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Căn cứ Hướng dẫn số 31 -HD/BTGTU ngày 25/8/2021 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 

(10/10/1911 - 10/10/2021)”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị các cấp 

bộ Đoàn triển khai tuyên truyền kỷ niệm, cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về cuộc đời 

hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối 

với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong cuộc Cách 

mạng tháng Tám (năm 1945) và trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước. 

- Tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ Thủ đô về công lao, đóng góp của đồng 

chí Lê Đức Thọ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà 

nước và Nhân dân ta, giúp cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng 

Khơme đỏ. 

- Khẳng định đồng chí Lê Đức Thọ là một cán bộ lãnh đạo có tài năng về 

nhiều mặt: Nhà ngoại giao tài ba, nhà thương thuyết có tầm nhìn chiến lược, khôn 

khéo; “kiến trúc sư” có công lớn đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tổ 

chức; một tâm hồn thơ giàu cảm xúc, một nhà thơ để lại nhiều tác phẩm có giá trị 

trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô về phẩm chất 

đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, 

bất khuất, suốt đời trung thành, tận tụy với nước, với dân; đức tính cần kiệm liêm 

chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, 

quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào; nhà 

lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập 

và noi theo tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ 

trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

(Có Đề cương tuyên truyền gửi kèm) 
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2. Hình thức tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên mạng xã hội (zalo, facebook, 

fanpage,...) của Đoàn Thanh niên Thành phố; đăng tin, bài viết tuyên truyền trên 

Fanpage Thành đoàn Hà Nội và Website thanhdoanhanoi.gov.vn; lên lịch công 

chiếu phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Thọ; tổ chức đưa tin các hoạt động kỷ 

niệm của các cấp bộ Đoàn. 

Tùy theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế tại địa phương, 

đơn vị, các cấp bộ Đoàn có thể chủ động định hướng, lựa chọn các hình thức phù 

hợp để chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên, lồng ghép các nội dung 

tuyên truyền kỷ niệm vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các buổi sinh hoạt 

chính trị, sinh hoạt truyền thống và các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội, qua đó đẩy 

mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Thủ đô. Tích cực đấu 

tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp 

và những đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đối với quê hương, đất nước. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, trên mạng xã hội 

(zalo, facebook, fanpage cá nhân, đơn vị); chia sẻ các bài viết, hình ảnh về thân 

thế, sự nghiệp, phẩm chất đạo đức cách mạng và tôn vinh những cống hiến to lớn, 

quan trọng của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

dân tộc Việt Nam,... 

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tiến hành trang trọng, thiết 

thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí 

và bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết hợp với tuyên 

truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, 

tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 

XVII, 10 chương trình công tác của Thành ủy, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Mở chuyên mục tuyên truyền, triển khai tuyến tin, bài 

tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ 

cho quê hương, đất nước với nội dung và thời lượng phù hợp. Theo dõi, bám sát 

các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ của các cấp bộ 

Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ Thủ đô để kịp thời đưa tin, bài phản ánh đầy đủ. 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- Tuổi trẻ Thủ đô nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức 

Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)! 

- Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất! 
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- Đồng chí Lê Đức Thọ - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn 

trực thuộc, Báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân Thủ đô./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (để t/hiện); 

- Ban TG, VP, DV TUHN; 

- Đ/c Bí thư TĐHN (để b/cáo); 

- Thường trực TĐHN; 

- Các Ban, Văn phòng TĐHN; 

- Website TĐHN; 

- Lưu VT, TG.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

      

Nguyễn Đức Tiến 

 



G TTJYEN TRUYEN K NIM 
Y SINH BONG Cifi LE BUC THQ 
/10/1911 - 10/10/2021) 

I. KHAI ., IEU STY VA QUA TRINH HOJT BQNG CAd MANG 
CUA BONG di LE BTYC THQ 

Dng chI Lê Due Th9, ten chInh là Phan Dinh Khâi sinh ngày 
10/10/1911 tai  xâ Djch L, huyn M5T Lc, tinh Nam Djnh, nay là xà Nam Van, 
thãnh ph Nam Djnh, tinh Nam Djnh. 

Dng chI hot dng each mng ttr näm 1926, tham gia phong trào bài 
khóa và l truy diu nhà clii s yêu nuâc Phan Chu Trinh. Näm 1928, hot 
dng trong H9c sinh Hi, duâi str lãnh d4o cüa Tinh Bang b Hi Vit Nam 
Cách mng Thanh niên Nam Djrih. 

Tháng 10/1929, DMg chI duqc kt np vào Bong Duong Cong san 
Bang, lam BI thu chi b h9c sinh và ph'çi trách cong tác thanh niên hçe sinh. 
Tháng 11/1930, bj thirc dan Pháp b&t, kt an 10 nàm tü kh sai, dày ra Con 
Dào, duçic c.p üy chi b nhà tii Con Dào cCr lam BI thu chi b và Thithng vi 
chi üy nhà tü. 

Nàm 1936 - 1939, Dng chI ra tü và duçic giao phii trách cong tác báo 
chI cong khai cüa dãng b và xây drng co s& bI mt cüa Bang a Nam Dnh. 

Tü 11am 1939 - 1944, Bng chI bj djch bt và k& an tü 5 näm tai  các 
nhà t1i Ha Ni, Scm La và Hàa Bmnh. Tháng 9/1944, ra tii duçic Trung ucrng 
Bang giao phçi trách Cong tác khu an toàn cüa Trung trong, cong tác t chirc 
và hun 1uyn can b. 

Tháng 10/1944, Dng chI duçic clii djnh là üy viên Trung ucrng Bang và 
tr1rc tip phii trách xu Uy B&c Kr; Dng clii dr hi ng ma rng Ban Thu&ng 
vi Trung uclng Bang dêm 09/3/1945 d ra chü trtxcmg mói phát dng cao trào 
each mng di tói cuc Tng kh&i nghia. 

Tháng 8/1945, ti Hi ngh can b toãn quc cüa Bang & Tan Trào, Dng 
clii duçcc cü vào Ban Thu&ng vi1 Trung uang Bang. Sau Cách mng Tháng Tam 
nàm 1945, phii trách cong tác t chuc cüa Bang. Tháng 12/1946, dir Hi ngh 
Ban Thuing viii Trung ucing Bang quyt djnh toàn qu& kháng chiên. 

Nàm 1948, thay mt Trung uong Bang tham gia Doàn di bik Bang và 
ChInh phü vào mien Nam cong tac. Näm 1949, 1am Phó BI thu Xir üy Nam B. 

Nm 1951, tai Bai hôi 1n thr II cUa Bang, Dng chi duçic bu vào Ban 
Chap hãnh Trung ucrng, lam Phó BI thu Trung ucrng Ciic min Nam. Tir nàm 
1949 - 1954, lam Tru&ng ban T chuc Trung ucnig Ciic mien Nam. 
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Nàm 1955, Dng clii t.p k& ra B.c, lam Tnr&ng ban Thng nh.t Trung 
ucing. Cui näm 1955 ducic b sung vào B Chinh trj phii trách cong tác süa sai 
trong cuc 4n dng cM cách rung dat và chinh don tO chic. 

Cu& nàm 1956, Dng clii lam Trithng ban T chirc Trung uong; ttr tháng 
11/1956 dn näm 1961 kiêmGiám d& Trurng Nguyn Ai Quc Trung ixong. 

Nàm 1960, ti Dai  hi l.n thir ifi c1ia EThng, ding clii &rçic bu vào Ban 
Chtp hành Trung irmig Dãng, B ChInh trj và Ban BI thu, lam Trithng ban T 
ch't'rc Trung ucing Dãng. Nm 1966, kiêm Hiu tnr&ng Trumg Nguyn Ai Qu& 
Trung ucing. Näm 1967, ducic cir vào Quãn üy Trung uang. 

Sau cuc Tng tin cong T& M.0 Than nm 1968, dng clii duçic B 
ChInh frj c vào min Nam lam Phó BI thu Trung ucmg Ciic min Nam. Den 
tháng 5/1968, ducic B ChInh frj gçil ra niin Bc, giao nhim vçi phii trách cong 
tác d.0 tranh ngoi giao, lam c v.n d.c bit cUa Doãn dti biu Chinh phü Vit 
Nam Dan chü Cong hàa t.i Hi ngh Paris bàn v l.p 1i hôa binh & Vit Nam 
và trrc tip dam phàn v&i di din cüa Chinh phü M5' trong các cuc nói chuyn 
riêng giài quyt boa bInh v v.n d Vit Nam. Sau Hip djnh Paris v Vit Nam 
(1973), dng clii ducic cir lam Tnthng ban min Nam cña Trung ucmg. 

Tru&c th&i ca chin hrçic vira dixçic m& ra, cui tháng 3/1975, Dng clii 
vào chin tru&ng trtrc tip c11ng Trung uang Ciic và B Clii huy Quan giãi 
phóng min Nam lãnh dao,  clii huy Chin djch H Clii Minh giành toàn th.ng. 

Sau khi min Nm ducic hoàn toàn giái phóng, dt nu&c thong nh.t 
(30/4/1975), Dng chI duçic phàn cong lam Phó ban d.i din cCia Dãng và Chinh 
phü & min Nam. 

Tháng 12/1976, tai  Di hi 1.n thu IV cüa Dãng, Dng clii tip tiic ducic 
bu vào Ban Chp hành Trung uong Dâng, B Chinh trj, Ban BI thu và lam 
Trtx&ng Ban T ch(rc Trung umig. 

Giüa näm 1977 dn tháng 1/1979, Ding clii ducic B Chmnh trj phãn cong 
phii trách cong the dc bit. 

Näm 1980, dng clil duçic cir lam BI thu Thumg triic và phii trách cong 
tác t chirc; tháng 10/1980 kiêm Wu tru&ng Tris&ng Chinh trj dc bit. 

Ti D.i hi 1n thu V cUa Dàng (3/1982), Dng clii ducic bu lai  vào Ban 
Chap hành Trung uang Dâng, B Chinh trj, Ban BI thu và lam BI thu Thu&ng 
trrc, phii trách cong tác tir tithng, ni chmnh, ngoi giao. Nàm 1983, duçic clii 
djnh lam Phó Chü tjch Uy ban Quôc phOng cüa Dãng. 

Näm 1986, dông clii lam Tru&ng Tiêu ban nhân sr Di hi ian u VT cüa 
Dâng và t.i Dçd hi (ththig 12-1986), Dng clii duqc cu iam C vn Ban Ch.p 
hành Trung uccng Bang. 
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Vói 64 nàm ho.t dng each mng lien t1ic, ding chi Lê Dirc Th9 dã 
dem tam sirc, tài nàng và trI tu cüa rnInh cng hin cho sir nghip each mng 
ye yang cüa Bang và nhân dan ta, là mt trong nhflng hçc tró xut s.c cüa 
Chü tjch H CM Minh vi dai.  Ten tuè,i và sr nghip ciia Dng chI gn lin vói 
nhthig giai don cüa each mng Vit Nam, g&i lin v&i nhffiig thành qua each 
mang vi di cüa dan tc, là mt trong nhflng dng chI lath do Co nhiu cng 
hin lin cho s'çr nghip each mng, d lai cho dng bào, dng cliI nhttng tInh 
cam vô cüng qu mn. Bang và Nhà nuâc ta dã trao tng Dng chI Huân 
chucing Sao yang và nhiu Huân chirong cao qu khác; Bang và Nhà nuóc 
Lien Xô tng Huãn chucmg Cách mng Thang Mi.r&i; Bang và Nhà nucc 
Campuehia tng Ruãn chuong Angco. 

II. BONG GOP QUAN TRQNG CUA BONG ciii LE IH5'C TIIQ 
vOl SV'  NGI{LP CACH MkNG CUA PANG vA DAN TQC 

1. £1ng chILe Dá'c Th9, lóv dàng viên dãu tiên cfla Dàng, giàu nhit 
huylt và bàn linh cáchz ming, gop phtn quan trç'ng vào thành cong cüa 
cu3c Cdch mçlng Tháng Tam (1945) 

Dng chI Lê Büc Th9 sinh ra trong mt gia dInh nho giáo, & vilng dt 
có truyn thing yêu nithc, hiu hçc; 14 tui len thành ph Nam Djnh h9c tip, 
day là trung tam cong nghip dt l&n nht Bong Ducing th&i by gi, mt 
trong nhttng cái nôi cüa giai cp cOng nhân Vit Nam, nai phong trào yêu 
nu&c và cách mng phát trin rt mtnh. Lê Dirc Thç dä hOa mInh vào các 
hoat dng cüa hçc sinh, hthig hái tham gia phong trào biu tInh, bãi khóa du 
tranh dOi thirc dan Pháp thà uhà yeu nixóc Phan Chu Trinh. Nàm 15 tuôi, tip 
xi1c vói tu tu&ng yêu nuóc do các hi vien cüa t chirc Hi Vit Nam Cách 
m.ng Thanh niên truyn bá, dirge giác ng 1 tu&ng each mng, Dng chI dã 
tIch c1rc tham gia các hot dng trong hpc sinh. 17 tui, dng chI dà dimg 
trong dôi ngQ HOi Viêt Nam Cach mang Thanh men Buoc dâu tranh và ren 
luyn trong t chüc each mng, Bng chI d dem nhit huy& cia tuôi tre dâu 
tranh chng áp büc, bóc lt eüa thc dan, phong kin và vinh dir duçic kt np 
vào Bong Duong cong  san Bang tháng 10/1929) khi m&i 28 tui, thuc l&p 
dàng viên cong san d&u tiên cüa Bang ta. 

Ngày 7/11/1930, Bng chI bj thic dan Pháp b.t giam, tra tn dâ man và 
ngày 27/01/1931, bj tOa an thirc dan kt an tii kh sai chung than. Dng chI dã 
kiên quy& du tranh, ch6ng an, buc TOa Thuqng thm thrc dan phái giàm 
mirc an xung 10 nàm kh sai và dày ra nhà tü Con Bâo, noi dirge coi là dja 
nglic trn gian, tai  day Bng clii dizçic tIn nhim ci vào Ban Thi.thng vi chi 
üy nhà ti và BI thu chi b. Näm 1936, truâc sirc du tranh manh me cüa 
Nhan dan ta và phong trào BInh dan & Pháp, bçn thirc dan a Bong Ducing 
phái trà t1r do cho ma s tü chInh trj, trong do có ding clii Lê DiTrc Thg. Dng 
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chI trâ 1i quê huong Nam Djnh, tip tic hoat dng cách mng, gay dipig mt 
s co s& bI mt cüa Dãng a Nam DjIIh, xay dimg d.i l phát hành sách báo d 
tuyên truyn sách báo cüa Dãng, tuyên truyn chü nghia Mac - Lé nm; cüng 
tp th cp üy Nam Djnh lành dao  phong trào d.0 tranh cüa Nhân dan theo 
huâng dôi dan sinh, dan chü. 

Näm 1939, bi& rô dng chI Lê Düc Thç là mt trong nhftng can b länh 
dao chü ch& phong trào cách m.ng a Nam Djnh, thc dan Pháp cho m@ thám 
theo dôi, khám xét, b&t Dng chi và khép ti "phn tr nguy him cho an ninh" 
vào tháng 9/1939, kt n 5 nm tü, lixu dày ti các nhà tà Hóa Lô - Ha NOi  và 
Son La, Hôa BInh, trong lao tii dc ác cüa b9n thirc dan, bj djch tra tn dà man, 
dng chI vk luôn luôn nêu cao kM tit cüa nguii cong san, kiên cithng, bt 
khu.t, dung cam du tranh lam tht bai  mci  m  miru cüa djch, bMn nhà ti1 thành 
tnthng hçc cách mng, thành nth dào to can b ci'ia Dãng, thubng xuyên t 
chi.'rc h9c tp chinh trj, l lun cách mng, dng viên bn ti1 giCt vttng tinh thn 
chin dtu. Dng clif nói "Ngwài each mgng Mt kj) ó dáu, trong hoàn cánh nào 
cIbigphái chàm lo viçc hQc tp dé' náng cao trInh d(5, cô'ng hie'n dwcrc nhiu ho'n 
cho phong trào ". Trong thôi k' ho.t dng bI m.t, ding clii dà 3 ln b djch bt, 
hai l&n bj k& an, nhCtng nàm km dày, kh sai khc nghit trong nhà tü dâ tôi 
luyn trong Dng cM Lê Dirc ThQ chi cách mng b.t khu.t và lông kiên trimg 
v&i Dàng, v&i T quc và Nhân dan. 

Nàm 1944, ht h.n tu, Dng clii di.rcic Dãng phân cong v hot dng & 
An toàn khu (ATK) ci:ia Trung uong, phii trách cong tác dam bão bI m.t, an 
toàn cho ATK. Dng chI dã có mt s dóng gop tai  Hi nghj m& rng Ban 
Thuäng vi Trung uong Dãng dêm 09/3/1945 d ra ch'Ci trtxcrng ph4t  dng cao 
trào each mng di t&i Tng kh&i nghia giành th.ng lqi. Tháng 8/1945, Hi 
nghj toàn quc cUa Dâng h9p & T Trào (San Duong, Tuyên Quang) quyêt 
djnh phát dung Tng kh&i nghTa giành chInh quyn trong Ca nuOc truâc khi 
quân dng minh vào Dông Duang, tti Hi ngh Dng chI duçic c1r vào 
Thu&ng vii Trung uong Dâng, trrc tip tham gia cüng t.p th Ban Chp hành 
Trung ucmg, d'Crng d.0 là Chü tjch H Chi Minh, phát dng và lânh do cuc 
Tng kh&i nghia Tháng Tam näm 1945 giành th.ng lçii; xóa hO ách áp büc, 
bóc lt cüa ch d phong kin, thrc dan; l.p nên nhà nuóc Vit Nam dan chü 
cong hOa, m& ra k nguyen mói trong ljch si'r nuâc ta: KST nguyen dc 1p dan 
tc và chii nghTa xâ hi. 

KM nuâc nhà mói giành duçrc dc lap, Dng clii &rcc Dâng giao phii 
trách cong tác to chrc Dãng; cüng v&i mt so dông cM lãnh dao  khác cüa Dãng 
cócông lan trong vic giüp Trung uong b trI, phat trin l%rc luçing Dãng, doàn 
the, xay dipig, cüng cô chinh quyn each mng. Trong nhCtng diu kin h& s&c 
khó khãn, phirc tap, vCra chng thu trong, vra chng gi.c ngoài, Dng cM dã 
chi 4o tot cOng the bâo v chmnh quyn, gift vCtng và phát huy thng igi cüa 



cách m.ng, kjp thii ehun bj cho d.t n'thc bithc vào cuc kháng chin toàn 
quc chng thc dan Pháp xâm lixçic. 

2. Dng chILe Dác T/zp là n,t trong nhfrng etiing c/il lan/i dzo có cong 
lao lón trong sr nghip giài phóng min Nam, th6ng nlilh dit nzthc và thrc 
hin nghTa vi quc ti cao cà cüa Dàng, Nhà nu'ác và Nhân dan 

Nám 1948, ding chi dixçic cir thay mt Trung ixcing Dâng trong Doàn d?i 
biu Dãiig và ChInh phü vào min Nam trrc tip lânh d.o cuc kháng chin 
cüa nhân dan Nam B. Dixçic giao trçng trách Phó BI thu Xr üy Nam B (nàm 
1949) và sau do lam Tnr&ng Ban T chirc Trung uong Ciic min Nam (hr 1949 
- 1954); Dng chi luôn hiu rô vai trO cüa cong tác can b trong slgr nghip each 
mng cüa Dãng. Ngay sau khi toi cn cü cüa Xü üy Nam B & Dng Tháp 
Muôi, dng chI Lê Due ThQ dã cüng Thu&ng vi Xir ñy chm lo xây dirng kin 
toàn b may lành do, chi do cCia Xü üy, cUng c và thành l.p mâi các ban 
chuyên môn, nhu: Ban T chüc, Ban Dan van, Ban Cong von, Nông 4n, 
Thanh van,  Ton giáo, Hoa 4n, Kho' me von...; cir nhiu can b cüa Xir üy trrc 
tip xung các Khu, Tinh d nm rô tInh hInh và chi dao  phong trào; dm báo 
gift m& lien h trrc tip và thông su& v&i Thuông vi Trung trong Dàng và 
Bác H. Sau khi thi khOi can cir cüa Xr üy Nam B hr Dng Tháp Mix&i 
xung min Tây Nam B, Dng chi chü ctng dt v.n dê vâi Thu&ng vi Xir üy 
xây drng Tru&ng Trithng Chinh, m& l&p hu.n luyn, bed duOTig, nãng cao trInh 
do cüa can b Tinh, Khu và là mt trong nhftng giàng viên chü yu cüa các l&p 
hun 1uyn, gop phn xây dimg cti ngfl can b Nam B vra cO trInh d 1' lun 
chInh trj, vira có thrc tin d.0 tranh each mng. Nhä do, các hoat  dng chi d.o 
cüa Dàng có six thong nht, thông su&, ch.t chê, hiu qua, gop phân dixa cuc 
kháng chin cüa Nhân dan Nam B phát trin, giành duçic nhftng thng lcd ye 
yang, xfrng dáng v&i danh hiu ye yang "Thành dng T quc". 

Sau Hi nghj Gio-ne-vci 1954, Dng chI Lê Dirc .Th9 dticrc diu ra min 
B.c cong tác và duçic b sung vào B ChInh trj (cued nàm1955), duçic B 
ChInh trj phân cong lam Trix&ng Ban T chuc Trung uong nàm 1956). 

Du&i sir chi dao  cUa B ChInh trj và trirc tip cüa ding cM Lê Due Th9, 
Ban T chüc Trung ucmg dã t chuc thành cOng Hi nghj toàn quôc ye cOng 
táe t chuc ciia Dâng. Hi nghj dã phãn tIch sâu s.c tlnh hInh cong tác to 
chuc, xác djnh chuyn huóng cOng tác t chuc và can b theo yêu c.0 each 
m.ng: Xây dirng Chü nghia xA hi ô Min Bc, dAu tranh chOng dê quôc M, 
giài phOng Min Nam thing nh.t nu&c nhà. Trong bed cánh tlnh hInh nhim 
vi và yeu can mâi cüa each mng, cüng v&i các ding chI trong B Chinh tri 
và tp the Ban Chap hành Trung uong, dng chI Lê Due Th9 dà tp trung sue 
1c, trI tu vào vic xây drng, kin toãn b may lnh d.o cüa Dàng; xây 
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dçng, quán 1 và b6 frI di ngfl can b lành do cp cao, dáp üng yêu CL 
nhim vii cách mng ô cà hai min Nam - B&c. 

Tai Di hi III cüa Dàng, Dng clii thay m.t Ban Chip hãnh Trung ucing 
Dâng trInh bay Báo cáo v xây dirng Dâng và s1ra di Diu 1 Dáng näm 1951. 
Báo cáo xây dirng Dãng và Diu 1 Dãng thông qua tai Dai hi Dãng 1.n thir III 
(näm 1960) xác djnh nn tang tix tir&ng cüa Dãng là chü nghia Mac - Lenin, 
ghi nhn mt bithc phát trin cüa Dâng ta trong cong tác xây dirng Dáng. Dng 
clii rt quan tam dn cong tác thng k& thirc tin và nghiên cu l 1un, nghiên 
cru ljch s1r Dãng. Dc bit, trên cucing vj là Tnthng Tiu ban nhân sçr (Dai hi 
iii den Dai hôi IV), Dng chi dã co nhiêu dong gop giup Bô Chinh tn chuãn bi 
tot vice bau Ban Chap hanh Trung uong, Bc Chinh tr, Ban Bi thu ti Dal  hi. 

Trên ci.rcing vj là ngi.thi dirng du Ban T chcrc Trung ucrng, dng chI 
Lê Drc Th luôn nhc nhâ và yêu c.0 can b lam cong tác t chrc phài di 
sâu tim hiu, nghiên cfru tüng can b thuc trách nhim quán 1, hiu rô trInh 
d, näng 1c, phm chit do dirc can b thông qua vic thrc hin nhim vi 
chInh trj cüa Dáng và Nba nuâc, trên ca si do tham muu cho lãnh d.o c.t 
nhc, diu dng can b cho diing nguôi, dáng vic. Dng clii nh.c nhâ can b 
t chirc phài trung thirc, cOng tam, khách quan, không duçic cy quyn th, 
không long  quyn. Ghi nhn cong lao to lan cüa dng clii Lé Dirc Thp dé,i vai 

cong tác t chüc, Dâng ta khng djnh "Trong nhiu nàm ph%i trách cong tác to 
chüc can b cüa Dáng, là linh vrc cong tác rt khó khàn, phrc tap, Dng chI 
dà d laj  cho ching ta nhiu bài hc kinh nghim b Ich di vâi cong cuc 
di mâi hin nay"1. 

Nm 1967, dng clii duçic Cu VO Quãn üy Trung uang. Sau cuc Tng 
tin cOng Tt Mu Than 1968, ducic B ChInh trj ci'r vào min Nam lam Phó BI 
thu Trung umig Ciic min Nam. Tis tháng 5/1968, dng chi lam c vn d.c bit 
cüa Doãn dai  biu ChInh phü Vit Nam Dan chü cong  bOa  tai  Hi nghj Paris, 
trrc tip dam phán vOi M5 v vic chm dCrt chin tranh, l.p lai  hOa binh & 
Vit Nam. V&i ban llnh cüa mt nhà chInh trj già dn, bng tài tn, sr khôn 
khéo, linh hoat, sang tao  trong 11mg phucmg an ciii th, dng chI dâi thirc hin 
phuong chãm kiên trI d.0 tranh, giành th.ng lqi 11mg bir&c, tin tói giãnh thng 
lçii cuOi cing. Dng clii là nguOri gop phn to ion vào vic buc Hoa K phâi 
k kêt Hiêp djnh Pa-ri, ch.m dirt chin tranh, l.p lai  hOa bInh & Vit Nam. 

Trên cucing vj là dai  din cüa B ChInh tn chi dao  cuc Tng tin cOng, 
n& dy müa Xuân 1975 và tham gia chi dao  chin djch H Clii Minh 1ch sir, 
dông clii dA gOp phãn quan tr9ng, cüng quãn và dan cá nithc thixc hin tr9n vçn 
mong u&c cüa Bác H: "Dánh cho M cut, dánh cho ng1y nhào", giái phóng 
mien Nam, thông nht T qu&. D6i vó'i sv nghip cách mng quc t, dng chI 

'Diu vn cüa Ban Chip hnh Trung i.rong Dãng do Tng BI thx Nguyn Vn Linh dcc ti L tang ding clii Lê DCrc mc, 
ngãy 17/10/1990 
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Lé Dic Th9 dâ Co nhiu dóng gop ion lao trong vic img h, giüp d nhân dn 
Campuchia thoát khói hça diet chüng do ch d Kha-nie DO gay ra, thirc hin 
nghia v quc t cao Ca cüa Dãng, Nhà nuOc và Nhân dn ta. 

3. Dng chiLe Dfrc Th9 là m3t nhà lãnh e4io có tài náng v n/ziu mt 

Dng chi Lê Düc Th9 là mt trong nhttng nhà iãnh do tin b&, tiêu biu 
cüa Dãng và Nhà nithc ta, có dóng gop quan trçng vào sr nghip cách mg cüa 
Dãng và dan tc trên nhiu mtt. 

Cong tác t chüc cüa Dáng là sv nghip hu nhu su& cà cuc dM hot 
dng cách mng cüa dng chi Lê Dirc Th9. Trong lao tü a Con Dâo, HOa BInh, 
hay sau khi ra tü tr& v hott dng & ATK, khi cong tác & Min Nm, khi tham 
gia B Chfnh trj, dng clii du duçic Dãng và Bác H tIn nhim giao phii trách 
cong tác t chirc cüa Dãng. Trén cuang vi üy viên BO Chmnh tij, BI thu Trung 
uong Dãng, Trtthng Ban T chirc Trun.g uong, dng clii d. trirc tip clii d.o 
cong tác nghiên c1ru, biên son dir thâo các van kin th Di hi ifi dn Di hi 
VT cUa Dàng. VOi nhim vl.i &rçic giao phiri trách v cong tác xây dirng Dãng và 
cong tác t chüc, dng chI Lê Due Th9 d gop phn vào vic phát trin l' lun 
v xây dijng Dãng cüa mt Dãng cm quyn, dua dt nuOc di len ch'Ci nghia xã 
hi. Dng chI là nguii trrc tip clii do xây dirng Tp clii Xây dirng Dángvà có 
nhiu bài vi& sâu sc v cong tác t chirc ciia Dang duçic dông dâo can b, dãng 
viên quan tam nghiên ciru và vn dimg. 

Trong cuc du tranh trên mt trn ngo.i giao, v&i euorng vj C vn d.c 
bit cüa Doàn di biu ChInh phü ta, dng clii Lê Dirc Th9 dã th hin nng liic 
cüa mt nhà ngoi giao tài ba, nhà thuong thuy& có tm nhmn chin lucre, khôn 
khéo, "vra dánh vira dam", kiên quy& v nguyen tic, linh hot v sách lucre. 
Trong các euc dam phán trrc tip cOng khai và nói chuyn vOi di din ChInh 
phü M, dàng clii dâ chü dng tin cOng ngoi giao dn cüng vOl M5 kéo dài 
trong hcm 5 nm ti ThU do Paris, dâ lam th.t bai  mci am muuvà phá san mci 
con bài ngoi giao cUa M5, the hin d(ing lri d.y cUa ChU tjch H ChI Minh 
"dánh cho M cUt". Th&ng lqi cUa cách mng nuOc ta ti Hi ngh Paris v chm 
dirt chin tranh, 1p li hOa bInh & Vit Nam là th.ng lçri cUa frI tue, thing lçri 
cUa chInh nghia, th&ng icr1 cUa mt dan tc anh hUng, duOi sir lânh do cUa Dãng 
chân chInh có duông li ehinh trj dUng dn, sang tao, trong chin th.ng nay có 
dóng gop quan trpng cCia dng clii Lê Due Th9. Nhffiig ho.t dung ngoi giao cUa 
dông clii Lê Due Thç tai  Hi ngh Paris dà d li mt s bài hc kinh nghim 
qu cho nn ngoi giao Vit Nam. 

Trong cuc hành trInh qua các thM k' ljch sU cUa cách mng, dU rat bn 
rn vâi Cong vic cUa Bang, dng chi U Due Th vn dành thai gian lam tho 
ghi 'ai nhftng suy nghi, cam xUc cUa mInh. Là ngithi chMn si each mng yeu 
thcr va lam thcr ngay ti'x khi buOc vao dM hot dng each mng, bj giam cm 
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trong ngic tii d quc, trong hai cuc kháng chin chng Pháp và chng M5' 
ciru nuóc, trong hành trmnh cong tác tur B&c vào Nam, len các vüng biên giâi, 
ding clii Lé rc Thç dã sang tác nhiu bài tho có giá trj, ducic tp hccp in trong 
hal t.p tho: "Trén nMng néo &thng" và "Nht k duông ra tin tuyn". Nhftng 
sang tác cüa Dng clii vra giàu ch.t thirc t, có tInh thii sr sâu s&c, vra chtra 
chan tInh cam cách mng, thi& tha yeu di, yêu .nguôi; nhiu tác ph.m n chüa 
tInh cam, suy nghi sâu s&c và chãn thành cüa mt nhà tu tuông, mt nhà hoat 
dng chinh trj tài nng, nhà ngoi giao bàn linh, mt chin si cong san kiên 
trung timg vào sinh ra tCr trên khp néo dixing each mng. Tha Lê Drc Th9 
nng tlnh non nuâc, n.ng nghia vol dng clii, dng bào, thüy chung vOl Dâng, 
vol cách mng và dông cam vOl các chin sT b dci. Trong do nhiêu bài tho có 
giá trj trong nn thci ca cách mng Vit Nam, dä dixcic dng bào và chin si 
chuyn tay nhau d9c, chép vào s tay, mang theo trong hành trang cbin du, 
cong tác nhir "Lông xuãn chin si", "f xuãn", "LOi anh dn", "Dim tra", 
"Thäm anh", "Anh chin sT an ninh", "Tlnh Mien - Vit". 

Trong su& cuc diii hoat  dng each mng, dng cM Lê Due Th9 dã dem 
h& tam süc, tài nng và tn tu cüa minh c6ng hMn cho sr nghip cách mng ye 
yang cüa Dàng và cUa dan tc. Ding cliI là nhà lânh dao  tài nng cüa Dãng vOl 
nhttng ph.m cht ni bit: Sir kt hqp chat chê gifta lành dao  duOng li vol clii 
dao và t ch(rc cii th; gitra tInh kiên dnh v nguyen t.c vol tinh sang tao  và tinh 
th&n di mOi trong hành dng; giUa l lun vOl thc tin; gi&a lOi nói và vic 
lam. Dng clii xi'rng dáng là "met trong nhftng h9c trO xut s&c cUa Chü tjch H 
CM Minh vi d.i", và xüng dáng vOl nhthig "cong trng to lOn vi Dãng, vi Dan" 
ma Dai hi toàn quc l.n thu VI ci1a Bang dã tuyên ducing. Trn guong v lông 
tnung thành tn tiy vOl T quéc, vOl Dãng và Nhãn dan, tinh thncách mng 
dting cam, kiên cuOng, b.t khut, düc tInh can, kim, hem, chInh và tlnh thuong 
di vol can b cüa dng cM Lê Düc Thç ducic toàn Bang, toãn dan và toàn quãn 
ta yeu thuong và kInh trQng. 

BAN TIJYEN GL&O TRUNG IYONG 
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