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HUNG DAN 
Tuyên truyn kr  nirn 120 nàm Ngày sinh dng chI Lê Hng Phong 

(1902 - 2022) 

Thrc hin Hu'âng dn s 67-HDIBTGTW ngày 15/8/2022 cüa Ban Tuyên giáo 

1Trung uung ye lien trn kj) nini 120 näm Ngày sinh dông chI Lê Hông Pliong 
(1902 - 2022), Ban Tuyên giáo Tinh üy huóng dan tuyên truyên nhix sau: 

I. MJC DICH, yEu CAU 

- Ton vinh và tn an nhng cong lao, dóng gop to ion, quan trçng cüa dông 

chI Lê Hng Phong - nhà Iãnh do xuât sac, tam gi.rang tr9n di cong hiên cho sr 
nghip each rnng ye yang cüa Dãng, dan tc ta; giáo diictruyên thông yêu rnrOc; 
chü nghTa anh hiing cách mng; qua do cüng cO, bôi däp niêrn tin cüaNhãn dan dOi 
vOi Dãng, Nba nirOc, chê d xa hi chü nghia, cong cuc dOi mói dat nl.r&c và hi 
nhp quôc tC. 

- Thông qua các hott dng tuyên truyn k' nim gop phàn khai d.y m?nh 
me tinh than yêu nu0c, ' chI tir lrc, tij cuOng, src minh dii doàn kêt toàn dan tc 
và khát v9ng pháttrin d.t nu0c phôn vinh, hnh phñc; cô vu, dng viên các tang 
lOp Nhân dan, nhât là the he tré ra sirc hçc tp, lao dng và cong hiên sirc lc, trI 
tu dé xây drng quê huang, dat nuOc ngày càng giàu dçp, van rninh. 

- Các hoat dng tuyên truyn, k' nirn cn dtxçic th chiic vOl ni dung và 
hinh thuc phu hap, trang trong, tiêt kiêm, thiêt thuc, hiéu qua, Co tiong tam, trong 
diem, dOng quy dinh; kOt hqp vOl tuyên truyên các sr kin chInh trj quan tr9ng ca 
tinh vâ các ngày 1 iOn cüa dan tôc; gop phân CO vu, thic day các phong trào thi 
dua yCu nuOc, 

II. NOT DUNG, H!NH THUC TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyn truyên 

- Than th, cuc d?yi va sr nghip hot dng each mng cüa dng chI 
Lê Hông Phong: Nhà länh do xuâtsàc cüa Dàng, Nhà nithe và Nhân dan ta; 
ngu'Oi h9c trO xuât sac cUa chü tch Ho ChI Minh; chiên sT kiên cuô'ng cüa phong 
'trào cong san và cong nhân quôc té. 

- Nhuuig cOng hin to IOn cüa dng chi Lê Hng Phong di vOl sir nghip 
each ming cia Dãng và dan tc; d.c bit là nhthig dóng gOp quan trçng trong vic 
hInh thành chU truong, ththng lOi cUa Sang, khOi phiic co sO dãng, 1p li co quan 
Iânh do, tbiic day hoat dng cüa Sang khi each ming gp buOc khO khán, thoái 
trào trên cuang vi TOng Bi thu Trung uong Sang. 
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- NhQ'ng phârn chat dao dirc cách inng cao dçp ciia dông chI Lê Hông Phong, 
do là: ' chi cách mng kiên cithng, suôt dôi chiên dâu, by sinh VI 1 tuâng cong 
san; dat. lçii Ich cüa Dáng, cüa each rnng và Nhân dan len trên lçii ich cá nhãn; 
tuyt dôi tin tithng vào tinh than, src manh  và trI tu cüa quân chüng Nhân dan, 
biêt dira vào Nhân dan dê dua each mng vuçlt qua nhng b'ithe hiêm nghèo; luôn 
gii ving niêrn tin vào thng lçii cui cñng cüa each mng; là tam gucxng sang trong 
hQc tap, rèn luyn, không ngrng nghiên. cüu, nâng cao trInh d 1 lun cho can b, 
dâng viên, các tang lap Nhãri dan và the h trê bce tp, noi theo. 

- Nhtrng thành tru to lan, co nghia ljch sl'r cüa d.t nuOc sau hun 35 nàm 
thc hin ththng lôi dôi mai do Dãng thnh dao  và khôi x.róng; khang djnh sr lãnh 
clao, chi do dung dan, sang suôt cüa Dàng, s1r dóng gop to lóTi cUa can b, dãng 
viên và các tang hrp Nhân dan. 

2. llInh thfrc tuyên truyn 

Can cir diu kin thrc th ti the dja phuong, cu quan, dcin vj la chçn các 
hInh thüc tuyên truyên phü hcp nhu: To chirc tot cong tác tuyên truyên thông qua 
báo chi, Cong thông tin din ti, các nên tang mng xâ hi, các phuung tin cô 
dng trçrc quan; to chrc tça darn, sinh hot thirng k' cüa các to chirc chinh tr.j - xa 
hti; các hott dng van hóa - van ngh, the dc - the thao; giáo diic truyên thông 
ljch si:r... dê tuyên truyên t&i can bô, dãng viên và các tang lap Nhân dan. 

IH. TO CHC THTJC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy .chi dao,  huó'ng dn cong tác tuyên truyn; theo 
döi, don doe, kiêrn tra các hot dng tuyên truyên nhât là trên internet, mng xâ 
hi... dê djnh hithng kjp thyi. 

2. S Van boa, th thao và du ljch chi do, huâng dn t chirc các hot ding 
tuyên truyên; cô dng trirc quan thông qua h thông bang ron, pano, áp phIch. 

I 3. Các cu quan báo cM cüa tinh; các dja phucing, cu quan, dun vi có cng, 
trang thông tin din tr, de san, Bàn tin thông báo ni b chü dng bô trj dung 
hrçing, tliii lisçing phü hgp tuyên truyên kr nim 120 näm Ngày sinh dông chI 
Lê Hông Phong. Dài phát thanh và truyên hInh tinh to chrc tiêp, phát song phim 
tài lieu ye dông chi Lê Hông Phong. 

4. Ban Tuyên giáo các huyn üy, thành üy, dãng Uy trirc thuc Tinh üy; Mt 
trn T quôc và các t chuc chInh trj - xã hi tinh c.n cir chirc nang nhim vu to 

clurc tuyen truyCn den can hO, dang viên, doan viên, hi viên va cac tang lop Nhãn 
dan ye ky niern 120 narn Ngay sinh dong chi Le Hong Phong bang hrnh thisc phu 
1p. Tuyên truyën, v.n dng, can b, dâng viên, doàn viên, hi viên, di ngti báo 
cáo viên, tuyên truyên viên các cap dàng tái, chia sê thông tin tu lieu chInh thông 
v than th& sr nghip, cOng lao, cong hiên to Ian cüa dông chi Lê Hông Phong dôi 
vâi sr nghip cách rnng Vit Narn. 

IV. MQT SO KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

1. Nhit 1it chào rnrng 120 nàm Ngày sinh dng chI Lê Hong Phong 
(1902 - 2022)! 
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2. Dng chI Lê Hng Phong - Nhà lãnh dao xu&t sc cüa Dâng, Nhà nuàc, 
Va Nhân dan ta! 

3; Dng chi Lê Hng Phong - TArn guang dao dirc each rnng sang ngii! 

4. Dng chI Lê Hong Phong - NgLrii h9c trô xuAt s.c cüa chü tjch H ChI Mirth! 

5. TAt cà vi rnie tiêu dan giàu, rnthc mnh, dan chü, cong bang, van minh! 

6. Dãng Cong san Vit Narn quang vinh muOn nàm! 

7. Nróc Cong  hèa xä hi chñ nghTa Vit Nam muon näm! 

8. Chü tjch Ht ChI Minh vi dai sang mi trong sr nghip cüa chcing ta! 

(Co D cuo'ng tuyén truyn gzi kern theo) 

Nai nhân: 
- Ban Tuyên giáo Trung uang (baa cáo), 
- Thixäng trrc Tinh üy (báo cao), 
- Uy ban nhân dan tinh, 
- Uy ban MTIL'Q và các to chtc CT-XH tinh, 
- Ban Tuyên giáo huyn, thành üy, dãng iy tr%rc 
thuQe Tinh Uy, 
- St Thông tin và Truyên thông, 
- So Van boa, ThO thao và Du ljch, 
- Các Ca quan báo, dài ciia tinh, 
- Cong thông tin din tcr Dàng b tinh, 
- Ca quan co trang thông tin din tcr, dc San, 
Bàn tin thông báo ni b, 

- Lnh d?o  Ban Tuyên giáo Tlnhüy, 
- PhOng Tuyên truyOn - Báo chI - Xuât bàn, 
- Luu Ban Tuyên giáo Tinh Uy. 

DANG UY KHOI CAC CC QUAN 
VA DOAN}I NGHIP TINH 

BAN TUYEN GIAO 
* 

S 11-BS/BTG 

Nai nhân:  
- Các chi, dãng bô ca sO, 
- Luii Ban Tuyên giáo DUK. 
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BE CT1NG TUVEN TRU YEN 
K( NIM 120 NAM NGAY SINH BONG CHIt LE HÔNG PRONG 

(1902- 2022) 

I. KHAT LTXQC, TIEU sii' vA QUA TRINH HOiT BQNG CACB 
MNG CUA BONG Cifi LE HÔNG PRONG 

Dng chI L Hng Phong ten that là U Huy Don, sinh nrn 1902 tçu x 
Thông Lang (nay là x Hung Thông), huyn Hurng Nguyen, tinh Ngh An, trong 
mt gia dInh nông dan. Sinh ra và 1&n len a mt vimg quê có truyên thông yêU flU6C, 

vâi nhik sT phu ni ting, tn rn.t chrng kin cành dat mthc lam than, nhân dn 1.o 
dng b áp bic, bóc 1t, Lê Hng Phong d thin nuôi tràng mInh tix tuông yeu mr&c 
Va chI lam cách mng. 

• Sau khi h90 xong Sci hQc ylu hccic, do hoàn cành gia dmnh khó 1di.n 
U Hông Phong dä xin lam viêe tai nha may Diem - Ben Thuy, thanh phô Vuth 
Chith lin ng kM cXañgixài lao dng bi, thixc dan, phongkiên bóc lt 
tan t, U Hng Phong và nhting nguà'i c1ing tarn huyêt dâvn dng anh chl em cong 
nhân nOi dy du tranh. Sau sir 1cin nay, Lê Hông Phong bi, duôi vic. 

Cui nàm 1923, Lê Hong Phong bi m.t sang Xiem (Thai Lan) gp các nhà yêu 
mróc Vit Nam. Näm 1924, sang Quàng Châu (Trung QuOá) gi a nhip nhóm Tam Tam 
x và sau. do gp Lath ti Nguyn Ai Qu&, dtrgc NgrM iáe ng each miig. 

Nm 1925, U Hong Phong gia nhp Hi Vit Natn Cách rn.ng Tharth niên. 
Va tham dr Ip  hu.n luyn can b each rnng do Lanh ti Nguyen Ai QuOc tO chc, 
tra thành mt trong nhUhg can b dâu tiên càa each mng Vit Nam duçc trang b 
l Iun cila ehii nghTa Mác-LCnin. Dèrng chI duçic h90 t toàn' din vô quân si v?t 
chInh tn tai Tnthng Quân sur Hoàng PM, Trung Hang khong Quàng Châu (Trung. 
Quc), Tru&ngL luân quân sir ca hrc hrgng khOng quân XO-viêt & Lê-nin-grat 
(nay là tharth phô Xanh PCtecpua), Tiuong Dào tac' phi cong quan slr & Bô-rit--lep-
xca (Lien XO). Sau khi'thtnghip, Lê Hôrg honghoi di trong !Tc hr9ng Hông 
quän Xô-vit và nh.ri trong trãch lien 1c giüa DangCng san Dông Duong vó'i 
Quc t Cng san. Trong thii gian nay, Dng chI duqc hçc t.p 1 1un cácli mng 
tal Tnthng Dai hoc Phuong DOng cüa QuOc tê COng san ô Mát-xccc-va, tot nghiêp 
khOa ba nàrn (1928 - 193 1),sau dO vào hyc tip nàrn thi'rithât l&p nghiCn crn sixth. 

• Tháng 11/1931, theo chi thj eña QMc t Cong san, dng chI U Hong Phong 
duy'c phân cong tr&v nuóc lath do vic khôi plwc, phá trin th chic Dàng, dua 
each mng DOng Duung vuyt qua giai doan khó khn, bith nghèo. 

D.0 näm 1932, dng chI Lê Hng Phong chp Mi lien lac vâi c.ác dng chI 
Hoàng DInh Giong, Hoàng.Vän Thii, Hoàng Vn Npn Ltrang Van Chi tai thành ph6 
Nam Ninh, Quàng Tây (Trung Quôc) Va xây drng 1i h thông to chc ci:ia áng. 
Tháng 6/1932, LC Hông Phong bàn bc v&i các dông cbS lãnh do cüa Dàng cho 
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cong b bàn Chwcmg trInh Jthnh dng ca Ddng do Dng chf tham gia kh&i thào và 
dua Quc t Cng sn thông qua. 

Tháng 3/193 4, dng chi Le HngPhong lam BI thu Ban 1nh do cüa Dng & 
nithc ngoài (con gçi là Ban ChI huy i ngoài ciXa Dâng), chu.n bj cac diêu kin d th 
churc Dti hi ln thtr I cüa Dàng. 

Cu& 1934, Lê Hong Phong d.n du doàn di biu eu'ia Dàng di du Dai 
hi VII Quoc tê Cong san ti Mát-xca-va çLiên Xô) tir ngày 25/7 den ngày 
21/8/1935.. Cing do, thng 3/1935, Di hOi lânthcr Lcfia Dàng dâ di&i ra thinh công, 
dng cM Lê I-lông Phong (di.rgc bu thg lm Tong BI thu Ban Chip hành 
Trung uog Bang Cong san BOng Duxcing. 

Tháng 7/193 6, tai Thugng Hài (Trung Quc), Bng chI triu tp và chii tn 
HOi nghj Trung rang b sung Nghj. quyêt i hi Ian th(r I. 

Th4ng 11/1937, dông chi Lê Hang Phong v rnr&c và bImQthoat dngfi 
Sal GOn, trixo tiêp cüng Trung uang Bang chi dao  phong trào each mng trong tInh 
hinh nii.,Tháng 3/193 8, Bng chI tham dir HOi  nghj Ban Ch.p hh Trun.g ucrng 
Bang, gop phn vào vice  thành 1p  M.t trn Dan chü thng nh.t BOng Duang du 
tranh óhOng phát xit, chng hoat  dng phá hoi ciia bçn T&rkit và các khuynh 
hu&ngcô dc, hp hOi, tà khuynh & trong Bang. 

Ngày 22/6/1939, dng chI Lê Hong Phong bi thrc ân Pháp b.t ln thi nh.t 

tai Chci L&n, kêt án•6 tháng ti giam Va 3 nm quàn thic; Ngày 23/12/1939, chüng 
dtra BOng chI ye quân thüc t.i quê rthàNgh An. Ngày 20/01/1940, Dng chI bjthirc 
dan Pháp bt lan thir hai, giam ti Khám Lón, Sài GOn; cui n.m 1940, chung dày 
Ding chi.ra COn Bào Tai  day, bit Lê.Hng Phong là can b lnh do cao cap ca 
Bang, thuc dan Pháp tim mi Qách'tra tn, hành ha.  Tri.xàc SirdOC ác, d. man cia ké 
thi, Dng chi.vn néu cao' chi kh1cách mng, tich eirc 4n dng và clii dao an.h em 
ti daq tranh chOrg dich danh dâp, chông lai nhng luât lC ha 1'zh.c cua mba iii Sirc 
khôe siiiy'kiêt dan vi dOithü a.b 'tt,Drig.chI.d trüt hal thâ cuOi cng vào trira 
ngày 6/9/1942. 

II. NfffJNG bAT BONG vA CONG IIN TO LN CJA BONG cul 
LE HONG PHONGDOI vOi S1J NGF[fIP cAcH MNG CUA BANG vA 
NHAN DAN TA 

1. Ding chI Lê Hng Phong - NgirO'i hçc trO xut stc cüa Chñ tjch 
H Chi Minh 

Cui n 1923, L Hng Pliong cng Phm Hôig Thai và mts thanh then 
yeu ñu&c Ngb - TTnh len dix&ng sang Xiêm \'ói quy& tarn "nu không lam, rang ri 
non sOng, qüyt không tr& v T quc, qué huang. Du nm 1924, tr Xiêm, 
Lé Hông Phong dn Quàng Châii (Trung Quc) và gia nhp Tam Tam x - mt tO 
chrc cüa rthóm thanh niên yêu nithc, hoat dng bI mt v&i tOn clii m1ic dIch "Lien hip. 
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nhIng nglc&i Co frI tlu-c trong toàn dan Vit Nain khórig phán bitt  ranh giO'i, dOng 
phái, iniln là cO quy& tarn hy sinh tdt ca tu va cjuyên fril  cá nhán, dern hét sic.rnInh 
tiê'n hành inQi vic dé' khôi phyc quyn lam ngtc&i czci ngii Vi@ Nain d;  tuy rthien 
Tarn Tarn xa cng bc 1 sr thiu ht nhi:tng yu to cn thiêt cüa mt to chi.'rc each 
rnng chân chinh nhix không có dithng 1i chMn lugc, sách lucic rô rang vi thiêu mOt 
1 1un each mng, tiên tin soi chthng. 

Tháng 12/1924, tai mOt ca s& bI mat cia Tam Tam x ô Quàng Chau (Trurg 
Quc), Lê Hng Phong 1n du tiên due gp Nguyen Ai Quoc; si gp g nay d 
m ra buác ngoät trong cuôc dy hot dng each mng êla ngui thanh niên Xir 
Ngh. Lê Hrig Phong d. tip thu thrgc nhCrng quan diem mó v con throng ciru 
nuâc va Lãn1I tiNguyn Ai Quc cüng s&m thy nh.n thâ.y nhüng ph.m chat cách 
mng iru tñ, tài nàng cüaLê Hng Phong. Tháng O2/1925,.ti QuãngChâu (Trung 
Quc), Lê Hng Phong cüng mt sé thanh niCn yêu niióc nhu Lê I-lông San, 
FI Thng Miu,... dugc lra chçn vao Nhóm Vit Nam Thanh nier. Cong  san do 
Nguyn Ai Quéc thành lap va tr& thành hat  nhân cüa Hi Vit Nam Cách mng 
Thanh niên - I&p th he can b du tiên duge Länh tki  Nguyn Ai Quôc trrc tiêp 
tuyn 0h9n, Iiun luyn và dào tao. Lê I-1ng Phong và các dng chI cüa rnmnh d. 
duç'c nghe nhüng bài giàng v ljch sir phong trao each mng quc tê và each mang 
giái phóng dan tc, v nhti'ng nguyen l cia chü nghTa Mác-Lênin.. Nhrng bài h9c 
do d dn d.t và nâng'trn nhân thirc cia Lê Hng Phong, t1r rnt thanh niên giàu 
lông yêu nu'àc, dam xã than vi sir nghip cru nuóc, cru dan, tr& thãnh ngtrOi cong 
san và bc 1 tu chat, tài näng cüa nguOi can b each mng. Chinh vi th& Lanh ti 
Nguyn Ai Quc dã giri Dng cM vào nhng ccr s& dàb;tao can b cao cp cña 
Chinh phd Trung Hoa và truOng dâo tao Iãnh t cüa Qué t Cong san ti Lien X& 

Trong su& thOi gian dng cM Lê Hng Phong di h90 tap, dào tao Lien XO, 
Lanh ti Ngyn Ai Quc thu&ng xuyên lien lao thông qua duông day cdia Quc t 
Cong san. Trong bdrc thu gi ngày 02/3/1930, NguOi thin mat gçi là "Gcri Hang 
Phong Lao" vol nidung thông báo v sI kin ra d&i cüa Bang Cong san VietNam, 
dôngthOi kh.ngdinh: "Trong nuàc bay giO d co dáng thg nhX vttng yang, không 
con nhthig t chia Ila .0 trT nhu tri.thc nta"2. Diu do th hin sirtheo dôi, quan tam 
d.c bit cüa Lãnh tii Nguyn Ai Quc di vOiLe Hng Phong. Không phi lông cüa 
nguOi thy dn d.t, dng chI Lê Hng Phong d tirng b&c tru&ng thành cà ye rhn 
thdrc l luan và näng lirc lnh do. 

Véi nhüng dOng gop to lan trong vic khôi phiic và phát trin phong trào 
each mng Vi&t Nam nhCng nàm 1932-1935, Dng chI thrcic mii tham dr Dai lii 
VII Quôc t Côuig san và duac b&u lam U' viên Ban Ch.p hành Trung uang Quc 

'Trung Chinh: 'Tam tarn x.' là gi?, tp clii Nghin cüu ljch sir, s 134 nim 1970 
2 H6 Clii Minh: Toàn tsp, tp 3, Nxb Chinh trj quôc gia.H.2000; tr.39 
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t Cong  san; diiçic Dai  hôi 1.n thr I cüa fàng Cong san Dông Ductng b.0 àm 
Tng El thu cüa Dàng. 

Trong th&i k' Mt trn Dan chü Dông Duang (1936 - 1939), v&i vai trô 
155' viên Thuông vi Ban Ch.p hành Trung uang, dng chi Lê Hong Phong Co r.t 
nhiêu dong gop. vào vic hInh thành chü trng, dumg iM cüa Dáng, gop phn dim 
cách mng Vit.Nam phát trin len mOt  tm cao mcii ditng vói nhirng tix ttthng chi 

dao cüa Lnh ti Nguyn Ai Quc. DÜ cuong v và diu kin nào, dng chi 
Lê Hong Phong lüôn th hin môt thm glxang sang ngi ca ngu&i cong san: sng 
vi Dâng, cht không thi Dàng, trçri d&i hy sinh phn du vi dc lip, tir do cüa dan 
tôc, vi hith phic ci.ia Nhân dan. Dng chI xng dáng là mt trong nhthig hçc trO 
xut s.c nht ciia Chü tich H Chi Minh. 

2. Dng clii Lê llng Phong - Nhà 1n1i dto xut sc cila Däng 

Cao trào Xô vit Ngh rmh (1930 - 1931) tht bai,  dch 1thiing b dã man, 
kéo dài lien tçic tr cu& nm 1930 dn närn 1935 d.y phong trào each mng 
Vit Nain vào giai doan vô cilng khó khn. Hang ngàn can b, dàng viên và chiên si 
yêu ni.r6c bj b.n git hoc ti dày. Các cci si dàng tr Trung uong dn dja phuong bj 
tan vô, nhiu can bô lãnh dao chii ch& cüa Dàng bj b.t ho.e bj sat hii, nhu: Tng 
BI thu Tr.n Phii, Ngô Gia Tir, Nguyn Phong Sic, Nguyn Dic Cânh... Thirc dan 
Pháp. & DOng Duong câu kt v&i d quc Anh & Huong Càng và bgn quân phit & 
Trung Quc, Thai Lan, truy lirng can b cUa Dáng ta dang hot dng & ngoài nu&c, 
Lnh t Nguyn Ai Quc cng bj b.t a Hong COng. Trong bed eànhdO, sir hInh 
thành mt vn bàn d hu&ng dn hành dng cho nhffiig ngithi cong san Dông Duong 
và srra dri'eiia m.t th chirc d chap ned các Ca s& dãng cOn li vOi Quc t Cong 
san là dOi hOi khách quan ded vài sr tn ti cüa Dàng ta. 

Cued nm.. 1931, sau khi ted nghip trixông Dai  hçc Phuong BOng, dng cM 
L& I-Ing Phong. nh.n tr9ng trách tñ Quc t Cong san tr& :v nuâc chi db vic to 
chirc khOi phi,ic và phát trin các cci s& Dãng, tip tçic dira phong trào each mng tin 
len. Sau chuyn di dài ngày, vt và và gian khO, vuçYt qua mng hthi mat thám dày 
dic phong toà, dn du ntm 1932, Dng chI dã v dn gn biên gi&i Vit - Trung Va 
b&t lien 1tc, thrgc v&i chi bO âng dang hot dng bi mat 6Nam Ninh (Quãng Tây. 
V&i sr gip d& cüa chi b Dàng do dng chi Hoàng DInh ,Giong lam BI thu, dng 
chi Lê HMg Phong v Long Châu (mt thj trn nhO sat biên gioi Vit - Trung), tO 
chircl&p bM di.ring, dào tao can bca s&, gay ành hu&ng cüa Dang trong vüng dng 
bào dan tc Tày, Nng tr do m& dung lion 1c v trong nlr&c. Ti dày, Dng eM 
lien tc m& các l&p hun luyn cho can b tr &ong nuóc sang h90 tap,  có nhOng 
dng chI sau do d tr& thành lath do chü ched ciia Dàng nhir Hoàng Van Thi, 
Hoàng DInh Glong, Luong Van Chi. Nhng can b sau khi dirge dào t?o,  ngay 1p 
trc dirge dua v nuác hot dng, nh& vay cac t chirc Dãng trong niró dirge khôi 
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phiic, nhât là clang b cña các tinh biên gi&i nhu' Cao B.ng, Lang Scm và clang b 
c1ia các thành ph 1ón nhu Ha NÔI, Hâi Phông,. 

Dn cu& nm 1932, dithi sr lãnh d.o trrc tiêp cüa clang chI U Hang Phong, 
Ban lânh do lam thM cüa Dàng duge thành lap. Ban lnhdo thong nht chü tnwng 
tuyên truyn, h9c tp và hãnh dông theo ni dung cüa bãnk hoach "Chwong trInh 
hành d5ng cia £áng" do Lê Hang Phong tham gia soan tháo và duçcc Quic t Cong 

san thông qua. Day là v.n d có nghia ht sirc quan tr9ng trong lüc each mng Vit 
Nam bi khiingb tr&ng, Dâng clang gp thoái trào, nhüng tu tu&ng dao dng, ca hi 
clang thra ca tri d.y. "ChLcong trInh hành cng cia Dáng" là mt vn kin chInh 
tri quan trgng.mang tInh chit cüa môt cuong linh, dà khng dnh &thng li ding d.n 
cüa Dáng d rá tü truâc; dánh giá cao nhffiig thng lcd to lói cüa phong trào each 
mng Dông Duang; v.ch k hoach, phucmg pháp huóng dn can b, clang viên nu 
cao düig kM du tranh, tin tu&ng si're manh  cña Nhân dan, g1ü vüng vai trô lãnh do 
cüa giaic.p cong nhân, chii h9c 1p  kinh nghini thçrc sira cha sai 1rn,... dê 
ci:ing cô Dàng, phát trin các doàn th qu.n chi.ing cách m.ng. Bàn huvng trInh 
hành dcäng cz.a Dáng duçic U Hang Phong dàng lam tài iiu giàng dy cho cá i&p 
can b r Qung Tãy (Trung Quc), clang thi duc nhân ban thra v nuOc lam tài 
lieu tuyên truyn giáo dic cho dông dào can b, clang viên và Nhãn dan trong rnthc 
dã phát huy tác ding thit thirc và ánh hu&ng to ion. 

Tháng 3/1934, duOi s%r chii tn cüa U Hang Phong, I-1i ngh thành 1p.Ban 
lnh do cüa Bang & nithc ngoài (Ban Clii huy 0 ngoài) di.rgc tin hành, dir Hi 
nghj Co 5 ding ch13. Hi nghj thào lu.n v tInh hInh Bong Ducxng, tInh hInh ho.t 
dng cüa Bang a Bc KS',  Trung  KS',  Nam  KS'  và Lao; thông tin ye tInh hInhDàng 
Cong san Xirn... Dc bit Hi ngh bàn bc và thông qu. cáo bàn Diu l ciia Cong 
do4n, Doãn Thanh then Cong san, NOng Hi dO... S\r thành 1p Ban Chi huy 0 ngoài 
cüng Hôi nghi Ban CM huy & ngoài và di din cáo t chirc clang trong nuOc (t 
ngày 16 den này 21/6/1934) däkh.ng djnhvj trIlnh d?o  t& cao cüa Ban Chi huy 
0 ngoài dôi v&i cáo to chirc Bang, clang thi cong ghi nhan  vai tr6 chi dao  cao nMt 
ciia dông chile Hang Phong di v0i mgi v.n d v dung iaj, t chrc cia Bang. 
Trong dO co vic quan tr9ng là chu.n bj mgi mt v dung 1i, t chc, nhân s'r 
cho Di hi lth thá I cüa Bang Cong san Bong Duong. 

Tü ngày 27 den ngày 3113/1935, Di hi ln thi I Bang Cong san Bong 
Duo'ng dirnc din ra. Dai hôi dã thào 1un, thông qua Nghj quyt chinh trj v tInh 
hmnh quôc tê, tiong ntthc, v Bang, các th chirc qu.n chüñg; thào lun và thông qua 
12 ngh quyetve cOng tácvn dng các doàn th& t chirc qun ôhüng, Diu l cüa 
Bang Cong san và các diCu 1 ye doãn th& hi qun ching;... Mao dü khOng trirc 

Co tái 1iu cUa Lê HngPhong nói chi Co 3 ngixi thr Hi ngh nhtrng trong Báo cáo ngày 15/01/1935, danh sáôh 
tham dr có nêu dy dü ten cUa 5 nguM gôm: U Hông Phong, Ha Huy Tap,  Nguyn Van Djt, Nguyn Van Tham, 
Trân Van Chân. 

I 
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tip du Dai hôi nhirng vai trô và tir tithng clii do c11a c1ng chi Lê HngPhong dä 
tuç/c the hin trong tin tflnh và kt cfuã cüa Di hi; dng thèi vic Di hi bâu 

yang m.t dông clii Lê Hong Phong vào cl.rcmg v Tng Thu k (T6ng BI thii) cThi 
khäng djnh côñg lao và uy tin cüa ng chI di vói vic xây d1rng dirông lôi chInh 
trj, khOi phic ca quan lnh do cüa Dãng CQng san Dông Ducrng. 

Trong thai gian din ra Dd hôi ln thir I Dâng Cong  san Dông Dixang, dông 
chI Lé Hong Thong cing doàn di biu Dàng Cong san Dông Duong dn Mátxcciva 
tham dr Di hi VII Qu& t Cong san tr ngày 25/7 dn ngày 21/8/1935. Trong 
tham lun báoôáo tiDi hi;  bng cà 1 lun và thurc tin, D&ig clii dã khái quát 
lch sur phát tri&i ctia phong trào cách mng Dông Drnmg tr nàm 1930 dn nárn 
1935; neu bt rih'thig thành tIch to l&i, nhfmg khuyt diem, kinh nghim ma EThng 
dã thu hoach drcrc trong nhüng nIm chin du gian k.h nhimg vô cüng anh dung, 
khà nàng, trin vçng cüa phong trào dâu tranh vói diu.kin tIith hInh quc t và 
trong nu& có nhüng thay di mcd. Nhhig dóng gop cüa Dng chith hin trong cáo 
luân dim cüa tham luân dã &.rac Dai hOi dánh giá cao, qua do ghi nhimn sr tathng 
thành cüa Dáng Cong san Dông Duang Va chinh thirc cong nh.n Dàng ta là mt b 
phn thuc Quc t Cong san, dng chi Lê Hng Phong duçc b.0 là Uy viên chInh 
thirc cña Ban Ch.p hành Trurg i.rcmg Quéc t Cng san. 

Tr cui nàrn 1935, tInh hinh chInh trj ci Pháp và Dông Dixcmg din ra h& sirc 
mau I vói nhiki thun iai và cing không It khó khàn. Rcin lc nào ht, dng chi 
Lê Hng Phong nhn thy c.n gp rut truyn d?±  nhüngdiu chiith chin luqo cua 
Quc t COng san dn toàn Dàng, toàn dan trong tInh hlnh m&i. VI vI.y, ngay sau 
f).i hi VII Quc t Cong san, vtri tu cách là Uy viên Ban Chp hãnh Trung uccng 
Quc th Cong san, Ding chi dã triêu tp và chii trI Hi nghj toàn th Ban Chip hành 
Trung ucrng Dang vao ngay 26/7/193 6 tai Th,ucmg Hai (Trung QuOc), chi dao Hôi 
nghj't.p trung vào vic nghiên cfru quán trit cáo nghj qüyt mcci cüa Quc tê Cong 
san, van dung vao hoan oanh thuc tê dë diu chinh chiên luGe, sach lucic cho phu 

hçrp vâi tInh hInh hin tal. Các vn d v ké thu cüa cách.mng, nhim vi cüa cách 
mang, kh.0 hiu cách mang, spxp hrc hrçng cách mng &Dông Dixcing dtrcic thào 
luan k và thay dM kip thai trên cci s& nhthig chi da ci'ia:Quóc t Cong  san. Theo 

d nghi cüa ding chi Lê Hng Phong, Hi nghj quy& djnh thành l.p M.t tran  nhân 

dan phàn d DOng Ducrng, bao gm các giai c.p, các dâng.phái, cáo doàn th chInh 

trj. và tin ngi.rthig, ton giáo khác nhau và các dthi tc a BOng Ducing d d.0 tranh dôi 
nhthig quyn dan chX sci d.ng. Cüng vói vic chuyn hu&ng nhim Vii cách m.ng, 
Hi nghj quyt djnh thay di các hInh thrc t chirc và phucing pháp du tranh cüa 
qun chüng, tir t chrc bi met, d.0 tranh bt hçip pháp là chü yu chuyên sang to 
ch(rc và d.0 tranh cong lthai hcTp. pháp và nira hcip pháp. 

q 
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Duói ánh sang cüa Nghi quy& HOi  nghj, phong trào dM dan chU, dan sinli lan 
rng khp Dông Duong. M& du là phong trào Dông Dung Di hi v&i hang tram 
üy ban hành dong duac thành lap các nai. Các cuOc biu tInh, bi cong dài dan 
chü, dan sinh, dài thà t'i chInh tn din i'a sôi ned, tiêu biêu là các cuc bi cong cüa 
hng vin cOng nhân rnô Hon Gal, C.m Phà. Báo chI ti&i b, trong do CO nhiu th 
báo cüa Eàng duçic xut bàn cOng khai. Sc manh  du tranh cüa qun chrng dà buc 
ôhihh quyn thuôc dia phài ban b mt s quyn tir do, dan chü và thà hang nghln 
tü chInh tri. Hi nghi, toàn th Ban Chip hành Trung ucing Dãng Co nghia to 1On 
ded vi each ming Vit Narn. Ti Hi nghj nay, chinh tir vic v.n dçing chInh xác 
ththng hthng chung cüa Quc t Cong san, dng chI U Hng Phong ci1ng Ban Chap 
hành Ting uo11g Eàng diu chinh chin li.rçie và thay dedsách hxcic, dim each m.ng 
Vit Nn vào mt thi k' mâi, hOa nhp vOl xu th chung cüa each mtng th giOi 
và khu iirc. 

Tri.rOc s  iOn  manh  cüa phong trào each mng trong nuOc dOi hOi cn có sr 
thào Iun d tim ra phuong thüc du tranh thirc sr sat thrc, vi 4y nàm 1937, 
dng clii. Lê Hng Phong v nuOc hoat dng bI mt tai  Sài GOntrc tip c1ing Trung 
ucrng Dãng clii dao phong trào. Sau mt thOi gian tIch circ chu&n b, tr ngày 29 c1n 
ngày 30/3/1938, tai  I1àngTân Thai Nht, g&nBàDim, HOc Môn, tinh.GiaDjnh, Hi 
ngh Trung uung Dàng d. duçic t chixc. 

Ii ngh, dã phân tIch tlrih hmnh, nhn dnh rO thi d chInh trj cüa các dâng 
phái,, v phong trào qun chiing nhân dan, dng th&i danE giá cOng tác xây dirng 
Bang con han  ch nhu: s luçing clang viên phát trin khOng du, ca sO clang các 
thành phè, tInhly yu han nông thôn, mt séi clang viên chua n.m ducic chii tnrang 
cüa Bang, cOn có tu tuOng cô dec, hçp hOi; cong tác tuyên tniyn, thông tin cOn han 
chê, su kêt hap giQa hoat dOng cong khai va hoat dOng bI mat con có khuyêt diem 
Trêncd s& phãi tIch tInh hlnh, nhn dnh rö nhUng khuyt dimtrên cáo m.t càa 
cong tác Bang, d dy manh phong trào dOi dn sinh, dan chü, cal thin dOi song, 
dông chi Lê Hông Phong d ciing vOi Hôi ngh Trung uang Bang quyêt dinh chuyn 
M.t tr.n than dâi phãn d BOng Duang thành M.ttrn. dan chü thng nht Bong 
Duong nhm tranh thi han nra mpi 1\rc krçing có th tranh thfi, tp hcxp rn rãi qun 
chüng nhan dan tham gia cách mng. Hi nghi, xác dnh trong qüá trmnh dng 
thành 1p Mt trn cn bO ht nhUng kh.0 hiu tà khuyn]i lam giai cp ti.r san bànth 
và các clang phái khác e ngi, không dam lien kt ciing tham gia du tranh. Mt khác, 
cüng can dê phOng tu tuOng hftu khuynh, chi coi trçng liênkt eác tkg lop trên ma 
xem nEc phong. trào qu.n chüng nhân dan lao dng. Phuang châm là phâi thu ht 
dOng dào quân ohthig tham gia cac doàn th Co tInh ch.t rng rài và to chic theo cáo 
hInh thirc cong khai, ban cong khai, d.0 tranh bênh vrc:quyn lcii thi& yti hang 
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ngày cüa quin chüng, trên cci s& do tin hành giáo d\lc qun chi:ing, nâng trInh dO 
giác ng chInh trj cüa qun chrng. 

Sau HOi  nghj Trung ucing tháng 3/193 8, dng chI Lê F1ng Phong tiêp tiic 
tham gia chi dio phong trào cách mang o' cáo tinh Nam Kr Va có nhiu dOng gop 
trên mt trn báo chI nh.m thong n1-i.t cáo quan diem cüa Dãng v du tranh dn 
chü. Thông qua cáo hoat dông tu' tix&ng, 1 Mn, ding chi U Hng Phong d 1un 
giài, tuyên truyên, c dng cáo quan dim, thu trixcing, dung 1& cüa Dng Cong 

san Doug Dtrcing, un nn nhilng nhn thrc mci h& 1ch1ac trên các vn d chin 
hxçic, sách 1uçic trong môt bô phn dàng viên và qun chñng Nbân dan.. 1Jng thi, 
bang ngôi but sc são, Dng chi con tharn gia tIch crcvào cuOc  du tranh vach  trn 
cáo 1uQn diu sai trái, phãn dng, cci hi chU nghia cüa b9n tyrótk1t, tay sai cUa chü 
nghia phát xit, cüng c si doàn kt, thng nht trong Eãng. Trong cuOc  d.0 tranh tLr 
tixcing do, 1ông chi to rô sir nhay ben, ban lTnh chinh tii, sir kiên dinh va tnnh do tn 
thrc 1 1uQn khoahçc; gOp phn quan tr9ng trong vic xây dirng và ciing Co Dãng 
v m.t tu tir&ng, t ch(rc, dua ti thing lçii c'üa each mng Vit Nam thii 1c' Mt 
trân dan chu, cong là six chuan bi tich cue dê di tcii thng im lich sr cua Cách mang 
ThángTámnm 1945. 

3. Tni gtwng ngithi cong san kiên cu1ng, tr9n dM vIs nghip each 
mng cüa Bang, cña N1in dmn 

Ngày 22/6/1939, dng chI Lê Hong Phong bi thc dan Pháp bt ti Sài. GOn. 
Bit Dng clii là can bO lãnh dao  cao cp cüa Dãng, b9n mit thám Pháp dàng mi 
thi doan tra t.n, dl? d hông khai thác cáo cci s& each mng, nhixng.chiing vn khOng 

A t t A A I A * I F P F lay chuyen dixgc y chi kien cuong cua Dong clii. Khong tim ra chixng cix phap. ly de 
buOc tOi dng chI U Hng Phong, ngày 30/6/1939, TOa tiêu hinhSài GOn d. kêt an 
Dng chI 6 tháng tñ giam Va 3 nm quãn thuc & Ngh An. Mc d bj quãn thiic gt 
gao, theo di c1iif chë, Dng chi 'van khôngnãn chI thithng xuyên bI rn.t lien h vOi 
t chic, vâi Dàng và dành thai gian vit bài, bi m.t gui cho cáo t báo cüa Dàng 
nhu ti Dan Chung, Dông Phuang tp chI... th hin tiih thn chin d.0 ngoan cuôiig 
cCia ngi±i each mang kiên trung. 

Tuy d theo dôi ch.t ch nhüng hoat dng cüa Lê :Hng Phong hông am. mixu 
tách Dèng chi. ra lthOith chuc, c.t dirt méi lien lao  vói phong trào each mng, vói 
Trung ucing Dng, song chinh quyn thrc d.n vin lo ngi v sr tçr do cüa ngithi 
cong san Lê Hong Phong, vi 4y, khi. chin tranh th gii thi U büng no, tháng 
01/1940, mt thám Nam K' ra Ngh An b.t dng chI LC Hng Phong 1n thir hai và 
áp giài vào giam gi 

tai 
Khám l&n Sal GOn. Trong th&i ian gân 01 nàm giam giü, 

tra tn, hành h thl?C dan Pháp vn không tim dirge 1 dod kt tOi  tü hInh dôi vi 
Dèng chi. Bit dng clii U Hng Phong và dng chINguyn Thi Minh Khai là vg 
ohng, có con nhô (Hng Mirth) dirge my tháng tui, chung dã d hai nguxi gp 
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nhau, hông lung lac tinh th.n qua do có có kJiep ti Dông chI dInh ilu tôi "am miru 
1t do chinh phi:i Nam Kr', nhung chng dä that bai.  Mc di vy, thrc dan Pháp vn 
buc ti Dng chI phài "chiu trách nhim tinh than" cho cuc khi nghia Nam Ks', 
kt an 5 nàm tii giam và 10 nàm quail thüc. Cui n.m 1940, cthng chI Lê Hông Phong 
bi dày ra Con E)ào. 

Trong nhthig ngày bi biêt giam trong ham do. ho.c trong Barth II (nai giam 
giCr tü cong san), kê thii luôn tim each hành h, tra t.n, dánh d.p d man dng clii 
Lê Hng Phong, hông.làm nhit tinh th.n, chI cia ngui 1nh do cong san. Day 
là quâng thi gian Dng clii triic tip di mt vói mgi am miru, thã. doan  d. man 
và thâm dOc nh.t ca kê thu. NhQng kinli nghim và l 1un .tnr&c day d. ghip 
Dng clii hiu them tInh ch&t kh& lit cüa cuc du tranh giai c.p; khOng chi là 
thu thách ma con là dOi hOi cüa cuOc d.0 tranh d giü vng phâm chat, khI tiêtcña 
ngithi cong san trong thuc tê hoan canh tu day vO cüng kh&c nghiêt Co ian Dông 
chi vü.bung bat cam lri ñ thlbgh cai ngxôngvào dánhtüibiii; bat cam ci:ia 
Dng chI bi nhum dO do máu chày tir dau, tir m.t r& vào, nhung Dông chI van. 
than nhiên, tip tue ngi .n "bat cam chan máu", vi quy& tam phâi sing dê "cOn 
sng cOn chin d&u". Nhftng trin dOn thu tan ác, d man, lien ic dO lam dOng chI 
L8 Hong Phong d.n dan kiet sirc. Dng chI d. vinh bit anh em, dông cliI cüamInh 
vào trua ngày 61.9/1942. TrtrOc lüc di xa, dng chI Lê FIng Phong cOn can dan: 
Who' các ctáng chI nói vói Dâng rcing, tél gi&phit cuô'i cling, LêHng PhOng v3n 
mt lông tin th6ng lçi ye yang cia céch lngngu, 

KS nim 120 nàm Ngày sinh dng chI Lê Hng Phong din ravào djp toàn 
Dàng, toàn dan, toàn quân ta dang day mrnh toàn din cOng cuc dôi mâi và hi 
rih.p qu6c t; tIch circ trin khai thic hin Ngh quyt Fiihe'i dai biu oàn quéc ian 
tJnr XIILcüa Dàng,các nghj quyt v xây drng Dãng, nhir: Nghj quyt Trung uong 
4 k1i6a XI, XII va Kt 1un s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Hi nghj lAn th tir 
Ban Chap hành Trung uung Dãngkhóa XIII vi cMy mçrnh xây dyng chinh dô'n Lang 
và h thô'ng chInh trj; lciên quyê't ngán chn, ddy lfji, xir l nghiêm cén bç5, dáng viên 
suy thoái v tic tw&ng chInh tn, dao dtc, 161 s6ng, biê'u hin "ty' then biê'n ", "tic 
chuyén Ma ". aST là djp dà chung ta thành kinh và tn. an COng lao, dOng gop to lan 
cüa dông chI U. Hng Phong dM vai sx nghip each mng cña Dàng và dan tQc, 
dng thi day inanli cong tác tuyên truyn, giá die chinh tr, tu tuthig, do due, 1& 
song cho can bô, clang viên, Nliân dan; qua dO cüng c vâ bi dp nim tin cüa Nhân 
dan dôi vai ãng, Nhà nuOc, ché d x hi chi:i righTa. 

Hgc tp, noi gtro'ng dng chi Lë Hng Phong và các bc each mng tin b&, 
can b, clang viên, nhat là nguth dirng dAu cap üy, thu tru&ng cáo oct quan, dcm v 
nêu eao tinh thAn:trácli nhim, tr giác tu duOng, rèn 1uy.n do due each mng, ht 

e 
( 
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lông, ht sirc phing sir T quc, phuc v Nbân dan, luôn d.t lcd ich quôc gia - dan 
tc len trên hét, tnroc h&, sn sang cong hin, hy sinE vl sir nghip each mng cao 
ca ciia Dàng và Nhmn dan v&i tinh thin "chi cong vO tu", nhu lüc sinE th&i Chü tch 
H Chi MinE dãkhng dinh: "Ca'c dó'ng clii ta nhzc do'ng chi Trcn Phi, dóng chI 
Ng6 Gia Ty, lng clii L Hang Phong, dng clii Nguyen Thj Mmli Khai, dng clii 
Ha Huy Tçp, dâng clii Nguyln I/an Cic &ng clii Hoàng Van Thy v train nghIn 
dng chI lthác dä dt lcii Ich cia Dáng, cia ca'cli m7ng, cia giai cdp, cia dan tç3 
len trên he't, len trzthc l'zê't. Các dng clii do dâ tin. tw&ng sâu sec, chic c/ian vào 
lwc luring vi dw va tuvng 1w ye' yang cfia gzaz cá'p và cia dan tóc Ta't cá ching 
ta phaz noz theo cac gwcing anh dung, giccing chi cong vo tu ay, mm xu'ng dang la 
nguài each mcing". 

BAN TUYEN GIAO TRUNG TfUNG 
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