
IE CUONG TTJYtN TRIJYEN 

K5 nim 120 11am Ngày sinh dng chI Vö Van Ngân (1902 - 2022), 
lãnh. dio tin bôi tiêu biêu cüa Oãng và cách mtng Vit Nam 

I. KHAI LUtiC nEu sr vA QUA TRINH HOJT DQNG CACH MJNG 
CTJADONGCHIVOVANNGAN 

Dng chf Vô Vn Ngân sinh nrn 1902, trong mt gia dinh nông dan yêu 

mric và có truyn thng each mng ô' p Bmnh Ta, lang Due Hôa, qu4n  Due Hôa, 
tinh Chg L&n xiza (nay thuôc xã D(xc Hèa Dông, huyn Dirc Hôa, tinh Long An). 

Thii niên thiu, Vô Vn Ngãn dã rt ham hpc hói và có tinh thn ttr l?c  yuan 
, , . , A A len. Ngay tu nho, ch't.rng hen canh nucic mat, nha tan, dong bao song cci ctic, lam 

than dual áeh quan xâm luçic; ch.ju ãnh hithng tir truyn thng each mng cüa quê 

humig, gia dmnh, d.c bit là ngtthi anh trai Vô Vn Tn, nên Vô Vn Ngan sam hInh 

thành tInh cam yêu nuâc, thtrcing dan sâu sc. 

NMng nm 20 cüa th k XX, nguài thanh niên Vô Vn Ngân len Sal Gôn 

gia nhap Hi kIn Nguyn An Ninh (trc Thanh niên Cao vçng Dâng), ri vào Hi 

Vit Nm Cách mtng Thanh niên do Lânh tii Nguyn Ai Quc sang lip. 

Nm 1929, dng chi VO Vn Ngãn tham gia thanh1p chi hO An Nam Cong san 
Dang du tiên & lang Due Hôa. Khi Dãng Cong san Vit Nam ra dyi, Vô Vn Ngãn là 

dãng viên Chi bO Dãng Cong  san Vit Nam du tiên a tinh Chçi L&n, 1p vào ngày 

6/3/1930 ti lang Due Hôa. 

Tháng 5/193 0, khi qun üy Due HOa thành lap, dng clii Vô Vn Ngân ctugc 

bu vào Qun üy (do dng clii Vô Vn Tn 1m BI thu). Ngày 04/6/193 0, Dng clii 

eàng qun üy Due Hôa th'çrc hin clii dio eua lien tinh üy 'phi hqp 1nh dao cuOc 

biu tinh chng Pháp lan nht Nam k' din ra ti qun ly Dire Hôa. Sau cuOc  bik 

tinh tren, dêm 22/9/193 0, nhà cm quyn Pháp diên cung ra lnh truy lang nhftng 

ngithi cong san, dng clii Vô VAn Ngân phái lánh sang Hoc Mon - (ila Djnh d 

tip tic hot dng. 

Cui näm 1931, nhiu dng ehI Tinh üy Gia Djrth bj djch b.t, dng clii 
Vô VAn Ngãn cOng anh trai Vô VAn Tn ra sire khôi phçic l.i các cci s& Dãng và 

cOng vai cáe dng clii khác 1n lucrt 1p 1.i qun üy GO Hoc Môn, tái 1p Tinh üy 
Gia Djith; ducce Xir iiy chi djnh lam BI thu Tinh üy Gia Dnh.. 
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Näm 1932, &ng chI Vö Van Ngân v lam BI thu Tinh Uy Chçc Lón thay 

dng chI Vô Van Tn, gop cong sirc vào vic khôi phiic t ch'trc, cng c ca s& 

Dãng & cà 2 tinh Chçi Lthi - Gia Djnh trong thai kr thoái trào 193 1-1933. 

Du nm 1933, dng chi Vö Van Ngân vüa là BI thu Tinhñy Chçi Lan, vi'ra 

là thành vien cüa Dc iiy Yam CO Dông; du tháng 3/193 5, duqc t chüc Dãng tIn 

nhim b sung vào Xir üy, trirc tip v ph'ti trách Thànhüy Sài GOn - Chci Lrn và 

dixcic cir di dir Dçti hOi  Dãng ton quc l.n thu nht. 

Tháng 3/1935, t.i Dai  hi Dãng toàn quc thn thir nh.t h9p Ma Cao 

(Trung Quc), dng chi Vô Van Ngn dugc bâu là mOt  trong 9 üy viên chinh thrc 

cüa Ban Chp hãnh Trung ucmg Dãng. 

Sau Di hi Dàng toàn quc, dng chi Vö Van Ngân tr& v Nam k hot 

dng trong hoàn cãnh 8 üy viên Trung ucing Dàng ln luçit sa luói m.t thám, Xir 

Uy li bj v&, V5 Van Ngân cüng các dng chi khác kiên tn khôi phic l.i Xir üy và 

tric tip lam BI thu Xr i:iy. 

Nàm 1936, ti Sài GOn, Chq Lan, Gia Dnh, duai 51r chi dao  trrc tip cüa 

Xü iy do dng chi VO Van Ngn lam BI thu, hang tram üy ban hành dng ra 

Dãng dua ngu?i ra cong khai frng cu vào Hi dng Quãn ht thành ph, Dng clii 

trçrc tip thnh dto nhiu cuc mit tinh, biu tInh dOi quyn dan sinh, dan chü ti Sài 

GOn - Chçi L(yn. 

Tháng 3/193 7, sau HOi  ngh m0 rng cüa Ban Chp hành Trung irnng Dàng, 

dng clii VO Vn Ngân chuyn bnh nng, Trung ucmg Dãng quyt djnh d Dng 

chI nghi du5ng bnh lâu dài và clii djnh dng clii Vô Vn Tn thay lãni. BI thu Xü 

üy Nam kr, b sung vào Trung twng Dang. 

Näm 1938, dng clii Vô Van Ngãn duçic Xir i:ty chuyn t1r BInh L v gia 

dmnh 0 p Binh Ta, lang Dirc HOa chfta bnh, nhung do bnh nng, Dng chI tü 

tr.n vào ngày 29/10/193 8, khi mâi 36 tuM1. 

II. NRUNG DONG GOP QUAN 'TRQNG CUA DONG Clii VO VAN NGAN 

DOT VOl S1 NGHTP CACH M4NG CUA DANG VA DAN TQC 

1. Bng chI Vô Van Ngân - tfr ngu*i thanh niên yêu nithc tr& thành mt 
• A A A •A 9 9 dang vien the hç dau tien cua Bang 

Vào nüa cui nhftng nam 20 cüa th kr XX, qua tuyên truyn cCia Vö van Tn 

v phong trào yeu nuâc theo 1p thxtYng vô san vai nhffiig buóc phát trin quan 

1 Theo tài lieu mói nht cüa cun "Va Van Ngn - Tiu si1" d thrçic Ban Bi thu thông qua. 
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tr9ng, dã tác dng ãnh hithng tIch circ và là mt trong yu t quyt djnh dn tu 

tung, djnh hixing di theo con dizing cách mng cüa Vô Van Ngân. 

Trong không khI soi ni cüa phong trào yêu nixâc & Dirc Hôa, Sài Gôn, Chç 

L&n, cuôi nàm 1926, duoc six tuyen truyn vn dng, giüp d& cüa các hi vién Hi 
Viêt Nam Cách mang Thanh niôn & Sài Gôn, Chci L&n vtra thành lip, Vô Van Ngãn 
dâ düt khoát 1iia chon và quy& dnh chuyn sang ip tnthng yêu nuâc theo xu 

hu&ng mói và chInh thirc gia nhâp t chüc nay, tr& thành mt trong nhüng hi viên 

du tiên cüa Hi Vit Nam Cách mang Thanh niên & Nam K nói chung và tinh 

Chq L&n noi riêng. Tham gia t chIrc nay, Vô Van Ngân dâ chuyn bin tü 1p 

tru&ng yeu nuâc sang 1p tru&ng each mng vô san, là mt trong s hi viên 
c& can a qun Due Hoà, thành viên cüa Hi Vit Nam Cách ming Thanh lien, 

VO Van Ngân dà di tuyên truyn v ton chi miic dIch cüa Hi, vn dng qu.n 

chüng, nht là thanh niên tham gia Hi, phát trin t chirc Hi Thanh niên trong 
qun Due Hôa và tinh Chci L&n. 

Vào du 11am 1927, Vô Van Ngân tr Sài Gôn tr& v DCrc Hôa d hot dng 

tuyên truyn, 4n dng qun chung theo du&ng huó'ng cüa Hi Thanh niên. Trên 

dja bàn qun Due Hôa, Vô Van Ngân dA tIch ciic tuyên truyn mlic tiêu, l tr&ng 

cüa Hi Thanh then, tirng buâc 4n dng qun ching tham gia t chüc ThanE niên, 

phát trin hi viên, thanh th và hxc luçing cüa th chüc Thanh niên. Do có uy tin 

trong lang và dja bàn hot dng rng, VO Van Ngàn dà tuyên truyn, 4n dng 

duqc nhiu hôi viên; 1ira chon nhffiig ngithi hang hái tIch circ trong nông dan, chü 

trçng nht là thanh then, giáo dijc nâng cao lông yêu nuâc và thuc giai cp, dng 

viên khIch l hç tham gia Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên. 

Bng sr n hrc, uy tin cing vOi nhffiig hott dng tIch eve,  Vô Van Ngân dä 

s&m xây dipig duc các chi hi Hi Vit Nam Cách mng Thanh then & Due Hôa, 

M Hanh,  Dirc L.p, Hiru Thanh. Day chinh là nhng t chiTrc Mu tiên cüa Hi Vit 

Nam Cách mng Thanh niên & qun Due Hôa, cing nhu cüa tinh Chq Lan và tirih 

Tan An lüc by gi&. 

Nhftng hoat  dng tIch e\xc cüa Vô Vn Ngãn dà gop phn nha.nh chóng m& 

rng quy mô va ãnh huông cUa Hi Vit Nam Cách mng Thanh then không ehi & 

Due Hôa, ma dà lan rng cà vüng nông thôn rng l&n cüa Sài Gôn, Chg Lan. 

Sv kin gia nhp Hi Vit Nam Cách mng Thanh then va hot dng tIch 

eve trong th chüc Thanh then, phát trin th chuc & tinh Chg Lón là dâu moe quan 

tr9ng dánh Mu sv tru&ng thãnh v ban lTnh chinh trj, khà näng vn dng, t chic 
và phm chit, nang lye  hot dng cüa VO Van Ngân. 
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Ngay sau khi An Nam Cong san Dâng ra dôi, VO Van Ngân dã nhanh chóng 

tth thãnh thành viên cUa t chüc nay; là mt trong nhffi-ig nguäi du tién tham gia 

thành 1p Chi b An Nam Cong san Dâng a Due Hôa (Chi b gm 7 hi viên do 

dông chi Vö V Tn lam BI thu). Day là CM b cong san ra diii sam nht a Due 

Hôa, vào cued 11am 1929; sau khi thãnh l.p, các thành viên cüa Chi bO dã chü trQng 

cong tác phát trin hi viên, xây dimg co s&. 

Ngày 6/3/1930, cuOc h9p bI mat  cüa Chi bO An Nam Cong san Dàng din ra 

vâi sir tham gia cüa các dng clii Vô Van Ngân, Vô V Tn, Nguyn Van Say, 

VO Van Tây, VO Thj Phái, Nguyn Van Ngpc, Nguyn Van Thô tti lang Due Hôa, 

quyt djnh chuyn chi b An Nam Cong san Dàng thành Chi b Dáng Cong san 

Vit Nam. Day là Chi b Dâng Cong  san Vit Nam d.0 tiên & qun Dirc Hoà và 

tinh Chç Lan. 

Su ra dt'yi ti rt sam cüa Clii b Dãng Cong san Vit Nam & Düc Hôa dä 

phãn ánh tInh th v.n dng each mng sôi ned, trong do có s1r dóng gop quan trçng 

cüa dng clii VO Van Ngân, mt trong nhttng dãng viên du tiên cüa Dàng Cong 

san Vit Nam. 

2. Ngirôi can b tài nàng cüa Bang và cách mtng Vit Nam 

Sau khi Dãng Cong san Vit Nam ra di, thc dan Pháp dung mçi k sách, 

thu don khCing b tham dc hông tiêu diet các t chüe cong san, tiêu diet lap dâng 

viên du tiên cüa Dãng; mmi toan mau chóng dp tt các phong trào du tranh 

gianh ctc 1p dan tc cüa Nhân dan ta. Phong trào each mng và tinh than du 

tranh cUa Nhan dan bj ké thu dan áp, h thng Dãng bj tan rã trong Ca nuOe, phong 

trào each mng cà nuâc nhIn chung lam vào thoái trào, dng chI VO Van Ngân trêñ 
các cuang vj lanh d?o,  vói siI n liic vugt bac,  vuqt qua mci gian kh, hy sinh dé 

bn bi van  dng qun chung each mng giü vng nim tin, kiên trI giác ng nhng 

ngithi yêu nithc tr nguyen dirng trong hang ngü cüa Dãng d xây drng, phát trin 

Dáng, tang cu?ng di ngfl cho Dáng, Dng eM dã thành cong trong vic gop phn 

hed sinh, e11ng c và phát trin phongtrào each mng a tinh Gia Djnh và Chq Lón, 

dóng gop to lan vào vic khôi phiic t chüc và m& rng các hot dng cüa Dáng & 
Nambtrongnhfingnämth 1930 dn 193g. 

- Trên curing vj BI thu' Tinh zy  Gia Djnh: 

Näm 1931, ithiu dng chI lânh dao  cüa Tinh üy Gia Djnh sa vào tay djch, 
d tip tiic duy trI phong trào, dng chI Vô Van Ngãn dã tim mi each moe ned, 
khôi phic li eáe Co s& dã bj phá vc, th chüc tái 1p li tinh Gia Djnh; giüa näm 
1931, Dng chI duçc chi djnh lam BI thu Tinh üy Gia Dinh. 
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Du6i sir lành dao  cüa dng chI VO Van Ngân, Dàng b tinh Gia Djnh dâ 
gilwng cao ngçn c chng khüng b, áp büc bóc lOt  cüa d qu& thirc dan; üng hO, 
bênh virc nhtng nguà'i lao dng cn lao; xây dçrng phát trin Co sâ Dàng, các to 
chüc qu.n chüng & các dja phuong, dc bit & xã Ba Dim, th chirc Nông hOi  do 
ducic cüng c, phát trin kh&p khu virc Muñ Tam thôn Vun Tru...; các dãng 

viên dira vào mii quan h dOng ho, gia dInh d tuyen truyn giâi thiu qu.n chüng 

vâi chi hO xem xét kt np nhm tang them s luqng dàng viên cho Dàng. 

- Trên cu'cfng vj BI thu' Tinh iy Chçi L&n: 

Trén cuong vi BI thu TiIih üy Chç Lan, dng chI Vô Van Ngân dã khôi ph1ic 
xây dimg Co si ctàng a nhfi'ng nci bj djch phá v. HO tMng t chüc dàng gay dmg 
11r cp xa dn tinh; can bO,  dâng viên lien tc bj djch khUng b gay nhiu tn tht 

nng n cho phong trào cách mang. TInh dn cui näm 1932 & Nam Kr, hu ht 

các dja phuong không con t chüc dãng, riêng clii có & Due Hôa, Càng Long, 

Long Xuyên... là cOn duy trI hoat  dng t chüc co s& dàng. Trong tInh hInh do 

dng clii VO Van Ngân dà chp ni, 11mg bu&c gay dmg phong trào và cci s& cách 
m1ng. 

Cüng vâi nhfing hoat dng khôi ph11c, cüng c t chüc Dãng, dy math  các 

phong trào qu.n ch(mg trong du tranh chInh trj, barn sat chü tnrong cüa Dãng là 

tranh thu nhfing diu kiên d hoat  dng cong khai, dng chI VO Van Ngãn dã clii 

dao hoat dng dua can bO,  dãng viên tham gia tranh cir HOi  dng thàith ph Sài 

GOn nàm 1933 cüng Dãng L.p hin và mOt  s dâng phái khác. Theo do, k& qua 

ngày 30/4/1933, 1rng cil viên cOng than dã giành thng igi, mOt  s ngu&i dugc vào 

HOi dng thành pM, thun lgi trong viOc  bênh virc ngu&i lao dng, vach  m.t b9n 

luia bjp cüa chinh sách thirc dan. 

NIh& s11 hoat dng tIch crc và cO hiOu qua cüa Tith Uy Chg LóT1 do dng clii 

VO Van Ngãn dirng du, phong trào cách mng & Chçi L&n cui närn 1934, du 

näm 1935 dirge khoi phuc và có chiu hu&ng phát trin. HO thông to chIrc dãng tr 

thih xung co s& dirge gay ding va cCmg c& Lrc lugng each mng gm nhiêu giai 

cp, giai tng cüa do thj dä nhanh chóng phát trin Ca s luçing và cht lucmg; dc 

biOt dng clii VO Van Ngân cüng âà r.t chü trçng dn cong tác tuyen tmyn v chü 

trt.rong, dithng li cüa Dãng, kinh nghim du tranh trên các din dan báo clii; 
trong dO CO ti báo Büa Lim Chçi Lan dä gOp phn quan tr9ng vào tuyên truyën 

du tranh cüa Dâng bO. 

Tài nang, tm vóc và nhttng dóng gop to l&n cüa dng clii VO Van Ngãn 

dugc th hiOn rO & trong viOc  t churc thành cOng Dai hOi toàn quc ln thu nht 
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cüa Dâng (thang 3/193 5) và nhftng dóng gop cho sir chuyn hrn9ng chin luqc cách 

mtng d'áng dn cüa Dãng tai  Hi nghj Ban Chip hành Trung ucmg (mci rng) nàm 

• 1937-1938, vó'i tLx each là Uy viên Ban Thumg vii Trung uong, Uy viên Ban Chap 

hành Trung uong Dãng khóa I, BI thu Xü üy Nam KST. 

- Trên cwo'ng vj vai trô Uy viên chInh thic Ban Ch4 hành Trung u'ong 

Dáng, khóa I, BI thw Xi zy Nam Kj), timg bzthc xáy c4n'zg  kin toàn h tMng t 

chic Dáng & Nam K (1935-1936) 

Thirc hin chü tnrong cüa Trung umig Dãng, Xir üy Nam KSr do dng chI VO 

Van Ngãn lam BI thu da chi do các t chi'rc Dãng, theo sat tInh hlnh và thumg 

xuyên lam cong tác 4n dng, lôi cun qun chüng tham gia cuc 4n dng dn 

chü, tham gia üy ban hãnh dng; cong vâi phong trào Dông Ducmg Dii hi, phong 

trào dâu tranh cüa các tng Rip Nhân dan dôi các quyn dan sinh, dan chü dà duçic 

dy mnh và din ra trên hu h& các tinh Nam Kr, dc bit là 6 khu virc thành ph 

Sài Gôn và các tinh Gia Djnh, Chci Lón. 

Trên clwng vj BI thu Xir üy Nam KST, dng chI Vô Van Ngân luôn chü trçng 

xay drng các t chüc Hi, nh.t là t chüc Cong hi; xây dimg t chirc Dâng trong 

các ci sà cong nghip nhu Ba Son Sal Gôn, dn din cao su, xe Ria; chü trçng 

cong tác tuyên truyn trong các phong trào cong nhan. Do do phong trào cong 

nhân Nam KST có s11 chuyn bin rO rt tr tr phát sang tir giác. 

Trén crnmg vj Uy viên chInh thüc Ban Chip hành Trung uang Dãng, dng 

chI VO Van Ngân da b&t tay vào cong tác vói tinh than khI th mâi cüa Di hi 

1n thu nht cüa Dãng. Thii kSr nay & Nam Kr, djch vn ráo rit lung s11c, mt so 

Xir üy viên, thành üy viên tip tiic bj bat, dng chI VO Van Ngân phài tam  thai 

cho d&i trij s& Xü üy & thành ph Sài GOn v Ba Dim (Hoc Môn-Gia Djnh), ncyi 

cci sâ dà ducrc xay dirng tü lâu, có qun chüng each ming vüng yang d cong tác 
bào v cci quan lãnh dao  cüa Dàng duçic thun lçii và chu dáo. 

Chi trong hai nàm 1934-1935, du&i s1r chi dao  cüa dng chI Vô Van Ngân, 

trên cuang vj là Uy viên chInh th'(rc Ban Chip hành Trung ucing Dáng khóa I, BI 

thu Xir üy, phong trào du tranh cüa cOng nhân và nOng dan lao dng dã có sir 
phãt trin manh  hon thci kr truâc, tiëu biu là thành ph Sài GOn - Chçi Lan. 

Tr mt dâng vien du tiên cüa Chi b Dãng Cong san Vit Nam & lang Due 

HOa va tr& thành BI thu Tinh üy Gia Dinh (4/1931) ri BI thu Tinh üy Chci L&n 
(4/1932); ducic Dàng Cu di dir Dai hOi ln thu nht cüa Dàng (3/193 5); duçic bu 
trâ thành TiJy viên Ban Chip hành Trung uong Dãng (3/193 5) và trâ v phii trách 
Xü üy Nam BI thu Xü üy Nam Kr (3/193 5). Dn HOi  nghj Ban Ch.p hành 
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Trung ucing Dàng (mdi rng) h9p lit ngày 25/8 dn ngày 04/9/1937, dông chI Vô 
Van Ngân là mt trong 5 dng chI dugc bu vào Ban Thuitng viii Trung ucing 
Dâng. Hi nghi tháng 3/193 8, dng chI Vô Van Ngân ducic bu Ban Chap ày 

Trung ucing, cho thy vai trô, céng hin xut sc cüa Bong chI phucing din xây 
dirng, chi dao  l lun và thrc tik. 

Ca cuc d?ii hoat  dng và cng hin cho each mng, cho sir nghip cUa Bang 

vi m11c tiêu dc 1p dan tc, dng chI Vô Van Ngân luôn thc hin diing dithng li 

cña Bang và Lath ti Nguyn Ai Quc kt hçip vOi phát huy tinh thn each mang 
cüa qu.n ehiing Nhãn dan. Bng chI Vô Van Ngân luôn tIch circ tham gia và chi 

dao các phong trào du tranh cüa qun chñng ngay trên quê hucing mInh và m 

rng dia bàn, tao  diu kin cho các dâng viên boat  dng, xây dirng và phát triên to 

chüc; thu hut nhng qun cháng uu tà vào Bang, tir nguyen chin du trong hang 

ngü cüa Bang, lam cho 1c hrçmg cüa Bang không ngirng lan manh. 

Qua thiic tin lãnh dao  các phong trào each mng, dc bit là trên cucmg vj 
nguii drng du th chirc Bang các ep, dng clii Vô Van Ngân không clii là mt 

trong nhüng nguai tiên phong gop phn khOi phiic, cüng c t chuc cüa Bang, ma 

con là ngithi lành dao  tài nàng, luOn n6 lirc dc bit trong th chüc thirc hin mci 

nbim vii dt ra cüa cách mng trong b.t cir diu kin hoàn cành nào. 

3. Tm glro'ng thto dire cách m1ng sang ngOi 

Hoat dng each mng trong hoàn cãnh ht sirc khó khàn vâi sçr khüng b 

khc lit cüa ké thü, dng chI Vô Van Ngân luôn th hin phâm chat dao  due 

each mng sang ngai, bt kr cucing vj nào Bng chI "Ra thc lam vic cho 

Dáng, giü vtbng ki lut cza Dáng, thrc hin tó't dwô'ng lii, chInh sách cia Dáng ", 

luôn "Dgt lcii Ich cia Dáng và cia nhân dan lao dng len trên, len trwâc lçri Ich 

riêng cza cá nhán. Hit lông, hit thc phyc vy nhán dan. Vi Dáng, vi dan ma dá'u 

tranh quên mInh, gwong mu trong mi vic"; Bng chI luOn hoàn thành xut 

sc n1iim vii duçc giao. 

Vói 13 näm hoat dng each mng, dng chI Vô Van Ngân dä có nhitng cng 

hin rt to lan cho Bang va each mng nuâc ta, d iai  tam gucing dao  due each 

mng sang ngai cüa nguai cong san tn thing vai Bang, tn hiu vOi dan, su& diii 

phn du và sn sang hy sinh vi sir nghip each mng cüa Bang và dan tc. 

'HChIMinh Toàntap,NxbCTQG,H,2011,t.  11,tr603 
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KST nim 120 näm Ngày sinh dng chI Vô Van Ngân (1902 - 2022) là dip  d 

cháng ta khng dinh, tn an cong lao to ion, noi theo tm guong kiên trung, phân 

du, hy sinh cüa Dng chI di vOi sir nghip each mng cüa Dãng và dan tc dOng 

thOi, tuyen truyn, giáo dc v chü nghia yêu rnrOc, truyn thng each m.ng, th 

hin dao  1 "ung nizOc nh6 ngun", ton vinh sii dóng gop cüa các anh hung 1it sT, 

các dng chI lanE do tin b& tiêu biu cüa Dãng cüa each mng Vit Nam. 

Ttthng nhO và bit on sâu sc nhithg céing hin to iOn cüa dOng cM Vô Van Ngn, 

chñng ta nguyen noi grnmg Dng cM và các nhà lãnh do tin bi tiêu biu cüa 

Dàng, nêu cao tinh thn trách nhim, ra sirc hc tap,  lao dng, cong tác va chin 

du, gop phn dua dt nuOc vuçit qua mpi khó khàn, thách thOc, thirc hin th.ng lçii 

Nghi. quyt Dai  hi d.i biu toãn qu& ln thu XIII cüa Dãng d sOm hin thirc hóa 

khát vQng phát trin dt nuOc phn vinh, hnh phüc.I. L4- 

BAN TUYEN GL&O TRIJNG IfC1NG 
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