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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(19/5/1890 - 19/5/2022)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy
tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh
ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung
Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị,
Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu
nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước. Ngày
05/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên
đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu
nước để đem lại tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc.
Sau gần mười năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến nhiều châu
lục, tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các nước tư bản và nhiều nước
thuộc địa. Sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, Nguyễn Ái Quốc là
người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở
chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các
nước thuộc địa. Để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của những người cộng sản Việt
Nam, năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng
Châu (Trung Quốc) và tổ chức Cộng sản Đoàn làm nòng cốt, đào tạo cán bộ cộng sản
để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Năm 1929, nhiều
tổ chức cộng sản đã ra đời ở Việt Nam: Đông Dương Cộng sản Đảng; An Nam Cộng
sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930 được sự phân công của Quốc
tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng
sản ở Việt Nam.
Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Từ năm 1930 - 1940,
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt
Nam và các dân tộc bị áp bức khác trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ. Năm
1941, Người về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương, xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ
đạo thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ
trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng
phần và tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Ngày 02/9/1945 tại Quảng trường
Ba Đình, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông
qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I (1946) đã bầu Người
làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương
Đảng và Hồ Chủ tịch toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đập tan âm 5 mưu đen tối
của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng. Tại
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Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành
Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng
chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi vẻ
vang, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” (1954).
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch tiếp tục lãnh đạo
nhân dân ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu
tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân
chủ nhân dân trong cả nước. Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt
Nam. Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề
ra đường lối đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam
chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác; sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã
đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi
dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi
hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối; mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đặt nền móng và
không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế
giới, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân
quốc tế.
Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc thương
cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những cống hiến xuất sắc cho dân
tộc và cho nhân loại tiến bộ. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn
mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung như:
Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Phong cách Hồ Chí
Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với
tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc
vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Những nội
dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: Phong cách tư duy, phong cách
làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách
sinh hoạt... Năm1990, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc
(UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu: “Anh hùng giải phóng
dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”.
Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng
Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường
cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh.
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II. Bác H vớ
ờ dâ Đà Nẵ
phong cách c a Ch t ch H Chí Minh
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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc
biệt đối với các bậc chí sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước nói chung, trong đó
có nhân dân xứ Quảng. Đáp lại tình cảm của Người, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và nhân
dân Quảng Nam - Đà Nẵng luôn một lòng theo Đảng, theo con đường cách mạng mà
Người đã lựa chọn và lập nên nhiều chiến công vẻ vang.
Quảng Nam - Đà Nẵng là vùng đất mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
đặt chân đến, trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Và cũng chính xứ Quảng là
địa phương có nhiều người con ưu tú được gặp Bác Hồ, được làm việc bên Bác, được
Bác ân cần chỉ bảo như Phan Thêm (Cao Hồng Lãnh), Phan Bôi (Hoàng Hữu Nam),
Lê Văn Hiến, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Thị Lý, Mai Ngọc Châu, Trần Thị Kim
Cúc...Cũng chính mảnh đất và con người xứ Quảng đã để lại trong Người nhiều ấn
tượng sâu sắc. Mỗi khi tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ Quảng Nam - Đà Nẵng, Bác Hồ
thường đề cập đến vùng đất, con người và truyền thống yêu nước của nhân dân xứ
Quảng.
Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi có Đảng,
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng một lòng theo Đảng, theo Bác
Hồ thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong Cách mạng Tháng Tám năm
1945, Quảng Nam - Đà Nẵng là một trong 4 tỉnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền
sớm nhất trong cả nước.
Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và nhân dân
Quảng Nam - Đà Nẵng luôn một niềm tin theo Đảng, theo Bác. Năm 1965, khi quân
viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, rồi Chu Lai và miền Nam, với quyết tâm sắt đá
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý của
thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chân lý ấy đã trở thành mệnh lệnh, là
lời động viên, hiệu triệu, thúc giục đồng bào, chiến sĩ và nhân dân cả nước xông lên
“tuyến đầu đánh Mỹ”.
Trên chiến trường Quảng Đà, chiến tranh ngày càng ác liệt, một phong trào thi
đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà
diệt” được phát động và nhanh chóng trở thành cao trào đánh Mỹ sôi nổi.
Đêm 31/10/1965, Tiểu đoàn 1 bộ binh Quảng Đà (R20) tập kích tiêu diệt gần
hết một đại đội lính Mỹ tại cứ điểm Gò Hà (nay là xã Hòa Khương, huyện Hòa
Vang). Đặc biệt, chiến thắng Núi Thành (đêm 25 rạng sáng 26/5/1965) đã trả lời câu
hỏi: ta có thể đánh Mỹ và thắng Mỹ. Chiến thắng Núi Thành, Gò Hà lịch sử và nhiều
chiến công vang dội khác, sáng tạo “Vành đai diệt Mỹ”, với việc tìm tòi cách đánh
Mỹ, đấu tranh chính trị, binh vận với quân Mỹ, sáng tạo phương châm “3 bám”, “2
chân, 3 mũi giáp công”. Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Trung
ương Mặt trận Tổ quốc miền Nam Việt Nam tặng 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên
cường, đi đầu diệt Mỹ
Bác Hồ luôn theo dõi phong trào cách mạng Quảng Nam - Đà Nẵng, ngày
18/5/1968, tại Phủ Chủ tịch, Bác vui vẻ thông báo với mọi người: “Đêm 13 rạng ngày
14/5/1969, quân giải phóng lại bắn súng lớn vào sân bay Đà Nẵng gây nhiều đám
cháy và tiếng nổ dữ dội làm chấn động cả một vùng. Đây là lần thứ 3, kể từ đêm 11
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tháng 5, sân bay Đà Nẵng bị pháo binh của quân giải phóng bắn phá!”. Và, trước lúc
Người đi xa, ngày 29/8/1969, Bác Hồ đề nghị đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo tình
hình cách mạng miền Nam, trong đó có tin thắng trận của quân và dân Quảng Nam Đà Nẵng, nhất là chiến thắng Hầm Xẻ tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Đó cũng là
lần cuối cùng Bác Hồ nghe báo cáo tình hình của miền Nam nói chung và Đà Nẵng
nói riêng.
Thực hiện lời dặn của Người “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, với
phương châm “2 chân, 3 mũi giáp công”, quân và dân Quảng Nam, Quảng Đà cùng
với nhân dân miền Nam từng bước góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa
chiến tranh”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam; tiếp
đó, nhân dân Quảng Nam, Quảng Đà tiến công nổi dậy giải phóng quê hương trong
những ngày tháng ba lịch sử.
Người dân Đà Nẵng mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, từ lịch sử đến hiện tại, người dân Đà Nẵng luôn hướng về Người, tọa lạc tại
trung tâm thành phố Đà Nẵng là Bảo tàng Quân khu 5, được khánh thành vào ngày
19/5/1977, khu Nhà sàn làm việc và ao cá Bác Hồ được làm đúng theo mô hình nhà
sàn và ao cá của Bác tại Thủ đô Hà Nội theo tỉ lệ 1/1, giống đến tất cả các chi tiết
nhỏ, kể cả các hàng cây và các vật dụng trong nhà… Bảo tàng trưng bày hơn 600
hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, có gian trưng bày
riêng về chủ đề Bác Hồ với Quân khu 5 và Quân khu 5 với Bác Hồ, như thư từ, hiện
vật và vũ khí của Bác tặng cho đồng bào và chiến sĩ Khu 5 anh hùng…Không chỉ là
nơi tham quan, du lịch mà nơi đây còn là địa điểm sinh hoạt, học tập lý tưởng của học
sinh, Đội viên Thiếu niên Tiền phong từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên như các
chương trình tham quan học tập về lịch sử, chương trình báo công dâng Bác, tổ chức
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, tuyên dương khen thưởng học sinh, đội viên xuất sắc…
Đà Nẵng luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là vinh dự, tình cảm, sự
trân trọng, tôn vinh công lao trời biển của Bác đối với dân tộc Việt Nam. Thực hiện
chỉ đạo của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, gần đây nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Đà Nẵng đã tổ
chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những giải pháp hiệu
quả, thiết thực. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, triển
khai quán triệt chặt chẽ, bài bản, bám sát hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với
điều kiện thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị
trong thành phố xây dựng kế hoạch để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện phù hợp với
điều kiện của địa phương, đơn vị; đăng ký các nội dung đột phá, làm theo của tập thể
và cá nhân, xây dựng các mô hình tiêu biểu, lấy đó làm một trong những tiêu chí
đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.
Học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống có giá trị
hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy,
chính quyền chú trọng xây dựng và nhân rộng các tập thể và cá nhân có thành tích
tiêu biểu trong các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân,
phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn...
Sau 05 năm thực hiện, đã có hàng ngàn tập thể và cá nhân tiêu biểu được các cấp, các
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ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng với những việc làm tốt, góp phần quan
trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, lan tỏa những việc
làm tốt đẹp đến cộng đồng. Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị, thành phố đã thực hiện truyền hình trực tiếp, xây dựng
phóng sự, tổ chức gặp gỡ, giao lưu những tấm gương tiêu biểu đã tạo ấn tượng, xúc
động sâu sắc, để lại dấu ấn tốt đẹp có sức lan tỏa lớn. Cấp ủy các cấp đã xây dựng và
bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo
đảm ngắn gọn, sát thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai
tại nơi làm việc để nhân dân giám sát việc thực hiện. Thành ủy đã chỉ đạo nghiêm túc
việc học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh hằng năm.
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 11/11/2021
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW, xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, hằng năm, lựa chọn nội dung đột
phá, tập trung vào việc định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong đổi
mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng,
hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Biên soạn, phát hành Tài
liệu chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” phục vụ học tập
trong toàn thành phố.
Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ,
chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và
truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là
thế hệ trẻ; góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh và phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ
2020 - 2025 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp,
văn minh./.
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH UỶ
------------

