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�� C��NG TUYÊN TRUY�N K� NI�M 110 N�M NGÀY SINH  
��NG CHÍ CH� T�CH H�I ��NG NHÀ N��C VÕ CHÍ CÔNG 

(07/8/1912 - 07/8/2022) 
----- 

 
I- Khái l��c ti�u s� và quá trình ho�t ��ng cách m�ng c�a ��ng chí Võ 

Chí Công 

��ng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 07/8/1912 trong 

m�t gia �ình giàu truy�n th�ng yêu n��c và ��u tranh cách m�ng, t�i làng Kh��ng 

M�, t�ng Phú Quý, ph� Tam K�, nay thu�c xã Tam Xuân 1, huy�n Núi Thành, t�nh 

Qu�ng Nam. Thân ph� là ông Võ D��ng, m�t nhà nho yêu n��c, m�t ��ng viên 

C�ng s�n ���c ��ng, Nhà n��c truy t�ng danh hi�u li�t s�. Thân m�u là bà Nguy�n 

Th� Thân, m�t ng��i nông dân thu�n phác, �ôn h�u, �ng h� cách m�ng nhi�t thành. 

Ng��i thanh niên Võ Chí Công s�m giác ng� cách m�ng và ho�t ��ng phong 

trào thanh niên � c� s� t� n�m 1930; tháng 5/1935, ���c k�t n�p vào ��ng C�ng 

s�n �ông D��ng (nay là ��ng C�ng s�n Vi�t Nam). 

N�m 1936, ��ng chí làm Bí th� Chi b� ghép (m�t s� xã thu�c huy�n Tam K�); 

tháng 01/1940, làm Bí th� Ph� u� Tam K� t�nh Qu�ng Nam - �à N�ng; tháng 

3/1940, làm Bí th� T�nh u� lâm th�i t�nh Qu�ng Nam – �à N�ng. N�m 1941, ��ng 

chí ���c c� vào X� �y Trung K�, ph� trách các t�nh t� Qu�ng Nam - �à N�ng ��n 

Phú Yên; n�m 1942, ���c phân công vào gây d�ng c� s� t�i các t�nh vùng Nam 

Trung B�. 

N�m 1943, ��ng chí b� ��ch b�t, k�t án tù chung thân, sau �ó gi�m xu�ng 25 

n�m tù, giam � nhà lao H�i An, sau b� �ày �i nhà tù Buôn Ma Thu�t. Tháng 3/1945, 

��ng chí ���c ra tù, tr� v� Qu�ng Nam, ti�p t�c ho�t ��ng cách m�ng, làm Tr��ng 

ban Kh�i ngh�a t�nh, ch� huy c��p chính quy�n � Qu�ng Nam - �à N�ng. 

Sau T�ng kh�i ngh�a tháng Tám n�m 1945 thành công, ��ng chí là �y viên �y 

ban Nhân dân cách m�ng lâm th�i, làm Tr��ng ty T� pháp t�nh Qu�ng Nam - �à 

N�ng, Chính tr� viên Trung �oàn 93; n�m 1946, làm Phó ban T� ch�c cán b� và làm 

Thanh tra Quân khu V; n�m 1950, làm Bí th� Ban cán s� �ông - B�c Miên, Khu u� 

viên Khu V; n�m 1952, làm Bí th� T�nh u� Qu�ng Nam - �à N�ng. 

N�m 1954, ��ng chí ���c phân công làm �oàn u� viên c�i cách ru�ng ��t � 

khu Vi�t B�c; gi�a tháng 9/1954, ���c c� làm Phó Bí th� Liên Khu �y Khu V; n�m 

1958, làm Bí th� Liên Khu �y Khu V. Tháng 9 n�m 1960, t�i ��i h�i ��i bi�u toàn 

qu�c l�n th� III c�a ��ng, ��ng chí ���c b�u làm U� viên Ban Ch�p hành Trung 

��ng ��ng; n�m 1961, làm Phó Bí th� Trung ��ng C�c mi�n Nam. Tháng 3/1962, 
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t�i ��i h�i M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng mi�n Nam Vi�t Nam, ��ng chí ���c b�u 

làm Phó Ch� t�ch �oàn Ch� t�ch U� ban Trung ��ng M�t tr�n Dân t�c gi�i phóng 

mi�n Nam Vi�t Nam; n�m 1964, làm Phó Bí th� Trung ��ng C�c mi�n Nam, kiêm 

Bí th� Khu u� Khu V, Chính u� Quân khu V. 

N�m 1975, sau gi�i phóng mi�n Nam, ��ng chí ���c phân công làm Phó ban 

��i di�n c�a Trung ��ng ��ng và Chính ph� � mi�n Nam, ph� trách Khu V; n�m 

1976, ���c b�u làm ��i bi�u Qu�c h�i khoá VI, ���c c� gi� ch�c Phó Th� t��ng 

Chính ph�, kiêm B� tr��ng B� H�i s�n. 

Tháng 12/1976, t�i ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� IV c�a ��ng, ��ng chí 

ti�p t�c ���c b�u l�i vào Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng và ���c Ban Ch�p hành 

Trung ��ng b�u vào B� Chính tr�; n�m 1978, làm Phó Th� t��ng Chính ph� kiêm 

B� tr��ng B� Nông nghi�p và Tr��ng Ban C�i t�o nông nghi�p mi�n Nam; tháng 

4/1981, ���c b�u làm ��i bi�u Qu�c h�i khoá VII và ���c c� gi� ch�c Phó Ch� t�ch 

H�i ��ng B� tr��ng. 

Tháng 3/1982, t�i ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� V c�a ��ng, ��ng chí ti�p 

t�c ���c b�u l�i vào Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng, ���c Ban Ch�p hành Trung 

��ng và Ban Bí th� phân công làm Th��ng tr�c Ban Bí th�; tháng 6/1986, ���c 

phân công gi� ch�c Phó Ch� t�ch H�i ��ng B� tr��ng. 

Tháng 12/1986, t�i ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� VI c�a ��ng, ��ng chí 

ti�p t�c ���c b�u l�i vào Ban Ch�p hành Trung ��ng và ���c Ban Ch�p hành Trung 

��ng b�u vào B� Chính �� và ���c c� tham gia ��ng u� Quân s� Trung ��ng; tháng 

4/1987, ���c b�u làm ��i bi�u Qu�c h�i khoá VIII và ���c Qu�c h�i b�u làm Ch� 

t�ch H�i ��ng Nhà n��c, Ch� t�ch H�i ��ng Qu�c phòng. 

��ng chí là C� v�n Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng khoá VII (tháng 6/1991) 

và khoá VIII (tháng 6/1996) ��n H�i ngh� l�n th� t� Ban Ch�p hành Trung ��ng 

khóa VIII; ��i bi�u Qu�c h�i các khoá VI, VII, VIII. 

��ng chí Võ Chí Công t� tr�n ngày 08/9/2011, h��ng th� 100 tu�i. 

V�i nh�ng công lao, �óng góp to l�n ��i v�i s� nghi�p cách m�ng Vi�t Nam, 

��ng chí Võ Chí Công �ã ���c ��ng, Nhà n��c t�ng th��ng Huân ch��ng Sao 

vàng, Huy hi�u 70 n�m tu�i ��ng và nhi�u huân, huy ch��ng cao quý khác. 

II- Nh�ng c�ng hi�n to l�n c�a ��ng chí Võ Chí Công ��i v�i s� nghi�p 

cách m�ng c�a ��ng và Nhân dân ta 

1. C�ng hi�n c�a ��ng chí Võ Chí Công ��i v�i s� nghi�p ��u tranh gi�i 

phóng dân t�c, hòa bình, th�ng nh�t ��t n��c 
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Sinh ra trong m�t gia �ình giàu truy�n th�ng yêu n��c, là ng��i nung n�u ý chí 

c�u n��c, c�u dân, ng��i thanh niên Võ Chí Công tích c�c cùng cha tham gia ho�t 

��ng ��u tranh yêu n��c. ���c s� dìu d�t, giúp �� c�a cha và s� giác ng� c�a nh�ng 

ng��i c�ng s�n khác, Võ Chí Công �ã tích c�c tham gia t� ch�c cách m�ng bí m�t 

t�i quê h��ng Tam K�, Qu�ng Nam ��u nh�ng n�m 1930 và ���c k�t n�p vào ��ng 

C�ng s�n �ông D��ng tháng 5/1935 t�i Chi b� ghép M� S�n. T� ng��i yêu n��c 

tr� thành ng��i c�ng s�n, ��ng chí �ã l�n l�n bám dân, bám ��a bàn, gây d�ng c� 

s� cách m�ng t�i các t�nh mi�n Trung. 

T� n�m 1936 - 1939, trên c��ng v� Bí th� chi b� ghép m�t s� xã, d��i s� lãnh 

��o c�a Ph� �y Tam K�, ��ng chí �ã lãnh ��o t� ch�c ��u tranh ch�ng l�i s� �àn 

áp c�a ��ch, khôi ph�c t� ch�c ��ng, gi� v�ng phong trào cách m�ng � ��a ph��ng; 

kiên trì, b�n b� giác ng� nh�ng ng��i yêu n��c �� b�i d��ng, k�t n�p ��ng viên, 

t�ng c��ng ��i ng� cán b� cho ��ng, ��ng th�i n� l�c v�n ��ng Nhân dân gi� v�ng 

ni�m tin nh�m duy trì, m� r�ng phong trào cách m�ng � ��a ph��ng. 

Tháng 9/1939, Ph� �y Tam K� tri�u t�p cu�c h�p m� r�ng t�i Tr�ng Cát Bà 

Mu, ��ng chí Võ Chí Công ���c b�u b� sung làm Ph� �y viên Tam K�. Trên c��ng 

v�, tr�ng trách m�i, ��ng chí �ã thay ��i ph��ng th�c ho�t ��ng bí m�t, v��t qua 

s� s�n �u�i, truy sát c�a k� thù và nh�ng khó kh�n, v�t v�, v�a khôi ph�c ho�t ��ng 

c�a các t� ch�c c� s� ��ng t�i Qu�ng Nam, v�a tìm cách ch�p n�i liên l�c v�i c�p 

trên. Và c�ng trong quá trình �ó, ��ng chí c�ng t�ng b��c tr��ng thành và ���c 

phân công ��m trách Bí th� Ph� �y Tam K� vào tháng 1/1940 r�i Bí th� lâm th�i 

T�nh �y Qu�ng Nam vào tháng 3/1940. 

Nh�ng n�m 1941 - 1942, trên c��ng v� �y viên x� �y Trung K� ph� trách các 

t�nh t� Qu�ng Nam ��n Phú Yên r�i Bí th� T�nh �y Qu�ng Nam, ��ng chí bí m�t 

l�n l�i �i kh�p mi�n Trung, v�a lãnh ��o cu�c ��u tranh ch�ng l�i s� kh�ng b� c�a 

��ch, v�a gây d�ng thêm nhi�u c� s� cách m�ng, tái l�p h� th�ng t� ch�c c�a ��ng, 

phát tri�n r�ng rãi M�t tr�n Vi�t Minh � Qu�ng Nam và Trung B�. 

N�m 1943, ��ng chí b� ��ch b�t và �ã kiên c��ng v��t qua nh�ng tháng n�m 

b� c�c hình tra t�n � nhà tù H�i An, b� �ày �i, giam c�m trong nhà �ày Buôn Ma 

Thu�t. 

Tháng 3/1945, t� nhà �ày Buôn Ma Thu�t tr� v�, ��ng chí Võ Chí Công tham 

gia ngay vào Ban lãnh ��o kh�i ngh�a t�nh Qu�ng Nam, làm Tr��ng ban Kh�i ngh�a, 

tr�c ti�p ch� ��o cu�c kh�i ngh�a � H�i An. B�ng nhi�u bi�n pháp, ��ng chí Võ Chí 

Công �ã cùng Ban lãnh ��o kh�i ngh�a giành ���c th�ng l�i trong T�nh m�t cách 

nhanh chóng. Ngày 17/8/1945, ta hoàn toàn làm ch� T�nh l�; sau �ó các huy�n trong 
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t�nh Qu�ng Nam l�n l��t giành chính quy�n. Qu�ng Nam tr� thành m�t trong 4 t�nh 

giành chính quy�n v� tay Nhân dân s�m nh�t trong c� n��c. 

Sau khi Cách m�ng tháng Tám n�m 1945 thành công, ��ng chí Võ Chí Công 

�ã cùng �y ban Nhân dân cách m�ng lâm th�i tr�c ti�p ch� ��o xây d�ng chính quy�n 

cách m�ng và l�c l��ng v� trang � Qu�ng Nam - �à N�ng. 

Trong kháng chi�n ch�ng th�c dân Pháp xâm l��c, ��ng chí là m�t trong 

nh�ng nhà lãnh ��o ch� ch�t c�a Liên khu V, lãnh ��o Nhân dân Liên khu V kiên 

c��ng chi�n ��u, t�ng gia s�n xu�t, chia l�a v�i chi�n tr��ng chính B�c B�, góp 

ph�n vào th�ng l�i chung c�a c� n��c v�i ��nh cao là chi�n th�ng l�ch s� �i�n Biên 

Ph�, bu�c Pháp ph�i ký Hi�p ��nh Gi�-ne-v�, l�p l�i hòa bình � Vi�t Nam. 

N�m 1950, ���c Trung ��ng ��ng và Ch� t�ch H� Chí Minh giao nhi�m v� 

giúp �� cách m�ng Campuchia, trên c��ng v� Bí th� Ban cán s� �ông B�c Miên, 

��ng chí �ã hoàn thành xu�t s�c nhi�m v� ���c giao. 

Trong kháng chi�n ch�ng M� c�u n��c, trên c��ng v� là Bí th� Khu �y kiêm 

Chính �y Quân khu V, ��ng chí �ã v��t qua m�i gian kh�, hy sinh, kiên trì bám 

��t, bám dân, luôn �i sát c� s�, sát phong trào, t� ch�c ch� ��o quân và dân Liên khu 

V chi�n ��u không lùi b��c, giành ���c nhi�u th�ng l�i to l�n. 

��ng chí �ã �� xu�t v�i Trung ��ng nhi�u v�n �� có tính chi�n l��c v� con 

���ng c�a cách m�ng mi�n Nam, �óng góp vào vi�c xây d�ng d� th�o Ngh� quy�t 

Trung ��ng 15, m� ra b��c ngo�t l�n cho cách m�ng mi�n Nam. 

Sau phong trào ��ng Kh�i th�ng l�i, trên c��ng v� là Phó Bí th� Trung ��ng 

C�c mi�n Nam, ��ng chí �ã xu�ng nhi�u ��a ph��ng c�a Nam B� nghiên c�u, kh�o 

sát, �úc k�t kinh nghi�m �� ph� bi�n cho toàn mi�n Nam ch�ng bình ��nh, phá �p 

chi�n l��c, ch�ng chi�n thu�t tr�c th�ng v�n, thi�t xa v�n c�a ��ch trong Chi�n tranh 

��c bi�t. 

N�m 1964, ��ng chí ���c B� Chính tr� �i�u ��ng v� Khu V - m�t chi�n tr��ng 

c�c k� gian kh�, ác li�t, n�i M� �� b� nh�ng ��n v� quân vi�n chinh ��u tiên �� 

tri�n khai Chi�n tranh C�c b�, trong �ó thành ph� �à N�ng cùng v�i Chu Lai tr� 

thành m�t trong nh�ng c�n c� liên hi�p quân s� l�n nh�t � mi�n Nam. Khu �y Khu 

V d��i s� lãnh ��o c�a ��ng chí, �ã quy�t ��nh �ánh tr�n ph� ��u quân vi�n chinh 

M� � c� �i�m Núi Thành, tiêu di�t g�n m�t ��i ��i ��ch, m� ra kh� n�ng quân và 

dân ta có th� �ánh và th�ng M� trong chi�n tranh. 

Trong cu�c T�ng ti�n công và n�i d�y T�t M�u Thân n�m 1968, d��i s� lãnh 

��o �úng ��n, sáng t�o c�a ��ng chí Võ Chí Công và Khu �y Khu V, quân ta �ã ti�n 
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công vào các thành ph�, th� xã ��t ���c m�c tiêu, nhanh chóng rút v� c�n c�, b�o 

toàn ���c l�c l��ng, ít b� thi�t h�i so v�i nh�ng n�i khác. 

Hi�p ��nh Pari ���c ký k�t n�m 1973, M� rút quân kh�i Vi�t Nam. Là ng��i 

tr�c ti�p lãnh ��o trên chi�n tr��ng, t� s� ch� ��o chi�n l��c c�a Trung ��ng, t� 

kinh nghi�m th�c ti�n, ��ng chí và lãnh ��o Khu �y Khu V xác ��nh: s� không có 

hòa bình ngay, k� ��ch còn ti�p t�c �ánh phá, phá ho�i Hi�p �inh. ��ng chí coi tr�ng 

lãnh ��o công tác t� t��ng, x�c l�i ��i ng�, kiên quy�t ti�n công ��ch, giành ��t, 

giành dân, xây d�ng th�c l�c v� m�i m�t, góp ph�n ��y nhanh s� suy y�u c�a ng�y 

quân, ng�y quy�n Sài Gòn. 

Tháng 3/1975, B� Chính tr� ch� tr��ng t�p trung l�c l��ng vào h��ng ch� y�u, 

hành ��ng táo b�o, b�t ng�, quy�t tâm gi�i phóng mi�n Nam. ��ng chí Võ Chí Công 

�ã tích c�c chu�n b� v� m�i m�t cho cu�c t�ng ti�n công và n�i d�y, tham gia ch� ��o 

�ánh m� màn vào Ban Ma Thu�t, gi�i phóng toàn b� vùng ��t chi�n l��c Tây Nguyên, 

làm cho quân ��ch choáng váng, tháo ch�y v� �à N�ng c� th�. N�m b�t th�i c� m�i 

xu�t hi�n, ��ng chí �� xu�t ý ki�n v�i B� Chính tr�, ch�p th�i c� ti�n công gi�i phóng 

�à N�ng s�m h�n k� ho�ch �ã ��nh. Th�ng l�i � Tây Nguyên và �à N�ng góp ph�n 

t�o th� và l�c to l�n cho toàn quân, toàn dân ta �ánh th�ng ý �� kéo dài chi�n tranh c�a 

M�, ng�y, gi�i phóng hoàn toàn mi�n Nam, th�ng nh�t ��t n��c. 

G�n 30 n�m lãnh ��o quân dân Qu�ng Nam - �à N�ng và Khu V ch�ng th�c 

dân Pháp và �� qu�c M� xâm l��c, ��ng chí Võ Chí Công �ã có nhi�u c�ng hi�n to 

l�n vào s� nghi�p gi�i phóng dân t�c, hòa bình, th�ng nh�t ��t n��c. Nh�ng m�c 

son trên con ���ng ho�t ��ng cách m�ng th�i k� này c�a ��ng chí �ã ���c ghi vào 

l�ch s� c�a ��ng ta, tô ��m trang s� kháng chi�n oai hùng c�a quân và dân Nam 

Trung B�. 

��ng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh ��o xu�t s�c c�a ��ng, Nhà n��c, có nhi�u 

công lao, �óng góp quan tr�ng trong s� nghi�p xây d�ng và b�o v� T� qu�c. 

Chi�n th�ng v� ��i ngày 30/4/1975 k�t thúc th�ng l�i cu�c kháng chi�n ch�ng 

M�, c�u n��c tr��ng k�, gian kh� nh�ng ��y v� vang c�a dân t�c. T� �ây, cách 

m�ng Vi�t Nam chuy�n sang giai �o�n m�i, th�c hi�n hai nhi�m v� chi�n l��c xây 

d�ng và b�o v� T� qu�c xã h�i ch� ngh�a. 

Sau ngày mi�n Nam hoàn toàn gi�i phóng, th�ng nh�t ��t n��c, ��ng chí Võ 

Chí Công ���c �i�u ra Trung ��ng công tác; ���c ��ng tín nhi�m c� gi� nhi�u 

tr�ng trách. 

T� n�m 1976 - ��u n�m 1977, ��ng chí ���c giao nhi�m v� trên c��ng v� Phó 

Th� t��ng kiêm B� tr��ng B� H�i s�n, trong tình hình kinh t� bao c�p, Nhà n��c 
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không �� x�ng d�u, ph��ng ti�n s�n xu�t cho ngành h�i s�n ho�t ��ng. Nh�n rõ ���c 

�u th� ��t n��c có b� bi�n dài, nhi�u ti�m n�ng phát tri�n kinh t� th�y s�n, ��ng chí 

�ã xu�ng các c� s� qu�c doanh, các h�p tác xã ngh� lâu n�m �� nghiên c�u, tìm ra 

nguyên nhân c�a s� trì tr�, thua l�; �� xu�t v�i Chính ph� nh�ng gi�i pháp thi�t th�c, 

gi�i quy�t khó kh�n cho ngành h�i s�n, th�c hi�n c� ch� t� qu�n �� phát tri�n s�n xu�t, 

xóa b� bao c�p. Do có s� ��i m�i v� qu�n lý và cách t� ch�c, ngành h�i s�n �ã t�ng 

b��c v��n lên tr� thành m�t ngành quan tr�ng trong n�n kinh t� qu�c dân. 

N�m 1978, ��ng chí Võ Chí Công ���c phân công ph� trách kh�i nông, lâm, 

h�i s�n và kiêm B� tr��ng B� Nông nghi�p. Khi ph� trách ngành nông nghi�p - l�nh 

v�c công vi�c m�i m�, ph�c t�p và r�t n�ng n�, ��ng chí ngày �êm tr�n tr�, suy 

ngh�, tìm tòi, làm th� nào �� tháo g� khó kh�n c�a hàng tri�u nông dân trong các 

h�p tác xã. ��ng chí �ã �i xu�ng nhi�u h�p tác xã n�m tình hình, ra t�n ��ng ru�ng 

g�p bà con xã viên h�i th�m công vi�c s�n xu�t và nh�n rõ nhi�u h�p tác xã th�c 

hi�n khoán ��n nhóm và ng��i lao ��ng �ã �em l�i hi�u qu� kinh t�, t�ng thu nh�p 

cho xã viên, nh� các h�p tác xã � V�nh Phú, H�i Phòng. T� th�c t� �ó, ��ng chí �� 

xu�t v�i B� Chính tr�, Ban Bí th� và nh�n trách nhi�m ch� ��o d� th�o Ch� th� 100-

CT/TW v� khoán s�n ph�m trong h�p tác xã nông nghi�p ��n nhóm và ng��i lao 

��ng. Ch� th� 100-CT/TW c�a Ban Bí th� ra ��i là b��c ��t phá quan tr�ng trong 

nông nghi�p; phù h�p v�i lòng dân và ���c Nhân dân ph�n kh�i �ón nh�n. Trên c� 

s� Ch� th� 100-CT/TW, Trung ��ng �ã ra Ngh� quy�t 10 (n�m 1988) v� ��i m�i c� 

ch� qu�n lý nông nghi�p, t�o ��ng l�c m�i trong s�n xu�t, làm t�ng n�ng su�t và s�n 

ph�m lao ��ng, ��a n��c ta t� ch� thi�u l��ng th�c ��n �� �n và t�ng b��c có d� 

�� xu�t kh�u. 

Không dùng l�i � vi�c ��i m�i c� ch� qu�n lý nông nghi�p, ��ng chí Võ Chí 

Công �ã góp ph�n phát tri�n t� duy v� ��i m�i c� ch� qu�n lý kinh t� c�a ��t n��c. 

Là Tr��ng Ban nghiên c�u ��i m�i c� ch� qu�n lý kinh t�, ��ng chí �ã tích c�c 

xu�ng các c� s� kinh t�, m� nhi�u cu�c h�i th�o, t�p h�p ý ki�n c�a các chuyên gia 

kinh t�, các vi�n nghiên c�u, góp ph�n xây d�ng, hoàn thi�n trình B� Chính tr� ra 

Ngh� quy�t 306-NQ/TW (tháng 4/1986) v� b�o ��m quy�n t� ch� s�n xu�t, kinh 

doanh c�a các ��n v� kinh t� c� s� (bao g�m các c� s� kinh t� qu�c doanh, kinh t� 

ti�u th� công nghi�p; kinh t� gia �ình và thành ph�n kinh t� cá th�, t� nhân trong s�n 

xu�t ti�u th� công nghi�p, các h�p tác xã, các t�p �oàn s�n xu�t và kinh t� cá th� 

trong nông nghi�p). 

S� thành công c�a c� ch� khoán trong nông nghi�p và ��i m�i c� ch� qu�n lý 

kinh t�, có s� �óng góp to l�n c�a ��ng chí Võ Chí Công, góp ph�n quan tr�ng �� 

��ng ta �� ra ���ng l�i ��i m�i ��t n��c m�t cách �úng ��n, v�ng ch�c. 
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Trên c��ng v� Ch� t�ch H�i ��ng Nhà n��c, ��ng chí �ã có nh�ng �óng góp 

quan tr�ng vào ��i m�i ho�t ��ng c�a Qu�c h�i, ��c bi�t là công tác l�p hi�n và l�p 

pháp. V�i tr�ng trách là Ch� t�ch �y ban s�a ��i Hi�n pháp n�m 1980, d��i s� lãnh 

��o ch�t ch� c�a B� Chính tr�, s� góp ý c�a H�i ��ng Nhà n��c, ��ng chí Võ Chí 

Công �ã cùng �y ban t�p h�p ý ki�n r�ng rãi c�a các t�ng l�p Nhân dân; t�p trung 

���c nhi�u chuyên gia; nghiên c�u kinh nghi�m xây d�ng Hi�n pháp c�a m�t s� 

n��c, v�n d�ng vào th�c ti�n Vi�t Nam; kiên trì ��u tranh v�i nh�ng quan �i�m sai 

trái trong vi�c s�a ��i Hi�n pháp, gi� v�ng nh�ng �i�u c� b�n v� dân ch�, v� pháp 

quy�n xã h�i ch� ngh�a. Hi�n pháp s�a ��i n�m 1992 - Hi�n pháp c�a th�i k� ��i 

m�i, ���c Trung ��ng ��ng, Qu�c h�i thông qua, �ánh d�u m�c l�ch s� v� công 

cu�c ��i m�i toàn di�n ��t n��c, làm c� s� v�ng ch�c cho vi�c xây d�ng h� th�ng 

pháp lu�t, qu�n lý m�i m�t ho�t ��ng c�a ��t n��c, trong thành công �ó có s� �óng 

góp r�t quan tr�ng c�a ��ng chí Võ Chí Công. 

Nh�ng n�m tháng là c� v�n Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng, ��ng chí Võ 

Chí Công �ã tích c�c góp ý ki�n v�i ��ng và Ban Ch�p hành Trung ��ng ��i v�i 

nh�ng v�n �� l�n, quan tr�ng v� t�ng c��ng s� lãnh ��o và s�c chi�n ��u c�a ��ng. 

3. ��ng chí Võ Chí Công – T�m g��ng ng��i chi�n s� cách m�ng kiên 

c��ng, ng��i h�c trò xu�t s�c c�a Ch� t�ch H� Chí Minh 

G�n 80 n�m ho�t ��ng cách m�ng, cu�c ��i c�a ��ng chí Võ Chí Công g�n li�n 

v�i quá trình cách m�ng, v�i nh�ng s� ki�n l�ch s� oanh li�t c�a ��ng và Nhân dân 

ta trong su�t th� k� XX. ��ng chí là t�m g��ng cao ��p c�a m�t ng��i c�ng s�n 

kiên c��ng, m�u m�c, là m�t trong nh�ng ng��i h�c trò xu�t s�c c�a Ch� t�ch H� 

Chí Minh, su�t ��i t�n trung v�i n��c, t�n hi�u v�i dân. 

 Trong nh�ng n�m tháng kháng chi�n ch�ng th�c dân Pháp và �� qu�c M� 

xâm l��c, ���c �ào luy�n trong th�c ti�n ��u tranh cách m�ng, v��t qua m�i hy 

sinh, gian kh�, ��ng chí Võ Chí Công m�t lòng trung thành v�i ��ng, v�i lý t��ng 

c�ng s�n. ��ng chí �ã c�ng hi�n tr�n ��i mình cho s� nghi�p ��u tranh giành ��c 

l�p dân t�c, hòa bình, th�ng nh�t ��t n��c c�ng nh� công cu�c xây d�ng và b�o T� 

qu�c. ��ng chí Võ Chí Công “luôn có m�t � nh�ng ��a bàn tr�ng y�u, ác li�t nh�t 

c�a chi�n tr��ng; bám sát th�c ti�n, v�n d�ng sáng t�o kinh nghi�m, ���ng l�i chi�n 

tranh nhân dân, cùng t�p th� Trung ��ng C�c mi�n Nam, Khu �y Khu V tr�c ti�p 

ch� ��o vi�c �oàn k�t, t�p h�p, ��ng viên m�i l�c l��ng trong M�t tr�n Dân t�c gi�i 

phóng mi�n Nam Vi�t Nam, lãnh ��o quân và dân mi�n Nam v��t qua muôn vàn hy 

sinh, gian kh�, �i t� th�ng l�i này ��n th�ng l�i khác”1. Khi T� qu�c hòa bình, ��t 
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n��c th�ng nh�t, ��ng chí l�i có m�t � l�nh v�c liên quan tr�c ti�p ��n ��i s�ng c�a 

�ông ��o Nhân dân n��c ta và th�c hi�n thành công ch�c trách, nhi�m v� mà ��ng 

và Nhân dân tin t��ng giao phó. 

Trong công tác, ��ng chí Võ Chí Công luôn th� hi�n rõ t� duy ��c l�p, sáng 

t�o c�a m�t nhà lãnh ��o � t�m chi�n l��c. ��ng chí v�a là ng��i lãnh ��o, v�a là 

ng��i t� ch�c th�c hi�n v�i tinh th�n trách nhi�m cao, nghiêm túc, m�u m�c; phong 

cách làm vi�c khoa h�c, t� m�, sâu sát th�c ti�n, có nguyên t�c nh�ng không máy 

móc mà h�t s�c linh ho�t; luôn tin t��ng vào s�c m�nh c�a qu�n chúng Nhân dân, 

g�n bó m�t thi�t v�i Nhân dân; ph�n ��u không m�t m�i xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t 

dân t�c; �em h�t trí tu�, s�c l�c �� hoàn thành t�t m�i nhi�m v�. “��ng chí luôn 

tr�n tr� v� con ���ng �i lên c�a cách m�ng; s�m th� hi�n s� tìm tòi ��i m�i t� duy 

v� kinh t�, nh�t là trong l�nh v�c nông nghi�p; trân tr�ng, �ng h� nh�ng sáng ki�n 

c�a cán b�, nhân dân và các ��a ph��ng; cùng t�p th� Trung ��ng lãnh ��o toàn 

��ng, toàn dân, toàn quân ta th�c hi�n công cu�c ��i m�i, ��a ��t n��c ra kh�i 

kh�ng ho�ng kinh t� - xã h�i, phá th� b� bao vây, c�m v�n; gi� v�ng �n ��nh chính 

tr� - xã h�i; t�ng c��ng qu�c phòng - an ninh, m� r�ng quan h� ��i ngo�i; thu ���c 

nh�ng thành t�u to l�n, có ý ngh�a l�ch s� trong công cu�c ��i m�i, xây d�ng và b�o 

v� T� qu�c”2. 

Trong sinh ho�t, ��ng chí luôn th� hi�n tác phong sinh ho�t bình d�, g�n g�i 

m�i ng��i, chân thành, th�ng th�n, thân ái, chu �áo, luôn quan tâm ��n ��ng chí, 

��ng ��i và Nhân dân, luôn ch�m lo gi� gìn s� �oàn k�t th�ng nh�t trong n�i b�. 

��ng chí là ng��i lãnh ��o ���c Nhân dân tôn tr�ng, quý m�n. 

 ��ng chí Võ Chí Công là t�m g��ng sáng ng�i v� ��o ��c cách m�ng, v�i 

các ph�m ch�t tiêu bi�u: c�n, ki�m, liêm, chính, chí công vô t� theo t�m g��ng c�a 

Ch� t�ch H� Chí Minh v� ��i; h�t lòng th��ng yêu ��ng chí, ��ng bào. Tình th��ng 

yêu con ng��i c�a ��ng chí Võ Chí Công ���c hòa quy�n v�i tình yêu quê h��ng, 

��t n��c, ��ng chí �ã �� l�i cho chúng ta hình �nh v� m�t nhà lãnh ��o ��c ��, m�t 

nhà ho�t ��ng th�c ti�n phong phú, m�t chi�n s� cách m�ng tài trí, kiên c��ng, su�t 

��i trung thành, t�n t�y, h�t lòng ph�c v� ��ng, ph�c v� Nhân dân, ph�c v� ��t 

n��c. Hình �nh c�a ��ng chí s�ng mãi trong trái tim m�i ng��i Vi�t Nam yêu n��c. 

III- H�c t�p t�m g��ng su�t ��i ph�n ��u hy sinh vì s� nghi�p cách m�ng, 

vì h�nh phúc c�a Nhân dân c�a ��ng chí Võ Chí Công, cán b�, ��ng viên và 

toàn th� Nhân dân quy�t tâm ph�n ��u th�c hi�n th�ng l�i Ngh� quy�t ��i h�i 

��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII c�a ��ng 
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K� ni�m 110 n�m Ngày sinh ��ng chí Võ Chí Công di�n ra trong b�i c�nh 

toàn ��ng, toàn dân, toàn quân ta �ang tích c�c tri�n khai th�c hi�n Ngh� quy�t ��i 

h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII c�a ��ng và các ngh� quy�t, ch� th�, k�t lu�n, quy 

��nh v� xây d�ng, ch�nh ��n ��ng, xây d�ng h� th�ng chính tr�; g�n v�i vi�c th�c 

hi�n K�t lu�n s� 01-KL/TW ngày 18/5/2021 c�a B� Chính tr� kháo 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 và noi theo ��ng chí Võ Chí Công, ng��i chi�n s� c�ng s�n m�u 

m�c, ng��i h�c trò xu�t s�c c�a Ch� t�ch H� Chí Minh, ng��i con �u tú c�a dân t�c 

và quê h��ng Qu�ng Nam v�i nh�ng ph�m ch�t cao quý: �ó là, trung thành tuy�t 

��i v�i m�c tiêu, lý t��ng cách m�ng, c�ng hi�n c� cu�c ��i cho s� nghi�p cách 

m�ng c�a ��ng và dân t�c. �ó là, t�m g��ng sáng v� tinh th�n c�n, ki�m, liêm, 

chính, chí công vô t�, gi�n d�, khiêm t�n, s�ng có tình ngh�a, h�t lòng yêu th��ng 

��ng chí, ��ng bào, luôn ph�n ��u h�t mình vì l�i ích c�a ��ng, c�a T� qu�c, c�a 

Nhân dân. �ó là, m�t nhà lãnh ��o xu�t s�c, luôn suy ngh� và hành ��ng sáng t�o, 

xu�t phát t� th�c ti�n, l�y k�t qu� c�a ho�t ��ng trong th�c ti�n làm th��c �o chân 

lý; g�n bó m�t thi�t v�i Nhân dân, trân tr�ng �ng h� nh�ng sáng ki�n c�a cán b�, 

Nhân dân và các ��a ph��ng. 

Thành kính t��ng nh� và tri ân công lao, �óng góp to l�n c�a ��ng chí Võ 

Chí Công ��i v�i s� nghi�p cách m�ng c�a ��ng và dân t�c, toàn ��ng, toàn dân và 

toàn quân ta nguy�n �oàn k�t, ��ng tâm hi�p l�c, v��t qua m�i khó kh�n, thách 

th�c, ��y lùi d�ch b�nh, ph�c h�i và phát tri�n kinh t� - xã h�i, th�c hi�n th�ng l�i 

Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII c�a ��ng, góp ph�n s�m hi�n 

th�c hóa khát v�ng phát tri�n ��t n��c ph�n vinh, h�nh phúc. 

              BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ��NG 


