ĐỀ CƯƠNG
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hữu
(4/10/1920 - 4/10/2020)

I.
KHÁI LƯỢC THỀU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH
MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ TỐ HỮU
Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, Bí danh là Lành, sinh ngày
4/10/1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ,
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế\ Năm 12 tuổi mẹ mất; năm 13 tuổi
vào học tại trường Quốc học Huế.
Năm 1936, Tố Hữu tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản và trở thành người
lãnh đạo Đoàn thanh niên Dân chủ ở Huế;
Năm 1937, Tố Hữu gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.
Năm 1938, Đồng chí được cử vào Thành ủy Huế, phụ ừách công tác tuyên
truyền và thanh vận;
Tháng 4/1939, bị thực dân Pháp bắt và kết án hai năm tù giam ở Huế. Do
đấu tranh chống ừa tấn, Đồng chí bị thực dân Pháp tăng án tù và đày đi Lao
Bảo, rồi Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn,... sau đó đi hại tập trung Đắk Lay (Kon
Tum) trong nhiều năm.
Tháng 3/1942, Đồng chí vượt ngục Đắk Lay về Huế, sau đó ra Hà Nội; cuối
tháng 7/1942, bí mật vào Thanh Hóa hoạt động, gây dựng lại cơ sở cách mạng;
Từ năm 1943 - 1945, làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, tham gia Ban lãnh đạo
chiến khu Quang Trung; sau ngày Nhật đảo chinh Pháp (tháng 3/1945), được
Trung ương phái vào tổ chức ủ y ban Khởi nghĩa ở các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và hên lạc với các đồng chí hoạt động
cách mạng ở Nam Trung Bộ.
Tháng 8/1945, đồng chí Tố Hữu làm Phó Bí thư Xứ ửy Trung Kỳ, Chủ tịch
ủy ban khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế; năm 1946, được điều ra Trung ương phụ trách
công tác văn hóa và thanh niên; cuối năm 1946, về làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Từ. năm 1947 - 1950, Đồng chí được Trung ương điều động lên Việt Băc
phụ trách công tác vãn nghệ và'làm Trưởng tiểu ban văn nghệ Trung ương; tháng
9/1950, Trung ương Đảng quyết đinh thành lập Ban Tuyến truyền do Tong Bí thư
Trường Chinh phụ trách; đồng chí Tố Hữu được phân công làm Trường Ban.
Năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ n của Đảng, đồng chí
Tố Hữu được bầu là ủ y viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tháng
7/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 39-SL bổ nhiệm giữ chức Giám
đốc Nha thông tin thuộc Phủ Thủ tưởng.
1 Theo Hồ sơ cán bộ Trung ưcmg quản lý lưu tại kho lưu tru Trung ương.
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Cuối năm 1954, Đồng chí được phân công làm Phó trường Ban Tuyên huấn
Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật;
Năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ m của Đảng được bầu vào
Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Năm 1968, Đồng chí được phân công làm Trưởng ban Tuyên huấn và
Trường ban Khoa học - Giáo dục Trung ương;
Năm 1969, được phân công làm Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc
Trung ương (từ năm 1977 là Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc);
Năm 1972, được phân công kiêm Trưởng Ban Thống nhất Trung ương.
Năm 1976, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ rv của Đảng, đồng chí
Tố Hữu được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu là ủy viên
Dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và được phân công làm Trưởng
ban Tuyên huấn Trung ương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Giám đốc
Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc;
Từ năm 1980, được bầu là ủ y viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Chủ nhiệm ủ y ban Kinh tế
đối ngoại của Dàng và Nhà nước;
Năm 1981, được bàu làm Đại biểu Quốc hội khóa vn, được Quốc hội cử
giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trương, ủ y viên Hội đồng Quốc phòng;
Tháng 3/1982, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu
lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và giữ chức Phó Chủ tịch
Thường trực Hội đồng Bộ trưởng cho đến tháng 6/1986.
Từ tháng 6/1986, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tư tưởng và văn
hóa của Đảng;
Tháng 10/1991, được Bộ Chinh trị phân công tham gia tổng kết, nghiên cứu
một số vấn đề về tư tưởng, văn hóa, giáo dục và khoa học.
Đồng chí Tố Hữu mất ngày 9/12/2002 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Trong suốt cuộc đời gần 70 năm không ngừng nghỉ hoạt động cách mạng
và làm thơ, đồng chí Tố Hữu đã có công lao, thành tích to lớn trong sự nghiệp
cách mạng; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy
hiệu 60 năm tuổi Đảng, Giải thưcmg Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật,

nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý khác.
n . ĐỒNG CHÍ TỐ HỮU VỚI s ự NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẲNG
VÀ DÂN TỘC
1. Đồng chí Tố Hữu - ngưòi chiến sĩ cộng sản kiên trung của cách mạng
Việt Nam

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, muôn dân nô lệ lầm than
dưới ách bóc lột của chế độ thực dân phong kiến; ngay từ thuở nhỏ, Tố Hữu đã
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chứng kiến cành cực khổ của Nhân dân, những bât công, ngang trái của xã hội
đương thời nên đã sớm hun đúc lòng yêu nước, căm thù giặc.
Sau khi mẹ mất, năm 13 tuổi Tố Hữu vào học tập tại trường Quốc học Huế.
Tại đây, Tố Hữu đã tiếp cận được tư tưởng của Các Mác, V.I. Lênin, Hồ Chi Minh...
Đặc biệt được sự dìu dắt của các đồng chi Lê Duẩn, Hải Triều (Nguyên Khoa
Văn), Nguyễn Chí Diểu, Phan Đăng Lưu, Tố Hữu nên đã sớm giác ngộ cách
mạng. Nầm 1936, To Hữu tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản, được bầu làm Bí
thư Đoàn Thanh niên Dân chủ Huế và trở thành đảng viên Đảng Cộng, sản Đông
Dương khi mới 17 tuổi. Tháng 4/1939, Đồng chí bị địch bắt, ừa tấn dã man và
đày đi nhiều nhà lao như: Lao'Bảo, Buôn Ma Thuột, Quy Nhem, ngục Đak Lay
(Kon Tum)... Ngục tù cùa thực dân đế quốc đã không khuất phục nôi ý chí cách
mạng và ni en tin tất thắng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của người chiên sĩ
cách mạng hẻ tuổi Tố Hữu. Đồng chi cùng vói các chiến sĩ cộng sản như Nguyên
Chi Thanh, Hoàng Anh, Lê Tự Nhiên, Lê Chưởng, Phạm Te, Hồ Tùng Mậu, Chu
Huy Mân, Nguyễn Duy Trinh... đã “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng
sản”; nêu cao khí phách người cộng sản, kiên quyết đẩu tranh chống tội ác cửa
nhà tù thực dân; luôn sẵn sàng che chở, giúp đỡ đồng chí của minh: Trong lao tù,
Tố Hữu vẫn làm thơ động viên tinh thần các chiến sĩ cộng sản. Môi bài thơ của
Tố Hữu là một tiếng kèn thôi thúc, như lời mách bảo, nung nâu ý chí, cuôn hút
thanh niên theo cách mạng, thôi thúc tuổi trẻ hành động, thể hiện nỗi niêm của
hàng triệu người dân đất Việt tin tường vào độc lập tự do, tương lai tươi sáng.
Thárig 3/1942, Đồng chi vượt ngục về Thanh Hóã hoạt động, được Trung
ương phái vào tổ chức ủ y ban khởi nghĩa các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quàng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và được phân công tham gia tổ chức Xứ ủy
lâm thời Trung Bộ, giữ chức Phó Bí thư Xứ ủy. Những năm tháng gian khó của
cách mạng, đồng chí Tố Hữu đã cùng với đồng chi, đồng bào xây dựng và phát
hiển phong trào cách mạng ở miền Trung. .Ngày 17/8/1945, theo sự chỉ đạo của
Trung ương, Đồng chí đến Huế cùng các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Duy
Trinh thành lập ủ y ban Khởi nghĩa cách mạng tháng Tám nẵm 1945 ở Thừa
Thiên - Huế và chuẩn bị mọi mặt để giành chính quyền ở Huế. Ngày 23/8/1945,
Uy ban Khởi nghĩa gửi tối hậu thư cho Bảo Đại khuyên ông ta tự thoái vị; đên 14
giờ cùng ngày, trước 10 vạn đồng bào tại sân vận động Huế, đồng chí Tô Hữu
nhân danh Chủ tịch ủ y ban khời nghĩa tuyên bố “Xóa bỏ chính quyền Bảo Đại,
lập chính quyền nhân dân toàn tỉnh, bảo đảm tính mạng và tài sản cho toàn thê
đông bào. Yêu câu đông bào tiếp tục sản xuất làm ăn và giữ vững trật tự an
ninh. Từ nay, nước ta đã hoàn toàn độc lập tự do. Nhân dân được hoàn toàn làm
chủ cuộc đời minh”2.
Trên cương vị Chủ tịch ủ y ban Khởi nghĩa, Phó Bí thư Xứ ủy Trung Bộ,
đồng chí Tố Hữu đã có đóng góp to lớn trong cuộc khởi nghĩa giành chính
quyền ở Thừa Thiên Huế - Trung tâm chính trị đầu não của Triều đinh Nguyễn,
2 Tố Hthi người cộng sản kiên trung, nhà vãn hỏa tài năng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004, Tr 247.
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dinh lũy cuối cùng của chế độ thực dân phong kiến, góp phần vào thắng lợi. của
cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám (1945), khai sinh ra nước Việt
Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công,-Đảng và Nhân dân ta lại
phải đưomg đầu với hai cuộc kháng chiến thần thánh để bảo vệ nền độc lập dân
tộc và thống nhất nước nhà. Với tư cách là nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, nhà văn
hóa, nhà thơ Đông chí đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng
đây gian khổ, anh dũng và vẻ vang của dân tộc. Trong kháng chiến trường kỳ
chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Tố Hữu luôn có mặt ở tiền tuyến như
một chiến 'SĨ xung phong, nhiều lần tham gia chiến đấu trong chiến dịch Tây
Băc. Khi đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cùng với đồng
chí, đồng bào cả nước, đồng chi Tố Hữu đã không quản ngại gian lao, nguy
hiểm sẵn sàng lao vào chiến, trường miền Nam, dọc theo tuyển đường Trường
Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh để viết nên những câu thơ hùng tráng vê tiên
tuyến lớn tạo sức lay động manh mẽ đến toàn quân, toàn dân ta, góp phần thôi
bùng lên ngọn lửa anh hùng cách mạng. Đất nước thống nhất, cả nước bước vào
thời kỳ mới, vừa nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa xây dựng cơ
sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội; đây cũng là thời điểm bắt đầu một cuộc đâu
tranh không kém phân giãn nán, vát vả, Cựe nhọc- đẻ từ đối nghèo đên ầm nó, từ
tụt hậu đến tiên tiến; đồng chí Tố Hữu luôn thể hiện là người dám chịu trách
nhiệm, góp phần vào những quyết đinh tảo bạo, đầy sáng tạo để xóa bỏ cơ chê
đã không còn thích hợp với tiến triển thòi CUỘC, vận hội mới.
Suốt CUỘC đời hoạt động cách mạng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân
giao nhiều trọng trách quan trọng, dù ở cương vị và lĩnh vực .công tác nào, đồng
chí Tô Hữu cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm VỊ1 được giao, không quản ngại khó
khăn, gian khổ, hy sinh, một lòng, một dạ tận tụy vì sự nghiệp cách mạng, nêu
cao truyền thống kiên trung, bất khuất, kiên cường của người cộng sản, giữ gìn
đạo đức cách mạng trong sáng, gắn bó vói đồng chi, đồng bào, vói cơ sở.
2.
Đồng chí Tố Hữu - nhà hoạt động chính trị năng nỗ, người lãnh đạo
ưu tú của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

Cuộc đời hoạt động cách mạng trải qua nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt
trên lĩnh vực công tác tư tưởng - vãn hóa, đồng chí Tố Hữu đã luôn thể hiện phẩm
chât cao quý là nhà hoạt động chính trị năng nổ, người lãnh đạo um tú trên mặt
trận tư tưởng - văn hóá của Đảng.
Những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc, được giao phụ trách vận động
văn hóa kháng chiến, lĩnh vực tuyên truyền và văn nghệ, đồng chí Tố Hữu đã
hòa cùng công cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, truyền đạt các nghị
quyết của Trung ưcmg, động viên đội ngũ cán bộ tuyên huấn và vãn nghệ sĩ sẵn
sàng xông pha nơi chiến trường với' niềm tin lạc quan mãnh hệt vào thắng lợi.
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống
đê quôc Mỹ xâm lược, nhiệt huyềt của Đông chí đã lan tỏa, khích lệ các cán bộ

5

tuyên huấn, văn hóa - văn nghệ bám sát các công trường, nông trường, nhà máy
hầm mỏ, ruộng đồng, trường học, đơn vị quân đội... để tuyên truyên đường lôi,
chủ trương của Đảng, phản ánh và biểu dương người tốt việc tốt, các tấm gương
tiêu biểu. “Tuyên truyền điển hình” - một phương pháp tuyên truyền rất hiệu
quả là sáng tạo được Đồng chí quan tâm chỉ đạo sâu sát trong những năm tháng
kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước phôn vinh theo con
đường xã hội chủ nghĩa.
Là người lãnh đạo ưu tú trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng chí Tố Hữu
luôn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc chuẩn bị về tổ chức bộ máy, cán bộ
và nội dung, phương thức công tác tư tường của Đảng. Cuối những năm 60, đâu
những năm 70, đồng chí Tố. Hữu đề nghi và được tập thể Ban Bí thư Trung
ương Đảng chấp nhận mờ rộng quy mô đào tạo cán bộ lãnh đạo và cán bộ lý
luận, mở thêm Trường Đảng Trung ương tại chức, Trường Nguyên Ai Quôc
miền Nam ở vùng giải phóng miền Nam, hệ đặc biệt cho các cán bộ chuân bị
làm nhiệm vụ tiếp quản các tỉnh, thành phố miền Nam. Với tinh thần chỉ đạo đó,
các trường Đảng tỉnh cũng được củng cố về tổ chức, nội dung, chương trình đào
tạo. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lý luận, cán bộ
tuyên huấn các cấp, cũng như việc nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị
cho cán bộ, đảng viên luôn được đồng chí Tố Hữu quan tâm đặc biệt. Trước và
sau các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc hoặc Hội nghị Trung ương, đông chí Tô Hữu
thường chủ động, đi trước truyền đạt nội dung, tinh thần các văn kiện, giúp các
cơ quan Tuyên huấn, báo chí, trường'Đảng sớm-có thông tin, tài liệu phô biên,
tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và
Nhân dân một cách nhanh nhất.
Đồng chí Tố Hữu là tấm gương mẫu mực thực hiện xuất sắc quan điểm của
Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Ánh chị em ỉà
chiến s ĩ trên mặt trận ẩ ỵ ”. Đồng chi không chi truyền đạt đường lối vãn hóa, văn
nghệ cùa Đảng đến với đội ngũ văn nghệ sĩ, vói đông đảo cán bộ, đảng viên,
Nhân dân, mà còn là người lính xung kích thực hiện thắng lợi đường lối ấy, góp
phần xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú và lành mạnh. Trong quá
trình xây dựng đội ngũ làm công tác tư tưởng - văn ho á, đồng chí Tố Hữu đã trực
tiếp góp phần động viên, tập họp, tổ chức và phát triển đoàn văn nghệ từ Bắc vào
Nam, những tài năng của Nhân dân, những chiến sĩ trung kiên đó đã làm nên một
nền văn hoá - vãn nghệ thời đại Hồ Chí Minh bất tử, các giá trị đó còn phát huy
tác dụng đến hôm nay và mãi mãi về sau.
Những tác phẩm của Đồng chí: ĩỡ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ, quyền
hạn của đảng viên (1968), Tăng cường năng lực lãnh đạo của các huyện ủy
(1968), Nâng cao chất lượng đảng vz'ể«...(1971), Quyết tâm thực hiện tôt cuộc
vận động tô chức lại sản xuất và cải tiến quản lỷ nông nghiệp... (1976), Đây
mạnh phong trào thỉ đua dạy tốt, học tốt theo gương các điển hình tiên tiến
(1978), Công tác giáo dục và sự nghiệp hồi dưcmg thế hệ cách mạng cho đòi
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sau (1980), Nắm vững đường lối, giải quyết sáng tạo các .nhiệm vụ kinh tể

(1985)... giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn các quan
điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên từng lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa,
xa hội, xẩy dựng đảng quã các thời kỷ cảch mạng.
Trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cả trong chiến tranh và thời bình, đồng
chí Tố Hữu nổi lên như một vị tướng cầm quân, vừa như một người lính xung
trận. Chính vì vậy, ngay cả khi không giữ cương vị lãnh đạo trực tiếp, Bộ Chính
trị Trưng ương Đảng vẫn tín nhiệm, phân công Đồng chí phụ trách công tác tư
tường - văn hóa. Từ năm 1991, Đồng chí tiếp tục được mời tham gia nghiên
cứu, tổng kết một số vấn đề tư tưởng - văn hóa, khoa học, giáo dục. Vói tâm cao
trí tuệ, sự xả thân cho lý tưởng cách mạng, đồng chi Tố Hữu đã trở thành một
nhà lãnh đạo tài năng trên mặt trận tư tưởng - vàn hóa của Đảng.
Không chi trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, với cương vị là một
trong những người lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ trong giai đoạn đầu chuyên
đổi cơ chê quản lý kinh tế - xã hội, đồng chí Tố Hứu đã có'những đóng góp vào
việc hình thành nhiều chủ trương, chính sách đổi mói kinh tế quan trọng do
Đảng ta khởi xướng từ Đại hội VI.
3,
Đồng chí Tố Hữu - một nhà thỡ lơn có cống khai sáng và dẫn dắt nền
văn học cách mạng Việt Nam

Tố Hữu là nhà thơ cách mạng lớn nhất Việt Nam trong thế kỷ XX. Đồng
chí đã đưa thơ chính trị đến trình độ rất trữ tình. Những tác phẩm của đông chí
Tố Hữu là những bài ca cách mạng, phản ánh chân thực các giai đoạn lịch sử,
hừng hực tính chiến đấu và giàu tính trữ tình, có tính tư tưởng cao, sức động
viên, lôi cuôn rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc và xây dựng đất nước.
Những bài thơ của Tố Hữu vừa giản dị, gần gũi, vừa tinh tế, sâu sắc với
lối tu từ và nghệ thuật diễn đạt phong phú, độc đáo và có sức truyền cảm lớn.
Nội dung thơ chứa chan lòng yêu nước, thương dân và một lý tưcmg cách mạng
sáng ngời, một âm hưởng hừng hực, một khí phách hiên ngang của những con
ngưòd Việt Nam đứng lên đánh giặc, giải phóng đất nước, quê hương. Nhân dân,
quần chửng lao động gọi Tố Hữu là nhà thơ của mình, thuộc lòng thơ Tố Hữu,
coi đó là phương châm suy nghĩ và hành động.
Trước cách mạng tháng Tám 1945, thơ cửa Tố Hữu thể hiện tình yêu thương
đông loại, tâm hồn nhân ái, thanh cao. Từ khi đến với cách mạng, thơ Tố Hữu cồ
vũ tinh thân đâu tranh của các chiến sĩ cộng sản, tinh thần lạc quan, niềm tin vào
Đảng, tương lai tươi sáng của đất nước; ngợi ca, kêu gọi, thúc giục con ngưòi
hành động theo chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong thơ Tố Hữu không chỉ là
trường ca khăc họa những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng của toàn
dân, mà còn thể hiện tình cảm thiết tha, đậm đà của Tố Hữu dành cho Tổ quốc,
non sông, lòng kính yêu với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là sự gặp
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gỡ đẹp đẽ giữa thơ với đất nước, thơ với cách mạng và Đảng, thơ với Nhân dân,
đúng như tâm sự của Tố Hữu “Suốt đời, tôi phấn đẩu vì sự nghiệp độc lập dân
tộc và ỉỷ tưởng cộng sản. Củng với hoạt động cách mạng, tôi làm thơ, cũng vì
sự nghiệp cách mạng. Đối với tôi “Trăm năm duyên kiếp: ĐÀNG VÀ TH Ơ ”.

Thơ Tố Hữu không chi góp phần tuyên truyền và tổ chức thực hiện đường
lối cách mạng của Đảng ta, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thê hệ trẻ,
hăng hái nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, phấn đấu hy sinh
cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; mà còn đóng góp
to lớn vào sự phát triển nền thơ ca Việt Nam Thời đại Hồ Chi Minh.
* * *

Với tám mươi hai năm tuổi đời, gần bảy mươi năm hoạt động cách mạng
liên tục và làm thơ; bằng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và kinh nghiêm
hoạt động cách mạng dạn dày, đồng chí Tố Hữu là một nhà cách mạng, một nhà
tư tưởng - văn hóa xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta. Đồng chí đã nêu gương
sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhà văn
hóa tài năng hêt lòng vì sự nghiệp cách mạng vẫn còn sống mãi.
Năm 2020, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Tố Hữu, là dịp để
chúng ta ôn lại về cuộc đời hoạt động và những cống hiến, đóng góp của đông
chí Tố Hữu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộ.c nói chung và trên lĩnh vực tư
tưởng - văn hóa của Đảng nói riêng; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng
tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua hoàn
thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ xn của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đât
nước và hôi nhập quốc tế. Ịjỵ
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

