
 

 

ồng chí Lê Duẩn sinh ngày 
07-4-1907 ở làng Bích La, xã 
Triệu Đông, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất thân từ 
một gia đình lao động, có truyền 
thống yêu nước, đồng chí sớm giác 
ngộ cách mạng, hưởng ứng lời kêu 
gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi 
theo con đường cách mạng vô sản. 
Đồng chí Lê Duẩn tham gia phong 
trào yêu nước từ năm 1926, tham 
gia và hoạt động trong Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên từ năm 
1928 và đến năm 1930 trở thành 
một trong những đảng viên lớp đầu 
tiên của Đảng Cộng sản Đông 
Dương. 

Năm 1931, đồng chí là Ủy viên 
Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ và 
cũng năm đó, đồng chí bị thực dân 
Pháp bắt tại Hải Phòng, chúng kết 
án 20 năm tù cầm cố và giam đồng 
chí ở các nhà lao Hỏa Lò, Sơn La 
và Côn Đảo. Tại các nhà tù, đồng 
chí cùng nhiều đảng viên cộng sản 
lãnh đạo các cuộc đấu tranh chống 
chế độ hà khắc của nhà tù và tổ 
chức học tập, truyền bá chủ nghĩa 

Mác - Lênin, giác ngộ lý tưởng cách 
mạng cho anh em trong lao tù. 

 

Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Việt Nam 
Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt 
Nam), ngày 14/2/1967. (Ảnh: Tư liệu 
TTXVN) 

Tháng 10 năm 1936, trước 
phong trào đấu tranh mạnh mẽ của 
nhân dân ta và thắng lợi của Mặt 
trận Bình dân Pháp, thực dân Pháp 
buộc phải trả tự do cho đồng chí Lê 
Duẩn và nhiều chiến sĩ cách mạng 
khác. Vừa ra khỏi nhà tù, đồng chí 
tham gia ngay vào các hoạt động 
cách mạng sôi nổi ở các tỉnh miền 
Trung. Năm 1937, đồng chí Lê 
Duẩn được cử giữ chức Bí thư Xứ 
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ủy Trung Kỳ. Tại đây đồng chí đã 
cùng với tập thể Xứ ủy lãnh đạo 
phong trào Mặt trận Dân chủ ở miền 
Trung với nhiều chủ trương và 
phương pháp sáng tạo.  

Năm 1939, đồng chí Lê Duẩn 
được cử vào Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng và cuối năm đó đã cùng 
đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí 
thư của Đảng, chủ trì Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương (viết tắt là BCHTW), quyết 
định thành lập Mặt trận Phản đế 
Đông Dương thay Mặt trận Dân 
chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh 
cách mạng sang một thời kỳ mới. 

Năm 1940, đồng chí lại bị địch 
bắt tại Sài Gòn, kết án 10 năm tù và 
đày đi Côn Đảo lần thứ hai. Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 thành 
công, đồng chí được Đảng và Chính 
phủ đón về đất liền.  

Từ năm 1946, đồng chí được 
ra Hà Nội làm việc bên cạnh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng 
Trung ương Đảng chuẩn bị cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Cuối năm đó, đồng chí được Bác 
Hồ và Trung ương Đảng cử vào 
lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam 
Bộ. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng 
năm 1951, đồng chí được bầu vào 
BCHTW và Bộ Chính trị. Từ năm 
1946 đến năm 1954, với cương vị là 
Bí thư Xứ ủy, rồi Bí thư Trung ương 
Cục miền Nam, đồng chí đã lãnh 
đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức 
cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. 

Từ năm 1954 đến năm 1957, 
sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được 
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 
kiên trì bám trụ ở những vùng nông 
thôn hẻo lánh miền Tây, miền Trung 
Nam Bộ đến trung tâm thành phố 
lớn Sài Gòn, Đà Lạt... để củng cố 
các cơ sở cách mạng, chuẩn bị 
cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu 
nước.  

Năm 1957, Trung ương cử 
đồng chí lãnh đạo công việc chung 
của Đảng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Tháng 9-1960, tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí 
được bầu vào BCHTW và Bộ Chính 
trị, đảm nhận trọng trách Bí thư thứ 
nhất BCHTW Đảng. 

Suốt 15 năm trên cương vị này, 
trong hoàn cảnh đất nước trải qua 
nhiều khó khăn, 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 
BCHTW Đảng kiên trì đường lối độc 
lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, 
giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng 
suốt lãnh đạo nhân dân và các lực 
lượng vũ trang cách mạng cả nước 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tay 
sai, giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IV (năm 1976) và lần thứ V 
(1982) của Đảng, đồng chí Lê Duẩn 
được bầu lại vào BCHTW, Bộ Chính 
trị, giữ chức Tổng Bí thư BCHTW 
Đảng; từ năm 1978 đồng chí là Bí 
thư Quân uỷ Trung ương. 

Hơn 10 năm từ khi đất nước 
thống nhất, trên cương vị là Tổng Bí 
thư, đồng chí đã cùng với BCHTW, 



Bộ Chính trị lãnh đạo nhân dân thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội 
IV và Đại hội V của Đảng đề ra, 
giành được những thành tựu quan 
trọng trong công cuộc khôi phục, cải 
tạo, phát triển kinh tế, văn hóa theo 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và tiến hành thắng lợi các cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Lê Duẩn là đại biểu 
Quốc hội từ khoá II đến khoá VII. 

Do những cống hiến to lớn của 
đồng chí Lê Duẩn, Đảng và Nhà 

nước ta đã tặng đồng chí Huân 
chương Sao Vàng. Các nước Liên 
Xô, Lào, Campuchia, Ba Lan, 
Bungari, Cu Ba, Cộng hòa Dân chủ 
Đức, Hunggari, Mông Cổ, Tiệp Khắc 
đã tặng đồng chí nhiều huân 
chương cao quý. Ủy ban giải 
thưởng quốc tế Lênin tặng đồng chí 
giải thưởng “Vì sự nghiệp củng cố 
hoà bình giữa các dân tộc”. 

Theo http://tuyengiao.vn

______________________________ 

GS.TS Trịnh Đình Tùng, 
Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội đã có bài viết: “Có một hệ 

thống phương pháp cách mạng 
mang tên Lê Duẩn”. Báo Tin tức 
trân trọng giới thiệu bài viết này: 

 

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 

Chúng tôi đã đề cập đến những 
nét độc đáo trong phương pháp 
cách mạng của ông và đã khẳng 
định rằng đồng chí Lê Duẩn thực sự 
là một kiến trúc sư lỗi lạc về hệ 

thống phương pháp cách mạng Việt 
Nam. Liên quan đến vấn đề này, 
nhiều nhà hoạt động chính trị, nhiều 
nhà khoa học cũng đi sâu phân tích 
về phương pháp cách mạng của 
đồng chí Lê Duẩn. Tiếp tục tìm hiểu 
sâu hơn, đã đến lúc chúng ta nên 
thống nhất có một hệ thống phương 
pháp cách mạng mang tên Lê Duẩn. 

Đồng chí Lê Duẩn, sinh ngày 
7/4/1907, trong một gia đình lao 
động có truyền thống yêu nước tại 
làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 
Sớm giác ngộ cách mạng, 19 tuổi 
đồng chí đã tham gia phong trào 
yêu nước. Năm 1928, đồng chí gia 
nhập Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. Năm 1930, đồng chí trở 
thành một trong những đảng viên 
lớp đầu của Đảng Cộng sản Việt 
Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
sáng lập. Từ năm 1946 đến năm 
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1954, với cương vị Bí thư Xứ uỷ, rồi 
Bí thư Trung ương Cục miền Nam , 
đồng chí đã lãnh đạo Đảng bộ miền 
Nam tổ chức cuộc kháng chiến ở 
Nam Bộ, góp phần vào thắng lợi 
chung của dân tộc ta trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược.  

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 
1954, đồng chí được Trung ương 
phân công ở lại lãnh đạo phong trào 
cách mạng miền Nam . Là người 
chịu trách nhiệm trước Đảng về 
cách mạng miền Nam, đồng chí đã 
khởi thảo bản Đề cương cách mạng 
miền Nam, chỉ ra phương hướng và 
những bước đi cơ bản của cách 
mạng miền Nam, góp phần tạo ra 
bước ngoặt của cách mạng miền 
Nam, đóng góp to lớn vào Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ III của Đảng về cách mạng miền 
Nam. 

Trên cương vị là Bí thư thứ 
nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng liên tục trong 26 
năm (1960-1986), cùng với Bộ 
Chính trị và Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã 
góp phần quan trọng vào việc hoạch 
định, hoàn thiện đường lối và 
phương pháp cách mạng, đường lối 
nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân 
dân của Đảng và đã chỉ đạo thực 
hiện thành công các nhiệm vụ cách 
mạng của hai miền. 

Đánh giá công lao và tài năng 
của đồng chí Lê Duẩn, Đảng ta 
khẳng định: “Là một nhà mácxít – 
lêninnít chân chính, đồng chí Lê 
Duẩn 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 trước 
những bước ngoặt lịch sử và những 
tình huống phức tạp” [1] . 

Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng nước ta nhất là trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
đồng chí Lê Duẩn đã đưa ra được 
một hệ thống phương pháp cách 
mạng như phương pháp cách mạng 
tổng hợp, phương pháp biết thắng 
từng bước, phương pháp kết hợp 
đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ 
trang… Hệ thống phương pháp đó 
có nhiều nét độc đáo của đồng chí 
Lê Duẩn như sau: 

Thứ nhất, lịch sử phát triển của 
xã hội loài người và của dân tộc ta 
từ trước đến nay đã chứng tỏ rằng, 
chỉ có con người mới sáng tạo ra 
phương pháp và sử dụng phương 
pháp để cải tạo thiên nhiên, bắt 
thiên nhiên phải phục vụ cho đời 
sống con người, để cải biến xã hội, 
thúc đẩy xã hội loài người đi lên. 
Nhưng phương pháp nói chung, 
phương pháp cách mạng nói riêng 
không phải là sản phẩm duy ý chí, 
không phải là những kinh nghiệm 
hay những thủ đoạn chính trị thông 
thường, càng không phải là một 
công thức khuôn sáo cứng đờ, mà 
là kết quả của quá trình nhận thức 
sáng tạo trên cơ sở những luận cứ 
khoa học đúng đắn. Trong cuộc đấu 
tranh cách mạng cũng vậy, có 
đường lối cách mạng đúng đắn là 
điều kiện tiên quyết, nhưng chưa đủ 
để đưa cách mạng đến thắng lợi. 
Thắng lợi của cách mạng là kết quả 
của việc tổ chức thực hiện có hiệu 
quả những đường lối ấy, tức 
phương pháp tiến hành cách mạng. 
Trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình, đồng chí Lê Duẩn 



luôn luôn suy nghĩ về cách thức đưa 
đường lối vào thực tiễn, biến đường 
lối thành phong trào cách mạng của 
quần chúng. Vận dụng lí luận của 
Lênin về chiến lược và sách lược 
cách mạng, nắm vững phương 
pháp cách mạng Hồ Chí Minh, tổng 
kết kinh nghiệm đấu tranh của quần 
chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đồng chí Lê Duẩn đã nêu bật tầm 
quan trọng của phương pháp cách 
mạng. Đồng chí khẳng định: “Kinh 
nghiệm cho thấy phong trào cách 
mạng có khi giẫm chân tại chỗ, 
thậm chí thất bại nữa không phải vì 
thiếu phương hướng và mục tiêu đã 
rõ ràng mà chủ yếu vì thiếu phương 
pháp cách mạng thích hợp. 

Phương pháp cách mạng cốt 
nhằm chiến thắng kẻ thù của cách 
mạng và làm sao để thắng địch một 
cách có lợi nhất, đưa cách mạng tới 
đích nhanh nhất. Ở đây, ngoài lòng 
dũng cảm, còn có sự khôn ngoan; 
đây không phải chỉ là khoa học mà 
còn là nghệ thuật nữa” [2] . 

Nhận thức được vai trò hết sức 
to lớn của phương pháp cách mạng 
trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình, đồng chí Lê Duẩn 
đã xây dựng, sáng tạo một hệ thống 
phương pháp cách mạng được thể 
hiện đầy đủ trong một loạt các tác 
phẩm quan trọng như: Đề cương 
cách mạng miền Nam; Ta nhất định 
thắng, địch nhất định thua; Dưới lá 
cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự 
do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên 
giành những thắng lợi mới; Thư vào 
Nam; Báo cáo chính trị tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng… 

Thứ hai, trên cơ sở xác định 
đúng và kiên định mục đích lâu dài 

cũng như mục tiêu cụ thể của mỗi 
giai đoạn mà xác định phương pháp 
cách mạng phù hợp. Mục đích nào 
thì phương pháp đó. Phương pháp 
đấu tranh giải phóng dân tộc của 
các nhà yêu nước hồi đầu thế kỷ XX 
mắc phải không ít sai lầm thiếu sót, 
dẫn đến những thất bại không tránh 
khỏi chính là do mục đích, đường lối 
không đúng của các bậc tiền bối đó. 
Khi xác định phương pháp cách 
mạng, đồng chí Lê Duẩn luôn luôn 
yêu cầu: “Điều có tính nguyên tắc là 
trong chính sách hằng ngày cũng 
như trong thực tiễn đấu tranh, dù 
dưới bất cứ hình thức gì và trong 
bất cứ điều kiện nào, người cách 
mạng không bao giờ được lãng 
quên mục đích cuối cùng. Coi cuộc 
đấu tranh vì những thắng lợi nho 
nhỏ hàng ngày, vì những mục tiêu 
trước mắt là “tất cả”, còn “mục đích 
cuối cùng chỉ là con số không”, “hy 
sinh tương lai của phong trào cho 
hiện tại” đó là biểu hiện của một thứ 
chủ nghĩa cơ hội tệ hại nhất, kết 
quả chỉ có thể giam hãm quần 
chúng nhân dân đời đời dưới ách 
nô lệ” [3]  

Song chỉ nắm mục đích không 
thôi thì cũng chưa đủ khi xác định 
phương pháp cách mạng. Trên cơ 
sở nắm vững mục đích cách mạng, 
phải đề ra được mục tiêu cụ thể 
đúng đắn vào mỗi giai đoạn cách 
mạng. Bởi vì, cách mạng bao giờ 
cũng là quá trình lâu dài. Kể từ khi 
có những mầm mống đầu tiên cho 
đến khi đạt tới đích cuối cùng, cách 
mạng nhất thiết phải trải qua nhiều 
chặng đường đấu tranh gian khổ, 
quanh co, phức tạp, nhằm gạt bỏ 
hết trở ngại này đến trở ngại khác, 
làm biến đổi dần tình hình so sánh 



lực lượng giữa cách mạng và phản 
cách mạng, cho đến lúc tạo ra tình 
thế áp đảo đối với kẻ địch. Đẩy lùi 
kẻ địch từng bước, giành thắng lợi 
từng bước, tiến tới giành thắng lợi 
hoàn toàn đó là phương pháp cách 
mạng khoa học của đồng chí Lê 
Duẩn xuất phát từ mục tiêu cụ thể 
của cách mạng. Đồng chí đã từng 
nói: “Biết thắng từng bước cho đúng 
có nghĩa là mỗi thời kì nhất định hay 
mỗi tình thế nhất định, biết đề ra 
được mục tiêu cụ thể sát hợp nhất, 
biết dựa theo quy luật khách quan 
mà điều khiển cuộc đấu tranh thế 
nào để thực hiện được mục tiêu đó 
với mức thắng lợi tối đa, mở đường 
cho cách mạng tiến lên những bước 
mới cao hơn và tạo ra triển vọng 
chắc chắn nhất cho thắng lợi cuối 
cùng” [4] .  

Thứ ba, để xác định phương 
pháp cách mạng đúng đắn, khoa 
học, theo đồng chí Lê Duẩn, nhà 
cách mạng phải hiểu rõ đối tượng, 
nắm vững những quy luật vận động 
của đối tượng cần tác động. Đồng 
chí nhấn mạnh: “Trên con đường 
dài dẫn tới đích cuối cùng, không 
thể không chú ý đến những điều 
kiện cụ thể của cuộc đấu tranh trong 
mỗi thời kì nhất định, không thể 
không chú ý đến tình hình là về phía 
cách mạng quần chúng nhân dân 
đang tiến hành đấu tranh lúc nào, 
trong hoàn cảnh nào, trong tình hình 
sắp xếp các lực lượng xã hội ra 
sao; về phía địch thì chúng đang có 
chỗ mạnh, chỗ yếu như thế nào, 
đang dùng những thủ đoạn gì.. Phải 
luôn luôn chú ý với một tinh thần hết 
sức khách quan không những đến 
tình hình trong nước mà còn đến tất 
cả những nhân tố của nền kinh tế 

thế giới và mối tương quan giữa 
những lực lượng ấy. Không chú ý 
đến toàn bộ những nhân tố đó của 
sự vận động thực tế cụ thể thì 
người cách mạng giỏi lắm chỉ thấy 
được mục đích cuối cùng của cuộc 
đấu tranh, nhưng lại không nắm 
được những phương tiện để thực 
hiện mục đích, không tìm ra được 
những con đường, những biện pháp 
và những phương pháp thực tế để 
đạt mục đích và như vậy là có nguy 
cơ phạm những sai lầm nghiêm 
trọng trong việc chỉ đạo chiến lược 
và sách lược cách mạng” [5] . 

 

Đồng chí Lê Duẩn vui Tết với đồng bào 
Quảng Bình, Vĩnh Linh và thăm quân 
khu Trường Sơn (1973)  

 Chính kiên định mục đích cuối 
cùng, đề ra được mục tiêu cụ thể 
đúng đắn và nhận thức đúng so 
sánh lưc lượng, quy luật vận động 
của cuộc chiến tranh cách mạng mà 
đồng chí Lê Duẩn đưa ra được các 
hình thức, phương pháp cách mạng 
sát đúng. Đồng chí cho rằng: “Chỉ 
có thể coi một phương pháp nào đó, 
một hình thức đấu tranh nào đó là 
tốt nhất, là đúng nhất khi nó đáp 
ứng đầy đủ yêu cầu của tình hình 
cụ thể, khi nó hoàn toàn phù hợp 
với những điều kiện trong đó nó 
được sử dụng , cho phép huy động 
đến mức cao nhất các lực lượng 



cách mạng và tiến bộ lên trận tuyến 
đấu tranh, cho phép khai thác triệt 
để những chỗ yếu của kẻ địch và do 
tất cả những điều đó có khả năng 
đưa lại thắng lợi lớn nhất mà tình 
hình so sánh lực lượng mỗi lúc cho 
phép” [6] . 

Thứ tư, phương pháp cách 
mạng của đồng chí Lê Duẩn là kết 
quả của sự vận dụng một cách sáng 
tạo nghệ thuật quân sự, truyền 
thống đánh giặc của cha ông ta, 
kinh nghiệm quý báu của phong trào 
cách mạng quốc tế vào điều kiện cụ 
thể của cuộc chiến tranh cách mạng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng: Chiến 
tranh nhân dân, toàn dân tham gia 
đánh giặc, kết hợp đấu tranh quân 
sự, đấu tranh chính trị với đấu tranh 
ngoại giao; luôn luôn chiến đấu với 
tinh thần quyết chiến, quyết thắng, 
không sợ bất cứ một kẻ thù nào dù 
chúng hung bạo đến đâu; biết chớp 
thời cơ, biết đánh lâu dài khi cần 
thiết… đã trở thành truyền thống 
đánh giặc của cha ông ta, của dân 
tộc ta. Nghiên cứu nắm vững truyền 
thống đó, đồng chí Lê Duẩn vận 
dụng vào điều kiện cụ thể của cách 
mạng nước ta, ở mỗi thời kì lại đưa 
ra các hình thức, phương pháp đấu 
tranh thích hợp. Đồng chí Lê Duẩn 
khẳng định: “Trong quá trình đấu 
tranh, Đảng ta biết làm giàu trí tuệ 
cách mạng của mình, biết không 
ngừng phát triển bản lĩnh sáng tạo 
và nghệ thuật lãnh đạo chính trị của 
mình, không chỉ bằng cách phân 
tích, đúc kết và nâng cao những 
kinh nghiệm của bản thân cách 
mạng nước ta, mà còn bằng cách 
học tập một cách chăm chú, cẩn 
thận và có chọn lọc những kinh 
nghiệm cách mạng các nước trên 

cơ sở tính toán đầy đủ đên những 
điều kiện cụ thể của cách mạng Việt 
Nam” [7] .  

Thứ năm, phương pháp cách 
mạng của đồng chí Lê Duẩn không 
chỉ mang tính khoa học, tính nghệ 
thuật mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, 
linh hoạt rất cao. Chúng ta biết rằng 
không có một phương pháp nào, kể 
cả phương pháp cách mạng là 
phương pháp vạn năng, thay thế 
cho phương pháp khác. Nó yêu cầu 
quá trình sử dụng phải hết sức năng 
động sáng tạo cho phù hợp với 
những yêu cầu của những hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể.  

“Không lĩnh vực nào đòi hỏi 
người cách mạng phát huy trí tuệ 
sáng tạo nhiều như phương pháp 
tiến hành cách mạng. Cách mạng là 
sáng tạo, không sáng tạo thì cách 
mạng không thể thắng lợp được. 
Xưa nay không có và sẽ không bao 
giờ có một công thức duy nhất về 
cách tiến hành cách mạng thích hợp 
với mọi hoàn cảnh, mọi thời gian. 
Một phương thức nào đó thích hợp 
với nước này lại không thể dùng 
được ở nước khác; đúng trong thời 
kì này, hoàn cảnh này, song lại sẽ 
sai lầm nếu đem áp dụng máy móc 
vào thời kì khác, hoàn cảnh khác. 
Tất cả vấn đề này là tuỳ theo ở 
những điều kiện lịch sử cụ thể” [ 8] .  

Như vậy, nhờ có đường lối 
chính trị, đường lối quân sự, 
phương pháp tiến hành cách mạng 
và chiến tranh cách mạng đúng đắn, 
sáng tạo, Đảng ta đã dẫn dắt dân 
tộc giành hết thắng lợi này đến 
thắng lợi khác trong thế kỉ XX, biến 
những điều tưởng chừng như 
huyền thoại trở thành hiện thực và 



những hiện thực đó lại trở thành 
huyền thoại.  

Phương pháp cách mạng của 
đồng chí Lê Duẩn không chỉ góp 
phần quan trọng vào thắng lợi cuộc 
cách mạng nước ta trong thế kỉ XX, 
mà còn có ý nghĩa to lớn trong công 
cuộc đổi mới của nước ta hiện nay. 
Việc kiên định mục đích xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta theo hướng dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ 
văn minh, xác định đúng mục tiêu 
cụ thể của mỗi thời kì, nắm vững 
những điều kiện cụ thể ở nước ta 
cũng như bối cảnh của thế giới và 
khu vực để sáng tạo ra những 
phương pháp xây dựng đúng đắn - 
nội dung cơ bản của phương pháp 
cách mạng của đồng chí Lê Duẩn, 
sẽ giúp chúng ta có cách thức, biện 
pháp bước đi thích hợp thực hiện 

mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lúc sinh thời là: “Làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta hoàn toàn được tự do, đồng 
bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 
cũng được học hành [9] ".  

[1] Điếu văn , đăng trên Báo Nhân Dân , ngày 
16-7- 1986.  

[2] Lê Duẩn: Tuyển tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, H, 2008, T2, tr. 562  

[3] Lê Duẩn: Tuyển tập, sđd, tr. 564  

[4] Lê Duẩn: Tuyển tập , sđd, tr.565-566  

[5] Sđd, tr.565  

[6] Sđd, tr.563  

[7] Lê Duẩn: Tuyển tập, tr. 563-564…  

[8] Sđ d, tr. 562-563  

[9] Hồ Chí Minh: toàn tập NXB Chính trị quốc 
gia, H2000, t.4.tr. 161 
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 Đồng chí Lê Duẩn, người 
học trò xuất sắc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh 

đạo kiệt xuất của cách mạng Việt 
Nam 

Từ một thanh niên giàu lòng 
yêu nước, say mê với lý tưởng cách 
mạng, đồng chí Lê Duẩn sớm trở 
thành một chiến sĩ thuộc lớp cận vệ 
đầu tiên của Đảng. Vừa hoạt động 
cách mạng, vừa học tập, đồng chí 
say mê đọc Đường cách mệnh của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, báo Thanh 

niên, các tác phẩm của Mác, Ăng-
ghen, Lê-nin... từng bước bồi đắp 
cho mình những tri thức mới, nâng 
cao tinh thần yêu nước và ý chí 
cách mạng. Do được hoạt động, 
gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đồng chí luôn nhận được sự dìu dắt 
và chỉ đạo trực tiếp của Người. Đó 
là điều kiện thuận lợi để đồng chí 
tiếp thu và phát triển sáng tạo tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh 
vực công tác do tổ chức phân công. 
Quan điểm và phương pháp cách 

1. 



mạng của đồng chí Lê Duẩn chính 
là sự thể hiện trung thành và phát 
triển sáng tạo tư tưởng, phương 
pháp cách mạng Hồ Chí Minh. Trên 
cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, 
đồng chí đã thực hiện xuất sắc 
những điều mà toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta đã hứa trong Lễ 
truy điệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Trong quá trình hoạt động cách 
mạng kiên cường, phong phú của 
mình, đồng chí là một tấm gương 
tiêu biểu về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.  

 

Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu 
dự Đại hội Đảng toàn quốc lần IV (1976) 
Ảnh tư liệu. 

Là một người giản dị, khiêm 
tốn, giàu lòng nhân ái, hết lòng vì 
Đảng, vì dân. Cuộc đời hoạt động 
gần 60 năm của đồng chí Lê Duẩn 
gắn liền với quá trình cách mạng 
nước ta từ những năm 20 đến 
những năm 80 của thế kỷ XX. Đồng 
chí đã tham gia hoạt động ở cả ba 
miền: Bắc, Trung, Nam, từng trải 
qua mọi thử thách, gian nan, luôn 
luôn gần gũi cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân lao động. Từ cuối những 
năm 30 cho đến khi qua đời, đồng 
chí đã trải qua nhiều cương vị lãnh 
đạo quan trọng của Đảng, đặc biệt 
từ năm 1960 đến năm 1986, trên 
cương vị là Bí thư thứ nhất, rồi 

Tổng Bí thư BCHTW Đảng, đồng 
chí đã có những đóng góp to lớn 
vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Vai trò lãnh đạo của đồng chí 
Lê Duẩn thể hiện nổi bật ở những 
giai đoạn cách mạng sau: 

- Năm 1939, khi được giao 
trọng trách Ủy viên Thường vụ 
Trung ương Đảng, đồng chí Lê 
Duẩn đã cùng với đồng chí Nguyễn 
Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng, chủ 
trì Hội nghị lần thứ sáu BCHTW 
Đảng (tháng 11-1939). Hội nghị đã 
mở ra thời kỳ mới cho cách mạng 
Việt Nam: từ đấu tranh đòi các 
quyền dân sinh, dân chủ, chuyển 
sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ 
chính quyền đế quốc, thực dân và 
phong kiến tay sai, chuẩn bị những 
điều kiện cần thiết tiến tới giành 
chính quyền về tay nhân dân. Nghị 
quyết Hội nghị đã khẳng định những 
tư tưởng chiến lược của cách mạng 
Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã xác định từ Hội nghị thành lập 
Đảng năm 1930. Đây là bước mở 
đầu của một cao trào cách mạng 
mới, tiến tới thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám năm 1945. 

- Trong thời kỳ chống thực dân 
Pháp xâm lược, trên cương vị Phó 
bí thư, rồi Bí thư Xứ ủy Nam Bộ và 
từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng (1951) là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Cục miền Nam, đồng chí đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà 
Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh giao phó, đó là: trực tiếp 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp ở Nam Bộ. Đồng chí 
Lê Duẩn đã vận dụng sáng tạo 



đường lối, phương châm kháng 
chiến do Trung ương Đảng đề ra, 
cùng với Xứ ủy Nam Bộ, Trung 
ương Cục miền Nam giải quyết một 
loạt vấn đề quan trọng: tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất 
các lực lượng vũ trang, chia ruộng 
đất cho nông dân nghèo, củng cố 
liên minh công nông, phát huy sức 
mạnh to lớn của Mặt trận thống 
nhất, động viên mọi tầng lớp nhân 
dân đứng lên chống giặc cứu nước. 
Quân và dân Nam Bộ đã anh dũng 
kháng chiến, làm thất bại hoàn toàn 
âm mưu của địch đánh chiếm Nam 
Bộ, tách Nam Bộ khỏi Việt Nam, lấy 
đó làm bàn đạp để thôn tính nước 
ta. Từ thành công của cuộc kháng 
chiến ở Nam Bộ, Đảng ta đã rút ra 
được những kinh nghiệm quý báu 
cho cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 

- Trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, trên cương vị 
Bí thư thứ nhất BCHTW Đảng ở vào 
thời điểm lịch sử đầy cam go và 
nặng nề, cùng một lúc phải thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và đấu tranh giải phóng miền Nam, 
đương đầu với một đế quốc có tiềm 
lực quân sự với bộ máy chiến tranh 
khổng lồ, đồng chí Lê Duẩn là 
người chịu trách nhiệm chủ yếu 
trước Đảng về phong trào cách 
mạng ở miền Nam. Đồng chí đã 
cùng với tập thể Bộ Chính trị và 
BCHTW Đảng hoạch định, phát 
triển và từng bước hoàn chỉnh 
đường lối chiến lược, phương pháp 
cách mạng và phương thức tiến 
hành chiến tranh cách mạng. Bằng 
kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm 
bám sát cuộc đấu tranh của đồng 

bào miền Nam, đồng chí đã soạn 
thảo văn kiện nổi tiếng Đề cương 
cách mạng miền Nam, góp phần 
hướng dẫn cán bộ, nhân dân tìm ra 
phương thức đấu tranh chống lại kẻ 
thù tàn bạo, làm dấy lên không khí 
phấn chấn, tràn đầy niềm tin tưởng, 
tạo ra phong trào đồng khởi mạnh 
mẽ của nhân dân miền Nam. Những 
tư tưởng đúng đắn và sáng tạo mà 
Đề cương cách mạng miền Nam 
nêu lên là cơ sở để ra Nghị quyết 
Trung ương 15 (khóa II), tiếp đó là 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ III, góp phần vào việc hoạch 
định chiến lược cách mạng hai miền 
Nam - Bắc trong suốt thời kỳ chống 
Mỹ cứu nước.  

Là người chịu trách nhiệm lãnh 
đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III 
của Đảng, đồng chí Lê Duẩn không 
những là một kiến trúc sư chiến 
lược, một nhà tổ chức tài năng, góp 
phần to lớn vào việc lãnh đạo xây 
dựng miền Bắc từ một nền kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ 
là chủ yếu, quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (viết tắt là CNXH), làm tròn 
nhiệm vụ hậu phương lớn và vững 
chắc của cả nước, đánh bại các 
cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân của đế 
quốc Mỹ; mà còn là người chỉ đạo 
tổ chức cuộc chiến đấu của quân và 
dân ta ở tiền tuyến lớn miền Nam, 
lần lượt đánh bại các chiến lược 
chiến tranh của địch, từng bước bẻ 
gãy ý chí xâm lược của chúng.  

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từ trần, là người lãnh đạo cao nhất 
của Đảng, cùng với Bộ Chính trị và 
BCHTW Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã 
lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn 



quân ta giữ vững quyết tâm chiến 
đấu, biến đau thương thành hành 
động cách mạng, đưa cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước đến 
thắng lợi hoàn toàn, thực hiện xuất 
sắc Di chúc thiêng liêng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên 
CNXH.  

- Đất nước thống nhất, cả nước 
đi lên CNXH, tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IV (1976), lần thứ 
V (1982) của Đảng và nhiều Hội 
nghị Trung ương, đồng chí Lê Duẩn 
đã cùng với BCHTW từng bước xây 
dựng một hệ thống quan điểm về 
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa (viết tắt là 
XHCN) ở Việt Nam và đã lãnh đạo 
thực hiện đạt được những thành 
tựu quan trọng, đó là: việc xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu 
của CNXH; là sự đảm bảo vững 
chắc về chính trị và an ninh quốc 
phòng của Tổ quốc; là những thành 
tựu về văn hóa, đạo đức, cùng quan 
hệ tốt đẹp giữa người với người do 
chế độ XHCN đem lại. Với những 
thành tựu đó, đất nước ta đã đứng 
vững trước những thử thách khắc 
nghiệt trong những năm sau chiến 
tranh với bao biến động chính trị 
quốc tế to lớn để tiếp tục tiến lên 
con đường cách mạng mà Đảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn lựa. 

Suốt đời kiên cường đấu tranh 
cho lý tưởng cộng sản, cho độc lập 
của dân tộc, thống nhất của Tổ 
quốc, cho tự do, hạnh phúc của 
nhân dân, “lịch sử nước ta mãi mãi 
khẳng định công lao to lớn của đồng 
chí Lê Duẩn”. Đồng chí là hiện thân 
sinh động của một chiến sĩ cộng 

sản kiên trung, bất khuất, một nhà 
lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta.  

2. Đồng chí Lê Duẩn, nhà lý 
luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo 
lớn của cách mạng Việt Nam 

Có mặt trong đội ngũ những 
người cộng sản ngay từ khi Đảng 
mới ra đời, với gần 60 năm hoạt 
động cách mạng, trong đó có 26 
năm trên cương vị Bí thư thứ nhất 
và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí 
Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh 
đạo kiệt xuất, một nhà lý luận xuất 
sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách 
mạng Việt Nam. 

Trưởng thành trong thực tiễn 
cách mạng, dày dạn kinh nghiệm 
đấu tranh, đồng chí Lê Duẩn rất coi 
trọng nghiên cứu lý luận, học tập lý 
luận, rèn luyện tư duy lý luận, trăn 
trở suy nghĩ nhằm tìm ra và giải 
quyết các vấn đề lý luận của cách 
mạng Việt Nam. Vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, trên cơ sở tổng kết thực 
tiễn, đồng chí đã góp phần quan 
trọng cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và BCHTW hoạch định đường lối 
chiến lược, phương pháp cách 
mạng của Đảng trong cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân, trong 
các cuộc chiến tranh giải phóng và 
bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc 
tìm tòi con đường đưa nước ta từ 
một nền sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn XHCN. Đồng chí đã để lại cho 
chúng ta di sản tư tưởng lý luận 
phong phú trên nhiều lĩnh vực: 
chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, 
ngoại giao, xây dựng Đảng…, mà 
nổi bật là tư duy lý luận về các vấn 
đề sau: 



- Một là, về xây dựng Đảng: 
Đồng chí Lê Duẩn đã dành nhiều 
công sức cho xây dựng đường lối 
chính trị đúng đắn, kết hợp công tác 
tư tưởng với công tác tổ chức, nâng 
cao sức chiến đấu và năng lực lãnh 
đạo của Đảng ngang tầm yêu cầu 
của sự nghiệp cách mạng. Đồng chí 
chỉ rõ: Phải đặc biệt chú trọng tới 
chất lượng đảng viên, tổ chức cơ 
sở của Đảng, nguyên tắc tập trung 
dân chủ và sự đoàn kết trong Đảng, 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa Đảng - chính quyền - đoàn thể, 
mối quan hệ giữa Đảng - Nhà nước 
với nhân dân. Không ngừng nâng 
cao tính tiên phong gương mẫu của 
đảng viên, sức chiến đấu của Đảng, 
chăm lo củng cố khối đoàn kết dân 
tộc và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân lao động bằng cách đem 
lại lợi ích thiết thân hằng ngày cho 
họ, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng 
của họ, thuyết phục và thúc đẩy họ 
bằng việc làm, bằng hành động 
thực tế, lời nói đi đôi với việc làm, 
tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. 
Muốn vậy phải kiên quyết đấu tranh 
chống quan liêu, tham nhũng, xa 
dân, vi phạm quyền làm chủ của 
dân, ra sức học tập và thực hiện 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 
tư theo gương sáng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

- Hai là, về chiến tranh nhân 
dân Việt Nam: Đồng chí đã làm 
sáng tỏ nhiều vấn đề về đường lối 
chiến lược và phương pháp cách 
mạng, về đường lối kháng chiến và 
phương thức tiến hành chiến tranh 
trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân. Đồng chí Lê Duẩn đã đúc 
kết rằng, chiến tranh nhân dân Việt 
Nam bao gồm 2 lực lượng: lực 

lượng vũ trang và lực lượng chính 
trị, đấu tranh vũ trang kết hợp với 
đấu tranh chính trị, kết hợp tiến 
công quân sự với nổi dậy của quần 
chúng giành chính quyền, làm chủ 
ngay trong chiến tranh. Đường lối 
chính trị của Đảng trong cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân là dựa 
vào sức mạnh đoàn kết rộng rãi 
toàn dân tộc, lấy công - nông liên 
minh làm nền tảng, dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân. Những 
quan điểm đó được đồng chí đúc rút 
và vận dụng trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược. 
Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, đồng chí đã có 
những cống hiến quan trọng vào 
quá trình chỉ đạo cách mạng và 
chiến tranh cách mạng, nổi bật lên 
một số tư duy chiến lược như: tư 
tưởng dám đánh, dám thắng đế 
quốc Mỹ xâm lược; nắm vững tư 
tưởng chiến lược tiến công và nghệ 
thuật đánh thắng từng bước; sử 
dụng bạo lực cách mạng với hai lực 
lượng chính trị và vũ trang, với hai 
hình thức đấu tranh cơ bản chính trị 
và quân sự; đánh địch và thắng địch 
bằng sức mạnh tổng hợp. Một đặc 
trưng nổi bật trong tư duy chiến 
lược của đồng chí Lê Duẩn là tinh 
thần độc lập, tự chủ. Đồng chí 
thường nhắc nhở: ta đúng vì ta độc 
lập, tự chủ và có độc lập, tự chủ thì 
mới có sáng tạo. Trước những tác 
động khách quan của tình hình quốc 
tế, Đảng ta vẫn giữ vững đường lối, 
cách làm của mình đồng thời thực 
hiện chính sách đoàn kết quốc tế 
đúng đắn. Do đó cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta 
đã giành thắng lợi, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước, đưa cả nước đi lên CNXH. 



- Ba là, về cách mạng XHCN ở 
Việt Nam: Đồng chí Lê Duẩn đã có 
những đóng góp quan trọng trong 
việc tìm ra con đường phù hợp để 
đưa nước ta từ nước nông nghiệp 
lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

 

Trong tác phẩm “Dưới lá cờ vẻ 
vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành 
những thắng lợi mới”, đồng chí Lê 
Duẩn đã tổng kết những bài học 
mang tính lý luận về giai đoạn cách 
mạng đã qua, chỉ ra phương 
hướng, nhiệm vụ của giai đoạn mới, 
vừa tiến hành cách mạng XHCN 
trên miền Bắc, xây dựng hậu 
phương vững mạnh của cả nước, 
vừa tiến hành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến 
tới thống nhất Tổ quốc, làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế.  

Sau khi đất nước thống nhất, 
cả nước cùng tiến lên CNXH, đồng 
chí đã góp phần làm sáng tỏ nhiều 
vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm 
xác định và hoàn chỉnh đường lối 
cách mạng XHCN ở nước ta. 
Đường lối ấy thể hiện những tư 
tưởng lớn của đồng chí về giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 
CNXH, kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thời đại; về 
nắm vững chuyên chính vô sản và 

phát huy quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động; về tiến hành 
đồng thời 3 cuộc cách mạng, trong 
đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là 
then chốt, coi công nghiệp hóa là 
nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ 
quá độ; về nền văn hóa mới và con 
người mới XHCN; về cơ chế Đảng 
lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quản lý… 

Là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, 
một tư duy sáng tạo lớn của cách 
mạng Việt Nam, nhiều vấn đề đã 
được đồng chí Lê Duẩn làm sáng tỏ 
về mặt lý luận, được thực tiễn kiểm 
nghiệm là đúng đắn và sáng tạo. 
Đồng chí để lại cho chúng ta hàng 
loạt những tác phẩm lý luận có giá 
trị, tiêu biểu như: Đề cương cách 
mạng miền Nam, Thư vào Nam, 
Cách mạng XHCN, Dưới lá cờ vẻ 
vang của Đảng… 

Công lao, cống hiến của đồng 
chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam, đặc biệt những tư 
tưởng sáng tạo của đồng chí về lý 
luận và đường lối cách mạng trong 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, đã nâng trình độ tư duy lý 
luận của Đảng ta, dân tộc ta lên một 
tầm cao mới, góp phần làm phong 
phú kho tàng lý luận của cách mạng 
thế giới. 

3. Đồng chí Lê Duẩn, tấm 
gương người chiến sĩ cộng sản kiên 
cường, suốt đời phấn đấu vì lý 
tưởng cao đẹp của dân tộc; người 
chiến sĩ quốc tế trong sáng 

Lịch sử nước ta mãi mãi khẳng 
định công lao to lớn và cống hiến 
xuất sắc của đồng chí Lê Duẩn. 
Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên 



cường và phong phú của đồng chí 
là tấm gương đối với cán bộ, đảng 
viên và nhân dân ta, đó là lòng trung 
thành vô hạn đối với lợi ích tối cao 
của Tổ quốc và nhân dân, với lý 
tưởng cộng sản cao cả. Phẩm chất 
cao quý của đồng chí được thể hiện 
ở tinh thần cách mạng tiến công 
không ngừng. Bất chấp mọi thử 
thách của nhà tù đế quốc, của cuộc 
sống gian khổ kéo dài ở các chiến 
khu, cũng như những năm tháng 
hoạt động trong vùng địch tạm kiểm 
soát, đồng chí luôn luôn nêu cao 
nghị lực phi thường, sẵn sàng hi 
sinh tính mạng của mình vì độc lập, 
tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc 
của nhân dân. Ngay trong những 
năm tháng bị tù đày, xiềng xích, 
trong những lúc cách mạng gặp 
muôn vàn khó khăn, đồng chí vẫn 
giữ vững chí khí cách mạng, kiên 
quyết đấu tranh tìm mọi cách để 
đưa phong trào cách mạng tiến lên. 
Đồng chí sống trung thực và giản dị, 
luôn luôn gần gũi đồng bào, với tình 
thương yêu tha thiết và chân thành 
đối với mọi người, quan tâm đến ý 
kiến và nguyện vọng của nhân dân. 
Với đồng chí, bạn bè, đồng chí Lê 
Duẩn luôn son sắt thủy chung và 
được tin yêu, kính trọng. Đồng chí 

đặc biệt coi trọng việc tổng kết kinh 
nghiệm của quần chúng và xuất 
phát từ những kinh nghiệm quý báu 
đó mà đề ra chủ trương, chính 
sách. 

Đồng chí Lê Duẩn vừa là một 
nhà yêu nước lớn, vừa là một người 
quốc tế chủ nghĩa trong sáng, suốt 
đời noi gương Bác Hồ, chăm lo, góp 
phần củng cố và tăng cường đoàn 
kết quốc tế giữa các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới trong 
cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Đi theo con đường 
của Lê-nin vĩ đại, con đường Cách 
mạng Tháng Mười, đồng chí luôn 
luôn quan tâm vun đắp và tăng 
cường tình hữu nghị với các nước 
trong phe XHCN trước đây, các 
nước và nhân dân yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới, đặc biệt giữa Việt 
Nam với Lào và Cam-pu-chia. Đồng 
chí thường xuyên chú ý nghiên cứu 
kinh nghiệm cách mạng quốc tế và 
theo dõi những diễn biến của tình 
hình thế giới để lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam.  

Trích Đề cương tuyên truyền 
Ban Tuyên giáo Trung ương

_____________________________ 

heo lời căn dặn của Tổng Bí 
thư Lê Duẩn, chính quyền, 
nhân dân huyện Triệu Phong 

nói chung và xã Triệu Thành nói 
riêng đã nỗ lực không ngừng trong 

phát triển kinh tế - xã hội để xây 
dựng quê hương ngày càng đi lên. 

Năm 1976, khi về thăm quê ở 
làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, 
thấy người dân đang luộc khoai mì 
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(sắn) đón Tết, Tổng Bí thư Lê Duẩn 
nói: "Mồng 1 Tết mà tôi đến thăm 
nhà nào cũng thấy luộc sắn. Bà con 
ta còn nghèo quá! Trong đời hoạt 
động cách mạng, tôi đã chịu nghèo 
khổ nhưng bây giờ đất nước đã 
được thống nhất, phải lo làm sao để 
cho dân giàu lên. Phấn đấu để đồng 
bào ta, các ông bà già, trẻ con mỗi 
bữa có một quả trứng, một cốc sữa 
mà rất khó”. Theo lời căn dặn của 
Tổng Bí thư Lê Duẩn, chính quyền, 
nhân dân huyện Triệu Phong nói 
chung và xã Triệu Thành nói riêng 
đã nỗ lực không ngừng trong phát 
triển kinh tế - xã hội để xây dựng 
quê hương ngày càng đi lên. 

 

Sau hơn 40 năm, quê hương 
Tổng Bí thư Lê Duẩn hôm nay đã có 
nhiều đổi thay, những căn nhà cao 
tầng mọc lên san sát, trường học, 
trạm y tế...được xây dựng khang 
trang, đời sống của nhân dân đã 
được nâng lên rõ rệt. 

Ông Trần Thế Nhân, Chủ tịch 
UBND xã Triệu Thành cho biết: 
Năm 2015 xã đã đạt 19/19 tiêu chí 
về xây dựng nông thôn mới và là xã 
đầu tiên của huyện Triệu Phong 
hoàn thành chương trình này. Nhờ 
đó, đến nay xã Triệu Thành đã đạt 
được những kết quả quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã hội, an 
sinh xã hội được đảm bảo, an ninh 

chính trị ổn định, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững và tăng cường, 
đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân ngày một nâng cao. 

Chỉ tính riêng năm 2016, giá trị 
sản xuất các ngành trong năm ước 
đạt hơn 75,3 tỷ đồng, tăng 14,82% 
so với năm 2015. Trong đó, giá trị 
sản xuất thương mại - dịch vụ 
chiếm tỷ trọng cao với 50,5 tỷ đồng. 
Thu nhập bình quân đầu người ước 
đạt 30 triệu đồng/người/năm. Các 
chương trình xóa đói giảm nghèo, 
đảm bảo an sinh xã hội đã tạo điều 
kiện cho các hộ nghèo có cơ hội 
phát triển sản xuất, nâng cao đời 
sống, vươn thoát nghèo bền vững. 
Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã 
giảm từ 2-3%; năm 2011 xã có 147 
hộ nghèo, chiếm 16,7%; đến năm 
2016 giảm còn 51 hộ, chiếm 4,9%. 

Xã Triệu Thành phấn đấu năm 
2017, giá trị sản xuất các ngành 
tăng từ 14-15%, thu nhập bình quân 
đầu người khoảng 35 triệu 
đồng/người/năm… Từ đó, hình 
thành mô hình nông thôn có nền 
kinh tế phát triển khá toàn diện, cơ 
cấu lao động, ngành nghề hợp lý; 
phát triển sản xuất nông nghiệp gắn 
với đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ; cải 
tạo, nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ 
tầng; cải thiện chất lượng cuộc sống 
của người dân... 

Thế hệ trẻ ở Triệu Thành ngày 
nay không ngừng học tập, xứng 
đáng với quê hương Tổng Bí thư Lê 
Duẩn. Anh Nguyễn Hữu Cân, một 
cán bộ trẻ đang công tác tại UBND 
xã Triệu Thành cho biết: Anh tự hào 
được sinh ra trên quê hương Tổng 
Bí thư Lê Duẩn, và luôn cố gắng 
học tập theo những lời căn dặn tâm 



huyết của Tổng Bí thư Lê Duẩn khi 
về thăm quê đó là: Cần phải tự lực 
phấn đấu để vươn lên; làm việc gì 
cũng phải xác định mình là người 
đại diện cho Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. Góp phần cống hiến sức 
trẻ xây dựng quê hương, để đưa 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật được 
ứng dụng rộng rãi, tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế, giáo 
dục, y tế. 

Xã Triệu Thành trong những 
ngày này đang diễn ra nhiều hoạt 

động sôi nổi nhân Kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 
(7/4/1907-7/4/2017)và 42 năm ngày 
giải phóng miền Nam thống nhất đất 
nước. Đặc biệt, nhiều ngày qua, ở 
làng Hậu Kiên, nơi có nhà Lưu niệm 
và là nơi sinh của đồng chí Tổng Bí 
thư Lê Duẩn, đang diễn ra các hội 
thi văn nghệ, giải bóng đá và đua 
thuyền thu hút đông đảo nhân dân 
trên địa bàn tham gia./. 

Trần Tĩnh / Tạp chí Tuyên giáo 

_____________________________ 

ân trí Lễ kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê 
Duẩn (7/4/1907-7/4/2017), sẽ 

diễn ra với nhiều hoạt động như lễ 
mít tinh, dâng hương, dâng hoa tại 
Khu lưu niệm Tổng Bí thư, thi tìm 
hiểu thân thế, sự nghiệp của ông và 
thi sáng tác VHNT…  

Chiều 30/3, tại cuộc họp báo 
tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và các 
ngày lễ lớn trong năm 2017, do 
UBND tỉnh và Sở Thông tin–Truyền 
thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Quảng Trị tổ chức, bà Hồ Thị 
Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo 
tỉnh Quảng Trị cho biết, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng sẽ vào dự Lễ kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí 
thư sắp tới. 

Tại cuộc họp báo, bà Hồ Thị 
Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội; Sở 
VH-TT&DL thông báo, các nội dung, 
công tác chuẩn bị các ngày lễ lớn 
năm 2017. 

 

Cán bộ, chiến sĩ ngành công an dâng 
hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư 

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ 
diễn ra với nhiều hoạt động chính 
như: lễ mít tinh, dâng hương tại Khu 
lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (tại 
làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, 
huyện Triệu Phong) vào ngày 6/4; 
Lễ dâng hoa tại Công viên Lê Duẩn 
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(TP Đông Hà); Lễ kỷ niệm và 
chương trình nghệ thuật đặc biệt, tổ 
chức vào sáng ngày 7/4, tại Trung 
tâm Văn hóa tỉnh cùng một số hoạt 
động kỷ niệm khác. 

 

Tượng đài Tổng Bí thư được chỉnh 
trang sạch đẹp 

Bà Hồ Thị Thu Hằng nhấn 
mạnh, đây là các sự kiện quan 
trọng, là dịp toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ôn lại công lao của Tổng 
Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng 
Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của 
đất nước, giáo dục tuyên truyền cho 
thế hệ trẻ về lòng yêu nước, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, tinh 
thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí 
tự cường của dân tộc, quê hương. 
Bên cạnh đó, củng cố, tăng cường 
niềm tin của nhân dân và sự lãnh 
đạo của Đảng và toàn quân, toàn 
dân phấn đấu thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII. 

Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó 
giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, thể 
thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho 
biết: Năm 2017 diễn ra nhiều sự 
kiện lớn, trong đó có 3 sự kiện 
chính trị quan trọng nhất là Kỷ niệm 
110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê 
Duẩn, 45 năm giải phóng Quảng Trị 

và 42 năm giải phóng miền Nam, 70 
năm ngày thương binh liệt sĩ. 

 

Băng rôn tuyên truyền được treo dọc 
đường phố 

Hiện công tác chuẩn bị cho lễ 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng 
bí thư được tiến hành khẩn trương, 
chu đáo. Sở đã phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức công tác 
tuyên truyền, cổ động, tập trung vào 
các địa điểm tổ chức lễ, chỉnh trang, 
sơn sửa, vệ sinh môi trường, bổ 
sung tư liệu, chỉnh trang tượng 
đài… 

Đối với việc tổ chức kỷ niệm 45 
năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 
(1972-2017); 42 năm ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước sẽ được tổ chức từ 
ngày 1/4/2017 đến 1/5/2017 tại 
nhiều địa điểm như: Khu di tích 
quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền 
Lương-Bến Hải; thành phố Đông 
Hà; thị xã Quảng Trị. Bao gồm các 
hoạt động chính: tổ chức các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền (cao 
điểm từ ngày 1/4/2017 đến 
1/5/2017); Hội chợ Thương mại và 
quảng bá du lịch Quảng Trị (thời 
gian từ 25/4/2017-1/5/2017); Lễ 
thượng cờ, đua thuyền “Thống nhất 
non sông” (ngày 30/4/2017). 

Đăng Đức / 
http://dantri.com.vn



hân kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn 
(7/4/1907-7/4/2017), chúng 

ta cùng ôn lại tiểu sử một nhà cách 
mạng Việt Nam ưu tú, một người 
học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, và cùng điểm lại những 
con đường được vinh dự mang tên 
“Lê Duẩn” trên địa bàn tỉnh nhà.  

Vài nét tiểu sử 

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê 
Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 tại 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, 
xuất thân từ một gia đình lao động 
có truyền thống yêu nước. Sớm 
giác ngộ, đi theo con đường cách 
mạng vô sản, ông trở thành một 
trong những đảng viên lớp đầu tiên 
của Đảng Cộng sản Đông Dương 
năm 1930. 

Năm 1931, Lê Duẩn là Ủy viên 
Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ, bị 
thực dân Pháp bắt giam ở các nhà 
lao Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo. Đến 
tháng 10/1936, trước phong trào 
đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân 
ta, Pháp buộc phải trả tự do cho 
ông và nhiều chiến sĩ cách mạng 
khác. Năm 1937, Lê Duẩn được cử 
giữ chức Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. 
Năm 1939, ông được cử vào 
BTVTW Đảng, chủ trì Hội nghị lần 6 
BCHTW, thành lập Mặt trận Phản 
đế Đông Dương, chuyển hướng 
đấu tranh cách mạng sang thời kỳ 
mới. Năm 1940, Lê Duẩn lại bị địch 
bắt, đày đi Côn Đảo lần hai. Cách 
mạng Tháng 8 thành công, ông 
được đón về đất liền. 

 

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986). 

Trong giai đoạn 1946-1954, với 
cương vị Bí thư Xứ ủy, rồi Bí thư 
TW Cục miền Nam, Lê Duẩn đã 
lãnh đạo Đảng bộ miền Nam tổ 
chức kháng chiến ở Nam Bộ. Hiệp 
định Genève được ký kết, Lê Duẩn 
ở lại miền Nam để lãnh đạo, củng 
cố các cơ sở cách mạng, chuẩn bị 
cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu 
nước. Tháng 9/1960, ông được bầu 
vào BCHTW và Bộ Chính trị, đảm 
nhận trọng trách Bí thư thứ nhất 
BCHTW Đảng. Suốt 15 năm ở 
cương vị này, trong hoàn cảnh 
nhiều khó khăn, thử thách, đồng chí 
Lê Duẩn đã cùng Bộ Chính trị và 
BCHTW Đảng lãnh đạo nhân dân, 
các lực lượng vũ trang cả nước 
đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất 
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Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Tại Đại hội Đảng V (1982), Lê 
Duẩn được bầu giữ chức Tổng Bí 
thư BCHTW Đảng. Ông còn là đại 
biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa 
VII. Ông mất tại Hà Nội ngày 
10/7/1986. Đồng chí Lê Duẩn được 
Đảng và Nhà nước tặng Huân 
chương Sao Vàng, được Ủy ban 
giải thưởng quốc tế Lê-nin tặng giải 
thưởng “Vì sự nghiệp củng cố hòa 
bình giữa các dân tộc”. 

Một kỷ niệm với Bình Thuận 

Tháng 6/1947, Tổng Bí thư Lê 
Duẩn - khi đó là Bí thư TW Cục - 
trên đường vào Nam Bộ trực tiếp 
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp đã dừng chân nghỉ 
hơn một tháng tại làng ven biển La 
Gàn, xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong, Bình Thuận để phục hồi sức 
khỏe sau những ngày lênh đênh 
trên biển. 

Theo sách Truyền thống đấu 
tranh của nhân dân và Đảng bộ 
Bình Thạnh, các cán bộ cách mạng 
của địa phương lúc đó đã giao 
nhiệm vụ cho gia đình vợ chồng bà 
Phạm Thị Nhường và ông Huỳnh 
Tiến, một gia đình cách mạng trung 
kiên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 
và bảo vệ đồng chí Lê Duẩn.  

Ngày nay, một bia tưởng niệm 
đồng chí Lê Duẩn đã được lập tại 
Tuy Phong, Bình Thuận như ghi dấu 
về một kỷ niệm giữa ông với mảnh 
đất cuối dải miền Trung này.  

Những con đường mang tên 
ông 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
có một số con đường được đặt tên 

“Lê Duẩn” ở các địa phương. Ngay 
tại khu vực trung tâm thị trấn Liên 
Hương - trung tâm của huyện Tuy 
Phong, con đường Lê Duẩn nằm 
nối hai trục đường chính của đô thị 
là đường 17/4 và đường Võ Thị 
Sáu. Năm 2006, tại thị trấn Thuận 
Nam, huyện Hàm Thuận Nam, con 
đường từ cổng sau Trường THPT 
Hàm Thuận Nam đến trụ sở UBND 
xã Tân Lập (cũ) có kích thước dài 
1.230 m x rộng 9 m được đặt tên 
đồng chí Lê Duẩn. Cũng trong năm 
này, đường ĐT.710 qua thị trấn Tân 
Minh, huyện Hàm Tân - đoạn từ QL 
1A đến giáp xã Tân Phúc có chiều 
dài 2.000 m, rộng 8 m cũng được 
vinh dự mang tên ông. 

 

Một góc đường Lê Duẩn (TP. Phan 
Thiết) trong giai đoạn hoàn thành thi 
công.  

Tại thành phố biển Phan Thiết, 
dự án đường Lê Duẩn (đoạn từ 
đường Trường Chinh đến Ga Phan 
Thiết cũ) đang trong giai đoạn gấp 
rút hoàn thành. Đoạn đường này có 
điểm đầu giao QL 1A tại Km 
1.705+230 và điểm cuối ở vị trí Ga 
Phan Thiết cũ giao đường Lê Hồng 
Phong, với chiều dài tuyến là 1.870 
m. Đường có quy mô mặt cắt rộng 
đến 49 m, trong đó có 2 làn xe cơ 
giới (10,5 m/làn), 2 làn xe thô sơ (5 
m/làn), 2 bên vỉa hè rộng 6 m/bên 



và giải phân cách giữa 4 m. Tuyến 
đường này là công trình trọng điểm, 
có ý nghĩa quan trọng của thành 
phố, được kỳ vọng sẽ giải quyết 
được những lợi ích về mỹ quan đô 
thị, đáp ứng nhu cầu giao thông đi 

lại của nhân dân, và là cửa ngõ của 
TP. Phan Thiết đón chào khách du 
lịch từ Ga Phan Thiết vào nội ô. 

Phúc Thịnh / Báo Bình Thuận

_____________________________ 

hà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật phối hợp với 
Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Viện Hồ Chí Minh và các 
lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã 
tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn 
sách Lê Duẩn - một tư duy sáng 
tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất 
của cách mạng Việt Nam. 

 

Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Việt Nam 
Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã 
Việt Nam), ngày 14/2/1967. Ảnh: Tư 
liệu TTXVN  

Cuốn sách gồm các bài viết 
mới của các đồng chí cán bộ lãnh 
đạo, quản lý của Đảng và Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc, lực 

lượng vũ trang qua các thời kỳ, 
các nhà khoa học, cán bộ nghiên 
cứu lý luận chính trị, các đồng chí 
từng có thời gian dài được làm 
việc với Tổng Bí thư Lê Duẩn...; 
và một số bài viết, tác phẩm được 
tuyển chọn trong các sách đã 
xuất bản.  

Nội dung cuốn sách tập trung 
làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận 
và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí 
Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo 
thực hiện sự nghiệp cách mạng 
giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc cũng như xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Đánh giá những cống 
hiến trong suốt cuộc đời cách 
mạng gần 60 năm, trong đó có 
gần 26 năm liên tục trên cương vị 
Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng của đồng chí Lê Duẩn, các 
tác giả đã khẳng định nhiều tư 
tưởng lớn mà đồng chí Lê Duẩn 
luôn trăn trở suy nghĩ, như: Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
Nhân dân làm chủ; làm chủ tập 

N 



thể; xây dựng Đảng cầm quyền; 
xây dựng văn hóa và con người 
Việt Nam... đến nay vẫn còn 
nguyên giá trị. 

Ngay trong Lời tựa của cuốn 
sách do Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng viết đã nhấn mạnh: Từ 
đam mê lý luận, tổng kết thực 
tiễn, luôn suy nghĩ, tìm tòi những 
vấn đề mới từ cuộc sống đặt ra, 
nắm vững bản chất cách mạng 
và khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đồng chí Lê Duẩn trở thành nhà 
lý luận xuất sắc, một tư duy sáng 
tạo lớn của cách mạng Việt Nam. 
Đồng chí đã nêu một tấm gương 
sáng về người chiến sĩ cộng sản 
kiên cường, suốt đời phấn đấu vì 
lý tưởng cao đẹp của dân tộc; về 
tình thương yêu, đoàn kết đồng 
chí, đồng bào; về cuộc sống trong 
sạch, khiêm tốn, giản dị, nhân 
hậu, gắn bó máu thịt với dân.  

Bố cục cuốn sách gồm ba 
phần chính: Phần thứ nhất: 
Những cống hiến to lớn của đồng 
chí Lê Duẩn đối với Đảng và dân 
tộc giới thiệu các bài viết ca ngợi 
tài lãnh đạo kiệt xuất, tư duy lý 
luận chiến lược của đồng chí Lê 
Duẩn trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước. 
Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu 
sắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn gồm 
những bài viết thể hiện tình cảm 
chân thành, thiêng liêng mà các 
đồng chí, đồng nghiệp, thế hệ đi 

sau viết về vị Tổng Bí thư đáng 
kính. Phần thứ ba: Tư tưởng, 
quan điểm cơ bản của đồng chí 
Lê Duẩn qua một số tác phẩm 
tiêu biểu. Lược trích một số tác 
phẩm tiêu biểu của đồng chí Lê 
Duẩn như: “Đề cương cách mạng 
miền Nam", "Về chiến tranh nhân 
dân", "Thư vào Nam", “Cách 
mạng là sự nghiệp của quần 
chúng”, "Dưới lá cờ vẻ vang của 
Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ 
nghĩa xã hội, tiến lên giành 
những thắng lợi mới"…  

"Cuốn sách Lê Duẩn - một tư 
duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo 
kiệt xuất của cách mạng Việt 
Nam" là một tài liệu quý giúp bạn 
đọc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn 
về quá trình đấu tranh cách mạng 
của Nhân dân ta, về sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đảng ta; từ đó rút 
ra những bài học kinh nghiệm 
thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 
hội nhập quốc tế hôm nay. Việc 
nghiên cứu và vận dụng đúng các 
tư tưởng của Tổng Bí thư Lê 
Duẩn trong tình hình thực tế hiện 
nay sẽ góp phần xây dựng Đảng 
ta ngày càng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng; 
xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của Nhân dân, do Nhân 
dân, vì Nhân dân. 

TTXVN / Tin Tức 

 
 


