
ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN  

 

KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY SINH  ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN 

TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (7/4/1907 - 7/4/2012) 

 

  Đồng chí Lê Duẩn, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907, tại làng Hậu Kiên, xã 

Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

 Xuất thân từ một gia đình lao động có truyền thống yêu nƣớc, Đồng chí 

sớm giác ngộ cách mạng. 

Đồng chí Lê Duẩn thuộc lớp ngƣời đầu tiên hƣởng ứng lời kêu gọi của 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi theo con đƣờng cách mạng độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lê nin. Đồng chí tham gia Hội Việt Nam cách 

mạng thanh niên năm 1928 và năm 1930 trở thành một trong những đảng viên 

lớp đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 1931, Đồng chí là Ủy viên Ban Tuyên huấn của Xứ ủy Bắc Kỳ. 

Cũng trong năm đó, Đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng, bị kết án 20 

năm tù cấm cố và lần lƣợt bị giam ở các nhà lao Hà Nội, Sơn La và Côn Đảo. 

Tại các nhà tù này, Đồng chí cùng nhiều đảng viên cộng sản lãnh đạo các cuộc 

đấu tranh chống chế độ giam cầm hà khắc và tổ chức việc học tập chính trị. 

Năm 1936, do cuộc đấu tranh của nhân dân ta và thắng lợi của Mặt trận 

nhân dân ở Pháp, chính quyền thực dân ở Đông Dƣơng buộc phải trả tự do cho 

nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam, trong đó có Đồng chí Lê Duẩn. Ra khỏi nhà 

tù, Đồng chí ra sức hoạt động cách mạng ở các tỉnh miền Trung, thực hiện chủ 

trƣơng của Trung ƣơng Đảng thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dƣơng nhằm 

động viên, tập hợp quần chúng đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống 

nguy cơ phát xít và chiến tranh. 

Năm 1937, Đồng chí Lê Duẩn đƣợc cử giữ chức Bí thƣ Xứ ủy Trung Kỳ 

và từ đó đến năm 1939, hoạt động tích cực của Đồng chí góp phần quan trọng 

đƣa tới cao trào đấu tranh sôi nổi trong cả nƣớc. 

Năm 1939, Đồng chí đƣợc cử vào Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng và 

cuối năm đó đã cùng Đồng chí Nguyễn văn Cừ, Tổng Bí thƣ của Đảng, chủ trì 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng, quyết định thành lập Mặt trận 

Phản đế Đông Dƣơng thay Mặt trận Dân chủ, chuyển hƣớng cuộc đấu tranh cách 

mạng sang một thời kỳ mới. 

Năm 1940, Đồng chí lại bị địch bắt ở Sài Gòn, bị kết án mƣời năm tù và 

đày đi Côn Đảo lần thứ hai cho đến khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành 
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công, Đồng chí đƣợc Đảng và Chính phủ đón về đất liền, tham gia cuộc kháng 

chiến ở Nam Bộ.  

Năm 1946, ra Hà Nội, Đồng chí Lê Duẩn làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, góp phần cùng Trung ƣơng Đảng chuẩn bị cuộc kháng chiến chống 

Pháp. Cuối năm đó, Đồng chí đƣợc Bác Hồ và Trung ƣơng Đảng cử vào lãnh 

đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.  

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng năm 1951, Đồng chí đƣợc bầu vào Ban 

Chấp hành Trung ƣơng và Bộ Chính trị.  

Từ năm 1946 đến năm 1954, với cƣơng vị là Bí thƣ Xứ ủy, rồi Bí thƣ 

Trung ƣơng Cục miền Nam, Đồng chí đã lãnh đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức 

cuộc kháng chiến ở Nam Bộ và tiến hành cải cách ruộng đất ở các vùng giải 

phóng. 

Từ năm 1954 đến năm 1957, sau khi Hiệp định Giơnevơ đƣợc ký kết, 

Đồng chí Lê Duẩn ở lại miền Nam để lãnh đạo phong trào cách mạng. Trong 

những năm tháng vô cùng khó khăn này, Đồng chí đã sống trong lòng nhân dân, 

đƣợc nhân dân bảo vệ, từ những vùng nông thôn hẻo lánh đến trung tâm các 

thành phố để củng cố cơ sở cách mạng, chuẩn bị cuộc chiến đấu chống Mỹ. 

Năm 1957, Trung ƣơng cử Đồng chí lãnh đạo công việc chung của Đảng 

bên cạnh Hồ Chủ tịch. Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, thay mặt Ban 

Chấp hành Trung ƣơng, Đồng chí Lê Duẩn đã đọc Báo cáo chính trị, trong đó 

nêu ra hai chiến lƣợc cách mạng: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, kết hợp cách 

mạng hai miền nhằm mục tiêu chung hoàn thành giải phóng dân tộc, thực hiện 

thống nhất nƣớc nhà. Tại Đại hội này, Đồng chí tiếp tục đƣợc bầu vào Ban Chấp 

hành Trung ƣơng, đƣợc bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức vụ Bí thƣ thứ nhất. 

 Suốt 15 năm trên cƣơng vị này, trong hoàn cảnh đất nƣớc trải qua thử 

thách cực kỳ nghiêm trọng và tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Đồng chí Lê 

Duẩn đã cùng Bộ Chính trị và Trung ƣơng Đảng kiên định đƣờng lối độc lập, tự 

chủ, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của các nƣớc xã hội chủ nghĩa, phong trào 

của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và tăng cƣờng đoàn kết quốc tế, 

sáng suốt lãnh đạo nhân dân và các lực lƣợng vũ trang cách mạng cả nƣớc ta 

đánh thắng giặc Mỹ xâm lƣợc và bọn tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất Tổ quốc, đƣa cả nƣớc ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (năm 1976) và lần thứ 

V (năm 1982), Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục đƣợc bầu vào Ban Chấp hành Trung 

ƣơng và đƣợc cử vào Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thƣ. 
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 Tại Đại hội lần thứ IV, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

do Đồng chí trình bày, đã tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và 

vạch ra đƣờng lối chung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta. 

 Tại Đại hội lần thứ V, thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng, Đồng chí đã 

trình bày Báo cáo chính trị, vạch rõ hai nhiệm vụ chiến lƣợc: Xây dựng thành 

công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đồng thời 

định ra chiến lƣợc kinh tế trong chặng đƣờng đầu tiên của thời kỳ quá độ. 

 Là học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê 

Duẩn là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng và là một nhà lý luận sáng tạo, phong 

phú, với những đức tính quý báu, giàu lòng nhân ái, giản dị và khiêm tốn. Trong 

hoạt động quốc tế, Đồng chí đã góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng, củng 

cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia, củng cố và phát triển sự 

hợp tác toàn diện và tình hữu nghị anh em giữa Việt Nam với Liên Xô và các 

nƣớc khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa; trong việc kiên trì bảo vệ sự trong 

sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tăng cƣờng tình đoàn kết chiến đấu trong phong 

trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào độc lập dân tộc. 

 Do những cống hiến to lớn của Đồng chí Lê Duẩn, Đảng và Nhà nƣớc ta 

đã tặng đồng chí Huân chƣơng Sao Vàng. Các nƣớc anh em nhƣ Liên Xô, Lào, 

Campuchia, Ba Lan, Bungari, CuBa, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hunggari, Mông 

Cổ, Tiệp Khắc đã tặng Đồng chí nhiều huân chƣơng cao quý. Ủy ban Giải 

thƣởng Quốc tế Lênin cũng tặng Đồng chí giải thƣởng “Vì sự nghiệp củng cố 

hòa bình giữa các dân tộc”. 

 Ngày 10 tháng 7 năm 1986, giữa lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta 

đang ra sức khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và khẩn trƣơng chuẩn 

bị mọi mặt cho Đại hội lần thứ VI của Đảng, thì Đồng chí Lê Duẩn - Anh Ba 

Duẩn - Tổng Bí thƣ của Đảng qua đời. 

 Đảng và Nhà nƣớc đã quyết định để Quốc tang trong 5 ngày (từ ngày 11 

đến ngày 15 tháng 7 năm 1986). 

 Là chiến sĩ thuộc tầng lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một ngƣời học trò lỗi 

lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình 

cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của 

nhân dân và cho lý tƣởng cộng sản chủ nghĩa. Cuộc đời hoạt động gần sáu mƣơi 

năm của Đồng chí gắn liền với quá trình cách mạng nƣớc ta từ những năm 1920 

đến năm 1986. Đồng chí đã tham gia hoạt động ở mọi miền đất nƣớc, từng trải 

mọi thử thách, gian nan, luôn luôn gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lao 

động. Từ cuối những năm 1930 cho đến khi qua đời, Đồng chí là một nhà lãnh 

đạo quan trọng của Đảng, và từ năm 1960, với cƣơng vị là Bí thƣ thứ nhất, rồi 

Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng, Đồng chí đã có những đóng góp quan 
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trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đƣa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ 

thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

 Lý tƣởng và hoài bão suốt đời của Đồng chí là Tổ quốc độc lập và thống 

nhất, nhân dân có quyền làm chủ đất nƣớc, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống 

của mình. Là một ngƣời cộng sản chân chính, Đồng chí luôn luôn suy nghĩ, tìm 

tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích, giải quyết những vấn đề mới do 

cuộc sống đề ra. Sự sáng suốt của Đồng chí thể hiện nổi bật trƣớc những bƣớc 

ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp. 

 Lòng tin của Đồng chí rất vững vàng trƣớc những thàng công cũng nhƣ 

thất bại tạm thời của cách mạng, lúc cao trào cũng nhƣ thoái trào. Trong những 

năm tháng đen tối dƣới chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, Đồng 

chí đã thấy rõ khả năng thắng lợi của nhân dân ta qua phong trào Đồng khởi của 

quần chúng. 

 Là một nhà lãnh đạo, một nhà lý luận sáng tạo với những đức tính quý 

báu, giàu lòng nhân ái, giản dị và khiêm nhƣờng, Đồng chí đã cùng với Bộ 

Chính trị và Ban Chấp hành Trung ƣơng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 

đại, xác định đƣờng lối, chính sách của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và 

bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khoa học quân sự cách mạng Việt Nam, đánh thắng 

cuộc chiến tranh xâm lƣợc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc 

tế khác, cỗ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ 

nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân giành độc lập, tự do. 

 Từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, cả nƣớc 

cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đồng chí đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề 

lý luận và thực tiễn nhằm xác định và hoàn chỉnh đƣờng lối cách mạng xã hội 

chủ nghĩa ở nƣớc ta, trong điều kiện một nƣớc nông nghiệp lạc hậu, tiến thẳng 

lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tƣ bản chủ nghĩa. Giƣơng cao 

ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đồng chí đã kiên trì nguyên tắc kết 

hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nƣớc với 

sức mạnh quốc tế để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lƣợc: Xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc./. 

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY  


