
DANG BO TINH NAM DINH BANG CONG SAN VIT NAM 
BANG UY KIlO! CAC C QUAN 

VA DOANH NGHIP T!NH Nam Djnh, ngày 10 tháng 11 nám 2020 
* 

S OS-HD/DUK 

HffiNG DAN 
tuyên truyên k nim 80 nm Ngày Nam K)' khô'i nghia 

(23/11/1940 - 23/11/2020) 

Thirc hin Hizâng dn s 04-I-ID/BTGTU ngày 02/11/2020 cña Ban 
Tuyên giáo Tinh u ye vic "tuyên truyên kj' nim 80 nàm Ngày Nam K3' 
khài nghia (23/11/1940 - 23/11/2020) ", Ban Thtthng vti Dàng üy KMi 
hixng dn cong tác tuyên truyên k' nim 80 närn Ngày Nam KS' khi nghia 
tâi các cap üy co s& true thuôc nhu sau: 

I. NO!  DUNG TUYEN TRUYEN 

1. Bi cánh, din bin, nghia ljch sir và bài h9c kinh nghim cüa cuc 
khâi nghTa Nam K5' nãm 1940; sure mnh qut kWii, tinh than anh dung, san 
sang hy sinh cüa Nhân dan các tinh Nam B nói riêng và Nhân dan cá ni.rOc 
nói chung trong cuc dâu tranh giành dc 1p, tur do cüa dan tc duói sir lãnh 
do cüa Dãng; khäng djnh chü trrnmg cüa Dâng dtt nhim v11 giái phong dan 
tc len hang dâu vi phisang pháp dâu tranh vu hrc là hoàn toàn dung dan và 
sang t?o.  Ton vinh và tn an cOng lao, dóng gOp to lan cña quân và dan ta, 
nhât là các tinh Nam Bô trong cuc khâi nghia Nam K5'. 

2. NhUng thành tru to ló'n v phát trin kinh t, van hóa, xã hi cña các 
tinh, thành phô vñng dat Nam B; biêu duang tp the, cá nhân tiêu biêu, diên 
hInh tiên tiên, nhân to mâi trên các linh virc cüa dài song xã hi. 

3. Các hott dng kS'  nim din ra a CáC co quan, &m vi,  doanh nghip; 
cac phong trào thi dua yeu nuOc tiên tâi D?i  hi Thi dua yêu nuOc toàn quôc 
lan thur X, chào mfrng thành cong dai  hi Dáng các cap tiên tâi Dti hi dii 
biêu toàn quôc lan thu xiii cUa Bang; dâu tranh, phàn bác thông tin, quan 
diem sai trái, xuyén tac  ye vai trO lãnh dao  cüa Bang Cong san Vit Nam, 
Chñ tjch Ho ChI Minh, chông phá Dáng, Nba nu6c ta, chia rë khôi dai  doan 
kêt toàn dan toe. 

(Co d cu'o'ng tuyên truyn /g' niçm 80 nàm Ngày Nam Kj) kh&i nghia 
(23/11/1940 - 23/11/2020) g kern, do Ban Tuyên giáo Trung uung biên 
sogn) 
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II. HINH THUC TUYEN TRUYEN 

Cp üy các TCCS Dáng trrc thuc can cü vào diu kin ci the dê lãnh 
dao, l?a ch9n các hInh thi'rc tuyên truyên phü hçp, thiêt thirc, hiu qua, nhu: 

- Tuyên truyn qua các hi nghj t9a dam, trong sinh hot các chi b, 
hi, doàn the... 

- Tuyên truyn trén trang thông tin din tir, bàn tin thông tin ni b cüa 
CG quan, dun vi, doanh nghip...; ket hcrp vri tuyên truyên các ngày lê l&n và 
các sr kin chinh trj quan tr9ng cüa dat nuâc. 

-Tuyên truyn qua các hot dng van hóa - van ngh, th dic - th 
thao, cô dông truc quan trên bang ron, pa-nO, áp-phIch, bang din tir... 

- T chirc các hoat dng "din un, dáp nghia", "uing nisâc, nhâ nguôn"; 
thäm hOi, tn an các thuong binh, gia dInh lit s, nguñ có cong vâi each 
mng... 

III. TO CHU'C TH1YC HhIN 

-Cp üy các TCCS Dâng, doàn th thuc KhM chi dao,  triên khai t 
chñc tot các hott ding "tuyên truyên ki nim 80 näm Ngày Nam K khâi 
nghia (23/11/1940 - 23/11/2020)". 

- Ban Tuyên giáo Dáng ñy Khi: Nm bt dii 1un xã hi cüa can b, 
dáng viên, hi viên, ngrni lao dng xung quanh vic to chirc các hot dng 
k niêm; theo dOi, dOn dôc viêc tO chüc thirc hin cUa to chüc dàng trirc 
thuôc./. 

Nui nhân:  
- Ban Tuyên giáo TU, 1 
- ThuOiig trrc DUK, f De báo cáo 

- Các TCCS Dng trrc thuc, 
- Doàn Thanh niên, Hi CCB Khôi, 
- Liru. 



BE CU'ONG T[JYEN TRIJYEN 
K nim 80 nàm Ngày Nam K)T khöi nghia 

(23/11/1940 - 23/11/2020) 

I. BOI CANEI LId  S1, DIEN BIEN, KET QUA CUQC KHO'I 
NGHIA NAM KY 

1. B6i cãnh lich su' 

Tháng 9/1939, Chin tranh th gi&i lan thir II büng n& Tháng 6/1940, Pháp 
dâu hang phát xIt Düc. Lçii diing Co hi nay, cui tháng 9/1940, phát xIt Nh.t kéo 
quail vào Dông Ducrng, tr day Nhân dan ta lam vào tinh th "met c hai trông". 
Tháng 11/1940, bçn quãn phit Thai Lan theo 1nh phát xIt Nh.t tin dánh 
Campuchia. Thirc dan Pháp b&t lInh Nam B ra trn lam bia dö dn cho ching. 
Cam thu thirc dan Pháp và ducic c vu bii tiang siring kh&i nghia Bc Scm, Nhãn 
dan Nam B silc sôi tranh dan. 

Hi ngh Ban Chp hành Trung uccng Bang ian thu bay (khóa I) tü ngày 6 dn 
ngày 8/11/1939 tai  Ba Dim (Hoc Môn, Gia Djnh) nh.n djnh: Nh.t së xãm chim 
fông Drnmg và Pháp sê dau hang Nh.t, cách mng Bong Duang sê bng n; do 
4y, phài doàn k& thrc hin bang duçic nhim vi chInh c& là danh d d quéc, giài 
phóng dan tOc;  chü trtxcing thành ip M.t trin thérng nhat dan tc phãn d Bong 
Throng, doàn kêt rng râi các tang lap, giai cap, dan tc và các cá nhân yeu nuâc. 

Tinh than Nghj quyt dã s&m di vào dàng viên, qu.n chüng. Phong trào cách 
mng & Nam K' ngày càng phát trin mnh me, lien tMp din ra nhiu cuc mIt 
tinh, biu tmnh, dau tranh. D.c bit là các cuc dau tranh chng bt lInh din ra 
mnh me k tir khi thrc dan Pháp bt them lInh Vit Nam dem sang chin tnr&ng 
biên giói Al Lao (Lao) - Cao Mien (Campuchia) d chng Xiêm (Thai Lan). KhI 
th chin du din ra hu khp Nam KS, dc bit là & M5 Tho, Vinh Long, Long 
Xuyên, Chci Lan, Gia Djnh, Tan An, Vng Tàu, Trà Vinh... 

Trén Ca s& do, tháng 3/1940, Ban Thu&ng vi Xü iiy Nam K5' do dng clii 
Vô Vn Tan lam BI thu thão ra cu-cing chudn bj bgo d5ng. Tir thang 7 dn tháng 
10/1940, Bang b Nam K5' lien tip t chirc nhiu cuc hçp d bàn chü tarong và 
g.p n'it lanh do Nhãn dan chuan bj kh&i nghia vu trang, thông qua cwcmg; chü 
tnrong thành 1p Ban Chi huy và Ban Quàn sir các cap; xác djnh hmnh thüc chinh 
quyn, quc k5', khau hiu; vach  các chInh sách di vói Nhãn d... 

Dan gitia théng 11/1940, tnrOc tinh than dan tranh cüa quan chüng, dc bit 
là tinh than phán chian cüa binh lInh Vit Nam trong quân di Phap, Xü üy 
Nam K5' quy& dnh phát dng toàn Nam K51 ni dy dánh d chInh quyn thuc 
dja, giãnh chinh quyn v tay Nhãn dan. Ngày 21/11/1940, Thuing )(r üy ra 
thông báo cho các cap b Bang nhat lot phát dng Nhân dan ni d.y vào luc 24 
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gRi ngày 22/11/1940. Thñ dim hành dng nht bat  i các tinh Nam K' là lüc 0 
gii ngày 22, r.ng 23/11/1940, hiu 1nh là den Sài Gôn tt hoc có tiêng sling no. 

Hi ngh Trung i.rang Dãng hpp tai  Dmnh Bang (B&c Ninh) hr ngày 6 den 
9/11/1940 nhn djnh diu kin khâi nghia & Narn K' và trong cà nithc chua chIn 
mui, d nghj Xlr üy Nam K chua nén phát ctng kh&i nghia. Trung ucYng phái 
dng clii Phan Dthig Luu trâ v truyn 4t quy& ctjnh càa Trung uang cho Xlr üy 
Narn Ki. Nhixng khi dng clii Phan Dàng Liiu v tói Sài Gôn thI 1nh kh&i nghia 
dã ban hành tói các dja phucmg không th thu hi; mOt  s can b chli ch& cüa Xur 
üy dA bj djch bat, Cuc kh&i nghTa vk n ra theo k hoich. 

• A • •( ? A 9' - 2. Then bien, ket qua Cuçc kho'i nghia 

Chi trong mt thñ gian ngn k hr khi Thung vii Xli u' ra cwo'ng chuá'n 
bj bçio dç5ng (tháng 3/1940), cong tác chu.n bj khâi nghia dugc trin khai rt khn 
tnrcng; các t chlic phãn d xut hin nhiu noi, nht là & vüng nOng thôn. MIt 
tinh, bMu tmnh lien tip n ra. Nhiu nth djch dn dánh phá, Nhan dan ni trng 
mO, uy hip djch, bâo v can b. Các di tr v, du kIch phát trin ngay trong 
nhttng xl nghip l&n & Sài Gôn nhi.r Ba Son, nhà may den Chçi Quán, trithng Bach 
Ngh... O nông thôn, phn lan các xã du có hr mt tiu di dn mt trung di du 
kIch. Các ccr s& san xu.t vu khI lam vic su& ngày dêrn. Nhãn dan quyên gop kim 
kM d düc d?n;  xut hin nhUng ca s& lam born, liru dn xi mng, sang thô s & 
Mop Xanh (Tan An), Ba U (M Tho), chüa Hôa Thi.rçing Dng (Rach Giá)... 
Phong trào chng chin tranh, chng b.t 11th vth khu hiu "khOng mt dng xu, 
khOng mt ngithi lInh cho d quc chin tranh" ngày càng lan rng. Cong tác binh 
4n di.rcic t chlrc ráo rit, ph.n ian trong si 15.000 binh lInh nguôi Vit trong 
quân di Pháp dóng & Sài Gôn sn sang phi hcrp ni d.y. 

Tuy nhiên, vi k hoach  kh&i nghia bj djch bi& truâc nén chling lung si1c bat 
b&, gi binh lInh ngi.rñ Vit & trong trai,  tx&c vu khI clia binh lInh phãn chien. Dli 
4y, cuc kh&i nghia Nam K' vn din ra theo dung k hoach vào dêm 22 ring 
sang 23/11/1940. 

Kh&i nghia blmg n dng bat tai h.0 ht các tinh Nam K5' vâi tinh than 
quy& lit, manh  nh.t là & Gia Djnh, Chçi Lón, M Tho, VTnh Long... Lrc hrçTng vu 
trang và qun chling dã nM d.y tin cong djch & các xã, tp klch nhiêu don bôt, 
tin dánh mt s q4n ly, phá hông nhiu cu, duing... Tai  mt s xã, qun, chInh 
quyn djch hoang mang, tan râ, chinh quyn cách mng di.rcic thành lap. 

L dâu 
tiên cr dO sao yang xut hin & nhttng noi dã thãnh l.p  chInh quyn cách mng Va 
trong nhiu cuc biu tInh. Bçn phãn cách mng bj xét xli. Rung, thóc cüa dja chü 
phãn dng di.rçrc chia cho dan cay nghèo. 

(3 Hoc Môn, di.r&i s1r clii huy cUa dng clii Mu&i Den - Xli üy viên Xü Uy 
Nam KS',  quan du kIch và hang nghhi dng bào kéo dn vây cong don, chn dánh 
djch tip vin & Cu BOng, gi& chat ten Chánh xli tinh Tây Ninh, thu duçrc hon 
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chic sang trithng. Do quân cüa dch kéo dn nhiu, du kIch không chim dugc 
dn, tm rut len Truông MIt, Tây Ninh. 

Ti Cho' Ló'n, du kich tap trung & Düc Hoà, Trung Qun, Can Giuc, môi no'i 
khoang 400 den 500 ngu&i. O DCrc Hoà, quãn du kich dánh tan toán lInh djch t.i 
Giông Da, giêt chêt ten d.0 sO phãn dng. Ti Trung Qun, du kIch cing Nhân dan 
diet tê, trü gian, l.p chInh quyn cách mng & các xä dcc hai ben duông xe lüa. d 
Ben Luc, quân du kIch dàng mini d1i 11th ra khOi dn, xông vào chim dn lay 
sing. Ti Cn Giuc, du kIh do dng clii Nguyn Thi Bay, Tinh u viên clii huy, 
càng Nhãn dan dánh chim tri. sâ hi t, tjch thu s sách, b.ng trin, l.p chInh 
quyn each mng & các xä Phuâc Lai, Phithc Vinh Dông, Tan Lip, Long H.u, 
Long Düc. 

T.i J'inh Long, quân du kIch Vting LiCm. dánh chiêrn qun ly, cong don. 
Quân djch hoãng sçi bO ch.y, nghTa quân l.p Uy ban cách mng và gift duçic dn 
trong ba ngày. 

T.i Tan An và MJY Tho, các xã thuc htru ngn song Vàm CO Dông và hai 
ben b& song Vain CO lay, chinh quyn du v tay Nhân dan. Hang nghin du kIch 
duOi su lãnh do cCia BI thu Tinh u M5 Tho dã tin dánh nhiu noi, m& rng vüng 
giài phóng. Clii tInh riêng hal qun Châu Thành và Cal L.y, ta dA giái phóng ducic 
54/56 xA. Lo sçi truâc phong trào ni dQy & M5 Tho, ngày 14/12/1940 djch phâi 
dng thüy, lçic, không quãn tin cong nhimg mãi dn 14/1/1941 chimg mói chiêrn 
1i duçic các dn, bt. Trong tmnh th do, quãn du kIch tm rut vào Dông Tháp 
Mu&i. M Tho là noi gift duqc chunh quyn lâu nht. 

Ngay tr khi duqc tin Narn K kh&i nghia, Ban Thu&ng vi Trung ucmg Dãng 
dã ra thông báo khin c.p, clii thj cho các dja phucrng "chia hra" vol Narn Ks'. Tü 
vic rài truyn dcm, bãi khóa, bãi thi dn vic phát dng du kich, nu có diu kin 
phá dung, c.0 cng ngn quan thii.dàn áp. Nhung thc dan Pháp khCmg b khôc 
1it, can quét các ving khOi nghia, tiêu diet chunh quyn cách rnng, cho may bay 
di born xu&ig lang mac, thôn xOm. lmnh ti'r ngày 22/11 dn ngày 31/12/1940, thc 
d Pháp gay ra hon 5.000 vii bt bO; hang ngàn nguOi hi xü t&, tü dày, tra tAn vô 
cng tan bao. 

Tháng 12/1940, Xr üy Nam K hop & Ba Quço (Gia Djnh) quy& djnh rut 
lui cuc kh&i nghia d tránh tn that, dua lc hxqng cOn lai xây dirng cn cir U 
Minh và Dng Tháp Mu&i. 

Cuc kh&i nghTa Nam K' bj d.p tt. Thrc dan Pháp nhãn co hi nay xü bn 
rthiu dng clii can b kiên trung cUa Dâng bj bt tr truOc kh&i nghia, nhu: 
Nguyn Van Cir, Ha Huy Tsp, Nguyn Th Minh Khai, VO V TAn, 
NguyAn Hftu Tin, Phan Dàng Luu.. 
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II. NGHIA L!CH  si vA BAT HQC KINII NGHIM 

1. '' nghia llch  sfr 

Din ra trong mt thôi gian ng.n nhimg kh&i nghia Nam K' là cuc khâi 
nghia vu trang có phrn vi rng nh.t và müc d quyt lit nh.t k tir khi thirc dan 
Pháp xâm chim 1itc tinh Nam näm 1867 dn thii dim do. Tuy th.t b.i nhimg 
kh&i nghia Nam có nghia ljch sü sâu s.c di vói s1r nghip d.0 tranh giài 
phóng dan tc, thing nht dt nithc cüa Nhân dan ta: 

- Càng vói khM nghTa B.c Scm, khôi nghTa Nam KS'  "là nhCng ting siing 
báo hiu cho cuc kh&i nghia toàn quéc, là bi.rc du tranh du bang vô lrc cüa các 
dan tc 6 mt nrnc Dông Duang". Cuc khii nghia dã th hin sue manh  qu.t 
khäi, lông tin tu&ng và sn sang hy sinh cUa Nliãn dan các tinh Nam B trong cuc 
Mu tranh giành tr do, dc l.p dithi sir lânh dao  cüa Dãng. Chinh vi lë do, ngày 
14/11/1948, Chii tjeh H Clii Minh ra S.c lnh 163-SL tng thithng Huân chuxng 
Quan cong hang nht cho Di quân khOi nghia Nam B nãm 1940. Do là sir kh.c 
ghi cüa dan tc di vth cOng lao và sir hy sinh cüa quãn và dan Nam KS'. 

- Tü cuc khói nghia Nam K5', nhiu can bO cüa Dãng &rqc rèn luyn, thu 
thách. Sau kh&i nghia, mt di ngü can b, dãng viên trung thành vói l tu&ng cüa 
Dâng, gucmng mu chin d.0 hy sinh vi quyn lqi cüa dan tc, cüa Nhãn dan dã 
trtthng thành và dam ducmg nhng tr9ng trách ma Dãng ta giao phó v sau. Tr 
day, có hang vn qun chüng Nhân dan yêu nixóc dixcmc thir thách trong Mu tranh, 
tip tic di theo Dãng th%rc hin each mng giãi phóng dan tc tin tâi giành th.ng 
lcmi Cách mng Tháng Tam 1945. 

- Cuc khci nghia Nam KS' mang tmnh cht mt cuc cách mng giãi phóng 
d tc, tInh nhan d rng rãi va sâu sic. Do là minh chirng sinh dng cho chü 
tnrang dt nhim vi giâi phóng dan tc len hang Mu cüa Dàng vOi phuang pháp 
Mu tranh vu 1irc là hoãn toàn diing Mn và sang t?o.  Dng thyi, khOi nghia Nam KS' 
cthig là cci si thirc tin d Dãng ta hoàn thin con thrông chun bj khOi nghia vu 
trang giành chfnh quyn. Tü kinh nghim các cuc khâi .nghia & Bc San, Nam 

KS', binh bin DO Li.rang, Dãng dä có nhffiig buâc di cn trQng, chu dáo trong dánh 
giá, xác djnh thôi cci, chun bj lc hrçmng... di tâi giâi phóng toàn dan tc. 

- V&i cuc kh&i nghia Nam KS',  tr trong qua trinh chun bj và din ra, l.n 
Mu thi& ch "ChInh phü Vit Nam Dan chñ Cong  hOa" dxcrc d cp trong truyên 
dan rài & thành phéi Sài GOn - Chçm Lan và tiêu ngU "Vit Nam Dan chü Cong  hOa 
quc" duçic vi& trên các bng zon treo tnrOc trii s& các üy ban each mng a 
Long Hung, Vinh Kim (M Tho). La cô do sao yang näm cánh xuât hin trong 
kh&i nghTa Nam KS' dã tr& thành biu tuçmng cüa khi di doãn kk toàn dan, biêu 
tucmng cUa tirih thn và cM Mu tranh each mng cüa Nhãn dan. c& do sao yang 

1.Dâng Cong san Vit Nam: Van /dn Dáng toàn t2p, tp 7, Nxb. Chmnh trj Quóc gia, Ha NQi, 2002, Il. 109. 
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nàm cánh sau do dã dugc Dãng và 1nh ti Nguyn Ai Quc ch911 lam hiêu tuçing 
cüa Mt trn Vit Nam dc 1p dng minh và dn ngày 9/11/1946 dugc ghi chinh 
thCrc trong Hin pháp, thông qua tai  k' h9p Quc hi th(r hai (khóa I). 

2. Bài h9c knh nghim 

Khôi nghia Nam Ki là thirc tin sinh dng v phong trào dAu tranh cách 
mng cüa nhân dan và dê 1i nhthig bài hçc qu ban, do là: 

M3t là, bài hçc v cii th hóa dumg 1& cüa Dâng phü hqp vâi thirc tin dja 
phuo'ng, phãi d.t dja phuong trong mi tucing quan v&i cá nurc và CO s1r pMi hgp 
kh&i nghia gitia các dja phucmg trong Ca nu&c. Mt trong nhftng nguyen nhãn that 
bi c1ia cuc khOi nghiTa Nam K' là vi chua diicic d.t trong src mnh chung cüa 
toãn quôc. 

Hai là, bài h9c v cong tác chun bj các diu kin cn và di'i cho mt cuc 
khôi nghTa n ra có th giành duçic thng lqi, dc bit là chun bj v lirc luqng 
chinh trj, xay dçrng l'çrc luçing vu trang và khOi nghia vu trang, chin tranh du kIch, 
xây drng và kim tra k hoch, phát hiu lnh khâi nghia. 

Ba là, bài hçc v xay dirng di quan chü 1c, xác dnh rO các 1irc lucmg ph& 
hqp cüa cuc khOi nghTa và dánh giá d.ng vai trô cüa các lirc luçing. Lirc luqng vu 
trang c11a binh lInh là quan tr9ng nhimg quy& djnh vk là qun ch(mg cong nOng. 

Bcin là, bài hçc v vic giu vthig sçr g.n bO máu thjt gifta Dâng và quân 
cháng; không ngüng xây drng liic luçmg cách mng trong qun cháng; khcii d.y và 
nhan len sirc mnh vT di tü sir dng tam, hip 1c cüa quàn ch'áng. 

Nám là, bài h9c v tInh khoa h9c cüa k hoach lânh dao  khi tMn cong và 
thoái thü; d trà các phuang an th.ng - thua và khà nàng giái quyk nu khOi nghia 
tht bi; k ho?.ch rut lui bâo toàn cci s& và lirc luçing. 

ifi. PHAT ifiJY TINH THAN NAM K( KHOL NGI[IA TRONG CONG 
CUQC XAY DI)NG QUÉ IIIJ'ONG, DAT NUOC GLAI DOAN H I IN NAY 

K nim 80 nm Ngày Nam K' khOi nghia din ra vào thii dim toãn Dãng, 
toàn quãn, toan d ta dang thi dua l.p thành tIch chào mirng D.i hi di biu toãn 
quc 1n thu XIII cüa Dâng; phát huy tinh thn và nhftng bài hçc kinh nghim cüa 
Cuc khri nghia di vói sir nghip xây drng và bâo v T qu& trong tmnh hinh 
mói, các c.p, các ngành c.n n 1c ph.n du hoàn thành t& nhim v11 chInh frj cüa 
dt nuóc, trng tam là: 

- Tp trung xây dirng Dãng vthig mnh toàn din, nãng cao näng 1c lânh 
dao và sIrc chiên du cüa Dãng, nht là không ngrng nang cao tn tue,  nng 1irc 
ho.ch djnh duing li, chü trucmg, chin luçic cách mng khoa hçc và sang t.o cüa 
Dâng, dáp 'lrng yêu cAu cüa thirc tin cách mng giai don di mói. Nghiên ciru, 
phãn tIch, nhmni djnh tinh hinh th giói và trong nuóc, nm ch.c, tn diing th?ñ cci 
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dua d.t nurc vuot qua khó khn, thách thüc, thirc hin th&ig lçii miic tiêu dan giàu, 
nu&c mnh, dan chii, cong bng, van minh. 

- Không ngrng xay dirng khé,i d?i  doãn k& toàn dan thành ngun sirc m?nh 
và dng 1irc to lan d tranh thii thai co, dy lüi nguy co, thirc hin th.ng lçii sir 

nghip dôi mcci, cong nghip hóa, hin di hóa dt rnxâc, hi nh.p quc t và bão 
v vfrng ch&c T quc Vit Nam xâ hi chü nghia. y mnh t chüc các phong 
trào thi dua yêu nuâc g.n vói thi1c hin các chizong trinh, k ho.ch phát triên kinh 
tê - xã hi cüa dja phuong và câ nuâc trong trng thii k' nh.m tIch circ phát huy 
vai trô cüa qu.n cháng Nlhãn dan trong sr nghip xây dirng và bâo v T quc. 

- Tang cithng cüng c& xây dirng 11rc luçmg quc phông - an ninh vrng chc, 
trong do chü trçng xây dirng lirc luçing vu trang nhân dan cách mng, chInh quy, 
tinh nhu, 11mg buóc hin di, ru tiên hin di hóa mt s quãn chüng, birth chñng, 
lirc lixçrng; dng th?ii, chü trçng cong tác bão v bI mat Nhà nuóc, kjp thii phát 
hin, phOng 11g1ra, d.0 tranh ngàn chn, vô hiu hóa các hoat  dng phá ho?i, dánh 
cp thông tin, bI mt nba Nuóc cüa các th 1irc thii djch, phãn dng, gay nguy hi 
den an ninh quc gia. 

- Nang cao nng lirc länh dao  cüa các th ch'rc dãng; d.y liii tmnh trng suy 
thoái v tu ttthng chinh tn, do dirc, li sng, t quan lieu, tham nhng, lang phi, 
chy chrc, chy quyn; xây di.jng di ngü can b, dãng viên trong t chirc Dãng 
thi;rc s1 tiên phong, guong mu, trithc h& là ngithi dirng du; lam cho Nhân dan tin 
yêu và g.n bó máu thjt vOi Dâng. Dng thM, dy mnh phong trào tr soi, ttr sira 
theo ttr tuang, dao  düc, phong cách H CM Minh d nãng cao chu.n mvc  do dirc, 

thüc trách nhim, tác phong cong tác cho can b, dãng viên._- 

BAN TUYEN GJAO TRUNG TYaNG 
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