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BAN TUYEN GIAO Bc Ninh, ngày 14 tháng 7 nám 2021 
* 

St:  i1  -HD/BTGDUK 

HIXUNG DAN 
Tuyên truyn k nim 130 nãm Ngày sinh d1ng chI Vô Van Tn 

(8/1891 - 8/2021) 

Thirc hin Huâng dn s 22-HD/BTGTU, ngày 07/7/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy, Ban Tuyên giáo Dãng üy Kh& các Ca quan và Doanh nghip tinh 
hung dn cp üy ca s& cong tác tuyên truyn, k' nim 130 nàm Ngày sinh dng 
chI Vô Van Tan (8/189 1 - 8/202 1) nhu sau: 

I. M1JC BICH, YEU CAU 

- Tuyên truyn tói can b, dàng viên, ngui lao dng trong Khi v cong 
lao và cng hin cüa dng chI Vô Van Tn di vi phong trào cách mng Vit 
Nam; ton vinh và tn an ngithi chin si cong san kiên cung, qua cam, mu mirc, 
tuyt di trung thành viii 1 tithng cong san; mt thm guang su& di vi dan, vi 
nuâc, hin dâng tr9n dii mInh cho sir nghip each mng ye yang cüa Dãng và 
cüa dan toe. 

- Thông qua các hoat  dng tuyên truyn k5i nim ngày sinh dng chI VO 
Van Tângiüp can b, dâng viên, ngu1i lao dng trong Khi nht là th h tré 
hin nay noi guclng, h9c tp và lam theo nhithg cng hin to 1n cüa nhà lãnh 
dio kit xut, kiên trung, mt dàng viên lop du tiên cüa Dãng trong sir nghip 
giài phóng dan tc, du tranh vi lqi Ich cüa T quc, vi tir do, htnh phüc cho 
nhân dan; cüng c và bi dp bàn lTnh chInh trj, nim tin, l tuOng each mtng. 

- Cong tác tuyên truyn, k nim cn ducic tin hành hiu qua, thi& thirc, 
phü hçp vOi nhing quy dnh phông, chng djch Covid-19 0 cci quan, dan vj, 
doanh nghip. 

I!. NO! DUNG, H!NH TH1J'C TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyên truyn 

- CuOc d0i hoat dng cách mng và cOng lao, cng hin to lOn di v0i sir 
nghip each mng Vit Nam cüa VO Van Tn- mt tm gixang cao dçp v lông 



trung thành vô han  vói 1 tu&ng, v chI và tinh than each mng cüa chin s' 
eng san kiên eung, qua cam, nhà lânh dao  tài nàng, sng giãn dj, khiêm 
nhi.thng và in drn tInh cam sâu sc di vi dng chI, dng bào; là tm gucng 
sang ngi v dao  dtrc each mng, v l ti.thng sang d th h tré hpc tp va noi 
theo. 

- Vai trô dóng gop to lan cüa dông chI VO Van Tn trong vic tuyên truyn, 
vn dng các tng lop nhân dan tham gia each mng; xay dirng, phát trin các 
t chüc ca sO Dâng du tiên 0 Nam KS';  bào v, gin giü các th chirc Dâng trong 
các thOi k5i bj djch khüng b; duy trI si,r lãnh dao  xuyên su& cüa Dâng di vOi 
cách mng Vit Nam. 

- Cong lao dóng gop cüa dng chI VO Van Tn dM vOi cao trào each mng 
1930 - 1931, phong trào du tranh Dan chü 1936 - 1939 0 Nam K5' và nhirng 
cng hin, S' tuOng v hInh thOc t chirc hoat  dng eüa Dãng phü hçp vOi each 
mng Nam K5' huOng tOi cao trào each mng 1939 - 1945 và Tng khOi nghia 
Tháng Tam thành cong. 

- Phm cht dao  dirc each mng cüa dng chI Vö Van Tin: Say me, kM 
cong h9c tsp,  rèn luyn và không ngüng vucin len; nâng cao l lun cách mng, 
rèn luyn qua thO thách du tranh cách mng, kt hqp h9c ttp 1 lutn vOi rèn 
luyn trong thrc tin; kiên quy&, khàng khái bâo v quyn, lçi Ich cUa nhân 
dan, cüa dt nithc; kiên cljnh vOi l tiRing each mng, st son nim tin vOi Dâng, 
v0i T quc. 

- Tác phong, phong cách cüa dOng chI VO Van Tan: Luôn nêu cao tinh 
th.n doàn k&, thuang yêu dng chI; luôn quan tam giáo diic, giüp di can b, 
dáng viên; luOn dt lqi Ich cüa Dãng, cüa nhân dan len trên ht; trong cuOc  sng 
luôn noi di dôi vOi lam, guang mu, gân gui; có lôi song giãn dj, ton trçng mpi 
nguOi; trong cOng vic luOn lam vic khoa h9c, sâu sat, barn sat thirc tin; nhit 
tinh, näng n, ht lông vi nhim vii. 

2. HInh thtrc tuyên truyn; to chfrc thiuc hin: 

2.1- Ban Tuyên giáo Dâng üy KMi: Tham mini giOp Dâng Uy Khi chi 
drao, hiRing din t chüc các hoat dng tuyên truyn, kS'  nim; chuyn tài tài lieu 
tuyên truyn theo hiRing dn cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy. Tham mini giüp Ban 
ThuOng vi Dáng üy KMi theo dOi, giám sat vic th chirc cac hoat  dng tuyên 
truyn, k5r nim 0 các cci quail, dan vj, doanh nghip. Biên tap, dua ni dung 
tuyôn truyn v sir kin trên Cng Thông tin din tir Dáng b KMi. HiRing dan, 
theo döi cp Oy cci sO tang cuOng tuyên truyn, k5r nim thông qua di ngü báo 
cáo vien vá các n ph.m tuyên truyn; 4n dng, khuyn khIch can b tuyên 
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giáo, phóng viên, biên ttp viên và di ngü báo cáo viên các dtp däng tái, chia 
sê thông tin trên các trang rnng xã hi chInh thng (Facebook, Zalo, Youtube, 
Vcnet.vn,...). 

2.2- Các cp üy Co sà: Phôi hqp vâi Thu tnring cci quan, don vi, doanh 
nghip t chirc tuyên truyn trên các phuong tin thông tin di chiing, trang 
thông tin din tir, cng thông tin din t1r cüa các s&, ban, ngành, co quan, don 
vj, doanh nghip; các phuong tin tuyên truyn trrc quan; phát hành các n 
phm tuyên truyn; chiu phim tài 1iu; hi nghj báo cáo viên; sinh hott cüa các 
t chüc chInh trj - xa hi i co s; Co vu, dng viên can b, hi viên, doàn viên 
ra sue thi dua yêu nithc, tich circ tham gia có hiu qua các hot dng k hem. 

2.3- Các t chüc doàn th tr1rc thuc: Chi dio, huóng dn tuyên truyn 
btng nhiu hInh thirc phü hgp; c vu, dng viên can b, hi vien, doàn viên ra 
süc thi dua yêu nithc, tIch crc tham gia có hiu qua các hoat  dng trong dip ki 
niêm. 

Noinhân:  
- Thu&ng trirc Dãng u' Khôi (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tinh Uy (b/c); 
- Các doãn the Dãng üy Khôi (p/h); 
- Các chi b, dãng b cc si (t/h); 
- Liru BTG/DUK. 

Nguyen Thj Khánh Ha 
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BE CTYONG TUYEN TRUYEN K NTM 130 NAM NGAY SINTI 
BONG Cifi VO VAN TAN (8/1891 - 8/2021) 

I. KIJAI LU'(C TIEU sir vA QUA TRINH bAT DQNG CACH 
MJNG CUA BONG cal VO VAN TAN 

Dng ch.i Vô Van Tn sinh tháng 8/1891 trong mOt gia dmnh nông dan có 
truyên th6ng yêu rnróc & lang Duic Hàa (n.rn yen song Vàm Co Dông), huyn Dirc 
Hôa, tinh Chci L&n (nay thuc tinh Long An) - Viing dt Co vj tn chin hxçtc quan 
tr9ng, có b dày ljch sü và truyn thong van hóa, yêu nu&c và cách mng. 

Lic nhO, ding chI Vô VAn Tn vira theo hçc ch Nho, vra h9c ngh bc 
thu&. Dn nAm 23 tui, Dng chI m& lóp day hçc tai  lang và b6c thuc chüa bnh 
cho ngtr&i dan nghèo. NAm 1917, Dng chI len Sài GOn vira d kim sng, vra là 
diu kiên tIm hik thii cuc. 

NAm 1922, dng clii Vö V.n Tn tr& v quê và ra lam Bin lang. E)n nAm 
1923, do tham gia cllng nông dan du tranh chng chinh quyn thirc dan thu thus 
sat sinh vô 1, Dng chI bj thrc dan Pháp b&t giam. 

NAm 1926, dng chI Vô VAn Tn gia nhp Hi kin Nguyn An Ninh (trc 
Thanh niên Cao vng Dãng). 

Tháng 8/1929, dng clii Vö Van Tn gia nhp th chc An Nam Cong sin 
Dãng, trirc tip vn ctng và thành 1p chi b An Nam Cong san Dâng & lang Di'rc 
Hôa, gm bay hôi viên do Dng chI lam BI thu (chi b du tiên cüa Dãng Cong san 
Vit Nam & tinh Chçi L&n xua, ngày nay thuc tinh Long An). 

Ti'j nAm 1930 - 1931, ding clii Vö V.n Tn trirc tip tham gia và phi trách 
các cuc biu tInh & Chq L&n, Gia DjPh dOi tAng krcrng, giàm gi& lam, chng dánh 
dp cong nhân vO cà. 

Tháng 6/193 1, dng clil Vô VAn Tan ducic cü lam BI thu Tinh üy Chçi Lan. 
Tháng 6/1932, Dng chI dfrng ra thàrth 1p cci quan Lien huyn üy Hoc MOn - Ba 
Diem - Di'rc HOa và t chüc vi& báo "Ca lAnh dao"  (sau nay &rcic nang chuyên 
thành ca quan tuyên truyn ci:ia Xir üy Nam kS')  d vn dng, ph11c hôi cu quan 
lAnh dao  cüa Bang v1ra bl phá v d t chüc du tranh. Cui nAm 1932, ctng clii 
Vö VAn Tan chuyên sang lam BI thu Tinh üy Gia Djnh. Be nghj Tinh üy Gia Djnh 
ra t& báo "Lao dng" dê tuyên truyên huâng dan giáo diic dàng viên và giác ngç 
quyn Içii giai cap cho quân ching lao dng. 

Tr nAm 1933 - 1934, dông chI Vö VAn Tan vn dng, xay dtrng to chtrc c 
s& Bang & các tinh min Tây, chi dao  vic thânh 1p Tinh üy Lam thai M Tho. 
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Tháng 11/1935, Dng chI duçxc Cu vào Ban Thuàng vi Xr iy Nam kS'. 
Tháng 3/1937, dng chI Vö Van Tn &rcc chi djnh giü trách nhim BI thu Xir Uy 
Nam k' và bu b sung vào Ban Chp hành Trung wng ti Hi nghj Trung uung. 

Tháng 3/1938 t?i  Ba Dim, Hoc Môn, Gia Djnh, Dng chI ducxc bu vào 
Ban Thu.thng vui Trung uang Dâng. 

Ngày 14/07/1940, ding chI Vô Van Tn b djch bt khi dang hçp bàn & 
Tan Th&i Trung (nay là xã Tan Xuân thuc huyn Hoc Môn, Ba Dim). 

Ngày 28/8/1941, thirc dan Pháp dua dng chI Vö Van Tn c1ing các ding chI 
Ha Huy Tap,  Nguyn Thj Minh Khai, Nguyn Hu Tin ra xü b.n cong khai t?i 
khu ging nuâc (nay là bnh via) Hoc MOn. Tnr&c lüc hi sinh, các dng chI du 
dung cam giit tung mành vãi bjt mt và hO yang khu hiu "Dàng Cong  san DOng 
Duong muon näm!", kêu gçi ctng bào tip t11c dAu tranh chng d quc, giành tr 
do dôc lap. 

II. NBUNG CONG mIEN TO L(N CUA BONG CIII VO VAN TAN 
Vlfl CACH MJNG VIIT NAM 

1. Bong chI VO Van Tn luôn cng hin cho vi s nghip giãi phóng dan 
tc, vi Içii Ich cüa TO quc, vi tur do, hinh phñc cho nbãn dan 

Dng chI Vo Vn T.n sinh ra trên m't vCtng dt giàu truy4n thing van boa, 
yêu nuàc và cách mng. L&n len trong gia dinh nông dan nghèo, c&n cü lao dng 
và hiu h9c. Tr nhO dã chüng kin cânh nuóc mat, nba tan, dông bào song CO! c1rc, 
lrn than duài ách quân xâm luçic, Dng chi dä srm hInh thành tInh cam yêu nuàc, 
thi.rang dan, sam giác ng l ttr&ng cong san và di theo con ththng cách mng giái 
phóng dan tc cüa Dâng. Dng chi VO Van T.n thy rô sr vt và, c1rc nhçc cüa 
ngi.r&i lam thuê; sur bAt cOng, ap buc, bóc lt cüa ch d thirc dan, phong kiên; cái 
nhuc cüa nguOi dan mAt nuO!c; thAy cAn phâi CO sir thay dôi l&n cña xã hi. nghia 
v tIm dithng cu nuóc, ciru dan ducic hInh thành và cüng c trong chI và hành 
dng cña nguOi thanh niCn yOu nuóc Vö Van Tn tu.r rAt sam. 

Nám 1923, do tham gia dAu tranh chng chInh quyn thirc dan thu thu sat 
sinh vô l càng nông dan, dng chI Vö Van TAn bj thic dan Pháp bt giam khép 
ti "cam dâu các cuc chng di", nhung không Co chirng c& d khép an, thurc dan 
buc phãi trà tur do. Sau khi ducic trà tr do, DOng chI tham gia nhiu cuc bàn lun 
ye ljch sü, ye chmnh trj thai cuc, ye phong trào CAn Vuong, thuyt Tam dan cüa 
TOn Dt Tiên và hott dtng cüa các dãng phái, ton giáo duang thai. 

Den nam 1926, do chlu  ánh hu&ng sâu s.c tu tu&ng yOu rnróc cüa Nguyn 
An Ninh, dng chI Vö Van Tan gia nhp và là hi viên c6t can cüa hi kIn Nguyn 
An Ninh (tuc Thanh niOn Cao v9ng Dáng). VOl lông nhit tmnh và nim tin cüa tui 
trO, dông chi Vô Van Tan dâ hôa mInh vào phong trào yOu nu&c, phong trào dAu 
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tranh giãnh t1r do cüa dan tc - là btr&c tin gAn dn vâi chü nghia cong san trong 
euc d&i hoat dng cách mng cüa Dng chI. 

Cui näm 1926, &ng cM Vö V.n Tn quy& djnh tham gia Hi Via Nam 
Cách mng Thanh niôn a Nam k5', dánh du buâc chuyn bin tht yu trl.p tnthng 
yêu rnrâc sang 1p tnx&ng giai cp vô san. Dng clii dã tIch crc tuyên truy&n, vn 
dng, tIm ch9n nhüng ngi.rôi hang hái tIch circ trong nông dan lao dng, nht là 
thanh niên giáo dc lông yeu mrâc và thic giai cp; gay dmg, thãnh 1p các th 
chIrc chi hôi HÔi Viêt Nam Cách mng Thanh then a Düc E1ôa, M)' Hnh, fXrc Lip, 
Hihi Thnh và kt np thrcic nhiu hOi  viên, v sau trâ thành nhihig dãng viên cong 
san kiên trung nht.r: Nguyn Van Thô, Tr.n Van Th&ng, Trn Van Thü, Ducrng Thj 
Bit, Lê Van Me, HuS'nh  Van Bang, Hu'nh Vn Ngç,... 

Hirang i'ing Ru kêu gi cia lAnh tii Nguyn Ai Quc nhân dp thành 1p 
Dàng Cong san Vit Nam, vâi vai trô là BI thu chi b Dang Cong san xâ Dire Hôa, 
dng chI Vô Va.n Tn dn d.0 cuc biêu tInh cüa nông dan Dire Hôa ngày 
4/6/1930. Day là cuc biu dircrng hrc lucung lrn a Nam k duâi sir lành dao cüa 
Dàng; là dinh cao cüa phong trào each mng u Chçi Lrn, Tan An. Cuc biu tInh 
dã givang cao th do büa li&m và các biu ngC vài ni dung: chng thu nng, 
chng dánh d.p vô c&, chng sách nhiu dan,... 

Tháng 6/1931, trong bi cành thirc dan Pháp dan áp quyt 1it các ca so 
Dàng, dng chi VO Van Tn phãi nhiu ln "thay hmnh di dng" ct hoat dng, lien 

lac, chi  dao  xây dmg các cci sO Dãng, duy trI các cuc du tranh cüa qü.n chüng, 
tim các dng chI d tái lap Xir u:iy. Bang ' cM, b linh kiên cuthng, trung thãnh vth 
1 tuOng, bt chtp mçi hy sinh gian kh& dng chI Vô Van Tn dã kiên trI hoat 
dng timg buOc gay dirng Iai  t chüc ecu sO cOa Dáng, duy trI sr lath dao  lien tc 
cOa Dáng & Gia Djnh - Chcu LOn. 

Trong boat  ctng each m.ng, dông clii Vö Van Tn không ngimg ttr giác trong 
hçc tp và rèn Iuyn, trau di nâng cao kin thirc 1 1un, thirc tin dáp 1mg yêu cu, 
nhim vii cOa each mng ma Dàng và nhan dthi giao phO. Dông chI Vö Van Tn Co 

tác phong lam vic khoa h9c, sâu sat, barn sat thirc tin và phong trào du tranh cách 
mng cUa qun chüng; luôn tin tuOng, lac  quan vào con duOng cách mang  cUa Dãng. 
Dng chi luôn nhit tInh, nang n& h& lông vI nhim vçi, &rçuc qun ching r.t tin 
yêu; kiên quyt, kh&ng khái bão v quyn, lcii Ich cüa nhân d, cira dt nuthc; kiên 
djnh vôi l' tuOng cách mng, st son niêrn tin vói Dàng, v&i T quc. 

2. Dng chI Vö Van Tn - Ngirbi chin st cong san kiên ctrông, qua cam, 
mu mrc, tuyt di trung thành vOi 1 tu'&ng cong sñn 

Cui nãm 1930 - du nàm 1931, cuc khing b tr&ng cña thrc dan Pháp dâ 
lam tn tht nghiêm trçng dn lOp dãng viên diu tiên trong cà nuOc cüng nhu cüa 
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Dáng b Chci L&n. Trong tinh th h& src càng thing, khó khàn, chmnh quyn thirc 
dan truy lung ráo net, nhung vâi sir che châ cüa qu&n chiing, dng chI Vö Van Tn 
và cáo dâng viên vn kién tn len lôi hoat dng, barn qun chüng, tim cách khôi 
phiic Cu s&, chip nii lai lien  lac, quy& không d phong trâo bj tê 1it. 

Tháng 6/1932, dng chi Vö Vn T.n dimg ra thành 1p  co quan Lien huyn 
üy Hoc Mon - Ba Dim - Thrc Hôa và to chüc vit báo "C& Iânh dao" (sau nay 
ducic nãng chuyn thành ccr quan tuyên truyn ciia Xir üy Nam ks') d& 4n dng 
phic hi ocr quan lânh dao cüa Dâng vra bj phá ver. Vüa bI mt hoat dng, vra san 
sat vài qun chüng, dng chI VO Van Tn dä khéo leo che m.t djch mt mt tip 
tic thñc dy phong trào cách mng, m.t khác phiic hi các ccr s& cüa Dáng và t 
chcrc dAu tranh vti ké thu. 

Gifla nám 1933, dng chI VO Van Tan dIch than lien lao xu6ng Min Tây, chi 
dao vic thành l.p  Tinhüy Lam thri M Tho, dng thi, v&i tu each là can b Xir 
üy, Dng chi nghj Tinh iiy Gia Djnh ra t& báo "Lao dng" d tuyên truyn, giáo 
diic dâng viên và giác ng quyn lqi giai cp cho qu&n chüng lao dng. Tr nãm 
1933 dn nam 1934, dng chI VO Van Tn dãnh nhiu Cong sirc d lien lan và to 
chuc các boat dng cüa Dàng giüa Lien tinh niin Dông và niin Tây, cüng nhu 
tham gia cOng vic xây drng lai Xü üy Nam k. Bang náng 1rc và kinh nghim thrc 
tin, dng chi VO Van T.n dã gop phn quan trçng vào vic duy tn, khOi phiic Va 

phát tnin cu sâ Dãng a cáo dja phuung nhât là vUng Sài Gàn - Chci Lan - Gia Djnh 
trong thri kS'  cách mng gp ccrn thoái trào do sir dánh phá lien tiép cüa djch. Den 
tháng 5/1935 khi Xi'r üy Nam k' phçic hi, dng chI thrçic oCr vào Ban Th.thng V11 

cüaXCrüyNamk'. 

Tr näm 1930 - 1935, dng chI VO Van Tn càng cáo dng chI dAng viên 
trong XCr üy Nam k' dA khng djnh, mirth chCrng, tao nim tin cho quân chiing 
bng nhitng vic lam thit thxc dua each mng Nam k' vut qua thCr thách khó 
khän; kh&ng djnh tinh th.n, chI kiên cu&ng, qua cam, lèng trung thành vô han 
cCra nhüng nguci cong san di v&i qu.n chüng nhân dan. 

Ngày 14/7/1940, c1ng chI VO VAn T&n bi djch bt trong khi dang cung mct 
so dông chI h9p bàn tai  nhà chj Na ô âp Tan Th&i Trung (nay là xa Tan Xuân thuc 
huyn Hoc Mon - Ba Diem). 16 tháng bj thirc dan Pháp giam cam, mua chuc, dir 
d và dimg crc hInh tra tan dã man lam cho Dng chI ch& di s6ng iai;  gong s.t, 
xing xich, dOn roi cUa djch không th lay chuyn ducrc chI bt khut kiên ci.rmg 
va khi tiêt each mng cCra dOng chI Vô Van Tin. Vuçit qua ch d dã man cüa nhà 
ti thirc dan, ding chI VO Van Tan van tip tiic hoat dng, tuyen truyn và nhc 
nhCr các dng chI cUa mInh gi& vUng khI tit cüa nglx&i cong san. Không khut 
phic di.rçic, thirc dan Pháp dä dixa dOng chI VO VAn Tn ra xfr bn ngày 28/8/1941. 
Quyêt girt trQn lài th trung thành vâi Dàng, v&i each mng và nhân dan, dng chi 
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Vô Van T.n blnh than don nhn sir hy sinh ye yang. Tnrc khi ra pháp tru&ng, 
dông cM dà d 1i di but trên tuông xà urn "Thà mInh chit, không khi nào rnmnh 
giêt ch& phong trào cách m?ng. 

Ca cuoc d?yi Dng chi luôn ph.n d&u k.hOng rnt môi vi nuâc, vi dan, luôn 
kiên dinh  nim tin son st vào thng lcii eüa sir nghip du tranh giâi phOng dan 
tc, không ng&ng trau di ban chit each mng cüa nguôi cong san, phát huy h& trI 
tu sang tao, g&i bó máu thjt vâi nhân dan, tn trung vói nuóc, vói Dàng, thüy 
chung vâi dng chI, dng bào. Dng chi Vô Van Tn là mt tm guong cao ctep v 
lông trung thành vô hn vói 1 tIring, v chI và tinh th cách mng cüa rnt 
chi&n sT cong  san kiên cung, qua cam, song giàn dj khiêm nhuông và tInh cam 
sâu sc d& vâi dng chI, dng bào. Dông chI Vô Van Tn là t.m glxo'ng sang ng&i 
v d.o dCrc cách mng, v 1?  tu&ng sng d th h tré h9c tp và noi theo. 

3. &ing chI Vö Van Tn - Nhà Ianh do xut sc, BI thtr xfr uy kiên 
trung, dãng viên 1&p du tiên cüa Oãng 

Trén mci cuang vj cong tác tr BI thu Chi bO,  BI thu Qun üy, Bi thu Tinh 
üy, BI thu Xi:r üv, Uy viên Trung ucing, Uy viên Ban Thung viii Trung uang Dãng, 
dông chI VO Van Tn du hoàn thành xut sc nhim v1 và cO nhthig cng hin s&c 
ben v tu duy và nhrng djnh huOng kin cho sir nghip dAu tranh each mang  Cüa 
Dãng, cüa dan tc. 

- Sau khi 1p ra chi b Dãng Cong san du tiên & D&c Hôa (vao du tháng 
3/1930). Ding chI Vo Van T.n duçic tin nhirn cir lam Bi thu Qun Uy Di'rc Hôa. 
Là Bi thu Qun uy, dng chi VO Van Tn luôn nãng dng, nhit huyt, sang tao; 
trirc tip lãnh 40, chi huy các cuc d.0 tranh, biu tInh kin cOa nông dan Due 
Hôa; di'rng ra bênh vrc nông dan, cMng lai sr vô 1, bt cong cüa kO thü; tIch cijc 
tuyên truyn, v.n dng nhân dan nh3n  rô am miru, thu don cüa djch, tránh nhüiig 
trO Iôi kéo lüa bip cüa djch; tIch crc tuyên truyn phát triên dãng viên, m& rng to 
chuc cci s& cüa Dàng; thüc dy phong trào each mng, c vCi manh  me tinh thn 
du tranh cüa nhân dan trong vüng;... Duâi sir lânh 4o cüa dng chi Vö Van Tn 
ci1ng các dng chi dãng viên Dâng Cong  san, phong trào each mng cüa nhân dan 
Dic Hôa và nhân d trong yang phát trin mnh me; lông tin cüa nhãn dan vói 
Dang duqc cüng c, tang cu&ng kh&ng djnh vai trô lânh 4o cüa Dãng v&i each 
mng giãi phóng dan tc. 

- Thang 6/1931, dng chI Vô Van Tan ducic cr lam BI thu Tinh üy Chci L&n. 
Trên cuong vj BI thu Tinh üy, Dông chI cO nhiOu cong hin lan trong vic xây 
dijng va khôi ph1ic lai  các t chuc cüa Dãng tr cci sâ den cap tinh & Chçi LOn, Gia 
Dnh, gop ph.n duy tn sr lãnh 40 lien tic cüa Bang và khOi phiic phong trào each 
rnng trong th&i k' djch khüng b trng. Thrc hin cMi trucing Hi ngh Trung 
trang tháng 7/1936, dông chI VO Van Tn ducic ei'r lam BI thu Tinh Uy Gia Dinh. 
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Ding chI dã trrc tip, thithng xuyên chi do cong tác vn dng qu.n chi'ing tham 
gia cuc 4n dng dan chü & Nam Ks'. Dn tháng 9/1936, hang chiic üy ban hành 
dng dixçrc thành 1p trén dja bàn Sài Gôn - Chçr Lçin và tinh Gia Dj.nh & các nhà 
may, cOng xu&ng, dn din,... vâi dông dâo các tng lop nhãn dan tham gia tü h9c 
sinh, sinh viên dn thçs thu cOng, nOng dan, cOng nhân; tir khu ph dn nOng thOn. 

- Trén cl.rong vj Uy viên Xü üy Nam kS'  ri dam nhn chüc vi BI thu Xr üy, 
dng chI VO Van T.n trijc tip chi dao  phong trào Dông Duang Di hi; thông 
nhât tu tu&ng và hânh dng cüa các nhOm cong san & Nam k' trong cuc dAu tranh 
dôi dan chü & Nam ks'. Dng chI VO Van Tn cüng v&i các dng chI Nguyn Thj 
Minh Khai, Nguyn Van Ngh,... thu&ng xuyén, tnrc tip chi do vic gay dirng và 
phát trin phong trào cách mng; m& các iop tp hu.n chInh tr cho can b Dáng và 
doàn the ti Ba Dim; tr11c tip di các tirih mi&n Dông, min Tãy xây dirng t chirc, 
un nn 1ch 1c, chi ct.o cOng tác dâng ô dja phucmg; thãnh 1p bn lien tinh b và 
khu b Sài Gôn - Chçi L&n; thành 1p  các hi qun cháng & câ nông dan và cong 
nhan du&i nhiu hinh thirc phong phü, phü hcp v&i d.0 tranh cong khai và bàn cong 
khai; t chrc li ni b các nhóm qu.n chüng, ban dai  biu cong nhân; thing nht 
các nhóm theo chu nghia Xtalin và d.t duâi sir clii dao  cüa Dãng. Nhüng hoat dng 
khn truang và tIch circ cüa dng chi Vô Van T.n và Xir üy Nam kSr dä cüng c và 
phát trin co s& Dãng rng kh&p trong cong nhãn và nông dan, cà nông thôn và 
thành thj; hithng dn qun chiing vão vic chu&n bj kh&i nghTa vu trang, thüc day 
phong trâo cách mtng phát trin mnh me ô khp Nam ks'. 

- Trên cucrng vi là Uy viên Thutmg vçi Trung uong Dãng, ding clii Vô Van 
Ttn dà gOp ph.n chi do thành cong hot dng cüa Dâng trong cao trào each mng 
1936 - 1939 & Nam ks'; hoàn thành cOng tác chuân bj ca sà, bàn dam an toàn ye 
mt t chirc cüa Dãng; Co nhiu dóng gOp tIch c1rc v mt djnh hu&ng chin lucic 
và quan dim 1 1un cho thãnh cong Hti nghj Trung hong IV (25/8 - 4/9/1937), 
Hi nghj Trung hong V (29 - 30/3/1938), Hi nghj Trung hang VT (6 - 8/11/1939). 

D.c bit, Hii nghj Trung uong lan thir VI cüa Dàng quy& djnh nhrng chMn 
lucrc quan trQng cüa cách mng dan tc là: thay dôi sách luçic, hi.r&ng phong trào 
du tranh vào nhtFng yeu sách; tuyCn truyn, t chirc, xây dmg uy tin và ành 
hu&ng eCia Dàng; vch rô ti ác cüa chfi ngMa a4 quic; kh.n tn.rang thãnh 1p các 
hi bI mat; hun luyn quàn chüng; lien hip vâi các dàng phái khác; có thai d 
kiên quyét v&i b9n phân dng, chng, phá Dãng; d.0 tranh và chu.n bj dOn thai ca 
giâi phóng dan tc, vói m11c tiêu tru&c mt là "giành ducxc dc 1p  hoàn toàn cho 
BOng Duang và châm dirt chin tranh d qu&". Dng chi Vö Van TAn dâ clii dao 
Xir üy Nam 1ç5' chuyên can b hoat dng hp pháp, n&a hcip pháp rut vào bI met, 
chuyên trçng tam cong tác ye nOng thOn; thành l.p nhiu t chirc NOng hQi, COng 
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hi, Thanh niên phán d, các di tr v và du kich phát trin nhanh chóng trong 
toàn xi.'r. 

Su& nhüng nàm tháng hot dng cách m.ng, di & dâu, dn dâu hay trén 
cuong v cong tác nào, dng clii Vö V.n T.n du rthtn duçic nhChig tInh cam trân 
trQng, qu mn, sir giüp d vô tir, clil tmnh cUa dng chI, dtng bào. Vói tác phong 
gucmg mu, gn gui; luôn nhy ben, n.m b.t c& lOi cüa vn d; có li s6ng gian di, 
tOn trçng m9i ngiii, là tm gixong mu mvc,  Ding chI dã d li nhiu n tuçrng tht 
dcp trong lông mi ngiryi; hin dâng Ca däi cho each mng, cho dôc lap tr do cUa 
dan tc. Dng chI luOn nêu cao tinh thAn doàn kit, thucing yêu dng clii; luôn quan 
tam giáo dc, ghip di can b, dãng viên; luôn dt lcii ich cüa Bang, cüa nhãn dan 
len trên ht. Dng chI thix&ng xuyên nhc nh& mi ngizi doãn kt là tiêu chuAn 
hang dAu và dá phá ti.r nr&ng dja phixcing chü nghTa, cá nhan dja vj, tham ô, hü hóa. 
Trong cuc sang cUng nhu trong cong vic, Bong clii luôn giài thIch cn k mtt 
dáng, mt sai d rut kinh nghim, can dn can b phãi luôn cãnh giác, phâi tir rèn 
luyn cho minh do due each mng, vi dan, vi nuâc. 

* 

Trong ljch sr du tranh each mang  oanh 1it và ye yang cüa Bang b và 
nhân dan Nam b, ding clii Vö V TAn thuic th h chin si each rnng tin bi, 
lop dãng vien dAn tiên cüa Bang Cng san Vit Nam. 50 tuôi diii, han 15 nàm hot 
dng cách mng lien tiic và sOi ni, Dng chi dâ hin dang trçn dM mInh cho sir 
nghip each mng ye yang cüa Bang và cüa dan tc. Cuc d&i hoat ctng cách 
mng cüa Dng chI my ngn ngüi, nhi.rng dâ d l.i cho Bang ta, nhán dan ta và the 
h tré Vit Nam mt t.m gtrong sang cüa ngtr&i chiAn si cong san kiên cu&ng, su& 
dèi vi dan, vi nu&c. VOi phucing pháp, nguyen tc và kinh nghim hot dng bi 
met; linh hoat, sang t?o  và sâu sat v&i quAn chiing; sr hiAn bit thirc tiên san sac, tir 
duy sc são và kién djnh, dng chI Vö Van TAn dâ gçri ma cho Bang hInh thành len 
các hInh thüc t chrc và boat dng thich hcp trong qua trInh lãnh dao  phong trào 
quAn chOng rng l&n chuAn bj tâi cao trào each mng 1939 - l945. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG JJONG 
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