luçing vii trang nhân dan.
Nguyen phi jT Lan (1044-1117), quê a Gia
Lam, Ha Nôi, ten that là Lê Thj Yen, là mt
trong nhUng danh nhan có tài frj nuac cUa
dan tc. Näm 1072, vua L Thánh Tong mat,
Y Lan trO thành Hoàng thai hu nhiêp chInh.
Ba cUng Tê tuóng L Thuàng Kit lânh dto
nhân dan dánh tan quãn Tong xãm lugc, xây
dimg dat nuac yen bInh, giàu mnh.

Kiêu

Lan
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Ten di kién dt

Lê Lai

Lê Lai quê i x Kiên Thç, NgQc Lc, Thanh
Hoá ông tInh cuong trirc, dung mo khác
thiiing, có chI khI. Ong hy sinh khi già lam
Lê Lçñ dê phá vOng vây cho chü tiràng Va
nghia quân Lam San rut khói nüi ChI Linh.
Le Lai
Nàm 1428, khi Lê L?i len ngôi vua, ông
duçc truy tang là Sung Trung dông Due
Hip mini bâo ehInh Lung Nhai cong than.
Näm 1484, Lê Thánh Tong gia phong ông
lam Tnmg TUe virang.

Phtm NgU Lao

Phtm Ngft Lao (1255-1320), quê a lang PhU
Ung, huyn Du&ng Hào (nay thuc huyn
An Thi), tinh Hung Yen; mOt nông dan,
ham h9c, Co y chI, tinh nguyen tham gia
quân di dánh gic ngoai xâm, ehi huy quân
cam ye cUa Trân Hung Dao; 1p nhiu chin Phtm Ngu Lao
cong trong hai lan chông Nguyen - Mông
(1285-1288), sau cOn di dçp lotn quay phá
biên giOi Lao Qua và Chiêm Thành a phIa
Nam, trâ thành danh tuàng dai Trân, duçc
phong tuâc Quan ni hâu.

Ngô Si Lien

Ngô Si Lien sang a th k XV, nguài lang
ChUc L, huyn Chuang Dirc, nay là xà
ChUc San, huyn Chuang M, tinh Ha Tây,
tham gia khâi nghia Lam San. Näm 1442 thi
du tin si, lam a Han lam vin, ri gift chi.'rc Ngô S5 Lien
Do ngr sft. Nm 1480, di Hông Dic, theo
lnh cUa Lê Thánh Tong, ông biên son b
Di Vit sft k toàn thu và Th?c 1itc, tri
thành nhà sfr h9c nôi tiêng nuOc ta.

TrAn Huy Lieu

TrAn Huy Lieu (1901-1969) quê lang Van
Cat, xã Kim Thai, huyn Vi Bàn, tinh Nam
Dinh. Näm 1924, ông vào Nam cOng tác vOi
các báo Nông cO mIn darn, Rang dOng, lam
chU bUt t Dông Pháp thai báo. Tháng
6/1927 ông bj Pháp bat, kêt an tU vi tham
gia các to chüc yêu nuOc. Näm 1928 Ong
gia nhp Vit Nam Quôc dan dãng và tO
chi'rc dãng bO trong Nam gift cuang vj BI
Trân Hu Lieu
thu kST Nam b. Näm 1928, bj kêt an 5 näm
tU va dày ra Con Dão. Sau khi ra tU ông trâ
ra Bàc và tham gia hot dng cách mng,
ông dugc kêt np vào Dãng Cong san Dông
Duang. Tháng 8/1945, ông dir Dti hi Quôc
dan v Tan Trào và ducc bâu lam Phó chU
tjch Uy ban dan tc giâi phong (tue ChInh
phU lam thai). Ngày 25/8/1945, ông thay
mt Chinh phU cUng vai Nguyn Luong
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Ten dir kin dt

Bang và Cu Huy C.n vào kinh do Hu chp
nhân su thoái vi vànhân an tin cUa vua Báo
Di. Sau do, ông lan luçit giii các chirc vii:
B truOng B Tuyên truyên cô dng, ChInh
trj Ciie trir&ng trong Quân sir Uy viên hti,
BI thu Tong b Vit Minh, Chü tjch Hôi
Van hóa ciru quôc, Uy viên thu&ng tWc
Quôc hôi, PhO chü nhim Uy ban Khoa h9c
Xâ hi Vit Nam, Phó Chü tjch Hi Hfru
nghj Vit Trung. Trong th?ñ gian kháng
chiên chông M5 ông tham gia cong tác
Quôc hi, lam Chü nhim Uy ban Thông
nhât cña QuOc hôi.

65

66

67

68

Cao Lô

Cao L qué quán: xã Cao Due, Gia Binh, Bc
Ninh, là môt vi ttxàng tài cüa Thtc Phán An
Ducmg Vucing. Ong giOi vO ngh, là nguOi
ch ra nO Lien Châu (NO thn) và duoc An Cao L
Diiang Vucing giao nhim vii thiêt kê và chi
huy cOngtrmnh xây thãnh Co Loa. Ong dixçc
tOn là vj to su nghe rèn cüa Vit Nam.

Mai Thüc Loan

Mai Thüc Loan qué quán Ha Trnh, ngui
lânh dLo cuc kh&i nghia nông dan chông
sir chiêm dóng cUa nhà Dung Vit
Nam vào dâu the ki thur 8. Ong xung dê và
dóng kinh dO a thành Vn An. Saudó, ông
Mal Thüc Loan
cüng nghia quân quanh vUng, hen kêt vâi cã
cãc nuOc Chãm Pa, Chân Lp chông gic tai
dja phung và tiên quân ra Bãc tiên cOng
thành phñ Tong Bmnh. B9n dO h nba
Duang bO thành chy tháo than ye nuOc.

Th Lfr

Th Lu (1907-1989) ten khai sinh Nguyn
Dinh L, quê a âp Thai a, Ha Nôi. Là rnt
trong các tác giá Tir Lirc cO nhiêu tác phâm
nhât duçc Nhà xuât ban Däi nay phát hành.
Tü 1934 den 1943, ông cho ra mat 12 cuOn
The LU'
sách, trung binh ni näm rnt cuOn. Dáng
chul nhât là tp truyn dâu tay Vàng và
máu (1934), tp tho May van thci (1935)...
Ngoài ra, ông dành nhiêu th&i gian và tam
huyêt cho san khâu kjch nói.

Phan Dang Luu

Phan Däng Luu (1902-1941), qué a Hoa
Thành, huyn Yen Thành, tinh Ngh An, là
nhà hott dng cách mng nOi tiêng
cüa Dáng cong san Vit Nam. Ong duçic
Phan Dän' Liru
bâu lam U' viên thu&ng vut tOng b phiu
trách tuyên huân Tan Vit Cách mang
Dãng, có nhung dong gop xuât sac vào các
cuc vn dng hçTp pháp và nua hçp pháp a
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Trung Ki, dng thñ vit nhiu sách 11 lun
chInh trj, van hoc. Näm 1939, ông dirçic bâu
bô sung vào Ban chap hành Trung
iiong Bang cong san Bong Dixorng.
Tom

Ten diy kin dt

Le Van Lucmg

Lê Van Liiang (1912-1995), quê a xA NghTa
Tr huyn Van Giang, tinh Hung Yen. Näm
1945, ông là Uy viên dr khuyêt Xir üy Nam
b, tham gia chi dto Báo Sir that và Nba xuât
ban Six that. Trong kháng chien chông thixc
dan Pháp, ông ô, lam viêc tai nbiu dia dim Lê VAn Lirong
cüa tinh Tuyên Quang và giü các chüc vçt: BI
thu Van phOng Trung hang Bang; Truang Ban
To chüc Trung ixang (khi do gçi B To chirc)
kiêm phii trách Van phOng Trung ixang Bang.

Ho Qu Ly

H Qu' Ly (1336-1407), là mt vj vua Vit
Nam, nguai cIA tiên than tr mt di than dux5i
thai nba Trân dê khi dâu nhà Ho trong ljch
sir Vit Narn. Trong thai gian cm quyn, Ho Qu Ly
ông cIA thirc hin nhieu cãi cách quan trng,
nhirng bj that bui trong vic hçrp siirc toàn dan
chông 1i cuc xâm lang cira nha Minh.

Dng Thai Mai

Bang Thai Mai (1902-1984), quê Lirong
Biên, huyn Thanh Chrnmg, Ngh An, dy
t trithng Quôc h9c (Hue), sau ra Ha Nti ma
tnrông Thang Long, lap Hi truyên bá quôc
ngtt, viêt báo cOng khai cira Bang. Sau cách
mng, ông lam B truing B Giáo dic, dai Dng Thai Mai
biu Quc hi, Vin truing Vin VAn hoc,
Chit tjch Hi Lien hip VAn hçc ngh thut
Vit Nam. Ong là nhà nghiên ci'ru van hçc,
sir h9c, triêt hçc... có nhiêu the phâm giá trj.
Giài thiring Ho ChI Minh.

Pharn Six Mmnh

Phirn Six Manh quê quán lang Thtnh Hip,
Kinh Môn, Hãi Ducrng, là nho s nôi tiêng
triu Trân, ten that là Phm D, tr Nghia
Phu, hiu U Trai,. Ong d6 Thai h9c dii
Pham Sir Manh
Tran Mrnh Tong, tung gas chuc: Chucrng ba
thu kiêm tham chInh vin Khu mat, Nhp
nôi hành khiên tn Khu mt vin sir, Hành
khiên Ta ti lang trung, Nhp ni ntp ngôn.

Ho Ting Mu

H Ting Mtu (1896-1951), quê lang Qu'nh
DOi, huyn QuSTnh Lixu, tinh Ngh An; ten
chInh là H Ba Cir, tham gia cách mng ti'x
sim, hoat dng ir Lao, Thai Lan, Trung Ho Tung Mu
Quc. Vit báo Thanh niên. Nam 1926 vao
Dang Cong san Trung Quôc, khii nghia
Quang Châu, bj bat ba ian, tham gia hi nghj
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hçp nht ba t chirc cong san. Nàm 1931 bj
bat giãi ye rnróc giam O Tay Nguyen. Ong
vuçit trai ye hoat dng mien Trung. Ong d
giU các chirc vçi Chü tjch Uy ban kháng
chiên - hành chInh Lien khu IV, Tong Thanh
tra Chinh phñ, Uy viên Ban chap hânh Trung
hang Dáng khóa II. Ong hy sinh trên dumg
di cong tác a Thanh Hóa.

Ten di kin dt

Ham Nghi

Ham Nghi (1871-1943), là con thu 5 cña
Kiên Thai Vuang Nguyn Phüc Hông
Cai và bà Phan Thj Nhàn. Là vj Hoàng
d thir 8 cüa nha Nguyn, \rtxang triêu phong
kin cuM cüng trong Lich sir Viêt Nam. Ham Nght
Cüng vói các vj vua Thành Thai, Duy
Tan Ong là mOt trong ba vj vua yêu nuOc
trong thai kST Pháp thuc.

Däg Van Ngft

Dng Van Ngu (1910-1967), giáo six, bác s,
quê a AnCru, Hue. Nhà khoa h9c xuât sac
dé !ai nhiêu cong trInh có giá trj cho ngành
y và chuyên nganh k sinh trüng. Ong là
giáo six chU nhim b mon Sinh h9c, Di
Bang Van Ngü'
hçc Y khoa, Vin truO'ng Vin Sot ret - Ky
sinh trüng. Ong hy sinhtai Thüa Thiên khi
di thirc nghim chông sot ret cho quan Giài
phóng mien Nam, thrqc truy tng lit si,
Arih hung hrc luçcng vu trang nhân dan.

NgO ThI Nhm

NgO Thi Nham (1746-1803), nhà van hóaquàn sr lan, ngithi lang Ta Thanh Oai, nay
thuc huyn Thanh Tn, Ha Ni. D tien si,
lam tOi Cong b Hüir thj lang thai Lê Mat.
Quang Tnmg ra Bäc H, trong ding cü Ong
trân giu Thang Long cüng vài Ngô Van sa.
Quân Thanh xâm lu?c, ông hin k lui quân Ngô ThI Nhm
ye Tam Dip bão toàn lire hrçmg, dri dai
quân Tây San ra, cüng tiên dánh giái phóng
kinh thành - müa xuân K' Dâu 1789. Triêu
Tây San mat, Ong bj nhà Nguyn bat, ham
hai; Ong d lai nhieu tác phâm giá trj ye
van, sü, triet, ngoi giao.

DO Nhun

D Nhun (1922-1991), quê quán xa Thai
H9c, huyn Cam Birth, tinh Hài Duang Ong
là mt nhac si tiên phong cña am nhac each
mng, là nhac si Vit Nam dâu tiên viêt
Opera. Ong là Tng thu k du tiên cüa Hi B Nhun
nhac si Vit Nam khóa I, II. Nam 1943, ông
tham gia hoat dng cách mng và b thirc
dan Phap bat giam vào các nhà lao: Hãi
Duang, Hoà Là, San La. Nãm 1955, Ong
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dat giãi nht Hi vänngh Vit Nam. Ong
CO nhiêu tác phâm noi tiêng, trong do nOi
bt là bài hat "Chiên thäng Din Biên"...
Ong duçic Nhà nuOc tang thuâng: Huân
chuang Dc 1p hang Nhi, Giãi thixing H
Chi Minh, Huân chuong Chiên si hang Nhi,
Huân chixong Chiên thang hang NhI.

Ten thy kin dt

Trân Dang Ninh

Trn Dâng Ninh là mt nhà hoat dtng each
ming và qun sr, Chü nhim dâu tiên cüa Uy
ban Kiêm tra Trung uong Dàng, ChU nhim
dâu tiên cia Tong cue Cung cap (sau là Tong
cue Hâu c.n, Quãn di Nhàn dan Vit Nam) Trn Bang Ninh
giai do?n 1950-1955. Ong di.xccc Nhà ntxOc tng
thiing các Huãn chixang Dc 1p hng nhât,
Quan cong hng nh.l, Chiên thang hng nhât,
truy tng Huan chuGng sao Vang näm 2003.

Hãi Thixçmg Lan Ong

Hái Tlurçmg Lan Ong là bit hiu cia danh
y Lê HiTru Trác (1720-1791), quê a xã Lieu Xa,
huyn Yen M, tinh Hung Yen. Ong là di
danh y có dong gOp lan cho nên i h9c dan t9c
Häi Thiro'ng Lan Ong
Viêt Nam, ti1ng chüa bnh cho the tr Tiinh
Can và chilia Trnh Sam. Ong dê 1ii nhiêu tác
phâm lan nhu: Hâi Thixcmg y tong tam lTnh,
LTnh Nam bàn tháo, Thuçmg kinh k)' sir.

Huinh Tn Phat

Hu'nh T.n Phát (1913-1989), quê
xã Châu Hung, huyn BInh Dai, tinh M5
Tho (nay thuc tinh Ben Tre). TnrOc Cách
mang tháng Tam 1945, ông là Chü nhim
báo Thanh Niên, boat dng trong phong
trào Thanh niên Tiên Phong, truyên bá quôc
ngü, ciru tê nan dói a Nam B. Ong duçc bI
m.t kêt nap vào Dãng Cong san Dông
Durcmg ngày 5/3/1945. Cách mg Tháng
Tam büng nO, Ong cüng mt so trI thuire Nam
B tham gia cuiap chInh quyên i Sài GOnCha Lan. Nàm 1946, ôngduc bâu lam di
Hunh Tn Phát
bieu Quoc h9l khoa I Viçt Nam Dan chu
Ctng bOa, ducic bô sung lam Uy viên dir
khuyêt Ban Thumg trirc Quôc hi.
Näm 1949, ông ra chiên khu, git chUc Uy
viênUy ban Kháng chiên Hành chmnh Nam
B, Giám doe Sâ Thông tin Nam B, trtrc
tiêp phi.i trách Dài phát thanh Tiêng nOi Sài
GOn-Chçi L tr do. Näm 1960, Ong tham
gia Mt trn Dan ttc Giài phOng mien Nam
Vit Nam, giü chüc Phó Chñ tjch kiêm Tong
thu k Uy ban Trung uang. dông thai là Chü
tjch Uy ban M1t trn Dan tc Giãi phOng khu
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Tom tat than thL sty nghip
Sài Gôn-Gia Djnh. Tháng 6/1969, ông duc
Di hi di biêu quôc dan mien Nam bâu
lam Chü tich Chinh phü Cách m1ng lam
thôi Ctng hOa mien Nam Vit Nam.
Näm 1976, ông dixqc cir lam Phó Thu tixàng
ChInh phñ kiêm Chñ nhim Uy ban Xây
dimg co bin Nba rnthc, Phó Chü tjch Hti
Kien true six Vit Nam. Ong con dam trách
các chirc vii: Phó Chü tjch Hi dông Nhà
nuâc, Chu tjch Doàn Chü tjch Uy ban Trung
ucmg Mt trn To quôc Vit Nam.

Ten thy kin dt

Ton Quang Phit (1900-1973) quê a x
VO Lit, huyn Thanh Chuong, tinh Ngh
An. Näm 1925, ông cüng Dtng Thai Mai,
Pham Thiêu... sang 1p to chiic Vit Nam
nghia doàn, tham gia dâu tranh dOi th?c
dan Pháp thá cii Phan Bi Châu. To chirc
nay sau do dixgc thông nhât vâiHi Phiic
Vit cUa Lê Van Huân va Trân Mng
Bach c Vinh và TOn Quang Phit duqc cü
lam Hi trixâng Hi Phiic Vit. Hi Phtc
Vit dôi ten thânh Hi Hung Nam
(11/1925) rôi cuOi cüng là Dâng Tan
Vit (1928), mt trong nhung tO chüc tiên
Vit
Cong
san
cüa Dàng
than
Nam. Näm 1930, Ong gia nhp Dãng Cong
san Vit Nam. Sau Cách mLng Tháng
Tam, ông lam Chü tch Uy ban nhân dan
each mng và Uy ban kháng chiên dâu
tiên cUa tinh Thüa Thiên. Nãm 1946, ông
Ton Quang Phit
tth thành Dai biu Quc hôi khóa i
tham gia vao U' ban dir thãoHin pháp
Vit Nam. Ong là Di biêu Quôc hti khOa
I-IV dâ tirng dam nhn nhiêu chüc vii
trong Quôc hi nhu: PhO truang ban
Thurng trirc Quôc hi khóa I, Ui viên U
ban Ththng vii Quôc hi và Tong Thu
k U ban Thuang vii Quôc hi khOa III,
IV. Ong cOn là Chü tich U' ban doàn kêt
nhân dan A - Phi cña Vit Nam, Phó Hi
ên
truang Hi hüu nghj Vit - Trung, U
Ban Chap hành Trung l.rong Hi hüu nghj
Vit - XO. Tr näm 1954, ông có nhiêu
cong trInh nghiên ciru cO giá trj nhu: Ljch
dixâi
thai
Pháp
sr Vit Nam
thuc (1948), Trên thrOng tranh dâu cüa
nhân dan Vit Nam (1950)... Ong thrc nhà
nuac Vit Nam truy tng Huân chixong Ho
ChI Minh và Huân chuong Sao Vàng:
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Ten dir kiên dt

VU Tr9ng Phirng

VU TrQng Phiing (1912-1939), quê gôc a
huyn Mi Hào, Hixng Yen, ti.r nhó song
Ha Nôi; nhà báo, nha van xuât chüng, vói
Vu Trong Phung
cac tac pham phan anh xa h9i duong thoi
mt cách sinh dng, sac são nhu: So dO, V&
dê, Giông to, Lam di

Nguyen Tn Phixcmg

Nguyn Tn Phixcmg (1800-1873), quê
Lang Dutmg Long, huyn Phong Diên, tinh
Thra Thiên Hue. Ong dugc vua Minh Mng
thu diing. Nm Mu Ng (1858), tàu chin
Pháp den uy hiêp Dà Nng, ông duçic cü lam
Quan thr tong thông di than trrc tiêp chi
huy quân di chong gic. Vài vu khi tôi tan
Pháp dã phá hUy mt so lón don thy cilia ta,
ông bj triêu dinh giáng cap nhung vn hru ti
chirc. Ong xây dmg don Chi Hôa dê chông
Pháp. Ngay 25/10/1861, Pháp cong phã don,
ông bj thuxiing, em trai ông là Nguyn Duy tilt
trn. Pháp chiêm Gia Djnh, Ong bj triêu dinh
each chilrc, näm sau dirge cilr lam Dng Nguyn Tn Phiroiig
nhung quãn vii Biên Hôa. Ngày 19/11/1873,
quân Pháp do Gamier chi huy, dánh up Ha
Nti. Con trai ông là phO ma Nguyen Lam hy
sinh tti trn, ông bj tr9ng thirong. Giic Pháp
ehiêm thành Ha Ni, ehüng bat dirge ông
trong lilic bi thixcing nng, lInh Pháp biêt ye
Ong nên cO cilru chia, nhixng ông dã tr chôi
và nói rang: "Bay gia nêu ta ehi gang lay lât
ma sOng, sao bang thung dung chêt ye vic
nghIa". Sau do, ông tuyt thirc mt tháng và
mat. Yêu nuOc, thuong dan, bat khuât tnxc
ké thU, Nguyn Tn Phuong dl ch9n cái chêt
dê thOa lông trung vài nixâc.

Lac Long Quan

Lac Long Quan (khoãng th k 8-7 TCN),
là nhân vt truyên thuyêt Vit Nam. Lc
Long Quân duçc xern là vi vua cilia
Lac Long Quân
nuoc so khai Xich Quy tnroc Van Lang va
là ThUy To sinh ra dan tc Vit Nam theo
tmyn thuy& "bQc tram trilrng".

Cao Ba Quát

Cao Ba Quát (1808-1855), t%r Chu Than,
quê xã Phu Thj, huyn Gia Lam, sOng a
Thang Long, d cilr nhân, lam Giáo th
Quôc Oai (Son Tây), nãrn 1854 cUng L
Duy Cir khài nghia M5 Luong (nay là M5 Cao Ba Quát
Dilrc, Ha Ni) bj dan áp dã man và hy sinh.
Nhà tho lan d lai hon 1300 bài tho, ông
con là nhà thu pháp, duçrc nguai dai ton Ong
là "Thánh Quát".
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Ten diy kin dt

VO TM Sáu

VO TM Sáu (1935-1952), ten that là Nguyn
This Sáu, quê i xA PhuOc Long Th9, huyn
Dat DO, tinh Ba Rja - Veing Tàu, là anh
hung L%rc hxçing vu trang (truy tng 1993),
khi hi sinh là di viên Cong an Xung phong
qun Dat DO. Tham gia cách mng näm
thi.rc cam thu thirc dan
1948. Sam có
Pháp, dUng cam, hoàn thành xuát sac các
nhim vi duçic giao nhu giao lien, mua
hang tiêp té cho các tO chirc cách mng.
Tháng 5/1948, tham gia phã tê, tth gian, giêt
cai tOng TOng. Ngay 14/7/1949, cüng dông
dOi phá cuc mit tinh ki nim quôc khánh
Pháp do ngiiy quyn th chic. Dã trrc tip Vö Thj Sáu
diet rihiu lInh Pháp i Wing Tàu. Tháng
5/1950, bj djch bat giam a Ba Rja, sau
chuyên den Khãm ChI Hoà, Sài GOn. Mc
dii bj djch tra tan dà man vn gift vuing khI
tiêt ngixai cOng an cách mng. Bj thirc dan
Pháp kêt an tCt hInh - vii an dã gay chãn
dng du lun xä hOi lüc do. Khi bj dan di
lam thu tiic truâc khi hanh quyêt dà khuóc
tr rcra ti, tir chôi bjt mat khi a pháp trtiOng,
gift vftng khI tiêt ngu&i chiên si cách mng.
VO Thj Sáu hi sinh anh dUng hôi 7 gia ngày
23/1/1952 và duçic truy t.ng Huãn chung
Chiên cong hung nhât.

Trixcmg Han Siêu

Truong Han Sieu, quê huyn Yen Ninh (nay
là Thành phO Ninh Binh), Ninh BInh; duçc
Trãn Hung Dao nuôi duo'ng và tiên cft, sau
lam tai chirc Hành khin, Ta Tham tn Trirong Han Siêu
Chinh sir; trà thành nha van, nhà chinh trj
nôi tiêng thai Trãn, là tác già Hoàng Triêu
dai diên, Bach Däng giang phü

88

Nguyn Van Siêu

Nguyn Van Siêu (1799-1872), t%r T6n Ba,
hiu Phucmg Binh, ngu?i lang Kim Lu (nay
là xA Dai Kim), huyn Thanh Tn; sOng a
thôn Co Lucing, b?i song To. D bang, lam
an sat sü Hung Yen, rôi ye dy h9c, lap
truOng Phucmg Dinh. Ong giOi van chuong,
Nguyn Van Siêu
h9c rpng, duqc ngucn doi gçi la Than Sieu,
cUng vài Thánh Quát (Cao Ba Quát) là ban,
nôi tiêng thai ây. Ong dê la nhiêu tác pham
cO giá trj và cO Cong tao den NgQc Son, Dài
Nghiên, Tháp But, a day cOn nhiêu nhftng
câu dôi và dai tr do ông viêt.

89

Nguyn son

Nguyn S(m (1908-1956) là rnOt trong
Nguyn Son
nhung nguoi duçic phong quan ham tuong
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Quân dôi Nhân dn Viêt Nam dat du tiên
vào näm 1948. Ong cling dixçrc Trung Quoc
phong quân ham tirOng vao näm 1955 nên
cèn duqc gi là "LuOng quôc tuàng quân".
Näm 1925, ông gia nhp "Vit Nam thanh
niên each mng dông chI Hi', tth thành
mt trong nhting dãng viên sam nhât ciia
Dãng Cong san Vit Nam. Cüng trong thôi
gian do, ông dixgc Chü tjch Ho ChI Minh
giâi thiu tham gia vao cuc dâu tranh each
m.ng cüa nhân dan Quàng Châu và h9c
Tru?mg Quân sij Hoàrig Phô. Tháng 8/1927,
ông gia nhtp Dãng Cong san Trung QuOc tü
do tham gia vào cuOc khi nghia vU trang
do Dãng Cong san Trung Quoc lãnh do.
Näm 1934, ông duçc bâu là Uy viên Ban
Chap hành Trung isong nuOc Cong hOa Xô
viêt Trung Hoa. Tháng 11/1945, ông tra ye
nuâc hot dng theo dê nghj cUa Trung
uang Dàng Cong san Vit Nam và giü
nhiêu chirc vi quan tr9ng trong quail di Va
chInh quyên Vit Nam ,Dân chU Cong hOa
non tré nhu: ChU tjch Uy ban kháng chiên
hành chInh mien Nam Vit Nam, Tu lênh
kiêm ChInh Uy hai Lien khu 4 và 5, Hiu
truâng trung Liic quân Trung h9c Quâng
Ngai, Ciic trumg Ciic Quan huân B Tong
Tham mini, Ttr lnh kiêm Chinh Uy Lien
khu 4. Näm 1948, ông duçc Nhà nuâc
phong quân ham thiêu tuO'ng trong dçt
phong quân ham dâu tiên. Ong diiçic Nha
nuâc truy tng Huân chuung Ho ChI Minh.

Ten dir kin dt

L Quôc six

L Quc Six (1065-1141), quê quán a Gia
Vin, Ninh Binh, là pháp danh cia thiên six
Nguyn Minh Không. Quoc six dã có cong
lOnchUabnhhoá ho cho vua L Than TOng.
L Quôc Sw
Ngai la ong to nghe y, due dong, thu cong
nghip, trông ha nuac, dä cO cOng truyên
nghê cho dan vling Nam Djnh, duçc nhân dan
Nam Djnh ghi nhO cong an, lQtp den tha.

Nguyen Van Tto

Nguyn Van To (1908-1970), quê a lang
Phithc Lçii (Co tai lieu ghi là lang GO Den),
tong Long Hung Ht, tinh Chv Lan, nay thuc
tinh Long An. Näm 1926 Ong sang Pháp, vIm
hoc Dai hoc V khoa vIta di lam và tham Nguyn Van To
gia Dâng Vit Nam Dc lap, rôi gia
nhp Dáng Cong san Pháp. Näm 1929, Ong
trâ thành ngulñ Vit Nam duy nhât ia Uy viên
Trung uang Dâng Cong san Pháp, phi trách
45

TT

92

93

Hç va ten

Tom tat than th, sij nghip
vn d thuOc dja. Näm 1930, ông v nuOc lam
chU bit báo Trung 14p. Nm 1933, ông dAc
cft Uy viên HOi dong thành phô Sài Gàn.
Näm 1945, ông ye hott dung tti Sài GOn,
tham gia lath dao Cách mng Tháng
TámtaiSài Gônvà các tinh Nam Ks'. Ong
tham gia cap chfnh quyên t?i Sãi Gôn và duçic
chi djnh vào Uy ban Hành chInh lam thôi
Nam Bô vOi chirc vUy truông NOi vu.
Trong cuOc Tong tuyên cft Quoc hOi Via
Nam Dan chñ Cong hOakhóa I nnr 1946,
ông tring cft dai biêu quôc hOi Vit Nam,
Truâng doàn di biêu Quôc hOi tinh Rch
Giá. Nm 1946, ông ra Bäc, duqc chi djnh
vao Chinh phü, gift chirc BO trixâng Bô Lao
dOng (1946-1965). Näm 1951, ông duçrc Ban
Chap hành Trung i.rcmg Dãng phân cong lam
thành viên Ban Kinh tê Tài chInh, Tiêu ban
Cong vn, Uy viên Ban Vit kiêu Trung uung
(näm 1959). Näm 1965 ông gift chirc ChU
nhim Van phông NOi chinh ciba Chinh phü,
ham BO tnthng, dii biêu Quoc hOi Vit
Nam các khóa II, Ill. Nàm 1956, ông duçic cft
tham gia Tiêu ban Dâu tranh thông that cUa
Quoc hOi. Näm 1969 ông gift chirc Chü
nhim Uy ban Thông nhât ca Quoc hOi. Ong
cing là Hiu tnrâng dâu tiên cüa tru?mg Dai
h9cKinhtê-TàichInh.

Ten dir kin dt

Duy Tan

Vua Duy Tan (1900-1945) là vj vua thr 11
cüa nhà Nguyen. Näm 1916, lOc Châu Au
có di chiên, ông bi mt lien lac vOi cac
lath tii Via Nam Quang Phiic HOi thu Thai
Phiên, Iran Cao Van, ông dir djnh khOi
nghI'a. Di djnh that bi và Duy Tan bj bat Duy Tan
ngày ngày 6 tháng 5 và dn ngày 3 tháng 11
näm 1916 ông bj dem an trI trên d
Reunion a An DO Duo'ng. Trong cuOc
Chiên tranh the giâi lan thir hai (1939-1945)
ông gia thp quan Dông Minh chOng Phát
xft DIrc. Ngày 26 tháng 12 näm 1945, ông
mat a COng hôa Trung Phi.

Tng Duy Tan

Tang Duy Tan (1837- 1892), qué quán: xä
Bong Bin, huyn VTnh LOc, tinh Thanh Hoá
là thà yêu nuOc khang Pháp. Näml875 thi
d Tiên si, bô lam Tn phu Vinih Tumg, rôi
Tn gDu yTan
Dôc hpc Thanh Hoá, sau lam Thucmg NOn
tinh vii, dOi sang Chánh s Scm phOng tinh
Thanh Hoá, có hic ông tft quan ye dy hoc.
Näm 1885, sau khi Kinh do Hue that thü,
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ông huing 1rng phong trào Cn Vuong tham
gia khôi nghia chông Pháp, ông 1tp can cir
và trô thành thu lTnh cüa chiên khu Ba DInh,
tinh Thanh Hoá. Nghia qun cüa ông bj Pháp
bao vây khüng bô, ông dành phâi rñt lui, lüc
thi lánh ra Bäc, lüc chy vào Hông Linh; mOt
thai gian, ông bj ten Cao Ng9c L (co sách
ghi là Lê) lam phân báo cho quân Pháp vây
bat. Chüng kêt an tü hinh và hãnh quyêt ông
vào ngày 5/10, Nhãm ThIn, 1892, htimg th9
55 tuôi. Tniâc khi mat ông CO Can dôi: "Mon
nç tiên sinh nay mài trã. Cái danh bat tir
truOc con truyên".

Ten di kiên dt

Lê Trçng T.n

Lê Trong Tn(1914-1986) ten that làLê
Tr9ng To quê lang Nghia LO, thôn An
Djnh, xã Yen Nghia, huyn Hoài Dirc,
tinh FIà Dông (nay là phuing Yen Nghia,
qun Ha Dông, Ha N0i) Ong trng , là Vin
trix&ng H9c vin Quan sir Cao cap, Tong
Tham muu tnxâng Quân d0i Nhân dan Vit
Nam, Thir trithng 130 Quôc phông, Phó Tu
Lê Trong Tan
lçnh Quan Giai phong mien Nam. La Di
tuàng Quan d0i Nhân dan Vit Nam, ông cO
cong lécn trong trn Din Biên PhU, Dui
doàn 312 do ông chi huy d dánh trn m
man vào cao diem Him Lam (13/3/1954)
trãn mO dâu cüa chiên djch Din Biên PhU
và sau 56 ngày dêm quãn d0i ta dà giành
chiên thang vào ngày 07/5/1954.

95

Nguyn Co Thach

Nguyn Co Thch (1921-1998), quê quán
xã Lien Minh, huyn Vii Bàn, tinh Nam
Djnh Ong tham gia to chiirc Thanh niên Dan
chñ rôi Thanh niên phãn dê tti Nam Djnh
(1937-1939), bj giam tti nhà lao Nam Djnh,
HOa Blnh, Son La (1040-1945). Näm 1943
ông dixçc kêt np vao Dàng Cong san Dông
Duong. Sau do ông ye cong tác tiB0 Quôc
Nguyn Co Thach
phong, Bi thu cho Dii tuong Vo Nguyen
Giáp; BI thu tinh üy kiêm Chü tjch Uy ban
kháng chiên Hành chInh tinh Ha Dông
(thang 5/1949-5/1951); BI thu Dàng Uy các
co quan cüa Lien khu (1949-1954) và nhiêu
chuc danh cap cao khác. Ong duc nhà
mrcic tang thuâng Huân chucing Ho ChI
Minh, Huân chucing Sao yang...

96

Pham Ngc Thach

Pham Ng9c Thch (1909-1968), quê quán &
Quy Nhan, Binh Djnh là bác si, giáo six, Phtm NgQc Thtch
Anh hung Lao dng; tot nghip trtx&ng Dai
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hoc y khoa Pháp (1934), näm 1936, ông là
hi viên duy nhât a Dông Dircng cUa Hi
nghien ctIru ye bnh lao cüa Pháp. Vê nijac,
ông ma bnh vin tu chfta lao a Sài Gôn.
Dâu näm 1941, chU dng lien h vói Dãng
Cong san và tham gia phong trào cách
mng, phong trào Mat tm Binh dan, khâi
nghia tháng Tam duc cir vao Uy ban nhan
dan cách mtng Sài GOn. Sau näm 1954 ra
Bäc, lam B truang Y tê (1958),. Viên
tnthng Vin chông lao, Chü tjch Hi Lien
hip Thanh niên Vit Nam. Tác giã cüa väcxin , BCG nôi tiêng. Dê có thirc té phiic viii
chiên trixang, nãm 1968 ông trâ ye Nam và
mat trong vüng giài phong mien Dông Nam
Bt vi bnh sot ret ác tInh ngày 07/11/1968.
Phm Ngoc Thch có nhiêu cong trinh
nghien cfru chuyên mon có giá trj ye bnh
lao. Các lun van viêt bang tiêng nuOc
ngoai cüa ông dâ dirge dang trên nhiêu k'
yêu a Bucarest (1961), New Delhi (1957),
Moscow (1958) và Paris (1968).

Ten diy kiên dt

Hoang Van Thai

Hoàng Van Thai (1915-1986), ten that là
Hoàng Van Xiêm, quê xà Tan An, huyn
Tiên Hãi, Thai Binh. Ong tham gia phong
trào nông dan Tiên Hãi t1r nãm 1936, dirge
kêt np vao Chi b Cong san dâu tiên cüa
huyn Tiên Hãi. Sau Cách mang thang Tam,
di.rgc giao phi trách Tng Tham mu'u Hoàng Van Thai
tnthng Quàn di, Tu lnh kiêm ChInh üy
quân khu 5. PhO BI thu Trung hang Cic, Tu
lnh B chi huy Mien, trirc tiêp chi huy
nhiêu trtn dánh quan trQng trong chiên djch
tong tiên cong giài phóng mien Nam, thông
nhât dat nuàc.

Cao Thng

Cao Thâng (1864-1893), quê a lang Yen
Dirc, huyên Huang San, tinh Ha Tinh, tham
gia khâi nghia Huo'ng Khê do Phan DInh
Phüng chi huy näm 1885, ông hy sinh trong
mt trn dánh dOn Pháp a Tharih Chuang
(Ngh An). Ong dirge cii Phan DInh Phñng
tin Can giao trách nhim chi huy quan Slr.
Cao Thang
Nha co Gao Thang, nghia quan truang
thành nhanh chong, ma rng dja bàn, thanh
the yang di a 4 tinh mien Trung. Dac bit,
Cao Thang dà tim mi each chê tao dirge
sung tnrang dê trang bj cho nghIa quan.
Sung cUa Cao Thang chê tao lam cho các si
quan Pháp và k sir Au châu phãi kinh ngc.
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Ten dr kiên dt

To Hin Thành (1102-1179), ngithi lang Ha
M, huyên Dan Phixcmg (nay thuc Ha
Ni), lam quan Thai iiy th&i vua L Anh
Tong (1138-1175); giOi Ca van, vO. Chi huy
To Hiên Thành
quân dçp loan và b9n xâm lan a biên gith
phIa tây, phIa nam. Ong là nguai trung trxc,
thanh hem nôi tiêng, eó cong khai phá vüng
Tong Scm - Nga Son (Thanh Hóa).

99

To Hin Thành

100

Ba Huyn Thanh Quan (1805-1848), ten
that là Nguyn TM Hinh, quê i lang Nghi
Tam, Ha Dông, Ha Ni. Ba nôi tiêng ye tài
lam thcy. Th?yi gian theo chong vào lam vic
i Hue, bà duc vua Minh Mng , sung vào
triêu lam Cung trung Giáo tp dê day h9c
cho cong chüa và các cung nhân. Näm
Ba Huyn ThanhQuan 1847, sau khi chng mit, bà xin phép v Ba Huyn Thanh Quan
quê và dua hon con nhO tü Hue ye song tai
quê ni a lang Nghi Tam. The phãm bà dà
dé lai gôm 6 bài tha Nôm that ngôn bat cu
Duang lut, miêu tã phong cãnh dat nrac
nhu: Thang Long thành hoài cô, Qua chüa
Trân Quôc, qua Dèo Ngang, Chiêu horn nha
nhà, Tirc cãnh chiêu thu, Cãnh Hucmg son.
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Nguyn Gia Thiu

Nguyn Gia Thiu (1741-1798), ngixai lang
Liu Ngn, huyn Siêu Loai (nay là Thun
Thành, tinh Bäc Ninh). Ong sinh tnxang trong
mt gia dInh qu tc, tr be h9c trong phU
chüa Trjnh, thông minh, hiêu nhiêu ngánh
Nguyn Gia Thiêu
nghê thi4t: nhac h9a, hen trác... 18 tuoi lam
Hiu üy rOi thang Tong binh, trân thu Hung
Hóa, duçrc phong ttrâc hâu. Tây San thông
nhât dat nuâc, ông ye lang an dt rôi mat. Tác
giã Cung oán ngãm khüc nôi tiêng.

Nguyen Thiêp

Nguyn Thip (1723-1804) có ten hiiy
là Minh, tir là Quang Thiêp, ông là nguäi
quê a Cuang Gián (Nghi Xuân, Ha TTnh).
Närn Bmnh Tuât (1756), ông dugc bô lam
Huân dao (chixc quan trông coi vic h9c
trong mt huyn) a Anh Do (phü Anh San,
tinh Ngh An). dó 6 näm, Ong duçc dôi
lam Tn huyn Thanh Giang (nay là Thanh Nguyn Thiêp
Chuang, Ngh An). Nàm Mu T (1768),
ông xin tfr quan ye a an tai trai Büi Phong
trén dày Thiên Nhn. Ong nhiêu lan dugc
vua Quang Trung (the Nguyen Hue) mai ye
giüp vic triêu chInh nhung Ong tir chOi.
Näm 1791, vua Quang Trung lai cho mai
ông vào Phü Xuân dê b vic nuâc, lan
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nay ông dà nhn Ri. Dn gap, ông dâ dâng
len vua Quang Trung mt bàn tâu bàn ye 3
vn dê: Môt là "Quân due" (dai ' khuyên
vua nên theo dao Thánh hiên dê tn nuâc);
hai là "Dan tam" (dai
khuyên vua nen
dung nhân chInh dé thu phic lông ngui),
khuyên vua
và ba là "Hoc pháp" (di
chãm lo vic giáo diic). Tuy là ba, nhi.rng
chüng có quan h mt thiêt vâi nhau va dêu
lay quan nirn "dan là gôc nuOc" lam co só.
Nguyen Thiêp viCt: "Dan là gôc nuc, gôc
vung nixOc mth yen". Ngày 20/8/179 1, nhà
vua ban chiêu 1p "Sung chInh Thu vin" 6
noi ông 6 an và rn6i ông lam Vin tru6ng.
Kê tir do, ông hêt lông chain lo vic djch
sách chü Han ra chü Nôm dê dy h9c và
phô biên trong dan. Chi trong hai näm, ông
dà to chüc djch xong các sách: Tiêu hoc, Tir
thu, Kinh Thi, và chü tn biên soan xong hai
b sách là Thi kinh giãi am và Ngü kinh toát
yêu din nghia.

Hç và ten

XT
1.4guyen
uu

Lê Due Th9

Tom

9

Ten dr kin dt

Nguyn HUu Th (1910-1996) qué tai lang
Long Phii, tong Long Hung H, qunTrung
Qun, tinh Chç L6n (nay là thj trân Ben
Lüc, huyn Ben Lirc, tinh Long An). Ong
là Phó Chü tjch nuOc cüa Vit Nam (19761980) và Quyen Chü tjch nuàc Vit
Nam (giai doan tir 30/3/1980 cho den
.
Nguyen Hiru Tho
4/7/198 1), sau do la Pho Chu tch H91 dong
Nhà nu6c Viêt Nam (1980-1992), Chu tjch
Quôc hi Vit Nam khóa VII, Chu tjch Uy
ban Trung uong Mt trn To quOc Vit
Nam (1988-1994). Ong con là Chu tjch dâu
tiên cUa Mt trn Dan tc Giâi phOng mien
Nam Viêt Nam.
Lê Dirc Tho (1911-1990), ten that là Phan
DInh Khâi, qué lang Djch L, nay thutc xâ
Nam Van, Nam Djnh. Ong vào Dáng Cong
san DOng Duong, bj Pháp bat tu dày 6 Con
Dão, Hôa LO, Son La, HOa Binh... ra tü,
ông tham gia phát dng cao trào each mng
tin tth tong khâi nghia. Kháng chiên toàn
Lê D
quoc, ong cong tac o mien Nam, gnx cuong
vj chü chôt trong Xü üy Nam bô, Trung
uong Ciic mien Nam. Nm 1955 ông duçc
bô sung vào B ChInh trj, phi trách cOng
tác to chuc cüa Trung uong Dãng,• Giám
dôc tnu6ng Dãng Nguyn Ai QuOc, tham gia
Quân Uy Trung uong, sau tr6 1i mien Nam

Tho
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Tom tat than th, sir nghip
cong tác. Ong là c vn dc bit cUa phái
doàn ChInh phü ta tai h)i nghj Paris, k
hip djnh vó'i M giãi quyêt hOa binh yin dê
Viêt Nam. Nim 1975, ông vào Nam chi dao
cuôc tong tiên cong müa xuin và chiên djch
Ho ChI Minh thông nhât dat nuâc.

Ten dir kin dt

Hoàng Van Thii (1906-1944), là bc tin bi
cich mng, dan tc Tày, quê xi Nhin L,
huyn Van Yen, nay là Van Ling, tinh Lang
Son, tham gia each mng tr näm 1927, dai
biêu dir Dai hi lan thu nhât cña Ding a Ma
Cao, BI thu Xiir üy Bic KS', Thix&ng vi
Trung ucing Ding, näm 1943 ông bj Phip
bat tai Ha Ni, kiên ctrang bat khuât, bj
chüng kêt an tu hInh. Nhüng hoat dng cüa
Hoàng Van Thi rt da dang. Ong rt giàu bang Yin Thi
kinh nghim dOi voi cOng tác tuyên truyên
trong cong nhân, binh si. Ong là chü but
nhiêu t bio bI mt nhu: Tranh dâu, Lao
dng nhim phô biên chü tnxang, chInh sich
cUa Ding cho dOng bào mien nüi. Ong cüng
sir dçing tho ca ph%ic vii cho
tixâng each
mng. CO nhieu bài Sli, h.rçm do Hoàng Vin
Th%1 sang tác di tra thành phô biên va di vào
kho tang yin ngh dan gian.

lS'

Xuân ThUy

Xuin Thüy (1912-1985), ten that là Nguyn
Trng Nhâm, quê huyn Ti'r Liêm, Ha Ni;
timg giü cic chirc vi Uy viên Trung uung
Ding, Trirang ban DOi ngoi Trung trong, B
tnthng B Ngoi giao, Trixang doàn dai biu Xuân Thüy
Vit Nam tai Hi ngh Paris, Phó ChU tjch
kiêm Tong thu kI Hi dOng Nhà nuxOc, PhO
Chñ tjch Quôc hi; ông là nhà tho, dê lai các
tic phm Dumg xuân, Tho Xuãn Thüy

107

Ton That Thuyêt

Ton Tht Thuyt (1839-1913), quê a ThOn
Phü Mng, phu&ng Kim Long, thành phô
Hu& là danh tiràng, nhà yêu nuâc. Nim
1869, ông lam in sat Hài Durong, Tin tuong
Quin thu Thu nguyen, Tin quin thur Son
Hung Tuyên. Ong duçc phong lam Hru Ton That Thuyt
Tharn tn B binh, turOc Nam. Ong rio net
chuân bj chOng Phip. Ong có cOng ruro'c vua
Ham Nghi ra son phong Quãng Trj, Quãng
Binh, Ha Trnh ma dâu phong trào Can
Vuong khing Pháp.

108

Hoàng Dao Thüy

Hoang Dao Thüy (1900-1994), sinh ra tai séi
nhà 7 ph Hang Dào, Hoãn Kiêm, Ha Ni. Hoing 030 Thüy
Sau khi h9c xong, Ong lam giio viên Tieu
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Nguyen Dinh Thi

Tom tat than th, sip' nghip
h9c ti Tru?ng Sinh Tr. Näm 1929, Hoang
Dao Thüy cho in quyên Huàng do sinh và
cüng mt so dông chI thành lQtp "Hi Huàng
do Vit Nam". Närn 1931, ông thành 1p
Au doàn Viêt Nam dâu tiên ten là doãn Lê
Lçi và thành 1p Thiêu doàn Hiing Vi.ro'ng.
Nãm 1943, vi sir hixOng dn cüa ông Vu
Qu, ông bat clâu huóiig phong trào hiirng
do tham gia phong trào Vit Minh. Tháng
8/1945, ông dixçc mñ và ducic Trân Quôc
Huy
Giáp dua
len Tan
Hoàn, Ha
Trào dir Quôc dan Di hi. Tti day, ông
gp Chü tjch Ho ChI Minh và cãc
ông Trii?mg Chinh, Phtm Van Dong. Näm
1945, ông duçic cü giü chüc Truàng Phông
Thông tin Lien lc trirc thuc B Tong
Tham muu dOng thii là Uy viên Ban Quân
sr toàn quôc, ông trüng cü Di biêu Quôc
hôi Viêt Nam dai diên khu we tinh Thai
BInh. Näm 1946, ông &rçic phãn Cong lam
Cic trixOng ChInh trj Ciic. Ngày 17/4/1946
ông duçic phãn cong lam Giám dOc Trung
VO bj Trân Quôc Tuân. Ngày 1/5/1947, ông
dirge kêt np vào Dãng Cong san Dông
Duong. Näm 1948, ông dirçc bô nhim lam
Ciic tru&ng Ciic Giao thông cong binh, Civic
trtring Cic Quân huân B Tong Tham
mmi. CUng trong näm nay, ông dirge dIch
than Chü tjch Ho ChI Minh rnii va bô
nhim giu vai trO Tong Thu k dâu tiên cüa
Phong trào thi dua toàn quOc. Ngay
25/61949, ông dirge bô nhim giu ehiirc Ciic
tru&ng Civic Thông tin Lien ltc. Näm 1962,
ông chuyên nganh sang cong tác tai Uy ban
Dan tc Trung uong và giü chirc Giám dôc
Trung Dan ttc Trung irong.

Ten diy kiên dat

Nguyn Dinh Thi (19242003) nguyen quán
a lang Vu Thch, hin nay là phô Ba Triu,
phuOng Tràng Tiên, qun Hoàn Kiêm, Ha
Ni. NhUng näm 1940, ông tham gia To
Van hóa Cilat quOc. Nàm 1945, ông tham
dir Hôi nghi Quôc dan Tan Trào, sau do
dirge bu lam Di biu Quc hi Vit Nam Nguyn DInh Thi
khóa I. Sau Cách mang Thang Tam,
Nguyn Dinh Thi l Tong thu k Hi Van
hóa ciu quOc. Ong thuc the h các ngh si
truang thành trong kháng chiên chông thirc
dan Pháp. Ong viêt sách khão lun triêt h9c,
viêt van, lam tho, son nh?c, soon kjch, viêt
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l 1un phé bInh. Ong thrçvc nhà nisOc phong
tang Giái thuOng Ho ChI Minh ye van h9c
ngh thut dçit I näm 1996. Sau näm 1954,
ông tham gia cong tác quãn l van h9c ngh
thuât. Tr näm 1958 den näm 1989 1am
Tong Thu k Hi nhà van Vit Nam. Tr
närn 1995, ông là Chü tjch Uy ban toàn
quôc Lien hip các Hi Van h9c ngh thut.

Ten dr kin dt

Nguyn Khánh Toàn

Nguyn Khánh Toàn(1905-1993) quê a
thànhphô Vinh, tinh Ngh An. Nãm 1926,
ông tot nghip Truang Cao dang Six phm
Dong Ducmg. Näm 1929, ông sang h9c tai
Trueing Dãng Lien Xô theo giai thiu
cüaDãng Cong san Pháp. Nàm 1939, ông
duc diêu dng ye Trung Quôc hot dng
vOi nhOm Cong san Vit Nam a Dién An.
Ti day ông tharn gia giàng dy Khoa ljch
sir each mang the giài và Khoa tiêng Nga
vOi bI danh Hoàng ChInh Quang. Näm
1946, ông dugc bô nhim lam Thu truang
B Giáo dtc. Nam 1960, ông duçic cir lam
Phó chü nhiêm U' ban Khoa hoc Nhà nuOc.
Tir nàm 1965 den näm 1982, sau khi Ban
Khoa hoc Xã hôi tách khói U' ban Klioa
h9c Nhà nuc d dôi thành Vin Khoa h9c Nguyn Khánh Toän
Xã hi rôi U' ban Khoa h9c Xà hi (nay
là Vin Khoa hc Xä hi Vit Nam), ông
dixc bô nhim lam Chü nhim co quan
nghiên ci.iru khoa hçc nay cho den ngày nghi
huu. Ong là Uy viên Dir khuyêt Ban Chap
hành Trung ixong Dãng khóa III (1960 1976), dai biêu Quôc hi các khóa II và III
(1960 - 1971). Ong trng là Chü tjch Hi
dong chi dao nghiên ciru, phien djch và xuât
bàn Dai Vit sir k toàn thu. Ong duçc bâu
lam vin si nuOc ngoài Vin Bàn lam Khoa
hoc Lien Xô và Vién Bàn lam Khoa hoc
CHDC fXrc. Nàm 1996, Ong duc ChInh
phü truy tang Giãi thuang Ho ChI Minh ye
khoa h9c và duçrc Nhà nuâc truy tng Huân
chuong Sao Vàng.

Tu Tiflh

Tu Tinh (1341-1385), ten that 1àNguyn Ba
Thành, quê phü Hông Châu (nay thuc
huyn Cam Giàng), tinh Hài Duong; có tài
chüa bênh, du?c ci:r sang Trung Quc chia Tu Tinh
bnh cho hoàng hu, bj km lai va mat a ben
do; là tác giã các b sách ye thuôc Nam duçrc
than hiu và Hông Nghia Giác tir y thu.
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Ten dir kiên dt

Ngô Tat To

Ngô Tt T (1894-1954), nhà báo, nha van
hiên dai, ngui lang Lc Ha, xä Mai Lam,
huyn Dông Anh, Ha Ni. Ong do dâu xi
nhiing bO nho h9c, di lam báo, viêt van djch
thut. Nhtng tác phâm nôi tiêng tnrâc Cách
mng nhix Tat den, Vic lang, Lêu chOng...
Cüfl V bài báo bInh lun xuât sac k
Ngô Tt T
nhiêu but danh; nhOng sách nghiên ciru phê
bInh nhu Nho giáo, Lao tr, Mc Tr; djch
tho van Han - Nôm và truyn Trung Quoc,
dâ dim ông thành cay but hin thirc lan. Ong
tham gia Van hóa ci.iru quôc, di kháng chiên
chông Pháp, lam báo each mng và mat
tháng 4-1954 ti Yen The, Bàc Giang.

Nguyen Van To

Nguyn Van T (1889-1947), quê a Ha
Dông (nay thuc thành phô Ha Ni).
Sau Cách mng Tháng Tam (1945), ông giü
chirc B trtthng Ciru tê Xä hi trong ChInh
phü cách mng lam thii. Ong là Di biêu
quôc hôi, Chu tich Quoc hôi khóa I. Sau
ngày toàn quc kháng chin (19/12/1946), Nguyen Van To
ông cüng Chmnh phñ rut len Vit Bäc tiêp tiic
kháng chiên chông th%rc dan Pháp.
Ngày 7/10/1947, trong mt cuc tan cOng
cüa quân di Pháp vào chiên khu Vit Bäc,
ông bj bat, bj tra khão và bj giêt ti Bäc Kan.

Nguyen Trtrmg To

Nguyn Tnxông T (1830 -1871), quê
lang Büi Chu, Hung Nguyen, Ngh An, là
trI thüc, nha câi cách xA hi Vit Nam a the
k 19, có tài näng xuât chüng. Ong có lông
yeu ni.rac thiêt tha, dt by vong vao the h
trê cO th canh tan dt nuâc theo mô hInh Nguyn Tru*ng T
Nh.t Ban. Ong nhiêu lan gth các bàn diêu
trân cho triêu dInh nhà Nguyen, cir sü b di
các nuac tranh thU sir Ung h, dánh Up Pháp
i sáu tinh Nam Bt... Ten ông duc dt cho
nhiêu ten du?mg phô a Vit Nam.

Trân Quôc Toãn

Tr.n Quc Toàn (1267-1285), que & Tue
Mac, M Lôc, Nam Dinh, ngi.rOi anh hUng
thiêu niên chông Nguyen Mông. N.m 1282,
lUc Ong mâi 15 tuOi, duçic tin quân Nguyen
Mông sang cuàp nu&c ta, vua Trân Nhân
Tong hoi cac vuong hu bàn k sách chng Trãn Quôc Toãn
gic. Quôc Toàn cUng là Hâu lilac, nhixng vi
nhO tuôi nên den du Hôi BInh Than ma
không dugc vao h9p bàn. Ong dirng ngoài
cam t1rc làtay bóp nat qua cam vua ban cho.
Tan Hôi ye, Ong tp hop dam bn thiêu then
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than thuc, s.m sira vu khi, may c hiu d 6
chft: "Phá cixông djch, báo hoang an", ri tr
dn binh ra trn danh gic. Ong cüng các
chién binh tré tuôi tham du vào nhiêu trân
dánh iOn, tftng có lüc theo Thumg ttxOng
Trân Quang Khãi, gop phan chiên thang
Ch.rung Duo'ng yang di trong ljch sft chông
Nguyen Mông. Trong mt trn dánh không
can sure, ông bj trQng thuang va hy sinh näm
1285, lftc ây mOi qua tuôi 18. Vua Trãn
Nhân Tong thung tiêc, than lam bài van tê
va truy phong ông tuOc Hoài Van Vucmg.
Trãn Quôc Toãn là vj thOng trê nhât trong
ljch sft chông ngoi xãm cña dan tc. Ong là
tarn g11ong anh hung yêu nuOc tré tuôi tiêu
biêu cfta dat nuOc.
Tom

Ten dçr kin dt

Ha Hung Tong

Ha Hung Tong (1066-1127) qué ô châu Vj
Long nay là huyn Chiêm Hoá, tinh Tuyên
Quang. Nani Nham Tuãt (1082). ông kCt
duyên vói Cong chCia Khâm Thánh và dugc
phong lam Ta dai lieu ban; den nàm BInh
Dan (1,086) kiêm them Tn chãu Vj Long. Ha Hung Tong
gift TiCt d sur, Kim tft quang Ic dai phu,
kiêrn hiu Thai phO. Ong dugc phong lam
PhO k lang, Do tn tá vu v dai tirOng quân.
dông trung thu, mon ha blnh chuGng sr,
kiêni quân ni khuyên nOng six Thai bâo,
Thai phó, Thucvng try quôc.

Lê Thánh Tong

Lê Thánh Tong (1442-1497), là vj vua thur
näm cüa nhà Hu Lê, trj vi tft nam 1460 den
1497. Ong là ngixri dä dixa Dai Vit len tOi
th?i hoang kim cfta chê d phong kiên.
Trong inc trj vi, Lê Thánh Tong dã dê xuât
nhiêu cãi each trong h thông quãn sir, hãnh
chInh, kinh tê, giáo d%lc và lust pháp. Ong là
Lê Thánh Tong
nguii xây dmg b Lust Hông Dftc. Day là
mt cong trinh ip pháp iOn, chiTrng tO buOc
phát triên mOi rat quan trong cüa ljch sCi
pháp quyên Vit Nam. Ong duçic truy ton
là Sung thiên Quãng 4n Cao minh Quang
chInh ChI dftc Dai cong Thánh van Than vil
Dat hiêu Thuân hoàng dê.

Trn Thai Tong

Trn Thai Tong (1218-1277), vj vua du
tiên cüa nhà Tran. Ong trrc tiêp chi huy
cuc kháng chiên chong quân Nguyen Trn Thai Tong
Mông lan thft nhât thang lvi; nhuâng ngôi
cho con dê tp trung nghiên cOn giáo l' nhà
Phât và soan tap Khóa hir luc.
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Ten d kiên dt

Trân Thánh Tong

Trn Thánh Tong (1240-1290), vua thi hai
triêu Trân, nhân ti'r, có nhiêu chInh sách tIch
ciic, va là rnt nha tho lan, trj vi 20 näm Trân Thánh Tong
(1258-1278), sau nhung ngôi cho con là
Trân Nhân Tong.

Ngiiy Nhix Kon Turn

Ngtiy Nhu Kon Turn (1913 quê a xä Minh
Lrnmg, huyn Hucrng Trà, tinh Thra Thiên.
Näm 1932, Ngiy Nhu Kon turn tot nghip
lOai xuât sac cà ba bang Tü tài bàn xiir,Tü
tii Tây ban Toán, Th tii Tây ban Triêt. Ong
dixçc cap hçc bong sang Paris du h9c Va tot
nghip cir nhân Vt l, Thac si L-Hóa
tui Di h9c Paris (cOn gi là Sorbonne,
Pháp). Näm 1939, ông trâ ye nuOc và dy
ti trlimg Trimg hçc Chasseloup (Sii GOn)
rôi tru1Yng
(Ha Ni). Ong sang 1p hi
SET dê giáo diic tinh than yêu nuOc cho
thanh niên tn thüc. Sau Cách mng Thang
Tarn, Ong tich circ tharn gia cong tác each
Nguy Nhu' Kon Turn
rnng. Khang chien bung no, ong len chien
khu Vit Bãc, gi1t nhüng chirc vii: Tong
Giám dôc trung h9e vii kiêm Dông l sir vii
B Quôc gia - Giáo d%ic (cuôi 1946-1950).
Näm 1951, ông chuyên sang lam Giám dôc
Trixang Six phrn cao cap a Khu h9c
Trung ixang (Nam Ninh, Trung QuOc).
Nam 1954, ông trà ye thu do Ha Ni, duçic
Cu XY drng ngành di h9c va giãrig dy
Vt l ti Trtxang Six phm Khoa h9c. Hai
näm sau, trirOng Di hpc Tong hçp Ha Ni
duoc thành lap, giáo six Ngiiy Nhix Kon turn
duçic cir lam Hiu thrOng dâu tiên cüa trll?Yng
và giü chirc vii nay cho tOi khi ye him.

Trtn Quc Tu.n

Trin Quc Tun (1228-1300), cOn thrçc gi
là Hung Do Dti Vixong. Ong là mt nhà
chInh trj. quân sir, ton that hoing gia Dti
Vit thOi Trân. Ong thrçic biêt den trong ljch
si'r Vit Narn vOi vic chi huy quãn di dánh
tan hai cuc xârn luçic cüa quân NguyenMong (näm 1285 và näm 1288). Närn 1257,
Ong dugc Trân Thai Tôngphong lam tuang
Trân Quôc Tuân
clii huy cac lire lucmg r bien gioi danh
quânMOng CO xãm 1uc. Sau dO ông lui ye
thai âp 0 V?n Kiêp. Den tháng 10 am ljch
näm 1283, nhà Nguyen (Mong CO) de d9a
dáiih Dui Vit lan hai, Hung D?o vixcmg
duçc Thucmg hoàng Tran Thánh TOng,
Hoàng dê Trán Nhân Tong phong lam QuOc
cong tiêt chê thông lTnh quân di cã nuOc.
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Trên cuong vj nay, nAm 1285, ông lAnh
dao quân sT chn dánh di quân xâm 1uc
cüa Trân Nam vuong Thoát Hoan. Sau
nhung that bti ban dâu, quan dAn Vit duâi
sir lAnh dao cüa hai vua TrAn, Thucmg
tuâng Thai sir Trân Quang KhAi và Hung
Dto vuong phAn cong manh me, phA tan
quân Nguyen trong cAc tr.n Ham Tir,
Chuong Ducmg, Tru?ing Yen, Van Kiêp,...
quét sach quân Nguyen khOi biên giOi.
NAm 1288, quân Nguyen trâ lai xâm
huge Dai Vit. Hung Dao vuong tiêp tiic
lAm Quôc cOng tiêt chê. Ong dA dung la kê
Cu cüa Ngô Quyên, dAnh bai hoàn toàn
thüy quân cüa các tuâng Phàn Tiêp, 0 MA
Nhi trong trn Bich Däng. Quân Nguyen
'ai phAi chay ye nirOc. Thang 4 am ljch
näm 1289, Trân Nhân Tong chInh thirc gia
phong ông lam "Dai vrnmg" dü chirc quyên
diirng du triêu dinh khi do vn thuc ye
Thucng tuàng Thai sir Chiêu Minh Dai
vu'ong Trân Quang KhAi.

Ten diy kiên dt

Huyên Trân

Huyn TrAn (1287-1340) là con gAi vua
TrAn NhAn TOng. NAm 1306, Huyên TrAn
dirçic gA cho vua Chiêm Thành là Chê Man
dé dôi lay hai châu 0, L. NAm 1307, Chê
MAn qua dài, Huyên Trân dirge ciru dua ye
ThAng Long. Näm 1308, bà du gia Pht Huyn Trân
giAo a nüi Trâu Son (nay thuc tinh BAc
Ninh). Näm 1311, bà den lAng Ho Son,
huyn Thiên Bàn (nay là Vii BAn, tinh Nam
Dinh) lap am duâi chân rnti Ho dê tu hàrih.
Sau bà dirge nhAn dan th?i phiing tai do.

Dtng Thüy Tram

Dng Thüy Tram (1942-1970), t& nghip
BAc sT Y khoa tai Trithng Dai h9c Y khoa
HA Ni näm 1966, sau do xung phong vAo
chiên truang mien Nam lam nhim vi cüa
nguai thây thuôc trong thai gian chiên tranh
chng M ciru nufic. BAe si Dng Thüy
Tram cOng tác tai bnh vin huyn Dirc
Phô, tinh QuAngNgAi, trong khi lAm nhim
Bang Thüy Tram
vi tal da ban da b dch phic kich va anh
dung hy sinh vào nAm 1970 khi cOn rat tré.
Trong hAnh trang dê lai truórc lUc hy sinh
cüa Chi là 2 cuôn nht k dA dirGe môt ciru
chiên binh M5 ten là Frederic Whitehurst
tmg tham chiên tai chiên truang huyn Dirc
Phô tim thây và cat giü. Cuôn "Nht k
Dng ThUy Tram" sau do dA dugc Nhà Xuât
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bàn HOi Nhà Van xuAt bàn và phát hành;
1it si Dng Thiiy Tram duçic truy tng danh
hiu Anh hi)ng 1irc hrçmg vU trang than dan
nàm 2006.

Ten d kin dit

Nguyn VAn Tri

Nguyn Van Tri (1940-1964), quê quán xa
Diên Thang, huyn Din Bàn, Quâng Nam;
Ong lam thçi din r nhà may din Chçr Qun
va tham gia to chirc Bit dng thành, Di dOi
quyêt tCr Tây Nam Sài Gôn. Näm 1964, Ong
duçrc tp hufin cách dánh bit dng nOi thành
a can cir Rmg Thom, DIrc HOa (Long
An). Ngay 2/5/1964, Ong nhn nhim vii dt
m'm 0 câu COng L (nay là câu Nguyen Van
Tri), dê am sat phai doàn qun sr chmnh trj
cao cap cUa Chinh phU M do BO trumg
qu6c phOng Robert McNamara dn dau.
Nguyn Van Tri
Cong viçc ba' 19, ong b bat luc 22 gicl ngay
9/5/1964. Chfnh quyên VietNam Cong hôa
dua ông ra tôa an quãn sir kêt an tii hinh. Dê
ciru ông, mt tO chüc du kIch Venezuela
tuyên bô trao dôi anh vai mt con tin là trung
tá khOng qun M5 là Michael Smolen ma h9
vüa bat giü. Tuy nhiên, sau khi viên sT quan
M vira dixçcc trà tir do thi ông, bj dua di xir
bAn. Nguyen VAn Trôi bj xir bàn t?i san sau
nhà lao Chi Hôa lüc 9 gi?i 45 phüt ngày 15
tháng 10 nàm 1964, truac sir chirng kiên cUa
nhiêu phong viên nuâc ngoài.

L Tr Tr9ng

L Tii Tr9ng (1915-1932) , qué a XAmach
Minh, Thach HA, Ha Tinh. Anh có nhiéu tIch
circ trong vic lien lc giUa Tong bO Vit
Nam Thanh niên cách ming dông chi hi vai
DAng b, các can b cãch mng a Vit Nam
dang hot dng i Trung Quoc; dông thai tO
chrc chuyên thu tr tai lieu cUa Tong b ye
nuàc. Ngày 8/2/1931 dé bAo v dOng clii
L Tir Trong
dang diên thuyêt tuyên truyên cách mng, L
Tr Trçng cia bàn chêt mt thám Pháp và bj
bat. Anh bj chinh quyên Pháp ti Sài Gôn kêt
an tCr hiinh, anh bj xr bàn khi mOi 17 tuOi.
Câu nói nOi tiêng cUa anh durçc các the h
thanh niên lay lam l song cho minh "Con
duting thanh niên clii có the là con duang
cách mng không có con du&ng nao khác".

Iran BInh Trng

Trn BInh Tr9ng (1259-1285), danh tuàng
dai Tràn, quê huyn math Liêm, Ha Nam,
Trn Blnh Trong
von hQ Le do co cong kin nen duçrc ban h9
vua; trong trn dánh a sOng Thiên Mc bj
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gic Nguyen bat dii hang, ông khãng khái
nOi: "Ta thà lam ma nithc Nam chü không
them lam vung dat Bäc" và chju chét.

Ten dir kin dt

Nguyn Cong Tth

Nguyn Cong Tth (1778-1858), hiu Ng
Trai, Hy Van, nguñ lang Uy Vin, huyn
Nghi Xuân, tinh Ha TTnh. Ong d giãi
nguyen (1819), lam tn huyn rôi den Tong
dôc, Thucmg thu nhung dày chim nôi, có lüc
Nguyn Cong TrO'
bl cach lam lrnh. Ong Co tal thao hxgc, co
cong khai hoang Ian biên vüng Thai Binh,
Nam f)jnh, Ninh Binh; 1p ra các huyn mdi:
Tiên Hãi, Kim San... Ong cOn là nhà tho tài
hoa, sang tác nhiêu bài ca tn'j nôi tiêng.

Nguyn Trung Truc

Nguyn Trung Trirc (1838-1868), nguâi
phü Tan An, tinh Dinh Tu?mg (nay thuc
Long An); con có ten Nguyn Van Ljch mt nông dan kiêm ngix nghip; hang hái
chông Pháp khi chung dánh chiêm các tinh
Nam Ks'; trng dánh dam chiêm hm Hy
V9ng (Espérence) trên song Yam CO
Nguyn Trung Trire
(1861); duc giao trãn thu Ha Tiên. Pháp
chiêm xong Nam Ki, ông 1p can cü c HOn
Chuông tiêp tic chiên dâu cho den khi bj
Rch Giá.
Pháp bat và dem hành hInh
Ong dê Ii CaU nOi nôi tiêng: "Bao gi Tây
nho hêt CO nuâc Nam thi mth hêt nguOi
Nam dánh Tây".

H Nguyen Trfrng

H Nguyen Tnmg (1347-1446), qué
Thanh Hóa con cO ten là Lê Tnmg, hiu
Nam Ong. DuOi triêu nhà Trân, Ho Nguyen
Trmg trng giü ChrC Thugng Lântir, Tu do.
Sau do, duçrc cir lam Ta tuàng quôc nhà Ho,
lam quan i b Cong khi nhà Minh xâm
11IçYC. Ong là nhà k thut quân sir, duC
Ho Nguyen Trfrng
la ong to cua nghe duC sung than cong Vit
Nam. Ong cung Chi huy xây drng nhiêu
cong trinh do s thai nha Ho. Ngoài ra ông
Con là nhà van Viêt Nam a the k' 15, là
nguai ma duang Cho khuynh huàng viêt ye
"nguOi thrc, vic thijc" trong van xuôi tu
sir Vit Nam.

Nguyn Quc Tn

Nguyn Quc Trj (1921 - 1967) qué lang
Phuçmg K, xa Dà Son, huyn DO Luong,
tiiih Ngh An. Ong duçc phong Anh hung
Nguyn Qu6c Tn
1irc luvng vu trang nhan dan vao nam 1952
tai Dai hi chién s5 thi toãn quOc tO chrc tti
TuyCn Quang.
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Ten di kiên dt

Dào Duy Tü

Dào Duy Tr (1572-1634), quê huyn Tinh
Gia, Thanh Hóa, con mt gia dinh ngh sT
tuông vào Dàng Trong chong h9 Trinh a
Dàng Ngoài. Ong giüp chüa Nguyn dap
lüy Thy (gm 2 luy Tnrang Dirc, Nht L) Dao Duy Ttr
a Quãng Binh, diiçc coi là Khai quôc cOng
than. Tác giã Ho triiàng khu Ca (sách binh
pháp), tuông San Hu, khüc ngâm Ng9c
Long Crnimg Van...

I-Jan Mac T

Han Mc Tir (1912-1940), ten that là
Nguyn Tr9ng TrI, sinh i lang L M5,
huyn Dông Lc, tinh Dông HOi (nay là tinh
Quãng BInh). Han Mc Tü lam tho sam, 14
tuôi da lam tho FXrOng lust dàng báo vói but
danh Minh Du Thj; näm 1930 dot giãi
nhât trong cuc thi tho do mt thi xä to
chiirc. Cñng Chê Lan Viên 1p tnrmg tho
Lotn. Ong sir ding nhieu but danh: Phong
Trân, L Thanh rOi cuôi cüng là Han Mc
Tü. Tác phâm gôm có: L Thanh thi tap,
Han Mac Tü'
Gái quê, Dau thuang (con gi là Tho diên),
Xuãn nhu , Thucmg thanh khI, Cam châu
duyên (gôm 02 va kjch tho: Duyên k5' ng
và Quan tiên hci). . .Hàn Mc Tir h9c tiêu
hQc a Qui Nhon, trung h9c a Hue, có thai
gian lam a sa Dc diên (Qui Nhon). Näm
1934-1935 theo Thüc Tê vào Sài GOn lam
báo (viêt báo Cong luân, phi trách trang
van báo Sài GOn), ye sau tra ra Qui Nhon.
Nàm 1936 bj mac bnh phong, phài vào nhà
thuong Qui HOa và qua dOi do.

Ngô Gia Tu

Ngo Gia Tir (1908-1935), quê Bc Ninh,
ông dugc Dãng k5' b Bãc KS' clii djnh vào
Tinh bô Bäc Ninh. Cuôi näm 1928, Ong vào
Ngo Gia Tir
Sai Gon hot d911g. Ong duçic bau lam Bi
thu Xir üy lam thai Dâng Cong san Vit
Nam a Nam KS'. Cuôinäm 1930, ông bj
Pháp bat ti Sài GOn, den tháng 5/1933 thI
ching dày Ong ra Con Dâo.

Nguyen Tuân

Nguyn Tuân (1910-1987), Nhà van Vit
Nam, nguai lang Mc Thucmg DInh, sinh ti
phô Hang Bc, nlnmg sOng vOi gia dinh thai
trê a mien Trung. Lam báo, viêt van, dOng
phim tr nam 1930. Ni ting vOi th loi tüy Nguyn Tuân
but mang phong cách riêng dc dáo• truac
Cách mng, trong kháng chiên và sau hôa
binh. Tham gia chông Pháp, di Nam tiên; thu
k Hôi Van nghê Vit Nam; di vài b di dir
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các chin djch song Thao, dis0ng s 4. Ong
dê lai nhieu tác phãm giá trj: Thiêu quê
hrnTmg, Vang bOng mt thOi, Toe chi Hoài,
Song Dà; Ha ni ta dánh M5 giôi.

Ten diy kiên dt

Dä Tixcmg

Dã Tuçmg có cong trong sirnghip cMng
quân Nguyen - Mông cuôi the k XIII. Ong
là nguñ nôi tiêng trung thành, tn tinh báo
v chü tuOng. Chinh ông và Yet Kiêu cO
cong 1ón luic bat Toa Do. Trong cuc chiên
gay go, quân si tan mac, ông dã barn tr%i a Dä Tirçrng
mOt diem den khi chü tuOng gp duçc Yet
Kiêu mai thOi. Ong duc Trân Quôc Tun
tin yêu. Theo truyên thuyêt, Dä Tuçmg cOn
là ông to nghê rèn. Nhüng lang rèn dêu tha
Dä Ti.rçmg tiên sir.

To Ngc Vafl

To Ng9c Van (1906-1954), quê a lang Xuân
Câu, Van Giang, Hung Yen; sinh Ha Ni,
h9c khóa II trixmg M thut Dông Duo'ng
(1925-1931), sau tra thãnh giáo su hOi ha
cUa tnthng. Ong tham gia hoat dng ban cong
khai trong Mt trn Vit Minh, sau Cách
mlng tháng Tam là mt trong nhftng hça si To NgQc Van
dâu tiên duçc vào ye Bác Ho. Ong mat trong
kháng chiên chông pháp, sau 28 näm cong
hiên cho hôi hoa Viêt Nam hiên dai; dê lai
nhiêu tác pham sm dâu giá trj, duçic km gift
trong cac bão tang quôc gia và the giâi. Ong
duçic truy tng Giãi thuang Ho CM Minh.

Chê Lan Viên

Ch Lan Viên (1920-1989), chInh ten là
Ngh Thih,
Phan Ng9c Hoan, quê gôc
sinh a Cam L, tinh Quâng Trj, hc a Qui
NhGn, d trung hc rôi dy tir. Nôi tiêng tr
khi cOn It tuôi, vâi tp tho Diêu tan (1938),
tiêp do là tap van xuôi Vàng sao (1942). Tü
Cách mang tháng Tam, Chê Lan Viên boat
dng van ngh và báo chI Lien khu IV ri Ch Lan Viên
chuyn ra hoat dng Vit Bäc, tham gia
nhiêu khóa Ban Chap hành Hi Nhà van
Vit Nam. Ong cia xuât bàn hang chiic dau
sách bao gOm the, bit k, 1 lun - phê
binh, vOi bitt pháp sac são, thông minh và
giàu chat trI tue. Ong duçic trao tang giãi
thtr&ig Ho Chi Minh ye van h9c ngh thut.

Luong The Vinh

Lumg th Vinh (1441-1496) quê a xa Lien
Bàn, Vi Bàn, Nam Dinh, ngay tlr be Lrnmg
th Vinh cia ni ting "thAn dng lang Lirong Th Vinh
Hucmg". Ong có tài ngoi giao, thuang giUp
cho nhà vua vic van tr bang giao vo'i nuac
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ngoài.Ltrang th Vinh là mt nhà giáo diic
giOi. Ong d dê nghj nhà vua câi each vic
h9c hành thi cir , dua vic h9c xuông tn
nông thôn, can quan tam den cã vic dy tn
thüc va dao düc. Dc bit, Lucmg the Vinh
rat ch tr9ng den mon toán, den vic day
toán va h9c toán. Ong dã biên soan cuôn
"Toán pháp dai thành" dày 160 trang, là
cuôn sách giáo khoa toán dâu tiên a niiOc ta.
Ban ciru chixcmg và bàn tInh cüa ông rat
thông d%ing trong cong si và trong nhân
d. Dan qu men gi ông là Trng Lithng,
tirc là ông Trng giOi tInh toán, do krng.
Lrang The Vinh cOn có nhftng cOng trInh
ye am nhac nha b Dông Van chuyên hcp
xi.ràng va b Nhã nhac chuyên hOa tâu bang
nhac khI, dung trong quôc l và triêu hi.

Ten dir kin dt

Luu Quang Vu

Lru Quang Vu (1948-1988), qué quán xà
Thiu Ca, Ha HOa, Philt Th9, ông là nhà tha,
nhà soan kich và nhà van hiên dai cüa Viêt
Nam. Nàm 1978 ông lam biên tp viên Tap
chi sn khâu, bat dâu sang tác kjch nói. Các
tác phm cüa ông giàu tInh hin thrc và nhãn Liru Quang Vu
van, duçic dan dirng thành cong nhu: "Hon
Tnrang Ba da hang thjt", "Tôi và chüng ta",
"Tin i hoa hông"... Lru Quang Vu duçc
truy tng Giãi thuang Ho Chi Minh dçit 2
(näm 2000) ye ngh thu.t san khâu.

An Duong Vuang

An Ducing Vuang ten that là Thiic Phán, là
vj vua 1p len nuçic Au Lac và cüng là vj
vua duy nhât cai trj nba nuâc nay. Au Lac là
nhà ni.rgc thir hai trong ljch sii'r Viêt Nam,
sau nhà nuàc Van Lang dâu tiên cüa các
vua Hung. Theo Dai Vit sir k toàn thix,
Khãm dinh Viêt si:r thông giám cuang muc
ghi th?i gian ông lam vua kéo dài 50 näm An Diro'ng Viroiig
(tr 257 TCN den 2O8TCN). Can th và SCr
k Tu M Thiên thi cho rang An Duang
Vuang và nuâc Au Lac ton tai gân 30 näm
(tlr 208 TCN den 179 TCN). Ong là nguai
xây thành Co Loa và phát triên thüy binh,
cho chê tao nhiêu vu khI 1çi hai, tao loi the
vUng chäc eho Co Loa.

Hing Vuang

Theo truyn thuyt, là con trai cüa Lac
Long Quan và Au Co. Truyên thuyêt duçic
ghi lai trong "Linh Nam chIch quai' thai Hung Vtro'ng
Trân kê rang Au Ca kêt hon vOi Lac Long
Quân, sinh ra mt b9c tram tnirng, na ra
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mt tram ngix?i con trai. Vê sau, Ltc Long
Quân chia tay vOi Au Co; 50 ngl1i con
theo cha xuông biên, 50 ngithi con theo
mc len nüi. Nguôi con cã duçc ton lam
vua, gi là Hung Vuong. Hung Vixong dt
quôc hiu là Van Lang, dóng do a Phong
Châu (Phü Th9), truyên ngôi duçic 18 dai,
dêu gi là Hung Vuong. Vê sau, mt so
biên niên sir Vit Nam dã chép thai dti
huyên thoi nay vào chInh sir nhix "Dai
Viêt sir 1ucic"(th&i Trdn), "Dai Viêt sr kI
toàn thx" (thai Lê). "Dai Viêt sü hoc" xp
Hung Vixong ngang vOi Trang Vixong cüa
triêu Chu cüa Trung Quôc, t1rc khoãng
696 - 682 Tr.CN. "Dai Viêt sü kI toàn thu"
thI chép tir Kinh Ducmg Vi.rong den hêt
dai Hung Vucngcuôi cüng vào Ki Hông
Bang thj, tong so là 2.622 näm, t1r näm
Nhâm Tuât den näm Qu' Mao. Näm Qu
Mao dixçc ghi rO là tixcmg i1ng v6i nãm thr
27 diii Chu Noãn Viscing cüa Trung Quôc,
tiirc näm 258 tcn. Tr dO, có the tInh ra näm
Nhâm Tuât là näm 2879 Tr.CN. Cüng tU
each ghi chép cüa "Di Vit sü kI toàn
thi.r" ma nguai ta nói là thai di Hung
Vi.rong cách chüng ta 4.000 näm. Chüng ta
chiza CO cur lieu dê biêt các sách biênniên
si:r nói trên dâ dra vào can cü nào dê ghi
chép nhu vy.

Ten dr kin dt

Kinh Duong Vuong

Kinh Durong Vurcmg là bc thánh trI có tu
chat thông minh, tài drc hon nguai, surc
khoê phi thuang. Kinh Ducmg Vixong thành
1p nhà nuOc so khai dâu tiên vào näm
Nhâm Tuât (2879TCN), dt quOc hiu là
Xich Qu, dóng do ô Hng LThh (nay là Kinh Dirong Vtro'ng
Ngàn Thông, Can Lc, Ha Tinh). Sau do thi
dO ra Ao Vit (Vit TrI). Ong lay con gái
vua ho Dng Dinh ten là Than Long, sinh
duoc môt con trai dt ten là SUng Lam, nôi
ngôi lam vua xung là Lc Long Quan.

Triu Vit Vuong

Triu Vit Vucmg là mik hiu cUa Triu
Quang Phic, quê huyn Vinh Tumg, tinh
Vinh PhUc, truOc phô L Nam Dê 1p nrnc
Vn Xuân (544), rôi tr mInh len ngôi, xây
Triêu Viêt Virong
can cu D Trch (Khoai Chau, Hung Yen)
chông quân xâm hxçc nba Luong; sau b LI
Pht T dánh bai, chy ye den cua Di An
(Nam Djnh) thI mat.
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Ten dir kin dt

Nguyen Xien

Nguyn Xin (1907-1997) quê i thành
phô Vinh, tinh Ngh An. Näm 1926, do dâu
tü tài Tây 6' Ha Ni và dot h9c bong
sang Pháp hpc Tnc?mg Di hçc Toulouse va
dã d cü nhãn. Nàm 1932, ông ye nuâc, ra Ha
Ni dy h9c. Tr näm 1937 ông chuyën sang
nganh khi tuclng thUy van. Nãm 1941 ông phi
trách Dài khI tucYng Phü Lin Dông Duccng ti
tinh Kiên An hin di nhât Dông Nam A lüc
bay gi6'. Cách mng Tháng Tam thành công,
ông duçc cü girt chirc Chü tjch U ban Hành
chInh Bãc b kiêrn Giám dôc Nha khi tucYng.
Nàm 1946, ông dugc bâu lam Phó TOng thu
k Dang Xà hôi Viêt Narn. Ong là dai biêu
Quc hôi Viêt Nam lien tuc tü khoá I dn Nguyen Xiên
khoá VIII; Phó Chñ tjch U ban Thu?mg vt
Quôc hi các khoá II, III, IV,V,VI; Phó Chü
tjch Quc hi khoá VII. Tir näm 1955 dn
1959, Ong lam Bô trithng Cru tê xA hôi. Tü
näm 1960 den 1976, ông lam Giárn dôc Nha
KhI tucmg Vit Narn, ChU tjch U' ban dja
câu quOc tê Vit Nam, PhO ChU nhim U
ban khoa h9c k5 thut nhà nirâc. Näm 1956,
ông lam Tong thu k Dáng Xà hi Vit
Nam và giü chrc nay cho den khi dáng nay
giãi the näm 1988. Ong cOn là Uy viên Uy
ban Trung ucmg Mt tr To quOc Vit Nam
khóa I, khóa II.

Nguyen Viêt Xuân

Nguyn Vit Xuãn (1933-1964) quê 6' thôn
Thucmg, xä Ngu Kiên, huyn Vinh Tu6'ng
tinh VTnh Phüc. Ngày 05/11/1952, Ong nhp
ngü và tr6' thânh chiên s cüa C3 Doàn 99.
Sau dO Ong trô thành chiên s5 trinh sat cüa
C832 D396. Ngày 18/11/1964, tai trãn dja
phOng không mien Tây tinh Quáng Binh.
May bay phãn hrc M5 nhäm vào tr.n dja
nérn born. Anh ern trong dan vj chua quen
bàn pháo nên có phãn lung tüng, Ong dã kjp
th6'i dng viên: "Các dng chI hay vQng Nguyn Vit Xuân
yang, dung cam nhIn thang may bay ma bàn.
Ngày 19/11/1964, Nguyn Viet Xuàn hi sinh
nhizng 16i ho bat hü cüa Ong "Nhàm thang
quãn th, bàn!" cOn yang vçng. Cam phic
truOc tam guong hy sinh anh dung, toàn
quãn dã noi guung Ong. TO quOc ghi nh6'
cOng lao cüa Ong. Ngày 01/01/1967, ChU
tjch HO ChI Minh dã k Quyet djnh phong
tang danh hiu Anh hUng lrc luçrng vu trang
cho lit Si Nguyn Viêt Xuâii.
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Ten di kién dt

Lê Anh Xuân

Lê Anh Xuân (1940 - 1968), là nhà van, lit
si. Anh trng hQc Dai hc tong hp Ha Ni
sau do, duçc cü di h9c i nuic ngoài, nhirng
dà xin thrçc ye qué hixcmg chiên dau. Anh
hy sinh ngày 25/5/1968 trong cuc tong tiên
cong têt Mu Than 1968 vüng ph%1 cn Sài
GOn, âp Phrncc Quang, xã Phrnc Lçi, huyn
Cn DuOc, tinh Long An. Lê Anh Xuân có Lê Anh Xuân
3 tp thor dà xuât ban 'Tiêng gà gay", "Hoa
düa", "Tnthng Ca Nguyn Van Tri", trong
do có bài thor nôi tiêng "Dáng dirng Vit
Narn". Nàm 2001, Lé Anh Xuân duoc truy
tang Giài thithng Nhà nirâc ye van h9c ngh
thut và duçic truy tang anh hung lirc li.rcmg
vutrangnam2011.

Nguyn Xi

Nguyn Xi (1396-1465), là cOng thn khai
quôc nhà Hu Lé. Nhüng nàm 1421 và
1422, Nguyn Xi là mt trong nhüng tuàng
có cong dánh tan cuc tan cong cüa quân
Minh và quân Ai Lao, bào v an toân B chi
huy Lam San và lãnh tii cüa Lam San là
Binh Dnh Vuang Lé Lçii. Nàm 1427, ông
dä phôi hçp vth tuOng Lé Sat h thành, bat
sOng các tuàng Minh là Thôi T%i, Hoàng
Phüc, gop phân to l&n vào vic dánh chn Nguyn Xi
vin binh gic, tao diêu kin cho di quân
ha thành Dông Quan, giãi phóng dat nuâc
vào näm 1427. Tháng 6.1460, Ong cüng dai
than Dinh Lit, Lê Nim phê truât Nghi Dan
thra Gia vuang (Lê Thánh Tong) len ngôi
hoàng dê. Nguyn Xi dixçrc coi là rnt tuó'ng
tài tumg phc vi tur dñ Lê Thai To cho den
Lê Thánh TOng, dem iai nhiêu thang lçi trên
hai mt trn quân sir và chInh trj.

Tran Te Xuang

Tthn T Xuang (1870-1907) ten that Trân
Duy Uyên, quê huyên M5 Lc, Nam Djnh;
có tài van thor nhimg di thi 8 lan ma chi d
..
.
Tu tai nen thixcrng gçi la Tu Xuorng; fbi Trãn Té Xuo'n
tiêng vâi thor trào phüng, là tác giã Vj
Xuyên thi van tap.
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V. Anh hñng lire hrçrng vu trang nhân dan, anh hñng lao dng cüa tinh
Tuyên Quang: 03 ten

TT

H9 VI ten

Ph rn DInh Chin

2

3

Quê quán

Chiên cong

Xi Dông Th9, Duc tuyên duong
anh hung LLVTND
huyn Son
ngày 08/3/1995
Duong

Bàn Hng Tiên

Xi Yen
Nguyen,
huyn Chiêm
Hóa

Triu Tin Xu

Xi Dirc Xuân, Duçc tuyên duong
anh hung LLVTND
huyn Na
Hang
ngay20/9/1971

Duc tuyên dixong
anh hung Lao dng
1967

Don vj cong
tic, chtrc vii

Ten dir kiên dat

Chin s5
phOng cinh
sit hInh sir
côngantinh
Ha Giang

Phtim Dmh Chin

BI thu Dãng
üy xi Yen
Nguyen, chñ
nbi HTX
Bin Hong Tiên
Dong Ving, xi
Yen Nguyen,
huyn Chiêm
Hóa
Phio thu 1,
A3, Dl, E204,
Triêu Tin Xuân
Bô Tu lênh
pháo binh

VI. Cic doug chI nguyen huh d.o tmnh Tuyên Quang qua cic thôi k: 21 ten
TT

HQ vi ten

Quê quin

Tom tat than th si nghip

Ten dir kin dt

Tham gia hot dng each mng
tü nim 1925. Nim 1929 gia
nhp Dông Duong Cong sin
Ding. Ngày 3/2/1930, duçrc kêt
np Ding. Tü nim 1940 den
1945 là Xir üy viên dir khuyêt
Xir üy Bäc KST. Nim 1941 là Bi
thu Ban Cm sir Ding Tuyên
Quang. Dâu nim 1943, bj Phip
bit giam. Nim 1945, sau khi
Xi Qu'nh
Truo'ng DInh Din Luu huyên
thoit khOi nhà tu, tip tue lam
Trirong Dinh Dan
'
.
Bi thu lien tinh, hott d9ng a
Nho
Quan,
1910 - 2006
tinh Ninh Binh Ninh BInh, Tuyên Quang, Hung
Yen, Hii Duang, Hôa Binh. Tir
nim 1946 den 1953 lan luot giü
các chirc vii: Dc phii viên Uy
ban hành chInh Bic bô, Phó
Chü tjch Uy ban hành chInh
Hôa Binh, Phó BI thu Tinh üy
Hôa Binh, BI thu Nông hi tinh
Hôa BInh, Di biêu Quoc hi
khóa II.
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2

Ho và ten

Ta Xuân Thu
1916- 1971

Quê quail

Xa Tây Giang,
huyn Tin
,. ,
,.
Hai, trnh Thai
Binh

Tom tat than th siy nghip
Dixçic Dãng và Nhà ni.rOc trao
tang: Huan chixong Dc 1p
hang nhât, Huân chuong Ho ChI
Minh, Huy hiêu 50, 60, 70 näm
tuôi Dàng.

Ten di1 kin dt

Näm 1936 tham gia hoat dng
cách mg. Näm 1940, bj thirc
dan Pháp bat. Tháng 9.1944 vi.xçit
ngçic tham gia di Ciru quôc
quân và hoat dng xây dirng Co
si cách mng
2 tinh Thai
Nguyen và Tuyên Quang. Tháng
3/1945, ông chi huy di Giãi
phOng quân chiên dâu giài phong
Tuyên Quang. Tir tháng 10/1945
den näm 1950, git các trQng
trách: BI thi.r Tinh üy Tuyên
Quang; ChInh trj vien KIm 1;
ChInh üy Khu 10; phii trách Mt
trn Tây Tiên; Uy viên hem tra
cUa Quân üy Trung uong và
Thanh tra Quán dci. Tü näm
1950 den 1953 là Phái viên quân
si.r cüa ChInh phü Vit Nam Dan
chñ Cong hOa sang giüp ChInh
phU Lao, chi huy b di tinh
nguyen Vit Nam ô Thung Lao.
Ta Xuan Thu
Tix nam 1954 den 1955 la Tix
lênh kiêm ChInh üy Bô dôi Biên
phông, ChInh üy Six doàn 335.
Tü tháng 11/1953 den 1963 là
Chinh üy kiêm Ci7ic trithng C%tc
Phông thu b? biên (don vj tiên
than cüa Quân chüng Hài quan)
Närn 1961, dixçic phong ham
Thiêu tixàng. Nm 1964 là Tu
lnh dâu tiên cUa Quân chüng
Hài quân. Ti'r näm 1964 den näm
1971 là ChInh üy Quân chüng
Hãi quân, Binh chñng pháo binh
và Hçc vin quân sir. Dai biêu
Quôc hôi khóa I, II.
Dugc Dàng và Nhà nuOc trao
tang nhiêu phãn thu&ng cao qu:
Huân chuong Quân cong hang
nhât, Huthi chuong Chiên cOng
hang nhât, Huân chixang Chiên
thang hang nhât, Huân chuong
Ho ChI Minh.
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H và ten

Quê quán

Tom tt than th sir nghip

Ten dr kin dt

Tham gia each mng tü du näm
1936, hoat dng trong phong trào
thanh niên dan chü a tinh Nam
Djnh. Näm 1939, chuyn sang
hot dng a Thai Blnh. Tháng 4
và thang 5 näm 1945, hot dng
ti huyn van Giang, tinh Bãc
Ninh. Tháng 6/1945, len hoat
dng
Tan Trào (Son Ducmg,
Tuyên Quang), lam hun luyn
viên ti TruOng Quãn chInh
kháng Nht. Tháng 8/1945, sau
Thôn Xuán
khi Tuyên Quang khi nghIä
cô Thàth Cu, xA Nghia giânh chInh quyên thành cong
Trij, huyn
Nguyn Cong Thành
duGc cir lam BI thu Tinh b Vit
1920 - 1957
van Giang,
Minh kiêm Chü tich liJy ban
tinh Hung Yen
Kháng chin tinh Tuyên Quang.
Cui nàm 1946, dime cir lam BI
thu Tinh üy Tuyên Quang. Dn
giüa näm 1948, chuyên cong tác
ye Lien Khu 10. Ttr tháng 4/1950
dn thàng 3/1951 clugc diêu dng
lam BI thu Tinh üy Ha Giang. Tir
näm 1951 dn näm 1957 Cong
tác ti báo Sir that, Chánh Van
phOng Ban Tuyên huAn Trung
uong kiêm Chánh Vn phOng B
Tuyên truyn.

4

VO Thanh HOa
1921

Huyn Nam
Trrc, tinh
Nam Dinh

Nm 1936 tham gia phong trào cong
khai. Näm 1938 tham gia Doàn
thanh niên Dan chü. Näm 1939
tham gia Doãn thanh niên Phan d.
Näm 1940, bj Pháp bt và giam tii
nba giam Nam Djnh, Ha Ni, Son
La, HOa Binh. Näm 1943, thoát khói
vhotdngaNamDjnhsau
do len Vinh Yen lnh dao du tranh
chng Quc Dan Dãng. Tbáng Vö Thanh HOa
6/1946 duçic & bt Thung vçt Tinh
üy, ChU nhim tng b Vit Minh.
Näm 1947 là BI thu Tinhüy kiêm
Chü tich tinh Vinh Yen. Näm 1948
là BI thu Tinh üy Tuyên Quang.
Nam 1949, cong tc ti tuyên huan
Khu 3. Tr näm 1950 dn nm 1951
là Quyn BI thu Tinh üy Hâi
Ducng, BI thu Tinh üy Son Tây.
Näm 1953 là Biên tp viên trong van
phOng Lien khu 3.
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H9 và ten

Qué quán

Tom tht than th sy' nghip

Ten thy kin dt

Tr näm 1938 dn 1939 tham gia
Thanh niên Dan chU, Thanh niên
Phãn d . Tr nàm 1940 den théng
3/1945 bj bat dy 0' Nam Dnh,
Hôa Là, Son La, Chç Chu. Tháng
3/1945, vuçit ngiic HOa Là tiêp tiic
tham gia cách ming.
Tr näm 1948 den nm 1949 là BI
thu Tinh üy Nam Djnh, Bi thu
Tinh üy Ha Nam kiêm ChU tjch
Uy ban Kháng chin Ha Nam, Phó
ban T chüc khu 10. Th näm 1949
dn 1955 là BI thu Tinh üy Tuyên
Quang. Näm 1955 Phii trách cong Trân Thanh Quang
tác tuyên hun tai khu Viêt Bc.
Tr nm 1956 den 1971 là Phó
Vin tnr&ng Vin V sinh Djch t
Trung uong, Chánh Van phOng
kiêm thu0'ng trirc dàng doàn B Y
t, Phó ChU nhim tJy ban bào v
Phu nü và Tré em.
Khen thu0'ng: Huân chuong Dc
lQtp hang nh&, Huân chuong
Kháng chin hang nhi, Huân
chuong Chin cong htng nht,
Huy hiu Vi si,r nghip Giáo diic
va Dào tao.

5

Xä Nam Lç)'i,
Tr.n Thanh Quang huyn Nam
Trirc, ti
1922-2017
Nam

6

Ti'r näm 1928 dn 1929 tham gia
phong trào Vit Nam Thanh niên
Cách mng dong clii Hi. Tháng
3/1943, cüng vâi 11 dng clii tO
chirc vuut nguc 0' Chç Chu trâ v
XãLac
vung nui Hông hot dtng each
Nghip, tng
mng. Näm 1945, ông clii huy
Trà
Phü
giãi phóng quãn chim huyn ij
Xun Trtxmg
Chiêm Hóa, thj xâ Tuyên Quang.
Nguyn Cong BIrth (nay là xã Thç
Nguyn Cong Binh
Ngày 22/8/1945 ông duoc bâu
Nghip,
1909 - 1959
lam Cliii tich Uy ban lam th0'i
huyn Xuân
tinh Tuyên Quang. Tr näm 1946
Truông, tinh
1956 là Chü tjch liJy ban
Nam Dnh)
hãnh chinh tinh Tuyên Quang. Tir
näm 1953 dn 1956 là Bf thu
Tinh ñy Tuyên Quang. Sau do
duçc diu dng sang cong tác tti
KhututriVietBac.
Tham gia cách mng nãm 1938.
Tr nàm 1941 dn 1945 là BI thu
Chi b xã, can b Vit Minh
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8

119 và ten

Quê quán

Nguyn Xuân Vit Xä Trtthng
Yen, huyn
1914-1994
Chuung M,
thành ph Ha
Ni

Tran Hoai Quang
1922-1999

Xa Trieu Sun,
hu en 'crieu
H
Quang m

Tom tat than th sir nghip
Ten diy kin dt
huyn, Uy viên liJy ban khâi
nghia huyn Chucrng M. Tir
nãm 1945 den näm 1946 là Uy
viên Thithng vii Huyn üy, Phó
Chü tjch Uy ban nhân dan huyn
Chiiang M. Näm 1947 là ChInh
trj viên Huyn di Chuung M5.
Tir näm 1947 den näm 1948 là
Phó ban Thanh tra tinh Ha Dông.
Tir näm 1948 dn näm 1950 là Nguyn Xuân Vit
Phó Ban cong tác di van phOng
Trung 1.rung Dàng. Tir näm 1950
den nãm 1953 là Tinh üy viên,
BI thu kiêm Chü tjch huyn Sun
Ducing - Tuyên Quang. Tü nãm
1953 den nàm 1958 là Tinh Uy
viên, BI thu nông hi, Chü
nhim Uy , ban kê hoch, Phó
Chü tjch Uy ban khang chiên
tinh Tuyên Quang. Tr nãm 1958
den näm 1961 là Quyen BI thu
Tinh üy Tuyên Quang, Khu üy
viên, Bi thu Tinh üy Tuyên
Quang. Ti.r näm 1961 den näm
1962 là Truvng ban nghiên ciru
thành phO Thai Nguyen - Vit
Bäc. Tir näm 1962 den näm 1976
là BI thu Tinh üy Nghia L.
Khen thuâng: Huân chucmg Dc
1p hang nhI, Huân chuung
Kháng chiên hng nhI, Huân
chucing Kháng chiên chông M5
ct'ru nuOc hang nhât, Huân
chuong Lao dng hang ba, Huy
hiu 50 näm tuOi dãng.
Nãm 1940, phii trách Thanh niên
Phàn de Hue. Cuôi näm 1940, bi
bat giam ti nhà lao Thra Phü,
Buôn Ma Thut. Tháng 6/1945,
ye hoat dng tai tinh Quàng Trj,
huân luyên dan quân du kIch
chuan b cuop chinh quyen. Trãn Hoài Quang
Cách rn1ng tháng Tam thành
cong, ong lan hzçt lam Trung
doàn phó kiêm Chinh tr viên
Trung doàn Nguyen Thin
Thuât, Uy viên Ban ChInh tn
khu C, Hiêu trumg Trutmg
Quãn chinh Lao - Viêt Khu 4.
Tr nãm 1946 den 1948 là Phái
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H9 vã ten

Quê quail

•

Lê Hanh
1924-2013

Xã Cam Che,
huyn Thanh
H, tinh Hãi
Ducrng

Tom tat than th si nghip
viên chInh trj Lien khu 4, Tinh
üy viên tinh Thi'ira Thiên, phi
trách Quân sir, Chü tjch Uy ban
hành chInh kháng chiên huyn
Huorng Trà. Thang 1/1949, ông
bj bat giam vào nhà lao Thira
phü lan ththi 2. Tháng 2/1949,
ông vuçYt ngic ye lam Phó ban
Tuyên huân tinh Thira Thiên.
Tháng 5/1949 lam Tham mu'u
phó Mt trn BInh Trj Thiên.
Tháng 2/1950 duçic cCr lam phái
viên quân sir cüa B Quoc phông
sang boat dng a Campuchia.
Tháng 7/1950 duçic cir lam
Chánh Van phông B) Chi buy
Quân sir Campuchia kiêm Chánh
Van phông Ban Ngoi vii Nam
B, Tham muu tnrang, Trixâng
phông Tham chInh Campuchia.
Näm 1954 cong tác phOng Lao
Mien Trung ilong rôi Trung
doàn tniang, CbInh üy Trung
doàn E664. Tir nam 1959 den
näm 1976 là Phó Bi thu Tinh üy
Tuyên Quang, Uy viên Khu tir trj
Vit Bäc, BI thu Tinh ñy Tuyên
Quang. Tir näm 1976 den 1977
là BI thu Tinh üy Ha Tuyên
Khen thumg: Huy hiu 40 näm
và 50 nàm tuôi dãng, Huân
chucrng Dclp hang nhi, Huân
chucrng Chiên thang hang nhât,
Huân chrnmg Chiên cong hang
hai, Huan chrnmg Chiên s ye
yang hang ba, Huân chuimg
chông M thu nuOc hng nhât,
Huy hiu VI to chiirc va xây drng
cong doàn; Huy hiu VI sr
nghip giao thông vn tài.

Ten dtr kin dt

Ti'r tháng 8/1945 dn tháng
5/1947 là Phó Chi tjch Uy ban
hành chInh xã Cam Chê. Tü
tháng 5/1947 den tháng 6/1949 là
can b Ban Tuyên hu.n, liJy viên Lê Haiih
Ban Chap hành Dãng b huyn
Thanh Ha, ph trách cOng tác
Tuyên hun; Can b Ban Tuyên
huan Tinh Uy Hãi Ducrng. Tir
tháng 6/1949 den tháng 6/1953 là
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HQ và ten

Nguyen Van Dirc
1923-2002

Quê quán

Thành phô
HàNôi

Tom tat than th stj nghip
BI thu Huyn üy Nam Sách, tinh
Quàng Yen (nay thuc Hal
Ducing). Tü tháng 6/1953 den
tháng 5/1955 là Tri.thng ban Djch
vn,TnrOngbanChmnhtrjTinhdi
Qung Yen, Phó Trir&ng ban
ChInh tij lien tinh Qung Yen Hông Gai. Tt'r thang 8/1955 den
tháng 12/1960 là Phó Truâng ban
To chüc Qun khu Viêt Bàc. Nàm
1962, duac phong ham Thiêu tá
Quàn dôi nhãn dan Viêt Nam.
Tháng 4/1962, duçcc diêu dng
ye lam ChInh tn viên Tinh dôi
Tuyên Quang. Tü tháng 6/1963
dêntháng 1/1976 là Uy viên Ban
Chap hành fJâng b tinh, Uy
viên Ban Thung vii Tinh üy
Tuyên Quang khoá IV, PhO BI
thu Thuàng trrc Tinh üy Tuyên
Quang khoá V, khoá VI. Tr
thãng 1/1976 den tháng 4/1977
là Uy viên Ban Thumg vii Tinh
üy, ChInh üy B Chi huy Quân
sir tinh Ha Tuyên. Tr tháng
5/1977 den tháng 2/1979 l BI
thu Tinh üy Ha Tuyên. Tir tháng
3/1979 den tháng 11/1983 là Phó
BI thu Thtthng trirc Tinhüy
Khen thuOng: Huân chrning Dc
1p hang nhI, Huân chucmg
Kháng chiên hang nhI, Huân
chucmg Chiên thàng hang ba,
Huân chuong Chiên si ye yang
hang ba, Huy hiu 40, 50, 60, 65
näm tuôi Dáng.

Ten di1 kiên dt

Truàc và trong Cách mng
Tháng Tam, lam cong tác lien
lac i xã, chInh tr viên xã dci,
chInh trj viên tu v lien xà. Tir
näm 1948 den näm 1951 l
Truâng ban Tinh báo, Uy vien
ThuOng vii huyn üy kiêm chInh Nguyen Van Dfrc
trj viên huyn di VTnh. Tumg;
BI thu Huyn üy Than , Uyên,
Yen Bái. Tü näm 1951 den näm
1953 là Uy viên Thumg vii Tinh
üy, ChInh trj viên Tinh di Yen
Bái. Tháng 4/1951 là Uy vien
Ban chap hành Bang b tinh Yen
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Ho và ten

Phm Dình Dy
1928-2016

Qué quán

Xã Vinh Tan,
huyn VTnh
Lc, tinh
Thanh Hóa

Tom tt than the sty nghip
Bái. Tir tháng 7/1951 dn näm
1953 là Uy viên Thumg vii Tinh
üy, ChInh tn viên Tinh di Yen
Bái. Tü nãm 1954 den näm 1963
là Phó BI thu, Quyên BI thu, BI
thu Tinh üy Yen Bái. Tir nàm
1963 den nm 1976 là BI thu
Tinh üy Lang San. Tü näm 1976
den näm 1979 cong tác tai Vin
kiêm sat Nhân dan tôi cao. Tr
nàm 1979 den nãm 1986 là BI
thu Tinh üy Ha Tuyên. Tháng
9/1986, giU chirc Thir trung B
Ni vii (nay là B Cong an).
Näm 1989 duçvc phong quân
ham Thucmg tuó'ng.
Uy viên Ban Chap hành Trung
uang Dãng cong san Via Nam
khóa V, VI. Dai biêu Quôc hi
khóa VII. Dirçc tang thu&ng
Huy hiu 50 näm tuôi Dãng,
I-Juan chuong DOc 1p hang nhât

Ten diy kin dt

Trnäm 1951 dnnäm 1953 cong
tác ti Ty giao thông Cao Bang.
Tü thang 11/1953 den tháng
8/1954 là can b k thut cong
trixOng câu duO'ng Thai Nguyen Lang San thu)c B) Giao Thông
Cong chinh. Tir tháng 11/1956
den tháng 8/1958 phii trách b
phn K5' thut, kê hoach Khu giao
thông Lao- Ha -Yen. Tr tháng
9/1958 den tháng 12/1960 là
TrixOng Ty Giao thông Ha Giang.
Ti'r tháng 2/1963 den tháng 7/1964
là Phó Ty giao thông Ha Giang. Phain Dlnh Dy
Tirtháng 8/1964 dêntháng 7/1974
là Tri.râng Ty Giao thông Ha
Giang. Ti'r tháng 7/1974 den
3/1976 là Phó ChU tich UBND
tinh Ha Giang. Tir tháng 4/1976
den näm 1978 là Tinh üy viên,
Tmng Ty Giao thông Ha Tuyen.
hïr tháng 7/1977 den tháng
6/1985 là Uy viên Ban ThuOng
vu Tinh üy, Phó chü tich UBND
tinh Ha Tuyén. Tir tháng 7/1985
den tháng 10/1986 là Uy viên
BTV Tinh üy, ChU tjch UBND
tinh Ha Tuyên. Tir tháng 10/1986
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Hç vI ten

Lê Trng
1919

13

Lê Van Luong
1918

Quê quán

TOm tat than th siy nghip
dn 8/1991 ông là Uy viên ban
Chap hãnh Trung uoig Dâng, BI
thu Tinh üy Ha Tuyên.
Khen thumg: Huân chuong Dc
1p hng nhi, Huãn chuo'ng kháng
cbiên chông Pháp hang nhât,
Huãn chuong kháng chiên chong
M hong nhât, Huyhiu 55 näm
tuôi Dàng, nhiêu Bang khen cüa
các cap va b, ngành Trung uong.

Ten dty kin dt

Ong tham gia hot dng Vit
Mirth truOc Cách mng tháng
Tam. Tham gia cuip chInh quyên
& huyn Kim Bang.
Sau Cách m.ng tháng Tam là
ChInh tn viên Tinh dôi cânh ye
Ha Nam. Näm 1947 là Phó BI thu
huyn Uy kiêm Chü nhim Mt
trn Vit Minh huyn Kim Bang,
tinh Ha Nam. Nàm 1948 l Bj thu
Huyn üy Chiêm Hóa, Tuyên
Quang. Näm 1950 là BI thu
Huyn Uy Son Duong, ChU tjch
Uy ban Kháng chiên Hành chInh
huyn
Son Duong, tinh Tuyên
X
Lê H&
huyn
Kim Quang. Näm 1951 là Tinh Uy Lê Tüng
Bang, tinh Ha viên, phi trách chi s& mu djch
tinh Tuyên Quang. Tir näm 1952
Nam.
den 1955 là Thih Uy viên ph
trách cong trithng sira cha câu
du&ng Ty giao thong. Tir näm
1956 den 1959 là Uy viên Ban
Thumg vii Tinh üy Tuyên
Quang, Tru&ng ban To chüc Tinh
Ciy. Tr 1959 den 1961 là Phó BI
thu Tinh Uy Tuyên Quang, Phó
Chü tjch Uy ban kháng chiên tinh
Tuyên Quang. Ti'r näm 1961 den
1963 là Khu üy viên, Chanh Van
phOng khu üy tçr tij Vit Bäc. Tir
näm 1963 den 1968 là Phó BI thu
Tinh üy Tuyên Quang.

LangMinh
Tao' hu en
ThanhLiem.
HaNam

Näm 1?39 tham gia cách mng
trong to chirc Thanh niên Ciru
.
quoc Ha N91. Tu nam 1942 den Lê Vin Liro'ng
näm 1945 bi thuc dan Pháp bat
.
.
giam tai Ha Noi va Son La. Tu
tháng 9/1945 dn tháng 12/1945
là ChInh tn viên chi di V quôc
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Ho và ten

Quê quán

Xa Vong La,
14
1921-2005

Anh,thanh
pho Ha Noi

Tom tat than th siy nghip
doàn tinh Bc Giang. Tr tháng
12/1945 den thang 8/1946 tham
gia dii di Nam Tiên, i Nha
Traiig, trung doàn Bäc Bàc.
Tháng 9/1946 den tháng 3/1947
là Uy viên Ban Thithng vi Tinh
üy, Chü nhiêm Tinh bô Viêt
Minh. Tir thang 4/1947 den
tháng 5/1948 là Tinh di tnrâng
dn qun Thai Nguyen. Tü thang
5/1948 den tháng 3/1950 là Uy
viên Ban Thurng vii Tinh üy,
Chü nhiêm Tinh bô Viêt Mirth.
Tü tháng 3/1950 den tháng
3/1951 là Tnxing ban kiêm tra,
Trinmg Ban to chüc Tinh ñy BAc
Giang. Tü tháng 3/1951 den
tháng 3/1952 là Phó Van phOng
lien khu üy Vit Bäc. Tr tháng
3/1953 den tháng 2/1957 là Uy
viên Dâng doãn ban nông hi,
phi trách nông dan Lien khu
Vit Bäc. Tr tháng 2/1957 den
näm 1959 là Giám dôc tài chInh
Khu tir trj Vit BAc. Ttr näm
1960 den tháng 2/1961 là Khu
üy viên, Phó chü tjch Uy ban
hành chinh khu tir trj Vit Bäc.
Ttr thang 3/1961 den tháng
12/1975 là BI thu Tinh üy Ha
Giang. Tr näm 1976 den thang
3/1977 là Phó BI thu Thuô'ng
trtjc Tinh üy Ha Tuyen.
Duçrc tang thuOng: Huân chucrng
chiên cong H?ng Ba, Huân
chrrcmg Kháng chiên hang Nhât
và nhiêu b.ng khen.

Ten thy kin dt

Tü näm 1941 là BI thu Chi bô
thôn Vong La, xA VOng La.
Trong và sau Cách mtng Thang
Tam ông dam nhn các chiirc vii:
BI thu Huyên doàn Dông Anh;
, .
,
Tinh uy vien tmh uy Vinh Phuc;
BI thu Huyn üy Kim Anh; BI Ho NgQc Thu
thu huyen uy Yen Lang; Bi thu
huyçn uy Da Phuc. Tu nam 1951
den näm 1953 là Uy viên Ban
Thu?ng vii Tinh Uy VTnh Phüc.
Tir näm 1956 den näm 1959 là
BI thu Tinh Uy tinh Vinh Phüc.
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Vu Tiên
1932-2003

1

Vu Tip
1936-20 14

Quê quán

tat than th sir nghip
Ti näm 1959 dn näm 1968 là
Phó BI thu Tinh üy, Chü tjch Uy
ban Hành chinh tinh Vinh Phüc.
Tr nãm 1968 den näm 1972 là
Phó ChU tjch thuông trirc Uy ban
Hành chInh tinh Vinh Phii. Tir
nAm 1972 den näm 1976 là Uy
viên thu k Uy ban thuing vii
Quôc hôi. Tir näm 1977 den näm
1979 là Phó BI thu thu?mg trirc
Tinh üy Ha Tuyên; Di biêu
Quoc hi các khóa III, IV.
Khen thurng: Huân chucing Lao
dng hang nhât, Huân chucmg
Kháng chiên hang nhI, Huân
chixong Kháng chiên chông M5
hang nhât, Huy hiu 60 nam
tuôi Dàng.
Tom

Ten dii kiên dt

Xã Tr Lip,
huyn Yen
Lang, tinh
VTnhPhüc

Vào Dãng Cong san Vit Nam
25.6.1950. Tham gia cách mng
tü näm 14 tuôi lam giao thông
lien lac cüa Tinli bô Viêt Minh Phüc Yen (1946), Thu k chInh
trj Tiêu doàn 39 Bäc Kn (19481949); Can b van phOng Ban
kinh te Tinh üy Vinh Phttc
(1949-1959); Kê toán nhà in báo
Dc Lp (1950-1951); h9c ti
Trung Quôc (1951-1957); cong
tác t?i ngârih giáo diic tinh Ha
Giang (1957-1962); h9c tti Vu Tiên
Tnr&ng Di hc su phm Ha Ni
(1962-1965); Chánh Van phOng
Tinh üy Ha Giang, Chánh Van
phOng Tinh üy Ha Tuyên (19651986); Tr näm 1983 là Uy viên
Ban chap hành Dãng b tinh Ha
Tuyên, PhO BI thu Thixông trirc
Tinh üy Ha Tuyên (1986-1991).
Khen thu&ng: Huy chrnimg
Kháng chiên hang nhât, Huân
chucrng Kháng chiên chông M
cüu nuâc hang nhI, Huy hiu 50
näm tuôi Dãng.

Xa Hong Lac,
huyên
Duong, tinh
Tuyen Quang

Tháng 3/1950 tham gia each
rnng. Nam 1960 duqc ket np
vao Dang Cong san Viet Nam.
Tü tháng 7/1958 dn tháng
5/1960 là BI thu Chi doàn Thanh

vu

Tip
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Quê quail

•

17

Nguyen Thu San
1919-1998

TOm tat than the si nghip
Ten dr kiên dt
niên kiêm Uy viên Hi dng
nhân dan xã Hông Lc, Uy viên
Ban Chap hành Huyn doàn San
Di.rcmg. Tir thong 6/1960 den
tháng 6/1970 là Ké toán Van
phông Huyn üy San Di.rcing;
Huyn üy viên, Phó trixàng Ban
To chi'rc Huyn üy San Dixcing.
Tr tháng 7/1970 den tháng
9/1976 là can bô Ban To chiirc
Tinh üy Tuyên Quang, Ban To
chirc Tinh üy Ha Tuyên. Tir
tháng 11/1978 den tháng 9/1986
là PhO Tn.rông ban To chirc Tinh
üy Ha Tuyên. Tü näm 1983 den
nãrn 1991 lan hrçit giü các chi'rc
vi Uy viên Ban chap hành Dàng
b tinh, Phó BI thu Tinh üy kiêm
Tnthng ban To chirc Tinh üy Ha
Tuyên, Phó BI thur Thux&ng trrc
Tinh üy Tuyên Quang. Tir tháng
11/1993 den tháng 7/1995 là Phó
BI thur Thumg trrc Tinh üy,
Tnràng Ban To chirc Tinh üy.
Khen thuxâng: Huân chirang Dc
1p hang nhi, Huân churong
Kháng chiên hang nhI, Huy hiu
55 näm tuôi Dãng.
Näm 1936 tham gia phong trào
Phân dé ti Cao Bang. Näm 1941
sang Trung Quôc lam vic tai nhà
in cUa báo Cr giãi phóng, sau h9c
ti Tnr?mg Hoàng Phô. Nãm
1944, ye nurâc giü chCrc Tiêu di
truâng tuyên truyên giãi phong
quan, to chuirc lirc lu.rcmg tan cong
thang lçri ti dOn Phay Khät và Na
Ngán.
Trong Cách rn?ng tháng
Xã Hông
Tam, to chu'xc phát triên du kIch
Viêt, huyên
ti
3 huyn chçr Dn, Bach Nguyen Thu Soii
Ha Quang,
tinh Cao B&ng Thong, Na Ri. Tur nam 1950 den
1953 lan luçit giUu các chCrc vçu
Phân khu trithng Tây Nguyen,
Trung doãn tnr&ng trung doàn
210, 215, 216 (lien khu 5); Tinh
üy viên, Tinh di trtrâng Cao
Bang. Tr näm 1953 den 1957 là
Tinh di tnxng Tinh di Tuyên
Quang. Tir na.m 1957 den 1960 là
ChU tch Uy ban Hành chinh tinh
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Triçu Kim Dung
18

19

1917-1989

Quê quail

Xa Vinh Loc,
huyên Chiêm
Hoa,trnh
Tuyen Quang

Xã Quãn B,
Viên The Nghiêu huyn Quã.n
B, tinh Ha
1930
Giang

Tom tt than th siy nghip
Tuyên Quang. Tr näm 1962 dn
1971 là Chánh an Tôa an nhân
dan Khu tu tn Viêt Bäc
Khen thixng: Huân chumg
Chiên thang hong nhât, Huân
chucing Dc 1p hng nhi, Huãn
chuong Kháng chiên hang nhât,
Huy hiu 55 näm tuôi Dang

Ten thy kiên dt

Truâc Cách mng thang Tam, là
BI thu Thanh niên ciru quôc xà
Vinh Lc. Sau Cách mng
Tháng Tam, tr näm 1946-1949
là Bi thu Huyn b Vit Minh,
Thung vi Huyn üy Son
Duong. Tü näm 1949 den 1951
là BI thu Huyn üy kiêm Chü
tjch Uy ban Kháng chiên Hành
chmnh huyn Na Hang. Tü näm
1951-1953 là BI thu Huyn üy
kiêm Chü tjch Uy ban kháng
chiên huyên Ham Yen. Tir nãm
1953 den 1955 Phu trách chi
,.
nhanh ngan hang tinh. Tu narn Tnçu Kim Dung
1956 den nam 1960 la Uy vien
Ban Chap hanh Dang bo tinh,
.; Tu
Truong ty Thuong nghip.
näm 1960 den 1964 là Thung
vi Tinh Uy, Phó Chü tjch Uy ban
hành chInh tinh. Tir näm 1965
den 1969 là Phó BI thu Tinh üy,
Chü tjch Uy ban hành chInh tinh.
Tr näm 1970 den 1976 là
Thu?mg vii Tinh üy, Chü tjch Uy
ban hành chInh tinh.
Khen thuàng: Huân chuong
Kháng chiên hang nhi, Huân
chuong Khang chiên chông M5
hang nhât, Huy hiu 40 nàm tuôi
dáng và nhiêu phân thu&ng khác.
Tr näm 1946 dn näm 1949 là
giáo viên binh dan h9C vii, can
b y tê nông thôn tiêu khu Quãn
B, nhân viên Van phOng Tinh
Uy Ha Giang, Van phông Ban Viên The Nghiêu
tuyên huân Tinh üy Ha Giang.
Tir näm 1950 den 1953 là can b
kiêm tra Huyn üy Dông Van,
BI thu Chi b xà Niêm Son,
Sung Là, Sà Phln. Näm 1953 den
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Quê quán

Xa ThrnTmg
Qui Ngoc Thuy& Lam, huyên
Na Hang, tn-ih
1929-2005
Tuyen Quang

TOm tat than the si nghip
1956 tham gia phát dng quân
chüng giãm to, cai cãch rung
dat. Tr nãrn 1956 den 1958 là
Uy viên chap hành Tinh doàn
thanh niên Lao dng Ha Giang.
Tr näm 1959 den 1961 là huyn
üy viên phii trách tuyên huân
Huyn Uy Dông Van. Tir näm
1962 den 1965 là BI thu Huyn
üy Vj Xuyên. Tir näm 1965 den
1966 là Uy viên Thu?mg vi Tinh
üy, Chü nhim Uy ban kê hoch
tinh. Tr näm 1967 den 1969 là
Uy viên thu k Uy ban hành
chInh tinh Ha Giang. Tir näm
1969 den 1970 là Chü nhim Uy
ban kê hoach tinh. Ti'r närn 1971
den 1976 là Chü tjch Uy ban
hành chInh tinh. Tir nàm 1977
den 1985 là Uy viên Ban
ThuOng vii Tinh üy, Chü tjch Uy
ban nhân dan tinh Ha Tuyên.
Khen tliuâng: Huân chung
Kháng chiên hing ba và nhiêu
phân thixOng cao qu khác.

Ten diy kin dt

Tr näm 1948 dn 1949 là PhO BI
thu huyn doàn. Näm 1950 là
Chánh Van phOng Uy ban Lien
Vit huyn Na Hang. Ti'r näm
1951 den 1953 là Chánh Van
phOng Huyn üy, BI thu Chi b
CG quan Huyn üy Na Hang. Tü
näm 1953 den 1955 là huyn üy
viên, phi trách tO chUc Huyn Uy
Na Hang. Ti'rnãm 1956 den
1957 can bô to chirc, Uy viên
Ban To chuc Trnh uy, Pho Bi Quan Ng9c Thuyt
thu Dang uy Dan-Chinh-Dang
tinh Tuyên Quang. Tir näm 1957
den 1958 la Pho Bi thu, quyen
BI thu Huyn üy Na Hang. Tir
näm 1959 den 1963 là Bi thu
Huyn üy, kiêm Chü tjch Uy ban
Hânh chinh huyn Na Hang. Tr
näm 1963 den 1965 là Uy viên
Uy ban Hành chInh tinh, Truâng
ty Nông nghip. Ttr närn 1965
den 1969 là Phó Chü tjch Uy ban
Hành chInh tinh, Phó Truâng
ban Nông nghip tinh Tuyên
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Hoang Thua
193 8-1997

Quê quán

Xã VTnh Phüc,
huyn Bc
Quang, tinh
Ha Giang.

TOm tat than th sr nghip
Quang. Tü nãm 1969 dn 1979 là
Uy viên Ban Thithng vii Tinh
üy, Phó Chü tjch Uy ban Hành
chinh tinh Tuyên Quang, Ha
Tuyên. Ti'r näm 1979 den näm 1983
là Uy viên Ban Thuông vii Tinhüy,
Giám doe Cong an tinh Ha Tuyên.
Tirnm 1983 den 1986 là PhO BI
thu Tinh üy Ha Tuyên. Tir näm
1986 den 1990 là Phó BI thu
Tinh Uy, ChU tjch Uy ban nhãi
dan tinh Ha Tuyên
Khen thuâng: Huân ehuong Dc
1p Hang Ba, Huân chuang
kháng chiên Hing Ba, Huân
chuo'ng khansgc hiên chông M
ciru nuó'c hang Nhât, Huy hiu
40 näm tuôi Dàng, Huy hiêu 50
nàm tuôi Dáng.

Ten dir kin dIt

Tü näm 1954 dn 1958 là can bô
Van phOng huyn üy Bäc Quang.
Ti.rnäm 1959 den 1976 làBIthu
Huyn doãn Bäc Quang; BI thu
Tinh doàn Ha Giang. Tü näm
1976 den 1981 là Tinh üy viên,
Bi thu Huyn üy Vj Xuyên, Ha
Tuyen. Tü näm 1981 den 1988 là
PhO Chü tjch Uy ban nhân dan tinh
kiêm Chü nhim Uy ban kê hoch
tinh. Tr näm 1989 dn 1991 là Hoang Thira
Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh Ha
Tuyên. Tir näm 1991 den 1997 là
BI thu Tinh üy Ha Giang, Tnrâng
doân di biêu QuOc hi Ha Giang
khOa IX, Uy viên Ban chap hành
Trung uong Dàng khóa VII, VIII.
Khen thuO'ng: HuAn chuong dc
lapah hng Nhi, Huãn chuong
kháng chiên Hing Nhât, huy
chuong vi giai cap cOng nhãn Vit
Nam và nhiêu bang khen khác.
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VII. Ten cãc tuyn thro'ng, phô da durçc dt ten: 70 ten
STT

Ten dirô'ng, phô

1
2
3
4

Nguyn Tt Thành
Tan Trào
Quang Trung
17/8

5

Kim BInh

6
7

BinhThuân
Chin thâng Song Lô

8

Nguyn Van c

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Phan Thiêt
Nguyn Van Linh
HàHuyTp
DinhTiênHoang
Nguyn Lucing Bang
Hoãng Quc Vit
TrnDiNghia
SongHào
NamCao
Ha Tuyên
Trn Nhân Tong
Hng Thai
Ton Tht Tüng
Hoa Lu
Lê Hng Phong
Trn Hung Do
XuânHoà
Ngô Quyn
VQMii
L Thánh Tong
Nguyn DInh Chiu
Hoàng Th Cao
BàTriêu
Hai Ba Tru'ng
LeQuDon
HoangHoaThám
PhanDlnhPhüng

36

Nguyn Thj Minh Khai

37

NguynDu

Ghi chü

Theo QD s 48 thuôc xã
Trang Dã

Theo QD s 20 thuc
phuàng Minh Xuân

Theo QD s 48 thuôc xã jT
La (cu)

Theo QD 48 thuc P. Phan
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Ngô Gia Khám
TrAn Nhât Duât
H Xuân Hixang
ChuVänAn
Duing Lê Lqi
Dthng Chin ThAng song Lô
Dung ph6 L Thai T
Dithng Trn PhU
DiRng Nguyn Trâi
LNamD
PhanChuChinh
VänCao
XãTc
Phan Bôi Châu
Lung Sn Tuyt
Tam
DtrcNghTa
Nguyn Binh Khiêm
ThanhLa
Mac Dinh Chi
Tnthng ChinE
Nguyn ChI Thanh
Kim Quan
TiênLüng
TânHà
LêDuAn
Minh Thanh
TuêTinh
PhamVãnD&
Ton Düc Thâng
PhüHi.mg
Lé Di Hành
Binh Ca

Tong

cong: 297 ten (trong do

Dumg lien xã, phix&ng

Theo QD 48 thuôc xã Y La

ten

mó'i: 227; ten Cu: 70)
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