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SKH/TU 

BANG CONG SAN V1T NAM 

TP. Yen Bái, ngày tháng 01 nám 2023 

A ? •A A ' A 9 Tuyen truyen ky niçm 93 nam Ngay thanh Ip Bang C9ng san Viçt Nam 
(3/2/1930 - 3/2/2023) và don Tt Nguyen dan Qu Mao 2023 

Thrc hin Huàng dn s 67-IHD/BTGTU,ngày 09/01/2023 cüa Ban 
Tuyen giao Tmh uy ye vice tuyen truyen ky mçm 93 nam Ngay thanh l?.p 
Dãng Cong san Vit Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và don Tt Nguyen dan Qu 
Mao 2023, Thành Uy Yen Bái ban hành K hoach tuyên truyn.ci th nha sau. 

i. irçc Bid, YEU CAU 
1 Muc dIch 

V V 

- Tuyên truyên sâu rng giüp can b, dãng viên và các tang lop Nhan 
dan thành phô nhn thi.'rc day dü, sau sc tiên trInh ljch sir ye yang cüa Dãng 
Cong san Vit Nam; kh.ng djnh vai trO, uy tin, näng lirc lãnh dao  và si'rc 
chin d.0 cüa Dãng trong su& 93 nm qua; khng djnh Dãng Cong san Vit 
Nam luôn trung thành vâi igi Ich cUa quôc gia, dan tc và giai cap, kiên djnh 

A V A A A A • A V A S A miic tieu, ly thong dç)c l.p dan tçc gan lien vo'i chu nghia xa h9l tren co so 
V - P A V A chu nghia Mac - Lenin Va tix tirong Ho Chi Mrnh. 

- Khoi d.y và bôi clap niêm tin, niêm tir hào cüa các tang liSp Nhan dan dôi 
v&i Dãng, Bác Ho và cong cuc dôi mói dat ni.râc; cô vu, dng viên can b, clang 

A V A A A P V A A 5 A V A vien va Nhan dan quyet tam cao, no 1irc ion, hanh dung quyet hçt, hiçu qua de 
vuqt qua mci khó khn, thách thirc, thi dua hoãn thãnh toãn din các miic tiêu, 
nhim vçi d ra theo K hoach  hanh dng s 168-KHIT1J, ngày 12/12/2022 cüa 
Thành üy thirc hin Chuong trInh hành dng s 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 
cüa Tinh üy v lath dao thire hién nhiêm vu chinh tn nm 2023. 

2. Yêu can 

Các hoat dng tuyên truyn c.n di.rçc t chüc vâi tinh th&n vui tuai, lành 
m?nh, an toàn, tit kim, da dng v hInh th(rc, có trng tam, trçng dim, 
thit thrc, tao  không khI ph.n khOi müng Dãng, mi'mg Xuán. Phãn ánh sir 
quan tam chain lo cüa c.p Uy, chfnh quyn dn d?ñ sng 4t cht, tinh thn 
cáe gia dInh, ditircng chInh sách, nguii có cong vâi each mng... d mi 
nha, mci ngi.rai deu di.rçic don Xuan, vui Tet. 
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II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Truyn thng ljch si'r ye yang cia Dãng Cong san Vit Nam; nhüng thng 

lçri vi dii và thành tiru to lói cüa dt niric duói sij lânh dao  eüa Dãng; khng djnh 
vai trô, uy tin, ban lTnh, fri tu và nng lirc lãnh dao,  näng lirc cam quyên và sirc 
chin d.0 cüa Bang trong su& chng dixàng each mng 93 näm qua. 

2. Khng dnh chü nghia xä hQi là m%lc tiêu, l tii&ng cüa Bang Cong san 
Vit Nam và Nhãn dan ta; di len chü nghia xã hi là sir 1ira chçn dcing din, 

r , . A A A A - 

sang suot cua Bang, Chu tch Ho Chi Mrnh va Nlian dan ta; neu bat  nhimg 
thãnh tiru to lan, có nghia ljch sr trên con du&ng di len chü ngl]ia xà hOi 
cüa Vit Nam, nh.t là sau han 35 näm thire hin cong cuc di mói dt nlxó!c. 

3. Nhi:tng kt qua và bài hçc kinh nghim trong cong tác xây drng, chinh 
dn Bang qua các nhim kS' Dai hi cüa Bang, nht là vic trin khai thirc 
hinNghj-quyt Trung uang 4 (khóa XI, XII); Ktlun s6 21-KL/TW ngay 
25/10/2021 H91 nghi Trung rnYng 4 khoa XIII ye day m?nh  xay dirng, chmh 
d,n Bang và h thng ehInh trj; kiên quyt ngän chn, d.y lüi, xü l nghiêm 
can b, dãng vien suy thoái v tti ti.r&ng chinh trj, dao  dirc, li s6ng, biu hin 

•.•. . ' A tir dien bien, 'tsr chuyen hoa gan vcxi th%rc hiçn Ket 1un so01-KL/TW, 
ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj ye tiêp tic thrc hin Chi thj so 05-CT/TW 

" A S S ye Day mnh hpc tp va lam theo ttx tuang, dao  chic, phong each Ho Chi 
Minh"; Quy djnh sé 37-QD/TW ngày 25/10/2021 v nhftng diu clang viên 
không &rçlc lam; dy mnh tuyên truyn, trin khai Nghj quyt s 21-
NQ/TW ngay 16/6/2022 HQ1 nghj Trung uung 5 khoa XIII ye tang ewing 
cüng co, xây dirng to chüc cci s& clang và nâng cao chat hiçing dOi  ngU clang 
viên trong giai do?n  mó'i; Nghj quyêt so 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hi 
nghj Trung uong 6 khóa XITI v tip tic di mâi phi.rcing thüc lãnh dao,  crn 
quyn cüa Dãngdi vói h thng chInh tn, trong giai don mói; Kt lun s 
14-KL/TW ngày 22/9/2021 cüa B ChInh trj v chü trrnmg khuyn khIch và 
bào v can b nng dng, sang tao VI lqi Ich chung; Kt lun s 12-KL/TW 
ngay 6/4/2022 cua BQ Chmh tn ye tiep tVc  tang cuong sr lanh dao  cua Bang 
di voi cong tac phông, chng tham nhüng, tiêu cijc va các k hoch, chi.iong 
trmh hanh dçng cua Thanh uy thirc hiçn cac ngh quyet, ket lun cua Trung 
h.rang, Tinh Uy; kh.ng djnh quy& tam chInh trj cüa Bang, Nhà nixó'c trong du 
tranh phông, chong tham nhüng, lang phi, tiêu circ, không ngfrng nâng cao 
nang l%rc lnh dao  và sue chin d.0 cüa t chüc Bang, xây dirng Bang và h 
thng chinh frj ngày cãng trong sach,  vf1ng manh. 

4. Kt qua thrc hin nhim vi phát trin kinh t - x hi, quc phông, an 
ninh, di ngoai; các giâi pháp bào dam an sinh xa hOi,  h trg doanh nghip 
san xuât kinh doanh närn 2022; khng djnh sir lãnh dao  sang su&, sat sao, kjp 
thri cüa Bang, Nhà mrâc, sir dng hành giám sat có hiu qua cUa Quc hi; 
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six chi dao,  diu hnh quyt 1it, bài bàn cüa Chfnh phñ, Thu tiiOng Chinh 
phU, sir doàn kt, phi hçip cüa cac c.p, cac ngành, sir vào euc cüa ca h 

• thông chinh frj va sir nO 1rc phân dâu cüa toàn Bang, toan dan, toàn quãn. 
Näm 2022, dt rnrâc dã thijc hin th.ng igi, khá toàn din miic tiêu, nhim 
vii: vra t.p trung phàng cMng djch bnh, vera thüc d.y phic hi và phát triên 

• kinh t - x hi, xây dirng nn kinht dOc  l.p, tr chü g.n vâi chü dng, tIch 
clrc hi nhap quoc te sau r9ng va hiçu qua. 

5. Tuyêntruyn v Clii thj s 19-CT/TW ngày 18/11/2022 cüa Ban Bi 
thu ye vic to chirc Tét Qu Mao nm 2023, Chi thj so 30-CT/TU, ngày 
01/12/2022 cüa Ban Thixông vi Tinh üy v mt s nhim vii trurâc, trong và 
sau Tt Qu MAo näm 2023; Chi thj s 18-CT/TU, ngày 02/12/2022 cüa Ban 
Thuing vii Thành üy v mt s nhim vii truó!c, trong và sau Tt Qu MAo 
2023; nhcrng giátrj vn hóa truyn thng, phong tiic, t.p quán t& dçp cüa dan 
t9c Vit Nam moi kin Tet den Xuan ye; trnh than doan ket, tucing than thong 
ái, chung si'xc, chung lông xây drng quê huong, dat ni.róc cUa dan tOc  Vit 
Nam và Nhan dan Yen Bái; th(rc ch.p hành pháp 1ut v an toãn giao 
thông, phông chng cháy n, cong tác bão dam an ninh, an toàn ticphm; 
thirc hanh tiet kim, chong lang phi, phe phan nhtmg hanh vi tral vai van hoa, 
dao dirc, thun phong m5 tiiccüangtr&i Vit Nam và các biu hin thuong 
m.i hoa trong ho?t dçng le hçi dien ra trixcyc, trong va sau Tet Nguyen dan; 

P. P P P S P 5 A S S A A A cong tac quan ly th tri.rcrng, bao dam nhu cau tieu dung cua Nhan dan; vic 
thirc hin Cuc vn dung "Nguäi Vit Nam ixu tiên dUng hang Vit Nam"... 

6. Các ho.t ctng chào mmg 93 nm Ngày thành 1p Bang, mrng xuan 
Qu Mao; các ho.t dng "dn on dáp nghia", thäm hôi, dng viên thuang binh, 
gia dInh chmnh sách, ngui có cOng v6i nuâc, lAo thành each mng, nhãn s5, trI 

• thirc, vn ngh s5, ngtr&i có uy tin trong dng bào dn tOe  thMu so, ch(rc sac ton 
giáo tiêu biêu, các don vj hxc lircing vU trang, lrc hxcing thuông trirc lam nhim 
vi trong dip Tt, nMng ngixi có hoàn cãnh kho khn, ngu&i lao dOng lam vic 
tu cac khu cong nghiçp, ngucn lao d9ng mat vice lam. 

7. Thông tin kjp thM vic eác cap, các ngãnh, dja phuong to chrc các hot 
• dOng nirng Bang, mfrng Xuân; phãn ánh không khi, ho?.t dIng mirng Xuãn vui 
ttiai, lãnh mnh, an toàn, tit kim cUa can bO,  cOng ch(rc, viên chCrc, chin sT 
hre hrqng vu trang va các tang lap Nhãn dan thành ph& Biu throng tinh thn 
tin dua yeu niso'c, tin dua san xuat, kmh doanh, gop phan phat then kmh te, bao 
damansinhxahi,giugInanninhchInhtrj,trttirantoanxahitrêndjaban 
thành pho; tinh than phiic vti Nhân dn don Têt, vui Xuân cUa các dja phuong, 
phông, ban, doãn th và lirc luqng vU trang trong thành ph6. Dng thai, phê 
phán nhUng hành vi tham nhiing, lang phI, vi ph?m pháp lu.t, t nn ci bac,  me 
tin, dj doan, lang phi trong vic vui Xuñn, don Tat, l hOi... 
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8. Tang cuông báo v nn tang tu ttxóng cüa Dãng, du tranh, phân bác 
thông tin, quandim sai trái, thu djch, chng phá Bang, Nhà nuOc, chia rë 
khoi dai doãn kêt toãn dan toe. 

m. CAC flOAT BQNG TUYEN TRUYEN, K NIM 
Thai gian to ehIrc các hot dng tuyên truyên, k nim dirçc xác dj.nh tr 

d.0 näm .2023 dn ht tháng 03/2023, cao dim tr cui tháng 01/2023 và 
trong tháng 02/2023, t.p trung vào mt so ho.t dng chinh sau: 

1. To chtrc Lê viêng các anh hUng lit s và Lê dãng hixang ttrông nim 
ChU tich H CM Minh. 

2. Biêu duang các to chrc dãng tiêu biêu, dãng viên gircing mâu trong 
r A A cac phong trao thi dua va hçc tap,  lam theo ti..r ttxang, dao  dtrc, phong each Ho 

ChI Mirth; t chi'rc trao Huy hiu 30, 40, 50 nm... tuci f)ãng. 

3. T chrc phát dng các phong trào thi dua yell rnxâc; 1ira ch9n, dào tao, 
bi dung qun chüng ru tü, gi6i thiu cho t chc Bang xem xét kt nap 
vào dip 3/2. 

4. To chrc dqt sinh hoat chinh trj sâu rng trong can b, dãng viên và 
P A F A A cac tang lap Nhan dan. 

5. T chüc các hoat dng "din an dáp nghTa", thm hôi, dng viên 
thirang binh, gia dmnh chinh sách, ngrrai có cong vth nuàc, cac b.c lao thãnh 
each rnng, nhãn s5, trI thirc, van ngh s5, nguài có uy tin trong dng bào dan 
tc thiêu sO, chirc sac tOn giáo tiêu biêu, các dan vj lirc hrng vU trang, lire 
hrcmg lam nhim vr thumg trirc, san sang chiên dâu trong djp Têt, ngithi lao 
dng, lam vic tai  các khu cong nghip. 

6. T chCrct& cong tác thông tin, tuyên truyn, giáo diic, thng ctr?mg tin,. 
bai viet, tren hç thong ba phat thanh, Website Ban tin Bang b9 thanh pho, 

A A A 9 P F S P Trang thong tin then tu thanh pho, trang diçn ti.r cua cac xa, phircing, cac 
phirang tin cô dng trirc quan (bang diçn tz panô, áp phIch, bang ron...), 
cac hoat  dng van hóa - van ngh, cuOc thi sang tác, quáng bá các tác ph.m 
van hçc, ngb thut, báo cM chU dê "Hçc tp và lam theo ti.r tiiâng, dao  due, 

F A • P A . phong each Ho CM Mrnh ; cac boat  dçng the diic - the thao chao mrng, hçi 
nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên; thông qua các n phm tuyên truyn; 
qua sinh boat  chi b, sinh hoat chInh trj - xãhi cUa các doàn thà Nhan dan... 

7. Trien khai cac hoat dung mung Bang, mirng Xuan Quy Mao 2023 
theo K hoach s 333/KH-UBND, ngày 21/12/2022 cUa UBND thành ph v 
to chi.rc cac hoat dçng chao nam mm. 

8. Huâng dn nhân dan treo ca T quc mrng Bang - mirng Xuãn Qu 
Mao näm 2023. 
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IV. TO CII(J'C THT)C HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Chi d.o, djnhhi.roiig cong tác tuyen truyncho cac caquan, &mvj, dja 

phumig, dçi ngu bao cao vien, tuyen truyen vien. Bien tap, dua npi dung 
tuyên truyên vào Website Bàn tin Dãng bO thành phô. 

- Phôi hqp vài Van phông Thành üy to chirc Lê viêng các anh hung 1it 
s tai  Nghia trang Lit s5trung tam tinh vàL dâng huong tuOng nim Chü 
t1ch Ho Clii Minh t?i  Le dai san vn dçng thanh pho Yen Bai. 

- Chüdng, thi.thng xuyên n&n tInh hInh di.r lu.n xâ hi, din bin ttx 
thong va tam trng cua can b9, dang vien, Nhan dan tren da ban thanh pho; 
phát huy hiu qua hoat dng cUa Ban Chi d.o 35 thành phô trong bâo v nén 
tang tu tuâng cüa Dàng, dâu tranh, phãn bác các quan diem sai trái, thu djch, 
lun diuxuyên t.c sjr kiin 93 nàm Ngày thành 1.p Dãng Cong san Vit Nam 
nham chong pha Dang,. Nha nuac, che dç, chong pha Dang bç va chinh 
quyên thành phô Yen Bái, nhât là trên không gian mng. 

-. A A . I' P. A - Clii dao,  theo doi, kiem tra, don doc viçc to chixc cac ho.t d9ng tuyen 
truyn, k nim & các dja phuong, Ca quan, don vj. 

2. Các chi, dãng b trçrc thuc Thành üy 

A 

 - Cncü tInh hInh ci th& xay dirng k hoach th chüc các hoat dng 
tuyen truyen ky niçm bao dam thiet th%rc, phu hop; chu trQng tuyentruyen 
tren hç thong truyen thanh ca so, trangthon tin diçn tu, thong qua h91 nghj 
sinh hoat chi bç, sinh hoat cua cac doan the chrnh trj - xa hi, to chuc cac 
hoat dng vn hóa, the diic - thO thao... 

S S S A * ,. A P 5 - Nam chactmh hmh tix thong Nhan dan, nhung van de phi.rc tap  nay smh 
trong cong tac bao dam an smh xa hçi d!p  Tet co truyen; ho.t d9ng ky niçm 93 
näm Ngày thành l.p Dáng Cong san Vit Nam và các sir kin ljch sir khác; chü 
dng phát hin, dn tranh phàn bác, phi hop xir l thông tin xuyOn tac,  bja d.t, 
chông phá Dãng, Nhà nu&c, chO dO cUa các the 1irc phàn dng, thii dlch. 

- Vn dng, khuyn khfch can bO, dàng vien däng tãi, chia Se thông tin 
tich circ ye sr kiçn tren cac trang, nhom, tai khoan mng xa hçi do cap uy, 
Ban TuyOn giáo, Ban Chi d.o 35 quãn 1. 

- P A 3. Phong Van hoa - Thong tin thanh pho 
- Trin khai thrc hin tt Clii thj s 18-CT/TU, ngày 22/12/2022 cüa 

Ban Thu?mg vii Thành üy ye mOt  s nhim vi tru&c, trong và sau Têt Qu 
Mao 2023; KO hoch so 333/KH-UBND, ngày 21/12/2022 cüa UBND thành 
pho ye to chuc cac hoat  dcng chao nam mm. 

P. 

- Chi dio té chüc các hoat  dOng tuyOn truyn c dng trçrc quan, nh.t là 
tren pa no, ap phich, tranh anh va cac hoat dpng van hoa - van nghç, the diic - 
the thao, then lam, trtrng bay... vm tinh than huong ye ca so, bao dam phu 
hop vâi tinh hInh thirc tO. 
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- Tang cithng cong tác kim tra, thrn djnh các hoat dng tuyên truyn 
c dng trrc quan trên dja bàn thành phô. 

- Quàn l cht chê các hoat  dng thông tin, tuyên truyn, nht là vic ding 
tai thông tin trén báo chI, trang thông tin din tCr, mng xã hOi;  kjp thôi phát 
hin, ngän chn, gi bo cac thông tin x.0 dec, xir 1 nghiêm cac hành vi vi 
ph?m, phat tan thong tin sal tra!, xuyen tac  ye sir kiçn thanh lap  Bang C9ng san 
Vit Nam hông chng phá Bang, Nhà nuóc, Nhn dn ta và nhung hành vi 
không tu.ãn thu chi do, djnh htróiig tuyên truyên theo ni dung Kê hoach  nay. 

4. Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô, Website "Ban tin 
9 A A • •A 9 ' 

Bang b9 thanh pho , Trang Thong tm diçn tir thanh pho 
- Barn sat Chi thj s 1 8-CT/TU, ngày 22/12/2022 cüa Ban Thng V11 

Thanh uy ye mçt so nhim viii tn.rac, trong va sau let Quy Mao 2023; Ke 
hoach s 333/KH-UBND, ngày 21/12/2022 cüa UBND thành phô ye to chrc 
các hoat dng chào nm mó'i, ma chuyOn trang, chuyên mic chào mrng k 
nim 93 nm Ngày thành l.p Bang Cong san Vit Nam và mfrng Xuãn Qu 
Mäo 2023; trong do t.p trung tuyên truyn dm net nhng thành tVu  cüa tinh, 
cüa thành phô, biêu di.rcmg các gixang diên hInh tiên tiên trong các phong trào 
thi dua yêu rn.rcc, nhitng cap üy, to chirc dãng và dãng viên tiêu biêu trong 
xây drng Bang trong sach,  vng  m?nh. 

Lru thng hrcing tin, bài tuyên truyên ye flch scr Bang, ljch sir Bang b 
dja phiscmg, truyên thông van hóa dan tc, hInh ãnh con ngu&i tinh Yen Bái 
nói chung và thãnh phé Yen Bái nói riêng; phãn ánh hoat  dng mtrng Bang, 
mrng Xuãn Qu Mao a các dja phixcmg, dan vj, doãn the; phong trào thi dfla, 
thirc hin nhirn vi phát trin kinh t -

s 

 x hi, quc phông - an ninh näm 
2023 cua can b9, dang vien, quan dan thanh pho; tmh than phçic vii Nhan dan 
trong djp Tt cüa các phông, ban, don vj, doãn th, lrc lixçing vu trang... Vic 
xay drng cac chuong trInh phát thanh ye van hóa, van ngh hru hra ch9n 
cac tác phãm có giá trj cao ye tix ttrâng, ni dung ngh thut, t.p trung vào 
chü dê ca ngçli quê huong, dat nrnic, niêrn tir hào dn tc, ca nggi Bang, Bác 

ca ngçii nhftng thành tiru cüa sr nghip di m&i dt rnrac, quê lurang, d.c 
bit là các nhãn to mOi trong sir nghip dôi m6i và hi nh.p quoc tê. 

- Ngiz&i di'rng dau can dê cao trách nhim trong vic kiêm duyt tin, bài, 
tuyt dôi không dê xày ra tinh trng thông tin thiêu tInh djnh hiràng. Vn 
dng can b, dãng viên, phóng viên, biên tp viên chia sé, lan tOa thông tin 
tIch circ trên mng xã hi. 

7. MTTQ và các t chfrc doàn th chmnh frj - xA hi thành ph 
- Xây dirng k hoachth chrc các hoat dng tuyên truyn mrng Bang, 

mirng Xuãn Qu Mao sâu rng trong doãn vien, hti viên và Nhan d âi 
phuong thuc pbü hçip, hiçu qua, tao khong khi phan khai. thi dua thirc hiçn 
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• • S A thang igi cac nhiçm vi chrnh trl cua tilng dla  phixang, dan VI;  chu trçng tuyen 
truyén qua h thng truyn thanh, c dng trirc quan, bào dam thiêt thrc, phü 
hap vâi tInh hInh, hi.ràng den nhiêu doi tucxng. 

- Tham mru cap üy chi dao  day  m?nh  rng khãp các cuOc vn dng, 
phong trào thi dua yeu nuâc va các hoat  dng "ung nu6c nhc ngun", "dan 

- - A • A P A 5 A an dap nghia , cham lo dcn song vat  chat, trnh than cho can bç, dang vien, 
doãn viên, hi viên. 

- Kjp thii n.m b.t, phi hçcp, tham mmi giài quyt tInh hInh ti.r tu&ng, du 
lun x hi; d.0 tranh, phãn bác, ngän chn các thông tin sai trái, bja d.t, các 
hoat dng am muir "din bin hôa bInh" cüa các the lirc thu djch trên linh virc 
ti.r ti.rông, van hóa, nht là trén internet, mng xã hi. 

V. MOT SO KHAU HTU TUYEN TRUYIEN 
1. Chác mrng nthn mcci 2023! 
2. Närn mó'i - Quyk tam mài - Th.ng lçii mói! 
3. Nhit 1it chào mrng 93 näm Ngày thãnh 1p Dãng Cong san Vit 

Nam (3/02/1930- 3/02/2023)! 

4. Dãng Cng san Vit Nam - Ngixi länh dao,  to chrc mi thäng lçri cüa 
cách mng Vit Nam! 

5. Toãn Dãng, toãn dan, toãn quan ra si'rc thi dna thirc hin thng igi 
nhim vi phát trin kinh t - xã hOi  nam 2023! 

6. Quyt tam xây drng quê hirang Yen Bái ngày càng giàu dçp! 
7. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon nàm! 
8. Ni.râc Cong hOa x hi chü nghia Vit Nam muon nam! 
9. Chü tjch H ChI Mirth vi dai  sang mãi trong sir nghip cüa chi'ing ta! 

• Vic t chirct& cong tác tuyên truyn va cac hoat  dng van hóa, van 
nghç trong dp mirng Dang - mlxng Xuan Quy Mao nam 2023 se gop phan 

A A P A A P A P A A P d9ng vien, khich lç trnh than cac tang lap Nban dan, tao  khi the vur trial, 
,. , - ,. n A phan khai don chao nam mar. Yeu cau cac ca quan, dan v, dla phtrong 

nghiêm tüc trin khai thirc hin (Gii-i kern D cuong tuyên truyê'n cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy)J 

Nai nhân: T/M BAN rfHG  VU 
PHO BI THU TH1JONG TRJTC - Thtrông trrc Tinh ui', 

- Ban Tuyên giáo TinhUy, 
- Các dlc U viên BCH Dàng b TP, 
- Các chi, dàng b trrc thuc, 
- Các phông, ban, MTTQ, doãri th TP, 
- Trung thin Truyên thông và Vn hóa TP, 
- Website "Bàn tin Dàng b thành phô", 
- Trang thông tin din ti TP, 
- Luu BTG, VT/TO. 
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 LAP BANG CQNG SAN VI1T NAM 

' - 03/02/2023) 
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- .•--- -. 

I. BANG CQNG SANViT NAM RA B(Ifl LA BUCIC NGOIT TO 
LON TRONG LJCH SI CAd MJNG VIIT NAM 

1. Bicãnh ljch sfr ra dôi Bang Cong san Vit Nam 
1.1. Boi canh quoc te 
Tr cui thá k XJX, chü nghTa tu bàn chuyntir giai don tir do enh tranh 

sang chu nghia de quoc. Cac rnicic tu ban de quoc thirc hiçn chmh sach: ben 
trong thng cithng bóc 1t nhãn dan lao ding, ben ngoài gia tang các hoat  dung 
xam lucic va áp bi'rc nhân dan các dan tc thuc dja. Sir thong trj cüa chU nghia 
d quc lam di sng nhân dan lao dng trén th giâi tth nên cing cxc. Mâu 
thun giüa các dan tc thuOc dja vó'i chii nghia thirc dan ngày cãng gay g&t. 
Phong trào d.0 tranh giài phóng dan tc din ra mnh m ô các nuóc thuc dja. 

Näm 1917, vói th.ng lçi eüa Cách mng tháng Mu&i Nga, chü nghTa Mac - 
Lenin tir l lun dâ tth thành hin thc, m& ra mt thô'i dai  mó'i trong 1jch sü 

• S S t A A A loai nguo'i; la anh sang soi duongcho cac dan tçc b ap hue dirng len dau tranh 
giai phong dan tc, giai phong giai cap, giai phong con ngucn. 

A • A Thang 3 nam 1919, Quoc te Cpng san (Quoc te III) ra drn da thuc day sir 
phãt trin mnh me phong trào cong san và cong nhãn quc t. D6i vói Vit 
Nam, Quc t Cong san có vai trô quan trçng trong vic truyn bá chü nghia 
Mác-Lênin và thành l.p Bang Cong san Vit Nam. 

1.2. B6i cánh trong nwác 
- Näm 1858, thirc dthi Pháp xãm luçc Vit Nam và tfrng bithc thi& 1p b 

may thng trj, bin nithc ta tr mt quc gia phong kián thành "met  xii- thuc 
da, dan ta la vong quoc no, To quoc ta b giay xeo dwci got sat cua ke thu hung 
ác ". Chmnh sách thông frj cüa thc dan Pháp dà lam cho xA hi Via Nam có 
nhiu thay di. 

V chInh trj, thc dânPháp thi hãnh chInh sach cai trj thc dan, tithe bó 
quyen lirc dioi nçu, doi ngoi cua chrnh quyen phong kien nha Nguyen, do la mçt 

I P A A • A • P 5 P A I S S chmh sach chuyen che then hrnh, chung dan ap dam mau cac phong trao va 
hành dng yêu nuóc cüa ngi.thi Vit Nam, mçi quyàn tir do bj cm. Chñng chia 
rê ba nuâc Bong Duong, chia Via Nam thãnh ba k5' (Bâc K5', Trung KS',  Nam 
KS') vàthixc hin a mik5' mt ch d eaitrj riông.

A 
Ve kinh te, thçrc dan Phap cau ket vol giai cap da chu de. thirc hiçn chmh 

sách bóc lt tan bo, ctthp dot rung dt d 1.p dn din; ra sirc Va vet tài 
nguyen, cOng nhiu hinh thüc thu khóa nng n&  vô 1; xay dimg rnt s co s& 
cong nghiçp, hç thong ducmg giao thong, ben cang ph'vc vii chinh sach khai thac 
thuôc dia. 
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V van hóa, thrc dan Pháp tin hành chInh sách ngu dan, chiingbmig bit, 
ngàn can ành hithng cüa van hóa tin b trên th..giói, khuyn khich van hóa dOe 
h.i, xuyên tc ljch sü, giá tn vn hó Vit Nam và dung tang, duy trI các hU ti1c 
lac hâu. 

A 11 A A A S S - Suphan hoa gzai cap va mau thuan xa hcn dien ra ngay cang gay gat 
Phn 1ón giai cp dja chü c.0 kt vri thrc dan Pháp ra si'rc bóc lOt  nông 

dan; mOt bO phn dja chñ có lông yêu nuâc, dã tham gia du tranh chng Pháp 
duói các hInh thic va rnUc dO khác nhau. Các giai cp, tang ló'p khac trong xã 
hOi Vit Nam du mang than phn ngithi dan mt nu&c và du bj thrc dan áp 
brc, bóc lOt,  ehèn ép nén du cm phn thrc dan Pháp. Do do, mu thun cci 
bàn trong x hOi  Vit Nain 1Cic nay, không chi là mâu thun giüa than dan, chü 

A * A A A • , A . ,. yeu la nong dan vai giai cap da chu va phong kien, ma da nay smh mau thuan 
ngày càng gay gt giüa toàn th nhãn dan Vit Nam vói thrc dan Pháp xâm hrçic. 

- Các cuç5c khó'i ngha và phong trào dáu tranh cza qun chi.ng chAng thtc 
ddn'Pháp xám lzrçrcdi& ra rninh me nhwng du bj that bgi, xd h9i Vit Nam ro'i 
vào khing hodng ye dw?nig lôi cách mgng 

Truó'c sr xâm hxcic cüa thc dan Pháp, các cuOc  khOi nghTa va cac phong 
trào d.0 tranh cüa nhãn dan ta din ra lien tiic và mnh me. Tuy nhiên do thiu 
dithng lói di'ing dn, thiu t chüc và 11rc hrcng cn thi& nên các phong trào do 
da lan luçit that bai.  Phong trao yeu nucic theo y thuc hç phong hen nhu phong 
trào Cn Vucmg dâ chm dirt vOn sr th.t bi .cüa cuOc  khOni nghia Htxcing Khêdo. 
Phan Dmh Phung lanh do (1896); phong trao nong dan Yen The cua Hoang 
Boa Thám kéo dài 30 nm ci3ng không giành dixçic thng lçii. Phong trao yeu 
nuOnc theo khuynh hu&ng dan chü tu san do các ci Phan BOi  Châu, Phan Chu 
Trinh, Lucmg Van Can lãnh d.o cüng roi vào b tc. CuOc  khOni nghTa Yen Bái 
do Nguyn Thai Hçc lãnh do cOng bj, th.t bai,...  Cách mng Vit Nam chIm 

A 7 A A , A . trongcu9e khung hoang sau sac ye dixcing loi cirn nuoc. 
2. Nguyn Ai Quc tim thrô'ng cfru nirrc và chun bj thành 1p Bang 

Cong san Viêt Nam 
- Gifla lüc dan tOe  ta dirng InrOnc cuOc  khOng hoàng v dithng léi ciru mthc, 

nhiu nhà yéu nuOnc throng thôi tip tVc  con ththng ciru rn.rOnc theo li cfl thI ngày 
5/6/1911 ngithi thanh then Nguyn Tt Thãnh (tc là Nguyn Ai Quc, H Chi 
Minh sau nay) ra di tim du&ng ciru nuOnc theo phuong hithng mOni. VO'i khát 
vng cháy bong giành dOe  1p t%r do cho dan, cho nuOnc, Nguyn T.t Thành dä 
b.t ch.p mci nguy him, gian kh, di qua nhiu nuOnc cOn châu Au, châu Phi, 
châu M5 và dA rut ra chãn l: Chü nghia tt.r bàn, chü nghia d quc thc d là 
cOi ngun mçi dau .kh cüa cong nhán và nhãn dan lao dng On chinh qu6c cOng 
nhu & các nixOnc thuOc dja. 

- D.0 nm 1919, Nguyn T.t Thành tham gia Dãng Xä hOi  Pháp. Tháng 6 
nin. 1919, v&i ten mOni là Nguyn Ai Qu6c, Ngu&i thay m.t nhOng ngithi yêu 
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nuâc VitNarn g1ri dn Hi ngh Véc-xây Bn yêu sách cüa nhãn dan An Nam 
gom 8 diem doi Chmh phu Phap phai thua nhin cac quyen tr do dan chu va 
quyôn bmnh d&ng cüa dan tc Vit Nam. 

- Tháng 7/1920, Nguyn Ai Quc duçic dcc ban "Sc' tháo ln thz- nhtlt 
-. • I . . A nhung Luçin cwcing ye van de dan tQc va van de thuçc dja eua Lenin dang tren 

t A f A t A bao Nhan do va cung chmh tu day da giai dap cho Ngum con duung dau tranh 
giành dc 1p tr do thrc sir cho dan tc, cho dng bào mInh. 

- Ti'r ngay 25 - 30/12/1920, Nguyn Ai Quc tham dy Di hi 1nthCr 18 
Dang Xa hçi Phap voi tix each di bieu Dong Duang. Ket thuc Dai  h9i ngay 

A A A • A I 30/12/1920, Nguyen Ai Quoc tan thanh thanh l.p Dang Cong san Phap va trcx 
thành rnt trong nhtth.g nguii sang 1p Dãng Cong san Pháp, và cthig là ngui 
Cong san dau tien cua dan t9c Viçt Nam. 

- T nàm 1921 - 1930, Nguyn Ai Quéic vira tip tic hot dng trong Dãng 
Cong san Pháp, nghiên cüu b sung và hoàn thin tu tuó'ng cru nuâc, vira tIch 
ci1c truyàn bá chü nghia Mác-Lênin vào phong trào cong nhan và phong trào 
yeu nu6c Vit Nam. Ngithi tp trung chun bj v th chi'rc và can b, 1p raHi 
Viçt Nam each mng Thanh men (1925), to chuc nhieu lop dao to can bç tii 
Quãng Châu, Trung Quc, dng thxi gui can b di hc t.i truäng Dai  hc 
Phi.rcing Dông (Lien Xô) và trixông Lic quãn Hoàng Ph (Trung Qué>c). 

NEa hot dçng khong mçt mm cua Lath ti Nguyen Ai Quoc va nhieu dong 
chi cách mng tin bi ma dn cui närn 1929, d.0 nm 1930, nMng diu kin 
cho sir ra drn cua mçt Dang vo san a Viçt Nam da chin muoi. 

3. Thành 1p Bang Cong san Vit Nam 
- Dáp irng nhting diôi hôi cüa thrc tin each mng, ngày 17/6/1929, KS' B 

Bc K5' Hi Vit Nam cách mng Thanh niên dA thành 1pDongDircng C'5ng 
san Dangti Ha Nçi. Thang 11/1929, cac dong chi Tong b v.a Ky Bc Nam Ky 
cüa Hi Vit Nam each mng Thanh niên quyt djnh thành 1p An Nam Cong. 
san Dáng. Ngày 1/1/193 0, nhüng d.i biu iru tá cüa Tan Vit each mng Dãng 
(met to chire tiên than cüa Dãng) dã hpp và thành 1p Dông Dwc'ng C5ng san 
Lien Doàn Trung K5'. Tuy nhiên i mt nithcco tài ba th churc cong sãnnên 
khong tranh khoi sr phan tan ye lirc 1uçng va to chuc, khong the thong that ye 
liz tixng và hành dng. Trách nhim ljch sr là phâi thãnh 1.p mt Dãng Cong 
san duy nht, chm dirt tInh trng chia r phongtrào Cong san &Vit Nam. 

- Tu ngay 6/1 den ngay 7/2/1930, Hi nghj hqp nhat cac to chuc Cong san 
A A S A 1 1 t A X thanh l.p Dang Cçng san Viçt Nam da hp a ban dao Cmi Long thu9c Hong 

Kong (Trung Que) duOi sr ch frI cüa dng chI Nguyn Aj Qu6c thay rn.t cho 
Quoc te Cong san. Trong Hçi ngh! thanh l.p Dang, dong clii. Nguyen Ai Quoc 

A • A A I A A A A A • A de ra 5 diem lan can thao lun va thong nhat, trizcic het la tr phe bmh va phe 
bInh, "Bó mçi thành 1ci ximg d.5t cI, t1i2h th2t hcip tác d thong nMt cac 
nhóm c5ng san Dông Dwc'ng". Hi nghj dã nh.t trI thng nMt các t chuc cong 
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san thành l.p rnt dàng, lay ten là Dàng CQng san Vit Nam. Hi nghj dã thông 
qua các van kin gom: Cháth ci.rang van tat, Sách luçc van tat, Chuang trinh 
torn tat, Diu l vn t.t cfia Dàng và Liii kêug9i cfia dng chI Nuyn Ai Quóc 
thay mt Quc t Cong  san và Eãng Cong  san Vit Nam g1ri dn cong 1thân, 
nông dan, binh lmnh, thanh niên, h9c sinh và t.t cà dng bào bj áp büc, bóc 1t 
nhân djp thành 1p Dáng. Trong do, Cháiih cucing v.n t.t cüa Dáng và sách luqc 
vn tat cüa Dãng phàn ánh ni dung cuong 111th chmnh frj du tiên cia Dàng 
Cong san Vit Nam. Hi nghj hqp nht các t chrc Cong  san có nghTa nhu 
Dai hi thành l.p Dàng. 

- Tai Dai hi di biu toàn quc ln thir III cña Dãng (9/1960) dãquyt 
nghj 1y ngày 3 tháng 2 duo'ng ljch minäm lam ngày k nim thành 1p Dàng 
Cong san Vit Nam. 

4. Y nghia 1ch sfr sir ra dô'i Bang Cong san Vit Nam và Ciro'ng linh 
chinh trj du tiên cüa Bang 

-DãngCngsãn Vit Namra d&i vri Cuang lTnh chinh trj du tiên da ma 
ra thai ki mm cho each m.ng Viçt Nam - thai ki dau tranh gianh d9c 1p  dan tçe 
tin len chü nghTa xã hi. CtTang lThh d.0 tiên ciia Dãng ra dai, dà xác &jnh 
duçic nhüng ni dung co bàn nht cia con dithng each mng Vit Nam; dáp lmg 
duçrc nht±ng thu c.0 b(xc thik cña ljch si'r và tth thành ngçn cx tp hçip, doàn k& 
thong nht các tO chirc cong san, các lc lucmg each mng và toàn thO dan tc. 

- Sir kin thãnh 1p Dáng Cong san Vit Nam là mt btró'c ngo.t vô càng 
quan tr9ng cüa ljch sü each mng Vit Nam, quyOt djnh sir phát triOn cia dn 
tee, chm düt s khng hoãng v duông lOivà tO chi'rc 1nh do cüa phong trao 
yeu nuac Viçt Nam dau the ky XX. Do la ket qua cua sr vtn dçng, phat trien va 
thOng nhtphong trào each rnng trong Ca nuac; six chu.n bj cong phu v mci 
mat cua Lanh ti1 Nguyen Ai Quoc va si.r doan ket that In cua nhung chien sy 

• fl P A A tien phong vi lçn ich cua giai cap, cua dan tçc. 
-. Dàng CQng san Vit Nam ra dri là thành qua cüa sir kt hqp chü nghia 

Mác-Lênin vâi phong trào cong nhãn và phong trào yêu nuó'c Vit Nam; chüng 
tO giai c.p cong than Vit Nam dã tnthng thành, dü sue lath dao  each mang. 

- Dãng Cong san Vit Nam ra dO'i và vic Dàng chü tnwng each mng. Vit 
Nam là mt b phn ciia phong trào each mng th giói, dã tranh thu ducic sr iing 
hQ to lón cüa cách mng th giói, kOt hcip st'rc m?nh  dthi  tOe  vói sirc mnh cüa thñ 
dai lam nén nhUng th&ng lcii ye yang; dOng thOi dong gop tIch circ vao sr nghip 
du Iranh vi hOa bi.nh, dOe  l.p dan tOe  và tin bO cüa nhãn loai trOn th giói. 

II. NH(JNG MOC SON CHOI LQI vA BAI HQC KINTI NGIllM 
TREN CHANG BIRNG 90 NAM VINHQUANG CUA BANG 

1. Bang Janh do dau tranh. gianh chmh quyen (1930 - 1945) 
S - A A A P A I'. 

Sau khi ra dm, Dang da lath dao  nhan dan dau tranh gial phong dan tc, 
giành chmnh quyàn vài 3 cao trào each mng có nghTa to lan dtra dn th.ng lçri 
cña cuOc  Cách mng tháng Tam nm 1945. Do là: 
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Cao trao each mng 1930 1931 ma dinh cao là phong ao Xô Vit-
Nghç Tinh: Lam rung chuyen che dQ thong trl cua de quoc Phap va tay sal. 
Drni sir länh d.o cüa Dãng, qu.n ehóng each mng d yang dy tthng trj bn 
cuôiig hao, phàn dng, tay sai thirc dan Pháp, thành l.p chinh quyn each mng 
ci mçt so no'i theo hmh thuc Xo Viet. Cao trao each mng 1930 - 1931 da khang 
dinh dithng 1i each miig Vit Nam do Dãng d ra là diing dn và d 1a  nhUng 
bài hçc qu báu v xây d%rng lien minh Cong - nông, vxây dirng M.t trn Dan 
tc Thông nhât, ye phát dng phong trào quan ehüng dau tranh giãnh và bào v 
ehInh quyn. 

- Cao trào each ming dôi dan sinh, dan chü (1936 - 1939): Bng sirc mn1i 
doãn kát cüa qun cháng, chthi sir lãnh dQ cña Dãng dã buc chInh quyn thirc. 
dan phãi nhuçing b mt s yêu sách v dan sinh, dan chü; qun chüng duçic 
giác ng v chmnh trj va tr& thành lire lucing chfnh trj hung h.0 cüa each rnng; 
Dang da tich luy dirge nhieu bai h9c kinh nghiem trong vice xay dmg Mtt trn 
Dan tc Thng nht, kinh nghim t chrc, lãnh dao  qun chi'ing thu tranh cOng 
khai, hçip pháp... 

- Cao trào each mng giài phóng dan ttc (1939 - 1945) dithi sr lh dao 
sang su&, kiên quyt efia Dãng, ding thu là Länh tii Nguyn Ai Qu6c cüng vci 
si doàn kêt hang hái, chin thu ngoan cu&ng và hy sinh to 1&n cia bit bao 
dãng viCn ctng san, chiên sT và dông bào yêu nithc dã két th'(ic thang lçii bang 
cuc Cách mng tháng Tam nam 1945. 

Thng lçi ciia Cách mng tháng Tm nam 1945 dã pha tan sr thng frj cüa 
thirc dan gan mQt tram nam va lat  do che d9 phong hen de nng len nhan dan ta 
m.y muai th ki, m& ra bu&dngot vT dai  cüa each mng, dim dan tc Vit Nam 
bu6c sang ky nguyen mcn; ky nguyen dQc l.p dan tçc gan lien vcn chu nghia xa 

A A A S A A A A t S S S . s hpi, nhan dan ta tu than phn no lç da tra thanh ngurn lam chu dat nuoc, lam 
chü x hi. Ngày 2/9/1945, ti quãng tri.thng Ba DInh ljch si'r, Chü tjch H ChI 
Minh dâ dc ban Tuyên ngôn d5c 42p  khai sinh.ranixóc Vit Nam Dan chü 
Cong hôa nay là nuâc Cong hôa xã hi chi:i nghia Vit Nam - Nhà nuâc cong 
nông thu tiên O Dông Nam châu A. Khái quát ' nghia lch sü cüa Cách mng 

. thang Tam nam 1945, Chu t1ch Ho Chi Mmh khang dinh:  Chang nhu'ng giaz 
cp lao dng và 1V7ân dan Vit Nam ta có the t hào, ma giai c4p lao d.7ng Va 
nhimg dan tQc bj áp bzc ncri khác cung có the tt hào rang: Ln nay là ldn ddu 
tiên trong ljch th cách mqng cia các dan tç5c thu5c d1a, m5t Dáng mái 15 tuôi 

— — I' S -' — I IS S A Ii da lanh dqo cach mqng thanh cong, da nam chznh quyen toan quoc 
2. Bang lãnh do thu tranh giãi phong dan tc và thong nht tht ntroc 

(1945 - 1975) 
2.1. Xây drng và báo v chinh quyin cdch mzng, toàn quñc khdng chiin 

chJng thrc dan Pháp và thip M9(L?45 - 1954) 
- Trong nhung nam 1945 - 1946, Dang ta dung dau Ia Chu tch Ho Chi 

Minh lânh do xay drng và cüng c vüng ch.c chinh quyn nhãn d, bu c'i:r 
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Quc hi nuôc Vit Nam Dn chü Cong hôa (6/1/1946); xây drng và thông qua 
Hin pháp dan chfi du tién (9/11/1946); chám lo xây dirng ch d rnâi, diii 
sng mâi cia nhãn dan, chng gi.c dói, gic dat, gic ngoi xãm; tè, chüc kháng 
chi&i chang thirc dan Pháp ô Nam BO và Nam Trung B vói sr 11ng h và chi 
vin cüa câ nuâc; kiên quyt trn áp các thá 1irc phãn each mng, bào v chInh 
quynvà thành qua Cách mng tháng Tam; dang thi thc hành sách hrqc khon 
kheo, dua each inng vuqt qua nMng thr thách him ngheo. Dàng dã chü.dng 
chun bj nhtng tja kiin  cn thi& d daj phó vâi cuOc  chian tranh xâm krçic 
ci:ia thirc dan Pháp trên ph.rn vi cà niró'c. 

- Tháng 12/1946, tnthe dã tam xam luc nuc ta rnt ln na cüa th%rc dan 
Phap, Dang va Chu tch Ho Chi Mmh da phat d9ng toan quoc khang cluen vai 
quyt tam: "Ching ta thà hy sinh tât cd chz nMt ã'jnh không chju mát nw&c, 
khôngchju lam no li". Bng du&ng iai kháng chián toàn dan, toàn din, lâu dài, 
dra vao sue mmh la chmh, dong thai tranh thu sr dong tmh va ung hQ cua bm 

A A A A A , A be quoc te, Dang da lanh d.o nhan dan ta lan luyt danh b.i cac ke ho.ch chien 
tranh cña thirc dan Pháp giânh th.ng lçii ma dinh cao là chian thng ljch sir Din 
Biên Phü "lng lay nám chdu; châ'n dcng dia cdu ", buc Chinh phü Pháp phài 
, A • A , A A icy ket Hiçp dph Gianeva cham dut sv thong tr cua thirc dan Phap a nucic ta. 

2.2. Kháng chieAn  ch6ng M9, thu nithc và xây dtng chá nghia xd hi ô 
mien Btc (1954 -1975) 

- Sau khi Hip djnh Gicineva duçc k kt, miàn Bc hoàn toàn giãi phóng, 
nhán dan ta b.t tay vào xây drng, khôi phçic kinh t - vn hóa, xay dirng chü 
nghia xã hi. Trong khi do &min Nam, d quac M5 phá hoai Hip djnh 
Gicmeva, hat chan thçrc dan Phap, bien mien Nam thanh thuoc dia kieu mm va 
cn cü quan sr cüa ching. Nhim vii cüa Dãng ta trong giai do?n nay hat sue 
nng ne, do la phai lanh d.o each mng Viçt Nam tien hanh diong thai hat nhiçm 
vii chin hxqc gam each mng dn tcdan chü nhân dn r mian Nam va each 
mng x hi chü nghia & min Bc. 

- Dãng ta dä lãnh d.o toàn dan nêu cao quyat tam dánh M, thirc hin 
duOng iai chian tranh nhãn dan bng tm cao khoa hçc và ngh thu.t. V&i mt 
da quac hing manh  bc nh.t tha gii, Dãng ta chñ truong dánh lâu dài;kat hqp 

A . A A • A A -A. dau tranh chinh tq vai dau tranh vu trang va ho?.t dçng bmh v?n;  ket hp tien 
A A • A A A A • cong va no' day, tien hanh dau tranh tren ca ba vung (dong bang, thanh th va 

min nái); kat hçip m.t trn quãn sr, chinh trj vri mt trn ngoi giao; phát huy 
cao d chü nghia yeu nuóc và ehü nghia anh huing each mng; phát huy sue 
mnh dti doàn k& toân dan tc và sure mnh thô'i di. Bng dung ii 1nh dao 
dung dn, sang suat và tinh thn d.0 tranh anh ding kiên cuOng, b.t khut, bt 
ch.p mçi gian kha hy shth cüa nhãn d ta, cüng vài sr giup do' to lón cüa cac 

V fl - A fl A A A A •,. , 
nuac xâ hçi chu nghia va than dan yeu chu9ng hoa bmh tren the gicn, Dang da 
länh d?.o  nhãn d ta thn hr(xt danh bti các chian krac chian tranh tan bao  cüa da 
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quc M5, giành nhiu thng lcii ye yang ma dinh cao là chin djch H ChI Minh 
ljch sir, kt thüc 30 näm chin tranh giài phóng dan tc, giài phóng hoãn toãn 
min Nam, thng nht T quc. Day là mt trong nhCng trang chói lçi nh.t ciia 
lich si'r dan tc, là mt sij kin có tm quc t và Co tinh thM ctai sâu sic. 

- Song song vói cuc kháng chin chng M, crunrâc, Dãng d lnh dao 
than dan mien Bac khac phuc hau  qua chien tranh, khoi plivc kmh te- xa h9i, 
tien hanh cai tao  xa h91 chu nghia va dua mien Bac qua d9 len chu nghia xa hçn. 
Sau 21 nm xây d%rng chi'i nghia xä hi, min B.c dà giành dirge nhftng thành 
tiru quan tr9ng, chuân b ca sO v.t chat, k5 thu.t ban dâu cho thu nghTa x hi; 
vra san xu.t, vrachin du và chi vin süc ngithi, sc càa, hoàn thành vai trô 
hu phi.rang lcn dôi vi tiên tuyên 16n mien Nam. 

3.Thoi kr tin hành cách mng xã hi chu ngMa trên Ca nithc, thirc 
hien cong cuQc doi moi dat ntroc tn nam 1975 den nay 

3.1. Tir,thm 1975 din nàrn 1986 
- Sau chin tranh giài phóng rnin Nam, thng nh,t T6 quéic, d.t nithc ta 

gap muon van kho khan, Dang da lanh d.o than dan vira ra sue khoi ph1ic kmh 
t vüa tin hãnh hai cuc chin tranh ch6ng xâm huge biên giâi phIa B.c và Tây 
Nam, bão v dc 1p chü quyàn, toàn vçn lnh th quc gia; dng thôi t.p trung 
lrih dao  xây dmg Ca sO v.t ch.t cüa chü nghia xä hi, trng buâe hInh thành ca 

• A I I I A S A A . • A cau kmh te mm trong ca rnrac, cai thiçn do'i song vat  chat, tmh than cua nhan 
A A A A A ' A A • A A dan lao dpng. Tuy nhien, vice duy tn lau dai mo hmh, cci che kmh te tp trung 

bao c.p không con phü hçip và dã bc l nhttng hn ch& nhuc dim; vic 
hoach djnh và thirc hin dtthng 1i each mng xä hi ehi nghia, có lüe, có non 
dã. m.c sai l.rn khuyt dim chü quan, duy " chi. Do cüng là mit trong nhttng 
nguyen nhãn dn den sir trI tr, khàng hoãng kinh t - xä hi trong nhtng näm 
dau ca nuoc di len chu nghia xa hçi. 

, , . , ,. • - A A . , 
- Truonc nhung thach thue cua thai ky mm, Dang ta da tong ket thire tien, tim 

S A. ,. • 
toi, hoach dinh duang loi doi mm, ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW ngay 

5 A' I A (( t 20/9/1979 cua Hçi ngh Trung irong 6 (khoa IV) ye Phuo'ng hztong nhiçm vy 
phát trie1n cong nghip hang tiêu c&ng và cong nghip d.iaphwong"; Chi thi, 100- 

- S 5 1 A (C V• A t V * CTJTW ngay 13/1/198 1 cua Ban Bi thu ye Cai tien cong tac khoan, mo' rQng 
V P A A I A S S • A F A khoan san pham den nhom lao dQng va ngu'o'l lao dQng trong hcip tac xa nong 
• A • -• • S P V P A A. nghicji; Quyet dnh 251QD-CP ngay 21/1/198 1 cua Chmh phu ye doi mm quàn 

h kinh t quc doanh; Ng quyet Hi ngh Trung uong 8, khóa V (tháng 6/1985) 
thüa nhn san xu.t hang hóa và nMng quy Iu.t cüa san xuAt hang hOa; Ket lun 
cüa B ChInh trj (tháng 8/19 86) v 3 quan diem kinh t trong tInh hmnh mài... 

3.2.Tirndtn1986dinnay
A . .. - Tren ccv so danh gia tmh hmh dat nixoc va qua qua trmh tim toi, khao 

• , P 1 - A. A. r. 
nghiçm, Dai  h9i VI cua Dang (thang 12/1.986) da dua ra ducvng loi doi mm toan 
diên d.t nu&c, m ra bu&c ngo.t quan tr9ng trong s\r nghip xây dirng chü nghTa 
xA hôi y niróc ta. 
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- Trithc bi cãnh mô hIh chü nghia x hOi  Lien Xô và Dông Au sip.d, 
h thong xã hi chü nghia th giói tm thO'i lam vào thoái trào, Dai hOi VII cüa 
Dãng (tháng 6/199 1) khng djnh tip tpc di m&i dng b, trit d trên các lTnh 
wc vài nh&ng buóc di, each lam phà hçvp va gi vttng djnh hiràng xã. hi chü 
nghTa, Dai  hi dä thông qua Cwong lI'nh xdy dng aaAt  ntthc trong thai kj).quá d5 
len chz nghia xâ hç5i, xác djnh nhüng quan dim và phuo'ng huó'ng phát trin d.t 
nuâc, khng djnh chü nghia Mác-Lênin, ti. tithng H ChI Minh là nn tang tu 
ttthng va kiln chi nam cho hành dng cüa Dàng. 

P A A •A - Cac ngh4 quyet cua Dang tu Di hçi VIII den nay tiep tiic khang dinh  sir 
A 1 A A A • A • A A A A A hen dmh, hen tn thirc hiçn throng loi doi mm dat nuoc va hcn nhap quoc te. Hç 
A • A , A A A A • A 7 - P A thong quan diem ly luan  ye cong cuçc doi mm, ye chu nghia Mac-Lenin, ttx 

ti.thng H Chi Minh, v xy dirng và chinh don Dãng trong tInh hInh rn&i không 
ngrng duc b6 sung và phát triOn. Dãng Cong san Vit Nam t1rng buó'c hoãn 
thin. và cii thO hóa toàn din các dtnh  hu6ng dOi mói, phát tniOn, xác dinh  rO 
tr9ng tam trong tü'ng giai do?n.  Ban Ch.p hành Trung ucing Dãng các khóa,dA 
ban hanh nlueu ngh quyetve nhung van de quan trcng; lanh do de Quochçi 
không ngüng bO sung, hoãri thin, th chO boa HiOn pháp, h thOng pháp 1u.t, 
tao co si pháp 1 ngày cãng dOng b, phñ hçrp cho qua trinh dOi mó'i; 1nh dao 
ChInh phü ci th hóa thanh the co ehá, chfnh sách va giài pháp quãn 1, quãn trj 
phát trin d.t nithc, bào v TO quOc. 
• - Qua gn 30 nni thc hin Cucing linh 1991 và 35 nàm thc hin duông 
lOi ctOi mài do Dãng kh&i xuóiig và lãiih dao,  vi si.r n 1rc eüa toãn Dãng, toãn 
dan, toãn quãn, d.t nix&c ta dã dat  duçic nhung thãnh tru to lan và có nghTa 

A • A , , 
1ch six. Dat nrc ta vucrt qua khung hoang kmh te da tro thanh nuoc dang phat 

A , - A n • A P A P trien co thu nhp trung bmh; dang day manh  cong nghiçp hoa, hiçn di hoa va 
A A A A • , A • A • • hçi .nhap quoc te. Kmh te tang truong kha, nen kmh te th, trixcing dinh  huong xa 
A - P P A • P - A • I' P F hçn chu nghia tung bi.roc hinh thanh, phat trien. Van hoa - xa hçi Co bucxc phat 

triOn, Cong tác xóa dói giàm nghèo dat  dugc nhüng thanh tru quan trçng, sóm 
dat &rc nhiu chi tiêu phát trin thiên then k)' cüa Lien hçp quOc, thrqc quOc t 
dánh giá cao. Din mo d.t rnthc Va dii sOng cüa nhân dan có nhiu thay dhL 
Chinh tr - xa hçi on dnh; quoc phong, an ninh dugc tang ciiong. Sue manh  ye 

• .. . A A A A A . A 

m91 mat  cua dat nuac dc nang len. Quan hç doi ngoi duçxc ma rçng va ngay 
càng di vào chi&u sâu, Vit Nam dã có quan h vài 189 quOc gia và yang lãnh 
thO. Dn chii xã hOi  chü nghTa duçic phát huy và ngày càng m& rng. Dai  doàn 
kOt toãn dan tOe  ducvc cUng cO và tang cuO'ng. Xây dirng Nhà nuâc pháp quyn 
và ca h thOng chInh tnj duqc d.y mnh. Cong tác xây dng, chinh dOn Dãng, 
hçe tp và lam theo tu tithng, do due, phong each HO ChI Minh dã và dang dat 
ducic mOt  sO kt qua tich cr sO krqng dãng viên không ngirng gia täng Tü Dai 
hOi ln thi'r I (1935) Dãng ta có khoang 500 dang viên dOn Di hOi  ln thu xii 
(2016) Dãng ta có hon 4,5friu dàng viên. Da sO can bO,  dãng viên và Nhãn; dan 
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phn khi, tin tix0ng vao Dáng, Nha nrnc, vào Cong cuOc di mâi và trinvyng 
phat trien cua dat nuac. Nhieu dang vien da de lai  nhieu tam guang tot the hiçn 
tinh than tiên phong và tinh guong mu. 

- A A. A. ,. A - Nhixng thanh ttru qua 35 nam thc hiçn dung loi doi mm dat nuoc da to 
dà cho sr phát trin trong nhTng nm tip theo; dng thai cting là minh ch(rng 
sinh dng.khng djnh vai trà 1nh d.o dñng d.n, sang su& cüa Dãng ta. 

4. Nhü'ng bài hyc kinh nghim cüa Bang Cong san Vit Nam 
Thc tin phong phü cüa each mng Vit Nam trong suát 90 nm qua, 

Dãng ta dãtIchlüy va due ri'it duçic nhiu bai hyc kinh nghirn ion: 
Mpt la, nam vwng ngQn cci dQc lqp dan tQc va chu nghza xa hcn - ngyn Co 

vinh quang ma Chii tjch H ChI Minh dA trao l.i cho th h horn nay và các thá 
h mai sau. DQc 1p dan tc là diu kiin tiên quyt d thire hin chü nghTa xà 
hi và chü nghia xã hi là co s& bào dam vQng chc cho dc 1p dan tc. Xây 
drng chü nghia xã hi va bào v T quc x hi chü nghTa là hal nhim vii 
ehien Krçc co quan h chat che vol nhau. 

Hai là, st nghip cách mczng là cia nhán dan, do nhân dan và vi nhán dan. 
A A S S A - S A A Chmh nhan dan la nguoi lam nen nhung thang lqi lch su. Toan by hoat  dyng 

cüa Dãng phài xut phát t lçi Ich và nguyen vyng chInh dáng cüa nhãn dan. 
Sue manh  cña Dàng là a sir gn bó rn.t thit vâi nhãn dan. Quan lieu, tham 
nhung, xa ro'i nhan dan se dan den nhi.rng ton that khon hrcing doi vm vn mçnh 

A , A a • , - , 

cua dat nuo'c, cua che dy xa hyi chu nghia va cua Dang. 
Ba là, khóng ngftng cing c; tang cuô ig doàn kêt: Doãn k& toàn Bang, 

doan ket toan dan, doan ket dan tyc, doan ket quoc te. Do la truyen thong quy 
, A , , . A , bau va la nguon sixc manh  to lon cua each mng ntroc ta. Chu tch Ho Chi Mmh 
- A A • A • A . • A S A S A da tong ket: Doan ket, doan ket, d.i doan ket - Thanh cong, thanh cong, di 

thãnh cong. 
BImn là, ke't hçxp thc mQnh dan t$c vó'i thc mnh thai dgi, thc mçznh trong 

nu-âc vâi sic mqnh quc tE. Trong b.t ci'r hoãn cành nào cUng c.n kiên djnh 
chI dOe  lip, tr chU, nêu cao tinh thn hçip tao que t, phát huy cao dO nOi 1irc, 
dng thai tranh thi ngoi lirc, kt hçip yu t truyn thng vó'i yáu t6 hin dai. 

Nàm là, st lanh dçio d1.ng dn cia Dáng là nhân t hang ddu quylt dfnh 
thang k'i  cia cách mgng Vit Nam. Bang khong Co igi Ich nào khác ngoài viOc 
phng sir To quoc, phtic vi nhan dan. Bang phai nam vung, vn d%rng sang tao, 
gop phn phát trin chü nghTa Mac - Lenin và tu tithng H ChI Minh, không 
ngt'rng lam giàu trI tue, nãng cao ban iinh chInh trj, phm ch.t dao  d(rc Va nng 
lc t chirc d dü si'rc giài quyt các v.n d do thirc tin each mng d.t ra. Myi 
dithng li, chü truong ci'ia Bang phài xut phát tCr thirc t, ton tryng quy luat 
khách quan. Phài phang ''a chng nhüng nguy eo ion: sai1m Va thràng 16i, 
bçnh quan lieu va sir thoai hoa, bien chat cua can by, clang vien. 
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• ifi. PHAT IIUY TRUYEN THÔNG yE YANG, TICH cu xAy 
DuNG BANG TRONG SiCH V1YNG MJNH, DAT NU'OC NGAY CANG 
GIAU rp 

1. Nhfrug truyn thng ye yang cüa Bang Cong san Vit Nam 
Trong qua frmnh lânh dao  each m.ng, Dàng ta xây d%rng nén nhiêu truyn 

thong quy bau, the hiçn ban chat tot dçp. 
Do là truyn thong trung thãnh vô hn v6i lçi Ich cüa dan tc va giai cp, 

kiên djnh mic tiêu, l tithng dc l.p dan tc g.n 1in vi chü nghia xâ hi trén 
cc sã chii nghia Mác-Lênin và tu tithng HO ChI Minh. Chi có di theo con 
&rOng each mng ma Dãng ta và Bác HO dã lira chçn thI each mng Vit Nam 
mâi giành duc thng lqi trçn vçn, d.t nuó!c ta mâi th.t sr duqc dc 1.p; dan 
tc ta mâi that sr duc tr do; nhân dan ta m&i có cuc sOng ngày cng m no., 
hnh phitc. 

DO là truyn thOng gitt vQng dOe  l.p, tr chü vO duông lOi; nm vcrng, vn 
dng Va phat trien sang t.o chu nghia Mac-Lenm, tham khao kinh nghiçm cua 
quOc tO dO dO ra dirôiig lOi dung và tO chirc thçrc hin có hiu qua cácnhim vi 

1 A A A. P each mng. Trong moi giai doan,  Dang ta luon tham nhuan quan diem chan ly la 
p p p - I S A . A r cci the, each mng la sang tao,  xuat phat tu thirc tien Viçt Nam de xac djnh 

phtrcing huâng, nhim vii, phuong pháp cüa each mng Vit Nam. 
Do là truyOn thOng g.n bó máu tht gifla Dng và nhân dan, luôn luOn ly 

vic phic vi nhãn dan. lam l sOng và mic tiêu phn d.u. Nhan dan ta dã nuôi 
duong v.a bào v Dàng tir nhftng ngày con tthng rnthc, hOt lông tin yêu Dãng, 
ing hO và ra s(rc phn du thc hin du?ing lOi, chü truo'ng cña Dãng. Sirc math 
vô tn cüa nhãn dan lam nên sirc manh  vO djch cüa Dãng; nguOn gè>c sirc mnh 
cüa Dãng là a sir g.n bó máu thjt vó'i nhân dan, phát huy s1rc manh  cüa khOi dai 
doàn kOt toàn dan. 

p A A A A P fl F , , A - A Do la truyen thong doan ket thong that, co to chuc va ky luat  chat chetren 
co s& nguyen t&c tQ.p trung dn chü, ti,r phê bInh, phê bmnh va tinh thuong yêu 

A r , - , r n A A • dong clii. Trai qua nhung thu thach khac nghiçt trong nha tu de quoc, truoc krrn 
lê, hong sung cüa ké thñ hay trên chiOn tnthng hra dn, nhUng nguOi cong san 
Vit Nam dä nêu nhftng tm guo'ng sang ngO'i ye tinh thn doan kOt gn bó, 

A A F A S A - - 

thuo'ng yeu nhau; ye tmh dong clii, dong d91. Chmh tmh nghia cong san do da 
gn kOt nhüng ngu&i each mng Vit Nam thành mOt dOi tiên phong gang thép 
duçrc nhãn dan tin yêu, b?n  be ngu&ng mO,  ké thikhi0p sq; tao  thành src m?nh 
dO Dâng ta vuqt qua mi thir thách, hy sinh, giü vUng niOm tin và giuong cao 
ngçn ci 1nh 4°. 

Do là truyOn thOng doàn kOt quOc tO thus' chung, trong sang dçra trên nhüng 
nguyen tc và miic tiêu cao Ca. Day là co s& vthig ch&c dO Bang ta hInh thành.và 
thcrc hin thành cong thr0ng lOi dOi ngoai diing dn qua các thO'i k, phát huy 
dOn dinh cao sr kOt hqp sCrc m?nh  dan  tOe  vai sire mnh thii dai,  dua each. 
mng Vit Nam lien tic phát triOn. 
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Nhng truyn thong qu báu cüaDãng ta là sir k thra và phát buy fruyên 
thong tot dçp cua dan toe, cua giai cap cong nhan Viçt Nam va giai cap cong 
nhãn quc t trên mt tm cao mó'i cüa thii dai;  là scrc m?.nh  báo dam vai trô 
lânh cto cüa Dãng; là kát qua cüa qua trinh vun trng, xay d.p ben hi, là sir hy 
smh xirang mau, phan dau khong mt moi cua cac the hç can b9, dang vien. 

NhUng thiyen thng y cüa Dãng có nghia dan tc và nghia quc t sâu 
sac, the hin tinh than each mng trit dê. Ngay tir khi mâi ra d?i, Bang dã nàm 
b&t dóng xu the phát trien cüa th?yidi, g.n phong trào each mng VietNam vài 
phong trao cach mng the gial, gial quyet dung dan van de d9e l.p dan tçc vcn 
chü nghia xã hi. Trên con dithng phát trin càa cách mng Vit Nam, Bang ta 
dä không ngüng dira ra nhUng quyet sách phi hqp,. dáp irng yêu c&u ljch sir, 
vuçit qua mi khó khn, thr thách, dua nuó'c nhà di tr thâng Igi nay dan th&ig 
lçii khác. 

2. TIch c1rcxay ding Dãng ta trong sch, vfrng mnh ye chInh trj, hr 
hro'ng, to chu'c va do dirc; xay dmgdat nirocngay-cang-g1au dçp, vAn mmh 

Nhitng th.ng igi vi dai  trong 93 nàm qua kà tt'r ngày có Bang lAth dao  là 
minh chüng sinh dQng nht v näng hrc lAth dao  d(ing d.n, sang tao  cüa Bang 
va sire manh  to l&n cüa Nhãn dan ta. Bang dA không ng1rng tr dei mâi, dáp i'rng 
yeuc.u, nhim viii each mng tnthc bi cãnh thá gith có nhieu din bian phurc 
tap. Bang ta dA dành không It thai gian và cong sire cho cong tác xây drng 
Bang, coi xay drng Bang là nhim v%i then chat, dirge dt ra trong nhieu nghj 
quyat, chi thj cüa Bang. 

Dn nay, cong tác xay drng Bang dA dat  duqc nhfhig chuyan bián tIch crc 
và kinh nghim quan tr9ng. Ban linh chInh tn, trinh d, nng lirc lAnh dao  cüa 
Bang ngày càng dirge nâng len; Bang luOn vrng yang trix&c mpi kho khn, thách 
thuc trong boi canh trong nuac, khu virc, the glo'i co nhieu then bien nhanh 
chóng, phirc tap, khó 1uông và có nhfing quyêt sách phà hqp dê chi dao  xi:r 1 

A P P A 'P A A P - klp thai, hiçu qua. Ban chat, l.p truo'ng giai cap cong nhan cua Bang dirge giu 
ving. NAng 1c lAth dao,  sire chien dü cña,  t chirc dãn Canb dàng viên, 
truoc bet la can b9 lanh dao,  quan ly chu chot va ngiroi dung dau cac cap tirng 

F A A A A 'P 'P A 'P 'P A 'P A F birne dugc nang len. Tinh than tir phe bmh va phe Dlnh cua can b9, dang vien co 
tian b; vic ngAn chn, xir l tiêu circ, sai phm, thirc hành tiat kim, chang 
tham nhihig, lAng phi có chuyen bien rô net. Tinh thAn, thai dO phiie vii nhãn 
dan, thirc trách thim cüa can b di vói cong vic dugc giao dirge nãng len, 
gop phan khac phiic m9t bucic tmh trng suy thoai ye chinh tn, ti.i ti.ro'ng, dao 
dire, li sang trong mOt bO phn khOng nhO can bO,  dãng viên. Niern tin cüa can 

b9 va cac tang lap than dan doi vcri Bang ngay cang dirge cung co va nang cao. 
Tuy nhiën, cong tácxây dirng BAng vn con nhieu vic phài iam, nht là 

vic d.0 tranh chang suy thoái ye tir ti.rà'ng chinh trj, dao  dire, iai sang; nh&ng 
biau hin "tx din bien", "tr chuyen hoá"; t tham nhCng, lAng phi, quan lieu, 
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xa dan... Các th lirc thu djch vn clang tim mi each phá hoai si nghip each 
mang cña nhân dan ta; chi'ing ra sue xuyên tac,  vu cáo Dãng, Nhà nuâc ta, dánh 

4 , A t -. '. , . tnang vao hç tix tuong, Cucmg lmh, duong loi chmh trl cua Dang, kich dlpng, 
chia rê ni b Oãng, chia rë Dàng, Nhà nuâc vâi nhan dãn hông lam tan rã 
Dãng ta, ch d ta tir gc, tr ben trong, h& sue thâm dc và nguy him. 

Trong tInh hinh .y, chi'ing ta càng c.n phài tp trung lam t& hcm nCa cong 
tác xây dirng f)ãng. Dai  hi XIII ciia Dãng dã xác djnh phi.rcmg huóng cong tác 
xây dirng Dãng trong nhirn k' là: Tip tic kiên djnh, vn dmg và phát trin 
sang tao  chü nghia Mác-Lênin, tix tithng H ChI Minh. Kiên djnh mic tiêu dOe 
1p dan tOe gn lin vi chü nghia xà hOi  và dung I6i di mói cüa Dãng, h& 
lOng, ht sire phing sr T qu6c, phçic vi nhán dan. Tang cuông cOng tác xay 
drng, chmh don Dang ye chmh tr, tu tuong, dao  due, to chuc va can bo; nang 

- -, A , . A cao nang lirc lanh dao,  nang 1rc cam quyen, sixc chien dau cua Dang va hiçu 
hrc, hiu qua quàn 1 cila Nhà nuôe. Tip tiic di mi manh  me phucmg thire 
1nh dao  cüa Dãng. 

Kt 1un s6 21-KL/TW, HOi  nghj Trung uo'ng 4 khoá XIII xác djnh muc 
tiêu D.y rnanh cong tác xây dijng, chirih dn Dãng và h thng chinhtrj nhm 
nang cao nang lc lanh 4o, nang lc cam quyen, sue chien dau cua Dang; hiçu 
lrc, hiu qua hoat dng cüa Nhà ni.râc; di mó'i nOi  dung, phucing th(rc va nang 
cao ch.t luçrng, hiu qua hoat  dOng cüa M.t tran  T quc Vit Nam và các t 
chirc chirih trj - xà hOi.  KiOn quyt d.0 tranh chng chü nghia cá nhãn, ngn 
chn, d.y lui, xir l nghiem can bO,  clang viên suy thoái v tu tithng chinh trj, 

' ." ' - dao due, loi song, bieu hin tçr dien bien , tr chuyen hoa ; ket hçip chat che, 
hài hôa gifta "xây" và "cMng", "xây" là nhim vi co ban, chin 1uc, lâu dài; 
"ch6ng" là nhirn vii quan trçng, c.p bach, thuông xuyên. Tao  buorc phát trin 
mm cua Dang ye tn tuç, ban lrnh chinh trl, thirc sr la dao  due, la van mmh, 
ngày càng g.n bó mat  thit vói nhãn dan, ngày càng duqc nhán dan tin tu&ng; 
du uy tin va nang lirc lanh dao  thrc hiçn thang lqi Ngh quyet Dal  h91 XIII cua 
Dãng và sir nghip xây dung, bào vO To quOc. 

Tr hào vó'i nhftng th.ng lçi dã dat  duçic, hu&ng ti tuong lai t.rcyi sang, 
Bang Cong san Vit Nam luôn vUng tay lái, tang cuông xây dirng, chinh dén 
Bang trong sach,  vftng  m?nh,  nãng cao nang lirc lânh dao,  nang 1ire cm quyn 
và sire chin du cüa Bang, xây dirng Dãng và h th6ng ehinh trj trong sach, 
vthig mnh toân din; ciing Ca nim tin ciia nhãn d di vói Bang, Nba mthc, 
cha dO x hOi  ehü nghia; khai day khát vçng phát trin d.t nuàc phan vinh, 
hnh phüc, phát huy chI và sirc rnnh dai  doãn kt toân dan tOe  k& hqp vói 
sire manh  thri  dai;  d.y mnh toàn din, clang bO cong cuOc  dai mài, cong 
nghip hóa, hin dai  hóa; xây ding và bào vO vftng chAc Ta quac, gift yftng môi 
tru&ng hôa bInh, 6n djnh; phn du dn gifta th k XXI, nuOc ta trô thành nuâe 
phát trin theo djnh huóng xã hQi chü nghTa. 
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IV. PHAT HUY TRUYEN THÔNG CAd M4NG, QUYET TAM 
XAY DNG YEN BAI THANII TiB PIIAT TRIEN KELA TRONG 
VJNG TRUNG DU VA MIEN NUI PII!A BAC 

1. Nhüng thành tiyu ye yang cüa Bang b tinh Yen Bái dtthi sir lânh 
do cüa Bang Cong san Vit Nam 

Ngày 3 0/6/1945, tai  chiên khu Van - Hiên Li.rong, Xr ày Bäc K' dà quyêt 
djnh thành 1p Ban can sir Dáng lien tinh Yen Bái - Phi Thu.  Sir kin trpng dai 
nay dã m ra bixc ngo.t mâi cho phong trào dAu tranh cách mng a dja 
phuong. M.c dü Dãng b tinh Yen Bái mói ra dai, so hrng dãng viên It, song 
Dàng b dã thc hin dung din, sang tao  chi tn.wng cña Trung lrang Dàng, cüa 
Chñ tjch HO Chi Minh và Xü ày B.c Ks', lath dao  phong trào du tranh each 
mng cña qun chiing ngày mt phát trin, khOi nghia thãnh công, 1p nén chinh 
quyOn cách mng lam thôi, là mt trong nMng dja phtxcmg tiêu biOu sam giãnh 
duçc chinh quyàn và It hao tOn xlxong máu. 

Khi thrc dn Pháp ma rng phm vi xãm luçc, thôn tInh tinh ta, dixói sr 
— ) ) A A S A dS • A S • A S r lanh do cua Dang b9, quan va dan Yen Bai kien tn thxc hin .duang loi khang 

chiOn "toàn dan, toan din, tnthng kS',  tir 1çrc cánh sinh" kOt hqp "vera kháng 
chiOn, vera kiOn quOc" cüa Dãng, barn dat, barn dan, huy dng src ngixai, sirc cüa 
và phOi hqp v&i b di chñ lirc ma nhiu chin djch niur: Song Thao (1949), Lé 

A t S A S A A Hong Phong (1950), Ly Thuang Kçt (1951) 1o.i khoi vong chien thu hang vn 
ten djch, tmg buóc ma rng vl'ing giài phóng. Dc bit trong chin djch Tây B.c 
(1952), cfing vói b di chü 1rc, quan dan tinh ta d. dp tan hoàn toãn phãn khu 
NghTa L, giãi phóng quê hucmg khôi ách chiOm dóng cüa thre dan Pháp. 

Ngay sau khi Yen Bái duçic giái phóng, Dãng b và nhan dan các dan te 
• A • , , A , 

trong tinh tiep tic don sue thc hin nhiçm vii cua Dang, Bac Ho va Chinh phu 
giao phó là mO con dung huyOt mach  nOi 1in can cü dja Vit Bc vâi chin 
tnthng Tây Bc. Dãng b dã huy dng g.n 5 vn krç't ngithi, gop 3,6 triu ngày 
công, cung cp hcm 2.000 tn 1uong thirc, thc phrn cho chiOn djch Din Biên 
Phü, bào dàrntuyn ththng ttr Yen Bai sang Son La thông suOt, trong do có 
nhieu trç)ng diem may bay danh pha ac het thu ben Au Lau, deo Lung Lo. . . gop 
phn càng Ca nuóc iam nên chin th.ng flch sir Din Biên Phü "h'rng ly nam 
châu, ch..n dng dia cu" näm 1954. 

Hôa bInh I.p lai, Dãng bO và nhan dan các dan tc tinh Yen Bái dà bào v 
vttng chic thnh qua each mng, khc phiic h.0 qua chiOn tranh, xây drng khOi dai 
doàn kOt toãn dan, cài tao  các t.p ti1c lac  hu, phát triOn lc hxçing san xut, thit 
1p quan h san xut mài, t.p tnlng xây dirng cas& vQ.t cht k5 thu.t, trong do cO 
cong trmh thuy diçn Thac Ba, dua con dau long eua nganh thuy din Vit Narn. 

Trong cuc khng chiOn chOng M5 ci'ru. nuàc, chOng chin tranh phá hoai 
• A A • A r A A , s cua de quoc My, Dang b9 dia lath dao,  to chuc thirc hiçn tot eac phong trao 'tay 

cay, tay si1ng", "tay büa, tay sung", "môi ngithi lam vic bang hai, vi miOn Nam. 
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rut thjt"... Qua do dà dung vien tinh thn, khI th và sCm mania  cUa mçi tng 
lópnhân dan, tIch crc tham gia chin d.0 Va phiic vi chin d.u. Trong hai cuOc 
chien dau chong ch.ien tranh pha hoai cua gic My, quan va dan Yen Bái dã phoi 
hçip vâi bO di chü 1c b&i rii 115 may bay, tiêu diet và b.t gçn nhiêu toán gián 
dip, bitkich. 

V&i tinh thAn "thóc không thiu mt can, quân không thiu mt nguOi", 
tinh Yen Bái dä huy dng cao d sue ngithi, süc cüa cho chin tnthng tnin 
Nam, dóng gop 29 vn tn lucing th%rc, 15 vn tAn th%rc phAm; tin &ra gAn 
25.000 thanh niên tham gia nhp ngü, trong do có 4 tiu doàn mang ten Yen 
Ninh tham gia chin dAn trên kh.p các chin tru0ng, gOp phAn cüng Ca nuóc 
lam nén dai  thAng miia Xuân nm 1975, dinh cao là chin djch H Chi Minh 
ljch sCr giái phong hoãn toàn min Nam, thng nhAt d.t nuo'c. 

Bithe vao giai doin cach mng xâ hi chü nghTa, tin hanh hal nhim vii 
chien hr(Yc xay drng va bao vç To quoc XHCN, Bang b9, quan va dan tmh Yen 

fl -, A A , , A — . A _. n. A A Bai da dat  duqc mQt so thanh qua ye lmh vre kmh te - xa h9i, lan hrqt lam that 
bai am miru pháhoai, xârnluçcc, gay m.t n dnh cCia các th lrc phãn dng, bão 
v vung chac bien gicn quoc gia. 

Cüng viii toàn Bang và than dan cã nithc, trong cong euc di mói, Bang 

bOAtinh dAA lành dao nhan dan cá dan tc vuclt  qua n1-iiu kho khn, thr thách, 
nhat la cuoi nhung nam 80 cua the ky XX, kin cac nucic xa h9i chu nghia Bong 
Au và Lien Xô siip d& các th 1c thii djch chng phá sir nghip each mang cüa 
rnrc ta quyt iit bAng nhiu thii don, bao vay, cm vn b.ng kinh t. 

Tu khi tai lap  tmh Yen Bai (10/199 1) den nay,  Bang b9, chmh quyen Va 
A P. r A A S . - 

than dan cac dan tçc trong tmh tiep tiic phat huy chu nghia anh hung each 
mng; doàn kt, vuqt khó vucin len; nng dng, sang tao  trong vic cii th hóa 
ththng li cüa Bang vào thrc tin. dja phucing; phát huy tim näng, th mnh, 
huy dng các ngun lijc d phát trin kinh t - xã hti, xây dirng Bang va h 
thng chmnh trj trong sach,  v[ng  m?nh,  giü vthig quc phOng - an ninh, tr.t tir.an 
toàn xã hi; tao  th và lc mài, cüng ca rnthc vng bithc di len. 

, ,. .A A A , . 2 

Nhm lai nam 2022, tmh Yen Bai trien khai thçrc hin nhiçm viii phat trien 
A - A A A 1 kmh te - xa h91 trong boi canh co nhung thun igi, kho khan, thach thire dan 

xen, song vài chi ti.r 1ire, tr cu&ng, nàng dng, sang tao,  Bang b và nhan dan 
các dan tc thih Yen Bái dã phAn dAn dat  duçic nhiu thành tru quan trQng, toàn 
din trên tAt ca các lTnh vrc. Kinh th tip tic duy tn muc thng ththng khá,. t6c d 
thng truông GRDP dat  8,62%, cao nhAt k tr nm 2015; bmnh quãn tr Mu nhim 
k' dt 7,86%/nm, dung th .3/14 tinh vi)ng Trung du va min nüi B.c BQ. 
Trong do, toe d thng trithiig khu virc nông, lam nghip và thüy san dat  5,95%, 

cao nhAt trong yang; khu we cong nghip - xây d%rng thng trithng 14,76%, dung 
thu 6/14 tinh trong viing, niêng ngãnh cong nghip tang 16,66%, dung th 5/14 

tinh frong ving. Thu ngan sách vuqt cao so vói dr toan Trung trong giao, bng 
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179,4% và vuqt dir toán Hi dng than dan tinh giao. Xây dçng nông thôn m6i 
dat kêt qua tIch crc, tip ty.c là dim sang trong phong trào trong xây drng nông 
thôn mói cña các tinh khu virc Tây B.c. Trong nám dã có them ii xã dtchun 
nông thôn mdi, nãng tng s d.t chun nông thôn mói IOn 99 xä, dat  66% 
tng s x toãn tinh (trong do có 10 xã dat  chun nông thôn rnài náng cao và 3 
x dat  chun nong thôn mM kiu mu); stieu CIII nông thôn mM binh quãn ciia 
cac xa tren da ban toan tinh d.t 15,23 tieu chi. Dac  biçt, lan dau tien tinh to 

t A A S A A t A A chuc Hçi ngh doi thoai giva Chu tch Uy ban nhan dan tmh vo'i nong dan, chu 
d "Nông dan Yen Bái phát huy vai trô trong phát trMn nông nghip va xay 

A A A A dirng nong thon moi . Hç thong ket cau ha tang tiep ti1c duçic dau tix trQng tam, 
trçng diem, gop phãn hoàn thin h thông giao thông lien kêt vüng; lien yang, 
dáp üng nhu cu di lai  cüa nhàn dan và tao  dng lirc mnh me thic d.y phát 
triên kinh t - xa hi. Cong táö chuyn di s duqc trin khai quyt 1it vOi sr 
vao CUC cüa ca h thng chInh trj, cong dIng doanh nghip, nhân dan trong 
tinh và dat  dugc nhungkt qua tIch C1TC buóc du. Yen Bai là dja phucing d.0 
tien tren ca nuo'c ban hanh ke hoach  chuyen doi so toi cap xa, ban hanh chinh 

A A A sach ho trçY thrc hiçn chuyen doi so; la 1 trong 3 tmh dau tien thanh lap  to 
chuyn di s cong dng tai  100% dn vj hành chInh c.p xa và thOn, bàn, t 
dan ph. Nm 2022, YOn Bái dung thur 27/63 các tinh, thãnh v chi s chuyn 
di squc gia (DTI), thng 13 bc so vM nm 2020. Vn hóa ; xã hi có nhiu 
tien b9 va tao  duqc dau an tich ctrc. To chuc rat thanh cong Le don nhan Bang 
cüa IJNESCO ghi danh "Ngh thu.t XOe Thai" vào Danh sách Di san Van hóa 
phi v.t th dai  din cüa nhân loai,  qua do lan tôa mnh me nhng giá trj ljch sur, 
van hóa, gop phn quãng ha hhih ành con nguM YOn Bái "Than thin, than ái, 

A A •A •A A doan ket, sang tao,  hçu nhap va triet ly phat then Yen Bai nhanh, ben vtmg theo 
hithng "Xanh, hài hOa, bàn sc và hnh phüc". Cong tác xây dimg Bang va h 
thng chinh trj dt duçic thiu kt qua quan tr9ng. Ban CIII dao  phàng, chng 
tham nhUng, tiOu circ tinh só'm dugc thành 1p và di vào hoat  dng, gop phn 
quan tr9flg trong cong tác phOng, ch6ng tham nhtng, tiOu crc, khkg djnh quyt 
tam xây dmg Dáng bt tinh ngày càng trong sach,  v[rng mnh. T chure thành 
cong các hoat  dng, sir kin quan trong trOn dja bàn tinh, nht là phi hçp v&i 
B Quôc phông và Ban Tuyên giáo Trung uong t chirc thành cong tt dçp HQi 
thào khoa hçc c.p Quc gia "Chin th.ng Tây B.c 1952 - Tm vOc ljeh sur va 
bài h9c kinh nghim". COng tác di ngoai, tuyên truyn bindào cüa tinh duçie 
m& rng và ngày càng hiu qua. Qu6c phOng - an ninh duqc cüng c6 và tang 
cuông, an ninh chInh trj, trt tir, an toàn x hOi  thrc giC virng... 

Trên con di.ràiig hOi  nhp và phát trin, Bang b và than dan các dan tc 
tinh Yen Bái luôn doàn kt, thong nh.t, kh&c phic khó khan, chü dQng, sang 
tao. Trong xu th mM, Yen Bái dà và dang m?i rng quan h hçrp tác qu6c t, 
chü dung và tIch cixc hi nhp kinh t quc t, giCt vCtng môi tnthng hôa binh, an 
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toàn, thu hut v6n du ttx vào tinh; t.o them diu kin thu.n 1ci cho tinh tiáp tiic 
di mài và phát trin toàn din theo hi.rng cong nghip hóa, hin dai  hóa. 

2. Phát huy truyn thng cách mng, quyt tam xây drng Yen Bái 
thành tinh phát trin khá trong vüng Trung du và min nüi phIa Bc 

Nghj quy& Dai  hi Xii cüa Dãng, Nghj quy& Dai  hi XIX Dãng b tinh 
dã xác djnh mtic tiêu dua Yen Bái phát trin nhanh, bn vUng theo huóng 
"xanh hài hôa, bàn sc và h?nh  phüc", tth thành tinh khá vào nm 2025 và nm 
trong nhóm các tinh phát trin hang d.0 cüa viing Trung du và min n(ii B.c B 
vào nin 2030. 

Nm 2023, Tinh üy Yen Bái ban hành Chixcxng trInh hành dng s' 135-
CTrITU, ngày 18/i 1/2022 v lãnh dao  thc hin nhim vii chinh trj nàm 2023, 
xác djnh chfi d cña nm là: "Nàng cao nng 1c lânh dao,  cm quyn ci'ia Dàng; 

A ., .A 'A A . quyet hçt trien khai hieu qua 03 Chuong trmh m!ic tieu quoc gia, Chirong trmh 
ph%ic hM va phát trin kinh M - xa hi; tp trung phát trin ha tng, dy mnh. 
thu hut dau tix, but pha trong chuyen dioi so; duy tn phat then kmh te - xa h9l 
nhanh, bn vüng theo huóng "xanh, hal hôa, ban sac, hnh phic"; bào dam 

A A A A A P A A cuc song bmh yen va h?.nh  phuc cua Nhan dan , vm phumg cham hanh dçng: 
"Quyet liét, sang tçzo, Icj cwong, tang tôc, hiu qua ". 

Dãng bO,  chinh quyàn, lirc luçing vil trang và nhãn dan các dan tc tinh Yen 
Bái d và dang phát huy cao d truyn thng anh hiing each m.ng, n6 hrc di 
mài sang tao,  trin khai dngb cácnhóm nhimvii, giài pháp, quyt tam hoàn 
thanh thang iqi mic tieu, nhiçm vi. da de ra: 

A • A A A A A P . A , A MQI Ia, t.p trung trien khai dong b9 3 d19t pha chien luçc, tao  co so, nen 
A A P P A A - A A . tang, d9ng 1rc dua tmh Yen Bai phat trien nhanh, ben vung. Chu dpng doi mm, 

hoàn thin co ch, chmnh sách tao  co s chinh trj, pháp 1 quan trong huy dng, 
, , •.. . A quan ly va six dyng hiçu qua mci nguon 1rc. 

Nãng cao cht luçng ngun nhãn 1c dáp urng yêu cu di mói, hi nhp va 
phát frin; frng tam là nãng cao cht luqng nhãn 1c khu vrc nông nghip, 
A A A A A A A A A P A A nong thon, vung dong bao dan tc thieu so, xay dçrng dci ngu can b9, cong 

chirc, vien chiic các c.p, cac ngành dáp ung yêu c.0 nhim viii. Huy dng, 1ng 
ghep, six dyng hiçu qua cac nguon lirc diau tu phat then h. tang KT-XH theo 
hithng ding bO,  hin  dai,  dáp 1mg yêu cu phát trin. 

A - • 2. A A • A • P A 

Ha; ía, tap  thing lath dao  then khai dong b, lmh hoat,  hiçu qua cac nhiçm 
vii, giài pháp phát frin KT-XET, bào dam quc phông - an ninh. Tip tiic co c.0 
lai kinh t, di mài mô hInh thng tnthng, nãng cao ch.t hrqng tang tru&ng và 
nàng lyc canh  franh ciia nn kinh t. Khoi dy truyn thng doàn k&, chI tir 
lire, tr ci.rbng và khát vgng vixen len cüa dàng bào các dan tc, chung tay xây 
dirng con ngithi Yen Bái "than thin, nhàn ái, doàn k&, sang tao,  hi nhp", tao 
sIre m?nh,nQi  sinh quan trcng cho phát trin thanh, bn vUng. 
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Quan tam phát trin dng b, toàn din lTnh vrc van hóa - xA hi, thit thrc 
nâng cao ch.t luo'ng cue sng và chi s hnhphiic cüa nhân dan. Chi dao thirc 
hin cac chu truo'ng, duang loi cua Dang, Nha nuoc, Quan uy Trung uong, BQ 
Que phông, Dãng üy, B Tu 1nh Quãn khu v nhim vi quan s%r, quc phông. 

A A A ' A A A Xay dmg the trn long dan gan vcn the trtn quoc phong toan dan va the trin 
an nmh nhan dan vi.rng chac; gui vlIng an mnh chmh tr, trtt tr an toan xa h9l, 
t.o môi tnxà'ng n dljnh cho phát frin kinh t - xâ hi và bâo dam cuc sng 
bInh yen, hanh  phi'ic cho nhân dan trên dija bàn. 

Ba là, quan tam chxn lo cong tác xây d%rng Dàng và h thng chInh frj 
trong sach,  vtrng  manh  toàn din, dy mnh h9c t.p và lam theo tu tithng, do 

V A , A A - due, phong each Ho Chi Mmh theo Chuyen die nam 2023: H9c t.p va lam theo 
P 1 A I A A A A tu tuong, dao  due, phong each Ho Chi Mmh ye tçr phe bmh va phe binh, dan 

chñ và phát huy dan chü, xay dimg Bang và h th6ng ehinh frj trong sch, vfmg 
m?nh"; phát huy vai trô, trách nhim neu guong eUa can b, dàng viên, nht là 
ngtthi dimg du cip üy, chInhquyn các chip. Thuôngxuyen di mâi, thng 
cuang hiçu lirc, hiu qua hoat  dung cua cap uy, chrnh quyen cac cap. 

Thirc hin toàn din, hiu qua cong tác t chüc xây di.rng Bang, s.p xp t 
chüc bô may, tinh giân biên chê, kêt hçip v&i kin toàn, nãng cao chat lucmg di 
ngü can bO,  cong ch(rc, viên chrc. Tip tiic di mói phuo'ng thirc lânh dao  cüa 
Bang trong lãnh d.o thçrc hin nhim vi chfnh frj hang nàm thông qua vic ban 
hành Chucmg trInh hành dng theo phuc.ing chain "giao nhim vii, khoán san 
phm". Nâng cao ch.t lucing, hiu qua hoat dng cüa M.t trn T quc và các t 
chüc chInh trj - xa hi trong xây dmg, cüng c khi d?i  cloàn kt dan tc, vn 
dng qun chüng nhãn dan tIch circ tham gia các phong trào thi dua, các cuc 
vn dng, thçrc hin th.ng Igi nhim vii chuinh trj cüa CG quan, dicxn vj, dja 
phucmg. 

KS' nim 93 näm Ngày thành l.p Bang Cong san Vit Nam, phát huy 
truyn thng anh hung each mng, Bang bO,  chInh quyn, l%rc luqng vu trang, 
than dan các dan tc tinh Yen Bái quyt tam vuçYt qua khó khan, thách thurc, 
dua Yen Bái phát triên nhanh, bn vtrng theo huâng "xanh, hài hOa, bàn sc, 
hnh phi'ic", tth thành tinh khá vào näm 2025 và thuc nhóm các tinh phát trin 
hang d.0 cña vüng Trung du và min nái Be B vào nam 2030, gop ph.n hin 
thrc boa khát v9ng phát triên di.t nuóc phn vinh, hnh phiic theo tinh thn 
Nghj quyêt Di hi XIII cüa Bang. 

BAN TUYEN GIAO TINEI UY 
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