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TUYEN TRUYEN K NTM 110 NAM NGAY sixii 

BONG CHI CilU TJCH HQI BONG NRA NTT(1C VO CHI CONG 
(07/8/1912-07/8/2022') 

I. Khái hrçrc tiu sfr và qua trinh hoit dng each mng ciia 1ng chI 
Vö ChI Cong 

Dng clif Vô Clil Công, ten khai sinh là Vö Toãn, sinh ngây 07/8/19 12 trong 

mt gia dinh giàu truyn th&ig yêu nuâc và du tranh each mn.g, ti lang Khuong 

M5, thng Phii Qu, phü Tam Kr, nay thuc xà Tam Xuãn 1, huyn Niii Thành, 

tinh Quãng Nam. Than phii là Ong Vö Duong, mt nhà nho yêu mthc, mt clang 
viên CQng san ctuqc Bang, Nhà nithc truy tng danh hiu 1it sT. Than mu là bà 

Nguyn Thj Than, mt nguôi nông dan thun phác, don hu, ing h cách mng 
nhitthành. 

Ngu&i thanh niên Vô CM Cong si giác ng each mng và hot dng 

phong trào thanh then a c s& tr nm 1930; tháng 5/193 5, duge k& np vào Bang 

Cong san Bong Dixcrng (nay là Bang Cong  sãii Vit Nam). 

Nãrn 1936, Bng clii lam BI thu Clii b ghép (met s x thuc huyn Tam 
Ks'); tháng 1/1940, 1am BI thu Phü ur Tam K' tlnh Quang Nam - EM Nthig; tháng 

3/1940, 1am BI thu Tinh u lthn th&i tinh Quâng Nam - Ba Nng. Nm 1941, Dng 
cM dixcic cir vào Xü fly Trun KS',  phi trách các tinh tir Quãng Nam - Ba N.ng dn 
Phfl Yen; näm 1942, ducrc phãn Cong vào gay dirng cci s& t.i các tinh vtXng Nam 

Trung B. 

Nm 1943, Dng cM bj djch Mt, kt an tà chung than, sau do giâm xung 25 

nm tfl, giam & nhà lao Hi An, sau bj dày di nhà tü BuOn Ma Thut Tháng 3/1945, 
X , .L A Bong clii dirge ra tu, tra ye Quang Nam, tiep tic ho.t d9ng each mng, lam Tnrang 

ban Khâi nghia tinh, chi huy euàp chinh quyn & Quãng Nam - Ba Nng. 

Sau Tng kh&i nghTa tháng Tam nthn 1945 thãnh công, Bng clii là fly viên 

Uy ban Nhan dan each mng lam thôi, lam Tru&ng ty Tu pháp tinh Quâng Nam - 
Ba Nng, Chmnh trj viên Trung doàn 93; nm 1946, 1am Phó ban T chirc can b và 
lam Thanh tra Quân khu V; nni 1950, lam BI thu Ban can sr BOng - B.c Mien, 
Khu u5' viên Khu V; näm 1952, 1am BI thu Tinh uS' Quãng Namn - Ba Nng. 

N.m 1954, Bng clii duçicphãn cong lam Boãn u5r viên câi each rung dt & 

khu Vit B.c; gifa thang 9/1954, dirge ci'r lam Phó BI thu Lien Khu fly Khu V; 
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nm 1958, 1am Bi thu Lien Khu üy Khu V. Tháng 9 nm 1960, tti Dai hOi di biu 

toàn qu1c 1nthi.r III cüa Dng, E)àng chfduqc bu 1àmU' viên Ban Chip hãnh 

Trung uong Dàng; nm 1961, 1am Phó BI thu Trung ucing Ciic min Nam. Tháng 
3/1962, tü Di hi Mt trn Dan tc giài phóng min Nam Vit Nam, Dng chl 

duçc bu lam Phó Chñ tjch Doàn Chit tjch Ur ban Trung ixang Mt trn Dan tc 

giái phóng mi&n Nam Vit Nam; nthn 1964, 1am Phó Bi thu Trung uang Cçic min 

Nam, kiêm BI thu Khu u' Khu V, Chinh uS' Quãn khu V. 

Nm 1975, sau giái phóng min Nam, Dng chI duçic phãn cong lam Phó 

ban dai din cüa Trung uong Dâng và Chmnh phfi & min Nam, phi trách Khu V; 

näm 1976, duçic Mu lam di bMu Quc hOi  khoá VI, durgc ci gilt chc Phó Thu 

tthng Chmnh phü, kiêm B tri.r&ng B Hãi san. 

Tháng 12/1976, t.i D.i hi di bi&i toàn qu& 1n thr IV cüa Dãng, Dng 

cM tip tiic duçic Mu li vào Ban CMp hành Trung uong Dãng và. duge Ban CMp 

hãnh Trung uang b.0 vào B Chinh trj; n.m 1978, 1am Phó Thfi tiràng ChInh phü 

kiêm B trithng B Nông nghip và Tnrông Ban Cãi tto nông nghip min Nam; 

tháng 4/198 1, duge Mu lam di biu Quc hi khoá VII và ducic cir gilt chi're Phó 

Chü tjch Hi dng BO trithng. 

Tháng 3/1982, t.i Di hi di bik toàn quc ln thu v cua Dãng, Dng clii 

tip tiic duqc Mu 1.i vào Ban Ch.p hnh Trimg uong Dãng, duqc Ban CMp hành 

Trung uang và Ban Bi thu phãn cong lam Thu&ng trirc Ban BI thu; tháng 6/1986, 

ducic phãn cong gilt chcrc Phó Chü tjch Hi dng B trtthng. 

Tháng 12/1986, t.i D.i hi dai  bik toàn quc l.n thu VI cña Dãng, Dng 

cM tip ti1c duqc b&u lai  vào Ban Ch.p hanh Trung ucing và thrgc Ban Ch.p hành 

Trung ucing Mu vào B ChInh tri và duqc cr tham gia Dãng uS' Quãn sir Trung 

umg; tháng 4/1987, dtrqc Mu lam dai  biu Quc hOi  khoá VIII và duçrc Qu& hi 

Mu lam Chu tch Hi dng Nba nuoc, Chü tich  Hi dng Quc phông. 

Dng clii là C vn Ban Ch.p hanh Trung ucrng Dãng khoá VII (tháng 

6/199 1) và khoá VUE (tháng 6/1996) dn Hi ngh 1n thu ti.r Ban CMp hành Trung 

uong khóa VUI; dai  biu Quc hi các khoá VI, VII, \Tffl. 

Dng chi Vô CM COng t'r trn ngày 08/9/2011, hu&ng th9 100 tuôi. 

Vói nhltng cong lao, dóng gop to 1&n di v&i si,r nghip each mng Vi@ Nam, 

dng clif Vô CM Cong dã du?c  Dâng, Nba nu&c tng thu&ng Huãn chuong Sao 

yang, Huy hiu 70 nm tui Dãng và nhiu huân, .huy chumg cao quS' khác. 
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II. Nhfrng cng hin to 1&n cüa ding chI Vô ChI Cong di v&i si nghip 
cách ming cüa Dãng và Nhân dam ta 

1. Cáng hiln cüa dEng c/il Vô C/il Cong tttJi vói sr nghip du tranh giái 

phóng dan t5c, hàa bin Ii, th5ng nht dãi nzthc 

Sinh ra trong mt gia dInh giàu truyn thng yêu n'irâc, là nguôi nung n.0 ,? 

chi cCru nuOc, ciru dan, ngtthi thanh niên Vö Clii Cong tIch crc cüng cha tham gia 
hot dng du tranh yêu rnthc. Duqc sii dIu dat, gil'lp d& cña cha và sr giác ng cüa 

nhftng ngi.thi cong san khác, Vô Clii Cong d tIch ci1c tham gia t chirc cách mng 

bI mt tai  qué humig Tam I(', Quâng Nam dàu nhftng nàm 1930 Va duçrc k& np 

vào Dâng Cong san Dông Dircing tháng 5/1935 tai  Clii b ghép M5 Scm. Ti'x ng.thi 

yeu nixâc tr& thanh nguôi cong san, Dng chI dâ 1n ln barn dan, barn da bàn, gay 

dirng ca sâ cách mng tai  các tinh niin Trung. 

Tr nrn 1936 - 1939, trén cucrng vj Bi thu clii b ghép mt s xà, du&i sir 

1nh dao  cia PhU iy Tarn Kr, Dng cM dä 1nh dao  t chirc du tranh chng li sir 

dan áp ciXa djch, khôi phiic t chüc Dâng, gift vng phong trào cách mng 6 dja 

phucmg; kiên tn, bn bi giác ng nhftng nguôi yêu ntrâc d bi dung, kt nap 
dàng viên, tang cix?mg di ng can b cho Dãng, dng thè'i n hrc vn dng Nhãn 

dan gift vrng nim tin nhm duy lii, mi rng phong trào each mng a da phuang. 

Tháng 9/193 9, Phü üy Tam Ki triu tp cuc h9p ma rng ti Tràng Cat Ba Mu, 

dng clii Vô CM Cong ducic. bu b sung lam PhiX iXy viên Tam KS'.  Trên cucing vi., 

trç)ng trách mâi, Dng clii dã thay di phucing thi'rc hoat  dng bI met, vuqt qua sr 

san dui, truy sat cCia ké thñ và rihftng khó khn, vt vã., vt'ra khôi ph%ic hoat  dQng 

ciXa các t chinc ca s& dãng tai  Quãng Nam, vera tIm cách chip ni lien lac vài cp 

trên. Va ctng trong qua trinh d, Dng clii cing tirng buâc tru&ng thành và duccc 

phân cong dam trách BI thu Phü ñyTam KS'  vào tháng 1/1940 ri BI thu lam th&i 

Tinhüy Quãng Narn vào tháng 3/1940. 

Nhftng nm 1941 - 1942, trén cucmg vi.  Uy vién thüy Trung K5' phii trách 
các tinh tr Quàng Nam dn Phii Yen ri BI thu Tinh iXy QuàngNarn, Ding clii bI 

mat 1n ipi di. khap mien Trung, vua lath dao cupc dau tranh chong l?i  sir khung bo 

cüa djch, viia gay dirng them nhik ccr s& each mng, tai 1p b thóng th chrc cüa 
Dãng, phát trin rng ri M.t trn Vit Minh & Quãng Nam và Trung B. 

Nàm 1943, Dông clii bj d.jch b.t và dã kiên cumg vuçit qua nhftng tháng 
nàm bj crc hmnh tra thn & nhà -tiX Hi An, bj dày âi, giam cm trong nhà dày 
Buôn Ma Thut. 
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Tháng 3/1945, tr nhà dày BuônMa Thut trâ v, dng clii Vô Clii Cong 

them gia ngay vào Ban lânh do khôi nghia tinh Quàng Narn, lam Trrning ban 
-. a ,' ' 'a Kiiai nghia, trçrc tiep clii d.o cuçc khcri nghia a H91 An. Bang nhieu biçn phap, 

dng clii Vô CIII Cong dà cfing Ban lânh dao  khâi nghia giành ducic thng igi trong 

Tinh mt cáchnhanh chóng. Ngày 17/8/1945, ta hoãn toãn lam thu Tinhly; sau do 

các huyñ trong tinh Quãng Nam 1.n luqt giành chlnh quyn. Quáng Nam trâ 

thành mt trong 4 tinh giãnh chInh quy&n v tay Nhân dan sam nht trong cã nixâc. 

Sau khi Cách mng tháng Tam nm 1945 thành công, dng chI Vô CM Cong dä 
càng Uy ban Nhan dan cách mng lam th?ii trirc tip clii do xây dig chInh quyn 

each mng và lirc lixqng vci trang ô Quâng Nam - Dà Nng. 

Trong kháng chin ch&ig thçrc dan Pháp xãm ltrçic, Dng cM là mt trong 

nhthig nhà länh dao  chü ch& cüa Lien khu V, länh do Nhân dan Lien khu V kiên 

cu&ng chi&i d.u, thng gia san xut, chia li'ra vói chin tnthng chinh B.c B, gop 

phn vào th.ng lçii chung cüa câ rnrâc vâi dinh cao là chin th&ng lch sr 

Din Biên Ph, buc Pháp phài k Hip dnh Gia-ne-va, 1p 1.i hOa binh & Vit Nam. 

Nm 1950, dtrçic Trung uxmg Dãng và Chü tch H CM Minh giao nhim vii 

giiip d& each mng Campuchia, trên cuong v BI thu Ban can sçr Dông Bc Mien, Dng 

cM dâ hoàn thành xut s&c nhim vii ducic giao. 

Trong kháng chi&i chng M cru nuâc, trên cuong v là BI thu Khu üy 

kiêm Chinh i.y Quan khu V, Dng clii dâ vuqt qua mi gian kh& hy sinh, kiên frI 

barn d.t, barn dan, luôn di sat ca s&, sat phong trào, t chüc clii dao  quãn và dan 

Lien khu V chin d.0 không lüi buâc, giãnh dugc nhiu thng lqi to ithi. 

Dng cM dà d xu.t vài Trung uccng nhiu vn d có tInh chin lucre v con 

du&ng cua each mng mik Nam, dóng gop vào vic xây dimg dix thâo Ngh quy& 

Trung uong 15, m& ra buâc ngo.t lan cho each mng min Nam. 

Sau phong trào Ding Kh&i th&ig lqi, trên cucrng vj, là Phó BI thu Trung 

uong Cic min Nam, Dng cM dà xung nhiu dja phucrng cüa Nam B nghiên 

cüu, khâo sat, due kát kinh nghim d ph bin cho toàn mik Nam chng binh 

dnh, phá. p chin luqc, cMng chin thut trirc thng van, thi& xa vn cua dch 

trong Chin tranh E.c bit. 

Näm 1964, Dng cM duçre B ChInh trj diu dng v Khu V - mt chin 

trithng cvc kr gian kh, ác lit, noi M5 d bO nhng dan v quãn vin chinh du 

tiên d trMn khai Chin tranh Ciic b, trong do thành ph Dà Nng cng vói 

Chu Lai tr& thành mt trong nhng can cü lien hip quân sir l&n nht & min Nam. 
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Khu üy Khu V duâi si1 1nh dc> cüa Dng clil, dà quy& djrih dánh trn phii d.0 

qun vin chinh M5 i cir dim Ni Thãnh, tiêu diet gpn mt dai  di djch, ma ra 

kha. nng quãn và dan ta Co th danh và thng M5 trong chin tranh. 

Trong cuc T&ig tin cong và ni d.y T& Mu Than nm '1968, du&i sir 
lAnh do dng dn, sang to cüa dng chi Vô Clil Cong và Khu üy Khu V, quãn ta 
d tin cong vào các thành ph, thj xã dt thrçic miic tiêu, nhanh chóng rut v cn 

Cu, bào toãn dirçic lvc lrrçing, it b thit hi so vâi nhüng no'i khác. 

Hip djnh Pan duçic k k& nm 1973, M5 tht quán khOi Vit Nam. Là nguM 

trirc tMp lnh 4o trén chin tnthng, tir sr clii d.o chin hrçic ciia Trung uong, ffr 
kinh nghim thiic tin, Dng clii và lârih do Khu üy Khu V xác dnh: sê không có 
hOa bmnh ngay, ké djch cOn tip tiic dánh phá, phá ho.i Hip dinh. Dng cM coi 
tr9ng 1nh  dto cong tác tu tthng, xc lai 

di ngfi, kiên quy& tin cong dch, giãnh 

d.t, giành dan, xây dirng thirc 1c v mcil m.t, gop ph&n day nhanh sv 
suy y&i cüa 

ngiiy quãn, ngliy quyên Sài GOn. 

Tháng 3/1975, B Chinh tn chü truang tp trung lc luçing vào huóng chü 

yu, hành dng tao b.o, b.t ngi, quyt tam giâi phóng min Nam. Dng cM 
Vö CM COng cia tIch eve  chun b v mci mt cho cuc tng tin cong và ni day, 
tham gia clii dao  dánh m& man vào Ban Ma Thut, giâi phóng toãn b vng d.t 
chin luçic Tây Nguyen, lam cho quan dch choáng yang, tháo chy v Dà Nng c 

thu. Nm b.t thii cci mâi xu.t hin, Dng cM d xut kin vâi B ChInh trj, chap 
thi co tin cong giài phóng Dà Nng s&m hcm k hoch cia dnh. Thing 1çi & Tây 
Nguyen và Dà Nng gOp phn to th và lye  to lan cho toãn quãn, toàn dn  ta dánh 

thng d kéo dài chi&i tranh cfia M5, ngyy, giài phOng hoàn toãn niin Nam, 
thong n1it d.t ncrâc. 

Gn 30 nmlnh d.oquan dan. Quãng Nam - Dà Nng và Khu V chng 
thyc dan Phap va de quoc My xam luqc, dong chi Vo CM Cong cia co nhieu cong 

'. A A A . P. P. I Men to lan vao sy nghip giai phong dan tçc, hoa bmh, thong nhat dat nucyc. 
- A A F '. • t P. F Nhwng moe son tren con di.rcmg hot dung each mng thai ky nay cua Dong chi cia 

duçic ghi vào ljch sr cüa Dãng ta, tO dm trang sfr kháng chin oai hiing cña quãn 

vàdanNamTrungB. 

2. DSng chI V6 ChI Cong - Nba 1mb dio xuit sàc cüa Dáng, Nba nuór, có 
nbieu cOnglao, dónggóp quan fr911g trongsrngb/p xây c4rng và baa v T6 qu6c 

Chin thng vT dai  ngày 30/4/1975 k& thüc th.ng lçii cuc kháng chin 
ch6ng Ms', cru niràc trtthng kSr, gian kh nhtrng d.y ye yang cüa dan tOe. Tir day, 
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each mng Vit Nam chuyn sang giai don m&i, th1rc hin hai nhim vi chin 

hxçic xay dirng và bâo v T qu& x hi ehi:i. nghTa. 

Sau ngày min Nam hoàn toàn giâi phóng, thng nht dt nu&c, dng chi 

VôChI Cong dugc diu ra Trung uong cong tác; duçxc Dãng tin nhim Cu gift 
nhieu trçng trach. 

Tr nàm 1976 - du nm 1977, Dng chI duc giao nhim v11 lrên cixong v 
Phó  Th tuóng kiêrn B  tnrOiig Bô Hal sãn trong tInh hlkinh_t&haocApNhL_ 

nix6c không dü xng du, phucing tin san xut cho ngành hal san hot dtng. Nhn 

ro dirge uu the dat nuic co bc bien dai, nhieu tiem nang phat then kinh te thuy san, 

Dng clii dã xuég các cc s& quc doanh, các hcip tác xà ngh lâu nm ct nghiên 

cfru, tim ra nguyen nhân cüa sir tn tr, thua 1; d xut vói ChInh phá nhffng giãi 

pháp thi& thirc, giài quy& khó khn cho ngành hal san, thc hin cr ch tii quãn d 

phát trin san xut, xóa bO bao c.p. Do có sr di mcci v quãn l và each t chirc, 

ngành hal san âà timg buóc vumi len trâ thành mt ngành quan tr9ng trong nên 

kinh t quc dan. 

Nm 1978, dng cbS Vö CbS Cong dugc phãn cong phii trách khi nông, 

lam, hal san và hem B trtthng B Nông nghip. Khi phi trách ngành nông nghip 

- lTrih vrc Cong vic mâi me, phuc tp và r.t nng n& Dng cbS ngày dêm trn trâ, 

suy nghT, tim tôi, lam th nào d tháo g khó khàn cüa hang triu nông d trong 

các hçip tác xã. Dng cbS d. di xung nhiu hcrp tác xã nm tinh hinh, ra tn dng 

ruQng gp bà con xâ viên hói thna cong vic san xut và nhn rO nhiu hçip tác xä 

th1rc hin khoán dn nhóm và nguôi lao dng d dem 1i hiu qua kinh t& thng thu 

nhâp cho xâ viên, nhix các hçTp tác xà & \inh Phü, Hâi Phông. T'r thc t do, Dng 

chI d xut vâi Bô Chmnh trj, Ban Bi thu và nhn trách nhim cM daodii  thao CbS 

flu 100-CT/TW v khoán san phm trong hqp tác xã nông nghip dn nhóm và 

ngithi lao dng. Clii thi 100-CT/TW cüa Ban Bi thu ra diii là buóc dt phá quan 

trçng trong. nông nghip; phU hcip vâi lông dan và duqc Nhãn dan phn kh&i don 

nhn. Trên cci s& CbS thj 100-CT/TW, Trunguong dàraNghj quyt 10 (nm 1988) 

v di mói ccr ch quãn l nông nghip, t.o dng lc m&i trong san xut, lam tang 

nng su.t và san phm lao dng, dua ntthc ta tir ch thiu hrcrng thrc dn thi tn và 
ffmg buâc Co dir d xut kh.u. 

Không dung 1.i & vic di mói ca ch quãn l nông nghip, ding cbS Vô Clii Cong 

cia gop phn phát trin ti.r duy v di mOi cci ch quãn l kinh tá cüa d.t nuâc. Là 

Tru&ng Ban nghiên ciru di m&i Ca ch quãn l kinh t, Dng cbS cia tIch c'tic 

xung các cci s& kinh t, m& nhiu cuc hi tháo, tp hqp kik cüa các chuyên 
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gia kinh t, các vin nghiên cim, gop ph&n xay dirng, hon thin trinh B Chmnh trj 

ra Nghj quyt 306-NQ/TW (thing 4/1986) v bào dam quyn tir chü san xuAt, kinh 
doanh ciia các don vj kinh t ccr sâ (bao gm các Ca s& kinh th quc dornih, kinh t 

tiu thii. cong nghp; kinht gia dinh Va thanh phn kinh t cá th& ti' nhãn trong 

san xuat tieu thu cong nghip, cac hqp tac xa, cac tap  doan san xuat va kinh te ca 

th trong nông nghip). 

Sir thành cong cüa ca ch khoán trong nông nghip và di mài ca ch quãri 

1 kinh th, có sir dóng gop to lan cüa ding chi Vö Clii Công, gop phn quan tr9ng 

d Dãng ta d ra dixing 1i di mói dt nlx&c mt cách dimg dn, vCng chic. 

Trên cuang v Chü tjch HOi  dng Nhà nuac, Ding clii d có nhthig dóng 

gop quan 119ng vào di mói hoat  dng cüa Quc hi, dc bit là cong tác 1p hin 

và 1p pháp. Vâi tr9ng trách là Chü tch Uy ban si'ra di Hin pháp nni 1980, duói 

sir 1ãnh d.o chat ch cüa B Climb trj, s11 gop cüa Hi dng Nhà nu&c, ding clii 

Vô Clii Cong d clIng Uy ban tp hqp kin rng räi cüa các t&ng lop Nhãn dan; 
tp trung duçic nhiu chuyên gia nghiên thu kinh nghim xây dirng Hin pháp cCia 

mt s nuOrc, vn dyng vào thc tin Vit Nam; kiên tn d.0 tranh vó'i nhfrng quan 
dim sai trái trong vic s'tra di Hin pháp, gif vng nMng diu cd bàn v dan chii, 
v pháp quyn x hi chü ngha. Hin pháp sira di nm 1992 - Hin pháp cüa thii 
k5r di mâi, duçic Trung hong Dãn.g, Qu& hi thông qua, dánh du mc ljch s'ir v 

cong cuc di m&i toàn din d.t ntrâc, lam ca sâ vffiig chc cho vic xây dçng h 
thong pháp luat,  quãn 1 mçi x4t hoat dng cüa d.t nuâc, trong thành cong do o 

sir dóng gop r.t quan trçng càa dng clii Vö Clii Cong. 
- , a a Nhirng nam thang la Co van Ban Chap hnh Trung i.rong Dang, dong clii Vo 

CM Cong dã tich circ gop ki&i vâi Dãng và Ban Ch.p hành Trung trong d& vOi 

nhftng vn d 1&n, quan trçng v tng curng sr 1nh  dao và süc chin du cüa Dãng. 

3. BEing chi Vö ChI Cong - Tim gwong ngithi chk4z sj cách m9ng kiên 
cithng, ngithi h9c Era xuéJt sc cüa Chü Ejch HEi Chi'Minh 

Gn 80 nm hoat  dQng each mng, cuQc di cüa dng cM Vö Clii COng gn 
1in vai qua trinh cách mng, vói nhthig sv kin 1ch sir oanh li@ cüa Dãng và 

Nhân d ta trong su& th k) XX. Dng chI là t.m guang cao dçp cña mt nguài 
cong san kien ctthng, mu mçrc, là mt trong nhthig ngthi hc trO xuAt s.c cia Chü tjch 
H Clii MinE, su& dôi t.n trung vai nuac, tn hMu v&i d. 

Trong nhchig nàm tháng kháng chMn cMng thrc dan Pháp và d quc M5 
xãm hrcic, &rçrc dào luyn trong thc tin du tranh each mng, vizgt qua mi hy 
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sinh, gian kh& dng cM Vö ChI Cong mt lông trurig thAnh vói Dãng, vài 15' ttthng 
cong sn. Dông cM d cng hMn trçn d?ii mmnh cho sir nghip du tranh giành dOe 
1p dan tOe,  hôa blnh, thng nht d.t nuàc cing nhu cong cuOc  xây dçrng và bào 
T quc. Dng clii VO Clii Cong "luôn có mt a nhUng da bàn trçng yu, ác lit 
nht cüa chi&i tnthng; barn sat thc tin, vn diing sang tao  kinh nghim, dumg 
li chin tranh nhân dan, ciing tp th Trung hong Cic min Narn, Khu i:iy Khu V 
trirc tip clii dao  vic doàn kt, t.p hçip, dng viên mçi l'irc hrqng trong M.t trn 
Dàa tQc giâi-phóng Narn vtrçlt 
qua muon van hy sinh, gian kh, dl hur thng lqi nay dn th.ng lqi khác". KM T 
quc hôa blnh, dt nu&c thng nh.t, Dng cM lai  có m.t & lThh c lien quan trirc 
tip dn diii sng cüa dông dâo Nhãn dan nu&c ta và thc hin thânh cong ch(rc 
trách, rihim vi ma Dáng và Nhãn dan tin ttthng giao phó. 

Trong cOng tác, Dng clii Vö CM Cong luôn th hin rö tix duy dc lap, sang 

tao cüa  mOt  nhà lnh dao & tm chin hiqc. Dng clii vra là ngithi lanh  4o, vira là 
ngtthi t chire thirc hin vói tinh thn trách nhim cao, nghiêm tüc, mu m1rc; 

phong cách lam vic khoa hpc, ti ml, sâu sat thc tin, có nguyen tc nhixng không 
may moe ma ht si'ic linh hoat;  luOn tin tu&ng vào sirc mrnh clia qun chng Nhan 

dan, gn bó mt thit vol Nhân dthi; ph.n du không mt mOi xây dirng khi 4i 
doàn kt dan tOe;  diem ht tn tue, si'rc 1iic d hoàn thành tAt mi nhim vi. "Dng 

clii luôn trn tr& v& con di.rOiig di len cüa each mng; sOm th hin sr tIm tOi di 

mO'i tir duy v kinh t, nh.t là trong lTnh virc nông nghip; trãn tr9ng, t'ing hO nhthig 

sang kin c'üa can bO,  nhãn dan và các dja phuang; cmg tp the Trung uang lânh 

dao toãn Dãng, toãn dan, toàn quãn ta thirc hin cong cuOc  di m&i, dua dt nirOc 

ra khOi khUng hoàng kinh th - x hOi,  phá th bj bao vây, cm vn; git v(hig n 

djnh chinh trj - xà hOi;  tang cu&ng quc phông - an ninh, m& rng quan h di 

ngoi; thu duxcic nhftng thanh tiru to iOn, cO 5' nghia ljch sr frong cong cuOc  di 
,. - ' ' "2 mm, xay dmg va bao vç To quoc 

Trong smh hoat, DOng clii. luôn the Men tac phong smh hoat burih di,gn gui 

- mci ngum, chan thanh, thang.than, than al, chu dao, luon quan tarn den dong clii, 

dng dOi  và Nhãn d, luôn chm lo git gIn sir doàn kt thng nht trong nOi bO. 
E)ng cM là nguôi lnh dao  duçxc Nhân dan ton tr9ng, qu5' men. 

Dng clii Vö CM COng là tm guong sang ng&i v dao  dc each mng, vói 
các phm ch.t tieu biu: cn, kim, hem, chinh, clii cong vô tu theo tm gircmg cüa 

'Diu van truy diu ding chl Vö ChI 'Cong 
2 Diu van fruy diu ding chI VO ChI Cong 
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Chü tch H CM Minh vT dii; ht lông thuong yêu dng cM, dng bào. Tmnh 
thixmig yêu con ngu&i cüa dng chI Vô CM Cong thrgc hôa quyn vói tInE yêu qué 
hi.xang, d.t nuó'c, Dng chI dâ d l.i cho ching ta hinh ãnh v mOt  nhà 1nh dao 
düc d, mt nha ho.t dng thirc tin phong phii, mt chin sT each mng tài trI, 
kiên ci.thng, sut dôi trung thnh, tn tçty, h& lông phic vi Dãng, phiic viTi Nhãri 
dan, phiic vi dt nuóc. Hmnh ?rnh  cüa Dàng chi séng mi trong trái tim mi ngui 
Vit Nam yêu nuâc. 

ifi. llçc tp thm girong sut dM phn du hy sinh vi sir nghip each 
mng, vI htnh phiic ella Nhân dan dlla di)ng chI Vô ChI Công, can b, däng 
viên và toàn th Nhân dan quyt tam phn du thirc hin thng lçí Nghj quyt 
D3i hi di biu toàn qu& 1n thfr XIII ella Bang 

K5' nim 110 nãm Ngày sinh dàng cM Vô CM Cong clin ra trong bi c5nh 
toàn Dâng, toãn. dan, toàn quan ta clang tIch circ trin khai thrc hin Ngh quyt 

• • • A , A A , . • A • A Dai h91 di bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang va cac ngh quyet, chi th4, ket 
iun, quy dnh v xây drng, chinE don Dãng, xây dirng h thOng chinh trj; g&n vói 
vic thçrc hin Kt lun sO 01-KL/TW ngày 18/5/202 1 ci:ia B Chfrih  tr khóa XIII 
v tip tiic thc hin CM th sO 05-CTITW ngày 1515/2016 ella B ChinE trj khóa 
XIII v dy mnh h9c tp và lam theo tu tix&ng, do dirc, phong each H CM MinE. 
Day là djp d cháng ta hçc tp và noi theo dOng cM Vö CM Công, ngui chin sT 
cQng san mu mirc, nguôi h90 trô xut s&c ella Chll tjch Ho CM Minh, ngtrôi con 
uu tll ella dan tc và qué hucng Quâng Nam vth nhthig phm chit cao qu: DO là, 
trung thãnh tuyt dOi vi miTic  tiêu, l ti.rthig each mng, cOng hiOn Ca cuc diii cho 
snghip each mng ella Dãng và dan tc. DO la, tm gixang sang v thth than cn, 
kiçm, hem, chinE, clii cong vo tix, gian di,  khiem ton, song co tinE nghia, het long 
yêu thwmg dOng cM, dOng bào, luôn phn d.0 hOt minE vi igi ich ella Dang, ella 
TO quOc, ella Nlithi. d. Do là, mt nhà lanE do xut sac, luôn suy nghl và hành 
dng sang to, xu.t phát tir thc tin, ly kOt qua ella ho.t dng trong thiic tin lam 
thuâc do ehanI; gn bo rn.t thiOt vâi Nhân dan, tran tr9ng llng h nhftng sang 
hen cua can b9, Nhan dan va cac da phuong. 

Thãnh kIrih ttr&ng nhi và tn an cong lao, dóng gop to 1&n ella dOng chI 
Vô CM Cong d6i vói s nghip each mng ella Dâng và dn tc, toãn Dãng, toãn 
d và toàn quân ta nguyen doân kOt, dOng tam hip hrc, vuqt qua mi khO khàn, 

, A , • • A A. • A • A . • A thach thixc, day lui. deh bçnh, phiic hoi va phat ftien kinh te - xa h9i, thiic hin 
thng. lçii Ngh4 quyOt Dai  hi  d?i  biOu ton quOc thn thir Xffl ella Dãng, gop phn 
sOm hin thi,rc hóa khát v9ng phát trin d.t nuâc phOn vinE, hnh phllc. 

BAN TUYEN GL4LO TRUNG UNG 
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