
TIN}{ U PHJ THQ BANG CONG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO Phi ThQ, ngàyJtháng  02 näm 2022 

* 

So 45- HD/BTGTU 

HU'ONG DAN 
Tuyên truyn k nim 110 11am Ngày sinh dung chI Lê Van Liro'ng 

(28/3/1912 - 28/3/2022) 

Th1rC hin Huâng dan so 44-HDtBTGTW, ngày 25/02/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uang v tuyên truyn k nim 110 nm Ngày sinh dung chi Lê Vn 
LuGng (28/3/2012 - 28/3/2022), Ban Tuyên giáo Tinh üy huóng dn cong tác 
tuyên truyên k nim, nhu sau: 

I. MTJC DId, Eu CAU 

- Ton vinh và tn an nhüng dóng gop to iOn cüa dung chI Lê Van Lucmg di 
vOi sir nghip each mng cüa Dâng và dan tc; khng djnh vai trô lãnh d.o sang 
su& cüa Dâng Cong san Vit Nam, Chü tjeh Hu ChI Minh và các dung chI lnh 
do cüa Dàng và each mng Vit Nam trong sr nghip du tranh giành dc 1p, 
tr do cüa dan tc, hôa binh, thong nht T qu6c; qua do cüng c& bi dp nim 
tin cña Nhân dan di vOi Dàng, Nhà nithc, ch d xa hi chü nghia và cong cuôc 
dhi mOi, cOng nghip hóa, hin di hóa d.t nixOc và hi nh.p quc t.. 

- Thông qua các ho.t dng tuyên truyn, k5r nim gop ph.n khai d.y manh 
m tinh thn yeu nuOc, chI tçr lrc, t1r cumg, s'crc mnh di doàn kt toàn dan 
tc và khat v9ng phát tnin d.t nithc phun vinh, hnh phCic; c vfl, dng viên các 
.tng  lOp Nhan nMt là th h tré ra sue hçc tip, lao dng và cng hin src 
icrc, trI tu d xây dmg quê hucmg, dt nuOc ngày eàng giàu dçp, van minh. 

- Các ho.t dng tuyên truyn, k' nim cn t chüc vOi ni dung và hInh 
thüc phü hçip, trang tr9ng, thit thirc, hiu qua, có tr9ng tam, trçng dim, ding 
quy djnh, bâo dam cong tác phàng, chng djch Covid-19; kt hcip vOi tuyen 
tnuyn k nim các ngày l lOn, sir kin chInh tn quan trçng cüa dt rnr6c, cüa 
tinh, to không khI thi dua thc hin thng lcii Nghj quy& Di hi XIII cüa 
Dãng, Nghj quy& Dai  hi Dãrig b tinh 1.n thu XIX, Nghj quyt Di hi Eãng 
b các cp nhim k' 2020-2025. 

II. NQI DUNG VA ifiNil THI'XC TTJYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyên truyn 

- Than th, s1r nghip các mng cüa dung chi Lé Vn Lixcing, ngthi cong 
san kiên trung, b&t khu.t; can b l.nh dao  tin bi tiéu biu, cO nhiu dóng gop 
quan tr9ng trong cong tác xây drng Dãng. 
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- Tm gixong mu mçrc v dao  dirc each mng, hem khit, chI công, vô tu su& 
dôi phn d.0 by sinh vi dc lap, t%r do cüa T quc, vi hnh phüc ciia Nhân dan. 

- Các boat dng tuyên truyn k nim 110 näm Ngày sinh dng chI Lê Van 
Luang din ra a ban, be,,  ngành, doàn th& Trung uong Va dja phuang. 

2. HInh thirc tuyên truyn 

- T chüc thông tin tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dti cht'ing, các 
Cu quan báo chi cüa tinh; Cng thông tin din tr tirth, trang thông tin din tr cac 
s&, ban, ngành và các huyn, thành, thj; trên internet và mng xâ hi; bàn tin, tp 
san, .n phm .cüa các Cu quan, don vj, t cht'rc doàn th chInh trj - xã hi... 

- Tuyên truyn thông qua các boat  dng báo cáo viên, tuyên truyn viên tir tinh 
dn cci s&; thông qua các hi ngh, các cuc hçp, sinh hoat  thix&ng kS'  cüa U' ban Mt 
trn T qu& và các doàn th chmnh trj - xä hi (co D cwong tuyen truyn gi'i kern). 

- Tuyên truyn c dng trirc quan, cáe hoat dng vn hóa, ngh thu.t, th dijc, 

th thao, chiu phim liru dng,... liiy theo diu kin ci th ctXa các da phuang, dun vj. 

ifi. TO CIiC TH1r'C JJ1JN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Xây dimg hu&ng dk và chi dao,  djnh hithng cong tác tuyên truyn k3 nim; 

phát hành D cuang tuyên truyn k nim 110 nm Ngày sinh ding chI Lê Van Luang. 

- CM dao  tang cuing tuyên truyn k nim trong các hi nghj báo cáo viên, 
tuyên truyn viên, cong tác viên du 1un xã hi; tuyên truyn trên Bàn tin Sinh boat 
chi b và Thông tin tuyên truyn viên. 

- CM dao  thng cuông nm b&t tu tithng du 1un x hi cüa can b, dãng viên 
và các tng l&p Nhân dan trên dja bàn tinh, kjp thai tharn muu phàn ánh, giài quyt 
các vn d phát sinh; tich circ du tranh phãn bác các 1un diu sai trái, xuyen tac 

quan dim, duing led cüa Dãng, chInh sách cüa Nhà nuac. 

2. S& Thông tin và Truyên thông 

- CM dao,  quàn 1 cht chè các hoat dng thông tin, truyn thông, nht là 

vic dàng tài thông tin trên các báo, dài, tap chI, trén Internet và mang xã hi; 

hen quyt xir 1 nghiem vic dua thông tin sai trái, xuyen tac,  chng phá Dãng, 

Nhà nixâc và Nhân dan ta, chia rê khed dai  doàn kêt toàn dan tc. 

- CM dao  Cng thông tin din tCr cUa tinh tuyên truyn kS'  nim 110 nam Ngày 
sinh ding clii Lê Vn Lucng bào dam kjp thai, dáng djnh hu&ng tr tu&ng chinh trj. 

3. S& Van hóa, Th thao và Du ljch 

- Can cü vào din biên tInh hinh djch bnh Covid-19, clii dao  các dun vj trçrc 

thuc, các •huyn, thành, thi to ch(rc tot các hoat  dng tuyên truyen cô dng trirc 

quan trên panô, áp phich, bang din tCr, các boat  dng van boa, van ngh,... 
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A V V - A• 9 4. Uy ban Mt trin To quoc va cac ctoan the chinh i - xa hçn cap tinh 

- Xây dirng k hoch t chirc các ho.t dng tuyên truyn kSr nim 110 nàm 
Ngày sinh dng clil Lê Van Luong bâo dam thit thc, phi hçip vd. din bin tInh 
hInh dch bnh Covid-19, t chirc tuyên truyn trên ban tin, trang thông tin din tCr 
cüa Co quan, don vj; trên internet và mng xã hi; sixth hot thu?mg ki cüa các th 
chrc chinh frj - xâ hi, các hoat  dng vn hóa, vn ngh, th thao... 

- Thung xuyên theo dôi, nm bt tInh hInh ttr ttxàng, phãn ánh tam tii, tInh 
cam và nguyen vçng cüa doàn viên, hi viên và các tng lop Nhân dan, tham nnru 
cho c.p üy xCr.1, giài quyt kp thai nhftng vn d phtrc tap, mói nay sinh. 

5. Báo PhIi Th9, Dài PT - Th tinh, Tip chI Van ngh Bt T 

- Xây dirng k hotch, m& chuyên trang, chuyên m1ic, trin khai tuyn tin, bài, 
phóng sir, b trI thèi luvng, chi.rang tñnh vâi ni dung phü hçip, thirc tin sinh 
dng trong dp k nim 110 nm Ngày sinh dp,g clii Lê Van Lucing. 

- Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh t chüc tip song, phát song phim tài 

lieu v cuc diii hoat dng cüa dng chI Lê Vn Lucmg vào khung gi?i phii hçTp d 
tuyên truyn rng rãi dn can b, dãng viên và tang iop Nhãn dan (do Dài Truyn 
hmnh Vit Nam xây drng) 

6. Ban Tuyên giáo các huyn, thành, thj üy và dãng üy trirc thuc 

- Tham muu c.p üy xay dirng k hoach t chirc các hoat  dng tuyên truyn, 

k nim 110 näm Ngày sinh dng chI Lê Van Lixcmg bão dam thit thc, phü hçrp 

vth din bik tInh hInh djch bnh Covid-19. 

- Chii tr9ng tuyên truyn trên các phucmg tin thông tin dai  chüng, qua h 
thng truyn thanh co S&, trang thông tin din tir, tuyên truyn trirc quan, thông 
qua hi nglij sinh hoat cüa các t chüc chinh tn - xã hi, n phm tuyen truyn 
va các hoat dng van boa - van ngh chào mi'rng. 

- Thuthig xuyên theo dôi, nm bt tInh hinh tix tix&ng, phãn ánh tam ti.r, tInE 

cam và nguyen vQng cüa can b, dàng viên và các tang l&p Nhãn dan trong th?yi 
gian k$i nim và tham mini cho cp üy xr l, giài quy& kp thôi nhCtng vn d phrc 

tap, mâi nay sirih. 

IV. MQT SO K}EAU H I U TUYEN TRUYEN 

1. Nhit lit chào mirng 110 nam Ngày sinh ding clii Lê Van Luong 

(28/3/2012-28/3/2022)! 

2. Dng clii Lé Van Lirong - Ngtthi chin sT cong san kiên cut'mg, bt khut! 

3. Ding clii Lê Vn Lucrng - Ngithi h9c irO xuAt sc cüa ChU tjch H ChI Minh! 

4. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon nam! 
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5. Nithc Cong hôa xã hi chU nghia Vit Nam muon nàm! 

6. Chi:i tjch H ChI Minh vT di sng m.i trPng si,r nghip cüa chüng ta! 

Ncinhn: 
- Ban Tuyên giáo TW (B/c), 
- Vii Tuyên truyên - BTGTW (B/c), 
- Thu&ng trirc Tinhüy (B/c), 
- UBMTTQ và các doãn the cap tinh, 
- Sâ Thông tin và Truyên thông, 
- Si Vn hóa - The thao và Du 1ch, 
- Hi Lien hip VH - NT tirth, 
- Hi Nhà báo tinh, 
- Các Ca quan báo clii cña tinh, 
- BTG các HTT và DBTT tinh, 

Unh do BTGTU, 
- Phông TT&BCXB, 
-LimVT. 



BE CTJ'NG TUYEN TRUYEN 

K5T nim 110 näm ngày sinh cüa dng chI Lê Van Lirong, lãnh do tin bi 
tien bien cua Bang va each mng Viçt Nam (28/3/1912 - 28/3/2022) 

I. KELAI LI1(C T1U SfJ' VA QUA TRINTI HOiT OQNG cAd 
M4NG CUA BONG ciii LE VAN LIJONG 

Dng chI Lé Vn Luong, ten that là Nguyn Cong Miu, sinh ngày 28/3/19 12 
frong mt gia dlnh nhà nho ti lang Xuãn Cu, xã NghTa Trti, huyn Vn Giang, 
tinh Himg Yen. Nna 1927, Dng clii gia nh.p HQi Vit Nm  each mng Thanh niên. 
Thang 6/1929, Ding clii gia nh.p Bong Ducmg Cong  san Bang - mt t claire tin 
than cira Bang Cong  san Via NRm  và dn khi Bang Cong  san ra di, Dng clii tth 
thành ang viên Bang. 

Cui näm 1929, thc hin chir throng "vô san hóa", Lê Van Lucmg càng 
mt s dng chI thrcic cit vào Nam K' hot dng. Cui nàm 1930, Bng chi duçic 
t chirc diu ctng v hot dng ti hang du Socony (hang du Nhà Be) v&i 
nhiêm  vi xây dimg cci s0 cách mng, chi dao phát trin clii b dãng và xây dirng 
các t chirc qun chóng trong cOng nhãn. Thong 01/1931, dik ra E)?i  hi Tng 
Cong hi Nam K 1n thir II, dng chI Lê Van Luang ducrc b.0 1m  Uy viên 
Tang Cong hQi Nm  Ks'. 

Dn thang 3/193 1, Bng clii bj chinh quyn thrc dan Pháp b&t và giam  ti 
Khm Lan Sài Gôn. Nàm 1933, Dng clii bj k& an tCr hInh càng vâi .7 nguôi khác, 
sau do duçrc giam xung an chung than và bj dày ra Con Bào. Tháng 9/1945, sau khi 
Cách mng tháng Tm  thanh công, Bng clii dixçic don v Nani B, tharn gia ôuc 
khang chin ch&ig thirc dan Pháp cita nhãn dan Nam  B. Thang 10/1945, f)ng clii 
duçic cit lam Uy viên d khuy& Xir iry Nam B. Thang 01/1946, Dng clii duqc 
Trung ucmg diu ra Bc, giirp Tng BI thu Trithng Chinh clii d.o Báo Sir that va 
Nlià xut ban Sr that. B.0 nm 1947, Bng clii ducic cit lam BI thu Van phOng 
Thu&ng vçi Trung uoiig Bang. Nam 1948 1am Tru&ng Ban T chirc Trung uong. 

Nana 1949, dng chi Lê Van Luong duçic cii hem nhim Giám dé,c d.0 tien ciia 
Tru&ng Nguyn Ai Quc - Tnring Bang & Trung ucing tir nm 1949 dn nam 1956. 

Thang 02/195 1, ti Bi hi d.i bi&i toàn qu& 1n thir II ciXa Bang, Ding clii 
duçic bu vào Ban Ch.p hành Trung ucrng Bang Lao dng Vit Nm, TJy viên dci 
khuyt B ChInh t4, BI thu Trung uong Bang, Tru&ng Ban T chirc Trung ucrng. 
Nàm 1953, Trung i.rong Bang quyt dnh thàuh l.p Ban Cài each rung dt 
Trung uong do dng chi Tnr&ng Chinh l?m  Trix&ng Ban, dng clii Lê Vn Luong 
dixçrc phan cong tham gia Ban lành do Câi each rung dat. 

HOa bInh  1p 1i, nam 1954, Bng clil gi chirc Thir trix&ng B Ni vçi trong 
Chfnh plait nu&c Vit Nam  Dan chit Cong  hOa. mang 11/1956, Dng cal duçic clii 
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dj.nh lam BI thu Khu üy Ta ngn. Tháng 8/1957, Dng clii lam Phó Trithng ban 
T chüc Trung ucing. Du nàm 1959, Dng clii giü chirc Chánh Van phông Trung 
ucingDãng. 

Tháng 9/1960, ti Di h)i di bMu toan quc ln thir ffi ciXa Dãng, Dng clii 
ducic bu vào Ban CMp hành Trung trang Dãng, ctuçic Trung uo'ng bu vào Ban BI thu. 
Nam 1973, Dng clii duçic phn côngkiêm Trixrng ban T chirc Trung umig Dang. 

Tháng 12/1976, tai Dai hi D.i bi&i toàn quc 1n thu IV c11a Dãng, Dng 
clii tip tiic duçic b.0 vào Ban Chp hành Trung uong Bang, thrcic Ban Chap hành 
Trung ucmg bu lam Uy viên B Chinh tn. Ti'x nàm 1976 dn nm 1986, c1ng chI 
Lé Van Luong duçic Trung uong Bang, B ChInh trj diu dng và phancông lam 
BI thu Thànhüy Ha NOi. 

E)ng clii là dai  biu Quc hi nuót Cong  hoà xä hi chü nghTa Vit Nam 
khóaVlvàkhóaVll. 

Cui nm 1986, do tui cao süc yu, Dng clii không tham gia Trung uong, 
thôi gi chüc Bi thu Thânh ày Ha Ni. Trong thO'i gian nay, Dng clii tip tic 
duçic B Chinh frj phãn cong thm gia thng k& cong tác xây dirng Bang và cong 
táccanbo. 

Dng clii Lê V Luang tü trn ngày 25/4/1995 t?i  Bnh vin Quan y 108 
Ha Ni, thç 83 tu&. 

Vd gn 70 nm  hoat  dng và cng hin cho si nghip cách mng ciXa Bang và 
dñn tc, dng clii Lê V Luong duçic Bang, Nhà nuóc tng thu&ng Hu&i chucing 
Sao Vàng, Huy hiu 50 nm tui Bang vànhiu huan, huy chucing cao qu khác. 

II. NH(31G BONG GOP QUAN TRQNG CUA BONG (Iii LE VAN LTXCcNG 
BOIVn STI NGH iIP CACIE M4NG CUA BANG vA DAN TQC 

1. Dung chI Lê Van Ltro'ng thuc Ió'p dãng viên du tiên cüa Bang — 
NgirM cong san kiên trung, bt khut 

Siuh ra trong met.  gia dmnh aho h9c và khoa bang a mt dja phucmg có 
truyn thung hiu hçc va yêu nu&c, dung chf Lê Van Luong dâ kê thira dugc các 
phm ch.t cao qu cña gia dInh, dông h9 và quê huong. Tir nhthag nam h9c 
tri.thng Buii, càng vâi nguèi bn hc Nguyn Vn Cr, Lê Van Lucing duqc 
NgO Gia Tir giác ng cách mang. Näm 1927, khi mâi 15 tuui, là h9c sinh Tmng 
Bu&i, Dung clii dà than-i gia Hi Vit Nam Cách m.ng Thanh niên, duçc tiz tu&ng 
Nguyn Ai Quuc dn du&ng, dng clii Lê Vn Luong luôn th hin nhit huy& 
cii.a tuui tré mun duçic hin than cho sir nghip giài phóng dan tc thoát khOi ách 
thc dan, phong kin. Tháng 6/1929, Dung clii gia nh.p BOng Ducing Cong  san 
Dàng. Tháng 8/1929, dung clii U Van Lucing ducic cir vào Nam BQ hpt dng, 
cng vth ding cM Ngô Gia T trong phong trào cong nhãn Sài Gôn dê thc hin 
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chü trucing "vô san hóa" cüa Dãng. Tháng 01 11am 1930, dng clii Ngô Gia T 
thay m.t Trung uoiig Dông Duang Cong san Dâng cong nhn Dông chf là dãng 
viên chinh thi'rc cüa Dàng. Sau khi trô thành dâng viên chInh thirc, Dng chi càng 
tIch crc ho.t dng nhm xây dmg Co sâ và phát trin dàng viên m9i trong cong 
nhân, lao dng Sài Gón — Chçr Lan. 

Ngày 03/02/1930, Dãng Cong san Vit Nam duçic thãnh lip. 6 Nam Kr, 
dng chi Ngô Gia T dai din cho Dông Ducing Cong  san Dâng dä bt lien lac  vth 
các ding chi trong ban thnh dao  An Nam Cong  san Dãng, thành 1p "Ban Lam thai 
chip uST" ciXa Dang Cong san Vit Nam  tai  Nim  Kr. Ding chi Ngô Gia Tir dirge 
bu lim  BI thu Ban Lm  thi chp u Nm  Kr, dt trçt s6 tai  mt ngOi nhà a góc 
du?rng Kitchener và dLthng Grimaud (nay là góc dithng Nguyn Thai H9c Va 
du&ng Phrn Ngil Lao). DuOi sr clii dao  cüa Ban Lm  thai cMp ui', các t cbi'rc 
cong san dirge tin hành hgp nMt thành cá clii b dng cong  san. Thc hin chiX throng 
cfia Ban chp u5, dng clii Lê Vn Li.rong (liXc nay có bI danh là Phim  V Khucmg) 
càng vó'i các c1ng clii Ha Ba Cang (Hoãng Quéc Vit), Lê Quang sung, Phrn  K 
ãã dung ra thành 1p Clii b Dãng Cong  san Vit Nm  cüa cong nhãn hang Faci. 

Cui nm 1930, dng clil Lê V Lixong dirge to chirc diêu dng v hoat 
dng tai  hang d&u Socony (hang d.0 Nhà Be) vâi nhim vi xây dmg co sa each 
mng, clii dao  phát trin clii b dãng và xây dimg các t chüc qun chiXng trong 
cong nhãn. Vài s11 rihi  t tinh, phong each Thm  vic san sat, gn gili anh em cOng 
nhãn, dhng clii Lê Van Lerong duçic anh  em cong nhãn rt tin ti.r&ng và iing h. Clii 
trong mt thai gian ng.n, clii b dãng cña cong nhãn dirge cthig e& t chirc Cong 
hi eiia hang dä dirge thãnh lap, lôi kéo dirge dông dào cOng nhân thana gia. 

Buac sang nam 1931, phong trào du tranh cia cong nhãn Sài (ion ngày càng 
phát lri&a mrnh  me và di vào chiu sâu, mang flnh cht chinh frj rô ret.  Ngày 
01/01/193 1, din ra Dai  hi Tng Cong hi NRm  Kr ln thir 2, d&ig clii Lê Van Luong 
dirge bu lam USr viên T6ng COng hi Nam Ks'. 

Ngày 23/3/193 1 n ra cuc d.0 tranh ciXa cOng than Hang dAu Nhà Be do 
dng clii Lê Van Luang và mt s dng clii trong Xir ñy Nam Kivà Thành üy Sài 
GOn trçrc tip clii dao  nherng dã b thirc dthi Pháp dn  áp; dng clii Lê Van Lucing dâ 
bj dch b&t. 

Sau hon hai nam giain gi và diing mci crc hinh tra tn, ké thà vn không 
h ly dirge mOt  lai khai nao, chung dành phài drng len mt phiên toà d xét xü 
fng clii va nhttng dãng viên dã.ng cong san khác. Tr ngày 02 den ngày 
09/5/1933, TOa an Dai hInh Sài GOn ma phiên tOa xCr an 120 chi&i sT cong san 
trong do cO dng clii Lê Vn Lercing. Báo clii thôi do gçi là "Vii an Dang Cong san 
Dông Di.rcing". Trtxóc tôa an ciXa ké thu các d&ig clii Ngô Gia Tir, Phm Hang, 
Lé Van Lixang, Nguyn Clii Diu, BiXi Lam, Ha Huy Giáp và các dng clii khác 
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dà nêu cao phm cht, khI phách cüa ngui yêu nuâc, each ming, dfing cam bão 
v 1 tur&ng cong san và mic ti&i giành dc 1p dan tOe  cUa Dng Cong san. 

Mc dt không có dü chCmg cir nhung bçn quan toà vn tuyen an tü hinh 
di vài 8 dtng clii trong do cO U Vn Lucing, Phim Himg; 19 ngu?ñ kh sai 
chung than trong do có Ngô Gia Tir, Nguyn Clii Diu, Ha Huy Giáp; 21 nguthi 
an 20 nám kh sai và 17 ngithi 15 näm kh sai. Nhftng läi l phàn kháng cüa 
(lông clii Lê Van Li.io'ng Va các (lang vién cong san khác trong phiên toà (l  yang 
dng trong lông ngui dan Sài Gôn — Chçi Lan lác do và to nên mOt  phong trào 
du tranh cüa Nhãn dan dôi djch phài gim an cho nhftng ng'tthi cong san. Nhffiig 
ngày ch0 (lqi len may chém, vth bàn linh và khI phách cüa ngithi cong  san chân 
chInh, h9 d kbin nhffiig viên cai ngllc ni ting thn bao  phài n tr9ng. 

Do nhftng tác dng tIch circ cña each m.ng th giai; truác khi th du tranh 
cüa nhãn dan Sài Gôn - Chg Lón và phong trào c1ta lic hlcTng tin bO Pháp và sr 
(lu tranh true tip cña các (lang viên cong san, thirc dan Pháp buOc  phài giàm the 
an tCr hinh xung chung than kh sai. Nm 1934, djch dày dng clii Lê Van Lucmg 
và các bn tà ra giam giQ & Con Dào. Su& 15 nàm lao iI, trong do có hmi. 11 nm 

tai Con Dào, Dng clii luôn gi1t vmg khI tit each mng, phm cMt nguài cong 
san. Tm guang kiên ctthng, bt khut cña Ding ±1 Co  nh hu&ng tIch crc dn 
nhftng ngu&i tü trên (lao, dn phong frào each mng & trong nuó'c thông qua nhftng 
dng clii dizçic trâ tix do hay ht hn tà. V&i tinh thn "bin nhà tü d quc thãnh 
tnrông h9c each mng", dng clii Lê Van Lucing (là cüng vói các (lng clii cüa 
mInh thành 1p Chi bO cQng san ngay tai  noi "da ngilc trn gian" y. Dng th?ii 
cthig ti (lay, Dng clii dugc chi bO cir vào Ban lành d.o nhà tCi Con Dào; lãnh do 
các (lang viên trong nhà tà d.0 tranh kiên cuang vth ké thu Chi bO cffiig dà lien lc 
v&i Dang & trong (l.t lin ma trçrc tip là Xü üy NRm  KS',  giâi thiu the (long clii h& 
h?n tà tr& v tip tiic cOng vic each mng; t churc d.0 tranh dôi an xá tü chinh ttj, 
d.0 trRnh dOi cài thiên ch dO sinh hoat và (l&i s&ig trong tà; dâu tranh vói riMng 
quan dim sai trái cña nhftng tü ahán Vit NRm Quc dan Dang, cam hóa mOt  s 
ngu&i yêu rnrâc chán chinh cña Quc dan Dang theo 1p truông each mng cüa 
Dang Cong  san. 

Gira nm 1934, Chi i'y Chi bô riha ta Con Dào gm the ding clii Ngô Gia Tir, 
Trn Quang Tng, Phm Fifing, Nguyn Cong Khucing (tic Lê Van Lu'crng) (là lnh 
dao thãnh cOng cuOc  (l.0 trRnh  cña nhng ngithi tCi xe cñi tIr An Hài v Là Than 
buOc djch phài nhuçrng bO (l 7 ngu&i dy 1 xe (trithc là 5 nguài dy Xe). Chi bO dà 
cfing v&i HOi  tà nhân d.0 tranh (lôi cai ngic giãrn nhç lao (long dôi v&i tf nhan ôm 
dau, gim ahe kM sai. 

Ngày di lam kM sai, thi (ln dng clii Lê Van Lumig vn can mia viêt bài 
clii (lao cho báo "Tin len", ti báo bI mt cüa HOi  tà nhãn, hu&ng dn dâu tranh 
trong tü và tp san " kin chung" - t.p san nghiên ciru lS'. lun trong tü. Den tháng 
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7/193 5, khi dng cbI Tr.n Van Giàu bj bt và dày ra dão, dông clii Lê Vn Lucing 
dà bàn v&i dng chI Phim Hmg giao cho dng clii Trn Vri Giàu m& lap dy 1 
1un trong tà, ban than Dng clii cüng là mt h9c viên chm chi cüa lap. Tm  
gucing ciia Dng clii có ãnh hung tfch crc dn nhttng ngir&i tti & toàn dào, (ten 
phong trào each mng & trong nuâc qua nhCng dng clii duçic trà li tçr do hay ht 
hn tà. 

Trong su& cuc dôi hot dng each mng, dng clil Lê Vn Luong luôn th 
hin là mt nguô'i cong san chân chInh, vi ntxâc, vi dan, vi s1r nghip cüa Dàng. 

2. Dng chI Lê Van Lirong, Iãnh dio tin bi tiêu biu, có nhiu (tong 
gop quan tr9ng trong cong tác xây dirng Bang 

Dng clii Lê Vn Lucrng dã trài qua n1iiu trçng trách ma Dàng, Nhà nuóc 
và Nliâu dan giao phó, trên cucmg vj nào, Dng clii luôn nêu gucrng sang v lông 
tn tçiy, trung thanh, can, kim, hem, chinh, luôn dt lcii Ich each mng len tnióc 
h& và trên ht. 

Nàm 1948, khi dugc b.0 b sung lam Uy viên dr khuy& Ban Chip hành 
Trung ucmg Dãng và ducic clii dnh lm Chánh Vn phông Trung uong, Dng clii 
là nguô'i Thm vic ben cnh Bác H và các dng clii trong Thuông vi Trung ucmg 
Dàng ghp Tng BI thu Truing Chinh giâi quy& các cong vic hng ngày cüa 
Dang. Khi các Ban Dãng l&n lucit ra diii: Dãng vçi (T chCrc), KMm tra, Dn von, 
Tài chfnh, vâi ctxcmg vj Chnh Van phông Trung ucing Dãng, Dng clii dã trirc tip 
t chüc xay drng Van phông Trung iwng that s11 tr& thãnh ca quan thim muu dc 
içc ciia Dãng. Nhftng ngày du thanh lap, trong hoàn cãnh chin tranh, v1ra phài 
xay dimg, càng c t chCrc, vira tim tôi, cãi ti&i phuang pháp lam vic, lai phài di 
chuyn lien tic, nhung duâi sr clii do trçrc tip cCia dng clii Lê Van Luong, cong 
vic cCia Van phông Trung ucmg Dãng ducic t chirc thông su&, bào v an toàn các 
dng clil lnh do, bào v tâi 1iu ciXa Dãng, gi mi lien h gifta Trung uoiag và 
các khu üy, tinlnXy. Dc bit, dng clii Lê Van Lucing dã gop phn quan trçng 
vic son thào Nghj quyt Hi nghj can b Trung uoiig (min Bc Dông Ducrng) 
b v th chi'rc the ban, tiu ban & Trung ucing và cp Ciy da phucing. 

Trong thii gian lam Tnräng ban Dãng vii hr 1948 - 1950, Dông clii cia giüp 
Trung ucing Dãng soan  thão Diu 1 Dàng mói, giiip Ban Chip hãnh Trung ucing, 
BQ Chinh trj, Ban BI thu chu.n bj v mt s& cong vic lien quan dn th chüc - can 
be... gop phn tIch circ vào cong tác chun bi t chirc Dai  hi Dãng hn thi'z II. 

Trên cuang vj Giám dc Trithng Dãng Trung ixcrng Nguyn Al Quc (1949-
1956), dng clii Lé V Lixang cia gop phn gii1p Trung ucing Dàng th chüc thành 
cong HOi  nghj toàn quc ln thr nMt v cOng tác hu.n luyn và hçc tap. Bm sat 
nhiêm vu chInh trj, dithng 1i each mng Vit Nam, quan trit li dy cüa Chü tjch 
H Clii Minh, Dng clii luôn coi trçng cong tác (tao tao,  bi duông can b. Trong 
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the 1cp dào t.o, bi diiông can b, dng clii Lê Van LiKing dã trirc tip ging day, 
giãi dáp nhfi'ng vn d v dithng 1i c1ta Dãng, v ljch slr, kinh nghim và 1 1un 
each mng Vit Nam cho các hgc viên. Trên cucing vj Giám d6c du tiên cüa 
Trithng Dãng Trimg ucrng Nguyk Ai Quc, dông clii Lê Van Lucing cia Co dóng 
gop to 1rn dua nhà trirOng virçit qua nhiu khó khn, thir thách, phát trin v mci 
m.t, dáp img yêu cu, nhim V11 ma Dãng và Nhà nithc giao phó trong cong tao 
hun 1uyn, dào t.o, bi duöng 1 1un - chInh trj cho can b, dãng viên. 

Khi dam nhim vai trO Uy viên Bô ChInh trj, Thi.thng trirc Ban BI thu, 
Truâng Ban T chirc Trung ucing Dâng, dng chI Lê Vn Luo'ng cia có nhiu 
dóng gop di v&i sçr nghip xây drng Dãng ngày càng ion mnh, nhix: xác djnh rô 
milc dIch, ton chi ciXa cong tác th chirc, xây drng Dàng trong diu kin ljch sir 
m&i; kin toân b may th chüc ciXa Dãng; t chüc Dãng trong vi1ng bj dch tm  
chim, trong Quân di và Cong an; mi d&u xây dçrng, kin toàn và d.t nn np 
cho sr hot dng cüa Ban T6 chüc Trung ucrng; gop ph&n xây drng và hoàn thin 
durng l&, chinh sách Cong tác t chirc - can b cüa Dãng. VOi vai trO chi dao 
trrc tip eüa Dng clii, Dâng ta cia phát trin dugc di ngü can b có phm chit 
và nang lirc, có h thng CCI sO Dáng vLtng manh  0 các c.p, ngàn.h, dja phuo'ng 
vOl CCI ch hoat dng ngày cãng tin b. Di vOi cong tác t chüc, dng clii 
Lê Vn Lucing luôn kiên nhn, ti nil, có trách nhim cao d6i vOl sinh mng chInh 
trj ciXa can bO dãng viên. Dng clii luOn chü trçng tOi cong tác bâo v chinh trj 
ni b cüa Dãng; du tranh khôn khoan nhuqng di v0i cal sai; gn gai qu.n 

chóng, giüp dc ding clii mInh tin b. Dng clii cia luôn di sat cci sO, dc bit chü 
trc)ng clii di.o thçrc hin drnmg li, chinh sach can b ciXa Dàng. 

Trên cuoiig vj 10 nm lim BI thu Thnh iXy Ha Ni (giaidon 1976 - 1986), 
dng clii Lê Vn Lucing cia cfing tp th Thànhüy 1nh d.o Dãng b và nhãn dan 

Thu do dat  duic nhiu thành tIch quan trçng hen m9i mt cong tác: chfnh tn, kinh 

th, van boa - xä hi, giao dic, di ngoi, quc phông - an ninh, khoa hçc - 1c 
thi4t.. trO thành dim sang d các dja phucing trong câ nuO'c hçc tip, noi theo. 

Dng clii Lê V Lucing luôn nêu cao tm gucing trpn d0i phn d.0 vi sr 
nghip each mng ciXa Dãng. Dii 0 cucing vi cOng tác nào, Dông chi dêu hoàn 
thành xu.t s&c nhiêm vi duçic giao, luOn trung thanh, tn tiiy vOl Dãng, vOl To 
quc, ht lông, h& sue phiing sir cách mng, phiic vii Nhan dan. O ding clii 

Lê V Luong cO cái "tm" cCta mt nguOi 1m cong tác th chirc - can b cüa Dang 

và có cái "tmnh" trong each trng xCr vOl mcii nguO'i, yêu thixo'ng can bO,  gn gffi vOl 

qun cháng, vi sv tin b ciXa dng clii cüa mInh. 
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3. Bong chi Lê Van Liroiig — nhà Iãnh do có nhân cách cao dçp, trong 
sang, sng có finh, có nghia vó'i ding chi, dng bào, ngirM h9c trô xut sac cüa 
Chü tjch Hil ChI Minh 

Ta'm guvng sang v lông yêu nwó'c thu'ang dan, suit dài phân dá'u hy sinh vi 
dc lap, t do cüa T quc, vi hgnh phic cza N/ian dan 

Lông yêu nuó'c, thurcing dan là yu th quan tr9ng trong hành trang cüa dàng 
clii Lê Vn Lung, khi quy& djnh di theo con duông cách mng cüa th h di trtrâc 
(trong thai kr 1930 - 1945), Dng clii dã viiçrt qua nhiu gian lao, thir thách d hoàn 
thành xut s.c mci n1iim vi dirçic Dàng, Nhân dan giao phó (15 nm  rèn luyn, d.0 
tranh trong lao tà d quc, nhiu ln chin du cMng li ké thñ tan bto). 

Nhffiig nm  tháng chng thçrc dan Pháp và d quc M xm  lixçic, ri trong 
thi kST xây drng chü nghia xã hi & min Bc, dng chI Lê Vn Lrnmg duçic phân 
cong dam nhn các ciwng vi; länh do cao cp cüa Dãng và Nhà rnró'c, phii trách 
các lThh vçrc, nhix: cong tác vn phông, t chirc, nii VIi, cong tác tur tu&ng, giáo diic 
1 lun chinh tri;, báo clii, xut bàn. Di i Mt cü cuoiig vi; cong tác nào, Dng clii 
c'Cng nêu guong sang v lông tn tçiy, trung thành, c.n, kim, liêm, chInh, khiêm 
tn, giãn di; và trung thiic, luôn d.t lcii Ich each mng len tnthc ht và trên ht. 
Cuc dôi hoat  dng each mng trong sang cüa Dng elil gn lin vó'i sir nghip 
chung eña toàn Dãng, toàn dan. 

Luôn neu cao tinh than trách nhiçAm  trithc Dáng và dan t5c, giil'vrrng thr'rc 
td chvc /g lu nghiêm chin/i chá'p hành chi thj, nghj quylt cia Dáng 

Là mt nhà chfnh tn, di.rçic rèn luyn và trix&ng thành trong du tranh each 
mng, trong lao tà d quc, có th lam vic và hot dng trên nhiu 1Thhviic khác 
nhau, dng clii Lê Vn Luang luôn luôn chp hành siI phãn công, di&u dng cia 
Dãng, luôn lim  vic ht src minh trên tinh thn tr giác, tn tiiy, có trách nhim 
trixâc Dãng và ln  tc. Vói Dng clii Mt cr vic gi có lçii cho dan, cho nuóe, cho 
Dàng thii sn sang nhn và hoàn thanh vói kt qua t& nht. 

F P F A ' A A t A , Trong qua tnnh cai cach rupng dat va chrnh  don to chi.rc, dong clii. Le Van Luo'ng 
langui tIch cIc di xung ca s& nm tInh  hinh,xác minh nhftng sai lmd báo cáo 
vm Chu tch Ho Chi Mmh va Trung uong Dang, giup Trung uong de ra nhung 
binpháp sira sai. 

Gu'oiig mu trong cong tac, gián d/ trong 161 s6ng, gn gui, hôa.mInh v01 

ding bào, dng c/il 

Dng. clii Lê Vn Lucing có li sng hôa dng, gn gui vói mci ngthi. Trài 
qua qua trInh hot dng each mng sOi ni và nhit huyt, qua nhfing nm tháng 
rèn luyn trong lao tü d quc, nhCtng nm  tháng lam vic ben crih  Chü tjch 
H CM Minh, nhãn each cXa dng clii Lê Van Luang ducic bc l mt cách rô net 



8 

"là mt nguri hen djnh, tn tiiy, kIn dáo, cn than,  trm tTnh nhung di vào ni tam 
mpi ngu?ñ vi tinh cñm  chân thành". 

Là inOt  ngu?ii luôn nêu cao thi±c trách nhim, su& dô'i h& lông, h& sirc, tn 
tiiy phtng sçr T qu6c, phyc vi Nhãn dan, không màng danh lcii bàn than. Su& 
nhi3ng nm tháng ho.t dng each mtng khó khän, gian kh hay trên bt cü cilo'ng vj, 
cong tác nào, Dng clii luôn ctuçrc sir che châ, di'im  bce, tin yêu cüa dng bào, dng 
clii, d li rnt hinh ành dçp v ngixèd cong san chân chlnh trong lông mpi ngixôi. 

Cuc diii và sir nghip cüa dng clii Lê Van Lrnmg da d li nhftng tinh ckm  
t& dçp trong lông dng clil, dng nghip và qun chiing Nhãn dan. Khi nhc dn 
Dng clii, mci ngithi du ngh ngay dn mt ngui cong san kiên cu&ng, dfng 
cam, chân thçrc, mOt  can b lnh dto xut sc cüa Dãng, ngu?ii dng clii mu mçrc, 
d.o d(rc each mng trong sang, clii cong vO tu, mt ngithi con m t(i cüa dan tc 

VietNam. 

K nim 110 nm Ngày sinh dng clii Lê Van Luang trong b6i cành toàn 
Dãng, toàn dan và toàn quân ta dang n 1irc vuçit qua khó khn, thách thirc do tác 
dng tiêu cçrc cña di dch Covid-19; thich ing an toàn, linh ho.t, kim soát hiu 
qua và tmg brn9c phyc hi, duy trI các hoat dng kinh t, n dnh  xã hi, din sng 
Nhãn dan. Thành kInh, ttthng nhâ và fri an cOng lao, dóng 'gop cüa ding clii 
Lê Vn Lucing và các ding clii lath dao  tin bi tiêu biu ciia Dàng, chi'ing ta 
nguyen ra sirc thi dua hçc tap, lao dng, cOng tác và chin d.u, gop phn thrc liin 
th&ig lcii Nghj quy& D.i hi di biu toàn quc 1n thu XIII eiia Dãng. 

BAN rUYEN GJAo TRUNG ING - TINEL UY FLUNG YEN 
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