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ĐỒNGCHÍLÊĐỨCTHỌ

ĐồngchíLêĐứcThọ,tênchínhlàPhanĐìnhKhảisinhngày

10/10/1911tạixãĐịchLễ,huyệnMỹLộc,tỉnhNamĐịnh,naylàxãNam

Vân,thànhphốNamĐịnh,tỉnhNamĐịnh.

Đồngchíhoạtđộngcáchmạngtừnăm1926,thamgiaphongtrào

bãikhóavàlễtruyđiệunhàchísỹyêunướcPhanChuTrinh.Năm1928,

hoạtđộngtrongHọcsinhHội,dướisựlãnhđạocủaTỉnhĐảngbộHội

ViệtNamCáchmạngThanhniênNamĐịnh.

Tháng10/1929,ĐồngchíđượckếtnạpvàoĐôngDươngCộng

sảnĐảng,làmBíthưchibộhọcsinhvàphụtráchcôngtácthanhniên

họcsinh.Tháng11/1930,bịthựcdânPhápbắt,kếtán10nămtùkhổ



sai,đàyraCônĐảo,đượccấpủychibộnhàtùCônĐảocửlàmBíthư

chibộvàThườngvụchiủynhàtù.

Năm1936-1939,Đồngchíratùvàđượcgiaophụtráchcôngtác

báochícôngkhaicủađảngbộvàxâydựngcơsởbímậtcủaĐảngở

NamĐịnh.

Từnăm1939-1944,Đồngchíbịđịchbắtvàkếtántù5nămtại

cácnhàtùHàNội,SơnLavàHòaBình.Tháng9/1944,ratùđượcTrung

ươngĐảnggiaophụtráchcôngtáckhuantoàncủaTrungương,công

táctổchứcvàhuấnluyệncánbộ.

Tháng10/1944,ĐồngchíđượcchỉđịnhlàủyviênTrungương

ĐảngvàtrựctiếpphụtráchXứủyBắcKỳ;Đồngchídựhộinghịmởrộng

BanThườngvụTrungươngĐảngđêm09/3/1945đểrachủtrươngmới

phátđộngcaotràocáchmạngđitớicuộcTổngkhởinghĩa.

Tháng8/1945,tạiHộinghịcánbộtoànquốccủaĐảngởTânTrào,

ĐồngchíđượccửvàoBanThườngvụTrungươngĐảng.SauCách

mạngThángTám năm 1945,phụtráchcôngtáctổchứccủaĐảng.

Tháng12/1946, dựHộinghịBanThườngvụTrungươngĐảngquyết

địnhtoànquốckhángchiến.

Năm 1948,thaymặtTrungươngĐảngtham giaĐoànđạibiểu

ĐảngvàChínhphủvàomiềnNamcôngtác.Năm1949,làmPhóBíthư

XứủyNamBộ.

Năm1951,tạiĐạihộilầnthứIIcủaĐảng,Đồngchíđượcbầuvào

BanChấphànhTrungương,làmPhóBíthưTrungươngCụcmiềnNam.

Từnăm 1949-1954,làmTrưởngbanTổchứcTrungươngCụcmiền

Nam.

Năm1955,ĐồngchítậpkếtraBắc,làmTrưởngbanThốngnhất

Trungương.Cuốinăm1955đượcbổsungvàoBộChínhtrịphụtrách

côngtácsửasaitrongcuộcvậnđộngcảicáchruộngđấtvàchỉnhđốn

tổchức.

Cuốinăm1956,ĐồngchílàmTrưởngbanTổchứcTrungương;từ

tháng11/1956đếnnăm1961kiêmGiámđốcTrườngNguyễnÁiQuốc

Trungương.

Năm1960,tạiĐạihộilầnthứIIIcủaĐảng,đồngchíđượcbầuvào

BanChấphànhTrungươngĐảng,BộChínhtrịvàBanBíthư,làm

TrưởngbanTổchứcTrungươngĐảng.Năm 1966,kiêm Hiệutrưởng

TrườngNguyễnÁiQuốc Trungương.Năm1967,đượccửvàoQuânủy

Trungương.

SaucuộcTổngtiếncôngTếtMậuThânnăm1968,đồngchíđược

BộChínhtrịcửvàomiềnNam làm PhóBíthưTrungươngCụcmiền

Nam.Đếntháng5/1968,đượcBộChínhtrịgọiramiềnBắc,giaonhiệm



vụphụtráchcôngtácđấutranhngoạigiao,làm cốvấnđặcbiệtcủa

ĐoànđạibiểuChínhphủViệtNamDânchủCộnghòatạiHộinghịParis

bànvềlậplạihòabìnhởViệtNamvàtrựctiếpđàmphánvớiđạidiện

củaChínhphủMỹtrongcáccuộcnóichuyệnriênggiảiquyếthòabình

vềvấnđềViệtNam.SauHiệpđịnhParisvềViệtNam(1973),đồngchí

đượccửlàmTrưởngbanmiềnNamcủaTrungương.

Trướcthờicơchiếnlượcvừađượcmởra,cuốitháng3/1975,

ĐồngchívàochiếntrườngtrựctiếpcùngTrungươngCụcvàBộChỉhuy

QuângiảiphóngmiềnNamlãnhđạo,chỉhuyChiếndịchHồChíMinh

giànhtoànthắng.

SaukhimiềnNam đượchoàntoàngiảiphóng,đấtnướcthốngnhất

(30/4/1975),ĐồngchíđượcphâncônglàmPhóbanđạidiệncủaĐảng

vàChínhphủởmiềnNam.

Tháng12/1976,tạiĐạihộilầnthứIVcủaĐảng,Đồngchítiếptục

đượcbầuvàoBanChấphànhTrungươngĐảng,BộChínhtrị,BanBíthư

vàlàmTrưởngBanTổchứcTrungương.

Giữanăm 1977đếntháng1/1979,ĐồngchíđượcBộChínhtrị

phâncôngphụtráchcôngtácđặcbiệt.

Năm1980,đồngchíđượccửlàmBíthưThườngtrựcvàphụtrách

côngtáctổchức;tháng10/1980kiêmHiệutrưởngTrườngChínhtrịđặc

biệt.

TạiĐạihộilầnthứVcủaĐảng(3/1982),ĐồngchíđượcbầulạivàoBan

ChấphànhTrungươngĐảng,BộChínhtrị,BanBíthưvàlàm Bíthư

Thườngtrực,phụtráchcôngtáctưtưởng,nộichính,ngoạigiao.Năm

1983,đượcchỉđịnhlàmPhóChủtịchỦybanQuốcphòngcủaĐảng.

Năm1986,đồngchílàmTrưởngTiểubannhânsựĐạihộilầnthứ

VIcủaĐảngvàtạiĐạihội(tháng12-1986),ĐồngchíđượccửlàmCố

vấnBanChấphànhTrungươngĐảng.

Với64nămhoạtđộngcáchmạngliêntục,đồngchíLêĐứcThọ

đãđemtâmsức,tàinăngvàtrítuệcủamìnhcốnghiếnchosựnghiệp

cáchmạngvẻvangcủaĐảngvànhândânta,làmộttrongnhữnghọc

tròxuấtsắccủaChủtịchHồChíMinhvĩđại.Têntuổivàsựnghiệpcủa

ĐồngchígắnliềnvớinhữnggiaiđoạncủacáchmạngViệtNam,gắn

liềnvớinhữngthànhquảcáchmạngvĩđạicủadântộc,làmộttrong

nhữngđồngchílãnhđạocónhiềucốnghiếnlớnchosựnghiệpcách

mạng,đểlạichođồngbào,đồngchínhữngtìnhcảmvôcùngquýmến.

ĐảngvàNhànướctađãtraotặngĐồngchíHuânchươngSaovàngvà

nhiềuHuânchươngcaoquýkhác;ĐảngvàNhànướcLiênXôtặngHuân

chương CáchmạngThángMười;ĐảngvàNhànướcCampuchiatặng

HuânchươngĂngco.



II. ĐÓNGGÓPQUANTRỌNGCỦAĐỒNGCHÍLÊĐỨCTHỌVỚISỰ

NGHIỆPCÁCHMẠNGCỦAĐẢNGVÀDÂNTỘC

1.ĐồngchíLêĐứcThọ,lớpđảngviênđầutiêncủaĐảng,giàu
nhiệthuyếtvàbảnlĩnhcáchmạng,gópphầnquantrọngvàothànhcông
củacuộcCáchmạngThángTám(1945)

ĐồngchíLêĐứcThọsinhratrongmộtgiađìnhnhogiáo,ởvùng

đấtcótruyềnthốngyêunước,hiếuhọc;14tuổilênthànhphốNamĐịnh

họctập,đâylàtrungtâmcôngnghiệpdệtlớnnhấtĐôngDươngthờibấy

giờ,mộttrongnhữngcáinôicủagiaicấpcôngnhânViệtNam,nơi

phongtràoyêunướcvàcáchmạngpháttriểnrấtmạnh.LêĐứcThọđã

hòamìnhvàocáchoạtđộngcủahọcsinh,hăngháitham giaphong

tràobiểutình,bãikhóađấutranhđòithựcdânPhápthảnhàyêunước

PhanChuTrinh.Năm15tuổi,tiếpxúcvớitưtưởngyêunướcdocáchội

viêncủatổchứcHộiViệtNamCáchmạngThanhniêntruyềnbá,được

giácngộlýtưởngcáchmạng,Đồngchíđãtíchcựcthamgiacáchoạt

độngtronghọcsinh.17tuổi,đồngchíđãđứngtrongđộingũHộiViệt

NamCáchmạngThanhniên.Đượcđấutranhvàrènluyệntrongtổchức

cáchmạng,Đồngchíđãđemnhiệthuyếtcủatuổitrẻđấutranhchống

ápbức,bóclộtcủathựcdân,phongkiếnvàvinhdựđượckếtnạpvào

ĐôngDươngcộngsảnĐảng(tháng10/1929)khimới28tuổi,thuộclớp

đảngviêncộngsảnđầutiêncủaĐảngta.

Ngày7/11/1930,ĐồngchíbịthựcdânPhápbắtgiam,tratấndã

manvàngày27/01/1931,bịtòaánthựcdânkếtántùkhổsaichung

thân.Đồngchíđãkiênquyếtđấutranh,chốngán,buộcTòaThượng

thẩmthựcdânphảigiảmmứcánxuống10nămkhổsaivàđàyranhà

tùCônĐảo,nơiđượccoilàđịangụctrầngian,tạiđâyĐồngchíđượctín

nhiệmcửvàoBanThườngvụchiủynhàtùvàBíthưchibộ.Năm1936,

trướcsứcđấutranhmạnhmẽcủaNhândântavàphongtràoBìnhdân

ởPháp,bọnthựcdânởĐôngDươngphảitrảtựdochomộtsốtùchính

trị,trongđócóđồngchíLêĐứcThọ.ĐồngchítrởlạiquêhươngNam

Định,tiếptụchoạtđộngcáchmạng,gâydựngmộtsốcơsởbímậtcủa

ĐảngởNamĐịnh,xâydựngđạilýpháthànhsáchbáođểtuyêntruyền

sáchbáocủaĐảng,tuyêntruyềnchủnghĩaMác-Lênin;cùngtậpthể

cấpủyNam ĐịnhlãnhđạophongtràođấutranhcủaNhândântheo

hướngđòidânsinh,dânchủ.

Năm1939,biếtrõđồngchíLêĐứcThọlàmộttrongnhữngcán

bộlãnhđạochủchốtphongtràocáchmạngởNam Định,thựcdân

Phápchomậtthámtheodõi,khámxét,bắtĐồngchívàkhéptội"phần

tửnguyhiểmchoanninh"vàotháng9/1939,kếtán5nămtù,lưuđày

tạicácnhàtùHỏaLò-HàNộivàSơnLa,HòaBình,tronglaotùđộcác



củabọnthựcdân,bịđịchtratấndãman,đồngchívẫnluônluônnêu

caokhítiếtcủangườicộngsản,kiêncường,bấtkhuất,dũngcảmđấu

tranhlàmthấtbạimọiâmmưucủađịch,biếnnhàtùthànhtrườnghọc

cáchmạng,thànhnơiđàotạocánbộcủaĐảng,thườngxuyêntổchức

họctậpchínhtrị,lýluậncáchmạng,độngviênbạntùgiữvữngtinhthần

chiếnđấu.Đồngchínói "Ngườicáchmạngbấtkỳởđâu,tronghoàn
cảnhnàocũngphảichămloviệchọctậpđểnângcaotrìnhđộ,cống
hiếnđượcnhiềuhơnchophongtrào".Trongthờikỳhoạtđộngbímật,

đồngchíđã3lầnbịđịchbắt,hailầnbịkếtán,nhữngnămlưuđày,khổ

saikhắcnghiệttrongnhàtùđãtôiluyệntrongĐồngchíLêĐứcThọý

chícáchmạngbấtkhuấtvàlòngkiêntrungvớiĐảng,vớiTổquốcvà

Nhândân.

Năm 1944,hếthạntù,ĐồngchíđượcĐảngphâncôngvềhoạt

độngởAntoànkhu(ATK)củaTrungương,phụtráchcôngtácđảmbảo

bímật,antoànchoATK.ĐồngchíđãcómộtsốđónggóptạiHộinghị

mởrộngBanThườngvụTrungươngĐảngđêm 09/3/1945đểrachủ

trươngphátđộngcaotràocáchmạngđitớiTổngkhởinghĩagiành

thắnglợi.Tháng8/1945,HộinghịtoànquốccủaĐảnghọpởTânTrào

(SơnDương,TuyênQuang)quyếtđịnhphátđộngTổngkhởinghĩagiành

chínhquyềntrongcảnướctrướckhiquânđồngminhvàoĐôngDương,

tạiHộinghịĐồngchíđượccửvàoThườngvụTrungươngĐảng,trực

tiếpthamgiacùngtậpthểBanChấphànhTrungương,đứngđầulàChủ

tịchHồChíMinh,phátđộngvàlãnhđạocuộcTổngkhởinghĩaTháng

Támnăm1945giànhthắnglợi;xóabỏáchápbức,bóclộtcủachếđộ

phongkiến,thựcdân;lậpnênnhànướcViệtNamdânchủcộnghòa,mở

rakỷnguyênmớitronglịchsửnướcta:Kỷnguyênđộclậpdântộcvà

chủnghĩaxãhội.

Khinướcnhàmớigiànhđượcđộclập,ĐồngchíđượcĐảnggiao

phụtráchcôngtáctổchứcĐảng;cùngvớimộtsốđồngchílãnhđạo

kháccủaĐảngcócônglớntrongviệcgiúpTrungươngbốtrí,pháttriển

lựclượngĐảng,đoànthể,xâydựng,củngcốchínhquyềncáchmạng.

Trongnhữngđiềukiệnhếtsứckhókhăn,phứctạp,vừachốngthùtrong,

vừachốnggiặcngoài,Đồngchíđãchỉđạotốtcôngtácbảovệchính

quyền,giữvữngvàpháthuythắnglợicủacáchmạng,kịpthờichuẩnbị

chođấtnướcbướcvàocuộckhángchiếntoànquốcchốngthựcdân

Phápxâmlược.

2.ĐồngchíLêĐứcThọlàmộttrongnhữngđồngchílãnhđạocó
cônglaolớntrongsựnghiệpgiảiphóngmiềnNam,thốngnhấtđấtnước
vàthựchiệnnghĩavụquốctếcaocảcủaĐảng,NhànướcvàNhândân

Năm 1948,đồngchíđượccửthaymặtTrungươngĐảngtrong



ĐoànđạibiểuĐảngvàChínhphủvàomiềnNamtrựctiếplãnhđạocuộc

khángchiếncủanhândânNamBộ.ĐượcgiaotrọngtráchPhóBíthư

XứủyNamBộ(năm1949)vàsauđólàmTrưởngBanTổchứcTrung

ươngCụcmiềnNam(từ1949-1954);Đồngchíluônhiểurõvaitròcủa

côngtáccánbộtrongsựnghiệpcáchmạngcủaĐảng.Ngaysaukhitới

căncứcủaXứủyNamBộởĐồngThápMười,đồngchíLêĐứcThọđã

cùngThườngvụXứủychămloxâydựngkiệntoànbộmáylãnhđạo,chỉ

đạocủaXứủy,củngcốvàthànhlậpmớicácbanchuyênmôn,như:Ban

Tổchức,BanDânvận,BanCôngvận,Nôngvận,Thanhvận,Tôngiáo,

Hoavận,Khơmevận...;cửnhiềucánbộcủaXứủytrựctiếpxuốngcác

Khu,Tỉnhđểnắmrõtìnhhìnhvàchỉđạophongtrào;đảmbảogiữmối

liênhệtrựctiếpvàthôngsuốtvớiThườngvụTrungươngĐảngvàBác

Hồ.SaukhirờikhỏicăncứcủaXứủyNam BộtừĐồngThápMười

xuốngmiềnTâyNamBộ,ĐồngchíchủđộngđặtvấnđềvớiThườngvụ

XứủyxâydựngTrườngTrườngChinh,mởlớphuấnluyện,bồidưỡng,

nângcaotrìnhđộcủacánbộTỉnh,Khuvàlàmộttrongnhữnggiảng

viênchủyếucủacáclớphuấnluyện,gópphầnxâydựngđộingũcánbộ

Nam Bộvừacótrìnhđộlýluậnchínhtrị,vừacóthựctiễnđấutranh

cáchmạng.Nhờđó,cáchoạtđộngchỉđạocủaĐảngcósựthốngnhất,

thôngsuốt,chặtchẽ,hiệuquả,gópphầnđưacuộckhángchiếncủa

NhândânNamBộpháttriển,giànhđượcnhữngthắnglợivẻvang,xứng

đángvớidanhhiệuvẻvang"ThànhđồngTổquốc".

SauHộinghịGiơ-ne-vơ1954,ĐồngchíLêĐứcThọđượcđiềura

miềnBắccôngtácvàđượcbổsungvàoBộChínhtrị(cuốinăm1955),

đượcBộChínhtrịphâncônglàmTrưởngBanTổchứcTrungương(năm

1956).

DướisựchỉđạocủaBộChínhtrịvàtrựctiếpcủađồngchíLêĐứcThọ,

BanTổchứcTrungươngđãtổchứcthànhcôngHộinghịtoànquốcvề

côngtáctổchứccủaĐảng.Hộinghịđãphântíchsâusắctìnhhình

côngtáctổchức,xácđịnhchuyểnhướngcôngtáctổchứcvàcánbộ

theoyêucầucáchmạng:XâydựngChủnghĩaxãhộiởMiềnBắc,đấu

tranhchốngđếquốcMỹ,giảiphóngMiềnNamthốngnhấtnướcnhà.

Trongbốicảnhtìnhhìnhnhiệmvụvàyêucầumớicủacáchmạng,cùng

vớicácđồngchítrongBộChínhtrịvàtậpthểBanChấphànhTrung

ương,đồngchíLêĐứcThọđãtậptrungsứclực,trítuệvàoviệcxây

dựng,kiệntoànbộmáylãnhđạocủaĐảng;xâydựng,quảnlývàbốtrí

độingũcánbộlãnhđạocấpcao,đápứngyêucầu,nhiệmvụcáchmạng

ởcảhaimiềnNam-Bắc.

TạiĐạihộiIIIcủaĐảng,ĐồngchíthaymặtBanChấphànhTrung

ươngĐảngtrìnhbàyBáocáovềxâydựngĐảngvàsửađổiĐiềulệĐảng



năm1951.BáocáoxâydựngĐảngvàĐiềulệĐảngthôngquatạiĐại

hộiĐảnglầnthứIII(năm1960)xácđịnhnềntảngtưtưởngcủaĐảng là

chủnghĩaMác-Lênin,ghinhậnmộtbướcpháttriểncủaĐảngtatrong

côngtácxâydựngĐảng.Đồngchírấtquantâmđếncôngtáctổngkết

thựctiễnvànghiêncứulýluận,nghiêncứulịchsửĐảng.Đặcbiệt,trên

cươngvịlàTrưởngTiểubannhânsự(ĐạihộiIIIđếnĐạihộiIV),Đồng

chíđãcónhiềuđónggópgiúpBộChínhtrịchuẩnbịtốtviệcbầuBan

ChấphànhTrungương,BộChínhtrị,BanBíthưtạiĐạihội.

TrêncươngvịlàngườiđứngđầuBanTổchứcTrungương,đồngchíLê

ĐứcThọluônnhắcnhởvàyêucầucánbộlàmcôngtáctổchứcphảiđi

sâutìmhiểu,nghiêncứutừngcánbộthuộctráchnhiệmquảnlý,hiểurõ

trìnhđộ,nănglực,phẩmchấtđạođứccánbộthôngquaviệcthựchiện

nhiệmvụchínhtrịcủaĐảngvàNhànước,trêncơsởđóthammưucho

lãnhđạocấtnhắc,điềuđộngcánbộchođúngngười,đúngviệc.Đồng

chínhắcnhởcánbộtổchứcphảitrungthực,côngtâm,kháchquan,

khôngđượccậyquyềnthế,khônglộngquyền.Ghinhậncônglaotolớn

củađồngchíLêĐứcThọđốivớicôngtáctổchức,Đảngtakhẳngđịnh

"TrongnhiềunămphụtráchcôngtáctổchứccánbộcủaĐảng,làlĩnh

vựccôngtácrấtkhókhăn,phứctạp,Đồngchíđãđểlạichochúngta

nhiềubàihọckinhnghiệmbổíchđốivớicôngcuộcđổimớihiệnnay.

Năm1967,đồngchíđượccửvàoQuânủyTrungương.Saucuộc

TổngtiếncôngTếtMậuThân1968,đượcBộChínhtrịcửvàomiềnNam

làmPhóBíthưTrungươngCụcmiềnNam.Từtháng5/1968,đồngchí

làm cốvấnđặcbiệtcủaĐoànđạibiểuChínhphủViệtNam Dânchủ

cộnghòatạiHộinghịParis,trựctiếpđàmphánvớiMỹvềviệcchấmdứt

chiếntranh,lậplạihòabìnhởViệtNam.Vớibảnlĩnhcủamộtnhàchính

trịgiàdặn,bằngtàitrí,sựkhônkhéo,linhhoạt,sángtạotrongtừng

phươngáncụthể,đồngchíđãthựchiệnphươngchâm kiêntrìđấu

tranh,giànhthắnglợitừngbước,tiếntớigiànhthắnglợicuốicùng.Đồng

chílàngườigópphầntolớnvàoviệcbuộcHoaKỳphảikýkếtHiệpđịnh

Pa-ri,chấmdứtchiếntranh,lậplạihòabìnhởViệtNam.

TrêncươngvịlàđạidiệncủaBộChínhtrịchỉđạocuộcTổngtiến

công,nổidậymùaXuân1975vàtham giachỉđạochiếndịchHồChí

Minhlịchsử,đồngchíđãgópphầnquantrọng,cùngquânvàdâncả

nướcthựchiệntrọnvẹnmongướccủaBácHồ:"ĐánhchoMỹcút,đánh

chongụynhào",giảiphóngmiềnNam,thốngnhấtTổquốc.Đốivớisự

nghiệpcáchmạngquốctế,đồngchíLêĐứcThọđãcónhiềuđónggóp

lớnlaotrongviệcủnghộ,giúpđỡnhândânCampuchiathoátkhỏihọa

diệtchủngdochếđộKhơ-meĐỏgâyra,thựchiệnnghĩavụquốctếcao

cảcủaĐảng,NhànướcvàNhândânta.



3.ĐồngchíLêĐứcThọlàmộtnhàlãnhđạocótàinăngvềnhiều
mặt

ĐồngchíLêĐứcThọlàmộttrongnhữngnhàlãnhđạotiềnbối,

tiêubiểucủaĐảngvàNhànướcta,cóđónggópquantrọngvàosự

nghiệpcáchmạngcủaĐảngvàdântộctrênnhiềumặt.

CôngtáctổchứccủaĐảnglàsựnghiệphầunhưsuốtcảcuộcđời

hoạtđộngcáchmạngcủađồngchíLêĐứcThọ.TronglaotùởCônĐảo,

HòaBình,haysaukhiratùtrởvềhoạtđộngởATK,khicôngtácởMiền

Nam,khithamgiaBộChínhtrị,đồngchíđềuđượcĐảngvàBácHồtín

nhiệmgiaophụtráchcôngtáctổchứccủaĐảng.Trêncươngvịủyviên

BộChínhtrị,BíthưTrungươngĐảng,TrưởngBanTổchứcTrungương,

đồngchíđãtrựctiếpchỉđạocôngtácnghiêncứu,biênsoạndựthảo

cácvănkiệntừĐạihộiIIIđếnĐạihộiVIcủaĐảng.Vớinhiệmvụđược

giaophụtráchvềcôngtácxâydựngĐảngvàcôngtáctổchức,đồng

chíLêĐứcThọđãgópphầnvàoviệcpháttriểnlýluậnvềxâydựng

ĐảngcủamộtĐảngcầmquyền,đưađấtnướcđilênchủnghĩaxãhội.

ĐồngchílàngườitrựctiếpchỉđạoxâydựngTạpchíXâydựngĐảngvà

cónhiềubàiviếtsâusắcvềcôngtáctổchứccủaĐảngđượcđôngđảo

cánbộ,đảngviênquantâmnghiêncứuvàvậndụng.

Trongcuộcđấutranhtrênmặttrậnngoạigiao,vớicươngvịCố

vấnđặcbiệtcủaĐoànđạibiểuChínhphủta,đồngchíLêĐứcThọđã

thểhiệnnănglựccủamộtnhàngoạigiaotàiba,nhàthươngthuyếtcó

tầm nhìnchiếnlược,khônkhéo,"vừađánhvừađàm",kiênquyếtvề

nguyêntắc,linhhoạtvềsáchlược.Trongcáccuộcđàmphántrựctiếp

côngkhaivànóichuyệnvớiđạidiệnChínhphủMỹ,đồngchíđãchủ

độngtiếncôngngoạigiaođếncùngvớiMỹkéodàitronghơn5nămtại

ThủđôParis,đãlàmthấtbạimọiâmmưuvàphásảnmọiconbàingoại

giaocủaMỹ,thựchiệnđúnglờidạycủaChủtịchHồChíMinh"đánhcho

Mỹcút".ThắnglợicủacáchmạngnướctatạiHộinghịParisvềchấm

dứtchiếntranh,lậplạihòabìnhởViệtNam làthắnglợicủatrítuệ,

thắnglợicủachínhnghĩa,thắnglợicủamộtdântộcanhhùng,dướisự

lãnhđạocủaĐảngchânchínhcóđườnglốichínhtrịđúngđắn,sángtạo,

trongchiếnthắngnàycóđónggópquantrọngcủađồngchíLêĐứcThọ.

NhữnghoạtđộngngoạigiaocủađồngchíLêĐứcThọtạiHộinghịParis

đãđểlạimộtsốbàihọckinhnghiệmquýchonềnngoạigiaoViệtNam.

Trongcuộchànhtrìnhquacácthờikỳlịchsửcủacáchmạng,dù

rấtbậnrộnvớicôngviệccủaĐảng,đồngchíLêĐứcThọvẫndànhthời

gianlàmthơghilạinhữngsuynghĩ,cảmxúccủamình.Làngườichiến

sĩcáchmạngyêuthơvàlàmthơngaytừkhibướcvàođờihoạtđộng

cáchmạng,bịgiamcầmtrongngụctùđếquốc,tronghaicuộckháng



chiếnchốngPhápvàchốngMỹcứunước,tronghànhtrìnhcôngtáctừ

BắcvàoNam,lêncácvùngbiêngiới,đồngchíLêĐứcThọđãsángtác

nhiềubàithơcógiátrị,đượctậphợpintronghaitậpthơ:"Trênnhững

nẻođường"và"Nhậtkýđườngratiềntuyến".NhữngsángtáccủaĐồng

chívừagiàuchấtthựctế,cótínhthờisựsâusắc,vừachứachantình

cảmcáchmạng,thiếtthayêuđời,yêungười;nhiềutácphẩmẩnchứa

tìnhcảm,suynghĩsâusắcvàchânthànhcủamộtnhàtưtưởng,một

nhàhoạtđộngchínhtrịtàinăng,nhàngoạigiaobảnlĩnh,mộtchiếnsĩ

cộngsảnkiêntrungtừngvàosinhratửtrênkhắpnẻođườngcách

mạng.ThơLêĐứcThọnặngtìnhnonnước,nặngnghĩavớiđồngchí,

đồngbào,thủychungvớiĐảng,vớicáchmạngvàđồngcảm vớicác

chiếnsĩbộđội.Trongđónhiềubàithơcógiátrịtrongnềnthơcacách

mạngViệtNam,đãđượcđồngbàovàchiếnsĩchuyềntaynhauđọc,

chépvàosổtay,mangtheotronghànhtrangchiếnđấu,côngtácnhư

"Lòngxuânchiếnsĩ","Ýxuân","Lờianhdặn","Điểm tựa","Thăm anh",

"Anhchiếnsĩanninh","TìnhMiên-Việt".

***

Trongsuốtcuộcđờihoạtđộngcáchmạng,đồngchíLêĐứcThọ

đãđem hếttâm sức,tàinăngvàtrítuệcủamìnhcốnghiếnchosự

nghiệpcáchmạngvẻvangcủaĐảngvàcủadântộc.Đồngchílànhà

lãnhđạotàinăngcủaĐảngvớinhữngphẩmchấtnổibật:Sựkếthợp

chặtchẽgiữalãnhđạođườnglốivớichỉđạovàtổchứccụthể;giữatính

kiênđịnhvềnguyêntắcvớitínhsángtạovàtinhthầnđổimớitrong

hànhđộng;giữalýluậnvớithựctiễn;giữalờinóivàviệclàm.Đồngchí

xứngđánglà"mộttrongnhữnghọctròxuấtsắccủaChủtịchHồChí

Minhvĩđại",vàxứngđángvớinhững"côngtrạngtolớnvìĐảng,vìDân"

màĐạihộitoànquốclầnthứVIcủaĐảngđãtuyêndương.Tấmgương

vềlòngtrungthànhtậntụyvớiTổquốc,vớiĐảngvàNhândân,tinhthần

cáchmạngdũngcảm,kiêncường,bấtkhuất,đứctínhcần,kiệm,liêm,

chínhvàtìnhthươngđốivớicánbộcủađồngchíLêĐứcThọđượctoàn

Đảng,toàndânvàtoànquântayêuthươngvàkínhtrọng./.


