
BE CIXaNG TUYEN TRUYEN K( NIM 130 NAM NGAY SINH 
BONG CHI VO VAN TAN (8/1891 - 8/2021) 

I. KHAI L1Y(C TIEU siY vA QUA TRINB HOAT BQNG CAd 
MJLNG CUA BONG CHI VO VAN TAN 

Dông chI Vö Van Tn sinh tháng 8/189 1 trong mt gia dInh nông dan có 
truyn thong yêu nuOc a lang Due Hôa (nm yen song Vàm CO Dong), huyn Duc 
HOa, tinh Chçi Lón (nay thuQc tinh Long An) - Yang d.t có vj trI chin krçic quan 
trçng, có bà dày ljch sr và truyn thng van hóa, yêu nuâc và each mng. 

, - - - ,l  
Luc nho, dong chi Vo Van Tan vua theo hçc chu Nho, vua hçc nghe boc 

A A . X , , . A A 
thuoc. Den nam 23 tuoi, Dong chi ma lop dy hQc ti lang va boc thuoc chua bçnh 
cho nguOri dan nghèo. Näm 1917, Dng chI len Sài GOn vra d kim sng, vüa là 
diu kiên tim hiu thii cuôc. 

.Nãm 1922, dng chi V Van Tn tr& v quê và ra lam Bin lang. Dn nàm 
192,3, do tham gia cñng nông dan du tranhchng chinh quyn thirc dan thu thus 
sátsinh vo 1, Dng chI bj thirc dan Pháp bt giam. 

Näin 1926, dng chI VO Van Tn gia nhp Hi kin Nguyn An Ninh (trc 
Thanh then Cao vQng Dàng). 

Tháng 8/1929, dng cM VO Van Tn gia nhp t6 chuc An Nam Cong san 
Dãng, trirc tip vn dng và thành 1p chi b An Nam Cong san Dãng a lang Due 
HOa, gm bay hi viên do Dng chI lam BI thu (chi b d.0 tiên cüa Dãng Cong san 
Vit Nam & tinh Chcc Lan xua, ngày nay thuc tinh Long An). 

Tü nàm 1930 - 1931, dng chi Vô Van T.n trirc tip tham gia và phi trách 
các cuc biu tinh & Chci Lan, Gia Djith dOi thng hang, giàm gi& lam, chéng dánh 
dp cong nhãn vô câ. 

Thang 6/193 1, dng chi Vô Van T.n duçic cü lam BI thu Tinhüy Chcr L&n. 
Tháng 6/1932, Dng chI dfrng ra thành l.p ca quan Lien huyn Uy Hoc Mon - Ba 
Dim - Due HOa và th chuc vit báo "C& lãnh dao"  (sau nay &rc nãng chuyn 
thãnh ca quan tuyên truyn cüa Xü üy Nam kS')  d vn dng, phic hi ca quan 
lanh cto cUa Dãng vira bj phá vc d th chuc d.0 tranh. Cui nam 1932, dng chI 
Vö V T&n chuyn sang lam Bi thu TinhOy Gia Djnh. D nghj Tinh üy Gia Djnh 
ra to báo "Lao dng" d tuyên truyn huàng d&n giáo diic dãng viên và giác ng 
quyên lçii giai cap cho quân chOng lao dng. 

T näm 1933 - 1934, dông chi VO Van Tan v.n dng, xây dijng t chute ca. 
s& Dãng a các tinh min Tây, chi do vic thãnh Ip Tinh üy Lam thOi M Tho. 



Tháng 11/1935, Dng chI ducc cà vào Ban Ththng vii Xü ñy Nam kS'. 
Tháng 3/1937, dng chI VO Van T.n duçc chi djnh gi1t trách nhim BI thx XCr üy 
Nam k' và bâu bô sung vào Ban Chp hành Trung ucing ti Hi nghj Trung uang. 

Tháng 3/1938 tai  Ba Dim, Hoc Môn, Gia Djnh, Ding chI duçic bu vào 
Ban Thuing vi Trung irnng Dâng. 

Ngày 14/07/1940, dng chI Vô Van T.n bj djch bt khi dang h9p bàn 0 âp 
Tan Thai Trung (nay là xã Tan Xuãn thuc huyn Hoc Môn, Ba Dim). 

Ngày 28/8/1941, thc dan Pháp dtra dng chIVô Van T.n ci'ing các dng chI 
Ha Huy Tap, Nguyn Thj Minh Khai, Nguyn Hihi Tin ra xfr bn cong khai ti 
khu ging rnxâc (nay là bnh vin) Hoc Mon. Tru&c 1ic hi sinh, các dng chI du 
dung cam git tung mãnh vâi bjt mt và hO yang khu hiu "Dâng Cong  san Dông 
Dirang muon näm!", kêu gi dng bào tip tiic du tranh chng d quc, giành tir 
do dc lap. 

II. NIJUNG CONG mEN TO LON CUA BONG ciii VO VAN TAN 
vOI CAd MZNG VIT NAM 

1. Bing chI Vö Van Tn luôn cng hin cho vi sly nghip giãi phóng dan 
tc, vi lçri Ich cüa T quc, vi tiy do, htnh phüc cho nhân dan 

Dng chI Vö Van Tn sinh ra trên mt vüng dt giàu truyn thng van hóa, 
A * F F A * A A % A yeu nuac va cach m1ng. Lcm len trong gia dinh nong dan ngheo, can cu lao d9ng 

Va hMu h9c. Tir nhO dä chirng kMn cãnh nuâc mit, nha tan, dng bào sngco circ, 
lam than ducci ach quan xam hxçic, Dong chi da scim hrnh thanh trnh cam yeu nuac, 
thuong dan, srm giác ng 1 tu&ng cong san và di theo con dithng each mng giâi 
phóng dan tc cüa Dãng. Dng chi Vô Van Tn thy rô sir vt vâ, circ nh9C cüa 
ngu&i lam thuê; sr bt công, áp büc, bóc lt cUa ch d thrc dan, phong kin; cái 
nhic cüa ngithi dan mt rnthc; thy c.n phâi CO sij thay di lan cüa xâ hi. ' nghTa 
v tim di.thng cCru nu&c, ciru dan duçic hInh thành và cüng c trong chI và hành 
dng cüa nguii thanh niên yêu nuóc Vô Van T.n fir rt sam. 

Nàm 1923, do tham gia du tranh chng chInh quyn thire dan thu thu sat 
sinh vô l cüng nông dan, dng chI vo van Tn bj thrc dan Pháp b&t giam khép 
ti "cm d&u các cuc chng di", nhung không có chfrng câ d khép an, thrc dan 
buc phài trã tr do. Sau khi ducic trã tlr do, Ding cM tham gia nhiu cuc bàn lun 
v ljch sà, v chmnh tn th&i cuc, v phong trào Cn Vucing, thuy& Tam dan cüa 
Ton Dt Tiên và hoat dng cüa các dãng phái, ton giáo dixang thii. 

Dn nam 1926, do chju ãnh hithng sâu sc tu tuang yêu ntróc cüa Nguyn 
An Ninh, ding chI VO van Tn gia nhp và là hi viên c& can cia hi kIn Nguyn 

• '. A * * .A . , An Nmh (tire Thanh men Cao vng Dang). Vm long nhiçt tmh va niem tin cua tuoi 
tré, dng chi VO van T.n dâ bOa mInh vào phong trào yêu nuâc, phong trào du 
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tranh giành tir do cüa dan tc - là buóc tin gn dn vâi chü nghTa cong san trong 
cuc dôi hott dng cách mng cüa f)ng chI. 

Cued nám 1926, dàng clil Vô Van Tn quyêt djnh tham gia Hi Vit Nam 
Cách mng Thanh niên & Nam kST, dánh du buâc chuyn bin tAt yu tr 1p tnr&ng 
yêu nu&c sang 1p tru&ng giai cAp vô san. Dng clii cia tich circ tuyên truyn, vn 
dng, tim ch9n nhüng ngu&i hang hái tIch circ trong nông dan lao dng, nhAt là 
thanh. niên giáo dc lông yêu nuOc và . thirc giai cAp;  gay dirng, thành 1p cac t 
ehirc chi hi Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên & Düc Hôa, M5 H.nh, Due Lap, 
HIu Thnh và kt np duçic nhiu hi viên, v sau trô thãnh nhttng dang viên cong 
san kiên trung nhu: Nguyn Van ThO, IrAn Van Thang, IrAn Van Thü, Di.rang Thj 
Bi&, Lê Van M, Hunh Van BAng, Hunh Van Ng,... 

Hu&ng 1rng l&i kêu gçi cüa lânh ti Nguyn Ai Quc nhãn djp thãnh Ip 
Dàng Cong  san Vit Nam, v&i vai trô là Bi thu chi b Dâng Cong san xa Due Hôa, 
dng chI Vô Van TAn dAn dAn cuc biu tInh cüa nông dan Dirc Hôa ngày 
4/6/1930. Day là cuc biu dumg 1irc hrcrng l&n & Nam k' dithi s1r lnh do cüa 
Dãng; là dlnh cao cüa phong trào each mng a Chci L&n, Tan An. Cuc biu tInh 
cia giuclng cao cô do büa 1im và các bMu ngt v&i ni dung: chng thu n.ng, 
chng dánh dp vô Ca, ch6ng sách nhiu dan,... 

Tháng 6/1931, trong bed earth. thrq.. dan Pháp dan áp quy& 1it các cci s& 
Dáng, dng chI Vô Van TAn phâi nhik lAn "thay hinh ded dng" d hot dng, lien 
lac, chi  dao  xây drng các cci s& Dang, duy trI các cuc dAn tranh cüa quAn chirng, 
tim các dng clii d tái 1p Xü üy. BAng chI, bàn linh kiên cu?mg, trung thành v&i 
l tu&ng, bat chap mcd hy sinh gian khô, dông chi Vö Van Tan cia kiên tn hort 
dng tüng bu&c gay dirng lai th chuc ca s& cüa Dãng, duy trI sv länh dro lien tiic 
cüa Dãng & Gia Djnh - Chq L&n. 

Trong hoat  dng cách mng, dng cM Vô van TAn không ngimg tr giác trong 
h9c tp va rèn 1uyn, trau ded nãng cao kin thüc 1 lun, thc tin dáp üng yêu cAu, 
nhim v\1 cüa cách mng ma Dãng và nhán dan giao phO. Dng chI Vô Van TAn có 
tác phong lam vic khoa hçc, sâu sat, barn sat th%rc tin và phong trào dAn tranh each 
mng cüa quAn chuing; luôn tin tu&ng, lac quan vào con du&ng each mng cüa Dãng. 
Dng chI luôn nhit tInh, nang n& ht lông vi nhim vi, &rçic quAn chüng rAt tin 
you; kiOn quy&, kh&ng khái bào v quyAn, lcd Ich cUa nhãn dan, cüa dAt nuâc; kien 
djnh v&i l lthng each mng, st son nim tin vói Dãng, vài Tê, qu&. 

2. Ding chI Vô Van TAn - Ngtrôi chin si cong san kiêu cirô'ng, qua cam, 
mu mIrc, tuyt di trung thành vó'i 1 tirO'ng cong san 

Cued nàm 1930 - dAn näm 1931, cuc khüng b trAng cOa thirc dan Pháp cia 
lam ton thAt nghiOm trçng dn lap dâng viOn dAu tiOn trong Ca nuâc cüng nhix cOa 
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Dáng b Chq Lin. Trong tInh thá ht sue cAng th.ng, khó khAn, chInh quyn thrc 
dan truy lung ráo ri&, nhixng vâi sir che ch cüa qun chuing, dng chI Vô Van Tn 
va các dâng viên vn kién tn len lôi hot dng, barn qun ch'(rng, tim each khôi 
phic cci si, chp nôi lji lien 1.c, quy& không d phong trào bj tê 1it. 

Tháng 6/1932, dng chI Vö V.n Tan di'rng ra thành 1p co quan Lien huyn 
üy Hoc Mon - Ba Diem - Due Hôa và th chüc vi& báo "Cii lnh d.o" (sau nay 
&rçic nãng chuyn thành Ca quan tuyên truyn cüa Xü üy Nam ks') d vn dng 
phc hôi co quan lânh dio cüa Dãng vra bj phá v&. Vira bI m.t hot dng, vira sâu 
sat vâi qun chüng, dng chI Vô VAn Tan cia khéo leo che mt djch mt mt tip 
tic thüc day phong trào cách mng, mt khác phic hi các cci sà cüa Dãng va th 
chüc ciau tranh v6i ké thu. 

Giüa nAm 1933, dng chi VO VAn Tan dIch than lien lac  xung Min Tây, chi 
dao vic thành 1p Tinh üy Lam thM M Tho, dng thôi, vói tu cách là can b Xü 
Uy, Dng chI d nghj Tinh üy Gia Djnh ra t báo "Lao dng" d tuyên truyn, giáo 
diic dân.g viOn và giác ng quyn lçii giai cap cho quan chüng lao dng. Tü näm 

A A f - A A A P A A 1933 den nam 1934, dong chi Vo Van Tan danh nhieu cong suc de lien lac  va to 
chüc các hoat  dng cüa Dâng gicta Lien tinh min Dông và min Tây, cing nhu 
tham gia cong vic xây dirng lai  Xtr Uy Nam kr. Bang näng lirc và kinh nghim thirc 
tin, dng ciil VO Van Tan ciA gop phn quan trçng vào vic duy trI, khôi phiic và 
phát trin cci si Dãng a các cija phucing nhat là ving Sài GOn - Chci L&n - Gia Djnh 
trong thai kr each mng gp con thoái tnào do sir dánh phá lien tip cüa djch. E)n 
tháng 5/1935 khi Xü üy Nam kS'  phiic hi, dng clii dtrcic c1r vào Ban Thuang vi 
cuaXuuyNamki. 

Tü nAm 1930 - 1935, dng chI VO VAn Tan eing các dng chI dãng viên 
trong Xü uy Nam kSr ciA khang djnh, minh chung, tao  nim tin cho qun cháng 
bkg nhüng vic lam thi& thrc dua each rnng Nam k' vuçt qua thu thách khó 
khan; khang djnh tinh than, y clii hen cuung, qua cam, long trung thanh vo h?n 
cüa nhOng nguôi cong san d& vài quan chung nhân dan. 

Ngày 14/7/1940, dng chi VO Van Tan bj djch b&t trong khi dang cüng mt 
si ding chI hçp bàn tai  nhà chj Na a ap Tan Th&i Trung (nay là xA Tan Xuãn thuc 
huyn Hoc Mon - Ba Dim). 16 tháng bj thrc dan Pháp giam cam, mua chue, dii 
d và dung circ hInh tra tan dA man lam cho Dng chI ch& di sng 'ai;  gong s&t, 
xiêng xIch, don roi cua dichkhOngth lay ehuyên duac chI bat khuât hen cixang 
va khi tiet cach mng cua dong chi Vo Van Tan. Vuq qua che d9 da man cua nha 

, A P - A • A A A 
tu thrc dan, dong clii Vo Van Tan van tiep ttic hoat d9ng, tuyen truyen va nhac 
nhâ các dng chi cua minh giC vthig khI ti& cüa nguOi cong san. Không khuat 
phc ducic, thrc dan Pháp ciA duza dng chI Vô VAn Tan ra xir ban ngày 28/8/1941. 

• - * • A . • A A A Quyet gui tr9n ii the trung thanh vai Dang, vai cach mng va than dan, dong chi 
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VO Van Tn bInh than don nhn sij. hy sinh ye yang. Tnrâc khi ra pháp trumg, 
dng chI d d laj di but trên tir&ng xà lim "Thà inInh chat, không khi nào mInh 
git cht phong trào cách mng..." 

Ca cuc diii Dng chi luôn phn du không mt mOi vi nuóc, vi dan, luôn 
kiên djnli nim tin son s& vào th.ng lçii cüa s1r nghip du tranh giái phóng dan 
tc, không ngiing trau di bàn cht each mng cüa nguôi cong san, phát huy ht trI 
tu sang tao,  gn bó máu thjt vói nhân dan, tn trung vâi nuâc, vâi Dãng, thüy 
chung vói dng chI, dng bào. Dng chI Vô Van Tn là mt tm gucmg cao dçp v 
lông trung thành vô han  vói l tu&ng, v chI và tinh th.n each mng cüa mt 
chin sT cong san kiên c1sng, qua cam, song giãn dj khiêm nhuông Va tmnli cam 
sâu sc déi vâi dng chI, dng bào. Dng chI Vô V Tn là t.m gumg sang ngi 
v dao  di'rc each mng, v l tu&ng sng d th h tré hçe tp và noi theo. 

3. Bing chI Vö VánTn - Nhà lãnh duo xut sc, BI thur xtr üy kiên 
trung, dang vien lop dau tien cua Bang 

Trén mci cucng vj cong tác tü BI thu Chi b, BI thu Qun üy, BI thu Tinh 
Uy, BI thu Xü üy, Uy viên Trung uting, Uy viên Ban Thirông vçi Trung iIang Dãng, 
dng chI Vô Van Tn du hoàn thành xut sc nhim v11 và có nhilng cng hin sc 
ben v tu duy và nhUng djnh hithng lan cho sir nghip du tranh cách mng cüa 
Dàng, cüa dan tc. 

- Sau khi 1p  ra chi bO Dãng Cong  san du tiên a Due Hôa (vao du tháng 
3/1930). Dng chI VO Vn T.n duçic tin nhim cr lam BI thu Qun Uy Due Hôa. 
Là BI thu Qun üy, dng chi Vô Van T.n luôn näng dng, nhit huyt, sang tao; 
trire tip lânh dao,  chi huy các cue du tranh, bMu tinh 1&n cüa nông dan Due 
Hôa; dirng ra beth vre nông dan, chông lai  s1r vô 1, bat cong cüa ké thü; tIch circ 
tuyên truyn, vn dng nhan dan nh.n r6 am miru, thu don cüa djch, tránh nhing 
trô lOi kéo lüa bjp cüa djch; tich circ tuyên truyn phát trin dãng viên, m& rng th 
chüc Ca sâ cüa Dâng; thuic d.y phong trào each mng, c vu mnh me tinh th&n 
du tranh cüa nhãn dan trong vtng;... Dtrâi sir lânh dao cUa dngchI Vô Van Tn 
cüng các dng chI dãng viên Dãng Cong san, phong trào each mang cüa nhãn d 
Due Hôa và nhân dan trong ving phát trin manh  me; lông tin cUa nhan dan vói 
Bang &rçic cong c, tang cuing khng djnh vai trO lanh dao cüa Bang vâi each 
mng giài phóng dan tc. 

- Tháng 6/193 1, dng chI Vô Van Tn ducic cü lam BI thu Tinh Uy Chçi Lan. 
Trên cuang vj BI thu Tinh üy, Dng chI có nhiu cong hin ian trong vic xay 
dirng và khôi phc lai  các th chuc cüa Bang tü Ca sâ dn cp tinh a Chçi Ln, Gia 
Djnh, gop ph.n duy trI sir lãnh dao  lien tiic cüa Bang và khOi phiic phong trào each 
mng trong thai k' djch khiing b tr.ng. Thrc hin chU truong Hi nglii Trung 
uung tháng 7/1936, dng chI VO Van Tn &rçic Ca lam Bi thu Tinh üy Gia Djnh. 



Dng chI d tc tip, thuông xuyên chi do cong tác vn dng qun ching tham 
gia cuc 4n dng dan chü a Nam Ks'. Dn tháng 9/1936, hang chiic üy ban hành 
dng duqc thành 1p trên dja bàn Sài Gôn - Chç Lqn và tinh Gia Dnh & các nhà 
may, cong xu&ng, dn din,... vài dOng dâo các ing Rip nhãn dan tham gia tü hçc 
sinh, sinh viên dn thci thu công, nông dan, cong nhân; tir khu ph6 dn nông thôn. 

- Trên cuong vj (Jy viên Xü üy Nam k' ri dam nhn chiic vi,i Bi thu Xir üy, 
dông chI VO Van T.n trirc tip chi dao  phong trào Dông Throng E)i hi; tMng 
nht ttr ttr&ng và hành dng cüa các nhóm cong san a Nam k' trong cuOc  du tranh 
dôi dan chü & Nam ks'. Dng chI Vô Van T.n cing vói các dng chI Nguyn Thj 
Minh Khai, Nguyn Van Nghj,... thu&ng xuyên, trçrc tip chi do vic gay drng và 
phát trin phong trào each mng; ma các lap tp hun chInh trj cho can b Dãng và 
doàn th ti Ba Dim; trirc tip di các tinh min Dông, min Tây xây drng t chi'rc, 
un nn loch lac,  chi  dao  cong tác dâng & dja phuccng; thãnh 1p bn lien tinh b và 
khu b Sài Gôn - Chci L&n; thãnh 1p các hi qun chuing & cã nông dn và cOng 
than dixói nhiu hInh thüc phong phii, phü hcip vài du tranh cong khai và ban cong 
khai; t chüc 1i ni b các nhóm qun chüng, ban dai  biu cOng nhãn; thng nht 
các nhóm theo chU nghTa Xtalin và dt duói sr chi dao  cUa Dãng. Nh&ng hot dng 
khn trLrang và tIch circ cüa dng chI Vô Van TAn và Xr üy Nam k' dâ cüng c và 
phát trin cci sâ Dãng rng khp trong cOng nhân và nOng dan, ca nOng thôn và 
thành thj; hu&ng dn qun chüng vào vic chun bj kh&i nghia vu trang, thüc dAy 
phong trào each mng phát trin mnh me a khp Nam ks'. 

- Trên cumig vj là (Jy viên Thi.r&ng vi Trung uang Dang, dng chI VO Van 
TAn dä gop phAn chi dao  thãnh cong hoat dng cüa àng trong cao trào each mng 
1936 - 1939 & Nam ks'; hoàn thành cong tác chun bj co s&, b dam an toàn v 
m.t t chüc cüa Dãng; có nhiu dóng gop tIch circ v mt djnh hu&ng chin lixçic 
va quan dim l lun cho thãnh cong Hi ngh Trung irong IV (25/8 - 4/9/1937), 
Hi nghj Trung uong V (29 - 30/3/1938), Hi nghj Trung uang VI (6 - 8/11/1939). 

Dc bit, Hi nghj Trung i.rong lAn thCr VI cüa Dãng quyt djnh nhftng chMn 
lucvc quan trçng cüa cách mng dan tc là: thay di sách luçic, hu&ng phong trào 
dAn tranh vào nMng yêu sách; tuyên truyn, t chüc, xây dirng uy tin và ânh 
hi.r&ng cña Dãng; vch rô ti ác cua chü nghia d quác; khAn truang thành 1p cac 
hi bI mt; huAn luyn quAn chüng; lien hip v&i các dãng phái khác; cO thai d 
kiên quyt vâi b9n phãn dng, chng, phá Dãng; dAu tranh và chuAn bj don thôi co 
giãi phóng dan tc, vài mic tiêu tnr&c mt là "giãnh duçic dc 1p hoãn toàn cho 
Dông Duong và chm dirt chin tranh d quc". f)ng chI Vô van TAn dã chi dao 
Xr uy Nam k' chuyn can b hot dng hçrp pháp, nira hçip phap rut vao bI rnt, 
chuyen trçng tam cong tac ye nong thon; thanh 1p nhieu to chuc Nong h9l, Cong 
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hi, Thanh niên phãn dê, các. di tr v và du kIch phát triên nhanh chóng trong 
toàn xü. 

Su& nhtng näm tháng hoit dng each mng, dü & dâu, dn dâu hay trôn 
eucing vi cong tác nào, dng chI Vô V.n Tan du nhn duqc nhilng tmnh cam trân 
trong, qu mn, six giip di vô tu, chI tInh cüa dng chI, dng bào. V&i tác phong 
guong mu, gn gUi; luôn nhy ban, nm bt c& lôi cüa vn d; có liii sang giãri dj, 
ton tr9ng m9i ngu&i, là trn gucing mu mrc, Dng chi dã d 1ti nhiu n tuqng t& 
dçp trong lông mi ngui; hin dâng câ d&i cho each mng, cho dc l.p tir do cüa 
dan tc. Dng chI luôn nêu cao tinh th.n doàn k&, thucmg yêu dtng chI;luôn quan 
tam giáo dic, giiip d can b, dãng viên; luôn dt lçii Ich cüa Dâng, cüa nhân dan 
len trên hk Dng chI thung xuyên nh&c nh& mci ngi.r&i doàn kt là tiêu chu.n 
hang du và cia phá tu tu&ng cija phixang thu nghia, Ca nhân dja vj, tham o, hU hóa. 
Trong cuc sng ci3ng nhu trong cong vic, Dng chI luôn giài thIch cn kê mt 
dung, mt sai d rut kinh nghim, can dn can b phái luôn cánh giác, phãi tr rèn 
luyn cho mInh do due each m.ng, vi dan, vi nu&c. 

* 

Trong ljch si:r du tranh each mng oanh 1it và ye yang cüa Dáng b và 
nhân dan Nam b, dng chI Vö Van Tn thuc th h chin sT each mng tin b&, 
l&p dãng viên du tiên cUa Dãng Cong san Vit Nam. 50 tui d&i, horn 15 nàm hot 
dng each mng lien tiic va sôi ni, Dng chI d hin dâng trçn d&i mInh cho s1r 
nghip each mng ye yang cüa Dáng và cüa dan tc. Cuc dô'i hott dng each 
mng cüa Dng chI tuy ng.n ngüi, nhung d 1i cho Dãng ta, nhan dan ta va th 
h tré Vit Nam mt t.m gi.rong sang cUa ngu&i chin si cong san kiên cismg, su& 
d&i vi dan, vi nuóc. Vói phucing pháp, nguyen t&c và kinh nghim hoat dng bI 
mat; linh hot, sang to và sâu sat v&i qu.n chung; sir hiu bit thirc tin sâu sic, tu 
duy sc são và kién djnh, clng chI Vô Van T.n cia gqi m& cho Dãng hinh thành len 
cac hInh th&c t chüc và hot dng thich hcip trong qua trInh lành do phong trào 
qun chung rng l&n chu.n bj tâi cao trào each mng 1939 - 1945 

BAN TUYEN GL&O TRUNG IJ'NG 
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