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�� C��NG TUYÊN TRUY�N K� NI�M 110 N�M NGÀY SINH  
��NG CHÍ T�NG BÍ TH� NGUY�N V�N C� 

----- 
 

I. Khái l��c ti�u s� và quá trình ho�t ��ng cách m�ng c�a ��ng chí Nguy�n 

V�n C� 

��ng chí Nguy�n V�n C� sinh ngày 09/7/1912 trong m�t gia �ình nhà nho 

nghèo, có truy�n th�ng khoa b�ng � làng Phù Khê, xã Phù Khê, huy�n T� S�n, nay 

là ph��ng Phù Khê, thành ph� T� S�n, t�nh B�c Ninh, là h�u du� ��i th� 17 c�a ��i 

thi hào - danh nhân v�n hoá th� gi�i Nguy�n Trãi. 

N�m 1927, ��ng chí tham gia t� ch�c H�i Vi�t Nam Cách m�ng Thanh niên; 

n�m 1928, tham gia vào các phong trào v�n ��ng qu�n chúng ��ng lên ��u tranh 

ch�ng s� áp b�c bóc l�t c�a �� qu�c và bè l� tay sai. Vì nh�ng ho�t ��ng này, ��ng 

chí b� �u�i h�c gi�a khóa. 

Cu�i n�m 1928, th�c hi�n ch� tr��ng “vô s�n hóa” c�a K� b� Thanh niên B�c 

K�, ��ng chí Nguy�n V�n C� (lúc này l�y tên là Phùng) ra m� Vàng Danh làm phu 

cu�c than �� v�a rèn luy�n, v�a thâm nh�p trong phong trào công nhân, giác ng� 

công nhân. Tháng 6/1929, �ông D��ng C�ng s�n ��ng ra ��i, ��ng chí tr� thành 

��ng viên c�a ��ng và ���c phân công ph� trách các chi b� � C�m Ph�, C�a Ông. 

Sau khi ��ng C�ng s�n Vi�t Nam ra ��i (tháng 2/1930), ��ng chí ���c c� là 

Bí th� ��c khu Hòn Gai - Uông Bí. ��ng chí �ã lãnh ��o phong trào cách m�ng � 

vùng m� phát tri�n m�nh m�; tr�c ti�p t� ch�c và ch� ��o công nhân toàn vùng m� 

��u tranh nhân ngày Qu�c t� lao ��ng 1/5/1930, c� �� búa li�m ���c c�m trên ��nh 

núi Bài Th� (Hòn Gai), th� tr�n C�m Ph� và nhi�u n�i khác. 

Tháng 02/1931, trên ���ng �i công tác t� C�m Ph� v� Hòn Gai, ��ng chí b� 

th�c dân Pháp b�t, ��a v� giam � nhà tù H�a Lò; b� k�t án tù kh� sai và b� �ày �i 

Côn ��o. 

N�m 1936, tr��c áp l�c c�a các cu�c ��u tranh m�nh m� c�a Nhân dân ta và 

phong trào M�t tr�n nhân dân Pháp, ��ng chí Nguy�n V�n C� và m�t s� tù chính tr� 

Côn ��o ���c tr� t� do. ��ng chí v� Hà N�i, tìm b�t liên l�c v�i t� ch�c ��ng, l�p 

ra �y ban sáng ki�n, có vai trò nh� X� �y lâm th�i B�c K�. T�i H�i ngh� Trung 

��ng ��ng tháng 9/1937, ��ng chí ���c b�u vào Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng 

và ���c c� vào Ban Th��ng v� Trung ��ng ��ng C�ng s�n �ông D��ng. 
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Tháng 3/1938, t�i H�i ngh� Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng, ��ng chí ���c 

b�u làm T�ng Bí th� c�a ��ng; tháng 7/1939, ��ng chí vi�t tác ph�m “T� ch� trích” 

�� ��u tranh t� phê bình và phê bình trong ��ng, ch�n ch�nh nh�ng t� t��ng l�ch 

l�c, sai trái, th�c hi�n �oàn k�t, th�ng nh�t trong toàn ��ng. Tháng 9/1939, Chi�n 

tranh th� gi�i th� hai bùng n�, ��ng chí �ã ch� ��o ��a ��ng rút vào ho�t ��ng bí 

m�t và tích c�c chu�n b� cho vi�c chuy�n h��ng ch� ��o cách m�ng. Tháng 11/1939, 

trên c��ng v� T�ng Bí th� c�a ��ng, ��ng chí tri�u t�p và ch� trì H�i ngh� Trung 

��ng l�n th� 6 t�i Bà �i�m (Gia ��nh), quy�t ��nh vi�c thay ��i chi�n l��c cách 

m�ng và thành l�p M�t tr�n th�ng nh�t dân t�c ph�n �� �ông D��ng thay cho M�t 

tr�n Dân ch� th�ng nh�t �ông D��ng. 

Gi�a lúc phong trào cách m�ng c�a dân t�c �ang b��c vào th�i k� m�i, ngày 

18/01/1940, ��ng chí Nguy�n V�n C� b� ��ch b�t t�i ���ng Nguy�n T�n Nghiêm, 

thành ph� Sài Gòn. 

Ngày 23/11/1940, sau khi kh�i ngh�a Nam K� bùng n�, th�c dân Pháp khép 

��ng chí Nguy�n V�n C� vào t�i �ã th�o ra “Ngh� quy�t thành l�p M�t tr�n Th�ng 

nh�t dân t�c ph�n �� �ông D��ng”, “Ch� tr��ng b�o ��ng”, là ng��i có trách nhi�m 

tinh th�n trong cu�c Kh�i ngh�a Nam K� và k�t án t� hình ��ng chí. Ngày 

28/8/1941, ��ng chí anh d�ng hy sinh t�i tr��ng b�n Ngã Ba Gi�ng, xã Bà �i�m, 

huy�n Hóc Môn, thành ph� Sài Gòn. 

V�i 29 tu�i ��i, h�n 13 n�m tham gia cách m�ng, 7 n�m b� giam c�m trong nhà 

tù �� qu�c, h�n hai n�m làm T�ng Bí th� c�a ��ng, T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� �ã 

có nh�ng c�ng hi�n to l�n cho s� nghi�p cách m�ng c�a ��ng và dân t�c ta. 

II. Nh�ng c�ng hi�n to l�n c�a ��ng chí Nguy�n V�n C� v�i s� nghi�p 

cách m�ng c�a ��ng và dân t�c 

1. T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� v�i s� thay ��i chi�n l��c, t�o ra b��c ngo�t 

quan tr�ng c�a cách m�ng Vi�t Nam 

Khi nguy c� chi�n tranh th� gi�i �ang ��n g�n, nh�n th�y tình hình qu�c t� 

�ang có nh�ng chuy�n bi�n b�t l�i cho cách m�ng, T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� �ã 

s�m ��t v�n �� thay ��i chi�n l��c c�a ��ng. ��ng chí �ã vi�t m�t s� bài ��ng trên 

báo Dân chúng nh�: “Chung quanh v�n �� Nh�t chi�m H�i Nam”; “Cùng ông 

Nguy�n V�n Sâm, ch� nhi�m báo T� do”… Trong các bài báo �ó, ��ng chí �ã phân 

tích tình hình, v�ch rõ nguy c� chi�n tranh phát xít � châu Á và �ông D��ng, ��ng 

th�i kêu g�i nhân dân ��y m�nh ��u tranh h�n n�a �� ch�ng chi�n tranh xâm l��c 

c�a ch� ngh�a phát xít. ��u tháng 9/1939, ��ng chí Nguy�n V�n C� tri�u t�p và ch� 

trì H�i ngh� m� r�ng X� �y B�c K�, ph� bi�n tình hình và quy�t ��nh rút m�t s� cán 

b� vào ho�t ��ng bí m�t, phân công m�t s� cán b� X� �y và thành �y Hà N�i �i xây 

d�ng c�n c� � các ��a bàn chi�n l��c, chu�n b� c� s� cho cu�c ��u tranh v� trang 

khi có �i�u ki�n. 
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Ngày 6/11/1939, hai tháng sau khi Chi�n tranh th� gi�i th� hai bùng n�, T�ng 

Bí th� Nguy�n V�n C� tri�u t�p H�i ngh� l�n th� 6 Ban Ch�p hành Trung ��ng 

��ng t�i Bà �i�m (Hóc Môn, Gia ��nh), �ã phân tích sâu s�c tính ch�t chi�n tranh 

th� gi�i th� hai, nh�ng chính sách c�a �� qu�c Pháp, thái �� các giai c�p, t�ng l�p 

xã h�i và v�ch ra ���ng l�i chính tr� c�a cách m�ng Vi�t Nam tr��c tình hình m�i. 

H�i ngh� nh�n ��nh: chi�n tranh s� gieo �au th��ng cho nhân lo�i, nh�ng cu�i cùng 

s� nghi�p cách m�ng c�a nhân dân th� gi�i s� chi�n th�ng ch� ngh�a phát xít; lúc 

này � Vi�t Nam và �ông D��ng, s� th�ng tr� c�a �� qu�c Pháp �ã tr� thành m�t ch� 

�� phát xít thu�c ��a, th�a hi�p ��u hàng phát xít Nh�t. Do �ó, gi�i phóng dân t�c 

kh�i ách �� qu�c, dù là Pháp hay Nh�t, tr� thành nhi�m v� c�p bách nh�t và là m�c 

tiêu chi�n l��c tr��c m�t c�a cách m�ng Vi�t Nam. 

Trên c� s� th�ng nh�t nh�ng nh�n ��nh và xác ��nh nhi�m v� chi�n l��c trong 

giai �o�n cách m�ng m�i, H�i ngh� ch� tr��ng t�p trung m�i l�c l��ng c�a dân t�c 

vào nhi�m v� ch� y�u là ch�ng �� qu�c và ách th�ng tr� c�a phát xít thu�c ��a, ��ng 

s� ti�n hành thành l�p M�t tr�n th�ng nh�t dân t�c ph�n �� �ông D��ng thay cho 

M�t tr�n dân ch� không còn thích h�p n�a. Kh�u hi�u ru�ng ��t v� tay dân cày lúc 

này t�m gác l�i, chính sách �� ra là ch� t�ch thu ru�ng ��t c�a �� qu�c và nh�ng ��a 

ch� ph�n b�i quy�n l�i c�a dân t�c. Kh�u hi�u thành l�p chính quy�n Xô Vi�t công 

nông binh ���c thay th� b�ng thành l�p chính quy�n dân ch� c�ng hòa. �� phù h�p 

v�i tính ch�t cu�c ��u tranh cách m�ng trong giai �o�n m�i, ph��ng pháp cách m�ng 

c�ng chuy�n t� ��u tranh �òi quy�n dân sinh dân ch� sang ��u tranh tr�c ti�p �ánh 

�� chính quy�n c�a �� qu�c và tay sai, t� ho�t ��ng h�p pháp và n�a h�p pháp 

sang ho�t ��ng bí m�t và không h�p pháp, chu�n b� �i�u ki�n �� ti�n t�i kh�i ngh�a v� 

trang. 

Quy�t ��nh thay ��i chi�n l��c và thay ��i ph��ng pháp cách m�ng trong tình 

hình m�i c�a H�i ngh� Trung ��ng 6 là r�t �úng ��n, sáng su�t, th� hi�n t� duy chính 

tr� nh�y bén, n�ng l�c sáng t�o l�n c�a Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng, ��ng ��u 

là ��ng chí T�ng Bí th� Nguy�n V�n C�. Tính k�p th�i và �úng ��n v� ch� tr��ng 

thay ��i chi�n l��c c�a H�i ngh� Trung ��ng 6 (11/1939) �ã ���c Trung ��ng ��ng 

kh�ng ��nh t�i H�i ngh� Ban Ch�p hành Trung ��ng l�n th� 7 (11/1940) và b� sung, 

hoàn thi�n t�i H�i ngh� Trung ��ng 8 (5/1941). Nh� �ó, phong trào cách m�ng Vi�t 

Nam có b��c phát tri�n m�i m�nh m�, ti�n t�i giành th�ng l�i v� vang trong cu�c 

Cách m�ng Tháng Tám 1945. 

2. T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� - Nhà lý lu�n xu�t s�c c�a ��ng 

��ng chí Nguy�n V�n C� là ng��i có kh� n�ng lý lu�n sâu s�c và uyên bác. 

D��i s� lãnh ��o c�a ��ng chí, các v�n �� lý lu�n và th�c ti�n ���c gi�i quy�t m�t 

cách sáng t�o, nhu�n nhuy�n, phù h�p v�i quy lu�t v�n ��ng khách quan. 
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Sáng ki�n thành l�p M�t tr�n dân ch� th�ng nh�t �ông D��ng �ã cho th�y ��ng 

chí là ng��i n�m v�ng ch� ngh�a Mác-Lênin và quan �i�m ch� ��o c�a ��i h�i VII 

Qu�c t� C�ng s�n. T� s� phân tích khoa h�c, T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� và ��ng ta 

quy�t ��nh không áp d�ng mô hình M�t tr�n bình dân (ki�u Pháp), c�ng không r�p 

khuôn mô hình M�t tr�n dân t�c ph�n �� (c�a Trung Qu�c) mà thành l�p M�t tr�n dân 

ch� th�ng nh�t. Ch� có nh� v�y m�i v�a �oàn k�t ���c giai c�p công nhân, nông dân; 

v�a thu hút ���c trí th�c và các l�c l��ng theo xu h��ng c�i cách dân ch� khác. 

�� làm rõ và th�ng nh�t trong toàn ��ng v� quan �i�m nêu trên, ��ng chí 

Nguy�n V�n C� �ã vi�t tác ph�m “Các quy�n t� do dân ch� v�i nhân dân �ông 

D��ng”. Trong tác ph�m này, ��ng chí �ã ��a ra và gi�i thích nh�ng khái ni�m và 

ph�m trù mang tính lý lu�n nh�: “Th� nào g�i là t� do dân ch�”, “T� do dân ch� v�i 

dân t�c”, “T� do dân ch� v�i giai c�p t� s�n”, “T� do dân ch� v�i  giai c�p vô s�n”… 

T� vi�c tr� l�i nh�ng câu h�i �ó, ��ng chí k�t lu�n: “X� �ông D��ng hàng th� k� 

� d��i ch� �� phong ki�n, r�i k� ��n ch� �� thu�c ��a áp b�c. Chánh sách thu�c ��a 

câu k�t v�i tàn tích phong ki�n �� th�ng tr� x� �ông D��ng, nên ch� dân x� này 

ch�a ���c h��ng cái mùi t� do dân ch� c�a hi�n ��i… V�y nhân dân �ông D��ng 

mu�n có h��ng các quy�n t� do �y, l� t�t nhiên ph�i tr�i qua tranh ��u”[1]. ��ng 

chí c�ng ch� ra hình th�c ��u tranh: “C�n c� theo nh�ng tình hình c� th� �ó, chúng 

ta có th� dùng ph��ng pháp ��u tranh có tính ch�t hòa bình - là chính sách l�p m�t 

tr�n dân ch� th�ng nh�t �ông D��ng �� th�c hi�n nh�ng yêu c�u �y”[2]. Tác ph�m 

“Các quy�n t� do dân ch� v�i nhân dân �ông D��ng” �ã lu�n gi�i ���c nh�ng v�n 

�� lý lu�n c� b�n, trên c� s� �ó ��ng ta ��a ra nh�ng quy�t sách chi�n l��c, sách 

l��c trong phong trào cách m�ng dân ch�. 

N�m 1939, tr��c nguy c� ch� ngh�a phát xít và Chi�n tranh th� gi�i th� hai 

�ang ��n g�n, chính quy�n th�c dân Pháp � �ông D��ng l�m le tr� m�t �àn áp 

phong trào cách m�ng, nh�ng ph�n t� t�r�tkít gi� danh cách m�ng c�ng ra s�c ch�ng 

phá ��ng; trên c��ng v� T�ng Bí th�, ��ng chí Nguy�n V�n C� �ã ti�n hành m�t 

cu�c ��u tranh sâu r�ng trên m�t tr�n lý lu�n. Bên c�nh vi�c v�ch rõ chân t��ng c�a 

b�n t�r�tkít v�i gi�ng �i�u cách m�ng ��u l��i c�a chúng, ��ng chí �ã ch� ra nguyên 

t�c liên hi�p gi�a ��ng C�ng s�n v�i các ��ng khác phái: “S� liên h� ph�i có nguyên 

t�c, ch� không ph�i liên hi�p v�i c� b�n ph�n ��ng, b�n khiêu khích t�r�tkít, tay 

chân phát xít”[3]; và ��i v�i b�n này: “không th� có th�a hi�p nào, nh��ng b� nào. 

Ph�i dùng m�i cách �� l�t m�t n� chúng làm tay sai cho ch� ngh�a phát xít, ph�i tiêu 

di�t chúng v� chính tr�”[4]. 

Trên ph��ng di�n ��u tranh c�ng c� n�i b�, tháng 6/1939, v�i bút danh Trí 

C��ng, T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� �ã vi�t và cho in cu�n “T� ch� trích”, �óng 

góp quan tr�ng vào công tác xây d�ng ��ng v� chính tr�, t� t��ng và t� ch�c. L�n 

��u tiên � Vi�t Nam, m�t T�ng Bí th� c�a ��ng �ã vi�t: “Nh�ng ng��i c�ng s�n có 

b�n ph�n nói s� th�t v�i qu�n chúng, d�n ���ng cho qu�n chúng ch� không ph�i 
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theo �uôi hay ph�nh h�”[5]. ��ng chí nh�n m�nh, dù có sai l�m, có th�t b�i c�ng 

“ph�i có can ��m m� to m�t ra nhìn s� th�t”. Phê phán nh�ng khuynh h��ng thiên 

t� ho�c thiên h�u c�a m�t s� cán b�, ��ng viên, T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� yêu 

c�u ��ng ph�i “Công khai, m�nh d�n, thành th�c v�ch nh�ng nh�m l�i c�a mình mà 

tìm ph��ng châm s�a ��i, ch�ng nh�ng xu h��ng ho�t ��u th�a hi�p, nh� th� không 

ph�i làm y�u ��ng mà là làm cho ��ng ���c th�ng nh�t, m�nh m�”[6]. 

Tác ph�m “T� ch� trích” th� hi�n tính minh tri�t trong t� duy chính tr� c�a m�t 

lãnh t� tr� tu�i có chi�u sâu trong t� duy; ph�n ánh s� sáng su�t c�a m�t tài n�ng l�i 

l�c, d�u �n ��c bi�t c�a m�t ng��i c�ng s�n dù m�i ch� ���c h�c t�p lý lu�n ch� y�u 

trong lao tù �� qu�c, nh�ng b�ng nh�ng ho�t ��ng th�c ti�n c�a mình �ã khái quát 

���c nh�ng v�n �� lý lu�n cách m�ng h�t s�c sâu s�c, mang tính th�i ��i và còn 

nguyên giá tr� cho ��n ngày nay. �ây c�ng là s� �óng góp vô cùng to l�n c�a ��ng 

ta trong vi�c làm giàu h�n kho tàng lý lu�n c�a ch� ngh�a Mác-Lênin t� s� �úc k�t 

th�c t� c�a phong trào cách m�ng Vi�t Nam. 

3. ��ng chí Nguy�n V�n C� - T�m g��ng sáng ng�i v� ��o ��c cách m�ng 

��ng chí Nguy�n V�n C� �ã c�ng hi�n tr�n ��i mình cho s� nghi�p cách m�ng, 

cho lý t��ng cao ��p c�a ��ng và Nhân dân ta. Toàn b� cu�c ��i ho�t ��ng cách 

m�ng c�a ��ng chí là m�t t�m g��ng m�u m�c v� ph�m ch�t cao quý c�a ng��i 

c�ng s�n. 

Tr��c h�t, ph�m ch�t cao quý �y th� hi�n � tinh th�n say s�a h�c t�p, rèn luy�n 

và v��n lên không ng�ng. T� lúc b�t ��u ho�t ��ng cách m�ng cho ��n khi b� th�c 

dân Pháp x� b�n, dù ch�a ���c h�c � tr��ng l�p lý lu�n nào nh�ng b�ng ni�m tin 

và ngh� l�c, ��ng chí �ã trang b� cho mình nh�ng hi�u bi�t sâu r�ng v� khoa h�c 

chính tr� và tr� thành lãnh t� cao nh�t c�a ��ng. 

Không qu�n ng�i gian kh�, hi�m nguy, thông qua th�c ti�n ��u tranh �� rèn luy�n, 

��ng chí Nguy�n V�n C� �ã k�t h�p nhu�n nhuy�n gi�a th�c t� phong phú v�i lý lu�n 

khoa h�c, gi�i quy�t �úng ��n nh�ng yêu c�u c�a cách m�ng �� ra, nh�t là trong nh�ng 

hoàn c�nh kh�n tr��ng, ph�c t�p. Trong cu�c v�n ��ng dân ch� 1936-1939, ��ng ta 

g�p nhi�u tr� l�c, khó kh�n: k� thù luôn tìm cách �àn áp, b�n t�r�tkít khiêu khích, phá 

ho�i, m�t s� cán b�, ��ng viên c�a ��ng b�c l� nh�ng khuynh h��ng sai l�m “t�” 

khuynh, h�u khuynh trong chi�n l��c, sách l��c, l�ch l�c trong nh�n th�c… Nh�ng 

d��i s� lãnh ��o c�a ��ng, Nhân dân ta �ã �oàn k�t, t�o nên m�t cao trào cách m�ng 

sôi n�i v�i hàng tri�u qu�n chúng tham gia; ��t ti�n �� cho cách m�ng Vi�t Nam b��c 

vào giai �o�n phát tri�n m�i - cao trào v�n ��ng gi�i phóng dân t�c. Thành công �ó có 

c�ng hi�n to l�n v� trí tu�, tâm huy�t c�a T�ng Bí th� Nguy�n V�n C�. 

Không ch� là t�m g��ng sáng v� tinh th�n t� h�c t�p, rèn luy�n trong th�c ti�n, 

��ng chí còn là hình �nh tiêu bi�u c�a ng��i cán b� cách m�ng liên h�, g�n bó máu 

th�t v�i qu�n chúng. B�t k� � �âu, s�ng gi�a nh�ng ng��i phu m�, hay bà con nông 
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dân vùng mi�t v��n Nam B�, khi �i “vô s�n hóa”, khi m�i là ��ng viên, hay lúc �ã 

gi� c��ng v� T�ng Bí th�, ��ng chí Nguy�n V�n C� luôn g��ng m�u trong cu�c 

s�ng; g�n g�i, tin t��ng � qu�n chúng; có kh� n�ng t�p h�p, �oàn k�t, ��ng viên 

qu�n chúng tham gia cách m�ng. ��ng chí c�ng luôn nêu cao tinh th�n b�o v� ��ng, 

b�o v� kh�i �oàn k�t th�ng nh�t trong ��ng, phát huy t� phê bình và phê bình �� 

xây d�ng ��ng v�ng m�nh, gi� v�ng vai trò tiên phong c�a ��ng, làm cho ��ng 

th�ng nh�t v� t� t��ng, t� ch�c và hành ��ng. 

Tr��c k� thù và nh�ng ph�n t� ph�n ��ng, ��ng chí luôn kiên quy�t ��u tranh 

không khoan nh��ng. B� gi�c b�t, qua nhi�u tr�n �òn roi, tra t�n dã man c�a k� thù; 

m�c dù th� tr�ng không ���c kh�e, b�nh s�t rét bi�n ch�ng ngày càng n�ng, nh�ng 

��ng chí v�n t� rõ khí ti�t, nêu cao tinh th�n kiên trung. Hình �nh ��ng chí hiên 

ngang, l�m li�t b��c ra pháp tr��ng cùng v�i nhi�u cán b� lãnh ��o khác c�a ��ng 

�ã tr� thành t�m g��ng l�n v� thái �� b�t khu�t tr��c k� thù và khí phách can tr��ng 

c�a ng��i c�ng s�n. 

Khi ���c h�i vì sao Trung ��ng b�u ��ng chí Nguy�n V�n C� làm T�ng Bí th� 

khi ��ng chí ch� v�a 26 tu�i, ít tu�i h�n nhi�u so v�i các ��ng chí khác, ��ng chí Lê 

Du�n tr� l�i: B�i ��ng chí Nguy�n V�n C� là m�t trí tu� l�i l�c c�a ��ng, r�t s�c s�o 

và nh�y bén v� chính tr�, l�i có kh� n�ng �oàn k�t, thuy�t ph�c anh em, là m�t ng��i 

c�ng s�n có ph�m ch�t ��o ��c r�t trong sáng, ���c m�i ng��i kính ph�c[7]. 

Tuy tu�i ��i và s� nghi�p ng�n ng�i nh�ng ��ng chí Nguy�n V�n C� �ã �� l�i 

cho ��ng và dân t�c ta m�t t�m g��ng sáng ng�i v� ��o ��c cách m�ng; v� lòng tin 

mãnh li�t � lý t��ng cách m�ng cao ��p, tình th��ng yêu, quý m�n giai c�p công 

nhân và Nhân dân lao ��ng; s�ng gi�n d�, chan hòa cùng v�i Nhân dân, vì Nhân dân. 

III. H�c t�p quan �i�m t� phê bình và phê bình c�a ��ng chí Nguy�n V�n 

C� trong tác ph�m “T� ch� trích” 

Trong h�n 35 n�m th�c hi�n công cu�c ��i m�i, n��c ta �ã ��t ���c nh�ng 

thành t�u to l�n, có ý ngh�a l�ch s�, phát tri�n m�nh m�, toàn di�n; ��i s�ng nhân 

dân c� v� v�t ch�t và tinh th�n ���c c�i thi�n rõ r�t. ��t n��c ta ch�a bao gi� có 

���c c� ��, ti�m l�c, v� th� và uy tín qu�c t� nh� ngày nay. B��c vào giai �o�n phát 

tri�n m�i, bên c�nh nh�ng th�i c�, thu�n l�i, ��t n��c ta ti�p t�c ph�i ��i m�t v�i 

nhi�u khó kh�n, thách th�c, b�n nguy c� mà ��ng �ã ch� ra v�n �ang hi�n h�u, có 

m�t còn gay g�t h�n; tình tr�ng suy thoái v� t� t��ng chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng, 

“t� di�n bi�n”, “t� chuy�n hóa” còn di�n bi�n ph�c t�p. 

K� ni�m 110 n�m Ngày sinh T�ng Bí th� Nguy�n V�n C� trong b�i c�nh toàn 

��ng �ang n� l�c th�c hi�n t�t các Ngh� quy�t Trung ��ng 4 khóa XI, XII và K�t 

lu�n s� 21-KL/TW c�a H�i ngh� Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng l�n th� t� khóa 

XIII v� xây d�ng, ch�nh ��n ��ng và h� th�ng chính tr�, kiên quy�t ng�n ch�n, ��y 

lùi, x� lý nghiêm cán b�, ��ng viên suy thoái v� t� t��ng, chính tr�, ��o ��c, l�i s�ng, 
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bi�u hi�n “t� di�n bi�n”, “t� chuy�n hóa”; g�n v�i th�c hi�n K�t lu�n s� 01-KL/TW 

ngày 18/5/2021 c�a B� Chính tr� khóa XIII v� ti�p t�c th�c hi�n Ch� th� s� 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 c�a B� Chính tr� khóa XII v� ��y m�nh h�c t�p và làm theo t� t��ng, 

��o ��c, phong cách H� Chí Minh. �ây là d�p �� chúng ta h�c t�p t�m g��ng ��o ��c 

cách m�ng sáng ng�i c�a ��ng chí T�ng Bí th� Nguy�n V�n C�, �ó là, không ng�ng 

nâng cao ��o ��c cách m�ng, luôn có ni�m tin mãnh li�t vào lý t��ng cách m�ng cao 

��p, yêu th��ng, g�n g�i, hòa mình v�i giai c�p công nhân và nhân dân lao ��ng; 

không qu�n ng�i gian kh�, hi�m nguy, n� l�c h�c t�p, rèn luy�n, nêu cao tinh th�n 

b�o v� ��ng, b�o v� kh�i �oàn k�t, th�ng nh�t trong ��ng, phát huy vai trò tiên phong 

c�a ��ng. 

Thành kính và tri ân công lao, �óng góp c�a ��ng chí T�ng Bí th� Nguy�n V�n 

C� ��i v�i s� nghi�p cách m�ng Vi�t Nam; m�i c�p �y, t� ch�c ��ng, cán b�, ��ng 

viên c�n ti�p t�c h�c t�p, v�n d�ng tinh th�n, t� t��ng t� phê bình và phê bình nêu 

trong tác ph�m “T� ch� trích” góp ph�n xây d�ng, ch�nh ��n ��ng toàn di�n v� chính 

tr�, t� t��ng, ��o ��c, l�i s�ng, t� ch�c và cán b�. �ó là: 

“Chúng ta ph�i bi�t nhìn nh�n nh�ng khuy�t �i�m v� ch� quan mà chính chúng 

ta gây ra, chúng ta ph�i hoàn toàn ch�u trách nhi�m”. 

“…Không ph�i ��t cá nhân mình lên trên ��ng, �em ý ki�n riêng - dù cho �úng 

- ��i ch�i v�i ��ng, v�n vào m�t vài khuy�t �i�m mà m�t sát ��ng, phá ho�i �nh 

h��ng c�a ��ng, gieo m�i hoài nghi, l�n x�n trong qu�n chúng, gây m�m phái chia 

r� trong hàng ng� ��ng”. 

“Ph�i c�n làm cho các ��ng viên giác ng�, rõ ràng và ��y �� trách nhi�m c�a 

mình, bi�t xoay ph��ng h��ng trong nh�ng hoàn c�nh khó kh�n, nghiêm tr�ng, bi�t 

t� ch� trích �úng và k�p th�i nh�ng khuy�t �i�m, sai l�m…”. 

“Th�ng nh�t t� t��ng, th�ng nh�t hành ��ng”. 

 

 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ��NG 

 

 

 


