Dêctrong
Tuyên truyên k5 niêm 110 nãm Ngãy sinh dông chI Nguyen Duy Trinh
(15/7/1910 — 15/7/2020)

i. imAi LTSQC TIEU siY vA QUA TRINII IIOT BQNG CAd
MANG CUA BONG CIII NGUYEN BUY TRINII
DAng chi Nguyn Duy Trinh sinh ngày 15/7/1910, trong mOt gia dirt nông
dan & xâ Nghi Th9 (nay là xã Phüc The), huyn Nghi LOc, tinh Ngh An. Sinh ra
và iOn len & mQt vüng qué có truyn thng yêu nuó'c, dng chI Nguyn Duy Trinh
sóm giác ngô cách rnng. Näm 17 tuiM, Dng chI dà tharn gia phong trào d&u trait
chOng àch thông trj cüa d qu6c và phong kin; nàrn 1928, tham gia Dâng Tan Vit,
hoat dông tai Sài Gôn, bi thuc dan Pháp bAt, kát an 18 tháng tü.
Närn 1930, Dèrng chI tham gia Dáng Cong san Bong Duo'ng. Nãm 1931, là
BI thu Huyên üy Nghi LØc, dk cui nàm bi bAt và bi kM an 13 Mm tü khô sai,
dày di BuOn Ma Thuôt, Kon Turn, Con Dào. Tháng 5/1945 ra tü, Bang chI tham
gia 4n dng kJ-i&i nghia & Vinh và & Hua. Sau Cách rnng Tháng Tam thành công,
Dng chI duct cü lam lily viên Ban Thu&ng vi Xir üy Trung BQ, Phó Chü tjch fly
ban hart chinh Trung Bô, BI thu Khu üy Kim \J, kiérn Chü tjch lily ban kháng
chin hành. chInh Nam Trung B.
Tháng 2/1951, tai Dai hOi toàn qucc lAn thi II cüa Bang, Bong chf duçic bàu
vào Ban ChAp hart Trung ucYng, duçic phân cOng lam Chánh Van phông Trung
uxng Bang; tháng 8/1955, duo'c bAu vào Ban BI thu Tning uccng Bang. Näm 1956,
Dng chI ducic bAu lam fly viên B ChInh trj va dugc phân cOng giü chüc B5
trithng Phñ Thu tu&ng; Mm 1958 dutxc phân cOng lam Chü itim lily ban Ké
hoach nhà nu'Oc.
Nàm 1960, ti Bai hôi toàn quc lAn thu III cüa Bang, Bang chI duct bâu
vào Ban Chap hành Trung uang Bang, BØ ChInh trj và giG chirc Phó Thu tuó'ng
kiêm Chü n1iirn fly ban Ka hoach nhà rnthc, fly viên HOi dang quc phông, nàm
1962 kiêm Chü nhiém fly ban Khoa hpc nhà nuOc. Tháng 4/1965, Dang chI duçxc
phân cOng giG chüc Phó Thu tu&ng kiêrn BØ tru&ng Bô Ngoai giao nu&c Viet Nam
Dan chci Cong hôa.
Tháng 12/1976, tai Dai hOi toàn quc IAn thir IV cüa Bang, Dang chj duqc
bAn vào Ban ChAp hàn.h Trung ucing Bang, B5 ChInE trj, Ban BI thu và giG chü'c
Phó This tu&ng lciém BO tru&ng BQ Ngoai giao cho den näm 1980.
Nam 1982, tai Dai hôi toàn quc lan thu V cüa Bang, DOng chi tiêp tic
dutic bAn vào Ban ChAp hành Trung wing Bang vã ducxc phân cong lam
Thuông truc Ban Nghiên cüu chin luçic kinh t - xä hi cüa Trung wing Dàng
và Chinh phil
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Dng chI là dai biu Quc hi tx lchóa I dn lchóa VII.
Bong chI Nguyn Duy Trinh mt ngày 20/4/1985 tai HaNOi.
Bay macil lam tuèi del, gân thu macfl nàm hoat dng càch mng lien tic &
cà ha min Bc, Trung, Nam cüa dat rnió'c, & bat cir ci.rccng vj nào, dOng chI
Nguyen Buy Trinh cflng chüng tO dugc vai trO, phâm cht và bàn lI'nh cüa mOt nhà
lanh dao cO thm nhIn và tu duy sâu rông, luOn thu sat, quyét li4t trong chi dao,
diu hành. Dèng chI là mOt nhà cách mng, mOt nhà ngoai giao xuât sac cüa Dàng
và Nba nuOc ta. SuM cuOc del cng hin cho each mng, BOng chi dã dé 1a nh[tng
kinh nghirn qu trén rnt tr3n di ngoti và ngoai giao.
Ohi nhn cong lao, dóng gop cüa dng chI Nguyn Duy Trinh di vOi sç
nghip each mng Viet Nam, Bang, Nba nuOc dã trao t.ng dOng chi Huãn chuong
Sao yang và nhiu phn thu&ng cao qu9 khác.
II. BONG CIII NGUYEN DUY TRIINII VO'I STf NGIIIP CACH
MANG CUA PANG vA DAN TQC
1. Bong cM Nguyen Duy Trinh - Ngu'&i cong san kiên cirb'ng ella each
mng Vit Nam
Sinh ra va lan len trong mt gia dInh nOng dan ô vfmg qué nghèo lchO
nhang giàu truyn th6ng yeu nuOc cüa xr Ngh; tn m.t châng kin n6i cci han
cüa nguti dan rn.t nutc, dEng chI Nguyn Duy Trinh dã sam mang trong mInh
tinh thAn yeu nuâc, cách rnng. Näm 1927, Bng chI tharn gia phong trào h9c sinh
chéng ap büc cüa d quc va phong kin, dOi tir do hoat dng chInh trj a thành
ph Vinh, day là thôi 1ct ma thuc dan Pháp khüng b dm máu phong trào each
mng nuOc ta.
Nàm 1928, Dèng chI gia nbp Tan Vit Cách inng Bang - mOt trong
nhthg tã chirc tin than cña Bang CQng san Viet Nam sau nay và boat dng ô
thành ph Sài GOn. Tháng 11/1928, Bng chi bj thirre dan Pháp b&t và kêt an 18
tháng tà, sau do bj tric xu.t ye qué. BAu näm 1930, Bng chI gia nhp Bang
Cong san Bong Duting va tip tvc hoat dng cách mang, inc nay can trào each
mang 1930 - 1931 ma dinE eao là Xô Vi& - Ngh Tinh dang din ra sOi ni. 6
huyn Nghi LOc, th?c dan Pháp khüng b dü dOi phong trào cách mng, các
dOng chI trong huyn üy lAn hrcct sa lath djch, dng chI Nguyen Buy Trinh dà bI
mt lien lac vol the dèng chi cüa minh d thoát khOi cuOc vây lung cüa th?c dan
Pháp, lchôi phiic phong trào each mng a qué huong. Bèmg chi tham gia lam BI
thu Chi bO rM BI thu huyn üy Nghi LOc, triic tip lanE dao phong trào each
mang tai qué, nhung khi phong trào vüa nhóm len thI bj thrc dan Pháp lchñng b&
dng chi Nguyn Buy Trinh dà bj djch bt vào cuM nàrn 1931.
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Dunarn 1932, Dng chI bj tôa an thvc dan Pháp và phong kin k& an 13
nàm tü ldiô sai va Mn luot bi dày di nhiu nba tü khét ting cüa ehü nghia th?c
dan, nhu: Nhà lao Vinh, Buôn Ma ThuQt, Ngvc Kon Turn, Nhà tü Con Bào. Nêu
cao icE tiêtcUa nguôi cong san, dng chi Nguyn Duy Trinh dã coi nba tü dé quôc
là trn tuyên rnôi, Dèng chI dã tp hcxp ban tü dAu trarth d& giàm bót ch d ha
khäc cüa lao tü. Narn 1941, mac dü man an tü nhung vi là phn tà nguy him nén
chInh quyên thuc dan dã tip tic dày Dng chI ô ngçic tü Kon Turn. Tháng 5/1945,
sau icE ra tü, Dng ehI tham gia vn dng khôi nghia & Vinh và Hue. Tai day,
Dông chI dâ chi dao xây dung các co so' each mng, vOi vai trô là hat nhân dung
dâu lanh dao phong trào cách mang, tp hgp doàn kát các tng lOp nhân dan d
chuân bj 1irc luqng sn sang khi tho'i ca dn dung len giành chinb quyn.
Trong su& qua trmnb hoat dng cách mng, tü' Me bitt thãnh, gay dvng
phong trào each mang, cüng nhu khi bj tü dày tai các lao tü cüa d quAc, dèng chi
Nguyen Duy Trinh luôn kiên djnh vo'i mve tiêu, 19 tuàng, nêu cao 9 chI và tinE
than tin cong each mang. Dèng chi dä chin d.0 và hoat dng vó'i tAt cà nhit tmnh
và trI tu cüa rnInh d phic vçt cho st nghip each mng cüa Bang và dan tOe.
Cách rnng tháng Tam nàrn 1945 thành cOng, nuó'c Vit Narn Dan chü
COng bOa ra dôi, dng chI Nguyn Duy Trinh duge Bang phân cong lam Thuäng
vu Xü Uy Trung K5J, kiêrn chüc Phó Chü tjeh fly ban hành chInh kbáng chin
Trung BO. Truâc icE lchàng chin toàn quc büng no nArn 1946, BOng chI dirge
phân cong lam BI thu Khu üy Lien khu V kiêm Chü tjeh fly ban kháng chin hành
chInE min Nam Trung Bô... ThOi gian cong tác tai Nam Trung BO, dông chI
Nguyn Duy Trinh luôn barn sat thirc tin phong trào lcháng chin, tIch ccc xây
dirng cAn cr dja, vüng tu do cách mng & Nam Trung BQ. DAc biét là trén cuong
vi Bi thu Lien 1dm üy V, Dng chI dã có nhiu dóng gop trong cOng tác xây dng
Bang nOi chung và xay dçrng Bang bO Lien khu V; trkxc tiëp lãnh dao phong trào
kháng chin & Lien ichu V phát trin rnanh me.
Nàm 1951, Dai hOi dai biu toàn quc ln thu II cüa Bang thng kM nhüng
buâc du&ng phát trin cUa each mng ViOt Nam và b sung hoàn chinE du&ng lOi
chi dao each mang dua su nghiêp kháng chin chng Pháp dn thAng igi; dng chi
Nguyn Buy Trinb vinE du duge bAu vào Ban ChAp hành Trung uang Bang Lao
dng ViOt Narn, la mt trong s 19 üy viên chinh thüc. Phát huy nhüng icinh
nghirn lãnh dao, ehi dao trong qua trInh cOng tác tal Narn Trung BO, Bong chI
tiOp tvc có nhUng dóng gOp quan trpng vào thing igi cüa cuOc kháng chiên chOng
thie dan Pháp xâm luge.
CuOc kháng chin eh6ng Pháp kM thüc, nàm 1955, dng chi Nguyn Duy Trinb
duac bu vào Ban BI thu; nàm 1956 BOng chI duvc bu là fly viên BQ Chmnh trj.
Tai k$" hpp lAn thu 8, Quôc hOi lchOa 1(4/1958), dng ehI Nguyk Duy Trinh dupe
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cfr lam BO trutng PhiS Thit Wang. Dn ks' hpp thir 9, Quc hi khóa I (12/1958),
dèrng chI Nguyn Duy Trinh du'çic phân cong lam Chü nhiem Uy ban Kê hoach
Nhà nuác. Trên cuung vj Chit nhirn lily ban K hoach Nhà nuOc, dông chI Nguyen
Duy Trinh dã dày cong suy nghT, nghiên ciru 1 1un cita chit nghia Mác-Lênin và
thirc tin cách mng Viet Narn, vach ra lc hoach cài tao và phát triên kinh tê, vn
hóa, x. hôi, xây dung min Bc tik len chit nghia xä hi; dng viên toàn Dàng,
toàn dan ra sirc cal tao và phát trin kinh t, timg buâc xây dmg ca sâ vt chat- 19
thut cita chit nghia xà hôi. N&m vUng Ui tu&ng dai doàn kM toàn dan tOc cita Chit
tich H ChI Minh, dèrng chI Nguyn Duy Trinh rt chit trpng tói viec cO vu, d5ng
viên các giai tang xã hOi, nht là cOng nhân, nOng dan và trI thüc th?c hin thàng
Içii lc hoach cài tao, phát trin kinh t, van hóa, xã hi.
Tai Di hôi Dàng lan thu III (9/1960), Dng chi duqc bku 1a1 vào B ChInh
tn và diroc cü lam Phó Thit tu'âng ChInh phit kiêm Chit nhim lily ban K hoach
Nhà nuâc; sau do lai kiêm Chit nhim lily ban Khoa h9c Nhà nuâc (1963 -1964).
Trên cuung vj cong tao dugc phân cOng, dng chI Nguyen Duy Trinh luOn sâu sat
thLrc tin, n 1rc h& mInh d dat hiu qua cOng vic cao nhAt. DAng chI dã cO
thiu dOng gop quan trpng vào chin hoc, sách luçic v phát trin lcinh th và cài
tao xà hi, phát trin lcinh tá, van hoá, lchoa hoc cho sat vói tlrng vitng, mien, và
trong tüng thai dirn cách mng, vi th dã dng viên duqc toàn Dàng, toàn dan,
toàn quân lchOng ngirng phn dan vi sir nghip xây dmg co s& 4t chAt - k thut
cho chit nghia xä hOi.
2. Dung chI Nguyn Duy Trinh - Nhã ngoi giao tài nãng cUa Bang vã
Nhà ntthc
Bô trithng Nguyn Duy Trinh dâ d 1i dan an quan trpng trong sir nghip
dâu trait giái phOng dan tOo và xây dimg dAt nuàc, däc bit là trén mat trn ngoai
giao. DO là viêc k kM Hip djnh Pa-ri kM thitc chin trait, 1p lai hôa bInh, giài
phOng mien Nam, thng nhAt dAt rnthc. Do là chInh sách chung sang hôa bInh btn
dim vol các nuàc DOng Nam A - môt chit truang sang suM, kjp thii sau khi
thông that hai mik, bi.rOc ma dAu cita chInh sách ma cira, hOi nhp, da dng hOa
và da phuong hóa quan h quc t cita Vit Narn...
Tháng 4/1965, truOc yOu cAu môi cita cách mng, dông chI Nguyen Duy Trinh
thrcic Chit tich HE ChI Mirth và BO Chinh tn phân cOng gift chirc BQ trutng BO
Ngoai giao. Day là thai 1c5' thit thách gay go nhAt k tir khi dO qu6c M' dy manh
cuOc chin trait xâm ltrcic mik Nam và ma rQng chin tranh ra min B&c; là thai
k5' chitng ta thvc hin duang li dAu trait each rnng mien Nam trOn cà ba mat
tran: quân sa, chInh trj và ngoai giao d dua dn vic k' kM Hip djnh Pa-ri, kãt
thUc chin tranh, lap lai hOa blnh 6 Vi@ Nam. Day cüng là thai k3' din ra sij bAt
dng sâu sc trong phe xä hOi chit nghia, do do vic gift v&ng sçr doãn kM và tranh
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thñ su üng ho to lan cüa ban be, cong dEng quc M eho sy nghip each mang eüa
Vit Narn là nhirn vv rt nàng n. Voi cirong vj là Uy viên B Chinh trL B
truông BQ Ngoi giao, ding chI Nguyn Duy Trinh phi trách toàn b5 mat trn
ngo.i giao bao gèiirn di ngoai cUa Dàng, ngoai giao Nhà nutc và ngoi giao nhãn
dan. Dng chI dà tIch cue tham gia xay dung, hoàn thin duô'ng Mi, chü tnrcmg dôi
ngoai cüa Dàng và chInh sách ngoai giao cüa Nba nuâe nhm doàn két, tp hgp
lye lugng qu6c M giüp d&, üng ho Viêt Nam trong cuOc kháng chin chng ct
quôc M xâm iliac. Dng chI d tham miru ni dung, chuang trInh các cuOc gap
gO', tip xüc e.p cao cña lãnh dao Bang, Nhà rnró'c; dèrng thôi dã tr'rc tip tiêp xñc,
gap gã nhMu nuac va các t chüc tin bo trén th giOi d dam phán, lcy' két nguôn
vin trg vâ thông qua các M chü'c doàn k& vOi Vit Nam, kêu gpi nhân dan cáe
nutc trên th giói ñng h, giñp dO' Vit Nam trong euc kháng chMn chông M7,
thu mite.
Tháng 1/1967, HOi nghj ln thu 13 Ban ChAp hành Trung iro'ng Bang (khóa
III) d ra chü truong m& mat trn dAu trarth ngoai giao 4n dyng sáeh liwc "vüa
dáiTh vüa dam, vra dam vira dánh" d cng các mat trn quân act và chinh trj tao
thá và lye rnó'i cho cuQc kháng chin ch6ng M, cüu rnrOe k& thüe thng Igi.
Ngu&i dan cà nuo'c dã the lông ku nguti dung dAu BO Ngoai giao Vit Narn Dan
chñ COng hôaNguyn Duy Trinh ra Tuyên bó'ngày 28/1/1967, nêu rO: ('hi sau khi
M9 ch,n dat khóng diu kiên vic ném born và các hành dç5ng chiên tranh khác
chdng nu'ó'c Vi& Narn Dan chi Cong hôa thi Viçt Narn Dan chz Cong hôa và M9
mó'i có the nói chuyn. Tuyên b nay là mOt don tAn cOng ngoai giao Ion, nhàm
lam thAt bai hn luân diêu "dam phán khOng diu kin" ma M5 timg dua ra suôt
hai nàm tru&c do d lam bInh phong leo thang ehin tranh, buQc M9 phài ngi vào
bàn darn phán.
CuOc dam phán Pa-ri v Vit Nam tü tháng 5/1968 dn tháng 1/1973 là
cuOc dam phán dài nhAt d chAm dut mt cue chMn tranh trong thá ic)? XX, là tam
dMrn di chpi giGa nn ngoi giao nhà ngh cüa mt siêu cu'äng vOi nn ngoai
giao cüa mt nhà mite each rnng cOn non tré. Sau gAn 5 näm dAn tranh bang trI
tu và bàn linh vOi han 200 phiên h9p cOng khai, 45 cuc h9p riêng cAp cao, 500
cuc hpp bao, 1000 cuOc phOng vAn, cuOc dam phan dã kk thüe. Ngày 27/1/1973,
dèng ehI Nguyn Duy Trinh - BO tru&ng B Ngoai giao mite Vit Nam Dan thu
Cong hôa dâ chinh thüc Ic)? Hip djnh v chAm du't chin tranh, 1p lcd hOa bInh a
Viêt Narn. Th&ng lai ye yang cña dam phán Pa-ri và Hip djnh Pa-ri dã bue quân
M rat quân lchOi rnin Narn Viêt Nam, tao ra th và lye môi cho each mng mien
Narn \'iet Nam, mO' &rOng eho Bai thAng müa Xuân näm 1975, thông nhât dAt
nLroe. Qua trInh dam phan & Pa-ri và Hip djnh Pa-ri là chiên thäng cUa mOt nn
ngoi giao non tré, nhung dAy chInh nghia và mu'u luge cüa each mng Vit Nam,
ghi darn dAn An eña nhà ngoai giao Nguyn Duy Trinh.
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Trong thôi lc3i xây dmg 1aj dt nuâc sau han 30 nàm bj chin tranh tan phá,
ngành ngoai giao Vit Nam, duói su lãnh dao cüa Dàng và sir cM dao tri,xc tiêp cüa
dkg chI Nguyk Duy Trinh vra tranh thu sr h trq cüa các nuâc xã hi chü nghia
và cong dng th giâi, vüa dAu tranh chAng bao vây cm vn. Chmnh trong thôi k
khó khän y, Vit Nam d chinh thüc trd thành thành viên cüa Lien Hgp quAc,
dánh d.0 vic cong dAng th giâi cong nhn tInh pháp 1' và tu each dai dien cüa
Nhà nu&c ta tai tA chñc da phuang l&n nMt toàn eAu nay. Ngày 2 1/7/1977, dAng
chI Nguyk Duy Trinh da thay mat Dáng và Nba nudc ta tham gia L thucing cd
tai Try sO' Lien Hgp quAc va cüng chinh DAng chI dA iciAn tao các chuyên thàm cüa
lanh dao nutc ta vâi các nuâc trong khu vyc dn toi vic Vit Nam trO' thànb
thành viên cüa ASEAN. Dèmg chI Nguyen Duy Trinh dã có cOng lao, dOng gOp
lan trên mat tr4n ngoai giao nuôc nba.
K niem 110 nàm Ngày sinh dAng chI Nguyn Duy Trinh — lath dao tin
bAi tiêu biu cüa Dàng va cách mng Vit Nam, là dip d chUng ta on lai v& cuc
dOi hoat dng và cOng lao dOng gOp cña BAng chI dAi vOi sç nghip cách mng
cüa dan tôc noi chung va ngànb ngoai giao nôi riêng; qua dO giáo dye tinh than
yêu rnróc, lông tu hào dan toe; cA vu, dng viên các tng lap nhân dan hpe $p vâ
noi theo dAng chI Nguyn Duy Trinh, ra sic thi dua hoàn thành tAt các mp.c tiêu,
nhim vy cüa Nghj quyêt Dai hi dai biu toàn quAc ln thu XII cüa Bang, gOp
phân thuc hiên thäng lai six nghip dAi mói cOng nghip hOa, hin dai hóa dat
nuócvàhinhpquôctê.
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