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2. Tuyên truyn k nim 75 nàm Chin th.ng Vit Bc - Thu Dông nám 1947. 

3. V mt s ni dung trin khai Lust Cu tr(i näm 2020. 

4. Giãi pháp phát trin du ljch nông thôn gân vài phát buy tim nng, lçii th v 
nông nghip, lang nghê. 

5. Nhftng du hiu lien quan giüa sü dçing thuc lá, thu& lá din tCr vâi di 
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thiêt thirc, phü hçp vâi co quan, don vj, doanh nghip. 
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- Nhu trên, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (bao cáo), 
- Thu&ng trirc Dáng üy Khôi (báo cáo), 
- Các ban, Van phông Dãng üy Khôi, 
-CácdoànthêKhôi, 
- Lmi BTG Dâng Uy Khôi. 



iiE CIX(JNG TAI LIU 
DINH H1JNG MQT sO NQI DUNG TUYEN TRUYEN THANG 10 NAM 2022 
(Kern theo COng van so' 50-C V/B TG ngày 2 8/9/2 022 cia Ban Tuyên giáo Dáng i'iy KMi) 

I. Tuyên truyn k nim 75 nám Chin thng Vit Bc - Thu Bong nám 1947 

1. Am miru cüa thrc dan Pháp và chü trirong cüa Bang ta trong chin 
djch Vit Bc - Thu Bong 1947 

* Am mu'u cüa thrc dan Pháp: D thirc hin am muu tiêu diet c quan du 
não kháng chin cüa ta; khóa chat biên giói Vit Trung, ngän ch.n mi quan h 
giUa Cách ming Vit Nam và Cách ming Trung Quc; tao  mt chin thng quân 
sir quyt djnh d gay thanh th và lam dà tin tOi thit 1p mt chInh phü tay sai. 
Thu Dông 1947, quân Pháp huy dng 12.000 quail tinh nhu duge trang bj d.y dñ 
vu khI, phrnmg tin hin dai  (dai bác, may bay, tàu chin...) vói chin lixçic "ctánh 
nhanh thing nhanh" tao  2 gçng kim 1n tü phIa Dông và phIa Tây nhm kçp chat 
Vit Bc. Chüng dir tInh chi cn 3 tun 1 d dp tan co quan dâu não kháng chin 
cüata. 

* C/ia lrwo'ng cãa Dáng Ia: Tru6c am mini cüa thirc dan Pháp, ngày 
15/10/1947 Thinmg vii Trung iscing Dãng ra Chi thj "Phãi phá tan cuc tiên cong 
müa dông cüa gic Pháp". Th%rc hin Chi th cüa Trung ung Dãng và Chü tjch 
H ChI Minh, B chi huy chin djch ha quyt tam: Dánh manh  a Mt trn sOng Lô 
va dithng s 4; phá 4n tài tip t djch, phc kIch các duang rirng, dánh duang 
song; tai  nhüng can cir cUa djch hay qu.y ri, di vói nhftng vi trI nhô bao vây tiêu 
diet. Các khu dánhmanh d phi hçip vai Vit Bc. Thành 1p các ban chi huy mitt 
trn song Lô, dithng s 4, duêng s 3. 

2. Din bin và 5r nghia cüa chin dlch  Vit Bác - Thu Bong 1947 
* Die,, biln chili, djch: 

Ngày 07 và 08/10/1947, dch cho quân nhãy dü xung Bc Kan,  Chçi Mai, 
Chç Dn bt du cuc tAn cOng len Vit Bc. Binh doàn b binh thuc dja do Bô-
phrê chi huy t1r Lang Sn theo duang s 4 len Cao B.ng, Bc Kan  bao vay Vit 
Bc a phIa Dông và phIa B&c. Binh doàn hn hçip b binh và lInh thuS' dánh b do 
Com-muy-nan chi huy tr Ha Ni nguçc sOng Hng, song Lô len Tuyên Quang, 
dn Chiêm Hoá bao vây Vit Bc i phIa Tây. Dim hgp quân cüa 2 cánh quãn nay 
Dài Thj (Dong B.c, Chiêm Hoá). 

Thirc hin chü trucing cüa Trung uang Dãng, quân và dan ta dâ anh dung 
dánh trã cuc tAn cong cüa ké thu. Tai  B.c  Kan,  quan djch vüa nhày dü xung, dan 
quân du kIch và b di ta dâ vây dánh gay cho djch tn tht nng n. Tai  Chçi Mâi, 
quân ta tp kIch, phiic kIch, bn tia dánh trâ các cuc hành quail can quét cüa djch. 
Ngày 24/10 pháo binh Vit Nam chik thng giôn giã trong trn mai ph%lc Doan 
Hung, bn trüng 2 tàu chin và lam bj thuing nng 2 chic khác. Sau do, b di ta 
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tip tic ch,n dánh djch tai  Khe Lau gay cho djch thit hai  ntng nê. Trên mat tr.n 
duing s 4, ngày 30/10 tiu doàn 249 thuc trung doàn 28 dánh trn phiic kIch 
xuât sac trên dèo Bong Lau, phá hüy 27 xe Co giâi, diet 94 lInh Au - Phi, 55 lInh 
ngiy, bt 101 ti binh, thu 600 dü cüng nhiu quân trang, quail diing... 

Không thirc hin duçic am muu, ngày 19/11 quail Pháp ra 1nh riit quân, trên 
dung rut chy chüng tiêp tic bj quân và dan ta phiic kIch tiêu diet, Ngày 
21/12/1947 quail Pháp rit hoàn toàn khOi chin trithng Vit Bc. Sau hon 2 tháng 
tin cong len Vit Bc, truóc süc chin du ngoan cung cüa quail và dan ta, 3.300 
lInh Pháp, trong do có gn 100 vO quan Pháp hO mng; 3.900 binh si bj thuong; 
quail ta b.t 270 tU binh; bn roi 18 may bay, bn chim và bn cháy 54 ca no, tàu 
chin; phá hUy hoàn toàn 255 xe Co giâi, 13 vô tuyên, 85 sUng côi; 90 sUng badôca, 
762 sUng lien thanh, 4.100 sUng trirng cUng rt nhiu quân trang, quân diing. 

* } nghia: VOi thtng 1çi cUa quân và dan ta trong chin djch Vit Bc - Thu 
Dông 1947 dã lam tht bi am mixu cUa thirc dan Pháp, bão v vttng chic co quan 
du não cách ming. Sau chin djch cuc kháng chin ch6ng thirc dan Pháp chuyn 
sang giai don mói: Pháp buc phãi chuyn ti'x "dánh nhanh, thng nhanh" sang 
"dánh lâu dài" vOi ta. Lirc lixçing so sánh giUa ta và djch bat du thay di theo 
chiu huâng có lçii cho Cách mng Vit Nam. 

2. Nhu'ng dóng gop cüa quân và dan Tuyên Quang trong chin d1ch Vit 
Bac -Thu Bong 1947 

Nm trong mt trn Song Lô-dumg s 2, miic tiêu chim dóng, can quét chU 
yêu cUa g9ng kim phIa Tây cUa quân Pháp, quân dan Tuyên Quang và các don vj 
b di chU lirc dã có nhü'ng trn dánh xuat sic, tiêu diet nhiu sinh lirc djch. Duâi 
sir lãnh dao  cUa Khu u Khu 10, dra vào th him yu cUa nUi rfrng, song, vâi 
phixong châm dUng vU khI djch dánh djch, dánh djch bang mi loai vU khI Co trong 
tay, 1irc luçmg vU trang cUa tinh dã dánh djch Ca khi chUng hành quân ln lUc chUng 
dfrng chân nghi ngoi, dánh djch Ca trên song 1n trên b, Ca khi chUng tan cOng, khi 
chUng rut chy, tiêu biu: Phiic kIch ban chim tàu chin djch ô bn phà BInh Ca 
(11-12/10/1947); phic kIch dja lôi cUa tir v thành Tuyén Quang ti Km 7 tiêu diet 
gn 100 ten, be gay cuc hành quãn cUa 1 tiu doàn Pháp (ngay 22/10/1947); phiic 
kIch tai  Vt Nhèo (Chiêm Hóa) tiêu diet gan 200 ten, phá hUy 2 ca nO, thu 2 d.i 
lien, 2 khau 30 ly 2 và hang tram sUng trithng, tiu lien (ngay 0 1/11/1947); phçic 
kIch tai  Cau Ca tieu diet 100 ten djch (ngay 4/11/1947); phiic kIch tai  Khe Lau 
(ngay 10/11/1947) ban chay, bn chim 3 tàu chin vâ ca nO, tieu diet hon 200 ten... 
TInh chung trong toàn chin djch quail và dan Tuyen Quang dâ tham gia chin dau 
48 trn, trong dO có 30 trn dc 1p tác chin, 18 trn hp dng tac chin vâi b di 
chU lc gop phan tiêu diet 1.300 ten djch, ban cháy, ban hông 10 ca nO, tau chin, 
phá hUy 01 may bay. Vâi chin thang Song Lô, quail va dan Tuyên Quang da gop 
phân dp tan am muu dánh nhanh thang nhanh cUa gic Pháp, bão toàn duc can 
CU dia  Vit Bàc, Bác Ho cUng co quan du nào kháng chin. 
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II. V mt s6 ni dung trin khai Lut Cir trii 11am 2020 

Ngày 22 tháng 8 näm 2022, Cuc Cánh sat Quán lj hành chInh v tr2t ty xã 
h5i, Bó Cong an ban hành van ban sd 5672/C06-TTDLDC v vic phOi hQp triên 
khai thi hành Lu2t Cit tri nám 2020, trong do nêu rö các phu'o'ng th&c s& dyng 
thông tin cong dan thay viêc xucit trInh S ho kliáu, So tam tri khi thy'c hin thñ tyc 
hành chInh, giao djch dan sit. 

1. Sfr diing the Can cu*c cong dan gn chip din tfr là giy to' pháp 1 
chu'ng minh thông tin v cá nhãn, no'i thiro'ng tnt 

Taikhoân 1 Diu 3, Diu 18 và Diu 20 Lu.t Can cuoc cong dan näm 
2014 quy djnh can cuóc cong dan là thông tin co bàn ye lai ljch, nhân dng cUa 
cong dan; khi cong dan xut trInh the Can cuâc cong dan theo yeu cu cüa cci 
quan, t chüc, cá nhân Co thm quyn thI c quan, t chüc, Ca nhân có thm quyn 
không duçic yêu cu cong dan xut trInh them giy tr khác chirng nhn các thông 
tin v can cuóc cong dan; các thông tin trên mt the Can cuâc cong dan, 
gm: (') Anh, (2)  S the Can cixâc cong dan (s dnh danh cá than); (3)  HQ, chr dm 
và ten khai sinh; (4)  Ngày, tháng, näm sinh; (5)  GiOi tInh; (6)  Qu& tjch; (7)  Quê 
quán; (8)  No'i thithng trii; (9)  Ngày, tháng, näm h& han; (10)  Dc dim nhân 
dng; (11)  Van tay; (12)  Ngày, tháng, näm c.p the; (13  Hç, chü dm và ten, chüc 
danh, chtt k cüa ngui cp the. 

2. Sir diing thit bj dcc ma QRCode trên the CCCD có gn chip 

Cong dan, co' quan, t chirc si:r diing thit bj dcc QRCode (theo tiêu chun do 
B Thông tin và Truyn thông ban hành) tIch hçp vâi may tInh hoc thit bj di 
dng d dc thông tin cOng dan tü ma QRCode trên the CCCD. 

Các thông tin gm: s CCCD; s CMND 9 s; H và ten; Ngày sith; Giâi 
tInh; Noi thuO'ng trü; Ngày cp CCCD. 

3. Sir diing thit bj dc chip trên the CCCD 

Cong dan, co quan, t chirc sir diing thi& bj dc thông tin trong chip trên the 
CCCD phiic vi giài quy& thu tiic hành chinh, giao djch dan sir... Thit bj nay do 
Trung tam dir lieu quc gia v dan cu, Cic Cành sat quãn l hành chinh v trt tir 
xã hi nghiên ciru kêt hçp san xut. Hin nay, Cong an cp huyn dã dugc trang 
cp và dang si:r dung. 

Các thông tin gm: (1)  H, chir dm và ten khai sith; (2)  Ngày, tháng, näm 
sinh; (3)  Gici tinh; (4)  Que quán; (5)  Dan tc; (6)  Ton giáo; (7)  Quc tjch; (8)  No'i 
thiRvng trü; (9)  H, chir dm và ten cüa cha, mc, vç hoc chng; (10)  S chirng minh 
d duçrc cap; (11)  Ngày cap; (12) Ngày ht hn (cüa the CCCD); (13)  Dtc dim nhn 
dng; (14)  ành chân dung; (15)  TrIch chn van tay; (16)  S the Can cuâc cong an (s 
dinh danh cá than). 
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4. Ngu'ô'i dan tra cfru, khai thác thông tin cá nhân trirc tuyn trong Co 
sr dfr 1iu quôc gia v dan ctr d sir diing khi thirc hin thu tiic hành chInh, 
giao djch dan sir, bang cách: 

BuOc 1: Cong dan truy c.p trang web dan Cu quc gia theo dja 

chi: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn  

BuOc 2: Däng thp tài khoân! mt khu truy cp (si dyng tài khoán Cdng 

DVC quo'c gia); xác thirc nhp ma OTP duqc h thng gin v din thoai. 

Buc 3: Ti trang chü, truy cp vào chine nang "Thông tin cong dan" và 
nhp các thông tin theo yêu cu: H ten, s djnh danh Ca nhân, ngày sinh, so din 
thoai, ma xác nhn. Sau do, nhân TIm kiêm. 

Buóc 4: Thông tin co bàn cina cong dan s hin thj trên man hInh 
gm: (1)  HQ, chit dm và ten khai sinh; (2)  Ngày, tháng, nàm sinh; (3)  Gii 
tInh; (4)  Noi dàng k khai sinh; (5)  Quê quán; (6)  Noi thu&ng tm; (7)  So djnh danh cá 
nhân; (8) s chi'rng minh nhân dan. 

5. Sir duing tmng dirng VNeID hiên thj cãc thông tin trên các thit bj din 
tir d phuic vii giãi quyt các thu tiic hành chInh, giao dlch  dan sir (theo Quyêt 
dnh s 34/QD-TTg ngày 08/11/2021 cina Thu ttro'ng Chinh phü), bang cách: 

Bi.ràc 1: COng dan dn c quan Cong an dang k tài khoân mire 2; thçrc hin 
cai dtt irng diing VNeID; thrc hin kIch hoat tài khoàn trên thi& bj di dng khi 
nhn duçrc tin nhn thông báo dang k9 tài khoãn thành cong theo các buóc trong 
irng diing VNeID. 

Buâc 2: Sau khi duçrc kIch hoat, vic sir diing tài khoãn djnh danh din tin 
nhix sau: 

(1) Cong dan thirc hin dläng nhp mt ln trên cng djch vçi cong quc gia 
(lien thông vi cng djch vi cOng cina các Bt, ngành, da phuang) vi ten tài 
khoin là s djnh danh Ca nhân va mt khu d thirc hin cac djch vi cong trirc 
tuyn. Tiny timg djch vti cong trirc tuyn, thông tin cina cong dan së dixçic din vào 
biu mu din tin (Form), ngithi dan không phãi din và không sina duqc thông tin. 

Các thông tin (tiny theo djch vi) gm: (') Hç, chin dm và ten khai 
sinh; (2)  Ngày, tháng, näm sinh; (3)  Giâi tInh; (4)  Que quán; (5)  Dan tc; (6)  Ton 
giáo; (7)  Quc tjch; (8)  Ni thung tm; (9)  Hç, chin dm và ten cina cha, mc, vq hoc 
chong; (10)  S chi'rng minh da ducc ep; h1)  Ngày cp; (12)  Ngày ht htn (cina the 
CCCD); (13)  Dc diem then dng; (14)  ành chân dung; (15)  TrIch ch9n van tay; (16)  S 
the Can cuc, cong dan (s djnh danh Ca nhân). 

(2) Sin dirng các thông tin hin thj tren VNeID: 

Cong dan sin diing tài khoàn, mt khu dAng nh.p imng diing VNeID trên 
thiêt bj di dng. Các thông tin can cuóc cong dan, thông tin dan cu duçrc tIch hçip 
hiên thj tren irng diing VNeID d nguôi dan, cr quan, t chinc sir d%lng d ph%lc v 
giãi quy& thin tic hành chInh và các giao dch cina nguii dan. 
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Thông tin hin thj trên VNeID gm: S CCCD; Hç và ten; Ngày sinh; GiOi 
tinh; Quc tjch; Quê quán; Noi thuing trü; CCCD có giá trj den; Dc diem nhn 
dng; Ngày c.p, S din thoi. 

(3) Các doanh nghip, ti chi'rc k& n6i trtrc tip vài h th6ng djnh danh xác 
thicc din tü cüa B Cong an d si'r diing xác thrc din tCr tài khoân ctjnh danh din 
tir cüa nguôri dan. 

6. Sir diing giy xác nhn thông tin v cu trui (ban hãnh kern theo Thông 
tur s 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 cüa B Cong an) 

Cong dan trirc tip dn Co quan dang k cu trü trong câ nuâc không phii 
thuc vào non cu tri:i cüa Cong dan d d nghj cp giây xác than  thông tin ye cu trü 
hotc gri yêu cu xác than thông tin v cu trü qua djch vi cOng trrc tuyên khi can 
thit (Cng djch vii cOng quc gia, Cng djch v11 Cong B Cong an, Cong djch vi 
cong quãn 1 cu trü). Co quan däng k Cu trü së cp giy xác nhn thông tin v cu 
trU cho cong dan duâi hInh thirc van ban hoc van ban din tü theo yêu c&u cUa 
cOng dan. Gi.y xác nhn thông tin v cu trü có giá trj 30 ngày k ti'r ngày cap Va có 
giá trj 6 tháng k tir ngày cp di vth trix?mg hçip quy djnh ti khoân 1 Diu 19 
Luât Cu tr xác nhân v viêc khai báo cu trü. 

Thii gian qua, B Cong an cüng dã chi do Cong an các dja phucing trin 
khai thrc hin hiu qua, tto diu kin ti da cho cong dan khi giài quyt thU tic 
cp giy xác then thông tin v cu trU d thirc hin thU titc hành chInh khi Co yêU 
cAu. Mu giy Xác nhn thông tin v Cu trU (mu CTO7 ban hành kern Thông tu s6 
56/2021/TT-BCA) dâ Co dy dU thông tin cá nhân, thông tin v noi cu trU cUa cOng 
dan, thông tin v chU h, mi quan h cUa các thành viên trong h gia dInh, ci 
the: (1)  So djnh danh Ca nhân; (2)  HQ, chit dm và ten khai sinh; (3)  Ngày, thang, näm 
sinh; (4)  Giói tInh; (5)  Quê quán; (6)  Dan tOc; (7) Ton giáo; (8)  Quc tjch; (9)  Noni 
thu?mg trU; (10)  Noi tam  trü; (11)  Noi hin tai; (12) HQ ten chU h, s6 djnh danh chU 
h và Quan h vâi chU h; (13)  HQ, chit dm và ten, ngày tháng näm sinh, gii tInh, 
so djnh danh cá nhân cUa các thành viên h gia dInh và quan h vâi chU h(. 

7. Sir diing Thông bão s d!nh  danh Ca nhân và thông tin trong Co sir dir 
1iu quôc gia v dan cur (theo quy djnh ti Thông tir s 59/TT-BCA ngày 
15/5/2021 cüa B Cong an) 

B Cong an dã chi dao  thirc hin cp Thông báo s djnh danh và thông tin 
trong con sO' dtt 1iu quc gia v dan cix cho 100% nguO'i dan chua duc cp CCCD 
trên toàn quc d nguO'i dan sit diing giâi quyt các thU tijc hành chInh, các giao 
djch dan sr can chitng minh noni cix tnt eta cong dan. 

Các thông tin trén Thông báo s djnh danh Ca nhân: (1)  H9, chit dm Va ten 
khai sinh; (2)  Ngày, tháng, näm sinh; (3)  Giâi tInh; (4)  Noni clang k khai sinh; (5)  Que 
quán; (6)  Dan tc; (7)  TOn giáo; (8)  Quc tjch; (9)  TInh trng hon nhân; (10)  Noni thuO'ng 
tnt; (11)  Noni & hin tai; (12) Quan h vOi chU hQ; (13)  Nhóm máu; (14)  Hç, chit dm và 
ten, cUa cha, m9; (15)  S djnh danh cá nhan. 
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III. Giãi pháp phát trin du 11ch nông thôn gãn vói phát huy tiêm nãng, 
ion th v nông nghip, lang ngh 

Chucing trInh phát trin du ljch nông thôn trong xay dirng nông thôn mâi 
giai doan 2021 - 2025 thrçc ThU tràng ChInh phU phê duyt tai  Quyët djnh sO 
922/QD-TTg, ngày 02/8/2022. 

Myc tiêu chung Chu'cing trInh: Dy mtnh phát trin du llch  nông thôn gn 
vi phát buy tim näng, igi th v nông nghip, lang ngh& van boa và môi trueing 
sinh thai cUa các dja phrnmg, nhm nâng cao cht luçing d?yi sng v.t chit, tinh 
thn cUa ngu1i dan nông thôn, gop ph.n chuyn djch co câu kinh tê nông thôn theo 
hi.râng tIch hçp da giá trj, bao trUm và phát trin bn vQng. 

Myc tiêu cy tM dé'n nám 2025: Phát trin, chun boa các dim dn và san 
phm du ljch nông thon; mi tinh, thành phô phân dâu có It nhât 01 diem du ljch 
nông thôn disçc cong nhn g.n vâi igi th v nông nghip, van boa, lang nghê hoc 
môi trumg sinh thai cUa dja phucmg; 50% c s kinh doanh djch v%i du ljch nông 
thôn dugc cong then dtt tiêu chun phic vi khách du ljch. Day minh phát triên du 
ljch nông thôn gn vâi qua trInh chuyn di s& 

Mç5t so' giáipháp quan trQng. Rà soát, hoàn thin c ch& chInh sách v phát 
trin du ljch nông thôn: Xây dmg djnh hrning phát trin du ljch nông thôn và tIch 
hqp, b sung trong quy hoach phát trin kinh t - xã hi và quy hoach  nông thôn; 
thUc day lien kêt nông thôn - do thj trong phát triên du ljch, ilu tiên phát trin du 
ljch nOng thôn i nhitng ncii CO igi th v tài nguyen, kt ni vâi các khu vrc dng 
1irc phát triên du ljch, trung tam du ljch, trung tam gri khách. Các dja phi.rang cO 
tiêm näng du ljch xây dmg d an, chucing trInh hoc k ho?ch  phát trin du ljch 
nông thôn giai doan 2022 - 2025, gän vâi rà soát các dim du ljch nông thôn phU 
hqp vói các quy hoach lien quan. 

Rà soát, b sung các chInh sách khuyn khIch, thu hUt du tir, phát trin du 
ljch nông thôn, gôm: các chInh sách v sir dung qu5 d.t dai cho phát trin du ljch 
nông thôn phU hgp vói quy hoach  vUng va dja phixang, và quy ho.ch nông thôn 
dam bão tInh kêt nôi giüa các diem dn; chInh sách du tu phát trin ht thng du 
lich nông thôn; chInh sách h trçi (ngun hrc, dào tto, thông tin, tu van...) cho tmg 
dôi tugng chU the (h dan, cong dng, hçip tác xä, trang tr.i, doanh nghip, thanh 
nien, phi nü, ngu?LYi dan tc thiêu so...); chInh sách khuyn khIch cong  dng tham 
gia bâo ton và phát triên lang nghe truyên thông, các san phm tiu thU cong 
nghip, duy trI phat triên di ngü ngh nhân, cac k5 nang biu din và dan drng 
các tiêt mic, phiic dirng mO hInh san xut truyn thng phc vi du ljch nOng 
thôn... 

Khuyn khIch, kêu gçi các sang kin, tung, dir an, mO hInh khâi nghip 
sang tao  trong linh vrc nông nghip, thU cong m ngh gän vâi du ljch nông thOn; 
các giãi pháp kêt ni thj trithng, marketing hiu qua cho du ljch nông thôn. Lông 
ghep ngun lirc thixc hin Chung trInh nay vâi các chung trInh, d an, d%r an 
khac có lien quan, dc bit các ni dung thuc Chung trInh miic tiêu quc gia xây 
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d%rng nông thôn mói giai doan  2021 - 2025. Tuyên truyn, quâng bá, nâng cao 
nhn thirc v du ljch nông thôn: Dy manh  cong tác tuyên truyên, nâng cao then 
thirc, thay di tu duy, kin thüc, hành dng cho cap üy, chInh quyên, can b; to 
chüc, cá nhân kinh doanh du ljch; nguM dan, cong dng và khách du 1ch ye phát 
trin du ljch nông thôn bn vUng trong xay dirng nông thôn mdi. 

Bi duOng, dào tao  và nâng cao nàng 1irc cho lao dng du ljchnông thôn: Ra 
soát, dánh giá chat hrng ngun nhân 1irc du ljch nông thôn và thu câu dao tao,  bôi 
thring cüa các h, cong  dông kinh doanh du ljch nông thôn và các lang bàn du ljch 
cong &ng. trng diing cong ngh, thiic dy chuyn di s trong phát triên du ljch 
nông thôn: Lp bàn d s các san phm du ljch nông thôn, h trV kêt nôi san phâm 
du ljch nông thôn vói các san phm du ljch khác phçic vi cho vic xuic tiên du ljch 
nông thôn. Xây dirng co si dü lieu thông nhât tü Trung ucing den dja phuong phiic 
vi cho vic quân l, quãng bá và xüc tin du ljch nông thôn... 

IV. Nhfrng dâu hiu lien quan giu'a sir diing thuôc lá, thuôc lá din tfr 
vó'i di dlch  Covid-19 

- Thá' nhIt, nhfrng ngithi hat thuEc lá và thu6c lá d4n tü' có nguy co' mtc 
bnh nghiêm tr9ng hcrn khi mtc Covid-19 

Covid-19 tAn cong và lam suy yu phi khin nhüng nguôri hi't thu6c là có 
nguy Co m.c cao hcrn. Tác dng có hai  cüa vic hut thuôc len phi dâ ducc 
chüng minh rö rang. Dng thai, có bang chirng khoa hçc cho thy vic si'r diing 
thuc là din tir (duçc gçi là vaping) gay tác dng xu cho phi; Không có gI 
dáng ngc nhiên khi các t chirc và chuyên gia y t Cong cong hang du lo ngi 
rang nhüng nguii hut thuôc có nguy co mac bnh n.ng hon nu mc Covid-19. 
Vic vaping ânh hung dn h thng min djch và gay hai  cho phi, diu nay 
khien nhüng ngui si:r dung thuc lá din tir có th di mtt vOi nguy co mc 
bnh nghiêm trçng hon. 

Mt s quc gia trên th giâi dâ có thông tin sai lch duçic lan truyn ring, 
vic hut thuôc lá va vaping s giUp chng 1i Covid-19. Day là thông tin sai và 
nguy hiêm. 

Si dyng thuc lá và thc khóe phdi: Hut thu6c lá lam hông và tác dng tiêu 
circ den kha näng hoat dng phôi. Phi cüa nhitng ngu&i hut thu& tao  ra nhiu 
djch nhây hon phôi cUa nhitng nguri không hut thuc. Djch nhy nay vita khó loai 
bO vita dê bj nhiêm trüng. Hut thuOc cUng ire chê và cuéi cUng phá hüy lông mao, 
các lông thô thu tê bào, trong khi chire nàng cüa chüng là giüp loai  bô bñ bn và 
các hat  không tOt dê bào v phOi. Tiêp xüc vth khói thuOc là gay viêm duäng th. 
Viêm dung th và các mô sço lam hông các màng truyn oxy vào máu. 

Hut thuc gay ung thu phi, bnh phi tAc nghn man  tInh (COPD), hen 
suyen và các bnh v dung ho hp khác. Các bnh v phi do hut thu& xáy ra 
chInh ngi.thi hut va nhung nguôi hut thuc là th dng. Các bnh v phi do hut 
thuôc là mt trong nhung nguyen nhân khin nguôi hut có nguy Co mc bnh 
nghiêm tr9ng hon khi duçc chAn doán mc Covid-19. 
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Sir dung thuc và h min djch: Hut thu& lam suy yu h thng min djch 
và do do, ãnh hu&ng dn khâ näng chong thim trüng cUa c the. Sr suy yêu nay 
xây ra theo hai each khác nhau: Mç5t là, các hóa cht trong khói thuôc lá ngän chin 
ho.t dng cüa các 1oti t bào min djch khác nhau. Nhüng t bào min djch nay có 
lien quan dn phãn üng min djch; Hai là, các thành phân trong khói thuôc lá 
khin các t bào min djch bj kIch hott qua mirc. Các tê bào nay phãi hott dng 
qua cong sut d chng li các dc to. Theo thyi gian, tác diing kháng viêm nay có 
th lam hông các mô khác nhau trên khäp cci the và dan den mt so bnh man tInh 
bao gm các bnh tr min khác nhau, bnh tim mch, ung this, tiêu dung va bnh 
phi tc nghen mn tInh (COPD). 

Sir dyng thuô'c lam tang khá náng nhi&i trimg dirông ho há'p: Co nhiu bang 
chüng cho thy nhüng ngithi hut thuc có nguy Co cao bj nhim trüng dung ho 
hp do virüt và vi khun: (1) Nhüng ngis?i hut thuc có nguy co mac các bnh phê 
cu khun nhis viêm phôi va viêm màng não cao gap 2 den 4 lan; (2) Nguy co mac 
cum cao gp dôi so vói nguôi không hut thuc; (3) Nhüng ngithi hut thuôc có nguy 
co m&c bnh lao cao gp dOi. 

Bâi ánh huâng tiêu circ tâi h thng min djch và tang tInh nhy cam vói 
các bnh nhim tràng dung ho hp khác, vic hut thuôc có the lien quan den vic 
tang nguy Co nhiêm trüng virOt corona mâi. 

T chirc Y t Th gith (WHO) d nhn manh  ring, hành vi hut thuc dOi hOi 
vic chuyn dng lien tiic tiir tay dn ming, tao  ra mt dung lay truyn virus tim 
an qua ming và müi. Dông thñ, vic sir diing các ng ngm dUng chung nhis 
thuc lao, shisha trong các mOi tru?mg xâ hi có th gop ph.n vào sir lay lan cUa 
virUt corona mdi. 

Sir dyng thu6c và các bnh khOng lay nhilm: Hut thuc lá mt yu t hang 
dâu gay ra các bnh không lay nhim: (1) Hut thuc gay ung this, bnh phi t.c 
nghen man  tInh và các bnh phi khác, bnh tim mach  và tiu duông; (2) Các tInh 
trng bnh nhu ho hap va tim mach  lam tang nguy co mc bnh nng a nhftng 
bnh nhân nhim viriit corona khác, bao gm câ MERS va SARS; (3) WHO khng 
djnh: Nhthig ngithi mac bnh không lay nhim tir truâc do (bao gm tt cã cáe 
bnh lit kê phIa trén) có the d b bnh n.ng hon khi thim virUt corona. 

- Thir hai, hat thuc và mirc d nghiêm trng cüa Covid-19 

Bang chirng v vic hut thuc va mire d nghiêm trQng cUa Covid-19 cOn 
han che nhung dang gia tang. Theo CDC Hoa KS',  nhüng bang chirng ban du tir 
Trung Quoc và Y dã cho thây nhüng bnh nhân dã có bnh nn (bao gm hut thuc 
và các bnh lien quan den hut thu&) có th dn dn các kt qua nghiem trQng hon 
hoc tir vong do Covid- 19. Mt trong nhirng nghien ciru lan nht di&u tra m6i lien 
quan giüa Covid- 19 va hut thuc da duqc cOng b& Nghien ciru xem xét kt qua 
lam sang tir 1.099 bnh nhân bj nhim Covid- 19 due xác nhn trong phOng thI 
nghim tir 535 bnh vin trên khp Trung Quc. Nghiên ciru nay cho thy 12,4% 
nhirng nguai hut thuôc tir vong do nhim Covid-19 cn disa vao nhüng don vj 
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chäm soc d.c bit hotc phài thâ may. Trong khi do, ti 1 nay chi là 4,7% i nhttng 
ngisYi không hut thuc. Tucing tir, 21,2% nhftng ngithi hi1t thuôc hin tai  có các 
triu chirng nghiêm tr9ng so vâi ti 1 14,5% a nhUng ngii?ii không hut thuôc. 

Nhttng nghiën ciru ban du v the diing cUa vic sü diing thuOc là din tir 
cho thy nhUng tác dng b.t lçii vâi phi, cOng nhu h thng min djch và tim 
mach. NhOng nghiên c1ru nay diiçic xem xét cOng vâi các bang chirng mói nôi cho 
thy bnh nhân bj tn thucing h thng ho h.p, min djch và tim mch có nguy cci 
nhim Covid-19 nghiêm trçng hcin. Diu nay dâ khin các ccr quan y t và ngi1Yi 
hut then trçng khi si:r diing thu6c là din tO, dc bit là trong dai  djch virOt Corona. 

PMi. Sr tip xOc vâi sol khI thu& là din ti:r CO tác dng tiêu c1rc dn các 

loai t bào phi khác nhau, bao gm Ca CáC t bào lien quan den vic duy trI chOc 
näng phi bInh thu?mg, khOe. Ngoài ra, vic sO diing thuc là din tO tiêm an gay 
hai phi dä th hin rô qua sr vic bOng phát bnh phôi do vaping chO yeu a M5 
näm 2019. Mc dO sr bOng phát nay dang giãm dn nhung nhtng phân tIch gân 
day cho thy, vic hit phài hóa cht dc hai  dã biêt và chua biêt trong khI thai 
thuc lá din tO s tip tiic gay thn thucing phôi. 

Phán i'rng miln djch: Sol khi trong thuc là din tO cOng Oc ch và có th 
tiêu diet mt s 1oi t bào min djch trong phôi, lam mat khà näng chông nhim 
tràng cOa phi. Mt nghiên ci'ru g.n day cho thy ring vic tip xOc vâi khi thai 
thuc là din tO lam giãm khã nng phiic hi sau cUm. Ngoài ra, nicotine - mt 
thành phn quan tr9ng cUa so! khj thu& lá din tO, duc bit là có tàc dung Oc ch 
chOc näng min djch trên toàn cci th& 

He tMng tim mgch: SO ding thuc là din tO ngn han  có th lam giãm chOc 
näng cOa mô tim mach  dOng d kim soát km lugng máu. Mc dO cOn qua sam d 
dua ra kt 1un v tác ding lâu dài cOa vic sO diing thuc là din tO, nhung vic 
rôi loan chOc näng nay thuang duqc phát hin sam trong qua trInh phát trin bnh 
tim mach. 

- Thfr ba, vic bO hat thuiic lá nhanh chóng cái th&n chá'c náng và sic 
k/the cüaphi 

BO hut thuc lá giup cai thin chirc näng phi, dáp Ong min djch và sOc 
khOe tim mach,  dua nhOng ngi.thi hut thuc tnràc day vào tInh trng sOc khOe t& 
han ãê chông lai  thim trOng nng thu Covid-19. 

Trong vOng hai tuãn sau khi hO hut thuc, chOc nàng phi duçic cài thin. 
Các lông mao mQc lai  và trO lai  mOc  hoat  dng bInh thu&ng, giup chng lai  thim 
trOng d dàng han. Nhiu ngithi hut thuc bat du thy các triu chfrng ho hap thu 
ho và khO th& giãm trong vOng mt tháng sau khi bO hut thuc. 

Sau khi bô thuôc, tInh trng viem min djch nay giàm, s luqng bach  cau trâ 
lai bInh thuang và chOc nàng min djch duqc cãi thin. T l nhim trOng duing 
ho hap, bao gôm viêm phôi và viem ph quàn, thap han dáng k a thOng nguai dä 
dOng hut so vâi thOng nguai vn dang hut. 

BO hut thuôc lam giãm huyt àp và nhjp tim gan thu ngay 1p tOc. 24 gia 
sau khi hO hut thuc, nguy cci mac bnh tim bat du giãm. 
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V. Thông dip phông, chông djch Covid-19 trong tInh hlnh mó'i. 

Tru'ó'c tInh hlnh dch COVID-19 van con có nhffng diln biln phic tgp, trong 
nithc hang ngày vn cOn ghi nhn nhiu ca mc COVID-19, cling vài do là sy xuát 
hin nhiu biln chüng mo'i cña virut SARS-CoV-2, d dam báo cong tác phOng, 
chng djch trong tInh hInh mâi, Bó Y te' khuyln cáo c5ng dông thicc hin thông 
dip phông, chó'ng djch COVID-19 trong tinh hInh mái bao gOm: 2K (Kháu trang, 
Khlc khudn), Vc xin, ThuO'c, Diu tn, COng ngh, t thic ngic&i dan và các bin 
pháp khác, cy th nhw sau: 

1.2K (KHAU TRANG, KHI KHUAN): 

1.1. Khiu trang: 
* Bct bu5c deo khâu trang dói v6i. 
- Ap dung chung vth: 
+ Ngithi có biu hin bnh viêm du&ng ho hp cp, ngiRii mac hoc nghi 

ng m.c COVID-19. 
+ Tt Ca CáC di tuqng (tth tré em duói 5 tui) khi den noi cong cong thuc 

khu virc dâ duçic cong b cp d djch ô müc d 3 hoc müc d 4 theo Hung dn 
tam thñ ye chuyên mon y th thirc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 
cUa ChInh phü ban hành Quy djnh ttm thii "ThIch üng an toàn, linh boat, kiêm 
soát hiu qua djch COVID-19" tai  Quy& djnh s 218/QD-BYT ngày 27/01/2022 
cUaBYt. 

- Ap diing cii th vth mt s dja dim, di tuqng sau: 

+ Tai cor sâ y t; norm each ly y t; norm luu trü ma có nguii dang cách ly y t 
ho.c dang theo dOi, giám sat y t: 

Ap diing vâi tt cà các di tilqng (tth nhitng ngu1i each ly i trong phông 
dan; ngi.thi bj suy ho hip, nguôri bnh dang phái thirc hin thu thut y t theo chi 
djnh cüa bác si, tré em duói 5 tui). 

Di vâi than viên y t tai  Ca sâ khám bnh, chüa bnh thirc hin theo 
Hrnrng dn v 1ra ch9n va sü diing phuong tin phông h cá than trong phông, 
chông beth djch COVID-19 tai  cor sâ khám bnh, chüa beth duçic ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 2171/QD-BYT ngày 05/8/2022 cUa B Y t. 

+ Khi su dicing phuang tin giao thông cong cong  (may bay, tàu boa, tàu 
thüy, tàu din, phà, xe khách, xe butt, taxi,...): Ap diing vâi hânh khách; ng1xii 
diêu khien, ngu?i phc vii trên phuang tin giao thông cOng cong; than viên phiic 
viii, ngix?i quãn l, ngiii lao dng tai  nba ga, bn Xe, bn tàu, nhà ch? khi tip xüc 
trirc tiêp vói hành khách. 

+ Tai trung tam thuang mai,  siêu thj, chçi d.0 mi: Ap diing vâi nhân viên 
phiic vit, ngui quãn 1, ngisi lao dng khi tip xüc trrc tip vOi khách hang. 

+ Tai norm có không gian kin, thông khI kern (quan bar, vu tru&ng; karaoke; 
cor sâ djch vi xoa bóp, lam dçp; phOng tp th dc, th hIth; Co sâ kith doanh djch 
vi an, uOng phiic vçi tai  ch; rp chiu phim, nht hat, rp xic, nba thi du, trtthng 
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quay): Ap diing viii nhân viên phiic vi, ngu?i ban hang, ngu?ii quán l, ngithi lao 
dng khi tip xüc trrc tip vth khách hang. 

+ Tai Co so' van hóa, du ljch, noi t chirc sir kin tp trung dông ngiio'i (cac 
cOng trinh di tIch; bão tang, thi..r vin, trin lam, nha trimg bay; khu du ljch, khu vui 
choi, giài trI; s'çr kin van hOa, th diic, the thao; l cizói, l tang, lê hi, hi chc): 
Ap diving vOi nhân viên phiic vii, ngithi quãn 1, ngiio'i lao dng, ngithi ban hang 
khi tip xüc trrc tip vâi khách hang và ngixo'i tham dir. 

+ Ti noi tip nhn h so', noi giao djch: Ap diing vâi nhân viên tip nhn h 
so', than viên giao djch khi tip xüc trrc tip vâi khách hang. 

* Khuyln khIch deo khdu trang khi dIn ncri cong c3ng di vâi các tnr&ng 
hcp khác (ngoai các dja dim, di tuçng dà ducic quy djth a trên). 

1.2. K/ut khuiJn: Thuông xuyên ro'a tay bang xà phOng và nuOc sch hoc 
dung djch sat khun tay nhanh; v sinh cá nhân stch Se; v sinh môi tnr&ng noi a, 
noi lam vic, h9c t.p. 

2. VAC XIN: Thirc hin tiêm phOng COVID-19 dy dü và dung ljch theo 
huo'ng dn cüa B Y t. 

3. THUOC: Sir diing thuc theo huo'ng dn cüa cci quan y t. 
4. DIEU Tifi: Tuãn thU các hithng dn chin doán, diu trj COVID-19 và 

khám beth khi có các d.0 hiu bt thuo'ng sau mc COVID-19. 
5. CONG NGHI: SU diing các 1rng d%ing cong ngh theo huàng dn cUa co 

quan chUc näng thm kim soát tM tInh hInh djch beth. 
6. Y THIIC NGU'al DAN: ChU dng thrc hin các bin pháp phOng bnh, 

không phát tan tuyen truyên thông tin xu — dec,  tham gia và tuân thU các quy djnh 
ye hoat dng phOng, chông djch cUa co quan chUc näng. 

7. CAC BI1N PHAP KHAC: Theo huo'ng dn cUa co quan y t hoc co 
quan có thâm quyên tai  Trung xong và dja phuong. 

"VI mt Vit Nam virng yang và khOe math",  B Y t cüng kêu gi nguo'i 
dan Vit Nam trên khap mien to quôc cUng doàn kt, chung sirc nâng cao thuc 
phOng bnh, thay dOi hath vi có igi cho si'rc khOe cUa Ca nhân, gia dInh va toàn th 
xä hi.I. 



BE CUNG TUYEN TRUYEN 

IC3 nim 120 nm Ngày sinh dng clii Vô Van Ngthi (1902 - 2022), 
lfinh dao tiên bôi tiêu biêu cüa Bang Va cSch mIng Vit Nam 

'Kèm theo Cong van so' 50-C V/B TG ngày 2 8/9/2022 cüa Ban Tuyên giáo Dáng üy Khóz) 

I. KHAI LUQC TIEU sir vA QUA TRINH HOT DQNG cAcH MING 
CUADONG ci-if VO VANNGAN 

Ding chi V6 Vn Ngân sinh nrn 1902, trong met. gia dInh nông dan yêu 

nuâc và Co truyn thMg cách mng i ip BInh Ta, lang Drc Hàa, qun Dirc Hôa, 

tinh Chq LOn ma (nay thuc a Thrc Hôa Bong, huyn Dire }-Iôa, tinh Long An). 

ThM niên thiu, V5 Van Ngan dã rt ham h9c hói và Co tinh thn tr rc vuo'n 

len. Ngay tr rihó, chCrng kin cánh mthc rnt, nhà tan, ding. bào s&ig c circ, lm 

than dithi ách quân xâm l'irçic; chiu  ânh hu&ng tir truyn thng cách mng ciia quê 

hi.rcing, gia dlnh, dàc biêt là ngzM anh trai Vô Vn Tan, nên V Van Ngân thrn hInh 

thành tInh cam yêu nuó!c,  thuong dan sâu sic. 

Nhung nam 20 cia th lc XX, ngixOi thanh niên Vö Van Ngân len Sài Gôn 

gia nhp Hi kIn Nguyn An Ninh (tc Thanh niên Cao v9ng Dãng), rM vào HOi 

Vit Nam Cách mng Thanh niên do Lanh tii Nguyk Ai Quác sang lap. 

Näm 1929, dng chf ho Van Ngn tham gia thãnh l.p chi bQ An Nam Cong san 

Bang di tiên & lang E)(rc HOa. Khi Bang Cong  san Vit Nam ra dôi, VO Van Ngan là 

clang viên Chi b Bang Cong san Vit Nam di tiên i tinh Chg L&n, 1p vào ngày 

6/3/1930 tti lang Thrc HOa. 

Tháng 5/1930, khi qun iiyDCrc Hôa thành l.p, dng chI VO Van Ngân dugo 

bu vào Quân üy (do dng chI VO Van T&n lam BI thu. Ngày 04/6/1930, Ding chi 

c'ang qutn üy fXrc HOa thrc hin chi dto ciia lien tinh üy phi hçip linh dto cuc 

biu tInh chng Pháp IOn nht Nam k5' din ra ti cp4n ly D(rc HOa. Sau cuc biêu 

tInh trén, dêm 22/9/1930, nhà cm quyn Pháp diên cung ra lnh truy lung nhüng 

ngui cong  san, dng chI VO Van Ngan phài lánh sang HOc Mon - Gia Djnh d 

tiêp tic hoat  dng. 

Cu& näm 1931, nhiu dng chi Tinh üy Gia Dnh bj djch bAt, dng chi 
VO Van Ngân cüng anh trai VO Vn Tim ra s1'rc khôi phic I?i  các ccr sà Bang và 

cung vOi các dông chI khác l.n krgt 1p lii qun üy Go VAp, Hoc Môn, tái 1pTinh üy 

Gia Dinh; duo'c Xir üy chi dinh lam Bi thu Tinh üy Gia Binh. 
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Nàrn 1932, dng chi Vô Van Ngân v& lam BI thu Tinh üy Chci Ln thay 

dng chI Vô Van Tan, gop cong sire vào vic khôi phic th ehirc, cüng c co s& 

Dâng cà 2 tinh Chq Ln - Gia Djnh trong thii k$r thoái trào 1931-1933. 

Ditu nàm 1933, ding chI Vö Van Ngân vira là BI thu Tinh üy Chq Lirn, vira 

là thành viên cüa Dtc üy Vàrn CO Dông; du tháng 3/1935, &TçTC t chirc Dáng tin 

nhim b sung vào Xir iy, trrc tip v phi trách Thànb üy Sài GOn - Chg Lan và 

duqc cir di dir Di hi Dàng toàn quc 1.n thir nh.t. 

Thang 3/1935, tal Dai hôi Dang toan quôe 1n thir nht hop & Ma Cao 

(Trung Quoc), dong chi Vo Van Ngan dugc bau la rn9t trong 9 uy vien chrnh th'irc 

cüa Ban Chp hành Trung uoTlg Dáng. 

Sau Dai  hi Dâng toàn qu&, dng chi Vö Van Ngãn tr& v Nam k' hoat 

dng trong hoàn cãnh 8 üy viên Trung ucrng Dàng thn luqt sa hthi m.t thám, Xir 

iy 'ai bj vO, Vô Van Ngân cOng các dng chI khác kiên trI khôi phic lai Xir y và 

trirc tip lam Bi thu Xir Oy. 

Närn 1936, t.i Sài Gôn, Gig Lan, Gia Djnh, duâi sir clii dao  trrc tip cüa 

Xir Oy do dng chI Vô Van Ngân lam BI thu, hang tram Oy ban hành dng ra d&i; 
I • A I I A • A I I ft Dang dua ngucii ra cong khai uig cu vao H91 dong Quan hat  thanh pho, Dong clii 

trirc tip lath 
dao 

nhiki CUC mIt tinh, biu tInh dôi quyn dan sinh, dan thU tai  Sal 

Gôn - Gig Lin. 

Tháng 3/1937, sau Hi nghj ma rng cUa Ban Chp hành Trung trang Dâng, 

ding clii Vö Van Ngân chuyk bnh ntng, Trung uang Dàng quyt djnh d D&ig 

chi nghi duong bnh lâu dài và chi djnh dng chI Vö Van Tn thay lam BI thu Xir 

Uy Narn kS',  b sung vào Trung uong Dàng. 

Näm 1938, dng chI Vô Van Ngan dirge Xir Uy  chuyn tir BInh LS' v gia 
dinh & p BInh Ta, lang Dire HOa chfta bnh, nhung do bnh ntng, Dng clii tr 
trn vào ngày 29/10/1938, khi mói 36 tui1. 

II. NHtYNG DONG GOP QUAN IRQNG CUA DONG CFII VO VAN NGAN 

DOT VOI SiT NGH1P CACH MLNG CUA DANG vA I)A1' TOC 
1. Dng cu Vô Van Ngãn - tir ngtthi thanh niên yêu nuOc trô' tliOnh nit 

clang viên thO h dIu tiOn cUa Dãng 

\TO nüa cu& nhüng n.rn 20 cOa th kS'  XX, qua tuyên truyn ciia VO Van Tn 

v phong trâo yêu nu6c theo 1p trung vô san vó,i nhOng birâc phát trin quail 

'Theo tãi 1iu inii n1it cüa cutn "Va Vn Ngan - Tiu sCr" d duqc Ban 131 thtx thông qua. 
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tr9ng, dã tác dng ành huing tIch circ và là rnt trong yu t quyt djnh dn tu 

thông, dlnh  huàng di theo con diRing cách mng cüa Vö Van Ngân. 

Trong không khI sôi n& cüa phong trào yen. nuôc ô Drc I-lôa, Sài Gôn, Chq 
Lôn, cui nam 1926, duqc sir tuyen truyn vn dng, giiip d cüa các hi viên Hi 
Via Nam Cách inng Thanh nien & Sài Gôn, Chq Lan vira thành Ip, Vô Wtn Ngãn 
dâ dirt khoát 1a chçn Va quyt djnh chuyn sang ip tru&ng yen rnx&c thea xu 
hir&ng m&i và chInh thüc gia nhp ti chirc nay, trâ thành mt trong nhftng hi viên 
du tiên eüa 1-Ii Vit Nani Cách rnçtng Thanh niên ô Nam KS'  nói chung và tinh 

Chç L nói riêng. Tham gia th chi'rc nay, Vô Van Ngân dâ. chuyn bin tir 1p 
tru&ng yêu nuâc sang lip trixông cách mng vô san, là mt trong s hi viên 
c& can a qi4n Düc Hoà, thành viên cüa I-Ii Vit Nam Cách mtng Thanh niên, 
Vö Van Ngân d di tuyên truyn v ton chi mic dIch cüa Hi, 4n ctng quin 
chiing, nh.t là thanh niên tham gia Hi, phát triên t chirc IiOi Thanh niên trong 
qun Dirc Hôa và tinh Chq Lôn. 

Vào du näm 1927, Vô Van Ngân ti'r Sài Gôn trô v Drc Flôa dê ho?t dng 
tuyên truyn, vtn dng qun chüng thea dh.rông hnông cüa Hi Thanh niên. Trên 

dja b7n qun Due Hôa, Vö Van Ngân dä tIch circ tuyên truyn mic tiCu, iS' tithng 
cita Hi Thanh then, tong bu&c v.n dng qu&n ching tham gia t chüc Thanh niên, 
phát trin hi vien, thanh th và lc luçing cüa t chirc Thanh niên. Do có uy tin 
trong lang va dja bàn hott dng rng, Vô Van Ngân dâ tuyên truyn, vn dng 
duqc nhiu hi viên; lra chçn nhng ngixai bang hái tIch crc trong nông dan, chü 
trQng nht là thanh niên, giáo de nâng cao lông yen nir&c và S' thire giai cp, dng 
viên khich l hç tham gia Hi Vit Narn Cách mng Thanh niên. 

Bang sv n lrc, uy tin ciing vâi nhrng hoat dng tIch crc, Vô V.n Ngân dä 
sâni xây dmg dhçic các chi hi Hi Vit Nam Cách intng Thanh niên ô Dirc Fiôa, 
M Hinh, Dtrc L.p, Hru Thnh. Day chinh là nhttng th chue dAu tiên cüa Hi Vit 
Nam Cách mng Thanh niên ô qun Due Hôa, cang nhu cüa tinh Chçi Lôn và tinh 
Tan An iüc by gi&. 

Nhüng hoat  dng tIch cc cüa Vô Van Ngán dä gop phn nhanh chóng m& 
rung quy mô và ânh huông cüa Hi Vit Nam Cách mng Thanh nien không chi & 
Due Hôa, ma dâ ian rng Ca vüng nông thôn rng i&n cüa Sài Gôn, Chçi Lan. 

Sr kiên gia nhp Hi Vit Nam Cách rntng Thanh niên và hott dng tIch 
circ trong t chüc Thanh niên, phát trin t chrc ô tinh Chçi L là du rnc quan 
trçng dánh du sir tnr&ng thãnh v bàn linh chInh trj, khã nàng vn dng, t chüc 
và phiim chtt, nitng liic hot dng cüa V Van Ngân. 
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Ngay sau khi An Nam Cong san Dãng ra dM, Vö Vn Ngân d. nhanh chóng 
trâ thành thành viên cüa th chüc nay; là mt trong nhthig ngithi du tiên tharn gia 
thành 1p  Chi b An Narn Cong san l3ãng Di'rc Hôa (Chi b gm 7 hi viên do 

dng cM Vô Van Tn lam Bi thu). Day là Chi b cong san ra dài sam nhât ô Di'rc 

Elôa, vào cu6i näm 1929; sau khi thành lip,  các thành viên cüa Chi b dã chü trçng 

cong tác phát trin hi viên, xây dirng cc si. 

Ngày 6/3/1930, cuc hçp bI rnt cüa Chi b An Nain Cong san Dàng din ra 

vâi sir tharn gia cüa the dng chI VO Van Ngân, VO Van, T.n, Nguyn Van Siy, 

VO Van Thy, V Thj Phái, Nguyn Van Ngçc, Nguyn Van Thó tai  lang Di'rc Hôa, 

quyt dnh chuyn chi b An Nam Cong  san Dâng thành Chi b Dáng Cong  san 

Vit Nam. Day là Chi b Dáng Cong  san Vit Nam du tiên ô q4n fXrc Hoà và 
tinh Chç Lan. 

Sçr ra dai tfx rt sam eüa Chi b Dàng Cng san Vit Nam & Dcrc Hôa dA 
phàn ánh tInh th vn dung each mng sôi ni, trong do có sir dóng gOp quan trQng 
cüa dng chI Vô Van Ngân, rnt trong nhffiig dàng viên du tiên cia Bang Cong 
san Vit Narn. 

2. Ngu'ôri can b eM nãng cüa Bang và each mng Vit Nam 

Sau khi Bang Cong san Vit Narn ra d&i, thirc dan Pháp ding mci k sách, 
thi'i dotn khOng b thâm dc hông tiêu diet các th chi'rc cong san, tiêu diet l&p dáng 
viên du tiên cüa Bang; rnmi toan mau chóng d.p tt các phong trào d.0 tranh 
giânh dc l.p dan tc cüa Nhân dan ta. Phong trào each mng và tinh th&n du 
tranh cOa Nhân dan bj ké tFth dan áp, h thng Bang bj tan rä trong Ca nuâc, phong 
trào each rnng Ca nuâc nhIn chung lam vào thoái trào, ding cM Vô Van Ngân trén 
các cuang vj lãnh d?o,  vói sr n hrc vuqt bc, vuçit qua mci gian kh& hy sinh d 
bn bi vn dung qu&n chng each rning gici vQng nim tin, kiên tn giác ng nhüng 
ngu&i yêu nu&c tix nguyen di'rng trong hang ngü cüa Bang d xây ding, phát trin 
Bang, tang cuing di ngü cho Dàng, 'Dng chI cia thành cong trong vic gOp phAn 
hi sinh, cüng c và phát tnin phongtrào each rnng & tinh Gia Djnh và Chq L&n, 
dóng gop to 1&n vào vic khôi phic th chOc Va rn& rng các hoat  dng cüa Bang a 
Nam bO trong nhftng iiàm ti'r 1930 d'n 1938. 

- Trén cuvng vj BI tint Tinh ty Cia Djnh: 

Nàm 1931, nhiu dng chi lãnh dto cüa Tinh üy Gia Dinh sa vào tay djch, 
d tip tic duy trl phong trào, dng chi V Van Ngân d tim mi each moe n&, 
khOi phiic lai các Cu s& cia bj phá vO', t chiic tái 1p  li tinh Gia Djnh; gina nim 
1931, Dng chi duicic chi djnh lam BI thu Tinh Oy Gia Djnh. 
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Duói sr lnh do cüa dng chI Vö Van Ngân, Dàng b tinh Gia Djnh dà 
giuYng cao ngçn c? chéng khüng b, áp bCrc bóc lt cüa d quc thrc dan; üng h, 
bênh vrc nherng ngthi lao dng cn lao; xây dung phát trin ca sâ Dàng, các t 
chirc qun chñng a các dja phucing, dc bit ô x Ba Dim, th cht'rc Nông hi do 

dtrçic cüng c6, phát trin khp khu virc MuM Tam thôn Vithn Tr&u...; các dàng 
viên dira vào m6i quan h dOng h9, gia dInh d tuyên truyn giâi thiu qu.n ch'áng 
vâi chi bO xem xét k& np nh&m tang them s hxcxng dâng viên cho Dâng. 

- Trên cicolig v/ Bi thu Tin/i iy chq L&n: 

Trên cuing vj BI thu Tinh üy Chg Lan, dng chI Vö Van Ngân dA khôi phic 

xây dung cci sa dàng & nhrmg ni bj djch phá v?. H. th&ig th chrc dâng gay dimg 
tir cp xâ dn tinh; can b, dâng viên lien tic bj djch khing b gay nhiu tn that 
nng n cho phong trào each mng. Tinh dn cui nàm 1932 & Nam K, htu ht 
the dja phi.rang không cOn t chüc dãng, riêng chi có ô DCrc HOa, Càng Long, 
Long Xuyên... là cOn duy trI hot dng th chrc c s& dãng. Trong tInh hInh do 
dng chI VO Van Ngân dâ chap n61, ffrng bu&c gay dirng phong trào và c s& each 
mng. 

Cng v&i nhng hott dng khôi phie, cüng c t chire Dãng, dy rnnh các 
phong trào qu&n chüng trong du tranh chInh tr, barn sat chü trumg cüa Dãng là 
tranh thu nhi:ing diu kin d hoit dng cong khai, dng chI Vô Van Ngân d chi 
do hoat dng dua can b, dàng viên tharn gia tranh cr Hi dng thành ph6 Sal 
GOn näm 1933 cOng Dâng Lp hin và mt s6 dâng phái khác. Theo do, kt qua 
ngày 30/4/1933, üng cir vien cOng nhân d. giành thng lqi, mt s ngu&i dtrcic vâo 
Hi dng thành ph& thun lçii trong vic bênh vrc ngu&i lao dng, vach  rnt b9n 
lira bjp cüa chInh sách thirc dan. 

Nh& s1r hoat  dng tIch cxc và cO hiu qua cüa Tinh üy Chçi Lan do dng chI 
VO Van Ngân dung du, phong trào each mng & Chci L cu& i- àin 1934, du 
näm 1935 duqc khôi ph%lc và có ehiu hix&ng phát trin. H thng t chüc dàng t1r 
tinh xu6ng co s& duqc gay d%rng va cüng c& Lirc hrcng each rnng gm nhiu giai 
cp, giai tng cüa do thj dã nhanh chóng phát trin cà s luçmg và eht luçing; dc 
bit ding chI Vô VAn Ngãn cüng da rt chá trçng ctn cOng tác tuyén truyn v chü 
truong, du&ng 16i cua Dâng, kinh nghim du tranh trên các din dOn báo chI; 
trong do CO t& báo Bua Lim a Chq L&n d gop phtn quan trpng vào tuyên truyn 
du tranh cua Dàng b. 

Tài nAng, tm vóc và nhng dóng gop to i&n cüa dng chj Vô Van Ngân 
chiçic th hiên rO & trong vic t cht'rc thãnh cOng D?.i  hi toOn quc lin thi nhtt 
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cüa Dàng (tháng 3/1935) và nhüng dóng gop cho sr chuyn hithng chin lucic cáeh 
mng dung dn cüa Dàng ti HOi  nghj Ban Chp hãnh Trung trng (rn& rng) näm 
1937-193 8, vâi ttx each là Uy viên Ban Thuông vi Trung ung, Uy vin Ban Chp 

hành Trung u'ng Dãng khóa I, BI thu Xir Uy Narn KS'. 

- Trén cz.i'ong vj vai trô Uy viên chInh thzc Ban Gliãp hành Trung wang 

Dáng, khóa I, BI thw Xii' zy Nam K$', tñng bu'óv xáy dyng /dçAn  toàn he th6ng td 

chi'cc Bang & Nain K$' (1935-1936) 

Thirc hin chü truung cUa Trung uang Dâng, X üy Narn K5' do dng chi V 
Van Ngân lam BI thu dä chi dao các t chuc Dáng, theo sat tInh hinh và thu&ng 
xuyên lam côn.g tác vn dng, lôi cun qu&n ch'thig tham gia cuc 4n dng dn 
chü, tham gia üy ban hành dng; cüng vâi phong trào Dông Duxmg D.i hi, phong 
trào du tranh eüa the tng lap Nhân dn d&i các quyn dan sinh, dan chü d ducc 
dy mnh và din ra trên hu h& các tinh Nam 1(5', dtc bit là & khu vrc thành phi 
Sài Gôn và cáctinh Gia Djnh, Chcr Lan. 

Trên cixing vj Bi thu Xü üy Narn KS', dng clii VO Van Ngân luôn ch(i trçng 
A F F A F A A A A I t xay dirng cac to chuc Hçi, nhat la to chuc Cong hçn; xay dimg to chuc Dang trong 

các cci s& cong nghip nhu Ba Son Sài Gôn, dn din cao su, xc lira; chiTi trQng 
cong tác tuyên truy&n trong các phong trào cong nhân. Do do phong trào cong 
nhân Nam 1(5' có sr chuyn bin rô rt tü tr phát sang tir giác. 

Trên curnig vj Uy viên chinh thtTcc Ban Chip hành Trung ucing Dàng, ding 
chI VO Van Ngân dà b&t tay vào cong tác vâi tinh th.n khI th mài cUa Di hi 
l.n thiTr nht cüa Dàng. Thai k5' nay & Nam KS', djch vn ráo rit lung siic, mt so 

Xü üy viên, thãnh Uy viên tip tiic bj b&t, dng chI Vô Van Ngân phãi ttm thyi 
cho dai tr1 sa Xü üy & thành ph Sài Gbn v Ba Dim (Hoc Môn-Gia Djnh), ncii 

ca s& ctâ duçc xây dçrng tü lâu, cO qun chung each mng vüng yang c1 cOng tác 
báo v co quan lành do cüa Dáng duqe thun Igi và chu dáo. 

Chi trong hal nàrn 1934-1935, dithi sr chi do cüa dng clii Vô Van Ngân, 

trén cucxng vj là Uy viên chInh thiTre Ban Chap hành Trung ucing Dãng khóa I, BI 
thu x u, phong trào du tranh cUa cong nhân và nông dan lao dng dà co sr 
phát trin mnh licrn th&i k5' tru&c, tiêu biu là thânh ph Sài Gôn - Chçi L&n. 

Tr mQt dàng viên du tiên cUa Chi b Dãng Cong  san Vit Nam a lang Due 
Hôa và tr& thành BI thu Tinh iy Gia Dlnh  (4/193 1) ri Bi thu Tinh iiy Chçy L&n 
(4/1932); ducic Dàng cir di dr Dti lii l.n thi'r nh.t ciia Dâng (3/1935); du'cic biu 
tr& thãnh Uy viên Ban Chp hành Trung ucing Dáng (3/1935) vâ tr& v phii trách 
Xü üy Nam K5', BI thu XiTr ñy Narn KS' (3/1935). Dn Hi nghj Ban Chp hành 
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Trung rang Dãng (rni rng) hçp tir ngày 25/8 dn ngày 04/9/1937, ding chI Vö 
Van Ngân là mOt  trong 5 ding chI duçic bu vào Ban Thiimg viii Trung uang 
Dãng. Hi nghj tháng 3/193 8, dng clii Vô Van Ngân duc bAu Ban Chap Uy 

Trung hang, cho. thy vai tró, c6ng hin xut sc cüa Dng chI a phiscing din xây 

drng, chi dao 15' 14n và thc tin. 

Ca cuôc d?yi boat dng và cng hin cho cách marig,  cho sii nghip cüa Bang 

vi mic tiêu dc 1p dan tc, dng ehI Vô Van Ngân luôn thtc hin dng &thng 1i 

cüa Bang và lJtnh tii Nguyn Ai Qu& kát hqp vái phát buy tinh thn each rning 
cüa qun chiing Nhãn dan. Dng chI Vö Van Ngân luôn tIch circ tham gia và chi 

dao cáo phong trâo du tranh ccia qun chng ngay trên quê huong rnInh và mô 

rng dja bàn, tao  diu kin cho các dãng vien boat dng, xây dirng và phát trin th 
ch(rc; thu h& nhthig qun chiing ru tü vào Bang, tir nguyen chin du trong hang 

ngU cüa Bang, lam cho l%rc lixgng eia Bang không ngirng lón minh. 

Qua thirc tin lãnh do cáo phong trào each mng, dc bit là frên ctrang vj 

nguäi dCrng d.0 t chüc Bang các cp, ding chI Vô Van Ngân không chi là rnt 

trong nhüng nguai tiên phong gop phn khôi phie, eüng c t chrc cüa Bang, ma 

cOn là ngu&i lành dao tài nàng, luôn n lirc dte bit trong t ehrc thrc hin mi 

nhim vii dt ra cüa each mng trong bt cü diu kin hoàn cành nào. 

3. Tm guong dto dfrc each m1ng sang ngOi 

Hoat dng each mng trong hoàn cành ht src khó khàn vói sr khOng b 

khôc lit cüa ké thü, dng chI Vô Van Ngân luôn th hin phm ch.t dao  di'rc 

each mang sang ngai, i bt k' owing vi nào Ding chI "Ra thc lam vic cho 

Dáng, glib vii'ng Id lut cia Dáng, thyc hin tát clwôiig M, chin/i sac/i cia £)áng", 

luôn "Dat 1çi ich cza Dáng và cña nhán dâ,i lao d3ng len trén, len trirác iqi Ich 

riêng cia Ca n/ian. HIt lông, hIt the phyc vy n/ian dan. Vi Dáng, vi dan ma dau 

tranh quên mInh, girong mäu trong inQi vic"; Dng chI luôn hoàn thành xut 
sac nhim vl dixc giao. 

Vôi 13 nàrn boat dng each mng, dng chi Vö Van.Ngân d cO nhftng cng 

hin rt to 1&n eho Bang và each mang nuâc ta, d lai  tam gixong dao  due each 

mang sang ngai cua ngixai cong san tan ung vâi Daig, tan hiu vãi dan, su& doi 

phan dau va san sang hy sinh vi sr nghicp each rnng cua Bang va dan t90. 

'Ho Cl:! Minh Toàn I<?p,  Nxb CTQG, H, 2011, t. 11, tr 603 
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KSr nirn 120 nàrn Ngày sinh dng chI Vô VAn Ngân (1902 - 2022) là djp d 
chüng ta khng dlnh,  tn an cong lao to lan, noi theo trn gung kiên trung, phn 
du, hy sinh cüa D6ng chI d61 vâi sr nghip cach rntng cüa Dáng và dan tc; dng 
th&i, tuyên truyn, giáo dçic v chü nghia yeu nuâc, truyn thng each mng, tli 
hin dto 1 "ung mthc nh& nguM", ton vinh sir dóng gop eüa các anh hang lit sT, 
các ctng chi lAnh dio tin bi tiêu bi&i cüa Dàng ciia each ming Via Narn. 

Tu&ng nhà và bitt on sâu sc nhüng cng hin to ian cüa dng chi Vö V.n Ngân, 
chüng ta nguyen noi guong Ding ciii và các nba lnh dao tin b& tiêu bik cüa 
Dâng, nêu cao tinh thn trách nhirn, ra src h9c tIp, lao dng, cOng tác và chin 
c1,u, gOp phn dua dt rnthc vuqt qua mçil khO khn, thách thac, thic hin thng ici 
Nghj quyt Dai  hi dti biu toàn qu6c ltn thr XIII càa Dãng dé sO?in hin thvc boa 
khát vçng phát trin dt nuac phn vinh, hanh  phüc.I. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG IfONG 
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