
oE C1X1NG TUYEN TRUYEN 

K nim 110 nãm ngay sinh cüa dng chI Lê Van Lu'o'ng, lãnh do tin bi 
tieu bieu cua Bang va cach mng Viçt Nam (28/3/1912 - 28/3/2022) 

i. iuiAi LUOC TIEU sU VA QUA TRINH HOJT BQNG CACH 
MiNG CUA BONG CHI LE VAN LUONG 

Dng chI Lê Van Li.rcing, ten that  là Nguyn Cong Miu, sinh ngày 28/3/19 12 
trong mt gia dmnh nba nho ti lang Xuãn Cu, xã NghTa Trii, huyn Van Giang, 
tinh Hung Yen. Nàm 1927, Dng chI gia nhp Hi Vit Nam each mng Thanh niên. 
Tháng 6/1929, Dng chI gia nhp Dông Drcmg Cong san Dãng - mt t chüe tin 
than cüa Dãng Cong  san Vit Nam và dn khi Bang Cong san ra dyi, EDng chI tth 
thành dãng viên Dãng. 

Cui nàm 1929, thirc hin chü trucing "vô san hóa", Lé Van Luang cüng 
mt s dng chI thiçxc ci'r vào Nam K' hoat dng. Cuii näm 1930, Dng chI dugc 
t chi'rc diu dng v hoat  dng tti hang du Socony (hang du Nhà Be) vói 
nhim V11 xay dirng ccr s& each mng, chi dao  phát trin chi b dãng và xây drng 
các tt cht'rc quAn chüng trong cong nhân. Tháng 01/193 1, din ra Dai  hi Tng 
Cong hi Nam KS'  1n thir II, dng chI Lê Van Luang dugc bu lam Uy vien 
Tng Cong hi Nam K5'. 

Dn tháng 3/193 1, Dng chI bj chInh quyn thrc dan Pháp bt và giam tii 
Khám L&n Sài Gôn. Nàm 1933, Bng cbl b kt an tr hInh cüng vri 7 nguii khác, 
sau do dixçic giâm xung an chung than và bj dày ra Con Dão. Tháng 9/1945, sau khi 
Cách mng tháng Tam thành công, Dng chI duçic don v Nam B, tham gia cuc 
kháng chin chng thrc dan Pháp cüa nbân dan Nam B. Tháng 10/1945, Bong chI 
dugc cir lam Uy viên di,r khuyt Xi.r üy Nam B. Tháng 0 1/1946, Bng chI duçic 
Trung uung diu ra Bc, giüp Tng Bi thu TnrOng Chinh chi dao  Báo Sçr that  và 
Nhà xu.t bàn Sir that.  Du nàm 1947, Bng chI dugc cir lam BI thu Van phOng 
Thung vii Trung rnmg Bang. Näm 1948 lam TruOng Ban T chirc Trung i.rng. 

Näm 1949, dng chi Lê V Lucing dugc cCr kiêm nhim Giám dc du tiên cUa 
Tnthng Nguyn Ai Qu& - Truting Bang a Trung uang ttr näm 1949 dn näm 1956. 

Tháng 02/195 1, tai  Eti hi dai  biu toàn quc lan thu i cüa Bang, Dng chI 
ducic bu vào Ban Chp hành Trung uang Bang Lao dng Vit Nam, Uy viên di.r 
khuy& B ChInh trj, BI thu Trung ucing Bang, Tru&ng Ban T chirc Trung uollg. 
Näm 1953, Trung uoiig Bang quy& djnh thành 1p Ban Câi each rung dt 
Trung uo'ng do dng chI Tru&ng Chinh lam Tnrng Ban, dng chI Lê Van Lucing 
duçc phân cOng tham gia Ban lãnh dao  Câi each rung d.t. 

HOa bInh 1p lai,  näm 1954, Bng chI giU chirc Thiir trwing B Ni v1i trong 
ChInh phü nuóc Vit Nam Dan chü Cong hôa. Tháng 11/1956, Dng chI duçc chi 
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dnh lam BI thu Khu üy Ta ng.n. Tháng 8/1957, Dng chI lam Phó Trtr&ng ban 
To chi'rc Trung i.rmg. Du nàm 1959, Dng chI giü chüc Chánh Van phông Trung 
u0ng Ding. 

Tháng 9/1960, tii Dai  hi  dai  biu toàn quc 1n thu ifi cüa Dãng, Dng chi 
duqc b.0 vào Ban Ch.p hành Trung wing Dãng, dugc Trung umg bâu vào Ban BI thu. 
Näm 1973, Dông chI duçic phãn cong kiêm Truâng ban T chüc Trung uong Dãng. 

Tháng 12/1976, tai  Di hi Dai  biu toàn quc l.n thu IV cüa Bang, Dng 
chI tip tijc dixçic bu vào Ban Ch.p hành Trung wing Bang, duçxc Ban Ch.p hành 
Trung uong bu lam Uy viên BO Chinh trj. Tr näm 1976 dn näm 1986, dng chI 
Lê Van Luang duqc Trung wing Bang, B ChInh tn diu dng và phân cong lam 
BI thu Thành üy Ha Ni. 

Dng chI là dai  biu Quc hi nuàc Cong hoà xä hi chü nghia Vit Nam 
khóa VI và khóa VII. 

Cui näm 1986, do tui cao src yu, Dng chI không tham gia Trung wing, 
thôi git chüc BI thu Thành üy Ha Ni. Trong thôi gian nay, Dng chI tip tiic 
duçic B ChInh trj phân cOng tham gia thng k& cOng tác xãy dijng Bang và cong 
tác can b. 

Ding chI Lê Van Lucing tü trn ngày 25/4/1995 tai  Bnh vin Quân y 108 
Ha Ni, th9 83 tUôi. 

Vci g.n 70 näm hoat  dng và cng hin cho sir nghip each mng cüa Bang và 
dan tOe,  dng chI Lê Vn Luang dugc Bang, Nhà nuóc tng thuàng Huãn chucing 
Sao Vang, Huy hiOu 50 nàm tuM Bang và nhiu huãn, huy chuong cao qu khác. 

II. NHUNG BONG GOP QUAN TRQNG CUA BONG cni LE VAN LU'ONG 
oOivn SçNGHhIP CACH MANG CUA BANG VA DAN TQC 

1. Bing chI Lê Van Ltro'ng thuc ló'p dãng viên du tiên cüa Bang — 
Ngtrôri cong san kiên trung, bt khut 

Sinh ra trong mOt  gia dmnh nho h9c và khoa bang a mt dja phucrng Co 
truyn thng hiu h9c và yeu nuâc, dng chI Lé Van Lwing dä k thüa ducic các 
ph.m ch.t cao qu cña gia dinh, dOng h9 và quê hucmg. Tr nhüng nàm h9c 
truang Bu&i, cing vâi nguai ban  h9c Nguyn Van Cir, Lé Van Lwing duc 
NgO Gia Tr giác ng each mng. Näm 1927, khi mäi 15 tui, là h9e sinh Trung 
Buâi, Dng chI d. tham gia HOi  Vit Nam Cách mng Thanh niên, duge tu tu&ng 
Nguyn Ai Quc dn dithng, dng chI Lé Van Lucing luôn th hiOn nhit huyêt 
cüa tui trê mun duçic hin than cho s1r nghip giâi phóng dan tOc  thoát khOi ách 
thuc dan, phong kin. Tháng 6/1929, Dng chI gia nhp Bong Duong Cong san 
Dàng. Tháng 8/1929, dng chI Lê Van Lwing duçic c1r vào Nam BO hoat dng, 
cUng vOi dng chI Ngô Gia Tir trong phong trào cOng nhân Sãi Gôn dê thirc hiOn 
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chü trucmg "vô san hóa" cüa Dâng. Tháng 01 näm 1930, dng chI Ngô Gia Tir 
thay mt Trung i.wng Dông Di.wng Cong  san Dãng cong nhn Dng chI là dàng 
viên chInh thüc cüa Dãng. Sau khi tr& thành dàng viên chInh thüc, Dng chI càng 
tIch circ hot dng nh&m xay dimg cci si và phát trin dàng viên mâi trong cong 
than, lao dng Sài Gôn — Chg Lrn. 

Ngày 03/02/1930, Dàng Cong san Vit Nam ducic thãnh lap. O Nam Ks', 
dng chi Ngô Gia Tir dai  din cho Dông Ducmg Cong san Dâng dâ b&t lien lac  vi 
các dng chI trong ban lath d.o An Nam Cong san Dãng, thành 1p "Ban Lam thai 
chip u" cia Dâng Cong san Vit Nam tai  Nam Ks'. Dng chI Ngô Gia Tr dugc 
bu lam BI thu Ban Lam thi chp u' Nam Ki, dt trçi s tai  mt ngôi nhà góc 
du?mg KItchener và durng Grimaud (nay là góc du&ng Nguyn Thai H9c và 
dthng Pham Ngü Lao). Du6i sir chi do cüa Ban Lam th?yi chtp ur, các t chiic 
cong sn dugc tin hành hçip nh.t thành các clii b dãng cong san. Thc hin chü truong 
cüa Ban chp ur, dng chi Lê Vn Lucmg (lic nay có bI danh là Ph?m Van Khuong) 
cüng vói các dng chI Ha Ba Cang (Hoàng Quc Vit), Lê Quang Sung, Pham K 
da dtng ra thành 1p Chi b Dâng Cong san Vit Nam cüa cong than hang Faci. 

Cu& näm 1930, dng chI Lé Van Lucmg duçc t chirc diu dng v hoat 
dng tai  hang du Socony (hang du Nlià Be) vth nhim vi xây dimg Cu sO' cách 
mng, chi dao  phát trin chi b dãng và xay dirng các t chirc qun chüng trong 
cong than. VO'i sr nhit tInh, phong cách lam vic sâu sat, g.n gUi anh em cong 
than, dng chI Lê Van Lucmg duçic ath em cong nhân rt tin tuàng và Ung h. Chi 
trong mt th?ii gian ngn, chi b dáng cUa cong nhân ducic cüng c, t chüc Cong 
hi cUa hang dã dugc thành lap, lOi kéo di.rqc dông dào cong nhân tham gia. 

Buâc sang nam 1931, phong trào du tranh cüa cOng than Sài GOn ngày càng 
phát trin mnh me và di vào chiu sâu, mang tInh cht chinh tn rO ret. Ngày 
01/01/193 1, din ra Dai  hi Tng Cong hi Nam K' l.n thir 2, dng chI Lé Van Luang 
duçyc bu lam W vien Tng Cong hôi Nam Ks'. 

Ngày 23/3/1931 n ra cuc du tranh cüa cOng nhân Hang du Nhà Be do 
dng chi Le Van Luung và mt s dng clii trong Xir üy Nam KST  và Thành Uy Sài 
GOn trirc tip chi dao  nhung dã b thirc dn Pháp dan áp; dng chi Lé Van Luang dâ 
bi dch b.t. 

Sau hun hai näm giam gift và dUng mci circ hInh tra tn, ké thU vn không 
h 1.y duçic mt Ru khai nào, chUng dành phài dirng len mt phiên toà dê xét xfi 
Dng chI và nhftng dâng viên dãng cong san khác. TU ngày 02 den ngày 
09/5/1933, TOa an Dai  hIth Sài GOn mO' phiên tOa xU an 120 chiên si cong san 
trong do có dng chI Lê Van Luang. Báo clii th&i do gi là "Vii an Dâng Cong  san 
Dông Duong". Truâc tOa an cUa ké thU các dng clii Ngô Gia T'çr, Phtm HUng, 
Lê Van Luang, Nguyn ChI Diu, BUi Lam, Ha Huy Giáp và các dng chI khác 
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dã nêu cao ph.m ch.t, khI phách cña ngithi yêu nuóc, each mtng, dfing cam bão 
v 1 tusng cong san và miic tiêu giành dc l.p dan tc cüa Dáng Cong  san. 

Mc dü không có dii chtrng ccr nhirng b9n quan toà vn tuyên an tü hmnh 
di vâi 8 dng chI trong do có Lé Van Liiong, Phm Hung; 19 ngui kh sai 
chung than trong do có Ngô Gia Tir, Nguyn ChI Diu, Ha Huy Giáp; 21 ngui 
an 20 nàm kh sai và 17 ngithi 15 nàm kh sai. Nhüng läi 1 phàn kháng cüa 
dng chI Lê Van Lucmg và các dáng viên cong san khác trong phiên toà dã yang 
dng trong lông nguôi dan Sài GOn — Chq Lin lüc dO và t.o nên mt phong trào 
du tranh cüa Nhân dan dôi dch phài giãm an cho nhftng ngu?i cong san. Nhttng 
ngày chi dçii len may chém, vói bàn lTnh và khI phách cüa nguôi cong san chân 
chInh, hç dâ khin nh&ng viên cai ngçlc ni ting tan bao  phãi n trng. 

Do nhttng tác dng tIch c11c cüa cách mng th giói; frithc khI the du tranh 
cüa nhân dan Sài Gôn - Chçi L&n và phong trào cüa 1rc 1ung tin b Pháp và sir 
du tranh trrc tip cüa các dãng viên cong  san, thirc dan Pháp buc phâi giám các 
an ti'r hInh xung chung than kh sai. Näm 1934, djch dày dng chI Lê Van Lucing 
và các bin ti ra giam giCt O Con Dão. Su& 15 näm lao th, trong do có han 11 näm 
tai Con Dào, Dng chI luôn giü vrng khI ti& each mng, phm ch.t ngu?ii cong 
san. Tm guang kiên cu&ng, bt khut cüa Dcng chI có ãnh hu&ng tIch circ den 
nhftng ngui tU trên dão, dn phong trào each mng trong nTthc thông qua nhüng 
dng chI duçc trâ t%I do hay ht han  tà. Vi tinh thin "bin nba tü d quc thãnh 
tnthng h9c each mng", dng clii Lé Van Luang dã cüng vOl các dng chI cüa 
mInh thành 1p Chi b cong san ngay tai  nai "dja ng1ic tr.n gian" y. Dng thOi 
ciTing tai  day, Dng chi duçc chi b cir vào Ban lãnh dao  nhà tü Con Dão, lành dao 
các dãng viên trong nba tü d.0 tranh kiên cuOng vOl ké thU. Chi bO cUng dã lien lac 
Ol Dáng 0 trong dt 1in ma trçrc tip là Xü Uy Nam Ks', giOi thiu các dng chI ht 

han tU trO v tip tiic cong vic each mng; t churc du tranh dôi an xá tU chInh tr, 
du tranh dôi cãi thin ch d sinh hoat và dO'i sng trong tü; du tranh vOl nhüng 
quan dim sai trái cUa nhQiig tii nhân Vit Nam Quc dan Dãng, cam hóa mt so 
nguOi yêu nuOc chân chInh cUa Qu& dan Dàng theo 1p truOng each mng cUa 
Dãng Cong  san. 

Giüa nàm 1934, Clii Uy Clii b nhà th Con Dáo gm các dng clii Ngô Gia T, 
Tr.n Quang Tang, Pham HUng, Nguyn Cong Khuong (tá'c Lê Van Lu'ong dâ lânh 
dao thành cong cuc du tranh cUa nhQ'ng nguOi tu xe cUi tu An Hãi ye LO Than 
buc dch phãi nhuçing b d 7 nguOi dy 1 xe (trirOc là 5 nguOi dy xc). Chi b dã 
cUng vOl Hi tU nhân d.0 tranh dôi cai nglic giàm nhç lao dng dôi vOl tU nhân ôm 
dau, giãm nhç kh sai. 

Ngày di lam kh sai, ti dn dng chI Lê Van Luang vn cn mn vi& bài 
chi dao  cho báo "Tin len", tO báo bI m.t cUa Hi tU nhân, huOng dan dâu tranh 
trong tà và t.p san "i kin chung" - t.p san nghiên ciru l. lun trong tu. Den tháng 
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7/1935, khi dng chI Trn Van Giàu bj bat và dày ra dão, dng chi Lê Van Lucing 
dã bàn vâi dng chI Phrn Hung giao cho dng chI Trn Van Giàu ma l&p dy 1 
luan trong tü, bàn than Dng chI cling là mt hçc viên chäm chi cüa 1&p. Tm 
guung cUa Dng chI có ãnh huâng tIch cic dn nhttng ngithi tU a toàn dão, dn 
phong trào cách mng & trong nuâc qua nhling dng chI ducc trã iai t'r do hay ht 
han tCj. 

Trong su& cuc di hoat dng cách mng, dng chI Lê Van Liwng luôn th 
hin là mt ng'Lthi cong  san chân chInh, vi nuóc, vi dan, vi s1r nghip cüa Dàng. 

2. Ding chI Lê Van Ltro'ng, Iãnh do tin bi tiêu biu, có nhiu dóng 
gop quan tr9ng trong cong tác xây dyng Bang 

Dng chI Lê Van Luang dà trài qua nhiu tr9ng trách ma Dàng, Nhà nuâc 
và Nhân dan giao phó, trên cuong v nào, Dng chI luôn nêu gumg sang ye lông 
tan tiiy, trung thành, can, kim, hem, chInh, luôn dt l?i  Ich each mng len trtxâc 
hat và trên hat. 

Nàm 1948, khi &rçlc b.0 b sung lam Uy viên d%r khuyat Ban Chap hành 
Trung uang Bang và duçic chi djnh lam Chánh Van phông Trung uang, Dng chi 
là ngui lam vic ben canh  Bác Ha và các dang chI trong Thu&ng vi Trung uong 
Dàng giñp Tang BI thu Trung Chinh giãi quyat các cong vic hang ngày cña 
Bang. Khi các Ban Bang 1n luçt ra dôi: Bang vi (Ta chüc), Kiam tra, Dan van, 
Tài chInh, vai cuong vj Chánh Van phông Trung uang Bang, Bang chI âã trirc tiap 
t chirc xây d1rng Van phông Trung uong that sir tra thành c quan tham mini dac 
1c cüa Bang. Nhling ngày du thành lip, trong hoàn cành chian tranh, vIta phâi 
xây dçmg, cüng ca t chItc, vIta tim tôi, cài tian phucmg pháp lam vic, lai  phãi di 
chuyan lien tic, nhung duOi slr chi dao  trçrc tiap cüa dang chI Lê Van Liwng, cong 
vic cüa Van phông Trung hong Bang dugc ta chItc thông su&, bâo v an toàn các 
dang chI lành dao,  bâo v tài 1iu cüa Bang, gi mai lien h giUa Trung ucmg và 
các khu üy, tinE üy. Dc bit, dang chI Lê Van Lixcrng dà gop phn quan tr9ng vào 
vic soan  thão Nghj quyat Hi nghj can b Trung uong (min Bc BOng Ducing) 
ban v ta chItc các ban, tiau ban i Trung uong và cp üy dja phucmg. 

Trong thIti gian lam Truong ban Bang vi tlr 1948 - 1950, Dông chI dâ giItp 
Trung uong Bang soan thào Biau l Bang mai, giüp Ban Chp hành Trung uong, 
Bi ChInh trj, Ban BI thu chun bj va mt sa cong vic lien quan dn ta chItc - can 
bt... gop phn tIch clrc vào cong tác chun bj ta chüc Bai  hi Bang 1.n thu II. 

Trén chxong vj Giám dac Trithng Bang Trung uong Nguyn Ai Quac (1949-
1956), dang chI Lê Van Lhxong dâ gop phn giuip Trung uong Dãng ta chcic thành 
cOng Hi nghj toàn quac 1n thIt nht va cong tác hun luyn và bce tap.  Barn sat 
nhim vi chInh trj, duông 1i each mng Vit Nam, quán trit lIti day  cüa ChU tjch 
Ha Chi Minh, Bang chI luôn coi tr9ng cong tác dào tao,  ba throng can b. Trong 
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các 1p  dào tao,  bi duông can b, dng chI Lê Vn Lucrng dã trrc tip giãng day, 
giãi dáp nhüng vn d v du&ng 1i cüa Bang, v 1ch sü, kinh nghim và 1 1un 
each mng Vit Nam cho các h9c viên. Trén cuong vj Giám dc du tién cüa 
Truông Bang Trung hang Nguyn Ai Quc, dng chi Lê Van Linmg dã có dóng 
gop to 1rn dLra nhà tnrng vixçit qua nhiu khó khàn, thu thách, phát triên ye mi 
mat, dáp rng yêu c.u, nhim vt ma Bang và Nba nuóc giao phó trong cong tác 
hun 1uyn, dào tao,  bi duô'ng 1 1un - chInh trj cho can b, dâng viên. 

Khi dam nhim vai trô Uy viên B ChInh trj, Thi.thng trirc Ban BI thu, 
Tru&ng Ban T chüc Trung uang Bang, dng chI Lé Van Lucmg dã có nhiu 
dóng gop di vói sir nghip xây drng Bang ngày càng lan manh,  nhu: xác djnh rO 
m1ic dich, ton chi cüa cong tác t chirc, xây dirng Bang trong diu kiin  ljch sir 
mri; kin toàn b may th chüc cüa Bang; th chüc Bang trong vüng b djch tam 
chim, trong Quân di và Cong an; ma d,u xây dirng, kiin toàn và dt nn np 
cho sir boat  dng cüa Ban T chirc Trung hang; gop ph.n xây dirng và hoàn thin 
duang led, chInh sách cong tác th chiic - can b cüa Dãng. Vâi vai trô chi dao 
trirc tip cüa Dng chi, Bang ta dã phát trin duge di ngü can b có phm ch.t 
và nàng lirc, có h tMng ca sâ Bang vctng manh  các cp, ngành, dja phuang 
vâi ca ch hoat dng ngày càng tin b. Bed vai cong tác t chüc, dng chI 
Lê Van Luang iuôn kiên nhn, ti mi, có trách nhim cao ded vói sinh mang chInh 
trj cüa can b dãng viên. Dng chI luôn chü trçng tâi cong tác báo v chinh trj 
ni b cüa Bang; du tranh không khoan nhuqng ded vói cai sai; g.n gui qun 
chuing, giñp d dng chI mInh tin b. Dng chI dã luôn di sat ca sâ, d.c bit chü 
tr9ng chi dao  thirc hin du?mg led, chInh sách can b cüa Bang. 

Trên cucing vj 10 näm lam BI thu Thành üy Ha Ni (giai doan 1976 - 1986), 
dng chI Lê Van Luang dã cüng tp th Thành üy lãnh dao  Bang b và nhân dan 
Thu do dat  duqc nhiu thành tich quan trçng trên mi mt cong tác: chInh trj, kinh 
t, van boa - xã hi, giáo diic, ded ngoi, quc phOng - an ninh, khoa h9c - k 
thu.t... tr& thành dim sang d các dja phuang trong Ca nixâc hQe t.p, noi theo. 

Dng chI Lê Van Luang luOn nêu cao trn guong trQn dai ph.n Mu vi s11 

nghip each mng cüa Bang. a a cuang vi cong tác nào, Bng clii du hoàn 
thành xut sc nhim vii dhxgc giao, luôn trung thãnh, t.n tiiy vOi Bang, yói T 
quc, ht lOng, h& sue phiing sr each mng, phiic vii Nhân dan. O dng chI 
Lé Van Luang có cai "tam" cOa mt nguai lam cong tác th chuc - can b cüa Bang 

và có cái "tlnh" trong each üng xu vâi mci nguO'i, yêu thixang can b, g.n gui vói 
qun chüng, vi sir tin b cüa dng chI cüa mmli. 
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3. Dng chI Lê Van Ltro'ng — nhà lãnh dio có nhân cách cao dçp, trong 
sang, sng có tlnh, có nghTa vói dng chI, dng bào, ngu'ôi hçc trô xut sc cüa 
Chü tjch H ChI Minh 

Tá'm gucnig sang v lông yêu rnthc thzrnng dan, su& d&i pMn ddu hy sinh vi 
dç5c lap, ty do cza Td quc, vi hqnh phic cña N/ian dan 

Lông yêu nuâc, thuang dan là yu t quan trçng trong hành trang cüa dng 
chI Lê Van Luang, khi quy& dnh di theo con dumg cách m.ng cüa th h di truàc 
(trong th&i kr 1930 - 1945), Dng chi dà vtxçit qua nhiu gian lao, thir thách d hoàn 
thành xut s.c mçi nhim v dirge Dmg, Nhân dan giao phó (15 nm rén luyn, du 
tranh trong lao tü d quc, n1iiu ln chin du chng lai  ké thu tan bo). 

Nhtmg nàm tháng chng thrc dan Pháp và d quc M5 xâm hrqc, ri trong 
th?i k xây dçrng chü nghia xã hi & min Bc, dng chi Lê Van Linmg ducic phân 
cong dam nhn các cuang vj lânh ctao cao cp cüa Dãng vâ Nba nuàc, phi trách 
các lTnh vtrc, nhu: cong táe van phông, t chirc, ni v11, cong tác tu tu&ng, giáo diic 
1 1un chInh trj, báo chI, xu.t bàn. Dü r b.t ci'r cucing vj cong tác nào, Dng chI 
cüng nêu guang sang v lông t.n tiy, trung thành, c.n, kim, hem, chInh, khiêm 
tn, giàn dj và trung thrc, luôn dt igi Ich each mng len tnrâc ht và trên h&. 
Cuôc d?yi hot dng each mng trong sang cüa Dng chI g.n lin vOi sir nghip 
chung cüa toàn Dãng, toàn dan. 

Luôn neu cao tinh thcn trách nhim tru'ác Dáng và dan tç5c, gii vl?ng thzc 
to' ch&c 1cji lut, nghiem chin/i chá'p hành c/il thi, nghj quyê't cia Dáng 

Là mt nhà chInh trj, dirge rèn 1uyn và trix&ng thành trong d.0 tranh each 
mng, trong lao tü d quc, có th lam vic và ho.t dng trên nhiu 1Tnhvirc khác 
nhau, dng chI Lê Van Lumg luôn luôn chp hành sir phân công, diu dng cüa 
Dàng, luôn lam vic ht sue mIrth trên tinh thn tir giác, t tiiy, có trách nhim 
tmc Dãng và dan tc. Vâi Dng chI bt cir vic gI có igi cho dan, cho nuc, cho 
Dãng thI sn sang nhn và hoàn thành vOi kt qua t& nht. 

Trong qua trInh cài each rung dt và chinh dn t chirc, dng chI Lê Van Lucng 
là ngi.thi tIch cçrc di xung cci s& nm tInh hmnh, xác minh nhftng sai lm d báo cáo 
vâi Chü tjch H ChI Minh Va Trung 'irclng Dàng, giup Trung rnmg d ra nhCtng 
bin pháp sua sai. 

Gztong mcu trong cong tác, gián dj trong Mi so'ng, gdn gW, hda mInh vâi 
dng bào, do'ng c/il 

Dng chI Lê Van Lucmg có 1éi sng hôa dng, gn gui vi mi ngu?i. Trãi 
qua qua trInh hoat  dng each mng sôi ni và nhit huyt, qua nhüng nãm tháng 
rèn 1uyn trong lao tü d quc, nhüng näm tháng lam vic ben earth  Chü tjch 
H ChI Minh, nhân each cüa dng chI Lê Van Luong dirge bc l mt each rö net 
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"là mt nguñ kiên djnh, tn tiiy, kin dáo, cn then, trm trnh nhung di vào ni tam 
mc)i ngu1i vâi tmnh cam chân thành". 

Là môt ngu&i luôn nêu cao 5' thüc trách nhim, su& diii ht lông, h& süc, tn 
ty phiing sir T quc, phiic vii Nhân dan, không màng danh lcii bàn than. Su& 
nhung näm tháng hoat dng each mng khó khn, gian kh hay trên b.t cir ci.wng vi 
cong tác nao, Dng chI luôn ducic su che chi, dUm bpc, tin yêu cüa dông bào, dông 
chI, d li môt hInh ãnh dp v ngi.thi cong san chân chInh trong lông mi nguäi. 

Cuc dñ và six nghip cüa dng chi Lé Van Lucing dà d lti nhung tInh cam 
t& dçp trong lông dng chi, dng nghip và qun chüng Nhân dan. Khi nhc dn 
Dông chI, mçñ ngui du nghi ngay dn mt nguii cong san kiên cuông, dung 
cam, chân thuc, môt can bô länh dao xu.t sc cüa Dàng, ngui dng chI mu mvc, 
dio ctrc each mng trong sang, chI cOng vO tu, mt ngi.thi con uu ti ci'ia dan tc 
Viêt Nam. 

K5' nim 110 näm Ngày sinh ctng chI Lé Van Li.rang trong bi cãnh toàn 
Dàng, toàn dan và toàn quân ta dang n lrc vuçit qua khó khän, thách thüc do tác 
dông tiêu crc cüa di djch Covid-19; thIch ing an toàn, linh hott, kiêm soát hiu 
qua và t&ng buâc phic hi, duy tn các ho?t  dtng kinh t, n djnh xã hi, dô'i sng 
Nhân dan. Thành kInh, tu&ng nhâ và tn an cOng lao, dóng gop cüa dng chI 
Lê Van Lucing và các dng chI lãnh d?o tin Mi tiOu biu cüa Dãng, chcing ta 
nguyen ra sirc thi dua h9c tap, lao dông, cOng tác và chin dAu, gop phn thrc hin 
thng li Nghi quyt D.i hi dai biu toàn qMc 1n thu XIII cüa Dãng. 

BAN TUYEN GIAo TRUNG U(fNG - TINII UY HUNG YEN 
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