
BE CING TUYEN TRUYEN K NIM 
110 NAM NGAY SINH BAI TT)(1NG VC) NGUYEN GIAP 

(25/8/1911 - 25/8/2021) 

I. KHAI LUQC TIU S'1 VA QUA TRINH HO4T BONG  CACH M4NG 
CUA 1)41 TI1NG VO NGUYEN GIAP 

D.i turng VO Nguyen Giáp có ten khai sinh VO Giáp, bI danh là Vn, sinh 
ngày 25/8/1911 a lang An Xá, xã Lc Thüy, huyn L Thüy, tinh Quãng BInh 
trong mt gia dmnh nhà nho nghèo, giàu lông yêu nixóc. 

Tr nm 1925 dn 1926, Vô Nguyen Giáp thim  gia phong trào h9c sinh a 
Hue, näm 1927 tham gia Dang Tan Vit each mng (mt to chüc tiên th cüa 
Dáng Cong  san DOng Dinmg, nay là Dãng Cong  san Vit Nam); nm  193 0,bj 
djch bat và kêt an 2 nam tü. Sau khi ra tà, tiêp ttc ho.t dng tuyên truyên, 
gay dimg ci s& cách mng trong thanh niên, hçc sinh; 11am 1936, ho.t dng 
trong phong trào dan chü ban hqp pháp ciia Bang i Ha Ni; là biên t.p viên 
báo cüa Bang nhu: "Tiêng nói cia ching ta ", "Tiên len ", "Tap hcip ", "Th&i 
báo ", "Tin ti-c "... Tham gia phong trào Bong Dumig dai  hi; ducic bâu lam 
ChU tjch Uy ban báo chI Bäc K5r. 

Tháng 6/1940, Vö Nguyen Giáp duçic kát np vào Bang Cong san 
BOng Ducing và &rqc c11 sang Trung QuOc gp Lãnh tti Nguyen Ai Quôc. 

D.0 nm 1941, Dng clil v nixâc, tham gia cOng tác chun bj khâi nghia 
vi trans & cn dr djaCao - Bäc - Lang; näm 1942, phii trách Ban xung phong 
Nam tiên, rnyen truyên giác ng Nhan dan, to ch'trc con duông quail chñng tilt 
Cao Bng ye Thai Nguyen. 

Tháng 12/1944, Bng clii duqc Länh tii Nguyn Al Qu& giao nhim v 
thành l.p Di Vit Nam Tuyên truyên giài phóng quân - Di quan chü 1irc dâu 
tiên cilia Quan dôi nhân dan Vit Nam. 

Tháng 4/1945, t.i Hi nghj Quân sir cách mng Bc K5r, Bng clii duqc 
Cu VàO Uy ban Quãn sir each mng Bàc KST.  Tilt tháng 5/1945, là Tu lnh các lirc 
hrçmg vu trang each mng m&i, thôn nhât thành Vit Nam giài phóng quan; 
tháng 6/1945, duçic Lath ti Nguyen Al Quôc giao nhim vii thành l.p Uy ban 
Clii huy lam thai Khu giài phóng Vit Bäc. 

Tháng 8/1945, thxçic Hi ngh toãn quc Bang Cong  san Bong Di.rang 
vàd Ban Chap hành Trung rnng va là Uy viên Thumg vçi Ban Chap hàrih Trung 
i.rang Bang, tham gia Uy ban Kh&i nghia toàn quôc. Ti Di hi Quôc dan T 
Trào, Bong clii duic bâu vào Uy ban D tc giài phóng Vit Nam; là B trir&ng 
B Ni vti trong Chmnh phü lam th&i nuâc Vit Nam  Dan chü Cong hôa (nay là 
nuâc Cong hôa xà hi chili nghia Vit Nam) và &rqc bo sung vào Thuông vi 
Ban Chap hanh Trung uong Bang. 

mang 1/1946, Dng chi duçic bu là di biu Quc hOi  khóa I; tháng 
3/1946, là Chili tjch Quân sr üy vien Hi, Uy viên trong Chfnh philt Lien hip; khi 
thành 1p quan üy Trung uang, dugc cilr lam Bi thu Qun üy Trung uong; tháng 
10/1946, Bong clii là B tru&ng B Quôc phông, duçtc Chili tjch Ho Chi Minhüy 
quyên lim TOng Clii huy Quan di Nhan dan va Dan quân tr v Vit Nam (Bong 
cM lam B trir&ng B QuOc phông tilx 10/1946 - 8/1947; 8/1948 - 12/1979). 
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Tháng 1/1948, Dng chi duçic phong qun ham D.i tithng, Tong Tr lnh' 
Quan di Nhãn dan Vit Nam. 

Tháng 2/1951, ti Di hi i  biu toàn quc ln thu II cCia Dãng, Bong clii 
dugc bu lam Uy vien Ban Chap hành Trung i.rong và ducrc Ban Chap hành 
Trung ucmg bu vào B Chinh tn. 

Tü tháng 9/1955 dn tháng 12/1979, Dng cliI là Phó Thu tuóng, kiêm 
Bô trii?rng Bô Quôc phông. 

Tháng 9/1960, t?i  Di hi di bi&i toàn quc ln thi'r 1111 cüa Bang, Bong chI 
duçc b.0 l.i vào Ban Chap hãnh Trung uo'ng, ducic Ban Chap hành Trung irang 
b&uvàoBChinhtrj. 

Tháng 12/1976, tii D.i hi i  biu toàn quc ln thir IV cia Bang, Bong chI 
&rçyc bu lai vào Ban Chap hãnh Thing uang, duçic Ban Chap hành Trung uong 
bâuvàoB Chinhtri. 

T.i Dai hi di biu toàn quc l.n thii V, VI cña Bang, Dng chI duçic 
b.0 1i vào Ban Chap hành Trung rnmg. 

Ti'r thang 1/1980, Dng cM là Phó Thütithng thi.thng trrc; tir tháng 
4/198 1 dn tháng 12/1986, là Phó Chü tjch Hi dOng BO tnrrng (nay là Phó Thu 
tthng ChInh phü). 

Dng clil lien tiic duçic bu lam Di biêu Quôc hi hr khóa I den khóa VII. 
Bng clil hr tr.n vào 1iic 18 gir 9 phüt ngày 04/10/2013 t.i Brih vin 

Trung uong Quan di 108; hithng th9 103 tuôi. 
Do cong lao to 1n d& v&i sr nghip cách mng cüa Bang và dan tc, uy tin 

lan trong và ngoài nithc, Di ttx&ng VO Nguyen Giáp dã di.rçic Bang, Nhà nuOc 
thng thu&ng Huan chucing Sao yang, Huan chumig Ho CM Minh, Huy hiu 70 nm 
tui Bang và nhiu hun, huy chixang cao qu khác cüa Vit Nam và quôc tê. 

IL NHUNG CONG EllEN TO L(YN, B4LC BIT XEJAT SAC CUA BI TLNG 
VO NGUYEN GIAP 001 V(YI ST' NGHIP CACH M4NG CUA DANG VA 
NIIAN DAN TA 

1. Dii tithng Vô Nguyen Giáp - Ngirb'i chin si each mng kiên trung, 
ngirôi h9c trô xut sac và gn gui cüa Chü tjch Ho ChI Minh 

Sirih  ra lit ving quê giau truyn thng yêu nuâc, trirc tip chirng kMn 
cãnh dông bào bj be lii thirc dan và tay sai dan áp, hoc 1t cia nung nâu trong 
Vô Nguyen Giáp clii sôi si1c và quyêt tam dtng len d.0 tranh giãnh l.i cic 
lap cho dan tôc. Näm 1925, khi con là h9c sinh, do s&m duçrc tiêp thu tu tithng 
cách mng cua Lãnh ti Nguyn Ai Quc, VO Nguyen Giáp cia tIch circ tham 
gia phong trào dâu tranh, bãi khóa i truông Quoc hçc Hue; tham gia Bang T 
Vit cách m.ng (nm 1927); tham gia phong trào XO viêt Ngh rinh, bj thirc 
dan Pháp bat gi và bj giam & nhà lao Thtra Phü, Hu (n.m 1930). Cu& näm 
1931, nh& s1r can thip cüa Hi Ciu tê dO ciia Pháp, Dng cM dugc trà tii do. 
Khi ra tü, mat lien lc v&i to chuc, Dông clii ra Ha Ni dy hçc & Trtr&ng lit 
thiic Thàng Long, viêt báo tuyên trUyen xây drng cci s& cách mang trong thanh 
niên, hçc sinh, dông thO'i tiêp ttc h9c Dai  hQc Lust và Kinh t& 
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Nàm 1940, dng chi Vô Nuyên Giáp vol hi danh là Duong Hoài Nam 
càng vol dong chi Phm Vn Dông dcrcrc cir sang Trung Quôc gp Lãnh tçi 
Nguyen Al Quôc. Tháng 11/1941, trO ye Cao Bang, duOi sr lãnh dao,  dIu dat 
cüa Lânh ti Nguyen Ai Quôc, dông clii Vô Nguyen Giáp cing các dông clii 
khác xây dung cci sO cách mng, tich circ tuyên truyên, giác ng quãn chñng, 
lôi cuôn dông bào các dan tc tham gia các hot dng cách mng, to ch(rc Va 
phii trách Ban xung phong Nam tiên, m& dithng nôi cn cir dja cách mng 
Cao Bang vol các tinh mien xuôi. 

Tháng 12/1944, Dng cM &rgc Lãnh tii H CM Minh giao nhim vi thãnh 
1p Di Vit Nani Tuyên truyên giài phóng quan, to chüc tiên than cüa Quãn di 
Nhan dan VietNam.  Ngay sau do, Dông cM dâ clii huy Di dánhthang hai trn 
dâu 0 Phai Khät, Na Ngãn. Trên các cxdng vj là Uy viên Ban Chap hãnhTrung 
Ucing, ThuOng vii Trung ucmg f)ãng Cong  san Dông Ducing, thãnh viên Uy ban 
khOi nghia toàn quôc, thành vien Uy ban Dan tc giài phóng Vit Nam, Tu lnh 
Vit Nam giài phóng quãn, DOng cliI dã có nhttng dóng gop quan trçng vào thng 
lçii cüa cuc Tong khOi nghia Cách mng thángTám nrn 1945. 

Ngày 19/12/1946, cuc kbáng chin chng thirc dan Pháp biing no; duOi 
s'çr cM dao  cüa Dâng và Chü tich Ho CM Minh, vol cucing vj Tong lit lnh 
Quãn di kiêm BI thu Quãn ñy Tnmg ucing, Dông cM dã cüng Trung ucing 
Dâng lãnh do cuc dâu tranh v(itrang kéo dài 9 nm  chOng thirc dan Pháp 
xâm hrqc (1945 - 1954) giành thng lçii. Vol vai trO là Tong Tu lnh chiên 
djch, BI thu Dâng £iy, Dông cM dâ clii huy nhiêu chiên djch quan trçng, nhu: 
Chin djch Biên GiOi (9-10/1950), Trung Du (12/1950), Dông Bng (5/1951), 
Hôa BInh (12/195 1- 2/1952), Tây Bàc (10-12/1952), Thugng Lao (4-5/1953). 
Dc bit, näm 1954 d:uçic D5ng và Chii tch Ho CM Minh tin tixOng trao quyên 
trirc tiêp clii buy Chiên djch Din Biên Phit, Dông cM dà clii huy các dai  doan 
cüa Quân di và các l'çrc luqng tiên cong tp doàn Cu diem Din Bien Phñ, 
dánh b.i di quân nhà nghê cüa thc dan Pháp, gop phân cng toan Dáng, toàn 
dan và toàn quân ta lam nên Chiênthäng ljch sirDin Biên Phñ buc thixc dn 
Pháp phái k Hip djnh Gicmeva ye dInh chi chiên trarth, khôi phic hèa bInh 0 
Dông Ducing, giài phóng hoàn toàn mien Bäc nuOc ta. 

Hip djnh Gicmevci k kát chua duçic bao lâu thi d quc M dã nhanh 
tay hat cän Pháp, biên mien Nam Vit Nam thành can cü qüân sir M, am 
mini chia cat lâu dài dat nuOc ta. TruOc tInh hInh cách mng m&i, D.i tu&ng 
dã cng Trung ucing Dãng lnh d?o  toàn dan, toàn quân tiên hãnh dông th&i 
hai nhim vi chiên luqc là xây dirng, báo v mien Bàc xA hi chü nghia và 
day mnh cách mang dan tc, dan chi nhân d 0 mien Nam, lan lucit dánh 
bi các chiên luçic chiên tranh cüa dê quôc M5 xâm luqc, lam nên nhffiig 
thäng igi ye yang ma diith cao là Chiên dch HO CM Minh ljch sü rnüa Xuthi 
näm 1975, giãi phóng hoàn toàn mien Nam, thu non sOng ye mt mOi, dua cá 
nuOc di len chü nghTa xã hi. 

Dt nuOc hOa bIrth, thng nht, trên cucing vj là BI thu Quan üy Trung ucing 
(den nam 1978), Phó Chiitich Hi d8ng B tnthng, B trtthng B QuOc phOng, 
Dông cM dã ciing t.p the lânh dao  Dãng, Nhà nuOc, Quân di lãnh d?.o  toàn 
dan, toàn quãn thuc hin hai nhirn vi chiên lugc là xây dirng và bào v To 
quOc Vit Nam xã hi chü nghia, tiên hành cOng cuOc  dOi mOi dat nuOc. 
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Nàm 1980, Di ti.ràng thôi gift chc B trträng B Quc phông nhimg vn' 
tiêp tiic là Uy viên B Chinh trj (den nm 1982) và Phó Thu tu&ng phi trách 
khoa h9c - k5 thi4t. 

Näm 1991, i tuàng nghi hi.ru & tui 80. Tü nàm 1992 dn lüc tr trn, 
Dai ti.r&ng là Chu tich danh dr Ri Ciru chiên binh Vit Nam; Chi nhim Dê tài: 
"Tu ti&ng Ho CIiI Minh và con dtthn cách mng Vit Nam", hem cô van 
chuang trinh khoa hçc cap Nhà ni.róc ye "Nghiên thu tu tix&ng HO CM Minh"; 
Chü tjch danh dir Hi khoa h9c ljch sir Vit Nam; Chi tjch danh dçr Hi khuyên 
hçc Vit Nam; Chü tjch danh dir Qu ho trçi sang t.o khoa hçc k5 thu.t Vit Nam; 
ChU tjch danh dir Hi Ciru giáo chüc Vit Nam. 

Trçn cuc d?Yi gn bó v&i sir nghip cách mng cüa Dãng và dan tc, & 
Dai tuàng VO Nguyen Giáp luôn sang ngôi phâm chat cao qu cüa nguôi chiên 
si cách rn1ng kiên thing, tuyt dOi trung thãnh v&i sr nghip cách mng cña 
Dâng, suôt •d&i tri ty hy sinh, mt lông, mt di. phân dâu cho m1c tiêu, 1 
tu&ng cong san. Dü trong lüc each mng g.p thi4n lqi hay khó khn, Dông clii 
van tin ti.r&ng, thüy chung, son sat v&i Dãng, vth Nhan dan, dImg nhu lüc sinh 
thoi Dông cM dã ttrng nói "Tôi song ngày nào, c'üng là vi dat nu&c ngày do". 

Dai tuâng là ngixOi h9c trO xut s.c và gn gui cua Chñ tjch H CM Minh. 
Tru&c, trong Cách mng tháng Tam nm 1945, tron cuc kháng chién chIn 
nm, Dai  tixàng dirçrc song va lam vic ben c?nh Bác HO, dixçic Bác Ho giáo d'çic, 
rèn 1uyn và trao cho nhiêu trpng trách hen các linh virc quan s1r, chInh frj, 
ngoi giao... Dti tu&ng dã no lirc phãn dâu h9c tp cM, tu tithng, dao  düc, tác 
phong, lôi song cüa v Lnh tii thiên tâi Ho CM Minh, luôn luOn tu ththng rèn 
luyn, nói và lam theo gucing Bác Ho vT dti. 

Tron qua trInh hoat dng cách mng, Di tuOiig Vö Nuyên Giáp rt 
coi trpng tong kêt thirc tiên và chInh tü do DOn chI càng hiêu sâu sac han 
tir tix&ng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh. DOng cM là rnt trong nhftng 
ngui s&m nghiên thu và viêt ye HO CM Minh, tix tix&ng Ho CM Mirth mt 
each ca bàn, toàn diên, h thông yà dä có nhiêu dóng gop quan trçng hong vic 
nhiên c(ru, vn diing tu ttthng Ho CM Minh, dc bit dã gop phãn xây dirng 
nên móng cho b mon khoa h9c Ho CM Minh hçc. Vói ba chuyên 1un: "Tu 
tu&ng HO CM Minh Va COil dubng cách mng Vit Nam", "Tu tu&ng quan sr 
Ho CM Minh", "The gibi dôi thay, tu tu&ng Ho ChI Minh cOn song mai", Di 
tu&ng Vô Nuyên Giáp a gop phan dixa tu tu&ng HO CM Minh vào cuc song, 
tr& thãnh nên tang tir tithng, kim cM nam cho hành dng cUa toàn Dãng, toàn 
quãn va toàn d ta trong th&i k mói. 

trên các linh virc, that là linh vrc quan sir là mach xuyên suôt chü dao  trong 
qua trInh ho.t dng each rnng cüa Di tuóng Vô Nguyen Giáp. Di tuóng vn 
luôn nhäc nh& chiing ta diêu có nghia quyêt djnh hong vic hçc t.p tu tithng 
HO CM Minh là phài lam theo và lam dImg tir tu&ng cüa Ngu&i. 

2. Oii tw&ng Vö Nguyen Giáp - Tong Tir lnh - Ngirôi Anh Ca cüa 
Quân di Nhân dan VietNam dã co cong lO'n xây dng mt di quaD hung 
manh, gop phan quyet dnh cung toan dan danh thang hai d quôc là thijc 
dan Pháp và dé quc M5 xâm hrqc 

Dng clii Vô Nguyen Giáp ducic phong quãn h D.i tu&ng và tr& thành 
vj Di tiràng dâu tiên cüa Quân di Nhan d Vjt Nam. D nhim tr9ng trách 
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l&n lao kM tui d?ii con khá tré (37 tui); song vd sir h9c tap, rèn 1uyn, phn 
dâu không ng'rng nghi, Dông cM luôn hoàn thnh xuât sc nhim vi, x(rng dáng 
vâi sir tin tu&ng cüa Dãng, Chü tjch Ho CM Minh và nhn dan Vit Nam. Vâi 
30 näm là Tong Tu lnh Quân dci, BI thu Quãn üy Trung ucing, Dông cliI luôn 
tO rö là nhà quan s1r xuât cháng, nhà lânh dao  có uy tIn ion cüa Dãng, Nhà 
nuOc và Nhn dan ta; duic cn bt, chiên sT Quân di yêu men, kfnh trçng, suy 
ton là "Ngithi anh Ca" cüa Quan di Nhân dan Vit Nam. 

Dual s11 länh ctao cüa Dàng và Bác H, Di tithng Vô Nguyen Giáp là vj 
lithng có cong lao, dóng gop to iOn trong xây dirng Quãn di Nhan dan Vit Nam 
hin mnh, chInh quy, tinh nhu, ngày càng hin dai.  Tr Di Vit Nam Tuyên 
truyen giài phóng quan - di quan chñ hrc dâu tiên cM vOl 34 chiên si và vãi chiic 
khâu s11ng truOng, sang kIp thô sa, rôi tirng buOc iOn len thãnh nhffiig trung ctoàn, 
d.i doàn thin chiên, kiên cirOng chiên dâu và chiên thng ké thu xâm luçic. Chiên 
thàng Din Biên Phii "Emg lay nm châu, chan dng dja câu" là minh chirng 
sinh dng ye sr truOng thành, iOn mnh cüa Quân di ta duOl sir lnh d,o, chi 
do sang suôt cüa Dãng, Bác Ho kInh yêu và sir chi huy tài tInh cña Di tuOng 
Vô Nguyen Giáp. Lan dâu tiên tren thê.giOi, quandi ciiamt nuOc thuc dja nhO 
0 châu A dã dánh bi quãn di cüa mt cuing quôc châu Au. 

BuOc sang cuc kháng chin ch&ig M5r, cCru nuót, Dii ttrOng VO Nguyen Giáp 
tiêp tic gift cucmg vj là nguOi dirng dâu Quãn di, cinig vOl B Chmnh tij hotch 
djnh nhftng quyêt sách chiên lucic. Dai ttrOng là nguOi sOm CO kiên nghj Va có 
nhiêu cOng lao trong vic khãn truong xây dirng Quãn di Nhãn dan tiên len 
chInh quy, hin dai,  xây dimg các Quãn chfing PhOng không - Khon qiin, Hal 
quan, Binh ching D.c cOng, xây drng duOng Trtthng Son - &thng Ho CM Minh 
trên b và duOng Ho CM Minh trên biên clii vin cho tiên tuyên lOn mien Narn 
và tiên thng den dinh lily cüa ké djch vào ngày toàn thng. Dc bit, gân cui 
cuc kháng chiên chông M5, Di tithng VO Nguyen Giáp dê xuât ravic khân 
trucmg thành 1p các quan doàn chfi 1rc (Quãn don 1, 2, 3 và 4) dê nhân süc 
mnh tOng hqp cüa các su doàn, dáp mg yêu câu tác chiên hip dong quãn, binh 
chiing, thirc hin nhffiig trn dánh tiêu diet iOn. Cuc Tong tiên cOng và nôi dy 
Xuân 1975 vOl dinh cao là Chiên djch HO CM Minh ljch sO dã chüng minh dê 
xuât trén cOa dông cM TOng Tix 1nh là sang to và chmnh xác, phu hqp vOl yêu 
câu cña thirc tiên chiên tnthng, dáp img nhy ben yêu câu cüa s1T phát triên quan 
di và quy lut phát triên cüa chien tranh vào thOl diem do. 

3. Oi ttr&ng Vö Nguyen Giáp ; mt thiên tài quân sir, dã ciing toàn 
Bang, toàn dan, toàn quân ta di tir thãng Iç'i nay dn thãng kri khác, Ip  nên 
nhü'ng chin cong hin hách 

Trong tht cà nhEtng buOc ngot iich sO cOa each m.ng Vit Nam sau 
Cách mIng tháng Tam nm 1945 và nhftng chiên djch quãn sr trong khang 
chiên chông thirc dan Pháp và dê quôc M5" xâm iugc; dual ngçn cO bach chiên, 
bach thng cüa Dãng và Chü tjch HO CM Minh, Dai  tuOng VO Nguyen Giáp dâ 
gop phan 1m nên nhttng chien thng vi di, tác dng mnh me vào .dOng chày 
ljch sO dan tc; trô thành vi tuàng huyên thod, thiên tài quan sir thM dai... Va 
nhn dirge sçr nguthig m, kInh trçng cOa nhieu nguyen thO quôc gia, chInh 
khách, h9c già, nhà sO hçc, nhà báo, nhà vn và dông dào Nhân dan the giOi. 
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Dai ttràng VO Nguyen Giáp là chuyên gia 1i lc hang d.0 v &thng 1i 
chiên tranh Nhân dan ciia phong trào giâi phóng dan tc trong rnthc và trên the 
giài. Do là ngh thu.t dánh lâu dài dê chuyên hóa so sánh lirc hrçing khi 1rc 
luçing ban dâu cUa ta cOn nhO yêu; do là ngh thu.t chop thOi cu dê giãnh lay 
thng lçii có tinh chiên hiqc lam xoay chuyên citc din chiên tranh; do là ngh 
thu.t xay dimg, to chüc và sü ding kêt hqp ltrc luqng vu trang ba thir quan, 
ngh thu.ttô chüc, sir dçtng quãn dci, tr quy mô nhO be ban dâu tOi hInh thãnh 
trênthirc tê các quan, binh chiing, các binh doàn chü hrc - nhirng qua dam thép 
quyêt djnh thang lçii trên chiên truOng; do là ngh th4t luôn chü dng ye chiên 
luqc và chiên djch, phan tIch và dánh giá dñng tInh hinh vOi ttx du,y chiên luçic 
sac são, phán doán ding, dr báo sOm am muu Va hành dng cüa dôi phucrng dê 
chü dng ye 1irc luçing, the tr.n và cách dánh; do là ngh th4t to ch'(rc bão dam 
h.0 can chiên lixçic và chiên djch... 

Dai tirOng Vô Nguyen Giáp là nhà chi huy quãn sv có tài thao luqc kit 
xuât, b.c thây ye chiên luçic, chiên thi4t quán sir. Di tirOng là vj tuOng tài ba, 
ngtrri cam quân rat can trç)ng trong so sánh tixcing quan 1%rc luçirig dôi ben, luOn 
chü dng bat buc dôi phucing bj dng thay dôi the cr, dánh theo each dánh 
cUa ta, vi the ma phá sOm ye chiên thuat, chiên djch, chiôn luqc, dan den that 
bai hoàn toàn cüa djch. Dien hinh, do là quyêt dnh chuyên phuang châm tac 
chiên tr "dánh nhanh, thng nhanh" sang "dánh chäc, tiên chäc" giành thàng 
lqi trong Chiên djch Din Biên Phü nm 1954, kêt thüc cuc kháng chiên 
chông thirc dan Pháp xam ltrqc. Do là quyêt dliTh  chçn diing huOng dt phá 
chiên dch vào Buôn Ma Thut - Tây Nguyen; kjp thri närn bat thii ca chiên 
luçic, dê nghj chuyên sang kê ho.ch sOm giâi phóng mien Nam trong nm 
1975; kjp thii chi dto mO các chiên djch giài phóng Hue - Dà Näng và giãi 
phóng quãn dào Trithng Sa, phê chuãn dê nghj thanh l.p cánh quân phia Dông 
và ra mnh lnh "Than tôc, than toe han nUa; tao b.o, tao bao  han nta. . ." cho 
toãn quan xôc tOi; ra 1nh cho cánh qun phia DOng tip tiic phát trin tin 
công, không ch& dçri dê nhanh chóng tiên vào giài phóng Sài GOn, cng vOi 4 
cánh quãn khác mành lit dánh vào sao huyt dch trong Chiên djch Ho ChI 
Minh ljch sü, dira cuc kháng chiên chôn M, cüu nuOc den thng icr1 hoàn 
toàn, giãi phóng mien Nam, thông nhât To quôc. Trong các chiên djch lOn CO 
tlnh chat quyêt djnh, D.i tuOng Vô Nguyen Giáp luôn the hin sir quyêt doan, 
sac ben và có tu duy quãn str, chiên th4t, tài clii huy d.c bit. 

Nhftng kin th'trc và tài näng quân 51r cüa Dai  tuOng Vô Nguyen Giáp 
dêu do tir hçc t'i'r ljch sü chông gi.c ngoi xâm cüa dan tc Vit Nam Va ljch 
sir quãn sir the giO'i; tir rèn luyn, tr d(ic rut kinh nghim qua thirc tê chiên dâu 
cüaQuân dôi ta ma nen. Chlnh diêu ây d lam nell sçr khác bit cüa D.i tuOng, 
khiên the giOi khâm phgic, suy tOn VO Nguyen Giáp là danh tuOng, mt trong 
nhthig thông soái kit xuât nhât trong flch sfr nhân loi... là mt trong s It 
nhitng ngu?ii có khã näng lam thay dôi dOng chày lch sir. 

4. Di tirong Vô Nguyen Giáp - NgirO'i cO cong lao to iOn gop phn vào 
vic hInh thành và phát trin hçc thuyêt quân sy - dirO'ng ii chin tranh 
Nhân dan dc dáo cüa Vit Nam thO'i dai Ho ChI Minh 

KhOng clii là mOt  thiên tài quail sir, trirc tip t ch(rc, kin t.o nhtrng trn 
dánh lOn, dánh bai  nhtrng danh tithng hang d.0 cüa thirc dthi Pháp, d quc M 
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xãm lucic, Di tLr&ng Vö Nguyen Giáp có Cong lao dóng gop to lan trong vic 
hmnh thành, pháttriên h9c thuyêt quàn sir Vit Narn th&i di Ho Clii Mmli, do 
là duing lôi chiên tranh Nhân dan, lay chfnh nghTa thng bao  tan. H9c thuyêt 
kê th'ra và phát huy nh'ng bài hçc giá trj ljch sr cüa cia ông chOng gi.c ngoi 
xâm trong thai d.i mâi. 

fu&ng l,i chin tranh cüa Dãng và tir ttxông quãn sr Ho ,ChI Minh dã 
nêu rO nhieu lun diem rat ca bàn, nhiz: phái tiên hành cuc chiên tranh nhân 
dan toàn dan, toàn din; trix1ng k kháng chiên vói tir hrc cánh sinh là chinh, 
vin trçl ben ngoài là quan tr9ng; xay dirng lirc hrçmg vu trang gôm ba thir quthi 
(dan quãn du kich, bO dôi dia phuong, ho dOi chu luc), lay bô dôi chu luc lam 
nông cot; tiên hành chiên tranh du kich két hçip chiên tranh chInh quy vói quy 
mô thich hqp trong trng giai don; toàn dan dánh ic vói nhiêu hinh thüc linh 
ho.t, lay yêu djch manh, lay nhö dánh ion, lay chat luqng tinh thng so luçmg 
dOng, t.p trung và phàn tan lc hrcing linh hoat, ,chiêi,i dâu dung cam, miru tn, 
gi'[ nghiêm kSr  lu.t và tuyt dôi bI m.t, danh chäc thng; giãnh thng lçii trng 
phân tiên len giành thng lçii toàn bO... 

KhOn,g clii kiOn djrih và quán trit sâu sic, D?.i  tu&ng VO Nguyen Giáp là 
ngtrai dã tiOn hành dithng lôi chiên tranh Nhân dan hêt sirc •dc dáo, sang tao, 
sinh dng và day hiu qua. Dông chl hêt sirc coi trQng vic xây dimg to chüc 
dãng "trong sach,  vfrng  manh"  trong các lirc hrçingvfi trang, d.c bit quan tam, 
chäm lo xay dirn bàn lTnh chInh trj, bàn linh chiên dâu, chiên thi4t quàn sir, 
khà nng tác chiên; giáo d1ic, bôi duông phâm chat "Be di Ci,i HO" trong can 
b, chiên si Quân di Nhân dan Vit Nam. 

Dai tirOng kt hcip r.t ch.t chë, khéo leo du tranh vu tran$ vOl dâu tranh 
chInh trig, n,goi giao, tt.r tuOng, vn hóa; quOc phông vOl kinh tê3  an ninh... dê 
dat dirge kêt qua toàn din trên cã hai nhim vi kháng chiên và kiên quôc. 

Du&i s1r lnh dao,  cM  dao  trirc tip cña B Chinh trj, dirng du là Lh tii 
tOi cao HO ChI Minh, cüng vOl Quân di và Nhãn dan Anh hung, Dai  tuOng 
Vö Nguyen Giáp dã diêu hành cuc chiên tranh toàn dan thnkT cüa dan tc 
Vit Nam dat  den dinh cao cüa ngh thu.t quãn sr. Duang lOi ixu vit cüa cuc 
chien tranh toãn dan, toàn din, kháng chien trung k' dã dánh bai  và lam phá 
san hoàn toàn dthng lOi chiên hxgc tôc chiOn, toe thng và các chiên luçic khác 
ci1a nh'thig dê quôc hông mnh nhât (Phá a My) 0 the k XX. Day là sr kin 
có mt khOng hai trong ljch sir quân sir the giOi. 

5. Di tu*ng Vö Nguyen Giáp - Nhà van hóa ló'n, có nhfrng dóng gop 
quan tr9ng trên các huh viyc giáo diic, báo chI, ngoi giao, ljch sfr... và 
phong trào cách m1ng th gió'i 

KhOng clii tOa sang rirc rc trong linh vi1c quân sir, Dai  tuOng cbn là mOt 
trong nhttng nhà van hóa lOn cüa Vit Nam. Dai  tuOng dã danh nhieu tam sirc 
cho vic viêt hôi k va ljch si'r. Nhfing tác pham cia Dai  tirOng, nhu: "Tü nhãn 
dan ma ra", "Nhung nthn tháng không the nào quên", "Chiên dau trong vông 
vây", "Din Biên Phü diem hçn ljch sfx", "Tong Hành dinh trong mua xuân toàn 
thäng", "Tu tuing HO Clii Minh va con du&ng each mng Vit Nam"... d1 giüp 
ngu0i d9c cà trong và ngoài nuOc càng hiêu sâu hn ye ban sc, truyên thông 
van hóa, nguôn gOc sue manh cüa dan tc Vit Nam, càng them yêu men, khâm 
phic dat nuOc và con ñguôi Vit Nam. 
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Dng clii VO Nguyen Giáp không clii là mt Di tu&ng h'rng l.y ci'ia Qun 
di Nhn dn Vit Nam ma trong các linh c khác, nhu giáo diic - dào tao, khoa 
h9c - k5 thut, báo clii, ngoi giao, van hóa, lch si:r..., Dông clii dêu có nhiêu 
dóng gop quan trçng, thirc sir là con nguôi tài - düc vçn trail, van - vô song ton. 

Khi là giáo viên dy mon ljch sir ti trung tu thtic Thang Long, Ha Ni 
(5/1939, thây giáo Vô Nguyen Giáp dã mang bâu nhit huyêt cách mng cüa 
mInh dê cüng vói dông nghip truyen thii cho hçc sinh lông yêu nuóc thuang 
dan, khoi day lông nhit tInh và lôi song có trách nhim vâi bàn than, vOi quê 
hucing, vâi dan tc. Khi dat nithc buOc vào thôi kS'  kinh té ii thirc và hi nh 
quOc tê, Ditiróng dã nhiêu lan phát biêu nhftng kiên tam huyêt cüa mInh dê 
chân hung nén giáo dçic nuic nhà. 

Trên cuang vj Phó Chü tch Hi dng 13 tnr&ng, Dii trróng "10 Nguyen Giáp 
dä có nhiêu dóng gop cho vic phát triên khoa h9c - k5 th4t cüa dat nuâc. 

Di turng VO Nguyen Giáp là mt nhà báo chmnh lun sc são ttr khi con 
rat tré. Bài báo dâu tiên cüa DOng clii bang tiêng Pháp duçic gãi dang trên t? báo 
L'Annm ngày 24/3/1927 do L4t su Phan Van Tnr&ng a Sài Gôn lam chU nhim 
vai tixa dê ")ã dão ten tiêu bao  chüa a tru&ng Quôc hçc!" dã dê l.i an tuqng sau 
sac dôi vói nguOi lam báo lüc bay gi1. Thai kr M.t trn Dan chü 1936 - 1939, 
Dông cM thành 1p báo "Hon tré"; cl'Jng mt so dông cM sang ip và lam biên tp 
viên cho các t& báo cong khai hi do, nhu: "Tiêng dan", "Tiêng nói cüa ch(mg 
ta", "Lao dng", "Tin len", "Tap hqp"...; ciing dông cM Tru&ng Chinh biên 
soon tác phm "V.n dê dan cay", có giá tn l&n cho cong tác clii dto thrc tin cüa 
Dãng ta lüc bay gRi. Tti Dai  hi báo giói Bäc lan thir nhât hpp ngày 
24/4/1937, Dông cM duge bâu là Chü tjch Báo giói Bäc KSr. 

Trên linh vçrc nghiên ciru ljch sir, Di tuâng VO Nguyen Giáp là rihà thng 
kêt ljch sirhàng dâu cüa nên sCr h9c duang d?i  Vit Nam. Tr nhftng bài viêt ye 
dan cay, ye cách mng tu san Pháp và nhiêu van dê có lien quan den Uch si:r trên 
các ti báo den nhftng bài dy s11 trên bçic giãng thrOng Thäng Long cho den 
hang tram bài nói ye lch si'r vào nhrng djp k3 nim các danh nhân ho.c s'r kin 
hch sir hay cac hOi thao khoa hoc tap hap lai do la nhüng thông tm, tu hêu, tai 
lieu ye Uch sir vô càng qu giá. Ti các bài tong kêt chiên tranh den nhcrng cong 
trinh l' lun ye uãn six, ye tu tuOng HO CM Minh, ye hai cuc kháng chin và 
dc bit là b Tong t.p hOi k Di tuâng VO Nguyen Giáp dêu là nhfrng cOng 
trhih khoa hçc ye nhthig sçr kiin ljch sü quan trong nhât cüa nt'ra sau the k XX. 

Trên linh virc ngoi iao, Dng cM cUng có nh&ng dóng gop rat quan 
trong. Sau ngày Chü tjch Ho CM Minh dcc Tuyên ngOn dc l.p 2/9/1945, nhà 
nuóc Vit Nam Dan chi Cong  hOa (nay là Cong hOa Xà hi Chi:i nghia Vit 
Nam) non tré dCrng trirâc nhftng khó khAn bn b, vn mnh dan tc ducic vi nhu 
"ngàn can treo sçii tóc", dOng clii VO Nguyen Giáp trên cuong vj B trithng B 
Ni viii (bao gOm NQi chinh và Cong an) duqc ChU tjch H Clii Minh (lüc nay là 
ChÜ tjch CMnh phü kiêm B trueing B Ngoi giao) giao cho nhiêu nhim vi 
doi ngo1 dc bit, nhu: tiêp xüc vâi Phái b M mâi sang Vit Nam cãng 
nhttng nguOi Pháp trong may bay, hay cuc "chm trán" vói J. Xanh-ta-ny t?i 
phOng lan cüa Phü Toàn quyên, chuan bj tiên tó'iHip djnh ngày 6/3/1946, cfing 
nhu gp gi tuOng La-dec sau khi k Hip djnh Sa b, hay cuc d.0 trI và d.0 
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1 i Hi ngh Dà Lt... nhftng cuc gp gô do, Dng clii dä không bó bt kS  cci 
hi darn phán nào dê di den hOa bInh nhàm thc hin m11c tiêu cao Ca: dc 1p 
và thông nhât dat nu&c. 

Vâi phong ttho each mng th giOi, Dai  tithng Vô Nguyen Giáp có nhüng 
dóng gop rat quan trçng, dc bit là trong cuc dau tranh vi hOa bmnh, dc l.p 
dan tc, lien b xã hi, chông áp büc, bóc 1t, bat cong a các nuâc thuc dja 
châu A, châu Phi, châuM la tinh. Diêu nay dã duçic các nhan 4t, lc luqng 
chinh tn và xâ hôi & nhiêu nithc các châu 1iic thi'ra nhn. 

6. I3ii tirO'ng Vö Nguyen Giáp - Nhà Iänh do mu mirc v dio dfrc cach 
mng, có uy tIn ló'n cüa Bang, Nhà nithc, Nhân dan, Quân di và bn be quôc tê 

Hcm 80 mirth nm hoat  dng cách mng, cuc dM ciia D.i tu&ng VO 
Nguyen Giáp gän lien vâi sir nghip each mng cüa Dãng ta, dan tc ta và 
Quãn di ta. 0 Dai trrâng luôn sang ngai nhftng phâm chat nhân cách cüa nhà 
vn boa ion, mt tarn guotg mâu mirc ye dao  d'irc each ming: can, kim, hem, 
chInh, chI công, vô tu; d.c bit là 6 düc tInh can phâi có cüa các vj tirOng do 
Bác Ho chi ra "Tn, Dung, Nhân, TIn, Liêm, Trung" luôn duqc Di tirOng Vô 
Nguyen Giáp thirc hin day dü, trQn vçn. D.i ttthn là tm gircing sang ye S1T 
hem khiêt, giàn dj, khoan dung, nhân hu, khiêm ton, ham hçc hói, doàn kêt, 
sOng có tinh nghia, hêt lông thumig yeu dOng cM, dông bào. TInh thirong yêu 
con ngu?ii cüa Di.i tithng dirge boa quyn vOi tInh yêu quê huang, dat nizOc và 
dã dê li trong nhân dn Vit Nam ciing b?n  be quOc tê hInh anh ye mtnhà 
lnh dao  dCrc d, tài mt nhà hoat dng thrc tiên xuât sac, mt chiên si 
each mng kiên trun, suOt di tn tiiy hy sinh phan dâu phie vi1 Dãng, phçie vi 
nhân dan, phiic vi dat rnrOc, không màng chüt danh, iqi riêng hr. 

D.i tithng Vô Nguyen Giáp 1uôn ghi nh&, noi gucrng và thçrc hènh iOi cn 
dn cüa Lành t Ho CM Minh: Lm cách mng là phài "DT côn vi thuqng" tc 
là phãi dt igi Ich chung len trên h&), "Di bat biên ng vn biên", "Cách mng 
là sir nghip cüa quân chiing"... coi do lam phuong chain sOng và phân dan 
trong suôt cuc dth. Di tirOng không cM th hin rô ttx duy dc l.p, sang to 
cüa môt nhà 1nh dao 0 tam chiên luoc ma cOn là nguM tO cliCrc, hot dng v0i 
tinh than trách nhirn cao, nghiêm tCic, mâumrc; phong cách lam vic khoa h9c, 
nguyen tàc nhuiag bet sirc hinh hott; iuôn dê cao vai trO cña tp the, phiic tOng to 
chirc; mon coi trçng thije ti&i, chju khó h9c tsp, thng nghe kiOn hay cila quân 
chCing, cUa các chuyên gia, nhà khoa hçc...; iuôn tin tirOng vào sue mnh cOn 
quaii citOng Nhan dan, lien h và gn bó m.t thiêt vói Nhan dan; phan dâu 
khOng mt mói xây dirng khôi d.i doàn kêt toàn dan tc; dem hêt tn tue, s1rc 1c 
dê hoãn thanh tot mci cong vic c1ia D5ng, Nhan d à Quãn di giao phó. 

Dai tithng VO Nguyen Giáp dirge Nhan dan h& hông kInh trng, suy ton là 
v "Di ttthng cXa Nhan dan". can b, chiên si Quân di men phiic, suy tOn là 
"Ngir0i anh Ca" duy nhât cOn Quân di ta, thng dóng là "ChInh üy cüa eác 
ChInh üy, Tu 1nh cüa các Tu inh, TuOng cüa các TuOng", "Tong Tu hnh biêt 
qu tOng gi9t máu môi chiên binh". The giOi cfing rat nê phiic nhan each, dirc d 
cüa D.i tu&ng, ton vinh Di tcróng là Anh hOng dan tc cüa Nhân d Vit Nam. 

VOi 103 tuôi di, hon 70 tui Dang, Dai tix0ng VO Nguyen Giáp dã có 
nhttng cong hiên to iOn, dc bit xuât sac cho sir nghip each mng Vit Nam. 
Cuc dOi hoat  dng each mng cüa Dông clii là tam guong sang d dng bào, 
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can b, chin sT câ nuóc kInh trçng, yêu qu, hcc tp và noi theo. HInh inh  Va 

nhi~ng cong hiên cüa E)ông clii cho sir nghip cách mng cita Dãng và dan tc 
luOn sOng mãi vói non sOng, dat nuóc, sOng mài trong lông Nhân dan và b.n 
be quOc té. Trong lôi dieu trong L quôc tang cüa i tuOng, Tong BI thu 
Nguyen Phü Tr9ng nhãn mnh "Dãng, Nhà nuâc và nhân dan ta dánh giá cao 
cOng lao to iOn cüa Di tuOng Vô Nguyen Giáp, các the h can b, chiên sT quail 
di ta suy ton dông clii là anh Ca cüa Quân di Nhari dan Vit Nam. Con nguii, 
nhân cách và nhüng cong hiên to iOn cCia dông chI in dm trong lông Nhân dan, 
là vj tuOng cüa Nhãn dan, mãi mài liiu danh trong ljch sü dan tc". 

*** 

K nim 110 nm Ngày sinh Dti tthng Vö Nguyen Giáp diên ra trong 
bôi cãnh toàn Dãng, toàn dan, toàn cjuan ta dang tIch circ triên khai thirc hin 
Nghj quyêt Dii hi 41 biêu toàn quôc lan thO XIII cüa Dãng; tiên hành thành 
cong cuc bâu cir ctai biêu Quôc hi khóa XV và 4i biêu hi ctông nhân dan 
các cap nhim ki 2021 - 2026. Day là dot sinh hoat chInh trj có nghia chinh 
trj - xã hi sâu sac dê ton vinh và tn an nhftng cong hiên to iOn cña Di tuOng 
Vö Nguyen Giáp dôi vOi sir nghip cách mng cña Dãng, dan tc, Quân di ta 
và phong trào each mng the giOi; dông thii, gop ph.n giáo 4c truyen thông 
ljch sir cách mng, lông yêu nithe, lit tuOng chInh trj, 4o dñc, 101 sOng cho các 
tang lOp Nhãn dan, nhât là the h tré Vit Nam. 

Hpc t.p và noi gucrng Dti ttthng Vô Nguyen Giáp, toàn D5ng, toàn dan 
và toàn quân ta tiêp. tic dày mnh cOng tác xây drng, chinh don Dãng ye chInh 
trj, tu tuOng, 4o dirc, tO chi're và can b; kiên quyêt dâu tranh ngn chn, day 
liii có hiu qua tmnh trng suy thoái ye lit tu&ng chInh trj, dao  due, lOi song, 
iihUng biêu hin "tsr din biên", "tir chuyên hóa" trong ni b gn vOi dày 
mnh h9c t.p, lam theo lit tithng, 4o dirc, phong each H Clii Minh dê xây 
dirng Dáng ta ngày càng trong s.ch, vthig mnh, th.t s1r là ngithi lãnh 4o, 
nguôi day tO trung thãnh, gàn bó rnt thiêt vOl Nhãn d, lnh 40 toàn dan ra 
si'rc thi dua day manh toàn din, dông b cong cuc dôi mOi, quyêt tam thirc 
hin thàng lçri Ngh  quyêt Dti hi 4i biêu toàn quOc ian thu XIII cüa Dãng và 
các nghj quyêt cüa Ban Chap hãnh Trung uong, gop phân xây dçrng dat nuOc 
phOn vinh, hnh phiic, vrng buOc trên con thrOng di len chii nghTa xä hi. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG U(JNG - TONG C1JC CHINII TR QDND VIT NAM 
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