
BE CIXONG TUYEN TRUYEN KY NIM 
110 NAM NGAY SINH BONG CH! LE B15'C THQ 

(10/10/1911  - 10/10/2021) 

i. iuiAi LUC TIEU S1 VA QUA TRNH HOiT BONG CACH MANG 
CUA BONG CHI LE BIYC THQ 

Dng chI Lé Düc Th9, ten chInh là Phan DInh Khãi sinh ngày 
10/10/19 1 1 tai  xä Djch L, huyn M Lc, tinh Nam Djnh, nay là xã Nam Van, 
thành ph Nam Djnh, tinh Nam Djnh. 

Dng chI hott cling cách mtng tü nãm 1926, tham gia phong trào bài 
khóa và l truy diu nhà chI s5 yêu nuic Phan Chu Trinh. Näm 1928, hoat 
dng trong H9c sinh Hi, duói sir Iãnh dio cña Tinh Dàng b Hi Vit Nam 
Cách ming Thanh niên Narn Dnh. 

Tháng 10/1929, Dng chI dugc kêt nip vào Dông Duang Cong san 
Dãng, lam BI thu chi b h9c sinh và phii trách cong tác thanh niên h9c sinh. 
Tháng 11/1930, bj thirc dan Pháp bt, kát an 10 nãm tü kh sai, dày ra Con 
Dào, duçc cp üy chi b nhà tü Con Dào cir lam Bi thu chi b và Thu'ing vii 
chi Uy nhà tü. 

Nãm 1936 - 1939, Dng chi ra tü và du'cic giao phi trách cong tác báo 
chI cong khai cüa dàng b và xây dirng co so' bI mt cüa Dáng o' Nam Djnh. 

Tr nàm 1939 - 1944, Dng chI bj djch bat và kt an tü 5 näm tii các 
nhà tü Ha Ni, Son La và Hôa Binh. Tháng 9/1944, ra tü duçic Trung txcing 
Dáng giao phi,i trách cOng tác khu an toàn cüa Trung uong, cOng tác t cho'c 
và hutn luyn can b. 

Tháng 10/1944, Dng chI duçic chi djnh là Oy viên Trung uong Bang và 
trirc tip phii trách Xo' üy BaC KST; Dng chI di,r hi nghj mo' rng Ban Thuo'ng 
vçi Trung uong Dàng dêrn 09/3/1945 d ra chñ truong mo'i phát dng cao trào 
cách mng di to'i CUC Tng kho'i nghia. 

Tháng 8/1945, tai Hi nghj can b toàn quc cüa Bang a Tan Trào, Bong 
chf duc cir vào Ban Thuo'ng v11 Trung rn:mg Bang. Sau Cách mng Tháng Tam 
näm 1945, phii trách cOng tác to chüc cüa Bang. Tháng 12/1946, dr Hi nghj 
Ban Thu&ng vi Trung uang Dáng quyt djnh toàn quc kháng chin. 

Nàm 1948, thay rnt Trung uong Bang tham gia Doàn dui biêu Bang và 
ChInh pho' vào min Nam cong tác. Närn 1949, lam Phó BI thu Xü üy Narn B. 

Nàm 1951, ti Dti hi ian thur II cüa Bang, Bong chI du'qc bâu vào Ban 
Chap hành Trung uong, lam Phó Bj thu Trung uong Cuc mien Nam. Tü näm 
1949 - 1954, lam Truo'ng ban T chüc Trung uong Cic min Nam. 
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Näm 1955, Dng chI tp kt ra Bc, lam Trithng ban Thng nhât Trung 
uoTlg. Cui nãm 1955 duçc b sung vào B ChInh trj phii trách cong tác si'ra sai 
trong cutc vn dng cái cách rung dAt và chinh dn t chüc. 

Cui nàm 1956, BOng chI lam Tnthng ban TO chüc Trung uong; ti1r tháng 
11/1956 dn näm 1961 kiêm Giám dc Trumg Nguyn Ai Quc Trung uong. 

Näm 1960, tai  Dti hi ln thu III cña Bang, dông chI du?c bu vào Ban 
Chap hành Trung uong Bang, Bô ChInh trj và Ban BI thu, lam Trumg ban To 
chüc Trung uoTlg Bang. Nãm 1966, kiém Hiu trithng Tri.thng Nguyn Ai Quc 
Trung uo'ng. Nàm 1967, dugc cir vào Quân üy Trung uo'ng. 

Sau cuc Tong tiên cOng Tét Mu Than näm 1968, dng chI duqc Bô 
ChInh trj c1r vào mien Nam lam Phó BI thu Trung rnmg Ciic min Nam. Dn 
tháng 5/1968, dugc B ChInh trj gçi ra min Bäc, giao nhim vi phii trách cOng 
tác dAu tranh ngoi giao, lam c vn dc bit cüa Doàn dti biu Chinh phii Vit 
Nam Dan chü Ctng hôa tai  Hi nghj Paris bàn v 1p lti hôa bInh a Vit Nam 
và tr1rc tip dam phán v&i dui din ci:ia ChInh phñ M trong các cuc nói chuyn 
riêng giãi quyt hôa bInh ye vn dé Vit Nam. Sau Hip djnh Paris v Vit Nam 
(1973), dng chI du?c  cü lam Trithng ban min Nam cüa Trung uang. 

TruOc thai ci chin luqc vi.'xa duçrc ma ra, cui tháng 3/1975, Bng chI 
vào chin trithng trrc tip cüng Trung ung Ciic và Bô Chi huy Quân giài 
phóng min Nam lành dao,  chi huy Chin djch H ChI Minh giành toàn th.ng. 

Sau khi min Nam dugc hoàn toàn giái phóng, dAt nuc tMng nht 
(30/4/1975), Dng chI dugc phân cOng lam Phó ban dai  din cña Bang và Chinh 
phü a min Nam. 

Tháng 12/1976, t?i  Dai hi ln thu IV cüa Bang, Dng chI tiép tiic duçic 
bu vào Ban Chp hành Trung uong Bang, B ChInh trj, Ban BI thu và lam 
Truâng Ban T chuc Trung uang. 

Giüa näm 1977 dn tháng 1/1979, Dng chI dugc B ChInh trj phân cong 
phii trách cOng tác dic bit. 

Nàm 1980, dng chI dugc cir lam BI thu Thu&ng trirc và phi trách cOng 
tác t chuc; tháng 10/1980 kiêm Hiu truang Truô'ig Chinh trj dtc bit. 

Tai Dii hôi 1n thu V cüa Dàng (3/1982), Dng chI duçic bu li vào Ban 
Chtp hành Trung uang Dàng, Bô ChInh trj, Ban BI thu và lam BI thu Thuang 
trrc, phu trách cOng tác tu tithng, ni chinh, ngoi giao. Näm 1983, duçc chi 
dinh lam Phó Chñ tjch Uy ban Quc phông cüa Bang. 

Nàm 1986, dng chI lam Truang Tiêu ban nhân sx Dii hi lan thu VI cña 
Bang và tai  Di hi (tháng 12-1986), Dng chI duqc cu lam C van Ban Chap 
hành Trung uo'ng Bang. 
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Vfii 64 nãm hoit dng cách m1ng lien tiic, dng chI Lé Dtrc Th9 dã 
dern tam sirc, tài náng và trI tu cüa mInh cng hin cho sir nghip cách mng 
ye yang cüa Dáng và nhân dan ta, là mt trong nhüng hçc trô xut sac cña 
Chü tjch H Chj Minh vi dti. Ten tui và si,r nghip cña Dng chI gn lin vôi 
nhüng giai don cüa cách ming Vit Nam, gän lin vâi nhüng thành qua cách 
mng vi dai  cña dan tc, là int trong nh€ng dng chI lãnh dao  có nhiu cng 
hin lifn cho sir nghip each mng, d lii cho dng bào, dng chi nhQ'ng tinh 
cam vô cüng qu men. Dàng và Nhà nrn9c ta d trao tang Dng chi Huân 
chirong Sao yang và nhiu Huân chumg cao qu khác; Dàng và Nhà nuc 
Lien Xô ttng Huân chuong Cách mng Tháng Mu'ñ; Dãng và Nhà nuôc 
Campuchia tang Huân chuong Angco. 

II. BONG GOP QUAN TRQNG CUA BONG CH LE U'c THQ 
vOi SI)' NGHIP CACH MNG CUA BANG vA DAN TQC 

1. Bong chi' Lé uk Tb9, Ióp ding viên thu tiên cia Ding, gthu 
nhit huyEt vâ bin Iinh cich ming, gop pbin quan tr9ng vio thinh cOng 
cia cu5c Cich ming Thing Tim (1945) 

Dng chI Lé Dirc Th sinh ra trong mt gia dInh nho giáo, i vüng dt 
có truyn thng yêu nuóc, hiu h9c; 14 tui len thành ph Nam Djnh h9c tp, 
day là trung tam cong nghip dt ion nht Dông Duong thOi by giO, mt 
trong nhüng cai nôi cüa giai cp cong nhân Vit Nam, noi phong trào yêu 
nithc và each mng phát trin rt rntnh. Lê DOc Th9 dã hôa mInh vào các 
hot dng cüa h9c sinh, hang hái tham gia phong trào biu tInh, bài khóa du 
tranh dôi thirc dan Pháp tha nhà yêu nuOc Phan Chu Trinh. Näm 15 tuôi, tiêp 
xüc vOi tu tuOng yêu nuó'c do các hi viên cüa t chiirc Hi Vit Nam Cách 
ming Thanh niên truyn bá, duçc giác ng l tuOrng cách mng, Dng chI dã 
tIch circ tham gia các hott dng trong h9c sinh. 17 tui, &ng chi dã dOng 
trong di ngü Hi Vit Nam Cách mtng Thanh niên. Duçic du tranh và rèn 
luyn trong t chOc cách mng, Dng chI dã dern nhit huyt cña tui tré diu 
tranh chng áp bOc, bóc lt cüa thirc dan, phong kin và vinh dçr dugc kt np 
vào Dông Disong cong san Dâng (tháng 10/1929) khi mOi 28 tui, thuc lOp 
dàng viên cong  san du tiên cüa Dáng ta. 

Ngày 7/11/1930, Dng chI b thrc dan Pháp bt giam, tra tan dã man và 
ngày 27/01/193 1, bj tôa an thirc dan kt an tü kh sai chung than. Dng chI dã 
kiên quyt du tranh, cMng an, buc Tôa Thung thm thirc dan phãi giãm 
mOe an xung 10 nàm kh sai và dày ra nhà tO Con Dão, nai dugc coi là dja 
ngi1c trn gian, tai  day Dng chI duçc tin nhirn cO vào Ban ThuOng vi chi 
Oy nhà tO và BI thu chi b. Nàm 1936, truOc sOc du tranh mnh me cOa 
Nhân dan ta và phong trào BInh dan 0 Pháp, b9n thirc dan 0 Dông Duong 
phài trâ tir do cho mt s tO chInh tn, trong do có dng chI Lê DOe Th9. Dng 
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chI tri laj  quê huong Nam Djnh, tip tiic hoat  dng cách mtng, gay dirng mt 
s Co sâ bI mt cüa Dàng i Nam Djnh, xay dirng dai  1 phát hành sách báo d 
tuyên truyn sách báo cüa Dâng, tuyên truyn chi nghia Mac - Lê nm; cüng 
tp th ctp üy Nam Djnh lãnh dao  phong trào du tranh cüa Nhân dan theo 
hizrng dôi dan sinh, dan chü. 

Näm 1939, bit rô dng chI Lê Düc Th9 là mt trong nhting can b lãnh 
dao chü ch6t phong trào cách mng i Nam Djnh, thirc dan Pháp cho mt thám 
theo dôi, khám xét, bt Dng chI và khép ti "phn t1r nguy him cho an ninh" 
vào tháng 9/1939, kt an 5 11am tü, lu'u dày tai  các nhà tü Hôa Lô - Ha Ni và 
Son La, Hôa BInh, trong lao tii dc ác cüa b911 thirc dan, bj djch tra tn dA man, 
dng chI vn luôn luôn nêu cao khI tit cüa ngithi cong san, kiên cuông, bt 
khut, dung cam du tranh lam tht bai  mi am mini cüa djch, bin nba tü thành 
trixng h9c each mng, thành nth dào tao  can b cüa Dâng, thumg xuyên t 
chüc hçc tp chInh tn, l lun cách mng, dng viên ban  tu gitt v&ng tinh thn 
chin du. Dng chI nói "Ngu'ô'i cách mgng Mt kj) ó' dâu, trong hoàn cánh nào 
cüng phái chám lo vic hQc tp d nâng cao trinh dç5, cng hièn du'crc nhiu hcin 
cho phong trào ". Trong thôi k' hoat dng bI met, dng chI dã 3 ln bj djch bt, 
hai 1n bj kt an, nhrng näm liru dày, kh sai khc nghit trong nhà tü da tôi 
luyn trong Dng chI Lê Düc Thç chI cách mng bt khut và lông kiên trung 
vâi Dàng, vâi T quc và Nhãn dan. 

Näm 1944, h& han  tñ, Ding chI duçic Dáng phân cong ye hoat dng a 
An toàn khu (ATK) cüa Trung uong, ph%1 trách cong tác dam bâo bI m.t, an 
toàn cho ATK. Dng chI cia có mt s dóng gop tai  Hi nghj mi rng Ban 
Thuang v11 Trung hong Dáng dêm 09/3/1945 d ra chü tribang phát dng cao 
trào each mng di tói Tng khâi nghTa giành thing lvi. Tháng 8/1945, Hi 
nghj toàn quéc cüa Dàng hçp Tan Trào (Son Duong, Tuyên Quang) quyt 
djnh phát dng Tng khâi nghia giành chInh quyn trong Ca nuàc trizac khi 
quail dng minh vào Dông Duong, tai  Hi nghj Dng chI duçic cir vào 
Thurng viii Trung uong Dâng, trrc tip tham gia cüng tp th Ban Chap hành 
Trung uong, dirng du là Chü tjch H ChI Minh, phát dng và länh dao  cuc 
Tng khai nghia Tháng Tam nàm 1945 giành thng lçii; xóa bO ách áp büc, 
bóc lt cüa ch d phong kin, th%rc dan; l.p nênnhà nithc Vit Nam dan chü 
cong hOa, mô ra k' nguyen mâi trong ljch sü nuâc ta: K nguyen dc 1p dan 
tc và chü nghia xä hi. 

Khi nuâe nhà mai giành duçic dc lip, Dng chI dirge Dàng giao ph 
trách cong tác t chirc Bang; cüng vâi mt s dng chI lânh dao  khác cüa Dáng 
cO cong lan trong vic giüp Trung uong b trI, phát trin lirc lugng Bang, doàn 
th, xây drng, cüng c chInh quyn each mang. Trong nhimg diu kin ht sue 
khó khan, phüc tap,  vita chng thu trong, vita chng gic ngoài, Dng chI cia 
chi dao  t& cong tác bão v chInh quyn, giü vung và phát buy thng igi c1ia 
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each mng, kjp thñ chu.n bj cho dt rnrâc buâc vào cuc kháng chin toàn 
quc ching thirc dan Pháp xâm luçic. 

2. Ding chILe Dác Th9 là mt trong nhfrng dng chIldnh dzo Co cong 
lao Ion trong sy' nghip giOi phóng min Nam, thng nht dL1 nithc và thrc 
hin nghia vi quc tl cao cã cüa Dãng, Nhà nwO'c và Nhân dan 

Näm 1948, dng chI dixçic Cu thay mt Trung rnmg Dàng trong Doàn di 
biu Dâng và ChInh phU vào min Nam trirc tip lãnh dto cuc kháng chin 
cüa nhân dan Nam B. Duçc giao trQng trách Phó BI thu Xir üy Nam BO (nàm 
1949) và sau do lam Tru&ng Ban T chüc Trung uang C%ic min Nam (tir 1949 
- 1954); Dng chI luôn hiu rô vai trO cüa cong tác can b trong sir nghip each 
mng cüa Dâng. Ngay sau khi tii can cü cüa Xir ñy Nam Bô 0' Dng Tháp 
Mu0'i, dng chI Lê Düc Th9 ctâ cüng ThuOrng v11 Xir üy chàm lo Xây dung kin 
toàn b may lãnh dao,  chi  dao  cüa Xü üy, cüng c và thành 1p mâi các ban 
chuyên môn, nhu: Ban T chirc, Ban Dan 4n, Ban Cong 4n, Nông 4n, 
Thanh 4n, Ton giáo, Hoa 4n, Kho me 4n...; cü nhiu can b cüa Xü üy trirc 
tip xung các Khu, Tinh d nm rô tInh hInh và chi dto phong trào; dam bâo 
giü mii lien h trlrrc tip và thông su& v0'i Thu0'ng vii Trung ucmg Dáng và 
Bác H. Sau khi r0'i khOi can ci'r cña Xü üy Nam Bô tü Dng Tháp Muôi 
xung min Tây Nam B, Dng chI chü dng d.t vn d vâi Thu0'ng vi Xü üy 
xay dimg Tru&ng Triz0'ng Chinh, m0' lap hun 1uyn, bi duöTlg, nâng cao trInh 
dO cua can bO Tinh, Khu và là mOt  trong nhng giàng viên chü yu cüa các iap 
hun 1uyn, gop phn xây dirng dOi  ngü can bO Nam BO vüa có trmnh dO l lun 
chinh trj, vüa có thc tin ctu tranh each mng. Nh0' do, các hoat dng chi do 
cüa Dáng có sr thng nht, thông suéit, cht chê, hiu qua, gop phn dua cuOc 
kháng chin cüa Nhân dan Nam BO phát trin, giành duçic nhitng thing lqi ye 
yang, xung dáng vâi danh hiu ye yang "Thành dng T qu6c". 

Sau HOi  nghj Gici-ne-vi 1954, Dng chI Lé Düc Th9 duçic diêu ra min 
Bc cOng tác và dugc b sung vào Bô ChInh tn (cui näm 1955), ducic BO 
ChInh trj phân cong lam Truàng Ban T chuc Trung ung (näm 1956). 

Duói sir chi dao  cüa BO ChInh trj va trirc tip cüa dng chI Lê D0'c ThQ, 
Ban T chüc Trung ucing dâ t chüc thành cOng HOi  nghj toàn quc v cOng 
tác t chuc cüa Dâng. HOi  nghj cia phân tIch san sc tInh hInh cOng tác t 
chüc, xác djnh chuyn huâng cOng tác t chüc và can bO theo yéu cu cách 
mtng: Xây d%rng Chü nghia xä hOi  0' Min Bc, du tranh chng d quic M5, 
giài phóng Min Nam thng nht nuâc nba. Trong bi cành tInh hInh nhim 
viii và yêu c.0 mâi cüa each mng, cñng vâi cac dng chI trong BO ChInh trj 
và tp th Ban Chp hành Trung ucing, dng chI L Düc Th9 cia tp trung süc 
1irc, tn tu vào vic xay dirng, kin toàn bO may lãnh dao  cüa Dàng; xây 
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drng, quân 1 và b trI di ngU can bO länh do cp cao, dáp üng yêu cu, 
nhim viii cách mng a cà hai min Nam - Bic. 

Tai Dii hi III cüa Dãng, Dng chI thay mt Ban Chp hành Trung uong 
Dàng trinh bay Báo cáo v xay drng Dâng và s1ra dM Diu 1 Dãng nàm 1951. 
Báo cáo xây dirng Dáng và Diu 1 Dáng thông qua tui Dai hOi Dâng ln thu III 
(näm 1960) xác djnh nn tang tu tithng cüa Bang là chü nghia Mac - Lenin, 
ghi nhn mt buâc phát trin cüa Dáng ta trong cong tác xây drng Bang. Dng 
chI rt quan tam dn cong tác tng kt thirc tin và nghiên ciru l' lun, nghiên 
thu ljch s1r Dâng. Dc bit, trén cisng vi là Truâng Tiu ban nhân sr (D?i hi 
III dn Dai  hi IV), Dng chI dã có nhiu dóng gop giüp B ChInh trj chun bj 
t& vic bu Ban Chtp hành Trung umg, B ChInh trj, Ban BI thu tai  Dti hi. 

Trên crnng vj là ngithi dung du Ban T chirc Trung ung, dng chI 
Lê Due Th9 luôn nhc nhâ và yêu cu can b lam cong tác t chirc phài di 
sâu tim hiu, nghiên ciru tüng can b thuc trách nhim quân l, hiu rô trInh 
dO, näng hrc, phm chtt dto düc can bO thông qua vic thic hin nhim v1i 

chInh trj cüa Bang và Nhà nuâc, trên cu sâ do tham muu cho lânh dao  cAt 
nh.c, diu dng can bO cho dñng nguôi, dung vic. Dng chI nhc nhâ can bO 
t chuc phái trung thirc, cong tam, khách quan,.không dirge cy quyn thá, 
không ling quyn. Ghi nhn cong lao to lan cüa dng chI Lê Due Th9 di vol 

cOng tác t chuc, Bang ta khng djnh "Trong nhiu näm phi trách cong tác t 
chüc can bO cüa Bang, là 1mb v1rc cong tác rAt khó khän, phuc tap, Dng chI 
dã d 1ti cho chüng ta nhiu bài h9c kinh nghim b Ich di vOi cong cuOc 
di mOi hin nay". 

Näm 1967, dng chI duçrc cu vào Quân üy Trung trang. Sau cuOc  Tng 
tin cong Tt Mu Than 1968, dugc Bô ChInh trj cü vào min Nam lam Phó BI 
thu Trung uong Ciic min Nam. Tir tháng 5/1968, dng chI lam céi vAn dc bit 
cüa Doàn dai  biu ChInh phü Vit Nam Dan chü cong hôa tai HOi nghj Paris, 
trirc tip dam phán vOi M5 v vic chAin dirt chin tranh, 1p lai  hOa bInh 0 
Vit Nam. VOi bàn lTnh cUa mOt  nhà chInh trj già dn, b&ng tài trI, sir khôn 
kheo, linh hot, sang tio trong trng phirong an c11 th& dng chI dâ thrc hin 
phucrng châm kiên trI dAu tranh, giành thAng lçri tüng birOc, tin tOi giành thing 
lgi cu6i cüng. Dng chI là ngi.rOi gOp phAn to iOn vào vic buOc  Hoa  KS'  phâi 
kS' k& Hip djnh Pa-ri, chAm dfrt chin tranh, 1p 1?i  hOa bInh 0 Vit Nam. 

Trên cuong vj là di din cüa BO ChInh trj chi dao cuOc Tng tin công, 
ni dy müa Xuân 1975 và tham gia chi do chin djch H ChI Minh ljch sir, 
dng chI dA gop phAn quan trQng, cüng quân và dan cá nithc thrc hin trQn vçn 
mong uOc cUa Bác H: "Dánh cho MS' cut, dánh cho nglly nhào", giái phóng 
min Nam, tMng nhAt T quc. Di vOi sir nghip each mng quc t, dng chI 

Diu van cüa Ban Chp hành Trung uong Bang do T6ng 131 thu Nguyn VAn Linh dQc tai  L tang dng chI LA DCrc ThQ, 
ngAy 17/10/1990 
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Lê Due ThQ dã có nhiu dóng gop lan lao trong vic üng h, giilp &1 nhân dan 
Campuchia thoát khói h9a diet chüng do ch do Kh-me DO gay ra, thrc hin 
nghia vi qu& t cao cà cUa Bang, Nhà nuâc và Nhân dan ta. 

3. DEing chiLe Dá'c Th9 là m5t nhà ldnh dçzo có tài nàng v nhiu mt 

Dng chI Lé Drc Th9 là mt trong nhUng nhà lânh dio tiM b6i, tiêu biu 
cOa Dâng và Nba nuâc ta, cO dóng gop quan trng vào sir nghip each m1ng cüa 
Bang và dan tc trên nhiM mit. 

Cong tác t chüc cüa Dâng là si,r nghip hu nhu su& Ca cuc dyi hot 
dng each mng cña dMg chI Lê Due Th9. Trong lao tü & Con Dào, Hôa BInh, 
hay sau khi ra tà tr& v hoat dng & ATK, khi cong tác & MiM Nam, khi tham 
gia Bô ChInh trj, dng chI du duçic Bang và Bác H tin nhim giao phi trách 
cong tác t chüc cüa Bang. Trên cuang vi üy viên B ChInh trj, BI thu Trung 
uong Dãng, Trithng Ban T chüc Trung uang, dng chI cIa trirc tip chi dto 
cOng tác nghiên cüu, biên soan di,r tháo các van kin ti'.r Dai  hi III dn Dti hi 
VI cüa Dàng. V&i thim v1i duçic giao phi trách v cong tác xay drng Bang và 
cong tác th chüc, dng chI Lê Due Thç cIa gop phn vào vic phát triM l lun 
v xây dmg Bang cüa mt Bang cm quyM, dixa d.t nix&c di len chU nghTa xà 
hi. Dng chI là ngu&i trirc tip chi dao  xây drng Tp chI Xây dimg Bang và cO 
nhiM bài vit sâu s&c v cOng tác t chuc cüa Bang duçic dOng dào can b, dâng 
viên quan tam nghiên ciru và 4n diing. 

Trong cuc iu tranh trên mtt trn ngo1i giao, vói cuong vj C vn dc 
bit cüa Doàn dai  biM ChInh phü ta, dng chI Lé Due ThQ cIa th hin näng hrc 
cüa mt nhà ngoi giao tài ba, nhà thuong thuyt có tm nhin chiM krçic, khôn 
khéo, "va dánh vi'ra dam", kiên quyt v nguyen t&c, linh hoat v sách luqc. 
Trong các cuc dam phán tnrc tip cOng khai và nói chuyn v&i dai  din ChInh 
phü M5, dng chI cIa chü dng tiM cOng ngoi giao dn cüng vói Mr kéo dài 
trong hon 5 nãm tai  Thu do Paris, cIa lam tht bçti mci am mini và phá san m9i 
con bài ngoi giao cUa M5, thirc hin dung l&i dy cüa Chü tjch H ChI Minh 
t!dánh cho M5 cut". Thing li cüa each mng nuóc ta tai  Hi nghj Paris v chm 
düt chiM tranh, 1p lai  hOa bInh a Vit Nam là th.ng lçvi cüa trI tue,  th.ng lqi 
cüa chInh nghia, thng lçii cüa mt dan tOe  anh hung, duâi sr lanh do cña Bang 
chân chinh có du?mg li chInh frj dung din, sang tao, trong chiM thing nay có 
dóng gop quan tr9ng cUa dng chI Lê B&c ThQ. Nhng hot dng ngoi giao cüa 
dng chI Lé Due ThQ tai HOi nghj Paris cIa d li mOt  s bài hçc kinh nghim 
qu cho nen ngoi giao Vit Nam. 

Trong cuOc  hành trInh qua các th&i kST ljch sü cüa each mng, dü rt bn 
rOn vOi cOng vic cña Bang, dng chI Lé Buc ThQ vn dành th&i gian lam tho 
ghi 1ti nhüng suy nghi, cam xüc cüa mInh. Là ngu&i chiM sT each mang yêu 
tho và lam tho ngay tü khi bu&c vào dôi hot dng each mng, bj giam cm 
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trong ngic tü d quc, trong hai cuc kháng chin chng Pháp Va chng M 
cüu nithc, trong hành trInh cong tác tir Bc vào Nam, len các vüng bién gii, 
dng chI Lê Due Thç dã sang tác nhiu bài thi có giá trj, dixçc tp hçp in trong 
hai t3p tha: "Trên nhttng nêo dixô'ng" và "Nht k dithng ra tin tuyn". NhUng 
sang tác eüa Dng chI vüa giàu cht thrc t, có tInh thôi sir sâu stc, vi'ra chi'ra 
chan tInh cam each mng, thi& tha yêu dyi, yêu ngithi; nhiu tác phm n chira 
tInh cam, suy nghi sau sc và chân thành cüa mt nhà tu tuô'ng, mt nhà hott 
dng chInh trj tài näng, nhà ngoi giao bàn lTnh, mt chin sT cong  san kiên 
trung tüng vào sinh ra ti'r trén khp néo dung each mng. Tha Lê Dirc Thç 
nng tInh non nuóc, nng nghia v91 dng çhI, dng bào, thüy chung vói Dàng, 
vâi cách mng và dng cam vói các chin si b dci. Trong do nhiu bài tho cO 
giá trj trong nn tho ca each mng Vit Nam, dã duçic dng bào và chin si 
chuyn tay nhau dcc, chép vào s tay, mang theo trong hành trang chin du, 
cong tác nhu "Lông xuân chin si", "v xuân", "Liii anh dn", "Dim tra", 
"Thäm anh", t'Anh chin si an ninh ", "TInh Mien - Vit". 

Trong su& cuc diii hoat  dng each mng, dng chI Lé Düc Th dâ 
dem h& tam sue, tài näng và trI tu cüa mInh cng hin cho sir nghip cách 
mng ye yang cüa Dâng và cüa dan tc. Dng chf là nhà lãnh dao  tài näng cüa 
Dâng vâi nhüng phtm chit ni bet: Sii kt hçip chit chê gitta länh dao  dithng 
li vâi chi dao  và th chuc cii th; giü'a tInh kiên djnh v nguyen tc vOi tInh 
sang tao  và tinh than di mâi trong hành dng; gifla l 1un vol thrc tin; 
giüa Ru nOi và vic lam. Dng chI xüng dáng là "mOt  trong nhüng hc trô 
xut sc cüa Chü tjch H ChI Minh vi dai",  và xirng dáng vOi nhftng "cong 
trng to Run vi Dàng, vi Dan" ma Dai hOi toàn quc ltn thu vi cña Dãng dA 
tuyên duong. Tm guong v lông trung thành tn tiy vOi T quc, vOi Dàng và 
Nhân dan, tinh than each mng dung cam, kiên cung, bt khut, due tInh cn, 
kim, hem, chInh và tInh thuong di vOl can b cña dng chI Lé Due Thç duqc 
toàn Dãng, toàn dan và toàn quân ta yêu thuong và kInh trçng. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG U'(NG 
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