
DANG UY KEOI CAC CO QUAN 
VA DOANE NGHWP TtN}{ BAC NINH 

BAN TUYEN GIAO 
* 

So: 1O4 CV/BTGDUK 
V/v gi Dê cu'.ang tuyên truyên 

BANG CONG SAN VIET NAM 

Bàc Ninh, ngày 01 tháng 02 nàm 2023 

KInh gild: Các chi bô, dàng b co sO 

Thrc hin cong tác tuyên truyên, kS'  nirn 93 narn Ngày thàrth 1p Dàng 

Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), Ban Tuyên giáo Däng üy Khôi 

cac Ca quan và Doanb nghiêp tinh g1ri "Di cu'o'ng Tuyên truyn kj niçm 93 

nám Ngày thành 42p Dáng C3ng san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)" theo 

ni dung cüa Ban Tuyên giáo Trung u'ong. 

D ngh các chi bô, dàng b co' s clii dao, tri&i kkiai tuyên truyn, ph 

bin tci can b, dàng viên vá qu.n chitng. Các don v truy c.p dja chi Cng 

Thông tin din tir Dâng b Khi các Ca quan và Doanh nghip tinh tai 

website: http://dbkcqdnbacninh.vn, chuyên miic Van bàn - Tu 1iu d tài van 

bàn tuyên truyn./. 

Trân tr9ng! 

Nffinhân:  
- Thu'mg tnrc Dàng üy Khôi (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (b/c); 
- Các chi bô, dng bô Ca s& (t/h); 
- Luii BT&DUK. 

 

Dng Blnh TInh 



BE CIXONG TUYEN TRUYEN 
KY NIM 93 NAM NGAY THANH LAP  BANG CQNG SAN VIT NAM 

(03/02/1930 -  03/02/2023) 

I. BANG CONG SAN VIET NAM RA DO! LÀ BU'OC NGOiT TO 
LON TRONG L!CH  SI CACH MANG  VIT NAM 

1. BIi cãnh ljch sü' ra dôi Bang Cong san Vit Nam 
1.1. BJi can/i quc il 
Tr cui th k XIX, chñ nghia tu bàn chuyn tü giai doan tir do canh  tranh 

sang chü nghia dê quôc. Các nuc tu bàn d quc thrc hin chInh sách: ben trong 
tang cu6ng bOc lit nhân dan lao dng, ben ngoài gia tang các hoat dng xâm hrçic 
và áp brc nhân dan các dan tOc  thuc da. Si,r thng trj cüa chü nghia d quc lam 
di sng nhân dan lao dng trên th gi1i tr& nên cüng circ. Mâu thun gilia các 
dan tc thuc da vâi chü nghia thi'c dan ngày càng gay gt. Phong trào du tranh 
giâi phóng dan tc din ra rnanh me các nuó'c thuc dja. 

Nãm 1917, vO'i thing igi cüa Cách ming tháng Mui Nga, chü nghia Mac - 
Lenin tr 12  1utn da trô' thành hin thirc, rn ra mt thô'i d?i  mOi trong ljch si:r loài 
nguñ; là ánh sang soi dung cho các dan tc bj áp birc drng len du tranh giãi 
phóng dan tc, giái phóng giai cp, giâi phóng con ngui. 

Tháng 3 nãm 1919, Quc t Cong san (Quc t III) ra di dã thüc dy sir phát 
trin manh  nmë phong trào cong san và cong nhân quc M. Di vOi Vit Nam, Quc 
tê Cong san cO vai trO quan tr9ng trong vic truyên bá chü nghi'a Mác-Lênin Va 
thành 1p Dãng Cong  san Vit Nam. 

1.2. Bi can/i trong nu'ó'c 
- Nãrn 1858, thrc dan Phãp xârn lugc Vit Narn và trng buâc thit ltp b 

may thng trj, bin rnrc ta tr imt quôc gia phong kin thành "mat xt'c thu5c dia, 
dan ta là vong quo'c no, To quc ta bj giày xéo dithi got sat cia ké thI hung ác ". 
ChInh sách thông trj cüa thrc dan Pháp dã lam cho xã hi Vit Nam có nhiu thay 
di. 

V chInh trj, thirc dan Pháp thi hành chInh sách cai trj thirc dan, tuc bö 
quyn lirc di ni, di ngoi cüa chInh quyn phong kin nhà Nguyn, do là mt 
chInh sách chuyên ch din hinh, chiing dan áp dm máu các phong trào và hành 
dông yêu nuc cüa ngñ Vit Nam, rni quyn tr do bj cam. Chüng chia rë ba 
nrnc Dông Duong, chia Vit Narn thành ba k' (Btc Ks', Trung Ks', Nam Ki) và 
thrc hin 0' rni kS'  mt ch d cai trj riêng. 

V kinh té', thirc dan Pháp cãu kêt vi giai cp dja chü d thrc hin chInh sách 
bóc lt tan bo, cu'p dott rung dt d 1p dn din; ra s1rc va vet tài nguyen, 
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cüng nhiu hInh thirc thug khOa nng n, vô 1; xây drng mOt  s Co sâ cong 
nghip, h thng ththng giao thông, bn cáng phiic vi chInh sách khai thác thuc 
dia. 

V van hóa, thrc dan Pháp tin hành chInh sách ngu dan, chüng bung bit, 
ngän can ânh huó'ng cña van hóa tin b trên th giâi, khuyn khIch van hóa dc 
hti, xuyen ttc 1ch sr, giá trj van hóa Vit Nam và dung tüng, duy trI các hü tic 
lac hâu. 

- Sy'phán hóa giai cá'p và rndu thuán xd h5i diên ra ngày càng gay gát 
Phn lan giai cp da chü câu kêt vâi thirc dan Pháp ra sirc bóc 1t nông dan; 

mt b phn dja chü có lông yêu nuó'c, d tham gia du tranh chng Pháp duói 
các hInh thiirc và rntrc d khác nhau. Các giai cap, tang lop khác trong xã hi Vit 
Narn du mang than phn nguO'i dan rnt nuó'c và dêu bj thirc dan áp birc, hoc 1t, 
chèn ép nên du cam phn thrc dan Pháp. Do do, rniu thun co bàn trong xã hi 
Vit Nam 1ic nay, không chi là rnâu thun gica nhân dan, chñ yu là nOng dan 
vâi giai cp dja chü và phong kin, ma d nay sinh rnâu thun ngày càng gay gt 
giüa toàn the nhân dan Vit Narn vói thirc dan Pháp xârn 1u'cc. 

- Các cuç5c khài ngha và phong trào dá'u tranh cza qucn chtng chó'ng thcc 
dan Pháp xám lvccic diên ra inçinh me nhu'ng du bi that bai, xâ hói Viêt Nam ro'i 
vào khiing hoáng v du'ô'ng ló'i cách rnQng 

TruOc sir xâm lu'gc cüa thixc dan Pháp, các cuc khai nghTa và các phong trào 
du tranh cüa nhân dan ta din ra lien tiic và rnnh me. Tuy nhiên do thiu ththng 
1i dñng din, thiu t6 chtrc va lic 1ucng cn thit nên các phong trào do dA ln 
1uct tht bi. Phong trào yêu nuó'c theo thtc h phong kin nhu phong trào Cn 
Vuong dã chm düt vâi six tht bi cüa cuc khai nghia Huong Khe do Phan Dinh 
PhUng länh dto (1896); phong trào nOng dan Yen Th cüa Hoàng Hoa Thám kéo 
dài 30 narn cüng không giành dugc thng igi. Phong trào yêu nuâc theo khuynh 
hu'rng dan chü tu san do các ciii Phan Bi Châu, Phan Chu Trinh, Luong Van Can 
lãnh do ciing roi vào b tic. Cuc khai nghia Yen Bái do Nguyn Thai H9c ianh 
dao cüng bi tht bai,... Cách rnng Vit Narn chIm trong cuc khüng hoàng sâu 
sc v du'ang 16i cüu nuâc. 

2. Nguyen Aj Quc tim du'ô'ng cuiu nu'óc và chuân bj thành 1p Bang 
Cong san Vit Nam 

- Giüa li.ic dan tc ta drng truac cuc khüng hoãng v duang li ciiru nuâc, 
nhiu nhà yêu nuâc throng thai tip tiic con duang cü'u nuac theo li cü thI ngày 
5/6/1911 nguai thanh niên Nguyn Tat Thành (t1rc là Nguyn Ai Quôc, Ho ChI 
Minh sau nay) ra di tIm du'äng ciru ntrâc theo phuong huâng mai. VOl khát v9ng 
cháy bOng giành dc 1p  tçr do cho dan, cho nuOc, Nguyn Tat Thành dã bt chip 
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m9i nguy him, gian kh, di qua nhiu nuc cüa châu Au, châu Phi, châu M5 và 
dâ rut ra chân 1: Chü nghia ti..r ban, chü nghia dê quôc thçrc dan là ci nguôn mci 
dau kh cia cong than va nhân dan lao dng a chInh quOc cüng nhu a các nuâc 
thuôc dja. 

- Du 11am 1919, Nguyn T.t Thành tham gia Dãng Xã hi Pháp. Tháng 6 
nàm 1919, vai ten mai là Nguyn Ai Quc, Ngui thay mt nhU'ng ngi.thi yêu 
niiâc Vit Nam giri dn Hi nghj Véc-xây Bàn yêu sách cüa nhân dan An Nam 
gm 8 dim dôi ChInh phü Pháp phài thra nhn các quyn ti,r do dan chñ và quyn 
bInh ding cüa dan tOe  Vit Nam. 

- Tháng 7/1920, Nguyn Ai Quc du'gc dc bàn "So' tháo lá'n th' nh& nhthig 
Lu2n cwüng ye' vdn de' dan t.5c và vá'n de' thu5c dfa" cüa Lenin dang trên báo Nhân 
dao và cüng chInh tü day dã giái dáp cho Ngithi con du'ang du tranh giành dOe 
lip ti,r do thçrc si,r cho dan tOe,  cho dng bào mInh. 

- Tr ngày 25 - 30/12/1920, Nguyn Ai Qu& tham dir Dai hOi lAn thi'r 18 
Dáng Xã hOi  Pháp vâi tu each dai  biu Dông Duang. Kt thüc Di hOi  ngày 
30/12/1920, Nguyn Ai Quc tan thành thành 1p Dâng Cong san Pháp và tr& 
thành mOt  trong nhftng ngu'O'i sang 1p Dàng Cong san Pháp, và cüng là nguai 
COng san dAu tiên cüa dan tOe  Vit Nam. 

- Tir närn 1921 - 1930, Nguyen Ai Quc vira tip tiic hoat dOng  trong Dãng 
COng san Pháp, nghiên ciru b sung và hoàn thin tu' tuang cüu nithc, vt'ra tIch 
crc truyn bá ehü nghTa Máe-Lênin vào phong trào cong nhân và phong trào yêu 
nuOc Vit Narn. Ngu'ô'i tp trung chuAn bj v t chtrc và can bO,  1p ra HOI  Vit 
Nam each rnng Thanh nien (1925), t chrc thiu lap dào tao  can bO tai Quãng 
Châu, Trung Quc, dng thai gri can bO di hc tai  tnrang  Dai  hc Phuang Dông 
(Lien Xô) Va tru&ng Lic quail Hoàng Ph (Trung Qu&). 

Nha hoat dOng không mt rnói cüa Lãnh tij Nguyn Ai Quc và nhiu dng 
chI each mng tin béi ma dn cui närn 1929, dAu nàm 1930, nhffiig diu kin 
cho sr ra dà'i cüa mOt  Dàng vô san i Vit Nam dã chin rnui. 

3. Thành 1p  Bang Cong san Vit Nam 
- Dáp irng nhüng dôi hôi cüa thre tin each mng, ngày 17/6/1929, K' BO 

B.c KS' HOi Vit Nam each mang Thanh niên dã thành l.p Dông Diro'ng C5ng san 
Dángti Ha NOi.  Tháng 11/1929, các dng chI Tong bO và K5' BO Nam K5' cUa 
HOi Vit Narn each mng Thanh niên quyt djnh thành 1p An Nam C5ng san 
Dáng. Ngày 1/1/1930, nhU'ng dai  biêu uu tü cña Tan Vit each mng Dãng (mOt 
th chuc tin than cüa Dãng) dã hp và thành 1p Dóng Dzco'ng Cç5ng san Lien 
Doàn a Trung KS'. Tuy nhiên a mOt nuac có tâi ba to chuc cOng  san nên không 
tránh khOi sr phân tan v içre lu'ng và t chuc, không th thng thAt v tu ti.thng 
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và hành ctng. Trách nhim ljch sü là phãi thành 1p mt Dáng Cong  san duy nht, 
ch.m dirt tInh trtng chia rë phong trào Cong  san & Vit Nam. 

- Tt'r ngày 6/1 dn ngày 7/2/1930, Hi nghj hçp nh.t the th chi'rc Cong san 
thành 1p Dãng Cong san Vit Nam dä h9p & bàn dáo Cfru Long thuc Hng Kong 
(Trung Quc) duOi sir chñ trI cüa dng chI Nguyn Ai Quc thay mtt cho Qu& 
t Cong  san. Trong Hi nghj thành 1p Dâng, dng chI Nguyn Ai Quc d ra 5 
dim lan cAn thão lun và thng nhAt, truOc ht là ttj phê bInh và phê bInh, "Bó 
mQi thành kié'n xung dçät ci, thành that hQp tác d tho'ng nhdt các nhóm cong san 
DóngDu'o'ng". Hi nghj dà nhAt trI thng nhAt các t chirc cong  sn thành l.p mt 
dãng, lAy ten là Dàng Cong  san Vit Nam. Hi nghj dâ thông qua các van kin 
gm: Chánh cuang vAn tAt, Sách h.rçc vAn tAt, Chuong trInh torn tAt, Diu i vAn 
tAt cña Dáng và L&i kêu gi cüa dng chI Nguyn Aj Qu& thay m.t Quc t Cong 
san và Dãng Cong san Vit Narn gui dn Cong nhân, nông dan, binh lInh, thanh 
niên, hçc sinh và tAt ca dng bào bj áp biirc, bOc lt nhân djp thành 1p Dáng. Trong 
do, Chánh cuang vAn tAt cña Dáng và sách krgc vAn tAt cña Dâng phãn ánh ni 
dung cuong linh chInh trj dAu tiên cUa Bang Cong san Vit Nam. Hi nghj hqp 
nhAt các t chirc Cong  san có nghia nhu Di hi thành 1p Bang. 

- Tai Dai hi  dai  biu toàn quôc lAn thu iii cüa Bang (9/1960) dà quyt nghj 
lay ngày 3 tháng 2 dirnng ljch rni närn lam ngày k nim thành l.p Bang Cong 
san Vit Narn. 

4. Y nghia 1ch sfr siy ra dOi lJãng Cong san Vit Nam vã Cu'o'ng linh 
chInh trj dAu tiên cüa Bang 

- Bang Cong san Vit Nam ra däi v&i Cuong linh chInh trj dAu tiên dà ma ra 
th&i kI mOi cho each rning Vit Narn - th&i ki dAu tranh giành dc l.p dan tc tin 
len thu nghia xã hi. Crnmg linh dAu tiên cüa Dãng ra d&i, dà xác djnh dirge nhftng 
ni dung co bàn nhAt cüa con du&ng each mng Vit Nam; dáp iLrng dirge nhUng 
nhu cAu buc thi& cüa ljch su và tr& thành ngQn c& tp hgp, doàn kt thng nhAt 
các t chuc cong san, các hrc lugng each mtng và toàn th dan tc. 

- Sr kin thành 1p  Bang Cong san Vit Nam là mt buOc ngott vO cüng 
quan trçng cüa ljch sü each ming Vit Nam, quy& djnh sr phát trin cüa dan tc, 
chArn dirt sir khüng hoãng v du&ng lôi và t chuc länh dto cüa phong trào yêu 
nuóc Vit Narn dAu th k' XX. Do là kêt qua cüa sir 4n dung, phát trin va thng 
nhAt phong trào each ming trong cã nu&c; si,r chuAn bj cong phu v rnpi mt cüa 
Länh tii Nguyn Ai Quc và sçr doàn k& nhAt trI cüa nhUng chin s5 tiên phong 
vi igi Ich cüa giai cAp, cüa dan tc. 

- Bang Cong  san Vit Narn ra d&i là thành qua cüa s1r kt hgp thu nghia Mac-
Lenin vOl phong trào cong nhân và phong trào yêu nuOc Vit Nam; chi'rng tO giai 
cAp cong nhân Vit Nam dã tnr&ng thành, dO sue länh do each mng. 
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- Dãng Cong san Vit Narn ra di và vic Dáng chü truang cách mng Vit 
Nam là mt b phn cüa phong trào cách rnng the gii, dã tranh thu duqc sir üng h 
to ló'n cüa cách rnang th giOi, kt hçip sü'c rnanh dan tc vOl sirc mtnh cüa thai dti 
lam nên nhUng thâng igi ye yang; dng thai dóng gop tIch crc vào si,r nghip du 
tranh vi hôa bInh, dc 1p  dan tc và tin b cüa nhân loi trên th giâi. 

II. NHUNG MOC SON CHOI LQI VA BAI HQC KINH NGHIM 
TREN CHJNG DUNG 93 NAM VINH QUANG CUA DANG 

1. Bang lãnh dto dãu tranh giành chInh quyên (1930 - 1945) 
Sau khi ra dai, Dáng da lanh dto nhân dan du tranh giái phong dan tc, 

giành chInh quyn vi 3 cao trào cách rntng có nghia to hrn dua dn thng lçri 
cüa cuc Cách mng tháng Tam närn 1945. Do là: 

- Cao trào cách rnng 1930 - 1931 ma dinh cao là phong trào Xô Vit - Ngh 
Tinh: Lam rung chuyên ch d thng trj cüa dê quc Pháp và tay sai. Du'Oi sir lãnh 
dao cüa Dáng, qun chiing cách mtng d vñng dy trü'ng trj bçn cuing hào, phàn 
dng, tay sai thirc dan Pháp, thành 1p chInh quyn cách mng a môt s noi theo 
hInh thuc Xô Vit. Cao trào cách ming 1930 - 1931 dã khng djnh duang 1i cách 
mng Vit Narn do Dâng dê ra là dung dan và d li nhürig bài h9c qu báu ye 
xây dirng lien rninh cong - nông, ye xây dirng Mt trn Dan tc Thng nht, v 
phát dng phong trào qun chñng dâu tranh giành và bâo v chInh quyn. 

- Cao trào cách mng dOi dan sinh, dan chü (1936 - 1939): Bang sirc manh 
doàn kM cüa qun cht'ing, du'ó'i sr lânh dto cüa Dãng dã buc chInh quyn thrc 
dan phai nhucrng b mt s yêu sách ye dan sinh, dan chü; qun chüng dugc giác 
ng v chInh trj và tra thành 1ic lugng chInh trj hung hu cüa cách mng; Dáng 
dã tIch lüy du'çc nhiu bài h9c kinh nghirn trong vic xây dirng Mt trn Dan tôc 
Thng nht, kinh nghim to chi'c, länh do qun chiing du tranh cOng khai, hçip 
pháp... 

- Cao trào cách mtng giâi phóng dan tc (1939 - 1945) duâi sir1anh dto sang 
suM, kiên quyM cüa Dàng, dimg dâu là Länh t Nguyn Ai Quc cüng vOi sir doàn 
kM hang hái, chin du ngoan cu'O'ng và hy sinh to lan cüa biM bao dãng vien cong 
san, chin si và dng bào yêu nu'âc dà kM thñc thng lgi bang cuc Cách rnng 
tháng Tarn nàrn 1945. 

Thing lgi cüa Cách ming tháng Tarn näm 1945 da phá tan sir thng trj cüa 
thirc dan gn int tram nàrn và lt d ch d phong kin dè nng len nhân dan ta 
my muoi the ki, ma ra buó'c ngot vi' di cüa cach rnng, dua dan tc Vit Narn 
bu'ac sang kS'  nguyen rnO'i; k' nguyen dc 1p dan tc gn lin vOi chñ nghia xã 
hi, nhân dan ta tr than phn nO 1 di tra thành nguOi lam chü dt nuâc, lam chü 
xà hi. Ngày 2/9/1945, tai  quáng tru?mg Ba DInh ljch sir, Chü tch H ChI Mirth 
dä d9c bàn Tuyên ngôn dç5c /p  khai sinh ra nixac Vit Narn Dan chü Cong hOa 
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nay là nuOc Cong  boa xã hi chü nghia Vit Nam - Nhà nuâc cong nông Mu tiên 
a DOng Nam châu A. Khái quát nghTa ljch sir cüa Cách mng tháng Tam nãm 
1945, Chü tjch H ChI Minh khng djnh: "Cháng nhü'ng giai cap lao dç5ng và 
Nhán dan VWt  Nam ta Co the tu hào, ma giai cap lao dng và nhthig dan tç5c bj 
áp bzc nc/i khác cüng có the' ty hào rcng: Ldn nay là ldn ddu tiên trong ljch si 
cách mqng cüa các dan tç5c thut7c dja, mt2t  Dáng mO'i 15 tuôi dã lãnh dgo cách 
mgng thành công, dã nm chInh quyn toàn quc ". 

2. Bang lãnh dio Mu tranh giãi phóng dan gic và th6ng nht Mt 
ntthc (1945 - 1975) 

2.1. Xây dng và báo v chmnh quyn cách m(ing, bàn qu6c kliang  ci, len 
ch6ng thyc dan Pháp và can thip M9 (1945 - 1954) 

- Trong nhtrng näm 1945 - 1946, Dàng ta düng Mu là Chü tjch H ChI Minh 
lãnh dto xây dirng và cüng c vttng chic chInh quyn nhân dan, beu cir Quc hi 
nirâc Vit Nam Dan chü Cong  hôa (6/1/1946); xây drng và thông qua HMn pháp 
dan chñ Mu tiên (9/11/1946); chäm lo xây dirng ch d mâi, d?,i sng mói cüa 
nhân dan, chng gitc dói, gic d&, gitc ngoi xâm; th chirc kháng chin chng 
thirc dan Pháp a Nam B và Nam Trung B vài si,r üng h và chi vin cüa Ca nrn9c; 
kiên quyt trtn áp các th lirc phãn each m1ng, bão v chInh quyn và thành qua 
Cách mrng tháng Tam; dng thai thirc hành sách luqc khôn khéo, dua each mng 
vuç't qua nh&ng thir thách hirn nghèo. Dâng dã chü dng chun bj nhttng diu 
kin cn thit d di phó vai cuc chin tranh xâm lugc cüa thrc dan Pháp trên 
phm vi cà nuâc. 

- Tháng 12/1946, truac dâ tam xâm 1uçic nuâc ta mt 1.n ntta cüa th%rc dan 
Pháp, Dãng và Chü tjch Ho ChI Mirth dä phát dng toàn quc kháng chin vâi 
quyt tam: "Chu'ng ta thà hy sinh ta't Ca ch nhá't dinh khóng chju m& rnthc, khóng 
chju lam no l ". Bang duông 1i kháng chin toàn dan, toàn din, lâu dài, dira vao 
sue mInh là chInh, dng thai tranh thu sir dng tlnh và üng h cüa bn be qu& th, 
Dáng dä lAnh dao  nhân dan ta ln krcit dánh bi các k hoch chin tranh cüa thçrc 
dan Phap giành thing igi ma dinh cao là chin thtng ljch scr Din Biên Phu "11mg 
ly nàm cháu, cMn di5ng dia cáu ", buc ChInh phü Pháp phãi k kt Hip djnh 
Gianevci chm dü't sr thng trj cüa thirc dan Pháp a nuOc ta. 

2.2. Kháng chiln chng M9, thu nu'óc và xây dng chü nghTa xii iz5i o' 
min Bic (1954 - 1975) 

- Sau khi Hip djnh Gicinevo dirge k kit, min B.c hoàn toàn giãi phóng, 
nhân dan ta bitt tay vào xây drng, khôi phitc kinh t - van hóa, xay dirng chü nghia 
xã hi. Trong khi do a min Nam, d quc M phá hoai  Hip djnh Gianevi, ht 
chân thrc dan Pháp, bin min Narn thành thuc dja kiu rnOi và can c quãn sr 
cüa ching. Nhim vir cüa Dãng ta trong giai doan nay h& sue nng n, do là phâi 
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lãnh dao  each mng Vit Nam tin hành dng thai hai nhim vii chin hxçic gm 
each rnng dan tc dan chü nhân dan min Nam và each rnng xã hi chü nghia 
ó' rnin Bc. 

- Dãng ta dã 1nh dto toàn dan nêu cao quyt tam dánh M, thirc hin dixng 
1i chin tranh nhân dan bang tAm cao khoa h9c và ngh thut. Vâi mt d quôc 
hung manh  bc tht th gió'i, Dàng ta chü truong dánh lâu dài; k& hgp d.0 tranh 
chInh trj vOi du tranh vu trang và hott dng binh 4n; k& hçip tin cong và ni 
d.y, tin hành dAu tranh trên cã ba vüng (dng bang, thành thj và min niii); kt 
hçip mt trân quail sir, chInh trj vi mt trn ngoi giao; phát huy cao d chü nghia 
yêu nuOc và chü nghia anh hung cách mtng; phát buy sirc mtnh dai  doàn k& toàn 
dan tc và sirc mnh thai dai. Bang duông li lãnh dao  dung dn, sang sut va 
tinh thn du tranh anh dung kiên cung, bt khut, bt chip mi gian kh by sinh 
cüa nhân dan ta, cüng vâi si,r giüp ds to ln cüa các nuâc xä hOi  chU nghia và nhan 
dan yêu chung hôa bInh trén th gió'i, Dãng dâ lành dto nhân dan ta tAn luqt dánh 
bai các chin 1ugc chin tranh tan bao  cüa d quc M, giành nhiu thing lvi  ye 
yang ma dinh cao là chin djch H Chi Minh ljch sü, kt thüc 30 näm chin tranh 
giãi phóng dan tc, giãi phóng hoàn toàn min Nam, thng nht T quc. Day là 
mt trong nhung trang chói 19i nht cüa ljch sir dan tc, là mt sir kin có tAm 
quc t và có tInh thii dai  sâu sac. 

- Song song vii cuc kháng chiên cMng M, cU'u nuc, Dãng d lãnh dao 
nhân dan min Btc khc phiic hu qua chin tranh, khôi phiic kinh th - xã hi, tin 
hành cãi tao  xà hi chü nghia và dixa min Bc qua d len chü nghia xà hi. Sau 
21 näm xây dirng chü nghia xã hi, min Bc dä giành duqc nhung thành t%ru quan 
tr9ng, chun bj ci sâ 4t chit, k thut ban du cho chU nghia xä hi; vera san 
xut, vua chin ctAu và chi vin sirc ngui, sirc cüa, hoàn thành vai trô hu phucing 
lan di vOi tin tuyn lan min Nam. 

3. Thôi k5r tin hành each mng xã hi chü nghia trên cã nu'ó'c, thti'c hin 
cong cuc di mdi dat nu'ó'c t1r näm 1975 dn nay 

3.1. Tfrnám1975dénnám1986 
- Sau chin tranh giãi phong min Nam, thng nht To quc, dt nithc ta gp 

muon van khó khän, Dãng dA länh dao  nhân dan vua ra sirc khôi phiic kinh t vra 
tin hành hai cuc chin tranh chng xâm hive  biên gió'i phIa Bc va Tây Nam, 
bão v dc 1p chü quyn, toàn vçn länh th quc gia; dng th?yi tp trung lãnh 
dao xây dirng cci sa 4t chit cüa chü nghTa x hi, tung buac hInh thành ca cu 
kinh t mói trong Ca nu'âc, cãi thin dai sang 4t cht, tinh thn cüa nhan dan lao 
dng. Tuy nhiên, vic duy tn iau dài mô hInh, co ch kinh t tp trung bao cp 
khOng con phü hçip và dã bc 1 nhung han  ch, nhuvc dim; vic hoach  djnh vu 
thirc hin duang l& each rnng xã hi chü nghia, CO lüc, cO noi dã mAc sai lAm 
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khuyt dim chü quan, duy chI. Do cüng là mt trong nhUng nguyen nhân dn 
dn si,r trI tr, khüng hoàng kinh t - xà hi trong nhüng näm dâu Ca nuOc di len 
chü nghia xà hi. 

- Trw9c nhUng thách thi'rc cüa thii k' mOi, Dáng ta dã tong kêt thirc tiên, tim 
tOi, hoch djnh dumg li di mOi, ban hành Nghj quyt s 21-NQ/TW ngày 
20/9/1979 cUa Hi nghj Trung uang 6 (khóa IV) ye "Phu'o'ng hwó'ng nhim vyphát 
trie'n cong nghip hang tiêu dung và cOng nghip djaphu'o'ng"; ChI thj 100-CT/TW 
ngày 13/1/198 1 cüa Ban BI this ye "Cái tiên cOng tác khoán, m& rang  khoán san 
phdm dê'n nhóm lao d5ng và ngzthi lao d5ng trong hQp tác xã nông nghip "; Quyt 
djnh 25/QD-CP ngày 21/1/198 1 cüa ChInh phü v dôi mói quãn 1 kinh t quc 
doanh; Nghj quyt Hi nghj Trung ixcing 8, khóa V (thang 6/1985) thira nhn san 
xut hang hóa và nhüng quy 1ut cOa san xuât hang boa; Kêt lun cüa B ChInh trj 
(tháng 8/1986) v 3 quan dim kinh t trong tInh hInh rnOi... 

3.2. Tw nám 1986 dIn nay 
- Trên cci s dánh giá tInh hInh dt nisóc và qua qua trInh tim tOi, khão 

nghim, Di hi VI cUa Dáng (tháng 12/1986) dà disa ra duing liM di mâi toàn 
din dt nuOc, ma ra buâc ngot quan tr9ng trong si,r nghip xay drng chü nghia 
xã hi & nuOc ta. 

- Trithc bi cãnh mô hInh chü nghia xà hi a Lien Xô và Dông Au s1ip 
h thng x hi chü nghTa th gith tam  thai lam vào thoái trào, Dai  hi VII cüa 
Dãng (tháng 6/199 1) khng djnh tip tiic di mai dng b, trit d trên các linh 
vijc vâi nhüng buâc di, cách lam phü hqp và giU vUng djnh hithng xâ hi chU 
nghia. Dai  hi dã thông qua Cwo'ng linh xáy dyng da't nu'âc trong thO'i /cj) qua dç5 
len chz nghra xd hç5i, xác djnh nhflng quan di&n và phuang huàng phát trin dt 
rnràc, khtng djnh chü nghia Mác-Lênin, tu tu&ng H ChI Minh là nn tang tu 
tu&ng và kim chi nam cho hành dng cüa Dãng. 

- Các nghj quyt cüa Dàng tü' Dti hi VIII dn nay tip tic khng dnh sir 
kiên djnh, kiên tn thirc hin duOrng li di mai d.t nm9c yà hi nh.p quc th. H 
thng quan diem 1 lun y cong cuc di mOi, y chü nghia Mác-Lênin, tu tixâng 
H ChI Minh, y xây dirng yà chinh dn Dãng trong tlnh hlnh mâi không ngi'rng 
duqc b sung và phát trin. Dãng Cong san Vit Nam tmg buOc hoàn thin yà cu 
th hOa toàn din các djnh hung di mai, phát trin, xác djnh rO tr9ng tam trong 
tüng giai doan. Ban ChAp hành Trung ucing Dàng các khóa dä ban hành nhiu 
nghj quyt v nhU'ng yAn d quan trng; länh dao  d Quéc hi không ngmg b 
sung, hoàn thin, the ch hOa Hiên pháp, h thng pháp lut, tao  cci sâ pháp l 
ngày càng dng b, phü hçp cho qua trInh di mâi; lãnh dao  ChInh phü ciii th boa 
thành các cci ch& chInh sách và giái pháp quân 1, quãn trj phat trin dAt nuOc, 
bão v T quéc. 
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- Qua gtn 30 nàm thrc hin Cuo'ng 1mb 1991 và 35 näm thirc hin duông 1i 
di mOi do Dãng khii x11óng và lãnh dao, vOi sir n 1irc cUa toàn Dáng, toàn dan, 
toàn quân, cMt nuâc ta dã dat  duge nhüng thãnh tru to lan và Co nghia ljch sir. 
D.t nuâc ta virqt qua khüng hoáng kinh t dã tr& thành nuâc dang phát trin có 
thu nhtp trung bInh; dang dy math  cong nghip hóa, hin dai  hóa và hi nh.p 
quc th. Kinh t tang tru&ng khá, nn kinh tê thj truang djnh huàng xã hi chü 
nghia t11ng buc hInh thành, phát trin. Van hóa - xâ hi có buOc phát trin, cOng 
tác xóa dói giãm nghèo dat  duqc nhmg thành tiru quan tr9ng, sam dat  dugc thiu 
chi tiêu phát trin thiên niên k' cüa Lien hp quc, duqc qu& t dánh giá cao. 
Din mao  dat nithc và dai song cüa nhân dan có nhi&u thay di. ChInh trj - xA hi 
n djnh; quc phông, an ninh duqc tang cuông. Sirc math  v mç1 mt cña dat 

ni.rac disoc nâng len. Quan h di ngoi duçc ma rng và ngày càng di vào chiêu 
sâu, Vit Nam d có quan h vOi 189 quc gia và vüng lath th& Dan chü xà hi 
chü nghia dugc phát huy và ngày càng m& rng. Dai  doàn k& toàn dan tc duçic 
cüng c và tAng cuang. Xây dirng Nhà nithc pháp quyn và ca h thng chIth trj 
duçic dy math.  Cong tác xây dirng, chith dn Dãng, h9c tp và lam theo tu tithng, 
dao dirc, phong cách H ChI Minh dã và dang dat  dugc mt s k& qua tIch circ. S 
hrçmg clang viên không ngirng gia tang. Tiir Di hi 1n thir I (1935) Dàng ta có 
khoãng 500 clang viên dn Dai  hi lan thi:r XII (2016) Dâng ta có hn 4,5 triu 
clang viên. Da s can b, clang viên và Nhân dan phn khOi, tin tithng vào Dãng, 
Nba nuâc, vào cOng cuc di mâi và trin vQng phát trin cUa dt nuâc. Nhiu 
dãng viên dA d lai  nhiu thm gucing t& th hin tith than tiên phong va tIth 
grnmg mâu. 

- NhOng thàth tiru qua 35 nAm thirc hin duäng li di mOi dt nuOc dã tao 
dà cho sir phát trin trong nhüng näm tip theo; dng thai cüng là minh chrng 
sinh dng khng djth vai trO lAnh dao  dung dan, sang suOt cüa Dãng ta. 

4. Nhü'ng hal hQc kinh nghim cüa Bang Cong san Vit Nam 
Th%rc tin phong phii cüa cách mang Vit Nam trong su& 90 nAm qua, Dàng 

ta dà tIch luy và due rut dugc thiu bài h9c kinh nghim iOn: 

Mt3t là, ná'm vi2'ng ngçrn cO' dQc 1p dan t5c và chi nghia xã hç3i - ngçn ca 
vinh quang ma Chü tjch H ChI Mirth dA trao lai  cho th h hOrn nay và các th 
h mai sau. Dc 1p dan tc là diu kin tiên quyt d thirc hin chü nghTa xA hi 
và chü nghia xã hi là co sO báo dam vu'ng chic cho dOe  1p dan tOe.  Xay drng 
chñ nghTa xA hOi  và bão v T qu& xä hOi  chü nghma là hai thim v1i chin lugc 
Co quan h chat chë vOi thau. 

Hai là, st nghip cách mgng là cia nhán dan, do nhán dan và vi nhân dan. 
ChInh nhân dan là nguOi lam nên nhu'ng thing lcii ljch sir. Toàn bO hoat dng cUa 
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Dàng phài xut phát ti'r igi Ich và nguyen vçrng chInh dáng cüa nhân dan. Sirc 
manh cüa Dáng là a sr gn bó rnt thit vái nhân dan. Quan lieu, tham nhüng, xa 
thi nhân dan së dn dn nhung tn tht khôn lixng d6i vài 4n mnh cUa dat nixOc, 
cüa ch d xã hi chü nghia và cüa Dâng. 

Ba là, không ngimg cing cd, tang cu'ô'ng doàn kit: Doàn kt toàn Dãng, doàn 
kt toàn dan, doàn kt dan tc, doàn kt quc th. Do là truyn thng qu báu và là 
ngun sirc mtnh to lan cüa cách rntng nixac ta. Chü tjch H ChI Minh dã tng 
k&: Doàn kt, doàn kt, dai  doàn kt - Thành công, thành công, d.i thành cong. 

B6n là, kit hQp thc mgnh dan tc vói thc mgnh th&i dgi, thc mgnh trong 
nwóc vái thc mgnh quc tl. Trong bt cir hoàn cành nào cüng cn kiên djnh chI 
dc lip,  tir chU, nêu cao tinh thin hçxp tác quc t, phát huy cao d ni hrc, dng 
thai tranh thu ngoi 1irc, kt hçip yu t truyn th6ng vOi yu t hin di. 

Nám là, sy' lãnh dgo du'ng dn cza Dáng là nhdn M hang du quylt cl/nh 
thà'ng lçii cüa cách mgng Vit Nam. Dãng không có lgi Ich nào khác ngoài vic 
phiing sir T quc, ph1ic vii nhân dan. Dãng phãi n.m vthig, 4n diing sang tao, 
gop phn phát trin chU nghia Mac - Lenin và tu tuâng H ChI Minh, không ngmg 
lam giàu trI tue,  nâng cao bàn lTnh chInh trj, phAm chit dao  dirc va näng lirc th 
chirc d dü sirc giãi quyt các vtn d do thirc tin cách ming d.t ra. M9i duang 
1i, chü truang cüa Dãng phái xutt phát tir thirc t ton tr9ng quy 1u.t khách quan. 
Phãi phOng và chng nhihig nguy co li9n: sai l.rn v duang 1i, bnh quan lieu và 
sir thoái hoá, bin chit cüa can b, dàng vien. 

III. PHAT HUY TRUYEN THÔNG yE YANG, TICH CC xAy 
DUNG BANG TRONG SICH VffNG MJNH, DAT NIXOC NGAY CANG 
GIAU oip 

1. Nhu'ng truyn thông ye yang cüa Dãng Cong san Vit Nam 
Trong qua trInh lãnh dao  each rnng, Dàng ta xây dirng nên nhiu truyn 

thing qu báu, th hin bàn chit tt dçp. 
Do là truyn thng trung thành vô han  vói lgi Ich cüa dan tc va giai cap, 

kiên djnh rniic tiêu, l tuàng dtc 1p dan tc gn lin vâi chU nghia x hi trên 
co sa chü nghia Mác-Lênin và tu tiRing H ChI Minh. Chi có di theo con duang 
cách mng ma Dàng ta và Bác H dà 1ira ch9n thI each mng Vit Nam mâi 
giành duçic thing lçii tr9n vçn, dt nuOc ta mOi that  sir diiçic dc lap; dan tc ta 
mâi that  sir dugc ti,r do; nhân dan ta mâi CO cuc sang ngày càng m no, hanh 
phuc. 

DO là truyn thng giui vung dc lap, tir chü v duang l&; nm vüng, vn 
dung và phát trin sang tao  chü nghTa Mác-Lênin, tham khão kinh nghim cüa 
quc th d d ra duang lôi dung và tO chüc thirc hin có hiu qua các nhim vii 
each mng. Trong mi giai doan, Dàng ta luôn thm rihun quan dim chân l là 
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c th, each mng là sang tao,  xut phát tr thirc tin Vit Nam d xác djnh phu'Gng 
huâng, nhim vii, phuong pháp cüa each mng Vit Nam. 

Do là truyn thng gn bó rnáu thjt giUa Dãng và nhân dan, luôn luôn 1y 
vic phiic v1i nhân dan lam 1 sang và miic tiêu phn du. Nhân dan ta da nuoi 
duthig và bào v Dãng Pu nhttng ngày cOn tr1rng nuâc, ht lông tin yêu Dãng, üng 
h và ra sirc ph.n d.0 thrc hin thring lôi, chñ truong cüa Dàng. Sirc manh  vô 
tn cUa nhãn dan lam nên s'crc manh  vô djch cña Dãng; nguôn gc sirc manh  cüa 
Dãng là a sir gn bO rnáu thjt vai nhân dan, phát huy sirc manh  cüa khi dai  doàn 
kt toàn dan. 

Do là truyên thông doàn kêt thông nhât, cO to chirc và k' lu.t eht ch trên 
ca sa nguyen tc tp trung dan chü, tir phê bInh, phê bInh và tInh thiicxng yeu dng 
chI. Trãi qua nhung thi:r thách kh.c nghit trong nhà ttii d quc, truâc luvi lê, hçng 
sUng cUa ké thU hay trên chin tru'ang IUa dan,  nhUng ngui cong san Vit Narn 
dâ nêu nhftng thm gucing sang ngai ye tinh thin doàn kt gn bó, thixang yêu nhau; 
v tInh dng chI, dng di. ChInh tInh nghTa cong san do dä gn kt nhUng ngiräi 
each mng Vit Nam thành rnt di tiên phong gang thép duqc nhân dan tin yêu, 
ban be ngung m, ké thU khip sq; t?o  thành sUe manh  dê Dãng ta vixgt qua mi 
thU thách, hy sinh, giü vüng niêm tin và givang cao ng9n ca länh dao. 

Do là truyn thng doàn k& quéc th thug chung, trong sang dira trén nhUng 
nguyen t&c và miic tiêu cao Ca. Day là cc s& vu'ng chic d Dàng ta hInh thành và 
thirc hin thành cong duang li dôi ngoi dUng dn qua các thai ks', phát huy dn 
dinh cao si kt hp sirc rnanh  dan tc vâi sUe manh  thai  dai,  dua each mng Vit 
Nam lien tiic phat trin. 

Nhüng truyen thérng qu báu cUa Dãng ta là sir k thUa và phat huy truyn 
thng tot dçp cUa dan tc, cUa giai dip cong nhân Via Narn va giai cAp cong nhân 
quc t trên mt t.m cao mâi cUa thai dai;  là sUe manh  bâo dam vai trO lành dao 
cUa Dãng; là kt qua cUa qua trInh vun trng, xây dp b&n bi, là sir hy sinh xuoiig 
máu, phn d.0 không mt rnôi cUa các th h can b, dãng viên. 

Nhftng truyn thng ty cUa Dãng có nghia dan ttc và nghia qu& t sâu 
stc, th hin tinh than each rnng tria d. Ngay tU khi mâi ra dai, Dãng dà nm 
bt dUng xu th phát trin cUa thai dai,  gn phong trào each mng Via Nam vài 
phong trào each mng th giOi, giãi quyt dUng dn vn d dc l.p  dan tc vâi 
chU nghia xà hi. Tren con duang phát trin cUa each mng Via Nam, Dáng ta dà 
khOng ngUng dua ra nhüng quyt sách phU hçp, dáp Ung yêu cAu ljch sU, vuçit qua 
mi khó khàn, thU thách, di.ra nuOc nhà di tU thing lçii nay dn thâng lçii khác. 

2. TIch crc xây drng Bang ta trong sich, vüng minh v chInh trj, ttr ttr&ng, 
ti chfrc và dio dIrc; xãy drng dt nu*c ngày càng giàu dçp, van minh 
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Nhüng thng 1i vi dii trong 93 näm qua k tr ngày có Dâng lãnh dao  là 
minh chirng sinh dng nht v nàng lrc länh dao  dUng dtn, sang tao  cUa Dàng và 
sUe manh  to lan cUa Nhân dan ta. Dãng dä không ngUng tir di mâi, dáp Ung yêu 
cu, nhim v1,t each mng truac bi cánh th giâi có nhiu din bin phUc tap. 
Dãng ta dã dành không It thi gian và cong sUe cho cong tác xây dmg Dãng, coi 
xay dmg Dãng là nhim vçi then ch&, dirge dt ra trong nhiu nghj quy&, chi thj 
cUa Dàng. 

Dn nay, cong tác xay dirng Dãng dâ dat  dirge nhUng chuyn bin tich circ 
và kinh nghim quan tr9ng. Bàn linh chInh trj, trInh d, nãng lirc lãnh dao  cUa 
Dãng ngày càng duge nâng len; Dãng luôn vttng yang truOc mi khó khan, thách 
thUc trong bi cãnh trong nuc, khu v%rc, th giâi có nhiu din bin nhanh chóng, 
phUc tap,  khó 1ung và có nhu'ng quy& sách phU hgp d chi dao  xU l kjp thai, 
hiu qua. Bàn chit, 1p truang giai cp cong nhân cUa Dáng dugc giü vihig. Näng 
1%rc lânh dto, s1rc chin du cüa t chUc dàng, can b, dãng vien, truâc ht là can 
b lành do, quàn l chU cht và nguai dUng du các cp tmg buóc &rçlc nâng 
len. Tinh thin tir phê bInh và phê bInh cUa can b, dãng viên có tin b; vic ngän 
ch.n, xU 1 tiêu circ, sai pharn, thirc hành tit kim, chng tham nhflng, lang phi 
có chuyn bin rO net. Tinh thin, thai d phiic v11 nhân dan, thCrc trách nhim 
cUa can b di vOi cong vic dirge giao dirge nâng len, gop phn khc phiic mt 
buac tInh trng suy thoái v chInh trj, tu tuâng, dao  dUe, 1i sang trong mt b 
phn không nhó can b, dãng viên. Nim tin cUa can b và các tang lap nhân dan 
di vâi Dáng ngày càng dugc cUng c và nâng cao. 

Tuy nhiên, cong tác xây drng Dãng vn con nhiu vic phãi lam, nht là vic 
du tranh ch6ng suy thoái v tu tuâng chInh trj, dao  dUc, li sang; nhftng biu 
hin "tr din bin", "t.r chuyn hoá"; t tham nhUng, lang phi, quan lieu, xa dan... 
Các th 1irc thà djch vn dang tim mi each phá hoai  sir nghip each mng cUa 
nhân dan ta; chUng ra sUe xuyên tac,  vu cáo Dãng, Nhà nuOc ta, dánh th.ng vào 
h tu tithng, Cuang linh, duang 1i chInh trj cUa Dàng, kich dng, chia r ni b 
Dáng, chia r Dãng, Nhà nuâc vai nhân dan, hông lam tan rä Dâng ta, ch d ta 
tU gc, tU ben trong, ht sUe thârn dc và nguy him. 

Trong tinh hInh y, chUng ta càng cn phái tp trung lam tht han nfta cong 
tác xây dung Dàng. Dai  hi XIII cUa Dãng dã xác djnh phucing huàng cOng tác 
xây dirng Dãng trong nhirn kS'  là: Tip tiic kiên djnh, van  d%lng và phát triên sang 
tao chU nghia Mac-Lenin, ttx tu'ông H ChI Minh. Kiên djnh miic tiêu dc 1p dan 
tc gn lin vai chU nghia xã hi và disang lé,i di mOi cUa Dáng, ht lông, ht sUe 
phing 51r To quc, phic vii nhân dan. Tang cithng cOng tac xây dirng, chinh dn 
Dãng v chInh trj, tu tuâng, do dUe, t chUc và can b; nang cao näng lirc lânh 
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dao, näng  1?c  cm quyn, sirc chin du cUa Dãng và hiu 1irc, hiu qua quán 1)' 
cüa Nba nuc. Tip tiic di mâi rnanh m phucing thirc lành dao  cüa Dáng. 

K& 1u.n s6 21-KL/TW, Hi nghj Trung isclng 4 khoá XIII xác djnh mic tiêu: 
Dy mtnh cong tác xây dirng, chinh dn Dàng và h thng chInh trj nhm nâng 
cao näng hrc lãnh dto, näng 1irc cm quyn, sirc chin du cüa Dãng; hiu hrc, 
hiu qua boat dng cUa Nhà nuc; dôi mi ni dung, phng thác và nâng cao 
chAt hrqng, hiu qua hoat dng cüa Mt trn T quc Vit Nam và các th chirc 
chInh trj - xà hi. Kiên quyM dAu tranh chng chü nghia ca nhan, ngàn chn, dAy 
lüi, xtr l nghiêm can b, dàng viên suy thoái v tu tixâng chmnh trj, dao  dirc, 1i 
sang, biu hin "tir din bin", "t%i' chuyn hóa"; kt hçp chat chë, hài boa giüa 
"xây" và "chMg", "xây" là nhim viii cci bàn, chin lugc, lâu dài; "chng" là nhiêm 
vii quan tr9ng, cAp bach, thithng xuyên. Tao  buOc phát trin mâi cüa Dãng v trI 
tue, bàn linh chInh trj, thçrc sir là dao  di'rc, là van minh, ngày càng g.n bó mt thit 
vâi nhân dan, ngày càng duçic nhân dan tin tuàng; dü uy tin và nàng lirc lãnh dao 
thirc hin thAng lçii Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng và sir nghip xây dirng, bão 
v To quôc. 

Tir hào vth nhüng thAng lçii dã dat  disgc, huàng tOi ti.wng lai tiioi sang, Dãng 
Cong san Vit Nam luôn vüng tay lái, tang ci.thng xây dirng, chinh dén Dãng trong 
sach, vüng manh, nâng cao näng 1rc lânh dao,  nãng lirc cAm quyn và sirc chin 
dAu cüa Dàng, xây drng Dàng và h thông chinh tr trong sach,  vttng  manh  toàn 
din; cüng c nim tin cüa nhân dan di vOi Dãng, Nhà nithc, ch d xã hi chU 
nghia; khoi d.y khát vong phát trin dAt ni.thc phn vinh, htnh phác, phát huy 
chI và sirc manh dai doàn kt toàn dan tc kt hçp vâi src math  thai  dai;  dAy 
math toàn din, dng b cong cuc di mOi, cong nghip boa, hin dai  hóa; xây 
drng và bão v vttng chc T quc, giü vüng môi tru?rng hOa bInh, n djnh; phAn 
dAu dn giüa th k XXI, nuOc ta trO thành nuic phát triên theo djnh hi.thng xã 
hi chü nghTa. 

BAN TUYEN GIAO BANG UY KHOI 
CAC Co.  QUAN VA DOANH NGHIP T!NH BAC NINH 
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