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KE HOACH 
Tuyên truyn k5 nirn 80 näm thành 1p Bang b tinh Phü Th9 

(tháng 3/1940 - tháng 3/2020), 90 näm Ngày thành 1p Bang cong san Vit 
Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mfrng xuân Canh T 

Thrc hin Hi.ró'ng dan so 22-HD/BTGTU ngày 18/12/20 19 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy v Tuyên truyên k nim 80 näm thành 1p Dãng b tinh 
Phü Th9 (tháng 3/1940 - tháng 3/2020), 90 näm Ngây thành 1p Dâng cong  san 
Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mrng xuân Canh T; Sâ Thông tin và 
Truyên thông xây drng Kê hoach tuyên truyên nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Tuyên truyn sâu rng lam cho can b, dâng viên và Nhan dan nhãn 
thirc dy dü, sâu sc v ljch sü ye yang cüa Dâng cong  san Vit Nam và Bang 
b tinh Phü Thç. Kh&ng djnh vai trô, uy tIn, nàng lirc 1nh do, s1rc chiên du 
cUa Bang trong suôt chng duô'ng 90 näm cách mng Vit Nam và qua 80 nàm 
xây dirng và phát triên cüa Bang b tinh Phi'i Th9. 

- C vu, dng viên can b, dãng viên và các tng lap NI'ian dan quyt tam 
cao, no 1c ion, hành dng quyêt 1it, hiu qua dê vuçYt qua khó khn, thách 
thIrc, nm bt thè'i Ca, 4n hi, phân dâu thirc hin thäng 1çi Ngh quyêt Dai hôi 
Bang b các cap nhim kT 2015 - 2020 và Ngh quyêt Dai hi XII cüa Bang. 

- Tang cithng s1rc manh dai doàn kt dan tc, tao  sir dng thun cüa xâ hi 
v&i chü tnrcrng, du&ng lôi cUa Bang, chInh sách pháp lut cüa Nba nixOc thuic 
dy vic thc hin có boat  dng Nghj quyêt Trung uo'ng 4 (khóa XI) v "Môt s 
vk dê cap bach ye xây drng Bang hin nay" gän vói vic thrc hin có hiêu qua 
Chi thj 05-CT/lw cüa B Chinh trj ye "liêp tiic day manh viêc hoc tap và lam 
theo tir tuOng, dao  di'rc, phong cách Ho ChI Minh", gop phân to chi'rc thing lcii 
Dai hi Bang b các cap tiên tOi Dai  hi Bang bt tinh 1n thu XIX va Dai hôi 
dai biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Bang. 

2. Yêu can 

Cong tác tuyên tmyn phãi darn bào dñng sr chi dao, djnh huOng tu 
tuOng, chInh trj; tuyên truyên bang nhiêu hInh thi'rc phong phit, sinh dng, thit 
thrc, tao  không khI phân khOi, tin tuô'ng trong các tang lop Nhân dan. Dac biêt, 
can gän boat  dng tuyên truyên vth nhüng vic lam thit thirc cüa cac cp üy 
dáng, chInh quyên, Mt trn To quôc và các doàn th nhm n dinh, chãm lo dyi 
song Nhân dan, nhât là các h gia dInh chInh sách, ng.thi có cong each mang, 
dng bào dan tc thiêu sO, dôi tuqng khó khn trong dip T& Nguyen dan. 



II. NQI DUNG, HINH THIJ'C, TH(I GIAN 

1. Ni dung tuyên truyn 

- Tuyên truyn nhng mc son chói 19i 90 näm cüa Dàñg cong san Viêt 
Nam và 80 näm Dâng b tinh Phü ThQ; khäng djnh sir lAnh dao dng dan, sang 
tao cüa Dâng là nhân th quy& dnh mi thäng lcii cüa each mng Vit Nam; nêu 
cao tráeh nhim cüa mi can bQ, dãng viên to chrc Dàng trong vic nãng cao 
nang lirc lânh dao  và sirc chiên dâu cüa Dãng trong giai doan hin nay. 

- Tuyên truyn cong tác xây dig, chinh dn Dãng, lam rô nhng kt 
qua và bài hçc kinh nghim trong triên khai thire hin các Nghj quyêt, Chi thi, 
Kt lu.n ye cong tác xây dvng,  chinh don Dãng qua các k' Dai hôi, nhât là 
trong vic thrc hin Nghj quyêt Trung uang 4 (khóa XI) ye "Met so van d cap 
bach ye xây dirng Bang hin nay", Nghj quyêt Trung hang 4 (khóa XII) ye 
"TAng chx&ng xây dirng, chinh don Bang; ngàn cMn,  day lüi si,r suy thoái ye. tu 
tithng chinh trj, dao  di'rc, lôi song, nhüng biêu hin "ti din biên", "tr chuyn 
hóa" trong ni be"  và Chi thj 05-CT/TW cUa B ChInh trj ye "Tiêp tiic day 
manh vic hçc tp và lam theo tu tuâng, dao  dt'rc, phong each Ho ChI Minh". 

- iMp t'ic tuyên truyn, quán trit, tao s11 thng nht v nhn thirc và 
hành dng trong Bang dê triên khai thc hin có hiu qua các nhim vii kinh tê 
- xã hi, dam bão quôc phông -' an ninh, xây dirng h thông chInh trj trong 
sach, vüng  manh.  GAn tuyên truyên k nim 90 nAm thành 1p Bang và 80 nAm 
thành 1p Bang b tinh vói tuyên truyên thirc hin các Chi thj, Nghj quyêt, Quy 
djnh cüa ban Chap hành Trung i.rang, Ban BI thu ye xây dirng Bang, xay dimg 
h thông chInh trj. 

- Tn an và ghi nh9 cong lao các lânh tii Bang, các lãnh dao  tMn bi tiêu 
bMu cüa Bang và each mng Vit Nam, các anh hung lit sr', dng bào, dng 
chI dâ chiên dâu ngoan clx&ng và hi sinh anh dfing cho sir nghip dau tranh cCia 
dan tc; biêu duang cap üy, to chrc. Bang và dâng viên tiêu biéu & các cap, các 
ngành; phát hin và nhân rng nhüng mô hInh hay, each lam sang tao  trong di 
mói ni dung, hInh thc sinh hot cap üy và chi b; dê xuât, kiên nghj nhüng 
giãi pháp nâng cao ban iinh chInh trj, phâm chat dao  dc each mang, trI tu va 
nAng lirc boat  dng thirc tiên cüa can b, dãng viên hin nay. 

- Tuyên truyn hoat dng k' nim 90 näm thành 1p Bang vá 80 näm 
thành 1p Bang b tinh gAn vài mimg xuân Canh T 2020. Tp trung phãn ánh 
không khI phân khOi và các hoat  dng m&ng Bang, m&ng xuân; các hoat dng 
thAm hOi, chüc tét cüa lãnh do tinh; cáo boat dng vAn boa, vAn ngh, th due, 
the thao, ie hi du ljch, hi thi, hi diên... mmg xuân Canh T 2020 din ra 
tren dja bàn tinh. 

- Gn các hoat dng tuyên truyn sr kin v&i tuyên truyn, quáng bá 
hInh ânh con ngi.thi Phü Th9, tiem nAng th manh và nh&ng thành tuu phát 
trién kinh tê - xà hi cüa dja phuang, cüa tinh th&i gian qua dn dông dào can 
b, dãng vien và Nhân dan nhAm cüng cô niêm tin, nMm tir hào v truyn 
thông bat khuât, doàn kêt, mt lông theo Bang, Bác H, chung sic, dng lông 
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xây drng quê hi.wng EMt T ngày càng giu dçp. 

- Tang clx&ng bào v nên tang tu tu&ng cüa Dàng, dâu tranh, phãn bác 
các quan dim, thông tin sai trái, thu djch; dông thi, vach  trân am mtru,- thu 
don chng phá cách mtng Vit Nam, chia r, gay mat doan két nôi b, lam 
suy giãm lông tin cüa NIiân dan vâi Dãng, Nhà nithc và chê do. 

(D clwng tuyén truyê'n gii kern theo). 

2. Thô'i gian tuyên truyn 

T chüc tuyên truyên trin9c, trong Va sau L k' nim 80 nàm thành lap 
Dâng b tinh Phü Th9, dir kiên sê duçxc to chi'rc vào trung tuân tháng 3/2020. 

3. Hinh thü'c tuyên truyn 

- Xây dirng các chuyên d, chuyên trang, chuyên m1ic, chuang trInh 
tuyên truyn trên các an phâm báo chI, kênh phát thanh, truyên hInh, Cng 
Thông tin din ti.'r tinh. 

- Tuyên truyn trên h thng truyn thanh cp huyn và cci só. 

- Tuyên truyn trên trang thông tin din t1r, mng xA hi, các Däc san, 
Bàn tin và tài lieu không kinh doanh (sách, bang dia, tài 1iu tuyên truyên) 
cüa các co quan, dcin vi trên dja bàn tinh. 

- Tuyên truyn c dng trçrc quan trên các bang tin cong cong, cum 
pano Co dng, bang ron, man hInh led... 

- T chirc gian trung bay tai  Hi Báo dAt T trong djp t chiic L k' 
nim 80 näm thành 1p Dàng b tinh Phü Th9. 

- T chirc, tham gia các hoat dng van hóa, van ngh, th thao. 

4. Khu hin tuyên truyn 

- Müng dAt nuâc dôi mcii, mrng Dãng quang vinh, mrng xuãn Canh T 2020! 

- Nhit lit chào mrng 90 nàm Ngày thành 1p Dãng cong san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020) và 80 näm thành 1.p Dãng b tinh Phü Th9 (tháng 
3/1940 - tháng 3/2020)! 

- Nhit 1it chào mrng 80 näm thành 1p Dàng bt tinh Phu Th9 (tháng 
3/1940 - tháng 3/2020)! 

- Toàn Dàng, toàn dan, toàn quân quyt tam thrc hin thng ku Nghi 
quy& Dai  hi XII cüa Dãng và Nghj quyêt Dai hi Dãng các cap nhiêm k' 
(2015-2020)! 

- Toàn Dàng, toàn dan, toàn quail ra süc thi dna 1p thành tIch chào mirng 
Dai hi Dãng b các cap tiên tth Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dãng! 

- Dãng Cong  san Vit Nam - Ngu&i lãnh dao, t chuc mi thing lçii cüa 
each mng Vit Nam! 

- D.y mnh h9c tp và lam theo tu tu&ng dao dire, phong each H ChI Minh! 
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- T.t câ vi miic tiêu dan giàu, nuàc mnh, dan chü, Cong bang, van minh! 

- Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 

- Nuóc Cong hôa xã hi chü nghTa Vit Nam muon näm! 

- Chü tjch H ChI Mirth vi dai  sng mãi trong sr nghip cüa chüng ta! 

Ill. TO CHIJC THUC mJN 

1. Sr Thông tin và Truyn thông 

1.1. Plthng Thông tin - Báo c/n'- XutJt bàn 

- Chü trl, phôi hçp vth các Co quan, don vj lien quan trin khai thrc hiên 
các ni dung theo Ké hoch; tong hçip, báo cáo kêt qua thirc hin theo quy djnh. 

- Theo dôi, hrâng d.n, don dc các Co quan, báo chI; các Co quan, don vj 
có n phâm xuât ban, thiêt 1p trang thông tin din tCr và mng xã hi; h thông 
Dài Truyên thanh - Truyên hInh cap huyn to chi'rc tuyên truyên k' nim 90 näm 
Ngày thành 1p Dãng và 80 nàm thành 1p Dãng b tinh Phñ Tho. 

- Tang cu&ng theo döi, rà soát thông tin trén mng xa hi, kjp thai phát 
hin thông tin sai sr that, xâu dc dê dê xuât bin pháp xü 1 nghiem theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

- Tham muu t chüc gian tnxng bay cüa S& t.i Hi Báo d.t T trong dip 
t chirc L k' nim 80 näm thành 1.p Dáng b tinh PhCi Th9. 

1.2. VánphbngS 

- Tham muu t chi'c và tham gia các hot dng giao imi van ngh, th 
thao chào mrng k nim 80 nàm thánh 1p Dâng b tinh Phit Thç. 

- Tuyên truyên k nim 80 nàm thành 1p Dãng b tinh Phii Thç trên 
man hInh Led cüa co quan. 

1.3. Thanh tra So' 

- Tang cung kim tra cong tác xut b sách, n phm tuyên truyn v 
Dáng, Bác Ho; tham miru xi:r l nghiêm nhü'ng to chác, cá nhân biên soan và 
phát hành an phâm có ni dung sai lch, xuyên tac  ljch sir, chông phá si,r nghip 
each mng cüa Dáng. 

- D xut, kin ngh bin pháp du tranh, xir l hiu qua d6i vâi cá nhãn, 
to chiic däng tái thông tin sai sir th.t, xâu dc, các thông tin, bInh 1un b.t mAn, 
trái vOi quan diem, chU trucmg, di.thng lOi cüa Dãng; chInh sách pháp 1ut cüa 
Nba nuóc trên Internet và mng xA hi. 

1.4. Trung tam Cong ngh thông tin và Truyn thông 

Xây dirng chuyên trang, logo, baner tuyên truyn k nim 90 nãm NgAy 
thành 1p DAng cong sAn Vit Nam và 80 nAm thành 1p BAng b tinh Phü Th9 
trên Cong Thông tin din tir tinh. Thu&ng xuyên cp nh.t tin, bài tuyên truyn 
ye ni dung nAy. 
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r!nh Hung So'n 

2. D nghj các co' quaD, don vj xut ban Dc san, Ban tin và tài lieu 
không kinh doanh, thit 1p  trang thông tin din tfr, mng xã hi 

- Tang cung các ni dung tuyên truyn k nim 90 nàm Ngày thành1p 
Dãng cong san Vit Nam và 80 nãm thành 1p Dãngb tinh Phü Tho; m& các 
chuyên trang, chuyên mi1c tuyên truyên trên các an phâm xuât bàn. 

- Treo logo, baner, to di.r&ng dn dn chuyên trang tuyên truyn k nim 
90 nám Ngày thành 1p Dang cong san Vit Nam và 80 näm thành 1p Dãng b 
tinh Phü Th9 trên Cong Thông tin din tü tinh Phü Thç trên các trang thông tin 
din tir cüa các Co quan, don vj. 

- T chüc tuyên truyên trên các trang mng xã hi do co quan, don vi thit 

lap, quàn l', sr ding dê kjp thôi. cung cap thông tin chmnh thông, to süc lan tôa 
cao trong toàn xâ hi. 

3. Dài Truyên thanh Truyn hInh các huyn, thành, thj 

Barn sat ni dung, thai gian tuyên truyn d th chrc tuyen truyn k' nim 
90 näm Ngày thành 1p Dâng cong san Vit Nam và 80 nàm thành 1p Dâng b 
tinh Phü Th9 trén h thông truyên thanh cap huyn. Dôi mOi ni dung, hInh thirc 
tuyên truyên dáp 1rng yêu câu nhim vli chInh trj. 

Trên day là kê hoach  tuyên truyên k' nim 80 näm thành l.p Dàng b tinh 
Phü Th9 (thang 3/1940 - tháng 3/2020), 90 näm Ngày thành 1p Dãng cong san 
Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mrng xuãn Canh T. Giám dc S& 
Thông tin và Truyên thông dê nghj các co quan, don vj chñ dng trin lthai thixc 
hin các ni dung theo kê hoch, darn bão yêu câu dê 

No'i nhân: 
- BTG Tinh uS' (B/c); 
- Các ca quan xuât ban dc san, ban tin; 
- Các ci quan có trang TTDT; mng xA hi; 
- Dài TT-TH cap huyn; 
- Ban Giám doe; 
- Phông TTBCXB, VPS, Thanh tra S; 
- Trung tam CNTT&TT; 
- Liru: VT, TTBCXB (DT). 
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/ 3EC G TUYEN TRUYEN 

imi8uäm\ nh Ip  Bang b tinh Phü ThQ 
/2020) và 90 nám Ngày thành 1p 

Ba '-6ng syd/Nam  (03/02/1930- 03/02/2020) 
L 

A. KY NIEM 80 NAM Y1' LAP BANG BQ TINH PIIU THQ (3/1940-3/2020) 

I. DANG BO TINH PH[IT THQ, NHUG NGAY DAU THANH LAP 

Phong trào cách mng theo thrà'ng lôi cUa Dãng bat dâu xuât hin & Phii Th9 t1r 

thi k Mt trtn dan chü (1936 - 1939) nhu mt so báo chI cong khai cUa Dãng dã 

dixçc luu hnh & mt so ncii trong tinh; hmnh thành vài t chrc ái hihi, vn dng dôi 
quyn dan chü trong nhân dan a thj xä Vit Tn (nay là thành ph Vit TrI), Phü Ho 
(Phü Ninh), thj xã Phü Th9, thj trân Hung Hóa (Tam Nông), Cat Trü - Thach Dê 
(Cam Khê).. .Hoat dng each mng trong tinh thai gian nay chua nhiu nlurng dã 
gay ãnh hu&ng nht djrih cho vic xây dirng cc sà Dãng sau nay. 

Khoãng tháng 8 näm 1939, mt s h9c sinh tin b quê Phü Tho tham gia trong t 
chüc Dãng Cong  san a Ha Ni dã dua can b cüa Dãng len Phü Th9 hoat  dng. Cüng 
trong thai k' nay, mt s can b Dãng tr ci sa VTnh Yen phát trin len Vit Trl. 

Khi chin tranh th giài thur II sp bi'ing n& Trung uong chü tnrcmg dua mt s 

can b & thành thj dang hoat  dng cong khai nit vào bI mit, chuyn tr9ng tam cong 

tác v nOng thOn. Nhn thy Phü Th9 có vj trI hét sirc quan tr9ng v kinh tê, chInh 
tr, quân sur, laj duçic qun chiung tfch circ hix&ng l'rng nên Xir u Bc K' dã c& 

nhiu can b v tinh gay drng co s&. Den cui näm 1939, trên co s& mt s dàng 

viên là ngu&i dja phuong m&i duçic kt nap, cüng v&i các can b Xr u' và can bô 
các tinh khác v boat dng, các dng chi lãnh dao  Xir u dã thành Ip 4 chi b Dàng 
& Phü Th9, do là các chi b: Cat Trü - Thach Dê, cOn gi là chi b D9i Den (Cam 

Khe), Thai Ninh (Thanh Ba), Phü Ho (PhU Ninh) và Nhà may Bt giy Vit TrI. Ca 
4 chi b nay du do Xir u Bäc KS'  tnic tip lãnh do vói gAn 20 dàng viên va hoTi 
60 hi viên các doàn th thanh niên, phii nU, nông dan phãn d a 17 cci s&: Cat Trü-
Thach Dé (Cm Khê), Soc Dang (Doan Wing), An Lao (Hac TrI), Hin Luong (Ha 

HOa), C Tit (Tam NOng), Ph Bach Hac, Nba may Giy (Vit TrI), Phü HO, Cao 
Mai (Lam Thao), Thai Ninh, Vu Yen (Thanh Ba), Cam San, Xuân Thjnh, Kim 
Lang, Gia Thanh, T& Dà và Tang M (Phü Ninh)... 

Dáp üng yéu cu lãnh dao  dang dt ra mt cách c.p thi&, ding thai CO dü diu 
kiin theo quy djnh, tháng 3 näm 1940, dông chI Luong Khánh Thin thay mat Ban 
Thu&ng v11 X& üy Bäc k5' quyêt djnh thành 1p Ban can sur (tue Tinh u5' Lam th&i) 
tinh Phii Th9 gôm 5 Oy viên và phân cOng nhim vii cui the cho vmg Uy viên truc 

tip phii trách, chi dio co s&, nht là nhQ'ng ncii CO vj tn quan tr9ng. Dông chI Dào 
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Duy KSI - BI thi.r, phi trách chung; dng chI Hoàng Ng9c Chrcmg - Uy viên, phii 
trách chi b Cat Trà - Thach Dê; dng chi Nguyn Van Dc - Uy viên, ph%1 trách chi 
b Nhà may Btt giy Vit Tn; dng chi Trn Th Minh Châu - Uy vién, phi trách 
cong the phi vn và ca sâ Hin Lumg (Ha Hôa); dng chi Viwng Van Hung - Uy 
viên, phii trách cor s Phü H3 và thj xâ Phü Th9. Hi nghj thành 1p Ban Can s1r tinh 
duçic t chrc tai  nhà ông Nguyn Van Ngân - mt gia dIth Ca sâ a p Cm San 
(thuc xã Lien Hoa, huyn PhU Nih). Day là mt sr kin ht src quan tr9ng dã 
dánh du mc v sv ra dai cUa Dàng b Phü ThQ và là sr kin có nghra to lan 
kh&ng djnh bithc trithng thành v cong tác xây dirng Dâng, v phong trào each 
mng ti Phü Th9. 

11.80 NAM XAY DLJNG,  PHAT nJEN - CH4NG  DU'ONG VINH QUANG 
CUA DANG BO TINH PHO THO 

1. Lãnh do phong trào each mng, khOi nghia gimnh chinh quyn (1940 - 1945) 

Ngay ti'r nhUng ngày du thành l.p, Ban can sr tinh dã phân cOng các u' vién 
phii trách timg dja bàn d phát trin cci si, phát trin t chüc Mt trni, các doàn th 
phãn d và lãnh dao  qun chüng d.0 tranh. Phong trào each mng trong tinh dang 
trén dà phát trin, thc dan Pháp dà tp trung 1irc h.rcvng dan áp rt dâ man gay tn 
tht l cho phong trào each mng ic Phü Th9: nhiu can b dáng viên bj djch bt, 
nhiu cor sä each mng bj phá, phong trào giám süt, bj düt lien lac  vOi cp trén, ca 
quan lânh dao  tinh là Ban can sir tinh không cOn. Tháng 6/1942, Xir u' Bc k' cr 
can b v tinh phiic hi co so và dào tao  can b cung cp cho phong trào. Tir gifla 
näm 1944 tr& di, phong trào each mng trong tinh dn dn phic hi, nhiu Co sO 
mOi di.rçic xây dmg, phát trin dng du. Tháng 5/1944, Ban can sir tinh di.rcc tái 
1p; day chInh là nhtng nhân th ht sue quan tr9ng dua phong trào each mng trong 
tinh chuyn len buOc mOi, boa nh.p vOi cao trào chng N1it cthi rnrOc cña cã nuOc. 

MO du cao trào ching Nh.t ciru nuOc trong tinh là các cuc du tranh phá các 

kho thóc go cüa Nht cru dói cho dan nghèo, các cuc d.0 tranh chng thu, 
chng phá lüa trng day din ra nng khp, lOi cun hang vn qu.n chüng tham gia. 

Toàn tinh dã phá 14 kho thóc go cüa Nht, thu hang ngàn t.n thóc ciru dói cho 

nhân dan trong tinh và dng bào các tinh vüng xuôi. Song song vOi các cuc du 
tranh kinh t là hang bat  các cuc du tranh chinh trj dithi hInh thac din thuyt 
xung phong, mit tinh, hO hào nhan dan chu.n bj khOi nghTa din ra 0 hu khp các 
dja bàn trong tinh tü tháng 4 dn tháng 7/1945. 

Tren co sO hrc h.rng chinh trj mO rng, cong tác xây dirng 1irc luqng vu tnang, 
ban vu trang duçic dy mnh dà dóng vai trO quan tr9ng trong vic bào v các cuc 
du tranh cüa qun chüng, thirc hin trn phàn tth gian, tham gia kh0i nghTa a cac 
huyn và tinh. Ngoài 2 huyn Ha Hoà và Thanh Son dã khOi nghTa tir du tháng 8, 



chi trong vông mt tun 1 (tilt ngày 15 dn ngày 22/8/1945), các huyn dâ 1n hrçit 
khi nghia. Sau khi khâi nghia giành chinh quyn a các huyn xong, Ban can s1r 
lien tinh Phü - Yen tp trung 1nh dao nhân dan khai nghia giành chInh quyn cp 
tinh và thj xâ Phü Th9. Ngày 25/8/1945 là ngày kt thiic thing lçii cuôc khai nghia 

trong cách mng tháng Tam trên pham vi toàn tinh. 

2. Thôi k' bão v và phát triên thành qua cüa cách mng tháng Tam, tin 
hành hai cuc kháng chin chng thirc dn Pháp và quc M5 

Trong thi gian tilt tháng 9/1945 den bet tháng 12/1946, tuy rt ngn, nhixrig duâi 

sir lnh dao  cüa Trung i.rong Dirig và Chili tjch Ho Chi Minh, Dáng b và Nhân dan 

Phü Th9 dä vuçit qua bit bao gian nan thi:r thách và dã giành &rçic nhUng thành tru ye 

yang. Ching ta không nhtng chin thAng gic dói, gic dt, xây dirng thành cong h 
thng t chilrc Dng, chInh quyn, Mt trn và các doãn the qun chüng ngày càng 
v&ng chic, ma con dp tan am mu'u xâm luçic vâ hãnh dng chng phá cách mng Viêt 

Nam cilia quãn TiRing và be Iütay sai, gili vCrng chInh quyn each mng. 

Tháng 12/1946, thi hành chili trucmg cilia Trung ung và lOi kêu gi cilm nisóc 
thiêng Iiéng cilia Chili tjch H ChI Minh, Phñ Th9 cüng vói câ nizóc dilrng len tin 
hành cuc kháng chin th.n thánh chng thirc dan Pháp xâm luçic. Trãi qua 9 näm 

triRing k' kháng chin, Dãng b, quân và dan Phi.'i Th9 dã khc phiic khó khan, vl.r9't 

qua gian kh& chin du anh dung và dã gop ph.n không nhO vào thing lqi vi dai 

cilia dan tc. Quân và dan Phü Th9 dà tiêu diet  và b.t song hang ngàn ten dich, thu 
disqc nhiu vu khI và quãn trang, quân dung cilia djch lam that bai  mci muu toan 

xâm krcic cilia ké thu. Nhân dan các dan tOc  trong tinh da dóng gop hang tram t.n 

lucmg thirc, thirc phm cho các chin tnthng. 

Su& chtng du&ng 21 nàm (1954 - 1975) vilra xây drng CNXH, vilra kháng 

chin chng M cilru nuac, Dãng b và Nhân dan Phili Th dã không chi lam trôn 
nhim vt xây drng và bão v qué hi.rcing, ma cOn lam trOn trách nhim cilia "hâu 
phuimg iOn", buy dng cao nhât sOc nguOi, sOc cilia cho kháng chin. Chi tInh 10 

nãm, tO nàm 1965 dn näm 1975, tinh PhU Th CO 92.782 thanh niên vào bô dôi, 

khoâng 4.000 nguOi tham gia 1irc luçmg thanh niên xung phong. TInh chung, gn 

9% nhân 1rc cilia tinh dime huy dng cho chin du và phic vii chin Mu. COng vOi 

lirc luçing b sung cho quân di, tinh PhO Th dã to chilrc trén 600 don vj dan quãn, 

du kIch và tij v vOi gn 20.000 can b, chin Si; buy dng hang chiic van  lixçit 
nguOi phiic vii các chiên truOng; huy dng hang triu ngây cong vn chuyên, so tan, 
ct giu hang hóa, silra chüa cu thrOng, san 1.p h born, giü vü'ng mach  máu giao 
thông; xây drng hang van  ham hào phông khOng nhm dam bão an toOn tInh mang, 
tài san cho nhân dan, cho cac co quan, don vj cilia Trung uong và dng bao các tinh 
ye so tan. Trong chin dâu vã phiic vi chiên dâu, 1irc iuçing dan quân, du kIch vâ tu 
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v tinh Phü Th9 dã ph,i hqp vti b dOi dja phuang, bt di chü 1c dánh djch hang 
tram trn krn nhö, 1p nhiu chin cong oanh 1it. Quân và dan Phü Th9 dâ trrc tip 
chin du 783 trn, b.n rai 86 may bay M5; dng th&i, báo dam giao thông vn tãi 
thông su& d phic vj cho san xut và dyi sng cüa nhãn dan. 

Ti'r sau dai  th.ng Müa xuân nàm 1975 và nht là tü khi Dãng ta khài x.thng và 
lãnh dao  cong cutc di môi, Dâng bt và Nhân dan tinh Phü Th9 tiêp t11c nêu cao 

chü nghTa yêu nuâc, chü nghia anh hung cách mng, phát huy mci ngun lirc, vuot 
qua mi thách thüc, dy manh  s1r nghip cong nghip hóa, hin dai  hóa và dã dat 
duçic nhItng thành tru r.t dáng khich 1. 

Tü mtt tinh nghèo, thu.n nông, c s h. thng do thj thp kern, cong nghip, 
thuong mai,  dch vi phát trin chm, co cu kinh t nông nghip chim t' trçng IOn, 
dn nay, kinh t cüa Phü Th9 luôn duy trI thc d tang trLr&ng cao. Tc d tang 
truOng kinh t bmnh quân giai don 2004 - 2018 dat  8,77%; quy mô GRDP (gia hin 
hành) tang 7 1.n, tr 8.183,5 t dng nám 2004 len dn 57.35 1,7 t' dng nàm 2018; 
GRDP bInh quân d.0 nguôi tang 6,5 ln, ti'.r 6,3 triu ding nãm 2004 len 40,8 triêu 
dng nàm 2018. Nãm 2019, kinh t cüa tinh tip tic tang tru&ng vOi the d uOc dat 
7,83%; tong thu ngân sách Nba nuOc ixOc dat  7.105 t dng; thng san phm trén dja 
bàn (GRDP) bInh quán du nguñ uOc dat  44,3 9 triu dng. 

D khai thác t& các tim nãng th manh  cUa tfrng vUng, thüc dy chuyn djch 
cor cu kinh t nông nghiêp nông thOn theo huàng cong nghip hóa, hin dai  hóa, 
tinh Phü Th tip tijc thc hin nhiu co ch, chInh sách tao  môi truông, dng hrc 
thUc dy phát trin nông nghip, nông thôn; tái co cu nông nghip gn vOi dy 
rnnh thirc hin Chi.rcing trInh miic tiêu quc gia xây drng nông thôn mOi. Thu 

nghim các üng dimg cong ngh cao phi hçp vOi thirc tin d nhân rng (cong ngh 
cao trong san xut thâm canh rau, chè, cay an qua...). T.p ung chi dao  th chüc 'ai 
san xut theo ngành hang, theo chui san xut; phi hçip vOi các ngành, các dja 
phuong tao  mi diu kin thu hut doanh nghip vào san xut, ch bin lam du ra 
cho chui lien kt; trin khai thirc hin có hiu qua "Chtrorng trInh mi xa mt san 

phm" và D an "Phát trin 15.000 hçp tác xã, lien hip hçip tác xã nông nghip 
boat dng có hiu qua dn nAm 2020" trén dja bàn tinh. Dy manh  phát trin thucing 
mai, dch vii nông nghip, chü trQng phát trin thuong mai  din tCr, da dung hóa thj 
tru?ing lieu thii nông san. Tang cithng quãn 1, bâo v vâ phát trin các thuong hiu 
san phm dc san, nâng cao chit lucing, mu ma, bao bI san ph.m dáp Crng thj 
tru&ng trong nuOc và xut khu.. . San xut cong nghip, mc dü kern lçii th cnh 

tranh, hu ht các nhà may, xi nghip di.rqc d.0 tu t1i nhung näm 59 - 60 nén thit 
bj, cong ngh lac  hu, nàng lrc san xuât han  ch, song vn dng sang t?o  các quan 
dim cüa Dãng và Nba nuOc vào hoàn cânh dc dim cüa dja phuung, tinh Phi Tho 



dã có nhiu bin pháp &M mâi ccc ch quàn l cong nghip, tiu thu cong nghip, 
tang cung thu hut du tu, t.p trung thirc hin các chuong trInh cong nghip tr9ng 
dim nhu: Ch bin nông lam san th?c phâm; khai thác và ch bin khoáng san, san 
xut vt 1iu xây drng, hoá chit, phân bOn, hang may mc xut khu; phát huy hiu 

qua hçip tác vâi các dja phuong và hcp tác quc t, khuyn khIch phát trin các 
thành phn kinh t trên dja bàn. Dâ m rng, nâng cao chat hrqng, hiu qua các khu, 
ciim cong nghip: Dã có 7 khu cong nghip duçc Thu tithng ChInh phü phé duyt 

vào danh m11c quy hoach các khu cOng nghip Vit Nam, uu tiên phát trin dn näm 
2020; trong do 04 khu cong nghip dã dâu tu xây drng co s ha tAng, thu hut dAu 
ti.r; 01 khu dang lam cOng tác chuAn bj dâu tu, 02 khu dang khào sat 1p phân khu 
xây dirng. Co cAu kinh t chuyn djch theo hucng tIch circ. DA tao  sr dt phá trong 
phát trin cá 5 phuong din: S doanh nghip, vn, lao dng, doanh thu và ntp 
ngân sách. Dn nm 2018, Phü Th9 yuan len drng thu 2 v quy mO nn kinh t, 

dung thir 2 v thu ngân sách và dirng thu 4 v kim ngach xuAt khAu so vi 14 tinh 
khu v1rc min nüi phIa Bc. Chi so nàng lrc canh  tranh cAp tinh (PCI) tip tiic dlr?c 
cài thin và chuyn biên tIch circ, nàm 2018 xp thu 24 trong cã nuâc, xp thu 3 

trong st 14 tinh vCing mien nüi phIa Bàc. Dc bit, các cAp, các ngành trong tinh dä 

tIch circ chi dao  t& phong trào xây dirng nông thôn mâi: Kt qua tng kt 10 nám 

xây dirng nông thôn mói, có 105 xã dat  chuân và 246 khu dan cu nông thôn ini 

(tang 24 xã và 196 khu so v&i näm 2018); huyn Lam Thao là huyn dAu tiên cüa 
khu virc min nüi phIa BAc dat  chuân nông thOn mri tir näm 2015; dng thai hin 
dã hoàn thin h so d nghj xét, cOng nhn thj xã Phü Th9 hoàn thành nhim vi xây 

drng nông thôn mói; thành ph Vit TrI và huyn Thanh Thüy có 100% s xã dat 

chuân nông thOn mâi. Birth quân tiêu chi dat  15,2 tiêu chI/xà, hoàn thành mirc tiêu 

dn nãm 2020 truóc 3 näm. 

Các ngành djch vii phát trin khá toàn din, trng buâc khai thác duçic lçii th& 

nâng cao chAt luçing djch vçi, dáp ung yêu cAu san xuAt và di sng cüa nhân dan. 

Mng luâi djch v1i tü ch không có gI, hoat dng phân tan, quy mO nhO be, chAt 
Iuçng phic vii thAp, dn nay dã duc ma rtng v quy mô, nâng cao duçc chAt 
lugng phiic v',i, phát trin da dng và phong phü, dáp irng nhu cAu cüa san xuAt va 

diii sng. Dc bit, dâ huy dng duqc nhiu ngun Iirc cho dAu tu kt cAu ha tAng, 

lam thay di can bàn din mao  nOng thOn, do thj. Khu Di tIch ljch sir Den Hung, 

Den Man Au Ca, cong viên Van Lang, Vun quôc gia Xuân Son, Khu Du lch dao 
Ngçc Xanh ducic dâu tu xây drng, gAn vai 02 di san van hóa phi 4t th cüa nhân 

l°ai ducic UNESCO vinh danh... dä tao  ra diên mao mài yã suc hap dan cüa du ljch 

Phñ Th9. So 1u9ng khách den tham quan, du ljch và thirc hành tin nguo'ng tha cüng 

Hang Vi.rong tang cao qua các näm. 



6 

Van boa - xâ hi có nhiu khâi sic: Giáo diic, dào tao  phát trin theo hithng 
chun boa và tüng bixc xã hi hoá. Quy mô dào tao,  h thng tnthng lap dirnc ma 
rng, các 1°ai  hInh dào tao ngày càng da dng, cht hrng giáo diic duc nãng len. 
Nhiu nãm gn day, giáo diic - dào t?o  PhU Th9 luôn là mt trong nhthig dja 
phizng dn du cã nilâc v thrc hin các tiêu chI giáo diic cong nhii thành tIch 
trong giãng day, h9c tap.  K' thi THPT quc gia nàm 2019 tai  tinh Phü Th9 &rçYc t 
chirc dam bâo an toàn, nghiêm tOc, dOng quy ch. Cong tác t chirc dào tao, bi 
dröng di ngU giáo viên dM vai các ngành h9c, bc hçc duçic quan tam. Dn ht 

nAm 2019, s trithng dat chun quc gia 723 tnrang (dat 100% k hoach), dat 
78,4% tng s tnr0ng, tang 32 tnrang so vâi nàm h9c trixóc. Cong tác khuyn hoc, 

khuyn tâi duc quan tam thirc hin; D an xây dijng xa h)i h9c tp duçic ma rng 
trin khai, cong tác day  them, h9c them ducic quãn l chit chê, dn di vào né nép. 

Cong tác y t& chäm soc sCrc khoé nhân dan phát trin không ngirng và dat dugc 
nhiu thành tru. Mng luài y t tü tinh dn c sâ dtrçvc cüng c; các bnh vin tuyn 
tinh và huyn duqc du ttr mai v c sâ 4t cht và trang thit bj. Các xA, phu&ng, 
thj tr.n trong tinh du dã cO bác s; các thôn bàn trong tinh du cO nhan viên y 

hoat dng. Chit luqng phic v trong các co sâ y t có nhiu chuyn bin. H thng 
cung cp djch vi y t, các co sâ hành ngh y dtrçic dixçic ma rng, dáp rng ngày 

càng t6t hon nhu c.0 chãm soc và bão v src khoé cüa nhân dan. Dc bit, tinh dã 
du hr xây drng mai Trung tam San Nhi quy mô 560 giithng bnh, Trung tam Dt 
quy quy mO 80 giii?mg bnh; du tu nâng c.p Trung tam Tim mach,  Trung tam Ung 
buau, Trung tam huyt h9c và truyn máu trrc thuc Bnh vin da khoa tinh; nâng 
cp Trung tam mt thành Bnh vin M.t. . .mang lai  nhiu djch vi tin ich cho ngi.rai 
dan, tip tijc khng djnh Phü Th9 là dim sang cüa Ca nuâc v xA hi hoá linh virc y 
t, chrcc nhiu tinh trong Ca niic nghiên ciru, h9c tip. COng tác xây d1rng xã, 
phu&ng, thj trn dt chu.n Quc gia v y t duqc quan tam (s dat  chu.n uóc dat 
88%, tAng 14,4% so vói nAm 2018). Mng krai lam cong tác dan s k hoach boa 
gia dInh tip tc ducic tang cithng, cüng c và nâng cao nAng 1irc. Cong tác chAm 
sOc, giáo diic và báo v tré em tip tiic duçic duy trI. 

Cong tác dan s và phát trin duyc quan tam chi do. T' l dan s tham gia 
bão him y t rOc dat  91%. Cong tác bão v sirc khoê bà mc, tré em duçic trin khai 
Co hiu qua, hu ht các chi s dánh giá du dat  cao hon so v&i miic tieu cui kS' cüa 
tinh cUng nhix mic bInh quàn chung cüa câ nixâc. Da trin khai l.p ha so s1rc khOe 
din tfr cho ngithi dan trén dja bàn theo quy djnh và huang dan, h trçi cüa Bi Y t. 
Dich vi khám, chtra bnh tip tiic duçic cãi thin & câ 3 tuyn, phc vi t& hon nhu 
cu chAm soc sirc khOe, khám chita bnh cüa nhân dan. 
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Hoat dng van hoá, thông tin din ra sôi ni. Phong trào "Toãn dan doàn k& 

xây dirng di sng van boa" dat kt qua khá. Gi th Hung Vung - L hi Dn 

Hung hang näm thrqc t chüc chu dáo, trong th& tüng buóc xây dirng thành Thành 
phô 1 hi ye ci nguôn dan tOc  Vit Nam. Phong trào th dçtc, th thao theo gucsng 

Bác H vi dai,  phát triên ngày càng rng khäp trong các tng lap nhãn dan. Th 
thao thành tIch cao có tin b rô ret, tü không có huy chucmg trong các giâi th 
thao, dn nay, chüng ta dã có 4n dng viên kin tuOng, vn dng viên cp I và 
giành duçic nhiu giâi cao trong thi du th thao toàn quc và khu virc. Dc bit, 

nãm 2019, tinh Phü Th9 dã Co câu lac  b bong dá nam FC Tuân Tü Phü Th9 tham 

gia thi du t?i  giãi quc gia hng Hai... 

H thng két câu ha tang kinh t - xã hi tip t1ic duçc du tu xây dung theo 

huâng hin dai.  Din  mao  tr do thj dn nông thôn ngày càng di mài, tin bO.  Dai 

song nhân dan không ng&ng duqc câi thin, t' 1 h nghèo giàm 1,32%, hin cOn 

5,77% h ngheo; chInh sách xã hi thrçic thiic hin dy dü, kjp thai; các hoat dng 

nhân dao,  t1r thin duçc chü tr9ng; thu nhp và cht lung cuc sng cüa nhân dan 

dugc nâng len. 

V an ninh, quic phOng, tinh cia quan tam cüng c vUng ch&c nn Quc phOng, 
an ninh, chü dng nm chic tInh hInh, d ra các bin pháp d.0 tranh cO hiu qua vOi 

am muu "din bin hoà bInh" cua các th 1irc thu djch. Tp trung lãnh dao  xây drng 

nn quc phOng toàn dan vüng manh; kt hqp ch.t chë gitia phát trin kinh t - xã 
hi vâi cüng cô quc phOng - an ninh. Thuang xuyên chü trçng cong tác xây dimg 

1çrc luçing vQ trang; b sung, hoãn thin phuong an tác chin; 1uyn tap,  din  tap; 
xây dirng khu vrc phOng thu tinh, huyn ngày càng vng chic. Phát hin và xir 1 

kjp thai các cija bàn phirc tap  v an ninh nông thôn, giU vüng n djnh chInh trj, trt 

tj an toàn xã hôi. Tang c'ithng phát huy s1rc manh  tng hqp th trn quc phOng 

toàn dan gn yài th tr.n an ninh nhân dan. 

V cong tác xây d'çrng Dãng duçic Dãng b quan tam xây dirng cã v mt chinh 

trj, tu tuâng, t chirc và dao  düc, dam bào s1r doàn kit, thng nht cao trong thc 

hin nhim vi.i chInh trj. Dã kjp thai trin khai quán trit yà t chirc thrc hin các 

nghj quyt cüa Trung trong, gn vâi xay dirng chuong trInh hành dng phu hçip vài 

di&u kin c th cña dja phucing; di mai theo huàng coi tr9ng vic xay dirng 
chucing trinh, k hoach hành dng thiêt thirc và t chuc thirc hin hiu qua. Chü 

tr9ng cong tác xây dimg, cüng c th chuc, nâng cao näng 1irc lanh dao  và sue chin 

du cüa t chuc dãng vâ dâng viên. Tang cuông cong tác tJr phé bInh và phê bInh, 

thirc hành dan chü rng rãi trong dàng. Thirc hin có nên np vic hithng din các co 

sâ dáng dãng k phân dâu trong sach, vtng  manh;  thirc hin chat ch quy trInh ra 

soát, phân tIch chit 1uçng, xp Ioai t chuc dáng à dáng vien.TS' l t chi.rc co sa 
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dãng trong sach,  vctng  m?nh  hang näm du dat  trén 16,8%. Xây dirng và chi dio 
thirc hin Co hiu qua Nghj quyt v tAng cumg phát trin dàng viên trong tüng giai 
don. Quan tam cig c& phát trin t chüc dAng và dãng viên các xA min nüi, 
vüng sau, vüng xa, vüng dan tc thiu s, v1ing cong giáo và trong các doanh 
nghip. Tr lüc Co 4 chi b, chiia dy hai mui clang viên ngày du thành lip,  sau 80 
nAm xây dmg và phát trin, dn nay, Dãng b tinh Phü Th9 dA có 18 clang b trlgrc 
thuc, 783 t chirc cci sà clang, 5.482 chi b3 trrc thuc clang u ca si vâi tng s 
105.425 dãng viên. O tht cá các co quan, dcm vi,  trtthng h9c, ca s san xut kinh 
doanh tr tinh dn cci s, khu dan cii... du Co cp ui', dãng viên trirc tip lAnh dao, 
chi dao.  Cong tác can b &rqc dôi mâi câ v ni dung và phucmg pháp, dat  duoc 
mt s kt qua c ban trong cãc khâu: Tuyn ch9n, quy hoach, dào t?o,  bi dtrng, 
luân chuyn, b tn, sü diing can b. Di ngü can b ducic b sung v s h.rçng, chü 
trQng v cht huqng; mt bang chun hóa duçic nâng len; Cong tác dào tao,  bi 
duô'ng can b chInh trj cc s&, vüng sâu, vüng xa và ngithi dan tc thiu s duçic 
quan tam. Cong the dào tao,  bi duOng, diu dng, luân chuyn can b &rçic thirc 
hin theo dung quy djnh; trong do, chü tr9ng dào tao,  bi di.rOng, sr dçing, luân 
chuyn can bO,  cong chüc theo vi trI vic lam, tiêu chun chirc danh lãnh dao  quãn 
1 va theo tiêu chuan quy djnh cüa can b, cong chüc. Dãng b dA qua 18 kS'  di hi 
và có nhiu chü trucing, giâi pháp sang tao,  phü hqp vth tInh hmnh thc t cUa tinh. 

iMng th&i, dA tang cithng cong tác kim tra, chü trçng kim tra vic thrc hành 
tit kim, chng lang phi; kim tra can b, clang viên và t chirc clang khi CO du 
hiu vi pham Diu l Dâng, vi pham chInh sách, pháp lut cüa Nhà nithc, gop phan 
nâng cao cht h.rqng dOi  ngü can b, clang viên, xây drng t chrc clang trong sach 
vüng mnh, ngAn ngira tiêu circ, tham nhüng, lang phi, cüng c nim tin cüa can b, 
clang viên và quan chüng than an di vài Dãng. Vic h9c tp vâ lam theo ti.r tithng, 
dao due, phong each H ChI Minh disqc trin khai tIch crc, có hiu qua, gan vói 
thic hin Nghj quyt Trung uang 4 khoá XI "Mt s v.n d cp bach v xây drng 

Dáng hin nay", Nghj quyt Trung uong 4 khóa XII "vi tang cithng xây drng, 
chinh dn Dãng; ngAn chn, d.y lüi sir suy thoái v tu ttthng chInh trj, dao  dirc, 1i 
sng, nhitng biu hin "tir din bin" và "tir chuyn boa" trong ni be", tao chuyn 
bin v nhn thüc và thuc rèn 1uyn, tu duông dao  due, hM sng trong can b, 
clang vién và nhán d, ducrc Trung iicing dánh giá cao. 

Cüng v&i cong the xây dirng Dâng, cong tác xây dirng chInh quyn duçc các 

cp üy tü tinh dn ca sâ quan tam cüng c& Vic xây dijng chInh quyn din tu và 

phát trin h tang cong ngh thông tin trong c quan nhà nuóc tip tiic duçvc quan 

tam dau tu, hin di hóa nn hãnh chInh. Nãm 2018, tinh Phü Thç di.rcic Bô Thông tin 
và Truyn thông xp hang üng diing cong ngh thông tin trong Co quan nhà nuc xp 
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thu 12/63 tinh, thành ph& tang 7 bc so vi näm 2017. Phát buy hiu qua h thng môt 
ctra din t1r tIch hcip cung cp djch vi cong trrc tuyn và trin khai các 1rng d1ing cong 

ngh thông tin tai  Trung tam phiic vi Hành chInh cong cüa tirih. Dn nay, cp tinh có 
1.384/1.482 thu t1ic hành chinh duçic di.ra vào Trung tam Phic vii hành chInh cong tinh 
(chim 93,4% thu tic hành chInh cAp tinh thuc thAm quyn giãi quyt cüa 16 s, 
ngành). Tip tc sAp xp tt chirc b may, tinh gQn so luçing phông, ban, dan vj trirc 
thuc các sâ, ngành, UBND cap huyn; xây dirng phuang an tang th sAp xp don vj 
hành chInh cap xà tinh Phü Th9 giai doari 2019 - 2021. Triên khai D an sAp xp cac 
Tnr?mg Cao dAng, Trung cAp thuc các Sâ, ngành vâ UBND tinh; D an tng th v 

vic sAp xp, sap nhp các khu dn cu trên dja bàn tinh. Xây dirng d an sAp xp 80 

don vj hành chInh cAp xã thuc 10 don vj hành chInh cAp huyn; sau sAp 4 có 225 
don vj hành chinh cAp xâ, giãm 52 dan vj. 

Hoat dng cüa M.t tr.n To quc và các to chuc chInh trj - xã hi có nhiu 

chuyn biên thit thirc, hiu qua. Barn sat chü truang, du&ng Ii cüa Dàng, chInh 
sách pháp 1ut cüa Nba nrc, M.t tr.n TO quc và các t chlrc chInh trj - xä hi dã 

dM rnâi nOi  dung, phucmg thlrc hoat  dng, tIch circ 4n dtng các ti chlrc thành viên, 
doàn viên, hi viên tham gia vào các chuong trmnh phát trin kinh t - xã hi, xóa 
dói giàm nghèo, giü vQng trt tir trj an, cling c quc phông, an ninh, tham gia xây 

dirng Dãng, xây dmg chInh quyn; thc hin cong tác giám sat và phãn bin xa hi; 

dAy manh  thirc hin dan chü & co sà, phát buy quyn lam chü và bão v quyn, lqi 

Ich hqp pháp cüa Nhân dan. Nàng dng, sang tao,  tich  cvc  xây dirng, nhân rng các 
mô hInh, din hInh tién tin; tham gia, huàng 1mg các cuc vn dng, phong trào thi 

dua yêu nuâc và các boat  dng nhân dao  tlr thin do các t chuc chInh tn - xã hi 

phát dng. 

Vâi nhng thành tIch dã dat  disçic trong 80 näm qua, tinh Phli Th dã duqc 

Dàng, Nba nthc tang nhiu phAn thuàng cao qu: Huân chuong Dc 1p hang Nhât 

(02 lAn), Huàn chuong Sao yang, Huân chuong H ChI Minh; don vj Anh hung 1rc 

lu'gng vu trang nhân dan; nhiu tp th& cá nhân duc tang và truy tng danh hiu 
Anh hung lirc luqng vu trang, Anh hung Lao dng trong thai k' di mi Va nhiu 

phAn thuâng cao qu khác... Day là ngun c vu, dng viên và là ngun sc manh 

to lan d chling ta tip ttic n 1irc phAn dAu yuan len dat  ducic nhiu thành tIch cao 
han nua trong chng duông tâi. 

III. MÔT sO BAI HQC KINH NGHIEM 

Mt là: Chü tr9ng lam t& cong tác xây dimg Dâng; thuông xuyên chinh dn, 

dM mói, nâng cao nãng 1rc lânh dao  và süc chin dâu cUa các t chlrc Ca s& dãng. 
Xây dmg, rèn 1uyn di ngü can b, dãng viên có du bàn linh chInh trj, tam huyt, 
trách nhim, có trinh d nãng hrc thirc tin và uy tin trong Dâng, trong xa hi; d 
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cao trách nhim, tinh tin phong guong mu cüa ngithi dtrng du cp ur, chinh 
quyên các cap. 

Hal là: Dam bâo sir doân két, thông nhât trong mi ca quan, dGn vj, toàn Dãig 
bô vâ câ h thng chInh trj; mô rng, phát huy dan chü di dôi vói tang cuông ki 
1ut, k ctrcmg. Nãng cao näng 1irc, hiu qua quân 1, chi dao  diu hânh cüa b may 
chInh quyn các c.p; kt hcip dông b cong tác kim tra, giám sat cüa các Co quan 
dâng, hi dng nhãn dan; phát huy vai trO giám sat, phãn bin xã hti cüa Mt trn 
TO quc và các th chirc chInh trj - xã hôi. 

Ba là: Trong cong tác länh dao,  chi do phái xác djnh rô mic tiêu và có quyt 
tam chInh trj cao, kiên quyt, nhy ben, linh hoat, sang tao;  barn sat tInh hInh d tp 
trung giâi quyt kjp thii, có hiu qua nhng vn d thi:rc tin phát sinh; dam bão gii 
vUng n dinh chInh tn, trt tr an toàn xã hi, t?o  môi trumg thun lçii cho kinh t - 
xã hi phát trin. 

B6n là. Khoi dy tim nàng, phát huy lçii th& huy dng nOi  1irc, thi:rc hin t& xã 
hi boa, tranh thu t& da các ngun 1irc ben ngoãi dy nhanh t& d phát trin kinh th. 
Vn dyng sang t?o  các chU tnrcmg, chInh sách, nghj quyt cüa Dãng và Nba nixâc; 1ira 
ch9n dung các khâu dOt  phá, các nhim vi tr9ng tam, trQng dim, nhitng v.n d mói 
phát sinh, d thng cr?mg chi dao,  ci th hoá thành các chixcng trmnh, k hoach  sat v(i 
tInh hInh thi:rc tin, vài nMng bin pháp thit thi:rc, m?nh  me, dng bo. 

Nám là. Coi tr9ng mi tucrng quan giUa tang trtthng kinh t vài bão dam an 
sinh xã hOi;  chãm lo d&i sng v.t chit và tinh th.n cüa Nhãn dan, nhAt là di vài 
ngi.r?ñ nghèo, dng bào a vüng sâu, vüng xa. G.n phát trin kinh t vâi phát trin 

van hoá - xä hi, bâo v môi trithng; cling c quéc phOng, an ninh, n djnh chInh trj, 
trât tr an toàn xã hôi. 

B. K( NIM 90 NAM NGAY THANH LiP DANG CONG SAN VIT 
NAM (3/2/1930 - 3/2/2020) 

I. DANG CONG  SAN VIT NAM RA DOI LÀ BUOC NGOAT TO LON 
TRONG LCH STJ CACH MJNG VI1T NAM 

1. Bi cãnh llch sfr ra dôi Bang Cong san Vit Nam 
1.1. Bi cánh quc tl 

Tir cui th kS'  XIX, chü nghTa tu bàn chuyn tr giai doan ti:r  do  canh  tranh 
sang chü ngha d quc. Mâu thun giCa các dan tOc  thuOc dja v&i chü nghTa thirc 
d ngày càng gay gAt. Phong trào du tranh giài phóng dan tOe  din ra manh  me & 
các nithc thuOc dja. 

N5m 1917, vài th.ng lçii cüa Cách mng tháng Mu&i Nga, chü nghia Mac -Lenin 
tü l 1un dã tr& thành hin thirc, mô ra mOt  th&i  dai  mOi trong ljch s& loài ngu&i. 
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Tháng 3 näm 1919, Quc t Cong san (Quôc tê III) ra diii dã thüc dy sir phát 

triên mnh me phong trào cong san và cong nhân quôc t. Di vói Via Nam, Quc 
té Cong san có vai trô quan trong trong vic truyên bá chü nghia Mác-Lênin và 

thành l.p Dàng Cong san Via Nam. 

1.2. Bó'i cánh trong nithc 

- Näm 1858, thirc dan Pháp xâm lisçc Via Nam và tüng bixâc thit 1p b may 
thông trj. Chinh sách th6ng trj cüa thirc dan Pháp dã lam cho xa hi Via Nam có 

nhiu thay di. 

V chInh trj, thirc dan Pháp thi hành chInh sách cai tn thirc dan, tiiâc bO quyn 

1irc di ni, di ngoi cüa chInh quyn phong kin nba Nguyn, do là mt chInh 

sách chuyên ch diên hInh, chi:ing dan áp dm máu các phong trào và hành dng yêu 

nuOc cüa ngu?i Vit Nam, mçi quyn ti.r do bj cam. 

V kinh te', thirc dan Pháp câu kt vâi giai cap dja chñ d thirc hin chinh sách 

bOc lt tan bo, cuàp doat rung dt d 1p dn din; ra si'rc v vet tài nguyen, cüng 

nhiu hInh thi.rc thu khóa nng n, vô l. 

V van hóa, thirc dan Pháp tiên hành chInh sách ngu dan, chiing bixng bIt, ngãn 

can ânh humg cüa van hOa tin bt trén th giâi, khuyn khich van hóa dc hai, 

xuyên tc lch sir, giá trj van hóa Via Nam và dung ting, duy trI các hü tic lac  hu. 

- Srphdn hóa giai cá'p và máu thu&e xã h5i diln ra ngay càng gay gát 

Phn lrn giai cp dja chü cu kt v&i thirc dan Pháp ra src bóc 1t nOng dan; 

mt b ph.n dja chü có lông yêu nuâc, dã tham gia du tranh chng Pháp dithi các 

hInh thirc và müc d khác nhau. Các giai c.p, tang lap khác trong xa hi Vit Nam 

du mang than phn nguai dan mt nithc và du bj thirc dan áp burc, bóc ht, chèn ép 

nén du cam phn thc dan Pháp. 

- Các cu5c kh&i ngWa vâ phong trào dá'u tranh cia qun chüng chó'ng thu'c 

dan Pháp xám lu'çic diên ra rngnh me nhu'ng du bj thá't b.i, xd hói Viét Nam rcri vao 

khing hoáng v dwông M cách mgng 

Truac sij xâm luçic cüa thirc dan Pháp, các cuc khai nghia và các phong trào d.0 

tranh cüa nhân dan ta din ra lien tiic và mnh me. Tuy nhiên do thiu duang li dung 
dn, thiu t chrc và lrc lucrng cn thit nên các phong trào do dã ln lucit tht bai. 

Cách mng Vit Nam chim trong cuc khüng hoàng sâu s.c v duOng li cIru nuac. 

2. Nguyen Ai Quic tim thro'ng cfru ntrac và chuãn bj thành 1p Bang Cong 

san Vit Nam 

- Gitta lüc dan tc ta dimg truac cuc khUng hoàng v duOng 1i ciru nisOc, 

nhiu nhà yêu nuâc duang th&i tip tVc  con dithng c&u nuâc theo li cü thI ngày 
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5/6/1911 ngithi thanh niên Nguyn Tt Thành (tue là Nguyn Ai Quc, H ChI 
Minh sau nay) ra di tim dtthng cuu ni.thc theo phuong hthng mOi. 

- DAu näm 1919, Nguyn Tt Thành tham gia Dáng Xä hi Pháp. Tháng 6 näm 
1919, vài ten mâi là Nguyn Ai Quôc, Ngithi thay m.t nhüng nguYi yêu nurc Vit 
Nam glri den Hi nghj Véc-xây Bàn yêu sách cüa nhân dan An Nam gm 8 dim 
dôi ChInh phU Pháp phài thira nhn các quyn ti.r do dan chü và quyn bInh ding 
cüa dan tOe  Vit Nam. 

- Tháng 7/1920, Nguyn Ai Quc dixçic d9c bàn "Sc' tháo lcn th n/uh nht-ng 
Lumn cucfng v vá'n d dan t5c và vá'n d thu5c dja" cüa Lenin dàng trên báo N}án 
d?o và cüng chInh tr dày dã giài dáp cho Ngithi con dithng d.0 tranh giânh dOe  l.p 
tr do thrc sr cho dan tOc,  cho dng bào mInh. 

- Tü ngày 25 dn 30/12/1920, Nguyn Ai Quc tham dir Di hOi  1.n thu 18 
Dâng Xà hOi  Pháp v&i tix cách di biu Dông Dixong. K& thüc Di hOi  ngày 
30/12/1920, Nguyn Ai Quc tan thành thành 1p  Dãng Cong  san Pháp và tth thành 
mOt trong nh&ng ngthi sang 1p Dãng Cong san Pháp, và cOng là ngthi Cong san 
du tiên cüa dan tOc  Viêt Nam. 

- Tü nàm 1921-1930, Nguyn Ai Quc vra tip tiic hot dng trong Dãng 
Cong san Pháp, nghiên cuu b sung và hoàn thin tix tithng ciru nuóc, vra tIch c1rc 
truyn bá chü nghra Mác-Lênin vào phong trào cong nhân và phong trào yêu mxOc 
Vit Nam. Ngithi tp trung chuân bj v t chuc và can bO,  1p ra HOi  Vit Nam each 
mng Thanh niên (1925), t chirc nhi&u lap dào to can bO tai Quâng Châu, Trung 
Quc, dng th&i gài can bO di h9c tai  trizang  Dai  hçc Phuang Dông (Lien Xô) và 
tmng Liic quân Hoàng Ph (Trung Quc). 

Nha hot dng không mt mOi cOa Lãnh ti Nguyn Ai Quc và nhiu dng chI 

each mng tin bi ma dn cui nàm 1929, du nàm 1930, nhUng diu kin cho si7r 
ra di cüa mOt  Dâng vô san r Vit Nam dâ chin mui. 

3. Thành 1p  Bang Cong san Vit Nam 

- Dáp ung nh&ng dôi hôi cOa thirc tin each mang,  ngày 17/6/1929, Kt BO Bc 
KS' HOi Vit Nam each mng Thanh niên dä thành 1p Dóng Dwc'ng Cong san Dáng 
ti Ha NOi.  Tháng 11/1929, các dng chI Thng bO và K5' BO Nam K5' cOa HOi  Vit 
Nam each mng Thanh niên quyt djnh thành 1p An Nam COng san Dáng. Ngày 
1/1/193 0, nMng di biu uu tü cOa Tan Vit each mng Dãng (mOt  t chac tin than 
cOa Dâng) dã hçp và thãnh 1p Dông Dtrcmg Cong  san Lien Doàn Trung K5'. Tuy 
nhiên & mt ni.róc có tài ba t chuc cong san nên không tránh khôi 51r phãn tan v 
lire hrqng và t chuc, không th thing nht v tu tu&ng và hành dng. Trách nhim 
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ljch sir là phài thành l.p mt Dãng Cong  san duy nht, chm dirt tInh trng chia rê 

phong trào Cong  san a Vit Nam. 

- Tir ngày 6/1 den ngày 7/2/1930, Flôi nghj hçip nht các t chirc Cong san 
thành 1p Dãng Cong san Vit Nam dã h9p a bàn dão Ciru Long thuc Hong  Kong  

(Trung Quc) drâi si,r chü trI cüa dng chI Nguyen Ai Quc thay mt cho Quc t 

Cong san. Trong Hi nghj thãnh 1p Dãng, dông chI Nguyn Ai Quc d ra 5 dim 
1On cn thão 1un và thng nhât, tnróc h& là tr phê bInh và phé bInh, "Bó mçi thành 

kiln xung d5t cü, thành that  hcip tác dl thIng nMt các nhóm cng san Dóng 

Du'oiig ". Hi nghj dà nht tn thng nhât các th chirc cong san thành 1p mt dãng, 

lay ten là Dáng Cong san Vit Nam. Hi nghj dä thông qua các van kiin  gm: 
Chánh cucrng vn tat, Sách lu'çc vein tt, Chuung trInh torn tat, Diu l vn tt cüa 
Dáng và Läi kêu gçi cüa ding chI Nguyen Ai Quc thay mt Quc t Cong  san và 
Dãng Cong san Vit Nam gui dn cong nhân, nông dan, binh lInh, thanh niên, hoc 
sinh và tt cã dng bào bj áp brc, bóc lt nhân dip  thành 1p Dâng. Trong dO, Chánh 
cumig v&n tt cña Dàng và sách luqc vn ttt cüa Dâng phân ánh ni dung cuang 

lTnh chInh trj du tiên cüa Dãng Cong san Vit Nam. Hi nghj hçrp nht các th chirc 

Cong san có nghia nhu Dai  hi thành 1p  Dãng. 

- Ti Dti hi di biêu toàn quc lan thir III cüa Dãng (9/1960) dã quyt nghj 

ly ngày 3 tháng 2 ducrng lch mi nàm lam ngày k' nim thành l.p Dãng Cong  san 

Vit Nam. 

4. Y nghia llch  sfr sly ra dôi Bang Cong san Vi@ Nam và Ctro'ng limb chInh 

trl dan tiên cüa Pang 

- Dãng Cong san Vit Narn ra däi vth Cucmg linh chinh trj du tiên dä ma ra 

thai kI mOi cho cách mng Vit Nam - thai kI du tranh giành dc 1p dan tc tin 
len chü nghia xà hi. Cuong flnh dâu tiên cüa Dang ra dai, dà xác djnh duc nhQng 
ni dung cc bàn nht cüa con duang each mng Vit Nam; dáp üng ducic nhUng 

nhu c.0 büc thit cüa ljch sa và tr& thành ngçn ca tp hçip, ctoàn kt thng nht các 

t chüc cong  san, các hrc luqng each mng và toãn th dan tc. 

- Sir kiin  thành 1p Dàng Cong  san Vit Nam là mt bithc ngot vô cüng quan 

tr9ng cüa ljch sà each mng Vit Nam, quyt djnh sT phát trin cüa dan tc, chm 

dut sir khüng hoàng v duang Iôi và t chuc lãnh dao  cüa phong trào yêu nuâc Vit 

Nam d.0 th k XX. Do là ket qua càa sir 4n dng, phát triên và thtng nht phong 
trào cách mng trong cã nithc; sir chun bj cong phu v mci mt cüa Länh tii 
Nguyen Ai Qu6c và sr doàn kt nh.t tn cüa nh&ng chin s tiên phong vi lcii Ich 

cüa giai cp, cüa dan tc. 
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- Dàng Cong  san Vit Nam ra diii là thành qua cüa sir kt hçp chü nghia Mac-
Lenin vâi phong trào cong nhân và phong trào yêu nithc Vit Nam; chüng to giai 
cp cong nhãn Vit Nam dã trtthng thành, dñ süc lãnh dao  each  mang. 

- Dàng Cong  san Vit Nam ra d?yi và vic Dãng chü tri.rcmg cách mng Viêt 
Nam là mt b phn cüa phong trào each mng th giOi, dâ tranh thu &rqc sir üng 
h to lan cUa cách mng the giai, k& hçip si.rc math  dan tc vài sue math  cüa thai 
di lam nên nhUng th.ng 1çi ye yang; dng th&i dóng gOp tIch circ vào sir nghip 
d.0 tranh vi hOa bmnh, dc 1p dan tc và tin b cüa than loai  trên th giâi. 

II. NWNG MOC SON CHOI LQI vA BAI HQC KINH NGHI1M TREN 
CHANG DUONG 90 NAM VINH QUANG CUA DANG 

1. Pang Iãnh do t1u tranh giành chInh quyn (1930 - 1945) 

Sau khi ra dai, Dâng dã lath dao  nhãn dan du tranh giâi phOng dan tc, giành 
chInh quyn vai 3 cao trào cách mng cO nghia to lan dua dn th.ng lçii cüa cuc 
Cách mng tháng Tam näm 1945. DO là: 

- Cao trào cách mng 1930-1931 ma dinh cao là phong trào XôVit-Ngh 
Tinh: Lam rung chuyn ch d thng trj cüa d quc Pháp và tay sai. Dijâi sir lânh 
dao cüa Dãng qun chüng cách mang  dâ vi1ng dy tr&ng trj bn cll&ng hào, phân 
dng, tay sai thirc dan Pháp, thành l.p chinh quyn cách mng a mt s ncii theo 
hInh th(rc XôVik 

- Cao trào cách mng dôi dan sinh, dan chU (1936 - 1939): B&ng src math 
doàn kt cüa qun chOng, dithi sir lãnh do cüa Dãng dã buc chInh quyn thijc dan 
phãi nhrçing bô mt s yêu sách v dan sinh, dan chO; qun chüng diicrc giác ng v 
chInh trj và trâ thành lirc hrqng chInh trj hung hu cUa cách mng... 

- Cao trào cách mng giãi phóng dan tc (1939 - 1945) duai sir lath dao  sang 
su&, kiên quyt cüa Dáng, dirng du là Lath ti Nguyn Ai Quc cüng v&i sir doàn 
kt hang hái, chin d.0 ngoan cuang và hy sinh to lan cüa bit bao dang viên cing 
san, chin si và dng bào yêu ni.rOc dã k& thüc thng lqi b.ng cuc Cách mng 
thang Tam näm 1945. 

Thing lçii cüa Cách mng tháng Tam nàm 1945 dã phá tan sij thng trj cüa 
th%rc dan gn mt tram nãm và 1t do ch d phong kMn dè nng len than dan ta 
my muoi th ki, ma ra bisâc ngot vi dai  cüa each mng, dua dan tc Vit Nam 
bithc sang kS'  nguyen mai; k' nguyen dc Ip dan tc gân 1in vai chU nghTa xã hi, 
nhân dan ta tü than phn no l dã trâ thành ngi.thi lam chü dt nithc, lam chü xã hi. 
Ngày 2/9/1945, tai  quãng trithng Ba DInh ljch sir, ChU tjch H Chi Mith dã d9c b 
Tuyên ngôn dç5c 42p khai sinh ra nuâc Vit Nam Dan chü Cong  hOa nay là nuâc 
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Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam - Nba nuâc cong nông du tiên r Dông Nam 

châuA. 

2. Bang Iãnb d,o du tranh giãi phóng dan tc và thong nht dt nwrc 

(1945 - 1975) 

2.1. Xây drng và Mo v chinh quyên cách mng, bàn quc kháng chkn 

chng bhrc dan Pháp và can thip M9 (1945-1954) 

- Trong nhüng näm 1945 - 1946, Dâng ta dung dâu là Chü tjch H ChI Mirth 

lành d.o xây drng và cüng c vUng chc chInh quyn nhân dan, bu cü Quc hi 

nuOc Vit Nam Dan chCi Cong hôa (6/1/1946); xây dmg và thông qua Hin pháp 

dan chü du tiên (9/11/1946); chäm lo Xây dirng ch d mói, di sng mói cüa nhân 

dan, chng gi.c dói, gic dot, gic ngoi xâm; to chirc kháng chin chng thirc dan 

Pháp Nam B và Nam Trung Bô vói s1r üng h và chi vin cUa cã nithc; kiên 

quyt trn áp các th lirc phàn cách mng, bào v chInh quyn và thãnh qua Cách 

mng tháng Tam; dng th&i thc hành sách luqc khôn khéo, dija cách mng viiqt 

qua nht1ng thir thách him nghèo. 

- Tháng 12/1946, tmc dã tam xâm liiçc nuâc ta mt ln nüa cüa thrc dan 

Pháp, Dãng và ChU tjch H ChI Minh d phát dng toàn quc kháng chin vci 

quyt tam "Chzng ta thà hy sinh ta't cá cht' nht djnh khóng chju mdt njthc, khóng 

chju lam no l ". Bng duing 16i kháng chin toàn dan, toàn din, lâu dài, dira vào 

sue mInh là chInh, dng thai tranh thu slr dng tInh và üng h cüa ban  be quc t, 

Dàng d lânh dao  nhân dan ta ln lucit dánh bi các k hoach chin tranh cüa thrc 

dan Pháp giành thg lçvi ma dinh cao là chin thang ljch st'r Din Biên Phü "li'rng 

14'y nàm cháu, chá'n d5ng dja cu", buc ChInh phü Pháp phâi k kt Hip dinh 

Gicmeva chm dirt sir thng trj cüa thuc dan Pháp a nuâc ta. 

2.2. Kháng chiln ch6ng M9, cá'u nwôc và xây dyng chü ng/üa xii hi ô' mien 

Bk (1954 - 1975) 

- Sau khi Hip djnh Gionev duçic k kit, min Bc hoàn toàn giái phóng, nhan 

dan ta b.t tay vào xây dimg, khôi phtic kinh th - vn boa, xây dmg chü nghia xa hôi. 

Trong khi do min Nam, d quc M phá hoai Hip djnh Gianevo, ht chan thirc dan 

Pháp, bin mien Nam thành thuc da kiêu mài và can Cu quân sir cüa chUng. Nhirn 

v cüa Dãng ta trong giai doan nay ht sue nng n& do là phài länh dao  each mng 

Vit Nam tin bath dng thai hai nhim vii chin lugc gm each mng d tC d 

chu nhân dan & min Nam và each mng xã hi chü nghTa a min Bc. 

- Dàng ta dã lAnh dao  toàn dan nêu cao quyt tam dánh M5, thirc hin du&ng 

1i chin tranh nhân dan bang tm cao khoa h9c và ngh thut. Vói mt d quôc 

hang rnanh bc nht th gi&i, Dãng ta chü trrnYng dánh lâu dài; kt hçip du tranh 
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chInh trj vOi du tranh vu trang và boat dng binh van;  k& hcip tin Cong và ni day, 
tin hãnh du tranh trén Ca ba vüng (dng b.ng, thành thj và min nüi); kt hcip m.t 
trn quân si1, chInh tn vri mt tr.n ngoi giao; phát huy cao do chü nghia yêu nithc 
và chü nghia anh hung cách mng; phát huy src manh dai doàn kt toàn dan tc và 
sirc manh  th&i  dai.  Bang du&ng li lãnh dao  dung din, sang sut và tinh thn du 
tranh anh dung kiên cii&ng, bt khut, bt chp mçi gian kh hy sinh cüa nhãn dan 
ta, cüng vâi sir giüp di to 1n cüa các nithc xã hi chü nghTa và nhân dan yêu 
chung boa bInh trên th giài, Dáng da lãnh dao  nhân dan ta lAn hrqt dánh bai  các 
chin hr?c chin tranh tan bao  cña d quc M5, giành nhiu thing lqi ye yang ma 
dinh cao là chin djch H Chi Minh ljch si:r, kt thüc 30 näm chin tranh giãi phOng 
dan tc, giâi phóng hoàn toàn min Nam, thng nhAt T quc. Day là mt trong 
nhüng trang chói 19i nhAt cüa ljch sr dan tc, là mt sir kiin  có tAm quc t va có 
tInh thai dai  sâu s.c. 

- Song song vai cuc kháng chin chng M5, ciru nuàc, Dâng dã lãnh dao 

nhân dan min Bc khc phiic hu qua chin tranh, khôi phic kinh t - xâ hi, tin 
hành cái tao  xà hi chü nghI'a và thra min Bc qua d len chü nghTa xã hi. Sau 21 
näm xây drng chü nghTa xã hi, min Bc dã giành dxcic nhtrng thành tiru quan 
tr9ng, chuAn bj co sa 4t chAt, k5 thut ban dAu cho chü nghTa xã hi; vüa san xuAt, 
vüa chin dAu và chi vin sirc ngu&i, si.rc cüa, hoàn thành vai trO hu phuang li9n 
di vri tin tuyn l&n min Nam. 

3. Thôi kr tin hành cách mng xa hi chü nghia trên Ca ntrrc, thtrc hin 
cong cuc di mói dAt ntrrc ttr näm 1975 dn nay 

3.1. Tà'nàm 1975 dIn nâm 1986 

- Sau chin tranh giài phóng min Nam, thng nhAt T qu&, dAt nuâc ta gap 
muon van khó khän, Dàng dã lãnh dao  nhân dan vüa ra sirc khOi phiic kinh t vüa 
tin hành hai cuOc  chin tranh chng xâm krçic biên giâi phIa BAc và Tây Nam, bão 
v dc 1p chU quyn, toãn vn lânh th quc gia; dng th&i tp trung lãnh dao  xay 
drng co sr 4t chAt cüa chü nghia xã hOi,  tirng buâc hInh thành co cAu kinh t mth 
trong ca nuâc, cái thin d&i sng 4t chAt, tinh thAn cua nhân dan lao dng. Tuy 
nhien, vic duy trI lâu dài mô hmnh, ca ch kinh té tp trung bao cAp khOng cOn phii 

hçip và dã bc 1 nhüng han ch& nhucic dim; vic hoach  djnh và thirc hin duOng 
1i cách mng xã hi chü nghia, có luic, có nai dâ mAc sai lAm khuyt dim chü 
quan, duy chI. Do ciing là mt trong nhQng nguyen nhân dn dn sr trI tr, khüng 
hoâng kinh té - xã hi trong nhung näm dAu Ca nuàc di len chü nghia xã hi. 

- Tnthc nhQng thách thüc cña th&i k' mâi, Dâng ta dã tng kt thiic tin, tim 
tôi, hoach  djnh duOrng 1i di mâi, ban hành Nghj quyt s 21 -NQ/TW ngày 
20/9/1979 cüa Hi nghj Tnung twng 6 (khóa IV) v "Phumg hwóng nhim vy phát 
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triên cong nghip hang tiêu dithg và cOng nghip dja phwong"; Chi thj 100-CT/TW 

ngày 13/1/198 1 cüa Ban BI thu ye "Gái tiên cOng tác khoán, ma rang khoán san 

phdm dé'n nhóm lao dóng và nguài lao dç5ng trong hcrp tác xä nOng nghip "; Quy& 
cljnh 25/QD-CP ngày 21/1/198 1 cüa ChInh phü v dii mói qun 1 kinh t quc 

doanh; Nghj quyêt Hi nghj Trung ucmg 8, khóa V (tháng 6/198 5) thixa nhn san 

xut hang hóa và nhIhig quy 1ut cüa san xuât hang hóa; Két lun cüa Bô ChInh trj 

(tháng 8/1986) v 3 quan diem kinh t trong tInh hmnh mâi... 

3.2. Tfr nám 1986 dn nay 
- Trén ci sâ dánh giá tInh hInh dAt nuâc và qua qua trmnh tim tôi, khão nghiêrn, 

Di hi VI cüa Dàng (tháng 12/1986) dã dua ra du&ng 1i di mi toàn din dAt 

nuOc, mi ra buâc ngot quan trong trong sir nghip xây dirng chü nghia xâ hi & 

ntthc ta. 

- Tru&c bi cânh mô hmnh chü nghia xà h)i & Lien Xô và Dông Au sp d, h 

thng xã hi chü nghTa th giâi tam  th&i lam vào thoái trào, Dai  hi VII cüa Dãng 

(tháng 6/199 1) kh.ng dnh tip tçic di m&i dng b, trit d trên các linh virc vOi 

nhttng buâc di, cách lam phü hqp và giü vung djnh hu&ng xã hi chü nghia. Dai  hi 

dà thông qua Cuang linh xáy dyng ddt nithc trong thai /r) qua a len chi nghia xà 

h5i, xác dnh nhüng quan dim và phucmg hu&ng phát trin dAt nuOc, khAng djnh 

chü nghia Mác-Lênin, tu tu&ng Ho ChI Minh là nn tang tu tuông và kim chi nam 

cho hãnh dng cüa Dãng. 

- Các nghj quyt cüa Dãng tr Dai  hi VIII dn nay tip tiic khng djnh sir kiên 

djnh, kiên trI thrc hin du&ng kM di m&i dAt nu&c và hi nhp quc t. H thng 
quan dirn 1 1un v cong cuc di mói, v chü nghia Mác-Lênin, tu tu&ng H Chi 
Mirth, v xây drng và chinh dn Dãng trong tInh hInh mói không ngrng dirçic b 

sung và phát trin. Dâng Cong  san Vit Nam trng buâc hoàn thin và cii th boa 

toàn din các djnh hu&ng dM mâi, phát trin, xác djnh rO trong tam trong trng giai 
doan. Ban ChAp hành Trung ucing Dãng các khóa dã ban hành nhiu nghj quyt v 

nhtng vAn d quan trçng; lãnh dao  d Quc hi không ngirng b sung, hoàn thin, 

th ch hóa Hin pháp, h th6ng pháp lut, tao  ci sâ pháp l ngày càng dng b, 

phü hgp cho qua trInh dM mOi; lãnh dao  ChInh phü cii th boa thành các c ch, 

chInh sách và giài pháp quãn 1, quãn trj phát trin dAt nuóc, bão ye T quc. 

- Qua gAn 30 nàm thrc hin Cung linh 1991 và 35 nãm thirc hin du&ng Ii 

di m&i do Dàng kh&i xu&ng và länh dao,  v&i six n lirc cüa toàn Dãng, toàn dan, 

toàn quân, dAt nuâc ta dã dat  duc nhng thành tru to lan và có nghia ljch str. DAt 

nis&c ta vuçit qua khüng hoãng kinh t dã ir& thành nuOc dang phát triên có thu nhp 

trung bInh; dang dAy manh  cong nghip hóa, hin dai  hóa và hi nhp quOc t. Kinh 

th tang tru&ng khá, nn kinh t thj trithng djnh hu&ng xã hi chñ nghia t&ng bu&c 
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hInh thành, phát trin. Van hOa - xã hi cO bixâc phát trin, cong tác xóa dói giàm 

nghèo dat  dirge nhng thành tiju quan tr9ng, s&m dat  dixgc nhiu chi tiéu phát trin 

thiên niên k5i cüa Lien hqp quOc, &rçic quc t dánh giá cao. Din mao  dt nurc và 
dâi sng cüa nhân dn Co nhi&u thay di. ChInh trj - xâ hi n djnh; qu& phOng, an 
ninh dirge tang cii0ng. Sue math  v mçi mt cUa dt ni.thc dirge nâng len. Quan h 
d6i ngoai dirçic ma rng và ngày càng di vào chiu sâu, Vit Nam dã có quan h vâi 

189 quc gia và vüng lânh th& Dan chü xã hi chü nghia dtiçic phát huy và ngày 

càng ma rng. Dai  doàn k& toàn dan tc di.rçvc cUng c và tang cuang. Xây dijng 

Nhà nithc pháp quyn và cá h thng chinh tn dirge d.y m?nh.  Cong tác xây dmg, 

chinh dn Dãng, h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  düc, phong cách H ChI Minh 

dã và dang dat  dirge mt s kt qua tich c1rc. S hrqng dãng viên không ngrng gia 

tang. Tir Dai  hi l.n thir 1(1935) Dáng ta có khoãng 500 dãng viên dn Di hi 1n 

thir XII (2016) Dãng ta CO han 4,5 triu clang viên. Da s can b, clang viên và Nhân 

dan ph.n kh&i, tin tiràng vào Dàng, Nhà nithc, vào cong cutc di mâi và trin vçng 

phát trin cüa dt nuâc. Nhiêu clang viên dã d Iai  nhiu t.m guang t& th hin tinh 
th.n tiên phong và tInh giroTig mâu. 

- Nhüng thành tru qua 35 näm th%rc hin du&ng kM dM mOi d.t nuOc dä tao  dà 
cho sir phát trin trong nhUng nãm tip theo; dng th&i cüng là minh chüng sinh 

dng khng djnh vai trO lath dao  dung d&n, sang su& eUa Dãng ta. 

4. Nhfrng bài hQc kinh nghim cüa Bang Cong san Vit Nam 

Thirc tin phong phü cUa cách mng Vit Nam trong su& 90 nàm qua, Dàng ta 

dâ tich lu và dOe rOt dirge thiu bài hçc kinh nghim iOn: 

MI là, nm vffng ngn cà d5c 1p dan t5c và chi nghia xà hç5i - ng9n eY 

vinh quang ma ChO tjch H Chi Minh dâ trao iai  cho th h horn nay và eác th h 

mai sau. Dc l.p dan tc là diu kin tiên quyt d thirc hin chO nghia xã hi và 

chO nghia xã h)i là Ca sa bâo dam virng chc cho dc 1p dan tc. Xây dirng chO 

nghia xã hi và bâo v T quc xã hi chO nghia là hai nhim vi chin urge có quan 

he cht chê vâi nhau. 

Hai là, sit nghip cách mgng là cza nhdn dan, do nhán dan và vi nhán dan. 

ChInh nhân dan là ngtthi lam nén nhüng thAng igi ljch s1r. Toàn b boat dng cüa 
Dãng phãi xut phát ttr lçii Ich và nguyen v9ng chInh clang cUa nhân dan. SOc math 

cOa Dãng là & sij gn bó mt thi& vOi nhân dan. Quan lieu, tham nhing, xa rai nhân 
dan së dn dn nhftng ton th.t khôn lu&ng di vOi vn mnh cUa dt nuâc, cOa ch 

d xA hi chO nghTa và cUa Dãng. 

Ba íà, không ngftng cing cô', tang cw&ng doàn kIt: Doàn kt toàn Dãng, doàn 

kt than dan, doàn kt d tc, doàn kt quc t. DO là truyn thng qu báu và là 
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ngun stirc m.nh to Ian cüa each mng nuOc ta. Chü tjch H ChI Minh dâ tng k&: 

Doàn kit, doàn k&, dai  doàn kt - Thành công, thành công, dai  thành Cong. 

B6n là, két hcip thc manh dan t3c v&i thc manh th&i dcii, thc manh trong 

nzthc vài thc mgnh qudc tl. Trong bitt c1r hoân eãnh nào cüng cn kiên djnh chI 

dc lap, tir chü, nêu cao tinh thn hqp tác quc t, phát huy cao dt nti lu'c, dng 

thai tranh thu ngo.i hrc, kt hcip yu th truyn thng vOi yu t hin d.i. 

Nàm là, su lãnh dao dzng dan cza Dáng là nhán to' hang &u quyé't din/i 

thang lçii cia each mgng Viêt Nam. Dàng không có lçii Ich nào khác ngoài viêc 
phi1ng si,r T quc, phiic vii nhân dan. Dàng phài nm vng, vn diing sang tio, gop 
phn phát trin chü nghia Mac - Lenin và tu tuó'ng Ho ChI Minh, không ngrng lam 

giàu trI tue, nâng cao bàn linh chInh trj, phm chit dao  dirc và nàng 1c t chrc d 

dü süc giâi quyt các vn d do thirc tin cách mang dt ra. M9i ththng li, chü 
tnrclng cüa Dàng phâi xuât phát tr thirc t, ton tr9ng quy 1uQt khách quan. Phãi 
phông và eh6ng nhttng nguy cci l&n: sai lm v du&ng 1i, bnh quan lieu và sr 

thoái boa, bin cht cUa can b, dãng viên. 

III. PHAT HUY TRUYEN THÔNG yE yANG, TICH C1J'C XAY D4G 

DANG TRONG SiCH \T'NG M4NH, DAT NT5c$C NGAY CANG GIAU DEP 

1. Nhfrng truyên thông ye yang cüa Ding Cong san Vit Nam 

Trong qua trinh lành dao  each mng, Dãng ta xây dirng nên nhiu tmyn thng 

qu báu, th hin bàn eht t6t dp. 

Do là truyn thng trung thàrth vô han  vri lqi Ich cüa dan tc và giai cp, 

kiên djnh mvc  tiêu, l tl.r&ng dc l.p dan tc gn lien vai chü ngha xã hi trên Co si 

chü nghTa Mác-Lênin và ttr tu&ng H ChI Minh. Chi có di theo con du&ng each 

mng ma Dãng ta và Bác H cia 1ira ch9n thI each mng Vit Nam mai giành duçic 

thing loi tr9n vçn, dAt nu&c ta mai that si,r duçic dc lap; dan tc ta mâi that 
tir do; nhân dan ta mói có cuc sng ngày càng Am no, hanh  phuc. 

Do là truyn thng giü vrng dc l.p, tu chü v duông iM; nAm vng, vn 

diing và phát trin sang tao  chü ngha Mác-Lênin, tham kháo kinh nghim cüa quc 

t d d ra du?mg li dung và t chirc thirc hin có hiu qua các nhim vi1 each 
mng. Trong mi giai doan, Dãng ta luôn thAm nhuân quan dim chân l là Cu th, 

each mng là sang tao,  xuAt phát ti'1 thc tin Vit Nam dé xác djnh phuong huóng, 

nhim vi, phuong pháp cüa each mng Vit Nam. 

Do là truy&n thng gn bó máu thjt gitta Dãng và nhân dan, luôn luôn lAy vic 
phic v11 nhân dan lam lë song và mic tieu phn dAu. Nhân dan ta cia nuôi duô!ng  Va 
báo v Dâng tir nh'ng ngày con tr1rng nuóc, ht lông tin yeu Dâng, üng ho và ra src 
phAn dâu thrc hin dtthng li, chü truang cüa Dàng. Sue manh  vO tn cua nhãn dan 
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lam nén si.rc manh  vô djch cüa Dãng; ngun g6c sirc miih cüa Dáng là a sr g.n bó 
máu thjt vói nhãn dan, phát huy sue mnh cüa khi di doàn kt toàn dan. 

Do là truyn thng doãn kt thng nht, eó th chirc và k lut ch.t ch trên co 
sO' nguyen the tp trung dan chü, tir phê bInh, phê bInh và tInh thiiong yeu dng chI. 
Trâi qua nhüng thu thách khc nghit trong nhà tCi d quc, tmóc lu&i lê, h9ng sOng 

cüa ké thu hay trên chin trtrông lcra dn, nhng ngirO'i ctng san Vit Nam dã neu 
nhUng thm guong sang ngO'i v tinE th.n doàn kt gn bó, thixcing yêu nhau; v& tlnh 
dng chi, dng dci.  ChInh tInh nghTa cong  san dO dä g.n kt nhfrng ngiiO'i each 
mng Vit Nam thành mt di tiên phong gang thép dirçic nhân dan tin yêu, bn be 
ngrông m, ké thO khip sçi; t?o  thành sirc manh  d Dáng ta vl.lçlt qua mci thi'r 
thách, hy sinh, gi vüng nim tin và giuong cao ngn ci lanE dio. 

DO là truyn thng doãn kt que t thus' chung, trong sang dira trên nhüng 
nguyen the và miic tiêu cao Ca. Day là co sO' vrng chAc d Dãng ta hInh thãnh và 
thirc hin thành cong dii&ng lôi dM ngoi dOng d.n qua các thai ks', phát huy dn 
dinE cao sij kt hcp sue manh dan tQc vâi sue manh  thai  dai,  d.ra cách mng Vit 
Nam lien tic phát trin. 

Nhing truy&n thng qu báu cüa Dãng ta là sr k thua và phát huy truyn 
thng tt dçp cüa dan tc, cOa giai cp cong nhân Vit Nam và giai cp cong nhân 
quc t tren mt thm cao mâi cOa thai di; là sue rnnh bão dam vai trO lãnh do 
cUa Dáng; là kt qua cOa qua trInh vun trng, xây dp bn bi, là sr hy sinh xuong 
máu, phn dAu không mt mOi cOa các th h can bô, dãng viên. 

NhUng truyn thng y cOa Dãng CO nghia dan tOe  và ' nghia quc t sâu 
sic, th hin tinh than each mng trit d. Ngay tr khi mâi ra dO'i, Dáng dã nm bt 
dOng xu th phát trin cüa th&i dai,  gn phong trào each mng Vit Nam vâi phong 
trào each mng th giói, giãi quy& dOng d.n v.n d dOe  Ip dan tOe  vO'i chü nghia 
xã hOi.  Trén con dithng phát trin cüa each mng Vit Nam, Dáng ta dã không 
ngüng dua ra nhüng quyt sách phO hcip, dáp üng yêu cu ljch su, vuçrt qua mci khO 
khän, th thách, &ra rnr&c nhà di tü thng lqi nay dn thing li khác. 

2. TIch circ xãy dirng Dãng ta trong sch, vüng mnh v chinh trj, tir 
ttr&ng, t chfrc Va do dfrc; xây dirng dt nuc ngày càng giàu dçp, van minh 

- Nhi)ng th.ng lqi vi dai  trong 90 nàm qua k ti's ngày CO Dâng lânh dao  là 
mirth chOng sinh dng nht v nãng lirc lânh dao  dOng d.n, sang tao  cOa Dãng và 
sue manh  to lan cOa Nhân dan ta. Dang dã không ngirng tçr dM mâi, dáp ing yêu 
c.u, nhim v1i each mng tnrO'c bi cãnh th giài có nhiu din bin phuc tap. Dàng 
ta dã dành khOng It thai gian và cong suc cho cOng the xây drng Dãng, coi xây dirng 
Dâng là nhim vi then ch&, disçc d.t ra trong nhiu nghj quyt, chi thj cüa Dàng. 
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Tü du nhim k' Dai  hi XII den nay, vi quyt tam chInh trj cao, Ban Chip 
hành Trung ucing cia barn sat 6 nhim vii tr9ng tam cüa Di hi, ban hành 4 nghj 
quyt và 01 quy djnh d lãnh dao thirc hin nhim vv then ch& là xây drng Dáng. 
B ChInh trj, Ban Bi thu cia ban hành 124 van ban (nghj quyt, chi thi, k& lun, quy 
djnh, quy ch& kê hoch, huOng dan...) v cong tác xây dmg Dàng, trong do kjp thai 
ban hành các nghj quyt d lânh d?o,  chi dto thrc hin nhiThg nhim vu m&i, quan 
tr9ng nhu': thirc hin int s mô hInh thI dim v t chüc b may; vic sp xp các 
dcm vj hành chinh cp huyn và cp xã; v kim soát quyn lirc trong cOng tác can 
b và chng chy chüc chy quyên; trách nhim nêu guang cüa can b dàng viên, 

nht là can bô chü ch& các cp; v chin 1ucc bão v T quc trên khOng gian 
rnng và chin Iucic an ninh mng quc gia; v tang cuang bão v nn tang tu tuàng 

cüa Dâng, du tranh phân bác các quan diem sai trái, thu djch trong tmnh hInh rnOi... 

Vic Trung ucing ban hành kjp thôi, dng b h thng van ban trén hu ht trên các 
linh virc cia to ca sa chInh trj quan tr9ng d dy mnh cOng tác xây drng, chinh 
dn Dâng trong tInh hlnh mri. 

Sau thai gian triên khai thc hin, Cong tác xây dimg Dâng cia dt thxcic nMng 
chuyn bin tich circ và kinh nghim quan trQng. Bàn 11nh chInh trj, trInh d, nàng 
lc lành dao  cüa Dãng ngày càng duçic nâng len; Dàng luôn vctng yang truâc mi 
khó khän, thách thirc trong bi cãnh trong nuOc, khu vic, th giâi cO nhiu din 

bin nhanh chóng, phic tp, khó lumg và có nhng quyt sách phü hçip d chi do 

xü 1)2 kjp thai, hiu qua. Bàn ch.t, 1p truOng giai cp cong nhân cüa Dãng duqc giü 

vfrng. Náng lirc lãnh 4o, süc chin du cüa th chirc dàng, can b, dãng viên, truâc 
ht là can b lãnh do, quãn 1)2 chü cht và ngithi düi-ig d.0 các cp tirng buOc duçic 

nâng len. Tinh thin tir phe bInh và phe bInh cüa can b, dãng viên cO tin b; vic 

ngän chn, xir 1)2 tiêu circ, sai phm, thirc hânh tit kim, chng tham nhüng, lang 

phi cO chuyn bin rO net. Ti'i du nhim k)2 Dai  hi XII cüa Dãng dn nay cia có 

trên 50 nghIn can b, dâng vien bj xü 1)2 k)2 Iut, trong dO cO hn 70 can b thuc 
din Trung ucing quân 1)2. B Chinh trj, Ban Bj thu cüng cia k)2 lut 7 th chüc dãng. 

Tinh thn, thai d phic vi1 nhãn dan, )2 thüc trách nhim cüa can b di vai cong 

vic duçic giao ducic nâng len, gop phn khac phiic mt buOc tInh trng suy thoái v 

chinh trj, tu tuâng, dao  di'rc, li sOng trong mt b phn không nhO can b, dãng 
viên. Nim tin cüa can bO và các thng 1&p nhân dan di vai Dâng ngày càng dugc 

cüng cô Va nâng cao. 

Tuy nhiên, cOng tác xây dirng Dâng van con nhiêu vic phài lam, nhât là vic 
du tranh chng sir suy thoái v tu tuang chInh trj, do duc, 1i sang; nhung biêu 
hin "tir din bin", "tir chuyên hoá"; t tham nhüng, lang phi, quan lieu, xa dan... 
Các th lirc thu djch vn dang tim 1m?i  cách phá ho.i sr nghip cách mng cüa nhân 
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dan ta; chüng ra sue xuyên tc, vu cáo Bang, Nba nithc ta, dánh th.ng vào h tu 
tu&ng, Cxang lTnh, dtthng Mi chinh tn cüa Bang, kich dng, chia rë ni bO Bang, 
chia rê Bang, Nhà nuóc vâi nhãn dan, hông lam tan rã Bang ta, ch dO ta tir gc, tir 
ben trong, h& sl'rc thâm dOe  và nguy him. 

Trong tInh hInh y, chüng ta càng cn phái tp trung lm t& hcin nira cong tác 
xay dirng Bang. Phucing hrnfmg chung cüa vic xây d%rng, chinh d6n Bang hin nay 

là phãi tip tic phát huy truyn thng t& dp, giü vlrng và tang cising bàn chit each 
mng và tInh tiên phong cüa Bang, xây dmg Bang thirc si1 trong sach,  vng  manh 
Ca v chInh trj, tu tuàng, to chi:'rc, do düc, di mri phrnmg thi'rc lãnh d.o, t.ng 
cixrng mi lien h gitta Bang vài nhân dan, bào dam cho Bang dü sire lãnh dao  sir 
nghip cüa d.t nithc không ngrng phát trin. 

Trong diu kin Bang ta là Bang cm quyn, hot dng trong môi trithng phát 
trin kinh t thj tnrxng djnh huàng xâ hOi  chü nghia, ma cira hOi  nh.p quc t; can 
bO, dàng viên giU nhiu tr9ng trách, di mt vâi bao cam d, vOi mt trái cüa ca ch 
thj tnr&ng, chi'ing ta càng phãi cham lo gii vctng ban cht each mng và tInh tiên 
phong cüa Bang. Nu khOng nhn thirc sâu sc diu nay, nu can bO,  dang viên 
không tIch circ và kiên trI rén luyn thI r.t d bj thoái hoá, bin chit. Vn d giü 

vü'ng bàn ch.t eUa Dáng - là mOt  Bang  Cong  san, dáng cách mng chân chInh, boat 
dng vi sir nghip cüa giai cp cong nhân, cüa dan tOe,  vi lqi Ich cüa nhân dan là 
vn d ht sire co bàn và quan trong. 

Nghj quyt Trung uong 4 khoá XII v tang ci.thng xây dimg, chinh dn Bang 
dã khng dinh: Phái nhin th.ng vào sr that, nói rO sr th.t, dánh giá dung sir that. 
Kt hçp giüa "xây" và "ch,ng"; "xây" là nhim vi Co bàn, chin hrqc, lâu dài; 

? chángt là nhim vi quan trpng, cp bach. Kiên quyt, kiên trI thrc hin vâi quyét 

tam chInh tn cao, n lirc 1&n; phát huy sir chü dng, sang tao  và sire mnh tng hçp 
cUa Ca h th6ng chInh trj, cUa nhân dan, trong do can bO lânh dao,  quàn l2, tnrâc h& 
là can bO cp cao, can bO chü ch&, ng1.r1i ding du các cp là nông cM; thuc hiên 
quyt lit, dng bO các giái pháp d du tranh ngän chn, dy lüi s1r suy thoái, "tir 
din bin", "tir chuyn hóat' có hiu qua, nh.t là nhüng vi vic gay birc xüc trong 

du lun dê cüng cô niêm tin cüa nhân dan di vài Bang. Tang cu?mg sir lânh dao  và 
doàn kM, thng nhit trong Bang, truóc hM là Ban Chip bath Trung uong, BO Chinh 
trj, Ban Bi thu, cp üy và ban thu&ng v11 c.p üy các cp. Giü vUng nguyen tAc, k 

lust, k' cuong cüa Bang; d cao pháp lut cüa Nba nirâc. Chü dng phông ngi'xa, 
tIch crc du trarth lam tht bai  am muu, thu don cüa các th lrc thu djch, phán 
dOng và các ph.n tir co hOi,  bt man chInh frj. 

Tr hào vol nhUng th.ng lcii dà dat  ducic, hixOng tth ttwng lai tuoi sang, Bang 

COng san Vit Nam luôn vng tay lái, tang cithng xây dirng Bang trong sach,  vthig 
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manh, nâng cao näng lirc lãnh dao  và sirc chin du cüa Dãng, xây dimg h thng 
chinE trj vü'ng manh.  Phát buy strc mnh toàn dan tc Va dan chü xà hi chü nghia. 
Dy mnh toàn din, dng b câng cuc di mói; phát trin kinh t nhanh, bn 
vftng, phn du sam diza nuâc ta ca bàn tth thành nithc cong nghiêp theo htthng 
hin dai.  Nâng cao di sng 4t chit và tinh than cüa nhân dan. Kiên quyt, kiên trI 
du tranh báo v vüng ch.c ctc 1p, chü quyn, thng nht, toàn yen lành th cüa 

T quk, bão v Dãng, Nba nu9c, nhân dan và ché d xã hi chü nghia. Giü gin boa 

bInh, n djnh, chü dng và tich circ hi nhp quc t d phát trin dt niiâc; nâng 
cao vj th và uy tin cüa Vit Nam trong khu virc và trén th giâi. 

* 

K nim 80 näm Ngày thânh 1p Dàng b tinE Phü Th9 và 90 nãm Ngày thành 
1p Dãng Cong san Vit Nam chüng ta vô cUng tir hào v Dâng quang vinE, v Chñ 

tjch H ChI Minh vi dai.  Mi can b, dàng viên và mi ngui dan Vit Nam nói 
chung và Phü ThQ nói riêng càng thy rO hon trách nhim cüa mInh, nguyen di theo 

Dãng, xây dimg Dãng ngày càng trong sach,  vrng mnh, tiêp tiic 1nh dao  nhân dan 

ta dy manh  slr nghip cong nghip boa, hin di boa dt nuâc và hti nhp quc t, 
thrc hin thing lqi miic tiêu: Dan giàu, niióc mnh, dan chü, cong bang, van minh, 
xay drng mt ntràc Vit Nam phn vinE, boa bInh và thjnh vuçlng. 

Chi tjch Ha ChI Minh, ngu'ài sang lt2p và rèn luyn Dáng ta, ngzthi thcy cia 

cách mgng Vit Nam! 

Dáng C5ng san Viêt Nam quang vinh muon nám! 

Nzthc Cç5ng hoà xã h5i chü nghia Vit Narn muon nám! 

BAN TUYEN GIAO TINH UY 
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