
UBND T!N}1 TUYEN QUANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

VA DU LCH 

S: 'fO /KH-SVHTTDL Tuyën Quang, ngày 29 tháng 4 nám 2020 

KE HOACH 
Tuyên truyn và phiic vii to chu'c Câu truyn hInh k nim 130 nám 

Ngày sinh Chü tch  Ho ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 
tii diem câu tinh Tuyên Quang 

Can cir Hrnrng dan sO 61-HD/BTGTU ngày 08/4/2020 cira Ban Tuyên giáo 
Tinh iry v tuyên tmyn kS'  nim 130 näm Ngày sinh Chir tjch H ChI Mirth 
(19/5/1890 - 19/5/2020); K hoach s 44/KH-UIBND ngày 28/4/2020 cira Uy ban 
nhân dan tinh v phi hqp th chirc chuang trmnh Cu truyn hInh k nim 130 
nàm Ngày sinh Chir tjch H ChI Mirth (19/5/1890 - 19/5/2020) tai  dim c.0 tinh 
Tuyên Quang, 

Si Van hoá, Th thao và Du ljch xây dirng k hoach tuyên truyn và t 
chirc các hoat  dng, thu sau: 

I. MIJC DICH yEu cAu 
- Tuyên truyn sâu rng trong can b, dâng viên, than dan v cong lao và 

cng hin vi dai  cüa Chit tjch H ChI Minh di vâi sir nghip each mng 
Vit Nam; th hin sr ton kinh và lông bi& an vô han  di vói Ngrthi; tip tirc 
thrc hin có hiu qua vic hçe tp và lam theo tu tuâng, dao  dire, phong each 
H ChI Minh, xây dirng Dâng và h thng chInh trj trong sach,  vüng  math,  phát 
buy chI, khát vQng, sire math dai doàn k& toàn dan tc kt hçp vth sire math 
thyi dai,  xây dirng mt nuc Vit Nam boa bIth, thong that, dc lap, dan chit, 
giàu math,  vüng bithc len Chit nghia xã hi. 

- Thông qua các boat dng tuyên truyn kS'  nim gop phn cUng c và 
bM dp nim tin cita nhân dan di vói Dâng; c vu các phong trào thi dua yêu 
rnthc, quy& tam thrc hin thing 1i ngh quy& Dai  hi dâng b các cp, nhim 
k' 2015 - 2020, l.p thành tIch ehào müng Dai  hi dãng b các cp, thim kS' 
2020 - 2025, tin tOi Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thir XIII cita Dãng. 

Các boat  dng tuyên truyn k nim cn duçic t chirc bng thiu hIth 
thirc, dam báo thit thirc, hiu qua, có sire lan tOa sâu rng, gn vâi tuyên truyn 
k nim các ngày 1 ló'n, các sir kin ljch sir, chIth trj quan trQng cita tinh, cita dt 
nuóc, phit hqp vi yêu cu phOng, chng djcb Covid- 19, tao  không khI thi dua sôi 
ni trong thçrc hin thim vi chIth tr cita dja phuang, dan vj. 
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II. NO! DUNG, H!NH TH15C TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung 

- Tuyên truyn v than th, cuOc di, sir nghip cách mrng ye yang cüa 
Chü tjch H ChI Minh; ton vinh nhftng cOng hiên vi dai  cüa Nguii dôi vi sir 
nghip cách mtng cüa Dâng và dan tc Vit Nam, vói phong trào cong san và 
cong nhân quôc tê. 

- Th hin lông thành kInh tu&ng the, tn an sâu sc cüa nhân dan Vit 
Nam và tinh cam yêu mn, kInh trçng cüa nhân dan các nuâc trên th giói di vâi 
Chü tich H ChI Minh. 

- Khng djnh src sng truô'ng tn cüa tu tiRing H ChI Minh; phân tIch, 
lam rö si,r 4n ding và phát triên sang tçto tu tiRing H ChI Minh trong sçr nghip 
di mói, cOng nghip hóa, hin dai  hóa dat nuóc và hi nhQ.p quc t; du tranh 
phán bác nhttng thông tin, lutn diu, quan dim sai trái, xuyên ttc v than th, sir 
nghip cách mtng cüa Chü tjch Ho ChI Minh, phU djnh giá trj to lan cüa tu tiRing 
Ho ChI Mirth. 

- Tuyên truyn nhân rng mô hInh hay, each lam sang tao,  hiu qua trên 
các linh vrc cüa dai sng xä hi; biu ducing tp th& cá nhân din hInh trong 
thrc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B Chinh tr; d xut ni dung và giâi pháp 
mai gop phn vn dirng diing din, sang tao  tu tiRing H ChI Minh trong xây 
dyng, phát trin tinh Tuyên Quang và s11 nghip di mai dt nuac, hi thtp quc 
th; tuyên truyn vic trin khai thc hin chuyên d 11am 2020 "Tang czt&ng khó'i 
dai doàn kit toàn dan tc, xáy dy'ng Dáng và h thng chInh trj trong sgch, vimg 
manh ". 

- Tuyên truyn dm net v các hoat dng cüa Chü tjch H ChI Minh tai 
Tuyên Quang trong thai k chuân b Tong khyi nghia giành chInh quyn Tháng 
Tam näm 1945 và trong cuc kháng chin chng thirc dan Pháp; v tInh cam cüa 
nhân dan các dan tc tinh Tuyên Quang vâi Bác. 

- Phân ánh không khI phn khai, tin tiRing vào sir lãnh dao  cüa Dãng va 
con du?mg cách mng Vit Nam, phong trâo thi dua yêu nuâc cüa nhân dan và 
các hoat dng tuyên truyn, k5' nim sir kin dik ra i các dtp, ngành, doàn th ti'r 
Trung ucing tâi cci so'; chü tr9ng các hoat dng o' vüng sâu, vüng xa và nhftng ncii 
có khu di tIch, nhà lu'u nim cüa Chü tjch H ChI Minh. 

2. HInh thtrc tuyên truyên 

Can cir chirc näng, thim vir và tInh hInh thirc t, các cci quail, dan vj t 
chIrc các hoat dng tuyên truyn trong diu kin phOng, cMng djch bnh Covid-
19 trong tháng 5/2020 dam bâo phü hçip, hiu qua. Tp trung tuyên truyn trén 
các phuang tin thông tin dai  chUng, các hInh thüc c dng trirc quan (treo bang 
ron, khu hiu, pano, áp phIch, bang din t1r); trên cac trang thông tin din tü, 
mng xã hi,... chü trçng hiRing v cci so', vüng sâu, yang xa, vüng can cü each 
mng, ncii có khu di tIch, nhà lixu nim cüa Chü tjch H ChI Minh. 

(Co d cu'o'ng và khdu hiu tuyên truyn kern theo) 



III. TO CH1C THçC HItN 

1. Các do'n vi trirc thuôc S& 
1.1. Nhim v11 chung 

Can cü chirc näng, thim viii cüa ca quan, dan vj thirc hin cong tác thông 
tin, tuyên truyên, sâu rng trong can bO,  dâng viên và nhân dan ye cong lao, cong 
hiên vi dai  cüa Chü tjch Ho ChI Mirth dôi vói sr nghip cách mtng Vit Nam; 
the hin sir ton kInh và lông biêt an vô han  dôi vói Ngui; tiêp tiic thirc hin có 
hiu qua vic h9c tp và lam theo tutuàng, dao  due, phong each Ho ChI Minh,... 
theo ni dung và hInh thüc nêu tai  Phân II, Kê hoach nay. 

1.2. Nhiêm vu cu the' 

1.2.1. Doàn Ngh thu.t dan tc tinh 

Chü trI, phi hçp vai Trung tam Van hóa tinh, các dan vj lien quan trung 
tp din viên tham gia tp 1uyn, ghi hInh, biêu diên các tiêt miic ngh thut theo 
kch bàn, yêu câu cüa Tong dao  dien (tai diem câu Tuyên Quang) trong chuang 
trInh Câu truyên hInh trirc tiêp kST nim 150 nãm Ngày sinh Chü tch 
Ho ChI Minh, cii the: 

- Licc lu'cmg tham gia: 02 biên dao  müa và khoãng 150 nguñ là các din 
viên chuyên nghip, diên viên quân chiing, 1rc luçing h9c sinh trên dja bàn tinh 
và các ca si trung iiclng (do VTV6 Dài Truyên hInh Vit Nam mdi). 

- Các tilt myc cy the' và dt kiln lirc lu'crng tham gia: 

+ Tiêt miic 1: 16 em h9c sinh THCS tai  huyn San Duong hat tp ca Lien 
khüc các bài hat the hin tInh yêu cüa thiêu nhi vâi Bác Ho (trong do 1ira chçn 01 
em bce sinh cO ging hat tot dé hat chInh). 

+ Tiêt miic 2: 61 din viên müa dan dirng boat  cãnh, trong s các din viên 
thicc hin sê có 01 diên viên dóng vai Bác Ho (các din viên d tuôi tü 40-60 
cüng trang phc dung nhu büc ành trong Bào tang Tuyên Quang; VTV6 sê cüng 
trao dôi ye tuàng ni dung và mi dien viên dóng vai Bác Ho). 

+ Tit miic 3: 30 din viên müa và 02 ca si (do VTV6 Dài Truyn hInh 
Vit Nam m?Yi). 

+ Tit miic 4: 30 din viên mla và 02 ca si (do VTV6 Dài Truyn hInh 
Vit Nam miii). 

+ Ti& miic 5: 30 din viên qun chñng mc trang phçtc các dan tc tai 
Tuyên Quang và tat cà cac ca si (do VTV6 Dài Truyên hInh Vit Nam mdi). 

- Tham mini, dxut lânh dao  Sà Van hóa, Th thao và Du ljch có van bàn 
buy dng diên viên quân chUng, các em hc sinh tham gia thirc hin chuang trInh 
ngh thut theo yêu câu kjch ban cüa TOng dao  dien. 

- Tiên do thuc hiên: 

+ Tp luyn: Tilt ngày 05/5 den ngày 17/5/2020. 

+ Tng duyt chuang trInh: Ngày 18/5/2020. 
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+ Chucmg trInh Cu truyn hInh trirc tip: Ngày 19/5/2020. 

- Hoàn thânh dir toán kinh phi tham gia thirc hin chucmg trInh Cu truyn 
hInh giri phông Kê hoch - Tài chinh tong hçp triro'c ngày 08/5/2020. 

1.2.2. Trung tam Van hóa tinh 

Phi hqp vci Doàn Ngh thut dan tc tinh tnrng tp din viên qun chüng 
tham gia tp 1uyn, ghi hInh, biêu din các tiêt mi1c ngh thut theo kjch ban, yêu 
câu cüa Tong dto din. 

1.2.3. Ban Quân 1 Quãng triiting Nguyen Tat Thành 

- Thrc hin chinh trang Co quail, khuôn viên Dn thai Chü tjch H Chi Minh, 
khu vre Quâng tnrông Nguyen Tat Thành; bô tn can b thumg xuyên trirc huàng 
dan, giói thiu phiic vçi khách tham quail. 

- Chun bj các diu kin phiic vi lãnh dao  tinh dâng huong tti Dn thi 
Chü tjch Ho Chi Minh. 

1.2.4. Bão tang tinh 

- Phi hqp vi ekip cüa VTV6 trong vic lien h, phông vn C11 Hoàng 
Ng9c (thôn Tan Lip, xä Tan Trào) dê ghi hInh phóng sir chuân bj cho chuong 
trInh; cung cap cho e kip cüa VTV6 các tu 1iu, tranh, ãnh, video ye Quôc dan 
Dti hi phiic vii cong tác ghi hInh. 

- Chu.n bj các diu kin cn thit ph11c vi,i các doàn cong tác cüa Trung 
uong và cüa tinh dâng huong tti dInh Tan Trào, lan Na Nua; huàng dan khách 
tham quan các di tIch ljch sü thuc Khu di tich quôc gia dc bit Tan Trào. 

- Chinh trang khuôn viên tti di tich DInh Tan Trào; phi hçip chu.n bj 
các diêu kin dê to chüc chuong trInh Câu truyên hInh trirc tiêp tai  diem câu 
Tuyên Quang. 

- Co phisong an báo v các dim di lIch dam bâo an toàn tuyt di trong 
thii gian tp luyn và to chüc chisong trInh Câu truyên hInh trirc tiêp k nim 
130 11am Ngày sinh Chü tjch Ho Chi Minh. 

2. Phông Van hoá và Thông tin huyn, thành ph 

Tham muu vi Uy ban nhân dan huyn, thành ph xây dirng k hoach  chi 
tiêt to chirc các hot dng thông tin, tuyên truyên, cô dng trrc quan; t chüc các 
hot dng ki nim quy mO cap huyn gän vOi so kêt 04 nam thçrc hin Chi thj 
05-CT/TW cüa B Chinh trj dam báo phü hçip diêu kin thirc tê tai  dja phuong. 

3. Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao huyn, thành phô 

- Biên tap, dan dirng chuong tnInh thông tin, thirc hin t& cOng tác tuyên 
truyên, cO dng; treo bang rOn, khau hiu, pano, áp phIch,... chü trçng hixng v co 
sâ, vüng sâu, vUng xa, vüng can cü each mng, noi có Khu di tich, Nhà li.ru nim 
cüa Chü tjch Ho ChI Minh. 

- Phi hçip vri CC co quail, don vj, t chüc chInh trj - xã hi, Uy ban nhan 
dan xâ, phuing, thj trân tO chüc cac hoit dng tuyên truyn, c dng trirc quail,... 



Ncinhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- B VHTTDL (b/c); 
- Lãnh dao Si; 
- Phông VH&TT, Trung tam VHTT- IT 

huyn, thành phô (t/h); 
- Các don vi thuôc S (t/h); 
- Các phông chuyên mon thuc S; 
- Lau: VT, QLVH (Th). 

KT. GIAM hOC 
PHO GIAM hOC 

Nguyn Van Hôa 

chào müng k) nim 130 11am Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh (19/5/1890 - 
19/5/2020) t.i dja phuang. 

4. Các phông chuyên mon thuc S&: 

4.1. Phông Quán l Van hóa 

Tham mu'u xây dirng k hoach tuyên truyn, t chirc các hott dng; cong 
tác chuân bj to chüc chuang trInh Câu truyên hInh trilc tiêp k) nim 130 näm 
Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); thumg xuyên theo 
dOi, don dôc các dan vj triên khai thirc hin nhim vil duçyc giao dam bào yêu 
cau, tiên do. 

4.2. Phông Quán lj Di san van hóa 

Theo dOi, don dc Bào tang tinh pMi hçp vâi ekip cüa VTV6 trong vic 
lien h, phöng van cii Hoàng Ngoc de ghi hInh phóng sir chuân bj cho chiiang 
trInh; cung cap cho e kip cüa VTV6 các tu lieu, tranh, ành, video ye Quôc dan 
Dai hi ph%lc v11 cOng tác ghi hInh; to chüc chuang trInh Câu truyên hInh trirc tiêp 
tti diem câu Tuyên Quang. 

4.3. P hông Ké' hogch tài chInh 

Hoàn thành thng hçip, thm djnh dir toán kinh phi g1ri S Tài chInh thm 
djnh trong ngày 11/5/2020. 

Trên day là k hoach  tuyên tmyn và phiic viii t chüc Cu truyn hInh kSr 
nim 130 11am Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tai  diem 
câu tinh Tuyên Quang. Yêu câu các dan vj triên khai thirc hin./. 



MQT sO NO! DUNG KIIAU 111W TUYEN TRUYEN 
K nim 130 näm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh 

(Kern theo KI hogch so' 'fo/KLI-SVHTTDL ngày 29/4/2020) 

1. Nhit 1it chào mi'rng 130 11am Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh vi dti 

(19/5/1890 - 19/5/2020)! 

2. Chü tjch H Chi Minh - Länh tii thiên tài cüa Dãng và Nhân dan ta! 

3. Chü tjch H ChI Minh - Anh hung giâi phóng dan tc, Nhà van boa kit 

xuât cüa Viêt Nam! 

4. Di chCic cüa ChU tjch H ChI Minh - Li cüa non song dt nithc! 

5. Sng, chin diâu, lao dng và h9c tp theo huang Bác H vi dai! 

6. Quyt tam xây dimg tinh Tuyên Quang - Thu do khu giãi phóng, Thu dO 

kháng chin ngày càng giàu dçp, van minh! 

7. Tuyên Quang - Thu do khu giâi phóng - Thu do kháng chin - Doàn k& - 

Hôi nhâp - Phát trin! 

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

9. Nuâc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam muOn näm! 

10. Chu tjch H ChI Minh vi dui sang mãi trong sir nghip cüa chüng ta! 



DE CTJNG TTJYEN TRTTYEN K NIM 
130 NAM NGAY SINEI CI]IJ TTCH  HO Ciii MIK[E 

(19/5/1890 — 19/5/2020) 

I. KHkT QUAT THAN 'flh1 VA STJ NGffl1P CAd M4NG CUA 

CE[LJ TICH  HO ciii MINH 

1. Than th và thur thiu thè'i cüa ChÜ tich H ChI Minh trithc khi ra 
di tim dithng cü'u nir&c 

Chi tj.eh H CM Minh (lüc nhó ten là Nguyk Sinh Cung, ló'n len di h9c lay 
ten là Nguyn Tt Thnh, hot dng each mng ly ten là Nguyn Al Quc) sinh 
ngày 19/5/1890 trong mt gia dmnh nhà nho yêu nuó'c, t.i 1ng Hong Tril, xä 
Chung Cr, tng Lam Thnh, nay thuc xã Kim Lien, huyn Nam Dan, tinh Ngh 
An. Than phii là Nguyn Sinh Sc, than mu là Hoàng Th Loan. 

Tr lüc sinh ra dn 5 tui, Nguyn Sinh Cung sang trong s11 chm soc dy tinh 
thucmg yêu cña gia dinh, dc bit là ông bà ngoi. Nm 1895, Nguyen SinE Cung 
theo gia dinE vào séng 6' Hu. Du nm 1901, sau khi than mu qua dôi, Ngui 
theo cha tr6' v Ngh An, red 1y ten là Nguyn Tt Thânh, tIch circ hçc chfi' Hn và 
cOn theo cha di môt s ni, h9c them nhiu diu. Näm 1906, Nguyn Tat Thnh 
thea cha vào Hug, th6'i gian du h9c tnr6ng Pháp - Vit, sau h9c tnr6'ng Quc hpc 
Hug. Tháng 6/1909, Nguyn Tt Thành thea cha vào Binh Dnh, tháng 8/19 10 vao 
Phan Thit, BInE Thuân lam giáo viên trumg Dic Thanh. Tháng 02/19 11, Nguyen 
Tt Thnh vàa Sài GOn. 

2. Qua trinh hot dng cách mng 

2.1. Giai doanl9ll - 1920 

SinE ra và lO'n len trong mOt  gia dInh nhà nho yêu nu6'c, 6' mt lang que giàu 
truyn théng lch si:r, van hóa và each mng; chtrng ldn canE nuOc mt nhà tan, 
Ngithi dã s6'm hun diic clii và khát vçng cháy bOng giành dc 1p tir do cho dan, 
cho nrn5'c. Ngày 5/6/1911 v6'i ten gi m6'i là Van Ba, NguO'i dã len tàu Aniiran 
LatusG Tcirevin, rO'i bn càng Nba Rng di Mac xây (Pháp). 

Tir nàm 1912 -1917, Nguyn Tt Thành di qua mt se nu6'c châu Phi, châu 
M. Gia nm 1913, Ngu6'i dn nu6'c An]a, tham gia nhiu hot dng, cued näm 
1917 NguOi m6'i tr& li nuO'c Pháp. 

Du nm 1919, Nguyen Tt Thanh tharn gia Dàng Xã hi Pháp, tháng 6/19 19 
thay mt Hi nhftng ngu6'i yeu nu6'c Vit Narn ti Pháp g1ri bn yeu sách gOm 08 
dim (k ten Nguyn Al Qioc) tói Hi ngh các nuót d quôc hpp 6' Véc-xây 
(Pháp), dOi chinE phü các nuôc h9p HOi  ngh phài thra nhn các quyen tr do, d 
chü và quyn binh dng cña dan tc Vit Nam. 
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Tháng 7/1920, Nguyn Ai Quc dcc duçic Lun cuorig cüa Lenin v vn d 
dn tôc Va thuôc dia. 

Thong 12/1920, Nguyn Al Quc tham gia Dai  hi Dãng X hi Pháp. Ti 
day Ngui dã bó phiu tn thành Quc t ffi và tham gia thnh 1p Dãng Cong  sn 
Pháp, tri thnh ngithi Cong san du tiên cña Vit Nm. 

2.2. Giai ttoan 1921 - 1930 

Tr nm  1921 dn thang 6/1923, Nguyn Ai Quc tham gia nJiiu hot dng: 
thanh1.p Hi Lien hip các dan tc thuc dja, dir Di hi 1n thtr I và 1n thu II cüa 
Bang Cong san Pháp, sixth hoat trong Câu 1.c b Phôbua, lam Chñ nhim kiêm chü 
but Báo Nguôi cing kh... 

Ngày 13/6/1923,. Ngui thi nithc Pháp di Dirc Va dn thènh ph 
Xanhpêtécbua Liên Xô) ngày 30/6/1923. 

Tr thng 7/1923 den thong 10/1924, Nguyn Al Quc tIch circ hoat dng 
trong phong frào cQng san quôc t& b sung và phát trin 1 1un v each mng thuc 
dia. Ngithi ho.t c1ng trong Quôc t Nông dan; tham dçr Di hi II Quc th Cong hôi 
do, Di hQi Quéc th Cong san Than.h then; tip tiic vi& nhiu sách báo tuyên truyn 
cách mng, hoan thânh tác phm Ban an ch d th1rc dan Pháp; h9c tp ti trLthng 
Di h9c phuang f)ông; tham gia Di hQi thn thir V Quc t Cong san và duçic chi 
djnh là can b Ban phucing BOng Quc t Cong san. 

Tháng 11/1924, Nguyn Al Quc thi Lien Xô v Quãng Châu (Trung Quc). 
Thang 6/1925, Nguôi thania 1p Hi Vit Nam cách rnng Thanh niên, tnrc tip mi 
các láp huan 1uyn can bO, ra Báo Thanli niên (1925), tO' báo cách mng du tiên cüa 
Vit Nam nhm truyn bá chñ nghTa Mac - Lenin v Vit Nam, chu.n b cho viêc 
thânh 1p Bang Cong san Vit Nam. Các bài giang ciia Nguyn Ai Quc duçc tap 
hqp và in thành tác phm DuO'ng Cách mnh, dugc xut bàn vào nàm 1927. 

He nàm 1927, Nguyen Ai Quc rO'i Trung Quc di Lien Xô, sau do di Due 
(tháng 11/1927) ri bI m.t sang Pháp, dn nuO'c BI dir cuc hçp cua Dai  hi dng 
lien doàn chng d quc (thang 12/1927), ri quay 1ii Due, di Thy S, sang Italia. 
Tháng 7/1928, Nguyn Ai Quoc tOi Xiêm (Thai Lan), rM trO' 1i Trung Quc vào. 
cu& nàm 1929. 

Tir ngày 06/1 den ngày 07/2/193 0 ti  Cfm Long çHuang cang, Trung Quc), 
Nguyn Al Quc chü trI HOi  ng hçp nht các th chüc cong san, thành 1p Bang 

Cong san Vit Nam. 

2.3. Giai doan 1930 - 1945 

Tü nm 1930 dn nm 1941, tuy hoat  dng 0' nuóc ngoài nhung Nguyn Al Quc 
vn ch.i d?.o  sátsao phong trào each mng trong nuó'c. Thang 6/1931, NgiiOi bi nhà 
cm quyn Anh bt giam 0' Hng Kong. Cui nm 1932, NguO'i dugc trà tir do, sau 
do dn Lien Xô h9c ti truO'ng Quc th Lenin. 
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Tháng 10/1938, Ngu?i rà'i Lien Xô dn Diên An (Trung Quéc) lam vic ti 
B chi huy Bat 1 quthi, sau do bt lien 1c vOi t chic Dng, chun bj ye nuó'c trrc 
tip clii d.o cách mng Vit Nam. 

Ngày 28/1/194 1, sau han 30 nm xa T quc, Nguyn Al Quc tro' v nrthc 
ct mc 108 thuc xã Tnthng Ha, Ha Qung, Cao Bng). 

Tr ngày 10 dn ngày 19/5/1941, Nguyn Al Quc chñ lii HOi  nghj ln thir Vifi 
cia Trung uong Ding Cong  sin Dông Duoiig ti Khui Nm (Pàc Bó, Cao 
Bng). Hi ng dã xác dnh dumg 1i du tranh giài phóng dan tc, clii do thânh 
1p M.t trn Vit iMi.inh, sang 1p Báo Vit Nam Dc 1p,•  t chirc lixc lucrng vfi 

trang giãi phóng, xay dirng cn cir da cách mng. 

Tháng 8/1942, ly ten là H Clii Mmli, Nguii di din cho Mt trn Vit Mirth 
và Phthi. hOi  Vit Nam thuOc Hip hi Quc t chng xãni lucic sang Trung Quéc 
bt lien lc vói Dng mirth, cong phi hcip hành dng chng phát xIt trên chiên 
tnxông Thai Birth Duang. Ngithi bj chInh quyn da phuang cüa Tung Gió'i Thch 
b.t giam trong các nhà lao cüa tiuh Qung Tây (Trung Quc). Trong thai gian bj 
giam gii, Ngi.thi vit cuén Nh.t k trong tü. Thang 9/1943, Ngu'uii ducic thã tir do. 

Tháng 9/1944, H ChI Mmli tr v can cir Cao Bang. Tháng 12/1944, 
H CM Mmli chi thj thânh 1p DOi  Vit Nam tuyên truyn giài phóng quan, tiên 
thn cüa Quan dôi nhân dan Viêt Nam. 

Tháng 5/1945, H Clii Mirth tix Cao Bng v Tan Trào (Tuyên Quang). Ti 
day theo d nglij cüa Nguô'i, HOi  nglij toàn quc cüa Dãng và Di hi Quéc dan dã 
h9p quyt djnh Tng khOi ngha. Di hi Quc dan d1 b.0 ra TJST ban giãi phóng 
d tc Vit Nam (t1rc Chinh phü 1m thOi) do H ChI Mmli l?m Chü tch. 

Tháng 8/1945, H CM Mirth cmg Trung uang Dãng lãuh d.o nhân dan khi 
nghia ginh chInh quyn thng 1?i. 

Ngày 02/9/1945 ti Quáng trung Ba DInh, Ha Ni, Nguô'i dpc Tuyên 
ngôn doe lap, khai sinh nuâc Vit Nam Dan chü Cong  hôa (nay là Cong  hOa x 
hi chü nghia Vit Nam). 

2.4. Giai doan 1945 - 1954 

Nhfi'ng nm 1945 - 1946, Ngi.thi cing Trung uang Dãng lânh d.o nhân dan 
xây dirng và bào y chIrih quyn cách mng non tré, di phó vi thu trong, gi.c 
ngoài, dua each mng Vit Nam vuçrt qua tinE th "ngãn can treo sçli tOe"; th chic 
Tng tuyn cir trong Ca nuOt, b.0 Quc hi và thông qua Hin pháp dan chi:i d.0 
tiên cüa Vit Nam. Quc hi khóa I (1946) d bu Nguè'i lam Chü tjch nuOc Vit 
Nam Dan chü Cong  hOa. 

Ngày 02/03/1946, ChinE phü Lien hip kháng chin ducic thànli 1p  do H 
ChI MinE lam Chi tich. 
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Ngay 03/11/1946, Chü tjch Ho CM Minh dugc Quc hi giao nhim vi 
thành l.p Chinh phü mâi do Ngtthi lam Chü tjch nuâc kiêm Thu tuó'ng ChInh phü 
(t tháng 11/1946 - dn tháng 9/195 5) và kiêm B tnr&ng B Ngoi giao. 

D?i hi 1n thr II cüa Dãng (1951), Nguôi dugc b.0 lam Chü tjch Ban 
Ch.p hàith Trung uang àng Lao dng Vit Nam. Duói sr 1nh do cüa Dãng và 
Chü tjch H ChI Mirth, nhân dan Vit Nam d giành thing 1çi ye yang trong 
cuc khéng chin chng thc dan Pháp xâm lucc, ma dinh cao là Chin thng 
Din Biên Phü nm 1954 lrng ly nm châu, chn dng da cu, dua min Bc di 
len xây dmg clan nghia x. hOi. 

2.5. Giai ctoan 1954 - 1969 

Sau chin thng Din Biên Phit, Hip djrila Gia-ne-vci dugc k kk Qun Pháp 
rut v nu&c, iuin Bc nuóc ta diuçic hoàn toân giài phóng. Theo Hip djnh GiG-ne-va, 
sau 2 nm s to chrc Tong tuyn cü thông nEat nuâc Vit Nm. Nlumg d quc M 
vri d xna lugc Vit Nrn tili lâu, dã lçii dmg ca hi, gt Pháp ra, nhày vào t 
chic, cM huy ng1iy quyn, ng11y qun tay sai, vin trçi kinh t quân su, bin min 
Nam thành thuc dja kiu mói, chia ct lâu dài nuó'c ta. Ca dan tc ta lai buóc vào 
cuôc chin du chng xam hrcc m6i. Tnr6c bi c5nh do, Trung uolig Dang và Chü 
tch H CM Minh tip tic lnh di.o nhan dan thc hin dng thai hai nhim vti chin 
lugc: Cách mng xã hi chñ nghia i min Bc và each mng dan tc dan chu nhân 
dan & min Nm, thirc hin giãi phóng rnin Nam, thong nlat dt nuO'c. 

Tháng 10 /1956, ti Hi nghj. Trung uong Dãng m& rng 1n thir X (khóa II), 
Chu tjch H CM MinE duçxc cü git chüc Chü tjch Dang. 

Tii Di h'i lan thi ifi cüa Bang (1960), Nguôi du?c  bu  lai lam Chü tich 
Ban Chp hành Trung uung Bang Lao dng Vit Nam. Quôc hi khóa II, khóa ifi 
bu Ngrthi lam Chü tch n'tthc Vit Nam Dan chü Cong hôa, nay là nuóc Cong  boa 
xã hôi chü nghia Vit Nam. 

Ciing vfi Ban Ch.p hanh Trung uang Bang, Chü tjch H CM Mirth d ra 
dthng 1i di'rng dn, lanE dao cuOc kháng chin chng M ctru nu6c và cong cuc 
câi tao, xây dimg chñ nghIa xâ hi & niin' Bc th.ng 1çi; d.t nn móng và khOng 
ngimg vun dp tinh htru ngh gita d.n tc Vit Nam vâi các dn tc trên th giâi, 
gita Bang Lao dng Vit Nam (nay là Bang Cong  san Vit Nam) vi các Bang 
Cong san và phong trào cOng nlaân quc t. 

Ngày 0219/1969, Chñ tjch H CM MinE qua di là tn tht vO cing lOu lao. 
Dng bào và chin sT cã nithc ta thuang nh6 Ngrthi khOn xit. Sir ra di cüa Ngui 
d li muon van tinE thuang yêu cho toan Bang, toàn dn tc Vit Nam và tinE 
don k& than ái vói nhân dan tin b trên th giOi. 

Chü t.ch H Clii MinE d. cng hin tr9n d?ii minE cho sir nghiêp each mng 
cua Bang ta, dan tc ta, nhân dan ta vàvI hôa birth, tin b xã hi trên th gioi. 
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Nguô'i dä trài qua mt cuc di oanh lit, dy gian kh hy sinh, vô c1ng cao 
thucing và phong phü, vô côngIrong sang và dçp d. Cuc dth và sr nghip cách 
mng vT di cüa Chü t.ch H Chi Minh mi là tAm guung sang ngi cho lop lOp the 
h nguôi Vit Nam  h90 tp và noi theo. 

Ten tui và si.r nghip cña Chü tjch H Clil Minh s con mâi vO'i non song 
dt nuóc, sng mii trong lông mi chtmg ta. 

II. CIT(J TTCH_HO  Ciii M[NTI — AMI iili1NG GTAT PHONG DAN 
TQC, LANIE TV TH I N TAIL CUA BANG vA NIIAN DAN, NRA VAN HOA 
KIT XUAT C1JA VJIT NAM, NGTJ1 C11JJN SI LOT 14C CUA PHONG 
TRAO CONG SAN vA CONG NHAN QUOC TE 

1. Chü tch H ChI Minh - Anh hung giãi phóng dan tc 

Chü tch H CM Minia sinh ra và 10n len trong mt giai don ljch s1r dy bin 
dng cÜa dAt nithc. Nhiu cuOc khcii nghia, dAu tranh anh dfing, bt khut giânh 
dc 1p dthi tc và thng nh.t T quc du ln luçit that bi, phong trào c(ru nu'âc 
cüa nhân dan ta dung tnxóc khCmg hoang sâu sc v duO'ng li. Vó'i khát v9ng cháy 
bOng ginh dc l.p, tir do cho dan, cho nuó'c, NgiiO'i dã bôn ba khp nàm châu bôn 
bin, vIa lao dông, hoc tap, vra quan sat, ngbiên ciru 1 lun và kinh nghim các 
cuOc cách mng din hinh trên th gid, Nguäi hiu rô ci ngun nhü'ng kh dau 
cüa nhan dn lao dong là 0' sir áp bic, bóc lt cüa chü nghia ttx bàn dê quôc và blab 
thành nên thirc giai c.p rô ret. NguO'i dã dn vO'i Chü nghla Mác-Lênin, tip thu 
th giói quan, phuo'ng pháp lun cách mng khoa hpc cüa chã. nghia Mác-Lénin; 
bng then tài tn tue,  nhin thüc diing xu th phát trin tAt yu c'üa loài ngue'i và 
tIlnh cht rn0'i cüa th?yi dai ma ra tir Cách mng tháng MuO'i Nga, NguO'i dã tIm thây 
0' do nhthag vn d ca bàn cüa dithng léi giài phóng dan tOc  gn lin vO'i giãi phóng 
giai c.p, giài phóng con nguO'i; dc 1p dan tc gn liM vâi chü nghla xã hi. 

Vói sir ra dO'i cüa Dàng Cong  san Vit Nam do Ngu0'i sang 1p vào ham 1930, 
ciing Cucing 1mb chinh tr dAu tiên cia Dãng, dung li cách mng Vit Narn dã cd 
b ducic hInh thànla, con duiug cuu nuO'c dung dAn cüa Vit Nam. d:ã cci bàn duçxc 
xác djnh. Diu nay không clii khai thông b tA trong dithng l& giãi phóng dan tc, 
ma cOn giài quyt dung dn, sang to và lälith do thixc hin thng li các v.n d 
tr9ng yu cüa cách mng Vit Nam. 

Duài. sir lãnla d.o cüa EDàng, dung dAu là Lân]a tçi H Clii MinE, nhàn dan 
Vit Nam dä gn kt thànla mt khi, phát buy cao d suc m.nh toàn dan tc, lam 
nén th.ng 1p'i Cách rn.ng tháng Tam nãm 1945, lt d& ch dO thirc dan, phong 
kin, l.p nên nuó'c Vit Nam Dan chu Cong hOa - Nlaà nu0'c dan chü nhân dan 
dAu tiên 0' Dông Nam A. Trong bàn Tuyên ngOn dOc  l.pd9c ngày 02/9/1945, 
Chü tich H Clii Minh tijnh trpng tuyên b truO'c quc dan, d&g bào và toàn th 
gi0'i: "Nuác Vit Nam có quyn huO'ng tir do và dOc l.p và sr that d thành mOt 
mrOc tr do doe lap". 
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Ngay sau kM giãnla dc lip,  chInh quyn cách mng non tré cüa ta dmg truâc 
tmnli th vo cüng khó khàn, Chü tjch H CM Minh cng toiñ Dãng dã sng su& d ra 
dithng 1& dáng dn, chèo lái con thuyn cách mng vuçit qua thác ghnh, bào v 
Dng Va gitt vüng chinh quyn each mng. Trên Ca so' dumg lôi khng chiên "toàn 
dan", "toàn din", "trnèng k", "dra vào sirc minh là chmnh" phát huy truyn thng 
don kt, yêu nithc cüa ton dan tc, Chü tch Ho Clii Minh và Dng ta dã lânh do 
nhãn dan ln luat dánh b.i mci am muu, k hoch xâm hrgc cña ké thñ, dc biêt là 
thng lgi trong Chin cuc Dông Xuân 1953-1954 vOi dinh cao là Chin thng lich 
sü Din Biên Phü "lrng ly nàm châu, chn dng dja c.u", buc thrc dan Pháp 
phãi k) Elip djnh Gia-ne-va (nàm 1954), chm dtrt cue chiên tranh xam luic 
Vit Nani. 

Vói tinh thn "thà hy sinE tt cà chñ itht dnh không chiu  m.t nu&c, nh.t 
djnh không ch4u lam no ic", "không có gi qu han dc lap, tir do"; thc hin Di chüc 
thiêng liêng cüa Ngrôi; trn Ca sO' drning lôi dCing dn, sang t?o  cüa Bang, vO'i s1rc 
mnh tng hçrp cña toàn dan tc k& hcip vâi s1rc mnh thèi d.i, quan và dan ta dã ln 
luo-t danE bai  các chin lucic chin tranh cüa d quc M, giài phóng hoan toãn niin 
Narn, thu giang san v mt mi, hoan thânh s1r nghip each mng giài phóng d 
toe, xây dimg và bão v niin Bc, dua Ca nithc di len chü nghia xà hi. 

Di theo con du&ng each mng do Chü tjch H Clii Minh v.ch ra; trong bt 
cir hoàn cành nâo, Bang ta luôn hen dj±ih mllc tiêu dc 1p dan tc gn lin vói 
chñ nghia xã hi, vn dçtng phát trin, sang to chü nghia Mac - Lenin, tu tithng 
H CM Minh, không ngrng nang cao uy tIn, nng hrc lânh dao  và src chin du d 
thirc hin thng lcd cong cuc di mó'i dt nu&c và hQi nhp quc t. Nhilng thành 
tru to l6n và có nghia ljch cüa dAt nuâc sau gn 35 nm di mO'i và hOi  nhap 
quc t là minh chirng sinh dng khng djnh du?mg li lãnh do di'ing dn, sang 
su& cüa Bang; khng drth sir dng dAn v du&ng li each mng Vit Nam do 
Chfi tjch H ChI Minh vch ra; và chInh trong qua trinh vn dng cüa each mang, tu 
txO'ng, duxng 1éi do ngày càng duçc b sung, phát trin và hoan thin, tth thành ngçn 
duéc soi duông cho each mng Vit Nam di tir thng lcd nay dn thng lçii kháe. 

2. Chü tjch Ho ChI Minh - Lãnh tii thiên tài cüa Bang và nhân dn ta, 
Ngithi là tam glro'ng mâu mlyc ye do dfrc cách mtng, ht lông, ht sfrc cng 
hiên, hy sinh vi sir nghip cách mng cila Bang và dan tc 

Chñ tjch H CM Minh dã sang l.p, lanE dao  và rèn luyn Bang Cong san 
Vit Nam, xây dirng nên Cong hoà Dan ch'ü Vit Nam, xây dmg Mt trân Dan 
tc thng nEt Vit Nam, té, chirc và hun luyn các lirc luçing vu trang nhân dan 
Vit Nam, Nguii dt nn tang quan h v&i cac dan tc trén th giói. Ngi.thi dã càng 
Bang Cong san Vit Nam vn ding, phát trMn sang tto chñ nghia Mac - Lenin vào 
diêu kin cii the cña nuO'c ta. Chü ngh.ia Mac - Lenin, tu tuO'ng H CM MinE tri 
thanh nn tang tu tuO'ng cia Bang, soi du&ng cho s1r ngM each rnng cüa Bang 



7 

và dan tôc Vit Nam giành duçic thng igi ngày càng to 1n hon. Nrnc ta ti1r mt xtr 
thuc dja phong kin, nghêo nan, l.c hau  di vucin len tr& thành nuóc dang phát 
trin, có thu nhâp trung bInh; van hoá, xã hi tip tçic phát trik, dôi song vat  chat 
và tinh th.n cña nhãn d không ngCmg du9'c nâng cao; cong tác xây drng Dâng Va 
h thng chinE trj timg buâc hon thin; khi d.i doàn kt toàn dan tc ducic clmg 
c; chinE trj, xã hôi n djnh, quéc phông - an ninh, dc lap, chü quyên ducxc gi 
vmg; v th và uy tIn cüa dAt nuc ngày càng ducxc nang cao trên tnrô'ng quc t. 
Diing nhu dàng clii Tng BI thu, Chü tjch nithc Nguyn Phii Trong nói: "Bat nuó'c 
ta chua bao gi có dugc cci d, tim 1rc, vj th và uy tin ahu ngày nay". 

D.t nuc phát trin, nhn d có cuOc  sang ngày càng m no, hnE phüc, dâ 
chirng tO, tu tLthng, s1r nghip, d.o diirc Va phong cách cüa Chü tjch R Clii Minh là 
tài san vô giá, là ngpn duc soi dumg cho dn tc ta vCmg buO'c di tOi tuong lai. 

Là Lh tii then tài cüa Bang và nhan dn ta nhmig Chñ tch Ho Clii khOng 
bao gii coi mInE dtrng cao han nhn d, khOng d ai sting bái cá nhân minh, clii 
tni nim sut di là ngLrô'i phiic vti trung thnh và tan  tiiy cüa nhân d, "nEu mt 
ngithi lInh yang mnh lnh quc dan. ra m.t tran". d NguOi sx v di và cao cã duçc 
th 1iin thông qua nhüng diu ht süc dOi thumg và gin d. Do không clii là biêu 
hin cüa do dirc, li s&ig ma cOn là phong cách qun chiing, tr9ng d \Ta. vi dan. 
Sx gian di cia H Clii Minh dã tr& thanh mt biêu tuçxng mang tam giá trj vn hóa, 
nhung li rt gn gui vOi cuc s6ng cüa nhan dan, khin ai cting có th h9c tap  và 
fbi theo. 

Cuc dOi cfia NguOi là biu ftrgng cao dçp v clii khI cách mng hen cuOng, 
tinh thn dôc lap tu cliü, lông yêu nuc, yeu nhan d tha thi&, do d1rc cn, kim, 
hem, chInh, chi cOng vô tu, tác phong khiêm tn, gian dj. NguOi dê li cho chñng 
ta môt thm lông nhan hâu, mt tInh cam chan cha yeu thuong, vi nuót, vi dan, vi 
Bang; mt trI tu anh minE, mn tip; mOt  tm nhIn xa rng, sâu s.c; mt mâu mrc 
tuyt vO'i v cách sng, cách nghi, cách vi&, cách nOi, cách lam vic. 

3. Chü tich H Chi Minh - Nhà van hóa kiêt xut ella Viêt Nam 

Sii nghip van hóa lón nht, quan trçng nh.t dlla Chü tjch H Clii MinE là dä 
tim con dithng cu nu&c ding dn và lanh d.o thành cong sir nghip cách mng 
giái phóng dan tc, giâah dc 1p tçr do cho dAt nuO'c, hnh phllc cho nhan dan. Si•x 
ngIiip giãi phóng dan tc do Chü tich H Clii Minh lành do dã dem 1i da vj 
ximg dáng cho nn van hóa dan tc Vjt Nam. Không clii vay, sir nghip nay con 
có ng1iia to lrn di vâi nn van hOa th gii, dã chi ra cho nhân dan các nuc 
thuc dja con duing dung len dp tan xing xich no l, giành dc lap, tçr do cho 
dAt nuóc minE, hr do gOp phn vào vic xóa bO ch d thuOc dja tren th giOi. 

Chü tich Ht ChI Minh không clii gop phn to ra mt chê d mti, mt thai 
di mCIi ma cOn to ra rnt nn van h5a mO'i trong lch sü phát trin cña dan tOc 
Vit Narn, gop phn to iOn vào sil  phát trin chung cüa van hóa nhân 1oi. 
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NIhfing nrn tháng hoat dng cách mng, H ChI MinE dã tip thu ch9n lc)c 
truyn thng van hóa dan tc và tinE hoa vn hóa nE loai, trong do dc bit là 
nhng nguyen l co' ban ct:ia chü nghua Mac - Lenin phát trin thành nhfrng giá tr 
vn hóa mói - vn hOa Hè CIiI Minh. Tu tthng v vn hóa cüa Chü tjch H CIiI MinE 
dã th&m dm trong dài sêng xã hi. Ngithi luôn nhn rô vj trI và nghia dc bit 
quan tr9ng cüa vn hOa. Ngthi clii rô: "Van hóa soi dithng quc dan di". Cái c& 
lôi trong ttx tu&ng vn hOa H Clii MinE là lông yêu nuóc, thucing dan, thucmg yen 
con nguôi, h& lông phçing sx T quc, phiic vy. n.hân dan. Ngui d cao 1 tthng 
ciru nu6c, cru dan, "T quc trên h&", "Dan tc tren h&", "Không có gI qu hcm 
doe lap, tçr do". 

Vó'i nhtrng cng hin xu.t sc cho dan tc Vit Narn và cho nhan loi tin 
b trên the gii, nm 1987, T chirc Giáo dy.c, Khoa h9c và V.n hóa cña Lien Hop 
qu6c (UNESCO) ra Ngh quy& 24C/1865 nhan k nim 100 nna Ngày sinE ciia 
Chü tch H Ch.I MinE (1990) ton vinh Nguôi là Arth hung giài phóng dan tOe,  N]aà 
vn hóa kit xut cüa Vit Narn. Day là vinE dir tix hào vô cüng ion lao cüa Bang 
va Nhan dan ta. 

4. Chü tjch 118 ChI Minh, Ngffôi chiên Si 1i 1c cña phong trào cing san 
và cong nhân quOc tê 

Chü tjch H Clii Minh là biu trçYng cao dçp cüa chñ nghia yêu nuó'c chân 
chinE kt hop nEun nhuyn v&i chü nghra qu6c t vô san. Ngay tir khi dn v6i chiX 
nghia Mac - Lenin, anh sang chân l cüa thii d.i, tm lông cüa NguOi luôn hithng 
v nEân dan cac dan tOe  bj áp bic, chin du khOng mt mOi vi hôa bInh, doe lap, 
tu do, hnh phüc. Nguèi d ht lông, ht sue xây dimg sir doân kt nh.t trI gifla các 
Bang Cong san anh em trên ca sO chü ngha Mac - Lenin và chi nghia quc t vo 
san trong sang, không ngrng vun dp quan h gn bó, hru ngh gia các dn tOe 
Bong Duoiag, các nuOc lang ging. Nguà'i dã cO nhng cng hi&i xut s.c v l 
1un cách mng giài phóng dn  tOe  thuOc dja duói ánh sang cüa chü nghia Mac - 
Lênhi: Giành dOe W d tin len xay dirng chu nghuia xã hOi.  Nguôi d tim ra các 
giài pháp d.0 tranh giài phóng loài nguOi. Bong gop lOu nEt cüa H Clii MinE di 
vó'i thi di là tr xác dinE  ding dn con duông ciru nuOc cho dan tOe  dn viOc xác 
dinE dime mOt  con duông, mOt  huOng di và mOt  phucmg pháp dê thirc tinh hang 
tram triOu nguOi bj áp birc trong thuOc dja l.e han. 

H Clii Minh dã giài qnyt ding d.n vn d "lam th nào d giài quy& các 
dan tOe  thuOc dja". H Clii MinE dã ho?.t dOng không mt mOi d gn each mng 
ViOt Nam vOi each mng the giói, NguOi dã lam song lai nEmg giá tr tinE hoa cüa 
dan tOe  Vit Nam. Sir nghip ciu rnrOc cfia Ngui dã xóa hO tht cà nhi:tng tüi 
nEuc nO l dé nng trên vai d tOe  ta. Trong gn mOt  th k, ln dâu tien trong ljch 
sir, duOi s t chuc va rèn luyn cua LanE ty. Nguyn Al Quc - H ChI MinE, 
Bang COng san Vit Nam d lnh do nhan dan ta xóa bO duge mpi hI.nh thurc ap 
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bi'xc, boo 1t và xây dìrng chü nghia xã hi trên phrn vi cà nuâc. Nhthg thng igi 
cña sv nghip each mng Vit Nam duói s 1nh do cüa Lãnh tii Ho CM Mmli. và 
Dàng Cong  sn Vit Nam dã c vEl cáo dn tc b áp birc, boo lt hen toàn the giOi 
d.0 tranh vi m1ic tiêu.cao cã: HOa binh, dc 1p dan tc, dan cMi Va tin b cña con 
ngui. Chmnh vI 4y ma không chi nhân dan Vit Narn kinh yêu CIIÜ tjch H CM Minh•  
ma nhân dan, bn be th gii cong rt yêu qu Ngi.rèi, dnh cho Ngi.thi nhflig tinh 
cam trân trpng và t& dp nht. Bn be nàm châu khâm phic và coi R CM Minh là 

ty cia the' gi&i thz' ba", "...cuç3c chiln de'u cza Ngzthi sê' là kim chi nam cho 
tá't cá các dan tç3c dang dá'u tranh, cho thanh niên và cho các nhà lành d10 trên 
toàn the' giâi" (Bumêdiên, nguyen Chü tjch Hi dng Cách mng, Chñ tjch Hi 
dng BO truâng nuó'c Cong hôa dan chü và nhân dan Angieri); "Cuç5c dài Chi tich 
Ho' ChI Minh là ngun cO vi2 dO'i v&i ta't cá chié'n s de'u tranh cho 4c do" trIch din 
vn cüa Chü tich Ban lãnh do phong trào nhân d&t giãi phóng Ang go la 
AgôxtinhOnêto); "Ten tui cia Dng chI H ChI Minh sê mäi mäi gn bó vó'i nhz2ng 
hành dç5ng cao cá nhá't và nhQng ithc mci cao qu nhá't ci'ia nhdn loqi" (trich din 
vn cüa TiJy ban toàn quc Dàng Cong  san M5). 

ifi. HQC. T4P  vA LAM IJ1EO TTJ TTJONG, I)iO DiYC, PHONG 
CAd C1JA CI]IIJ TJCH HO Clii M[NH 

1. Tir ürrng, do dire, phong each HI ChI Minh 

Chü tjch R CM Minh dã d li cho cháng ta và cáo th h mai sau mt gia tài do 
s, môt di san h& sire qur  báu, d6 là hr tu&ng, do dire và phong each H CM Minh. 

1.1. Tic tithng H Chz'Minh 

- Tu tuOiig H Clii Minh là mt h thng quan dim toan din và san sac v 
nhüng vn d co ban cira cách mang Vit Narn, là kt qua cira sr vn  dçing và phát 
trin sang tao chir nghTa Mac - Lenin vào diu kin ci th cüa nuO'c ta, k thira và 
phát trin cáo giá trig  truyn thng tht dçp cüa dan tc, tip thu van hoá nhan loi.i. 

- Tu tiiO'ng H CIiI Minh bao gm: Tu tu&ng v giài phóng dan tc, giài 
phóng giai cp, giài phOng con ngithi; v dc 1p dan tc gn lin vO'i chü ngh.ia xã 
hôi, lck hop sire manh dan tc vó'i sire rnarth thai dai; v sire mnh cña nhân dan, cüa 
khi di doan k& d tc; v quyn lam chir cira nhan dan, xay drng Nhà rnthc that 
sir cira dn, do dn và vi dan; v chin tranh nhan dan, quc phOng toan d, an ninh 
than d, xay duiig lirc lucrng vu hang nhan dan; v phát trin kinh t và van hóa, 
không ngüiag nang cao dà'i sng vt ch.t và tinh thn cira nhan dan; v do dire each 
mng, cn, kim, hem, chIuh, clii cOng vO ti.z; v chm lo bM duö'ng th h each 
mang cho dèi sau, v xây dmg Dang hong s?.ch,  \rftng mnh; can bO,  dang viên vra 
là ngithi 1nh do, vra là nguO'i d.ytó' that  trung thành cüa nlaan dan,... 
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- Ta tu&ng H CM MirTh, là tài san tinh thn vô giá, mãi mãi là 11g9n duôc 
soi duàng cho cuc du tranh vi dc 1p tir do, vi chñ nghi'a xã hi cüa nJan d 
Viêt Nam. 

1.2. Dzo dác H GhIMinh 

- Tm gucmg dao  dirc phong cách H CM Minh vô cüng trong sang và cao 
thugng, kt tinh cüa tinh hoa vn hóa Vit Nam. 

- Nhüng ni dung chii yu cña do dirc H ChI Minh. 

Mt là, trung vâi nithc, hiu vâi dan: Trung váti nuc, hi&i v&i dan là diu 
chü chét cüa dro düc each mng. Trung vói nuóc là trung thành vô hn vci sir 
nghip dipig rnr6c và gil nuóc, du tranh giành dc l.p dan tc và lam cho d.t 
nuóc "sánh vai vi các cuông quéc nàm châu". Hiu vói dan phài gn bó vri dan, 
gn dthi, dira vào dan, ly dan lam gc; phài n.m vihig dan tirth, hiu r6 dan tam, 
quan tam cài thin dan sinh, nang cao dan trI, lam cho dan hiu rô trách nbiêm va 
quyn lçxi cña nguôi lam chü d.t nrn9c. 

Hai là, yeu thuring con ngithi, sang có nghi, có tInh: Yêu thuung con ng'tthi 
là phái quan tam dn nh&ng ngithi lao dng bIrth thithng, chim sé, diông trong xâ 
hi. Yêu thuang con ngui là phài lam mci vic d vi con ngi.thi, vi milc tiêu "ai 
c13ng có cam n, áo mac, ai cUng diLrçYc hgc hành", d hy sinh, dam dn than d 
du tra.nh giài phóng con ngithi; yêu thirang con ngui là phài tin vào con ngi.thi. 
Vói minh thI ch.t chê, nghiêm khc, vói nguài thI d ftrgng, rng rãi, nãng con 
ngithi len, k cà vói ngui l.m dithng, lac  li, m.c sai lni, lthuyt dim; yêu 
thuang con nguèi là giüp cho mi ngithi ngày càng tin b, sng cao dep hcm; yêu 
thucing con ngui phài thirc hin tr phê binh, phê blnh chân thânh, giüp nhau sira 
ch€a khuyt dim. 

Ba là, can, kim, hem, chInh, chI cong vO tw: Cn, kim, hem, chInh là bn 
dirc tIith cn có cüa con ngu?ii, mang mt l tçr nhiên, nhu tthi có bn müa, dt có 
bn phuong và Ngthi giài thj'ch cn k, ci th ni dung tirng khái nim. 

+ CAn là lao dng c.n ca., siêng nang; lao dng có k hoch, sang tao, có 
nng suAt cao; lao dng v&i tinE. thn tir 1irc cnh sinh, không hthi bing, không i 
li, không dra dm. 

+ Kim là tit kim sirc lao dng, tit kim thi gi?, ti& kim tin c1j.a dan, 
cña mine, cüa bàn than minh, ti& kim tir cái to dn cái nhô; không xa xi, không 
hoang phi, không ba.a bãi, không phô truang, hinh thirc... 

+ Liêm là luôn ton trçng gitt gin cüa cong và cña dan, không xâm pham môt 
dng xu, h.t thóc cüa Nlhà nircc, cña nhân dan; không tham dja vj., khOng tham tin 
tài, khOng tham sung suóng, không tham tang bc mInE.... 
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+ Chmnh là không tà, là thng thn, d(ing dn. Di vói minh không t'i cao, tix 
d.i; di vó'i nguài không njnh trên, khiuh dithi, không dôi trá, lra 190, luôn gifi' thai 
do chn thành, khiêm thn, doàn két. 

+ ChI cong vô tii là khi  lam Mt oCr vic gi cfing drng nghi dn minh trithc, 
khi hithng thti thi. minh nên di sau, lo truc thin ha,  vui sau thiên ha. 

+ C.n, kim, hem, chInh có quan h chat chë vói nhau và vâi chi cong vô 
tu. Cn, kim, hem, chInh sè dn dn chi cong vô tu. Ngugc 'ai, däi dii cOng vô 
ti.r, mOt  lông vi nuó'c, vi dn, vi Dang thI nhât drth s thc hin dirge can, kim, 
hem, chInh. 

Bô'n là, có tinh thdn cjuótc te' trong sang: Doàn k& quc tê trong sng tméc 
ht là doàn kk vó'i nhân dn lao dng cáo nuâc vi m11c tiêu chung: Dâu tranh giái 
phóng con nguôi khói ách áp birc, bóc 1t; do là tinh doàn kêt quôc tê giü'a nhthig 
ngithi vô san toan th giri vi mt mic tiêu chung "ban phuang vô san dêu là anh 
em". Sau do, doãn k& quc th trong sang con là doan kêt quôc tê gn lien vOi chñ 
nghia yêu nuO'c. Chü nghia yêu nithc chthi chinh s dn dn chü nghia quOc tê 
trong sang. 

Nguyen t.c xây dimg và thirc hânh dao  dirc, theo Chiñ tjch H ChiI Minh 
dugc th hin ha dim sau: Nói di dOi vâi lam, phài nêu gu'mig ye dao  dic; xây 
di dôi vâi chng; phài tu duOng do dirc suôt dO'i. 

1.3. Phong cdch HJ ChiMinh 

- Tr Dai  hi V (1981) tr& v tnrO'c, Dãng ta thuxng dông khái nim "tao 
phong" d nói v "tác phong H Chiü tjch". Tr Dai  hi VI (1986), hai chi "tác 
phong" dirge thay b.ng khái nim "phong cách" trong ci.un tà "tu tLrO'ng, dao  dic, 
phong each H Clii Minh" d có th nói v nhttng d.c tnrng da dng, phong phü 
khác trong hoat dng cña Ngi.thi. 

Phong each H Clil Minh là nói dn nhng d.c trung giá trj, mang d.m du 
n H ChI Minh, g.n lin vói nhân each trI tu 1i lao, dao diirc trong sang cüa 

R ChI Minh, vi ti.r cách là môt vi nhân, môt nhà vn hóa kiêt xut. Do là môt 
phong each vüa dan tc vOa hin dai,  vra khoa h90 viira each mnig, vira cao eà vira 
thi& thrc. Phong each H Clii Minh dugc th hin trong mci hiith virc sang và hoat 
dng cüa NguOi, tao  thanh mt chinh th nMt quan, có giá tr khoa h90, dao  dic và 
thm ms": 

- Nhing nç3i dung chz yé'u ciaphong cach Hc Clii Minh 

+ Phong cách tic duy: Phong each tr duy khoa hoc, each mng và hin dai; 
phong cach ta duy dc lip,  tr chü, sang tao.  Do là phong each ttx duy không giáo 
diu, r.p khuOn, không vay mugn dp khuôn cüa ngui khác, hêt sñc tránh lOi cfl, 
duO'ng rnôn, tir min.h tim tOi, suy nghi, truy den tn cmg b chat cfia sir 4t, hin 
tiigng d tim ra chan 1, phü hgp vói nhu cu và diu kin thirc tin; phong each ftr 
.duy hài hôa, uyn chuyn, cO h cO tIuh. 
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+ Phong cách lam viêc: Khoa h9c, có kê hoch, dôi mó'i, sng tao,  không 
ch.p nli4mn 1i eli, bào thii. 

+ Phong cách lânh do: Tuân thu nghiêm ngt nguyen tc tp trung dn 
chü, tp th lãnh dao,  Ca nhân phii trách; luôn neu guo'ng. 

+ Phong cách diên dçzt: Cách nói, cách vi& giãn dj, cii th& thi& thirc. Din 
dat ng.n gon, Co d9ng, hm s1ic, trong sng và sinh dng, có lugng thông tin cao, 
sinh dng, gn gili vi each nghi cüa qun chng, gn vOi nhffiig hinh ãnh c th, 
luôn luôn linh hoat, nlik quán ma da dng. 

+ Phong ca'ch Ing xi: Khiêm th11, uh nhn, 1ch thip, không bao gRi dt 
mInh cao han ngithi khác, ma trái lai luôn hèa nh, quan thm chu dáo dn nMng 
nguèi chung quanh, chn tInE, nng hu, tir nhiên, linE hoat,  chü dng, vui ye, hôa 
nh, xóa nhôa mci khoáng each. 

+ Phong ca'ch sinh hoit: Phong cách sng cn kim, hem chinE, ton trçng 
quy 1ut tir nhiên, gn bó vri thiên nhiên. 

2. Tip tiic dy minh vic hyc tp và lam theo tir tithng, do afrc, phong 
cách H Clii Minh 

2.1. Tuyt ctôi trung thành vói lçri ich cüa dan Ec và giai cap, kiên djnh 
mic lieu lj tzthng t3c lIp  dan l3c gn 1in vó'i chü nghia xd hi trên co so' chü 
nghia Mdc - Lenin và Eu' tirO'ng H C/u'Minh 

Dng ta ly chü nghia Mác-Lênin và tr tu&ng R ChI MinE lam nn tng tix 
tithng và kim clii nam cho hânh dng, phát huy truyn thong t& dp cüa dn tc, 
tip thu tinh hoa trI tu cüa nhn loai, 'nm vcrng quy 1ut khách quan, xu th thai 
dai và thrc tin dt nuó'c d d ra Cuo'ng lTnh chinE trj, dithng li each mng d(mg 
d&n, phñ hcp vó'i nguyen vQng cña n]an dan. 

Wn nay, trong bi canE toàn cu hóa và hi nh.p quc t ngày càng sâu 
rng, cuc Cách mng cOng nghip 1n thir tu dang din ra mnh m cling vói sir 
phát trin bling no ca Internet, cáo mng xã hi toân cu và nhling vn d nay 
sinE tir mt trái cña kinh t thj tnrmg; cáo th lirc thu djch, phn dng có nhftng 
chiêu thüc, thi do?n mói chng pha Dng, Nhà nuó'c và cong cuc di mói, cOng 
nghip hóa, hin dai  hóa dt nuc. Ben c?nh  nhling k& qua dat  duc, vic bâo v 
nn tang tu tu&ng cüa Bang, du tranh phan bác các quan dim sai trái, thr dich 
cüng con nhftng hn chê, b.t cap, chua dáp trng dirge yêu cu nhim v11 trong tinE 
hInh mdi. Trong bi cánh do, dôi hOi toan Bang, toàn dan, toân quãn nhn thüc 
ngày cang d.y du han, sâu sc han nhling nOi  dung cci ban và giá tij to lou cüa chü 
nghia Mac - Lenin, tur tu&ng H Clii Mirth; lam cho chü nghia Mac - Lenin, lit 
tu&ng, dao  dirc, phong each H Clii MinE that sir trO' thành nn tang tinE thn vthag 
chic ca dcxi sng xâ hi, xây dimg vn hóa, con ngithi Vit Nam dap rng yêu cu 
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phát trin bn vüng Va báo v vthig chc T quc, vi m11c tiêu dn giàu, nithc 
mnh, dn chü, Cong bng, van minh  

2.2. Tang cwàng xay dtizg, chinh JAn Dáng và h thing chz'nh trj trong 
sçzch, vfrng mçinh 

Xây drng Dãng trong sch, vthig mnh là nhân t quy& djnh to nên nhttng 
th&ng lçii to ithi, có nghIa 1ch cüa Cong cuc di mói & Vit Nam han 3 thp 
niên qua. Thông qua xây dçrng Dãng và h thong chInh trj, Dng ta tru&ng thn.h 
han trong lânh do sir nghip di mói, ngày càng nthig cao vai trO, vj the cm 
quyn và nàng lc lãnh do, tang cuing mi quan h gn bó m.t thit vi nhn 
dan, khai dy tim nang sang t?.o,  phát huy vai trO cña nhãn dan tham gia xây dmg 
Dàng và quãn l ithà nuc, quan l x hOi. 

Ngh quyt Trung uang 4 khóa XI và khóa XIII v xây drng Dâng dã khäng 
djnh, phãi tin hành xây diing, chinh dn Dang vói tinh thn tIch cixc và kin 
quy&, rnnh rn, nhm t.o ra mt bixc chuyn bin rô rt han nüa trên các mt, 
ngàn chin và dy lüi tinh trng suy thoái, cing Ce) sir kiên drth ye 1Tu1iC tieu, 1)' 
ti.thng cách m.ng; thng cuèng sr tMng nht chI và hanh dng; cng c t chtrc 
chit ch; thng cithng mi lien h mt thit v&i nhan dan; nang cao nng lirc 1h 
do và s'irc chin du cüa Dang, coi day là vn d séng con cüa EDãng ta, ch d ta. 

Phuang huthig chung cüa cong tác xây dirng, chinh dn Dàng hin nay là 
phãi tip tiic phát huy truyn thing t& dçp, gi rng và thng cithng bin  ch.t cách 
mng và tInh tiên phong cña Bang, xây dirng Bang thirc s1r trong sch, virng manh 
Ca v chInh trj, tu ti.rOng, do dtrc, t chüc, can b; tang cithng mi quan h rn.t 
thi& vth ithan dan, dira vào dn d xây di.mg Bang; nâng cao nang lirc lãnia do và 
cam quyên cüa Bang. 

2.3. Tiêp 4ic phdt huy j5 cln khát vç'ng, sfrc mçinh dji ctoàn kêt bàn dan 
tc kèt hçsp vói thc mmli thôi tzi, JAy m(mnh di mói sáiig 4mo, phát triên nhanli 
và bn vng JAt nu'óc 

Sic manE ci:ia khi d.i doan kt toàn dan tôc vn luOn là mt trong nhflng 
nguôn lrc quan tr9ng nht, rninh m nMt d toãn Bang, toan dan, than quân ta 
virçit qua mi khó khàn, thu thách, thçrc hin thng lçii six nghip di mó'i, phát triên 
dt nuó'c. 

B thirc hin thng lcii mic tiêu phát trin dt nuóc nhanh, bn rfliig, cap üy 
dang, chmnh quyn, doan th các cp cn phái quan tam, chm lo bào v quyn và 
lçii Ich hp pháp, chinE dng cña nhn dan; tang cuOng giáo dic, bi du'&ng l 
tix&ng cách mng; khai d.y mnh m tinE thn yêu nuóc, clii t1r cuO'ng dn tc, 
khát v9ng phát trin yà si'irc mnh d.i doan kt toan dan tc; bi duö'ng sirc dan; 
nâng cao chit luçrng ngun nhan lirc, thu hut tr9ng diing nhEth tài; thüc day dôi mói 
sang tto, chuyn giao, ung dimg và phát trin mnh khoa h9c — cOng ngh; xây 



14 

dpng và phát huy giá tr, sirc manE  con nguñ Vit Nam; quãn 1 phát trin xã hôi 
bn vErng, bào dam tin b va cong bng xã hi; chü dng và tIch c1rc hi nhâp 
quêc th; thng cithng quc phông, an  ninE bào dam vthig chc T quc Vit Nam xa 
hi chü nghia. 

2.4. Tiê'p 4ic thrc hin tat Ghi thj 05-CT/TW cüa B3 GhInh tri (khóa Xli); 
dy mçznh phong trào thi dua yêu nzthc gop phân to chác thành cong diii h3i 
dáng b3 các cap tiên tó'iDçzi h3i dcii biêu bàn quôc lan thiXIJI cüa Bang 

C.p üy, t chirc dãng, chinh quyn, doân th các cp tip tiic di.y manE  h9c 
tap và lam theo tix tithng, do dnc, phong cách H Chi MinE theo CM thi 05-
CT/TW cüa B ChIuh trj, coi do là cong vic quan tr9ng cn trin khai thithng 
xuyên; không ngrng nãng cao nhan thirc cho toàn th cn bt, dng viên va nhan 
dan v nghTa, tác diing cña phong trào thi dna yêu nuâc; vn diing sang tao  và 
thirc hin cO hiu qua tu tu0ng H CM MinE v thi dua yêu rnthc; kjp thai lua 
ch911, phát hin, bi duông các mô birth dim, cách lam hay, sang tao, hiu qua, 
thit thc trong can phong trào thi  dua & dj.a ban ca s0; các guo'ng ngui t&, vic, 
t&, nhn th mâi trong các phong trào thi dna yêu nuO'c d tuyên truyn dông viên, 
c vu và nhân rng, t?o  si lan tôa trong cong dng... Qua do, gop phn thirc hin 
thng lçii Ngh quy& Dai hOi dai biu loan quc ln thir XII cüa Dãng; t chüc 
thanh cong dai hOi dang b các c.p nhim k' 2020 - 2025 tin tói Dai  hi  dai  biu 
toin  quc ln tht'r Xliii cüa Dàng.t 

BAI TTJYEN GL&O TRUNG TfNG 
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