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BONG Cut TONG B! rfflUJ  NGUYEN VAN GO' (09/7/1912-09/7/2022) 
(Ban hành kern theo Hwóig dn s6'i4-HD/BTGTW ngày tháng 5 nám 2022 ca 

Ban Tuyên giáo Trung wong,) 

I.. Khái lu'qc tiêu sfr và qua trInh hot dng cách mng cüa dng chI 
Nguyn Van Cfr 

Dng chi Nguyn Van Cr sirth ngày 09/7/19 12 trong mt gia dInh nhà nho 
nghèo, có truyn thêng khoa bang & lang Ph Khê, xã Phü Khê, huyn Tr Scm, nay 
là phumg Phü Khê, thành ph Tr Scm, tinh Bc NinE, là hu du d&i thir 17 cüa dai 
thi hào - danh nhân van hoá th gi&i Nguyn Trai. 

Nàm 1927, Dng cliI tham gia t chirc Hi Vit Nam Cách m.ng Thanh niên; 
näm 1928, tham gia vào các phong trào 4n dng qu.n ch'Ctng dung len dâu tranh 
ch6ng sv áp büc hoc 1t cüa d quc và be lü tay sai. VI nhUng hot dng nay, Dng 
clii b dui hçc giUa khóa. 

CuM n.m 1928, thirc hiên chü tnrcmg "vô san hóa" cüa K' b Thanh niên Bàc 
Kr, ttng chI Nguyn Van Cir (lüc nay 1y ten là Phüng) ra mô Yang Danh lam phu 
cué,c than d vera rèn 1uyn, vira thâm nh.p trong phong trào cong nhân, giác ng 
cong riliân. Tháng 6/1929, E)Ong throng Cong  sari Dãng ra d&i, Dông chI tr& thành 
dãng viên cüa Dãng và dugc phan cong ph trách các clii b & C.m Phà, Ci'ra Ong. 

Sau khi Dàng Cong  san Vit Nam ra d&i (tháng 2/193 0), Dng chI di.rgc cir là 
BI thu dc khu Hon Gai - Uông BI. Dng chI dã lanE do phong trào cách mng a 
yang mO phát trin m.nh m; trrc tip t chüc và clii d.o cong nhãn toãn vüng mO 
dâu tranh nhân ngày Quc t lao dng 1/5/193 0, ci do büa lim duqc c.m trên dinh 
rnii Bài Thci (Hob Gai), thj tr.n Cam Phà và nhiu ncii khác. 

Tháng 02/1 931, trên du?mg di cong tác tü Cm Phà v HOn Gai, Dông chI bj 
thrc dan Pháp b&t, &ra v giam & nha tii Hóa LO; bj k& an tà kh sal và bj dày di 
Con Dâo. 

Nàm 1936, tru&c áp 1rc cUa các cuc du tranh mn1i me cüa Nhân dan ta và 
phong trào M.t trn nhân dan Pháp, dng clii Nguyn Van C và mt s tü chinE trj 
Con Dào ducic tra t1r do. Dng clii v Ha Ni, tim b.t lien lc vói th chüc sang, 1p 
ra Uy ban sang kiên, có vai trO nhu Xir üy lam thai Bàc Ks'. Tai  Hi nghj Trung 
hong Dãng tháng 9/193 7, DOng chI dugc b.0 vào Ban Chip hành Trung ucmg Dang 
và dixgc cu vào Ban Thu&ng vi Trung ung Dãng Cong  san DOng Ducmg. 

Tháng 3/193 8, t.i Hi ngh Ban Chip hành Trung ucmg Dãng, Dng chI dugc 
bâu lam Tong BI thu cüa Dãng; tháng 7/1939, Ding chi vi& tác phrn "Tr chi trich" 
dê dâu tranh tu phé bInh và phê bmnh trong Dáng, ch.n chinh nhChig ti' tu&ng loch 
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1c, sai trái, thirc hin don kt, thông nhât trong toàn Dãng. Tháng 9/1939, Chiên 
tranh the giOi th'r hai bng n& Dng chI dâ clii do dua f)àng rut vào hot dng bI 
m.t và tIch cue chu.n bj cho vic chuyn hix&ng clii do each mng. Tháng 11/1939, 
trên cucing vj Tng BI th.r cüa Dâng, Dng clii triu tp và chü fri Hi nghj Trung 
uong lan thu 6 ti Ba Dim (Gia Djnh), quyt dnh vic thay dM chin hrccc cách 
mng và thanh lap M.t trn thng nh.t dan tc phan d Dông Duo'ng thay cho Mt 
trn Dthi chü thng nhât Dông Duong. 

Giüa 1iic phong trào each mng cüa dan tc dang burc vào thô'i k' mâi, ngày 
18/1/1940, dng chI Nguyn Van Cr bj djch bt tai  dtthng Nguyen Tn Nghiêm, 
thành ph Sài Gôn. 

Ngày 23/11/1940, sau khi kh&i nghia Nam K' bñng n& thirc dan Pháp khép 
dông clii Nguyn Van Cr vào ti dã tháo ra "Nghj quy& thành l.p M.t trn Thng 
nht dan tc phan d Dông Ducing", "Ch'ii tnrclng b.o dng", là nguii có trách nhim 
tinh th.n trong cuôc Kh&i nghia Nam K' và k& an tCr hInh Dông chf. Ngày 
28/8/194 1, Dng chI anh dung hy sinh ti trumg bn Nga Ba Giông, xã Ba Diem, 
huyn Hoc Môn, thành ph Sài Gôn. 

Vâi 29 tuèd d?j,hcin 13 namtham gia cáchmng,7 nambj giam cam trong 
nhà tü d quc, hcin hai näm lam Tng BI thu cüa Dang, Tng BI thu Nguyn Van 
Cir dã có nhthig cng hin to iOn cho sir nghip each mng cUa Dãng và dan tc ta. 

II. Nhfrng cng hiên to 1&n cila dng chI Nguyn Van Cir vOi si nghip 
•cách ming cüa Bang và dan tc 

1. Tong Bi' thw Nguyen Van Cit vol sr thay di chiln lzrçrc, 4w ra bzthc 
ngot quan trpng cta cách mçlng Vit Nam 

Khi nguy ca chin tranh th giOi dang dn gn, nhan  thy tInh hIuh quc t 
dang Co nhttng chuyn bin bt igi cho cách mng, Tng BI thu Nguyn Van Cr dã 
sOm dt vn d thay di chin lugc cña Dãng. Dàng clii dã vit mt s bài dàng trên 
báo Dn chng nhu: "Chung quanh v.n d Nht chim Hài Nam"; "Cüng ông 
Nguyn Van Sam, chü nhim báo Tr do"... Trong các bài báo do, Dông chI da phân 
tIch tInh hinh, vch rö nguy cci chin tranh phát x.It 0 châu A và Dông Ducing, dng 
thd kêu goi nhân dan dy mnh d.0 tranh hcm nüa d chng chiên tranh xâm lugc 
cüa chünghTa phát xIt. Du tháng 9/1939, dng chi Nguyn van Cu triu t.p và chü 
trI Hi nghj mO rng Xü uy BC Ks', ph bin tInh hmnh và quyt djnh rut mt s can 
b vào ho?t dng bI mat, phan cong mt s can b Xr üy và thành üy Ha Ni di xay 
dirng can cir 0 các dja bàn chin hrgc, chuk bj cci sO cho cuc dâu tranh v(i trang 
khi có diu kiên. 

Ngày 6/11/1939, hai tháng sau khi Chin tranh th gi0i thu hai bang n& Tng 
BI thu Nguyn VánCir triu tp Hi nghj ln thu 6 Ban Chap hàrth Trung uong 
Dâng tai  Ba Dim (Hoc Môn, Gia Djnh), dã phthi tIch sâu sc tInh cht chiên tranh 
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th giói thir hai, nhüng chinh sách cüa d quc Pháp, thai d các giai cp, t.ng lap 
xa hi và vch ra dthng 1i chInh tn. cüa each mng Vit Nam tru&c tmnh hinh mOi. 
Hi nghj nhn djnh: chin tranh s gieo dau thuong cho nhân lo.i, nhung cuôi cng 
sir nghip cách mng ciia nhân dan th giói s chin thng chü nghia phát xIt; lüc 
nay & Vit Nam và Dông Duong, sir thng trj cüa d quc Pháp dã tr thành mt ch 
d phát xit thuc dja, thôa hip du hang phát xIt Nh.t. Do do, giài phóng dan tc 
khói ách d quéc, dü là Pháp hay Nht, tth thành nhim vi cap bach nhât Va là m11c 
tiêu chiên lugc truóc mt cüa each mng Vit Nam. 

Trên ca si thng nh.t nhttng nhn djnh và xác djnh nhim v chin lixcic trong 
giai do.n each mng rni, Hi ngh chü trucing tp trung mci 1c hrçing cüa dan tc 
vào nhim vii chü yu là chng d quc và ách thng trj cüa phát xIt thuc dja, Dâng 
sê tin hành thành 1p M.t trn thérng nht dan tc phthn d Dông Ducmg thay cho 
M.t trn dan chü không cOn thIch hçp n[ta. KhAu hiu rung d.t v tay dan cay lüc 
nay tm gác. l?.i,  chInh sách d ra là clii tch thu rung dt cüa d quc và nhtrng dja 
chü phàn bi quyn.lGi cüa dan tc. Kh.0 hiu thành 1p chInih quyên Xô viêtcông 
nông birth ducic thay th bng thành 1.p chinh quyn dan chü cong hOa. Dê phü hcp 
vói tInh ch.t cuôc du tranh each mng trong giai do.n mdi, phucmg pháp each mang 
ci3.ng chuyn hr d.0 tranh diOi quyn dn sinh dan chü sang dâu tranh trtrc tiêp danh 
dè, chInh quyn cña d quc và tay sai, hr ho?.t dng hcp pháp và nira hçip pháp sang 
hot dng bI mt và khônghcrp pháp, chu bi. diu kin d tin tói khOi nghia vu trang. 

Quy& djnh thay di chin lixc và thay di phiicing pháp each mng trong tmnh 
hmnh mi ci'la Hi nghi Trung ucrng 6 là r.t dCing d.n, sang su&, th hin ti.x duy chInh 
tn nhay ben, närg lire sang to l&n cüa Ban Chp hành Trung ucrng Dàng, dCrng dâu 
là dng chI Tng BI thu Nguyn Van Cr. TInh kjp thOi và diing dan v chü tr'Lrcmg 
thay di chin luçic cüa Hi nghj Trung uong 6 (11/1939) dã duçic Trung ucing Dáng 
kh.ng djnh t?i  Hi ngh Ban Chp hành Trung uoiig 1n thu 7 (11/1940) và b sung, 
hoàn thin tai  Hi ngh Trung uoiig 8 (5/1941). N1i. do, phong trào each mng Vit 
Nam cO buâc phát trin miii mnh me, tin tói giành thang igi y.é yang trong cuc 
Cách mng Tháng Tm  1945. 

2. Tong Bi thw Nguyen Van Cu' - N/ia 1j 1iin xuât sc cüa Dâng 

Dng clii Nguyn Van Cu là ngithi có khà nàng l 1u.n sâu s.c và uyên bac. 
Dui sir lãnh dao  cüa D&ig chi, các vn d l lun và thrc tiên dugc giâi quyêt mt 
each sang tao, nhu.n nhuyn, phü hçrp vd quy lu.t v.n dng khách quan. 

sang kin thành 1p  M.t trin dan chü thng nht Dông Duong dã cho th.y Dng 
chI là nguôi nm vüng chñ nghia Mác-Lênin và quan dim chi do ci:ia Di hi VII 
Quc t Cong san. Tr s1r phân tIch khoa hçc, Tng BI thu Nguyn Van C1r và Dang ta 
quy& djnh không áp dçing mô hinh Mt trn binh dan (kiu Pháp), cfirig không rp 
khuôn mô hInh M.t trn dan tc phàn d (cüa Trung Quc) ma thành l.p M.t trn d.n 
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chü thng nhk Clii có nhir vây m&i vira doàn k& di.rcic giai cap cong nhân, nông dan; 
vt'ra thu hut dixac ti-I thüc và các lirc luçmg theo xu hii&ng cài each dan chü khác. 

D lam rô và thing nht trong toàn Dàng v quan diem nêu trên, dng chI 
Nguyn Van Cu dã vi& tác phm "Các quyn tr do dan chü vth nhãn dan Dông 
Ducing". Trong tác phm nay, Dng clii dã dira ra và giái thich nhüng khái nim và 
phm trü mang tIrth l2 lun nhtr: "Th nào gçi là tr do dan chü", "T do dan chü vâi 
d toe", "Tn do dan chü vâi giai c.p t'r san", "Tr do dan chü vd giai cap vô san"... 
Tir vic trá l&i nhi:tng câu hói do, Dng clil k& 1un: "Xü Dông Dircnig hang th k 
a dui ch d phong kin, ri k dn ch d thuc dja áp büc. Chánh sách thuc da 
câu kt vâi tan tich phong kin d thng trj xir f)ông Dirong, nên clii d xü nay 
chua drnyc hithng cái mui ti.r do dan chü cüa hindi... Vy nhan dan Dông Throng 
mun có hu&ng các quyn tir do y, lë tht nhiên phãi trài qua tranh du". Dng clii 
ciTing chi ra hInh thuc du tranh: "Can cü theo nhirng tInh hInh c11 the do, chung ta 
có th dung phirang pháp du tranh có tInh cht hôa birth - là chinh sách 1p m.t trn 
d chü théng nhCrt E)Ong Duang d thçrc hin nhCtng yêu c.0 y2•  Tác phâm "Các 
quyn tr do dan chü v&i nhân dan DOng Dnro'ng" dä lun giài dirge nhüng v.n d l 
lu.n co bàn, trên co s& do Dâng ta dna ra nhüng quyk sách chin lirgc, sách luçc 
trong phong trào cách rnng-dan chü.-- - 

Nàm 1939, tru&c nguy co chü nghia phát xIt và Chin tranh th giai thir hai 
dang dn g.n, chinh quyn thirc dan Pháp & Dông Dizmig lam le trà m.t dan áp 
phong trào cách mng, nhtmg phn ti.r thr&kIt già danh cách m.ng cüng ra s1rc chng 
phá Dàng; trén cucmg vj Tng BI thu, dng clii Nguyn Van Ci'r dã tin hành mt 
cuc d.0 tranh sâu rng trén m.t trn 1 1un. Ben cnh vic vch rö chân tLrOng cüa 
bon thr&kIt vri giçng diu cách m.ng du lui cüa cháng, Dng chI dã clii ra nguyen 
tc lien hip gitta Dâng Cong san v&i các dãng khác phái: "Sir lien h phài có nguyen 
tic, chu không phãi lien hiêp vai cà bgn phãn dung, b9n khiêu khIch tèrtkIt, tay 
charm phát xIt"3; và di vâi b9n nay: "không th có thOa hip nào, nhirgng b nào. 
Phài ding mpi each d lt m.t n chüng lam tay sai cho chü nghia phát xIt, phái tiêu 
diet chüng v chinh trj"4. 

Trên phi.rang din d.0 tranh cfmg c ni b, tháng 6/193 9, vó'i but danh TrI 
Cithng, Tng Bi thu Nguyn Van Cu dâ vit và cho in cun "Tir chi trIch", dóng 
gop quan trQng vào cOng tác xây dmg E)âng v chinh trj, tn tnthng và ti chuc. Lan 

du tiên a Vit Nam, mt Tng BI thu cüa Dàng dã vit: "Nhfrng ngmrai cong san có 

'Nguyen Van Cf- - Nhà lânh dgo xudt sc cüa Dãng vã cOch mgng Vit Nam, Nxb. Chinh frj quôc 
gia, Ha Ni, 2002, tr.669. 
2 Nguyên Van Cft - Nhà lãnh ã'ao xuôt  sä'c cza Dáng và cách mçzng Vit Nam, Sdd, tr. 670. 

Báo dan chng s 42, ngày 7/1/1939. 
Dãng Cong san Vit Nam: Van 1dn Dáng toàn tap,  Nxb. Chinh tn quc gia, Ha Ni, 2000, tap 

6, tr. 507, 508 
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bn phn nói sv th.t vói qun ch(ing, dn dithng cho qu.n chimg chi không phài 
theo duôi hay phinh ho"5. Dng clii nhn mnh, dii có sai lm, có th.t bi cUng "phài 
có can dam m& to m.t ra nhmn sr th.t". Phé phán nhflng khuynh huâng thiên tá ho.c 
thiên hüu cüa mt s can hO,  dãng vien, Tng BI thu Nguyn Van Cir yêu câu Dãng 
phài "Cong khai, mnh d?n,  thành thrc vch nhUng nh.m li cUa minh ma tIm 
phixong châm si:ra di, chng nhUng xu huó'ng hoat du thóa hip, nhu the không 
phâi lam yu Dãng ma là lam cho Dãng dixgc thing nht, manh  m"6. 

Tác phm "Tir clii trIch" th hiên tInh mmli triit trong lit duy chInh trj ci:ia mOt 
lãnh tii tré tuOi có chiêu sâu trong tu duy; phãn ánh slr sang sut cña mOt  tài näng li 
lc, du .n dc bit cüa mOt  nguii cong san dii mói chi dugc h9c t.p 1 1u chü yêu 
trong lao tü d quéc, nhirng b.ng nhttng hot dng thirc tin cüa mInh dâ khái quát 
duçic nhQng v&i d l .luân cách mang ht süc sâu sc, mang tinh thai dai  va con 
nguyen giá tr cho dn ngày nay. Day cQng là sir dóng gop vô cing to l&n cüa Dáng 
ta trong viêc lam giau han kho tang l lun cüa chü nghia Mác-Lênin lit s1r dc két 
thrc t cüa phong trào each mng Vit•Nam. 

3. Dng chiNguyn Van Cii' - Tm gwc'ng sang ngô'i v itzo dá'c cách mçzng 

Dng cM Nguyn Van Cu dä cng hin tr9n dOi mInh cho si,r nghip each 
mng, cho l ttthng cao dp cüa f)ng và Nhân d ta. Toàn bO cuOc di hoat dng 
cách mang cüa Dng cM là mOt  tm gucmg m.0 mvc  v ph.m chat cao qu cüa 
nguri cong san. 

Tru&c hk, phm cht cao qu y th hin & tinh thn say sua h9c tap, rèn 
luyn và yuan len không ngrng. T inc bt du hot dng each mng cho dn khi bi. 
thirc dan Pháp xir b.n, dü chua ducic h9c i trung lap i lun nào nhung bang nim 
tin vâ nghj 11rc, Dng clii dã trang bj cho mmli nhng hiu bi& sâu rng v khoa h9c 
chInh tr và tr& thành lãnh tii cao nh.t cüa Bang. 

Không quàn ng.i gian kh& him nguy, thông qua thrc tin du tranh d rèn 
luyn, dng ciii Nguyn Van Cfx dã k& hqp nhu.n nhuyn giia th±c t phong phii. vOi 
l luãn khoa h9c, giái quy& diing dn nhftng yêu cu cüa cách mg d ra, nhât là trong 
nhüng hoân cânh khn trixang, phüc tap. Trong cuOc  vn dng dan chñ 1936-1939, 
Bang ta gp nhiu tr& 1irc, khO khan: ké thi luôn tIm each dan áp, b9n ttyrôtkit khiêu 
khIch, phá hoi, mOt  s can bO, dang viên cüa Bang hOc 10 nhng khuynh huóng sal 
lam "tá" khuynh, hüu khuynh trong chin luge, sách higc, 1ch lc trong nhn thirc. 
Nhung dixi s1r lãnh d.o c'i:ia Bang, Nhân dthi. ta d doàn k&, to nên mOt  cao trào cách 
mng sôi nôi v&i hang triu qu.n chi'ing tham gia; d.t tin d cho cách mng Vit Nam 
buOc vào giai do?n phát trin mói - cao trào vn dng giâi phOng dn tOc.  Thành cong 
do có cng hen to l&n v trI tue, tam huyt cüa Tong BI thu Nguyn V Cr. 

Dãng Cong  san Vit Nam: Van kin Dâng toàn tap, Sdd, tp 6, tr.644 
6 Dàng Cong san Vit Nam: Van kin Dãng toàn t4p, Sdd, tp 6, tr.624 
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Không chi là t.m guxng sang v tinh th.n tr h9c t.p, rèn 1uyn trong thirc 
tin, dng clii can là hinh ãnh tiêu biu cüa ngui can bO cách mng lien h, g.n bó 
máu thjt vth qu.n chcing. B.t a dâu, séng gitta nhttng ngithi phu mó, hay bà con 
nông dan v1ng niit vithn Nam B, khi di "vô san hóa", khi mâi là dáng viên, hay 
lüc dã gitt clro'ng vj, Tng BI thu, dng dii Nguyn V Ctr luôn.gucrng mu trong 
cuc song; gn gui, tin ti.râng a qun chñng; có khà nàng tp hgp, doàn kt, dng 
viên qun chth-ig tham gia cách mng. Dng clii cting luôn nêu cao tinh thn bâo v 
Dãng, bão v khi doàn k& thng nh.t trong Dãng, phát huy tir phê bInh và phê bInh 
d xây drng Dãng vUng mnh, gitt vftng vai trô tiên phong cüa Dáng, lam cho Dang 
thng nhât v tii tuOng, tè, chirc và hãnh dng. 

Truóc ké thu và nMng phn tr phàn dng, Dng chI luôn kiên quy& d.utranh 
khOng khoan nhugng. Bj gi.c b.t, qua nhiu trn don roi, tra t.n dâ man cüa ké thü; 
m.c dü th trng không duçic khOe, bnh s& ret bin.clthng ngày càng nng, nhung 
Dng chi vn tO rO khI ti&, nêu cao tinh thn kiên trung. Hlnh ãnh Dng chI hen 
ngang, lLn lit bi.róc ra pháp tnrông cOng vâi nhiu can b lãnh dao  khác cOa Dàng 
dã trO thanh t.m gucing l&n v thai d b.t khu.t tru&c ké thO và khi phách can tru&ng 
cOa nguO'i cong san. 

Khi thrçichOi vi-saoTrung ucrng bu dng chINguyn Vãn Ctt lam Tong BI 
thu khi Dng clii clii vtra 26 tui, It tui han nhiu so vâi các dng clii khác, dng clii 
Lé Du.n trà lO'i: Bi ding clii Nguyn Van CO là mt trI tu lôi lac cOa Dãng, rat são 
são và nhy ben v& chInh trj, lai Co khà näng doàn k&, thuy& phiic anh em, là mt 
nguôi cong san có ph.m chit dao  düc r.t trong sang, dugc mcii nguai kInh phc7. 

Tuy tui diii và sir nghip ng.n ngOi nhimg dtng clii Nguyn Van CO dã d 

lai cho Dãng và dan toe ta mt thm guang sang ngOi v dao  düc cách mng; ye lông 
tin mãnh 1it O l tirang cách mng cao dçp, tlnh thuang yêu, qu men giai cp cong 
nhân và Nhân dan lao dng; sng gian dj, chan hOa cOng vai Nhãn dan, vi Nhân dan. 

ifi. Hçc tp quan dim ti1 phê bInh và phê bInh cOn &)ng chI Nguyn Van 
Cir trong tác phâm "Tir chi trIch" 

Trong han 35 nàm thc hin cOng cuc d& mói, nuâc ta dã dat  du?c nhUng 
thành tim to l&n, có nghia lich sO, phát trin manh  me, toàn din; dd sang than 
d cã v 4t ch.t và tinh thn duqc cãi thin rO ret. D.t nuâc ta chi.ra bao gRi có 
dirgc ca d, tiêm 1irc, vj th và uy tIn qu& t thu ngày nay. Bi.rac vào giai do?n phát 
trin m&i, ben cnh nhttng th&i co, thun igi, dt nu&c ta tip tiic phãi déd m.t vói 
nhiu khó khãn, thách thOc, bé,n nguy ca ma Dãng dã clii ra vn dang hin httu, có 
m.t con gay g&t han; tInh trng suy thoái v tu tixang chInh trj, do d(rc, 1i sng, 
"tr din bin", "tçr chuyti hóa" con din bin phOc tap. 

' Vin nghiên cfru HO ChI Minh và các lânh tii cüa Dãng: Nguyln Van Cft - ,n5t Tang BI tint tài 

nang cia Dáng, Nxb ChInh trj quôc gia, Ha Ni, 1997, tr. 13. 
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K' nim 110 nàm Ngày sinh Tng Bi thu Nguyn Vn Cr trong bed crth ton 
Dàng dang n lrc thc bin ted các Nghi quy& Trung uong 4 khóa XI, XII và Kêt 
luân s 21-KL/TW cüa Hôi nghi Ban Ch.p hành Trung ucing Dàng lan thu tix khóa 
XIII v xay dung, chinh dn Dáng và h thng chInh trj, kiên quyêt ngàn ch.n, day 
lñi, xir 1 nghiêm can bô, dáng viên suy thoái v tu tithng, chInh trj, do düc, led sing, 
biu hin "tix din bi&i", "tir chuyn hóa"; gn vth thirc hin Ked 1un s 01-KL/TW 
ngày 18/5/2021 ci:ia B ChInh trj khóa XIII v tiêp tVc  thrc hin CM th so 05-CT/TW 
ngày 15/5/2016 cüa Bô Chlnh tn khóa XII v dy manh hoc t.p và lam theo tu tithng, 
do dirc, phong each H CM Minh. Day là djp d cháng ta hçc tp tm guang dao  thc 
each mang sang ngài cüa dng chI Tng Bi thu Nguyn van C, do là, không nginig 
nâng cao d.o dirc cách mng, luôn có nim tin math 1it vào 1 tLr&ng cách mng cao 
dp, yeu thucmg, gn gui, hôa mhih v&i giai c.p cong nhân và than dan lao dng; 
không quàn ngi gian kh, him nguy, n lrc h9c t.p, rèn luyn, nêu cao tinh than 
bào v Dâng, bâo v iched doan ked, thng nh.t trong Dãng, phát huy vai trà tiên phong 
cüa Dãng. 

Thành kinh và tn an cong lao, dóng gop cia dng chI Tng BI thu Nguyen 
Van Ci'r ded vâi sr nghiêp cách mng Vit Nam; mi cp üy, to chirc dàng, can b, 
dàng viên cn tip tiic h9c tap, vn dung tinh th.n, liT ti.thng ttr phê bmnh và phê binh 
nêu trong tác ph.m "Tir chi trIch" gop phn xây dimg, chinh dn Dàng toàn din ye 

chInh trj, tu tu&ng, dao  duc, led sng, t chüc và can b. Do là: 

"Ching taphái hilt nhIn nhn nhth'ig khuylt dié'm v chi quan ma chIrth ching 
ta gay ra, chng ta phái hoàn toàn chju trách nhim ". 

"...Khóngphái dçt cá nhán mInh len trên £)áng, dem kiln riêng - dli cho ding 

- dli chQi vái Dáng, yin vào m5t vài khuylt dilm ma mgt st Dthng, phá hoçzi ánh 
hwóng cza Dáng, gieo mó'i hoài nghi, 15n x5n trong qucn ching, gay mcm phái chia 
rê trong hang ngi Dáng". 

"Phái cin lam cho các a'áng viên giác ng, rö rang và ddy di trách nhim 
cza ,nInh, hilt xoayphiwng hicóig trong nhli'ng hoàn canh khó khán, nghiêm trçng, 
biêt tc chi trIch ding và kjp th&i nhI?ng khuylt diê'm, Sal lcm... ".. 

"Thông nhlt tic tzthng, thIng nhá't hành dng 

BAN ThYEN GIAo '1RUNG UGNG 


