
BE CU'ONG TUYEN TRUYEN Ki NLM 
110 NAM NGAY SINE BONG CIII CfflJ FIUY MAN 

(17/3/1913 - 17/3/2023) 

I. KHAI QUAT TIEU si vA QUA TRINH bAT  BQNG CACH 

MANG CUA BONG C CIIU HUY MAN 
Dng chI.Chu Huy Man, ten khai sinh là Chu Van Diu, sinh ngày 17/3/1913 

tai xâ Yen Luu, Tong Yen Trung, Phü Hung Nguyen (nay là xà Hung Hôa, thành 
ph Vinh, tinh Ngh An), mành dat dja linh, nhan kiit,  giàutruyên thông van hiên, 
yeu nu&c và du tranh each mng. Chu Vn Diêu dã sam tiêp thu truyên thông quê 
hrnmg và giác ng each mng. 

Nm 1929, Chu Vn Diu tham gia cuc mIt tinh lan cUa xâ; trong cao trào 
cách mmg 1930 - 1931, dixçcc th lrn Di phó Di T v Do; tháng 11/1930, duqc kêt 
ntp vào Dãng Cong  san VietNam. Trong cuc "khiing bô trng" cUa thirc dan Pháp 
tháng 6/1931, Chu Vn Diêu bj djch bat. Sau nhiêu ngày tra tan dâ man nhung 
khOng khu& phiic dixçic clii quy& không "quy thun" cüa Chu Van Diêu, djch 
buc phâi thà anh. 

Näm 1933, Dng clii ducic ci:r lam BI thu Clii b xã Yen Luu; tháng 5/1935, 
Dng chI dOi ten thành Chu Huy Man vâi nghia là "ngc sang"; nàm 1936, là BI 
thu Huyn üy Hung Nguyen. Tir näm 1937 1940, Bong chi bj thc dan Pháp bat 
giam nhiêu lan & nhà lao VinE, den nam 1940 bj dua di giam Däc Glei rôi Däc 
T5, Kon Turn. 

Nãm 1943, dng clii Chu Huy Man vuçit ng'c, tip tiic ho.t dng cách 
mng; tháng 9(1944, tham gia Ban Vit Mirth tinh và TinE üy Quâng Nam; dâu 
tháng 8/1945, tham gia Ban Thu&ng trirc Uy ban bo dng tinh Quãng Nam. Cách 
mng tháng 8/1945 thanh công, dông chI Chu Huy Man duçic bâu lam Phó Bi thu 
Tinh üy Quãng Nam; tháng 9/1945, Dông cliI vào Quân 401  Va duçic phãn cong 
lam ChInh tn viên Clii dôi (Tinh dôi). 

Sau mOt  th&i gian n djnh tInh hInh, Xir üy Trung Kr diu dng dng chI 
Chu Huy Man ra Hue giao tr9ng trách Chü tjch Uy ban quan chInh Khu C, gôm 
các tinh Quâng Binh, Quãng Trj, Thüa Thiên, Quãng Nam. Tir cuôi nam 1946 dn 
thang 5/1951, Dông chI duçic giao giü nhiêu chüc vi quan tr9ng câa Quãn d0i: 
Truang ban Kiêm tra Bang, Quân khu üy viên Khu Vit Bäc; Trung doàn truang 
kiêm BI thu Trung doàn üy Trung doàn 72, Trung doàn 74 Cao Bang và Trung 
doàn 174 Cao - Bãc - Lang (1947 - 1949), trrc tiêp clii huy Trung doàn 72 tham 
gia Chiên djch Vit Bàc - Thu Bong 1947, clii huy Trung doàn 74 sang gi1p cách 
mng Trung Quôc dánh quãn Tuang (1948 -, 1949), chi huy Trung doàn 174 tham 
gia dánh trn then chôt Bong Khê trong Chiên djch Biên GiOi 1950 thang lqi; Phó 
Chinh üy, ChInhüy Dai  doàn 316, BI thu Bang üy Bai  doàn 316 (tháng 5/1951), 
cüng can bO, chiên si Di doãn tham gia nhiêuchiên djch, tü Bäc Giang den HOa 
BInh, Tây Bäc, Thuqng Lao và Chiên dch Din Biên Phü. 

Tir nam 1954 - 1961, dng chI Chu Huy Mn ducic giao dam nhim các 
chac vii: Doàn tru&ng BI thu Bang Uy Doàn chuyên gia quail sir Vit Nam ti Lao 
(tháng 8/1954 - 5/1957; tháng 8 - 12/1957 và 1959 - 1960); ChInh üy, BI thu Bang 
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ñy Quãn khu 4 (nàm 1957); BI thu Khu üy Tây B.c, ding th&i là Chinh üy, BI thu 
Dãng üy Quãn khu Tây B&c (nàm 1958); Tu 1nh kiêm Chinh Uy, BI thu Dãng üy 
Quânkhu4 (nm. 1961). 

Nàin 1962, Dng clil duçic ci:r di h9c ti Hçc vin Quân s1r Pha-run-de (Lien 
Xô). Tháng 9/1963, Dông clii dizçic Trung ucing Dãng diêu vào chiên trLthng Quãn 
khu 5 và gift các chirc vii: Tnr&ng doàn Kiêm tra cüa Dãng üy Quãn s1r Trung 
ucmg nghiôn ciru cong vic cüa Quãn khu 5; Phó BI thu Khu Uy rôi BI thu Quãn 
khuiXy, ChinhüyQuãnkhu 5. 

Tháng 8/1965, Dng chI dam nhim chirc vii Tu lnh kiêm Chinh üy, BI thu 
Dãng üy M.t trn B3 - Tây Nguyen. Nm 1967, Dông chi dam nhim chüc vi Phó 
BI thu Khu üy, Tu 1nh, Phó ChInh Uy, Phó 131 thu Quãn khu üy Khu 5; cuôi nm 
1975 1àTulnhkiêm ChInhity, BIthtrQuãnkhuUyKhu 5. 

Sau ngày 3 0/4/1975 giái phóng min Nam, tMng nht dt nuóc, Dng chI 
tiêp tiic gift chi'rc Tu lnh, BI thu Dang üy, ChInh u Quân khu 5. 

Tháng 3/1977 - 12/1986, Ding clii dam nhim chirc vi Chü nhim Tng ciic 
ChInh trj Quân di nhân dan Vit Nam, Phó BI thu Dãng üy Quân sr .Trung uong, 
Tru&ng ban Kiém tra Dãng üy Quan sir Trung uong, Phó Chü tjch Hi dông Nhà 
nuâc tháng 7/198 1. 

Nàm 1958, Dng chi duqc phong quãn ham Thi&i tuâng; thAng quân h'm  
vuVt cap tt'r Thiêu tuâng len Thuqng tung näm 1974; Di tithng nm 1980. 

Tii Dai  hi Dãng toàn quc ln thu ifi (nãm 1960), Dng clii ducic bu là 
1:Jy viên chinh thüc Ban Chap hành Trung trong Dãng. Ti Dti hQi Dãng toàn quôc 
lan thu IV (n.m 1976) và Di hi Dâng toàn quOc lan th'r V (nãm 1982), Dông clii 
duçic bâu li vào Ban Chap hãnh Trung ucing Dáng, duçrc Trung uong bâu vào B 
Chmh tr. Dong clii la di bieu Quoc hQl khoa II, VI, VII. 

Tháng 12/1986, Dng clii nghi cong tác. 
Dng chI Chu Huy Man tr tdin ngày 1/7/2006, huâng thç 93 tui. 
Do cong lao và thành tIch hoat dng cách rnng, Dng chI duqc Dãng và 

Nlià nuâc tang thi.r&ng Huân chucing Sao Yang, Huan chucmg Ho Gil Minh, Huy 
hiu 70 nm tuôi Dàng cüng nhiêu huân, huy chucing và phân thtr&ng cao qu khác 
cüa Dãng, Nhà nuâc ta vâ các ntrâc bn. 

II. N1TUG CONG I1LN TO L(N, QUAN TRQNG CUA BONG CR! 
cimmjy ivJAN DOI vOl SU NGHIEP CAd M4NG CUA BANG vA 
DAN TOC 

1. 01ng chI Chu Huy Man - Nhà quân si,r tài ba cüa Quân di nhân dan 
Vit Nam, ngu'ô'i chin si quc t trong sang 

Ngay tCr nhftng nm thong du tiên tham gia cách mng, dong clii Chu Huy Man 
cia g.n bó vói 1rc krçing vu frang. Vn diing duông 161, ngh thuat quãn slr cüa Dãng 
và Chü tjch H CM Minh, Dng clii luôn luOn sâu sat thrc tiên chiên th.r&ng, tOng kêt, 
ditc rñt, d ra nhftng phucmg chain, phi.rong pháp tác chiên phCi hçip, qua do không 
ngirng trixng thành trong thic tin chin tranh cách mng giãi phóng dan tc và tr& 
thãnh mt nhà quãn sr tài nng cüa Quãn di than dn Vit Nam. Tài thao luçic cüa 
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Dng clii gn lien vâi nhiu chin cong yang di c1ia quân và dan ta trong hai cueic 
kháng chin chéng thc dan Pháp và dé quôc M5 xãm hive. 

Trong cao trào Xô Vi& Ngh TTnh 1930 - 1931, dng clif Chu Huy Man dâ 
inh dto fi Tir v Do day manh  dâu tranh bão v ch.mnh quyên each mng. Tren 
cucmg vj Bi thx Chi b xa Yen Luu, Dng clii dã tr1rc tiêp 1nh dao ph11c hôi sau 
"khOng b trng" ciia thc dan Pháp (1933 - 1935) và tIch crc tham gia các ho.t 
dng trong phong trào dâu tranh dOi dan sinh, dan chü trong giai doan 1936 - 1939, 
xây dtrng cci sO' và lânh dao  phong trào dâu tranh cüa cOng nhân nhà may xe lü'a 
Trithng Thi, tao  dugc tiêng yang lO'n, gop phân lan tOa, thic day phong trào dâu 
tranli cüa cong nhân ânhiêu dja phixang trong cà nu&c. 

Giai don phiic hi sau "khi:ing b tr.ng" cüa ké thü, dixói sr lânh do cüa 
Chi b Yen Luu, trirc tiêp là .Ong chI Chu Huy Man, phong trào a Yen Lisu van 
ducic duy trI và phát triên mnh. 

Trong giai doan 1?37 - 1942, dng chI Chu Huy Man nhiu l&n bj djch bt, 
giam cam, dánh dp, tra.thn dã man và dua den nliiêu nhà lao, nhu: Vinh (Ngh TTnh), 
Dk Glei, Dàc To (Kon Turn). Trong chôn lao tü, Dông clii luôn giC v&ng khi tiêt càa 
mt nguO'i cong san kiên trung; tham gia lânh dao  cuc dâu tranh chông ché d ha 
khäc cüa nhà tii dê quôc, biên nhà tà thanh trtthng h9c each mng. 

Nm 1944, khi duçic cü vào Ban Vit Minh tinh Quàng Nam và là 1nh dao 
nOng cOt, Dông chI CO nhiêu dóng gop cho vic t.p hqp 1c luçing, ccing CO và phát 
triên phong trào each rnng trong toàn tinh, chuãn bj lc lucing tiên tâi tong kh&i 
nghTa giânh chInh quyên. Thang 811945, Dông chI dà tiVe  tiêp clii huy cuc kh&i 
nghia càa Nhân dan chiêm thãnh QuãngNam, clii huy 1c lucing tr v vu trang h 
trg cho các huyn, tham gia lnh dao  Tong kh&i nghia tai  tinh Quãng Nam giành 
thng 1c'i.  Thng igi cüa cue kh&i nghia dä dua Quãng Nam trO' thãnh mt trong 
ththig tinh khâi nghTa thành cong sO'm nhât trong Ca nuâc, gop ph.n thiic day Cách 
mng Tháng Tam nm 1945 trén toàn quôc giành thng Igi hoân toàn. ChInh quyên 
Quàng Nam duçcc thành lap, dong clii Chu Huy M dixçic bâu lam Phó BI thu 
Tinh Uy và d'irçic phân cong lam Chinhtrj viên Chi di (Tinh dQi). Cuôi nm 1945, 
DOng clii duçic Trung uo'ng diêu ra Hue giCi chirc Chü tjch Uy ban Quân chInh khu 
C (gom 4 tinh Bäc Trung B) sau do lan luçt dam nhim nhieu cung vj quan 
tr9ng ccia Quân di và cüa Dang, Nba nuOc trên các mt trn nóng bOng, ác lit 
nhât & cã trong nuâc và các nu&c bn Lao, Trung Quôc. 

Trong Chin djch Vit Bc - Thu Bong 1947, trên cuang vj Trung doàn 
tru&ng Trung doàn 72, Bong clii dâ phôi hqp vói chfnh quyên tinh Bc Kan  thU 
dung chuan bj ye mçi mat, tO chüc dánh djch nhiêu trn giành th&ng lçii, gop phàn 
buc quãn Pháp phãi rUt khOi Bàc K?n.  Nãm 1948, Bong chI duçc cp trên diki len 
Cao Bng gii chirc Trung doàn trtr&ng Trung doãn 74 kiem BI thu Bang Uy Trung 
doàn. Bong chI dâ tp trung lãnh dao  dcm vi vira huãn luyn, vUa bâo dam dO'i sng 
bô dci,  vra san sang thuc hen các nhim v11 chiên dâu. Cuôi tháng 8/1948, thirc 
hin Clii thj cUa B Tong clii huy, dOng chI Chu Huy Man dã chi huy Trung doan 
74 sang giUp each mng Trung QuOc dánh quãn Tu&ng, m& rng ca.n cir dja & vUng 
Ta Giang, tiên hành Chiên djch Thp Vn Dai  San giành th.ng lqi, dugc Bang, 
ChInh phU và nhân dan Trung Quôc dárih giá cao. 
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Tháng 8/1949, dung trirâc yeu cu ci'ia tInh hinh each mng mâi, B Tng tu 
1nh quyt dnh chn 1ira các trung doàn 74, 72 và 28, lay 3 tiêu doàn mnh thành 
1p Thing doàn 174 (Cao — Bàc — Lng). Bong cM Chu Huy Man ducc B và Tong 
Quân üy chi djnh lam ChInh trj Uy viên, BI thu Bang üy Trung doàn. S ra dôi ctta 
Trung doàn 174 ciing các dcrn vi chii 1iic khác dánh d buâc tnx&ng thành cüa 
quãn di ta. Nàm 1950, Bong chI d chi huy Trung doàn 174 tham gia dánh trn 
then ch& Bong Khê và gianh th.ng lçii trong Chiên djch Biên giói. 

Ngày 01/5/1951, Dai  ctoân 316 duqc thành lap. 
Dng chi Chu Huy Man 

duqc phan cOng gift các churc vi Phó ChInh üy, ChInh üy, BI thu Bang üy Bii 
doàn. Trén cuong vj Phó ChInh üy, ChInh üy, BI thu Bang üy Di doàn 316, Bong 
chi dä cüng tap the lãnh dao, chi huy Dai doàn tham gia nhiêu chiên dich, tuBàe 
Giang den Hoa Brnh, Tay Bac, Thuçmg Lao, danh thang nhieu tran,  tieu bieu [a 
tiên cong cur diem Dôi Al, cir diem ci, C2 trong Chiên djch Din Biên Phü. 

Trong kháng chin ch&ig thirc dan Pháp, trên -cmrng vi Trung doàn truing, 
BI thu Bang üy các trung doan 72, 74, 174; Chinh üy, BI thu Bang üy Bai  doàn 
316, dOng chi Chu Huy Man dã lath do, chi huy dan vl tham gia nhiêu chiên djch 
1&n, ip nhiu chin cong ye yang, gop phãn lam nén nhftng chiên thng Vit Bäc — 
Thu Bong (1947), chiên djch Biên giâi (1950), chiên djch Din Biên Phü 
(1954),... gop phân quan trçng vào thng lçri cUa cuc kháng chiên chông Pháp. 

Tháng 5/1958, dng chi Chu Huy Man nhn quyêt djrih ye lam Chinh üy, BI 
thu Bang üy Quãn khu Tây Bàc. Dng clii hoàn thành xuât sac nhim vii duqc giao 
xay dirng Tây Bàc thành viing can cir dja vttng chäc cho cách mng Vit Nam và 

A A • • A A 9 A 1% 'A ' cau noi doan ket chien dau cua hai dan toe Vit - Lao. 
Quán trit tix tu&ng quân s1r H CM Minh, quan dim cüa Bang v chin 

tranh nhthi d vào th11c tin chiên truông; v&i tài nang quãn si,r và nhãn quan 
chInh trj sac são, BOng cM luôn có nhftng dir doán và phát hin nhftng van dê nay 
sinh trên chiên trithng dê xác djnh each dánh phü hcp. Bong chf dã clii do 1c 
luçing vu trang tich circ th1rc hin phuang châm ket hcip dâu tranh quân s1r vài dâu 
tranh chInh trj, tánh djch bng hai chan, ba mfii .giáp cong trén câ ba vüng chiên 
lucre. Bong clii luOn bm sat thirc tê chiên tnthng dê kjp thôi hu&ng dan, clii thi 
cho các don vj, các dja phuong tang cuing phOi hcip chiên dâu. Ngh thuat  quân 
sir, dc bit là ngh thuat chiôn djch tong hçip gôm hai 1irc lixçmg: chInh trj (dâu 
tranh chinh trj, binh van),  quan s1r (ba thu quan) là mt trong nhftng phát triOn sang 
tao, dQc dáo, ni bat  cüa chintranh each mng Vit N am và cüa quan d Khu 5, 
trong do có sr dóng gop cüa dOng clii Chu Huy Man. 

Trong cuc kháng chin chng M, dng clii Chu Huy Man d cing tp th 
Khu üy, Quân khu iy và B Tu lnh Quan khu 5 lnh d.o quan va dan ta l h.rcrt 
dánh bai  cac chin luqc, chiên thuat  cüa djch. Khu 5 là dja phuong "di dâu diet  M7' 
vói nhttng chiên cong yang dci, nhi..r Nun Thành, Vn Tu&ng, Plei Me - Ia Drang. 
Khu 5 cthig là chiên tnr?rng BOng cM dã tham gia cM dao  xây dçrng thành cOng 
"vành dai diet  Mg" - mt hInh thuc dánh gic dc dáo, sang tto cüa chiên tranh nhãn 
dan Vit Nam; chi do và t chuc t1irc hin th&ig lçci các chiên djch tiên cong tOng 
hqp Ba Gia (1965), Sa Thây (1966), Tt Mau  Than (1968), bac BIrth Djnh (1972), 
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chin djch Hu& Dà Nng (1975)..., gop phn cüng qun dan cà nuóc "Dánh cho M 
ciit, dánh cho ngiy nhào", giài phóng hoãn toàn mien Nam, thông nhât To quôc. 

Nhüng phát kin dc dáo, mang tInh dt phá chin luçic trong länh d?o  xây 
dirng, phát huy th trn chiên tranh than dan, phát dng toãn dan quyêt tam dánh 
gic ciia dng chI Chu Huy Man cüng các dông chi trong Dàng üy B( Tu 1nh 
Quãn khu 5, Dàng üy m.t trn Tây Nguyôn trong kbáng chiên chong M5, ciru nuâc 
là nhtng bài hçc kinh nghim qu con nguyen giá trj trong cong cuc xây dimg và 
bâo v T quc Vit Nam xà hi chü nghia hin nay. 

D.t nuóc thAng nh.t, giang smi thu v& mOt  mi, dàng. chf Chu Huy Man tiêp 
ttic tham gia cong tác trong quãn dOi.  Dông chI Chu Huy Man d cüng Dang üy 
Quân sir Trung ucing và B. Quôc phOng dê xuât vâi các dOng clii lânh do Dâng, 
Nlhà nuOc nhiu chü trucing và quyêt sách diing dan, dOng. thai trirc tiêp lath dao 
thixc hin thng lçii nhim vi quân sir, quOc phOng, xây dimgvà bào v To quôc xã 
hi chü nghia, chm lo xay dirng quân di theo hithng "cáôh mng, chInh quy và 
timg bithc hin dai". 

Không clii là mt can b 1nh dao  cp cao mu mirc cüaDãng, Nhà nuOc và 
quândi, dng clii Chu Huy Man con làmt vj turó'ng Co nhiêu dóng gop cho sr 
nghiçp quoc te cao dçp cua Dang va dan t9c. 

Trong kháng chin chng thirc dan Pháp, dng clii Chu Huy Man da cüng 
Trung doàn 74 tham gia giüp cách mng Trung Quôc tiêu diet  quãn Tithng Giâi 
Thch, mi rng carl cü dja Hoa Nam (nàm 1948) và sat cánh cing Quân giãi phóng 
nhan dan Trung Quoc trong chiên djch Thp Vn Dai  So'n (nam 1949). Nhüng thãng 
lçi nay dã gop phan vào thang lcii chung trong sr nghip giãi phóng Trung Quôc, 
gop phãn xay clap tInh hü'u nghj giüa Nhãn dan hai nithc. Tronghoàri cãnh vO càng 
khó khan cUa each mng Vit Nam trong cuc kháng chiên chông thirc dan Pháp, 
thing lçii do biêu thj tinh than quôc tê trong sang cüa Quan di than dan Vit Nam 
trong do có sv dóng gOp quan trçng cUa ChInh ñy Chu Huy Man. 

Trong kháng chin chng M, ci'ru nutc, dng chI Chu Huy Man cia nhiu 
lan dirge Trung irong Dãng và Chü tjch HO ChI Minh tin tu&ng giao trQng trách 
sang giüp cách mng Lao. Dc bit trong thai gian 1954 - 1957 và 1960 - 1961, hai 
ian Dông clii dirge c1 lam Doãn tnrOng, BI thu Dãng Uy Doàn cô van chuyên gia 
quân sr Vit Nam giáp cách mng Lao, trong ian thir hai, DOng chI lam TOng cô 
van cho Chinh phü lien hip phái hru do Hoàng than Xuvanna Phuma lam Thu 
tirOng. Thãm thuânli dy cüa Chu tjch HO ChIMinh "gi1p b?n  là minh tr giüp 
mInh", vâi tu duy sac são ye chInh trj, uãn sr và kinh nghim dày dn qua nhiu 
nam lam cOng tác lnh dao,  chi huy chiên du & Vit Nam, DOng clii cia gop phãn 
quan trçng gi1ip cách ming Lao khOng ngrng phát trien và giãi quyêt thành cOng 
cácnhimvii cong tác tr9ng tam, co bàn, có nghI'a quyêt djnh trong xây dmg và 
chiên dâu. BOng clii dà dOng gOp cong lan trong vic xây dçrng co quan B Quôc 
phOng và các lc lugng vti trang Pathét Lao; cCing cô ChInh phü each mng Lao và 
gii.'ipbn to chuc nh&ngtrn dáth ion giành dirge thang igi ye Yang. Bang nhftng 
hoat dng cüa mInh, BOng clii cia gop phân vun clap môi quan h hU'u nghj, lien 
mirth chien dâu dc bit hai nuOc Vit Nam - Lao. 
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Di vri nhim vi quc t ti Campuchia, Dng chI luôn qun.trit d b di 
nhn thirc rô nguôn gôc cuc chiên tranh, sir chinh nghia cüa ta và môi quanh gita 
Nhãn dan hai ni.râc. Dông chI thu&ng cn dn: "phài luôn nàm v(mg tinh than quan 
diem doàn kêt quôc tê cüa Dãrig, quán trit tot th(rc chäm 10 xây dimg và cüng co 
mOi quan h doàn kêt dc bit gi1ta than dânba nithc anhem... phâi chi trçng tim 
hiêu hoàn cnh ljch sü quân di mi nuóc th hin tinh than hêt sCrc khiêm tOn, hçc 
tp lan nhau, ton tr9ng tinh thn dc 1p tçr chü cüa ben, khOng duc có thai d ap 
dat khi gicn thiêu kinh nghiêm cua quân dôi ta cho ban phai. quan triêt quan diem 
giiip bn là tir giiip minh, nhn phãn khó ye minh, cô gng .dáp i'rng tot nhât các yêu 
câu cña bn dt ra". 

Dng chI Chu Huy Man d to rO tài nãng, sir sang tao  d.y ban lTnh vâi si1 

quyêt doán cao cUa nha thnh dao  quãn sir - chInh trj toàn din, d hoàn thành mci 
nhim vi quc t rt khó khàn, phirc tp ma Dâng và Chü tjch H ChI Minh tin 
trânggiaocho. Thãth cong do biêu thj tinh than quôc tê trong sángcüaanh.b .di. 
Ci Ho, phãm chat cao qu cfia nba chi huy quân si.r - chmnh tr xuât sac cUa Quân 
di than dan Vit Nam - dông chI Hai Math  - Chu Huy Man. 

2. DIng chI Chu Huy Mail - Nhà chInh trj xut sc ella I)llng, cách mng 
Vit Nam 

Dông chI Chu Huy Man là nhà chInh trj xuât sac, ngui can b lnh do, clii 
huy luOn sâu sat thc th, giti nghiOm kr lut và nguyen tAc cong tác; luOn chü trçng 
cong tác dao tao,  bi dixOTlg can b v phãm chat dao  due, nàng 1irc và tác phong 
cOng tác; chm lo xay dirng Dãng trong sach,  vrrng mnh ye chmnh tn, ttx tithng, tO 
chüc, coi trQng nhim vii xay dirng, chinh don Dãng dê Dãng xing dang vói v th 
Dãng cam quyn. 

Trén cuang vj là mt ng'thi lath dao  cong tác dãng trong quân di, dng clii 
Chu Huy Man d.c bit quan thm, coi trçng cOng tác dàng, cong tác chfnh trj, xây 
d%rng than th chmnh frj tinh th.n, gilt virng nguyen tAc Dãng lânh dao  quân  dOi 
tuyt dôi, trirc tiôp và toàn din. DOng chI d de ra nhiêu bin pháp quan fr9ng 
nang cao hiu lirc các mt hoat  dng cong tác dãng, cOng tác chinh trj trong quail 
dci; chll tr9ng cong tác xây dirng, cCing cO di ngfl can b trong quãn di. 

PMm cht ella nba chInh trj tài nng, sc são duçic kh&ig.djnh i nhttng chi 
dao quan tr9ng trong cOng tác tu tu&ng chInh trj, d dng vien, cOvu tinh than, sue 
math, chi quy& chin ella can b, chMn si & nbltng giai don day cam go, ac lit 
ella cuc chin dâu. Theo Dông chI, xay drng ti.r tu&ng, bàn lTnh ella môi can b, 
chin si trwfcc trn dánh là nhân th quyt djnh s1r thành bai,  cOng tác tir tir&ng phãi 
tr& thành nhim vii hang ctâu. Dông chi rat quan tam chi dao  m& l&p chinh huân 
chInb tn, bi duöng phm chat dao  due cho b dci,  d cao tçr phO blnh Va phê 
bInh. Vài nhftrig each lam cii th, sang tao,  khoa h9c, các cuc chinh huân dã 
truyn ducic cam h(rng each mng to lan, gop phãn tao  thành sue math  tong hcrp 
gii.'ip quân và dan giành th.ng lcii. 

'£i tu-áng Chu Huy Man, nhà chInh lrj, quán s tài ba, tdm gu-ong sang v dio dic cách mgng (Hi lç)), 
tr.126-127. 



7 

Trén tmg cuoiag vj cong tác, tr cp trung doàri, cho dn cuong vj Uy viên 
B ChInh trj, Phó Chi tjch Hi dng Nhà nu6c, Phó BI thu Dãng üy Quãii sr 
Trung uong, Chi nhim Tng ciic Chmnh trj Quân di nhân dan Vit Nam, dông 
chI Chu Huy Man thuông xuyen chàm lo xây dirng, ccing Co sue mnh chiên dâu 
cüa 1rc hrçmg vu trang. D.c bit, dông chI Chu Huy Man rat chäm lo cüng cO, 
nãng cao sirc chin du cüa các to chcrc dâng trong lrc lucing vti trang; xây dirng 
Däng b Quân di trong sch, vüng mnh Ca ye chInh trj, tu tung và to chrc; 
xay dirng co quan chInh trj và dQi ngEi can b, nhât là di ngfl chinh üy, chInh trj 
vien caC cap. 

Trong cuc diii hot dng each mng cüa mInh, Dng chi luôn coi tr9ng 
cong tác nghiên cu l 1un, tOng k& thirc tiên, dc bit kinh nghim dánh gi.c 
gii3 nuóc cüa cha Ong; ch'â dng tháo gi khó khn, thách thüc, tim tôi các phuong 
pháp cong tác tao bo, hiu qua. 

Vài kinh nghim thçrc tin phong phi., thrn nhmn chin hiçic sau rng, trên 
cac crnmg vj Uy viên B Chmnh trj, Phó Chü tjch Hidông Nhà nuâc, kiêm Chü 
thim Tng ciic Chmnh tn Quàn di nhàn dan Vit Nam, DOng chI dã cung các 
dng chI lãnh dto Dãng, Nhà nuóc, Dãng üy Quãn sr Trung ucrng và B Quôc 
phông nghiên ci'ru, xây dirng nhiu vn bàn mang tam chiên luçic ye chInh tn,  quãn 
sir, quc phOng, dc bit là vn dê xây dirng, chinh dOn Dãng, bôi dung, rèn luyn 
di ng'ü can bQ, dãng viên; cMng bnh quan lieu, dc doán, chuyên quyên, tham 0, 
lang phi. Dng chI Chu Huy Man dä lath do, chi do các Co quan chuc nàng cüa 
Tng c11c ChInh trj thirc hin quàn trit,ph bin, hu&ng dn cac don vj trong toàn 
quail thirc hin nghiêm tue ni dung cüa Nghj quyêt sO 07-NQ/TW ngày 
15/12/1982 cüa B Chmnh trj ye vic ã'ôi mái, hoàn thiçn cc chê lânh dgo cia Dáng 
dot vó'i Quán d5i nhán dan Vit Narn, s nghip quôc phông và thc hin chê d 
mç5t ngithi chi huy trong quán d3i. Ti'r vic barn sat thçrc tin, Dông chi CIa kjp thfi 
báo cáo giiip B5 Chmnh trj s&m phát hin nhthig vn d nay sinh trong yiêc di mói 
co chê lath do cüa Dãng, dê tr do tham muu, dê xuât vói BO Chfnh trj ra Nghj 
quyêt sO 27-NQ/TW ngày 04/7/1985 ye tiêp tyc Icin toàn cc chê länh dgo cüa 
Dáng dOt vol Quân di nhân dan Vit Nam và sy' nghip quOcphông, gópphn gil? 
vl?ng, czng c tang cu-&ng sy' ldnh dçzo cia Dáng dat vOl qudn dç51. Nhftng dóng 
gOp cUa dông cM Chu Huy Man mang tix duy chiên luqc cüa mt nhà chInh trj sâu 
sac, sat thc tin. Nhü'ng dóng gop do CIa gOp phn tr1rc tip xây dirng Quân dQi 
nhan dan Vit Nam ngày càng trithng thành vitng mnh, dc bit là ye chunh trj, 
tao ra co sâ v&ng chAc d quân di tip t1ic phát triên, dáp frng t& yêu c.0 xây 
dirng và bão v To quôc trong tInh hInh mâi. 

Mc di CIa v nghi cOng tác, Dng clil vn có nhftng dóng gop IO'n trong d 
xuât vói Dáng ye sir can thiêt và cap bach phái tiêp tiic hoàn thin co chê lanh 
do cua Dãng trong Quãn di dO kjp thi ban hành Ngh quy& s 51-NQ/TW 
ngày 20/7/2005 ye tiêp tyc hoàn thin cci ché lânh dgo cña Dáng, thwc hiên che1  
d3 m5t ngwOi chi huy gan vOl thy'c hin chl d5 chInh 'zy, chInh trj viên trong 
Quân dç51 nhân dan Vit Nam. Nghj quyOt CIa to ra bucc ngot ljch si.'r trong sçr 
tru&ng thành, phát triên cüa Quân di, gop phn cung c vftng chc và gift vftng 
nguyen tàc Dãng länh d?o  tuyt dôi, tnirc tiOp ye mi mt vâi Quân dOi. 
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3. Dông chI Chu Huy Man - Ngirôi cong san kiên trung, mu mirc, h9c 
trô xuãt sc cüa Chü tich  H ChI Minh 

Ngay th nhthig nm thong hott dng & quê nhà và thñ gian bj thc dan Pháp 
giam cam, dông chi Chu Huy Man luôn là biêu tuqng ngii sang ci:ia tinh than gang 
thép, niêm tin tat thng vào sçr nghip cách mng do Dãng länh do và trâ thành tam 
guang tiéu biêu cho y cM chiên dâukien cuông, bat khuât cüa ngithi cong san trii&c 
ke thu tan bao. La ngtiai h9c tro xuat sac cua Chu tch Ho CM Minh, suot hai cuc 
kbángchiên tru&ng k, gian khô cUa dan tc, trong snghip xây dirng và bào v 
To quôc, dông clii Chu Huy Man luôn dt lçii Ich cüa To quôc, cUa Dãng len trén lqi 
Ich cá nhân; suôt d&i cong hiên vi sv nghip each mng, thrc s "can, kim, hem 
chinh, chf công, vo tu", không cMu  Mi bixó'c tnrcc kho khàn, thir thách, luôn có mt 
a nhttng ncri nguy hiêm, khó khin nhât, chung lung, dâu c3t vói dông chi, dOng dci, 
sâu sat c s&, hêt lông ph1ic v11 To quOc, phmg sir Nhàn dan. DOng cM luOn the hin 
bàn linh chfnhtrj vCmg Yang; có tác phong länh dao,  clii buy kiên quyêt, rnuu hrqc, 
sang tao,  ton tr9ng nguyen tàc, phát huy dan chü và gii nghiêm k 1ut; dông thôi, 
luôn chàn tInh, gãn gui thixmg yêu dông clii, dông dci. 

Qua trInh hoat dng cách mng cüa dng chi Chu Huy Man tii bui ban du 
cho den khi gifr nhttng cucmg vi lânh dao  cao cap cüa Dãng và Quãn dOi,  DOng clii 
luôn thrçc Dãng, Nhà nuâc và ChU tjch Ho CM Minh tin tu&ng giao nhim vii Va 
tr9ng trách vào nMng thai diem khó khn, nhung bng bàn 111th và tài nàng, Dông 
cM luôn xông xáo, thãmnhp sâu vào cuc sOng ci1a dông bào, chiên sT, gän bó, ln 
ln trong cac phong trao cách mng, cac chiôn tnthng gian khô, mt lông, mt dt 
cong Men het minh, tim toi, sang tao  de lanh dao,  cM  dao  cach mng thanh cong nhu 
Mc sinh thai Dông clii 11mg noi vâi các dOng dci:  "Vinh qung nhât cüa cuc di là 
dixçic cong Men, cong Men hêt mirth cho To quôc, cho Nhân dan; Tôi vào Dãng là 
hoàn toàn tir nguyen,  suôt dôi hy sinh, chiOn dâu vi TO quôc, vi Nhàn d"2.. 

Là can b cao cp cüa Dãng, luôn cng hin, by sinh cho,  s11 nghip cách 
rning ye yang cüa Dãng, hêt mmli cho sr nghip xây dimg, chinh don Dãng, luôn dé 
cao yêu to then chOt nhât là phái giáo diic can bQ, dãng viên có bàn lTnh chInh trj 
cao, dam nh'm thäng vào sirtht dé noi rô si,r that.  Dông clii 11mg nói: Mt dãng viên 
cong san, mt can b cách mng nêu khOng dam nhIn sir that thi dii a cap nào cing 
là dä hix hông; Cách lam can thiêt là hang nam toàn Dãng có mt cuQc hçc tp chInh 
tn, kêt hçip tçr phê bInh và phO bInh nghiêm tue. Lam tlrtrên xuOng duri, không tix 
mt ai. Nhung tr phê bInh và phê blnh phài di kern nhiêu bjn pháp khác, dc bit 
phâi kêt hcp gifta nMng bin pháp "mnh tay" vâi vic tao  c hi cho can b, dãng 
.' . vien mac khuyet diem khac phiic, sua chua. 

Mu mirc trong l&i nói và hành dng, dng chi Chu Huy Man luôn gitt vC'mg 
nhân cách và bàn lTnh cUa ngu&i cong san, mt lông, mt d. ph1ing sirTô quOc, 
phic vi Nhân dan, phân du hy sinh vi sii nghip each ning, là mt tam grnmg 
sang ye phãm chat, dao  düc cüa "Be di Ci HO". Trong lao tü hay ngoài chiên 
trn, khi cOng tác hay trong sinh hoat  dôi thi.thng, dông chI Chu Huy Man luOn the 
hin drc hy sirth, lông dilng . cam, tn thông mmli, song trung thirc, thang than, 

2  £'zi twang Chu Huy Mdn, nhà quán st, chInh tn song toàn, ngwc'ii c5ng san kiên trung, mciii mrc. Nxb 
ChInh In quôc gia Si,r that,  Ha N,i, 2013, tr.20 
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nghiêm nghj, giàn dj, cn kim, nghiêm khc vói mçi biu hin bach djch, hlnh 
thirc, quan lieu; chan hôa, gân güivâi can b, chiên si, dông bào, dông clii. Nhiêu 
nm bj giam cam trong nhà lao dê quôc, thirc dan, dü .bj ké thà tra tan, dánh dp 
h& sue dâ man, nhirng Dông clii vn luôn kiên djnh mt lông theo Dãng, tin 
tu&ng vao th.ng lçri cüa cách mng, nuôi di.rông chi và tIch cvc  to chrc các 
cuc dau tranh vói ké thu. Trong chiên tranh giâi phóng dan tc, bào v To quOc 
và lam nghia vii quôc tê, dông chI Chu huy Man luôn xOng pha trên khàp các chiên 
tnrYng nóng bong, vi si1 nghip cách mng, vi dc l.p, tçr do, am no, hnh phiic 
cia Nhân dan, gixong mu h9c tp và lam theo lôi dy cüa Bác Ho ye can, kim, 
hem, chInh, chi cong vô tu. Dông clii là nguM länh do, clii huy mâu mrc ye 
phong each sâu sat thirc tiên, gân gui, thuong yêu dông clii, dông cti và thung can 
dn can b cac cp: Xucmg rnau cüa chin s là vOn qu giá cüa dan tc, cüa quân 
di và cüa môi gia dInh chiên si', vi 4y, dê b di ton that là mt trách nhim ln 
cüanguM chi huy. Trong chiên dâu, Dng clii thu?mg xuông dan vj cci si, ra tn 
chiên hào dé clii dao  và cing can b, chiên sT tIm cách khàc phçic khó khn, quyêt 
tam hoãn thành tOt n1iim vi dixcic giao. Trong thiên tai, Dông clii luOn xOng pha 
vào nhüng noi khó khn, nguy hiêm nht dê clii do các lixc luçrng ciru giup Nhãn 
d, s.n sang nhithng corn, sé áo cho dông bào, chàm ho cho chiên sT. 

1hang 12/1986, sau khi hoàn thãnh xut sc nhim vi Dãng, Nhà nrncc giao, 
ye vói cuc song diii thuOng, dông clii Chu Huy Man vn luôn nêu cao phâm chat, 

chi cüa ngu?ii cong san, vj tuàng cUa Nhãn dan, có nhiêu trn trô, tiêp tyc có 
nh&ng dóng gop quan trçng dôi vâi si,r nghip xây dirng Dâng và Quân di. 

Trén mci cmmg vj, dng cM Chu Huy Mn luôn th hin là ngirôi chi&i si cong 
san trung kiên, "met  can b can man, mt nhà lnh ctto tài nng, mt vi tuàng thao 
1ixc", "rat quan tam den dao l song ... Lo thi lo trirOc mci nguM, vui thI vui sau mçi 
ngtrii"3, di'ing nhi.r Ru dông clii Dti trng Vô Nguyen Giáp nhn xét: "Su& cuc dui, 
dOng chi Chu Huy Man d dem hêt cM, sue lirc và tn tu gop phn vào sr nghip 
each mngcüaDãng, cüa dan tc cho den nhung ngày cui dO'i, dng clii vk suy nghi, 
lo lng nhiêu den nhim vi xây dimg; chinh don Dãng"4. 

*. 

* * 

Vói chin mucui ba tui di, 76 nàm tui Dãng, dng cM Chu Huy Man dã 
dem bet clii, sue 1c, tài näng cong hiên cho sir nghip each mng ye yang cüa 
Dãng, d tc và Quân dci. Ca cuc di ho,t dng each mng cUa Dông chI là mt 
tam g.rong sang ngäi, rnau mrc, lieu biêu ye mt lông trung vci Dãng, hét lông, 
hêt sue ph'çrng sr TO qUôc, phic vii Nhân dan, suôt di chiên dâu yl 1 tixông dc 
l d tc và chü nghia x hi, vi lçii ich cña dan tc, vi hnh phuc cüa Nhãn dan, 
vi sir lón mnh và chiên thng cua Quãn di nhãn d Vit Nam, cO bàn hinh kiên 
ctthng cüa nguui chiên sI cong san tru&c mi khó khàn, thir thách, nhim vii nào 
cling hoãn thành, khó khn nào cling virçut qua, ké thi'i nào cling dánh thing. 

K' nim 110 näm Ngày sinh cüa dng chI Chu Huy Man vào thui dim toàn 
Dâng, toan dan và toan quân ta dang ra sue phãn dâu thçrc hin thng igi Nghj 

3 Jgi twóng hu HuyMdn, nhà quán sy chInh trj song toàn, ngzsô'i cç5ngsán kiên trung miu mtc, Sad. tr. 24- 25. 
4 Dçii tu'áng Chu Huy Mdn, n/ia qudn s, chin/i fr/song toàn, ngud'i c5ngsán kiên frung, máu msc, Sdd, tr.18-19. 
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KS' nim 110 nàm Ngày sinh cüa dng chI Chu Huy Man vào thôi dim toàn 
Dãng, toàn dan và toàn quãn ta dang ra si'rc phãn dâu thire hin thng lçii Ng 
quyêt Dti hi lan thu XIII eüa Dãng và các righj quyêt, kêt lun cña Trung ucmg, 
* bit là Kêt 1un so 21 -KL/TW ngày 25/10/2021 cüa HQi nghj lan thir tu Ban 
Chap hinh Trung trng Dãng khóa XIII ye day mnh xáy dng, chinh don Dáng và 
hç1  thông chInh trj; kien quyêt ngán chn, day lii, xi l nghiém can b5, dáng viên 
suy thoái ye tu' tzthng chInh trj, dçzo dzc, 101 sOng, biêu hiçn "ty' diên biên ", "ty 
chuyên hóa" nh.m tiêp tiic nâng cao nàng nng 11rc lãnh dao,  si'rc chiên dâu cüa 
Dãng, tp trung chãm lo xây dirng Quân di nhãn dan cách mng, chInh quy, tinh 
nhu, thng bithc hin di,. mt s quàn ch'Cuig, binh ching, 1c hxçing tiên thng len 
hiên dai theo tmh than Nghi quyêt Dai hôi XIII cua Dang Day là dct smh hoat 
chinh trj có S' nghia sâu sac dê ton vinh, tn an nhüng cong hiên to lan cUa dông chi 
Chu Huy Man vâi s1r nghip each mng ye yang cüa Dàng, dan tc và Quãn di 
nhãn dan; qua do tiêp tic giáo diic lông yêu nuac, yêu chü nghia xã hi, truyên 
thông each mang, hch su, tir tucrng chinh tn, dao due, lôi song, y chi khat vong 
song, cOng hiên vi To quôc, vi Nhãn dan cho dOng bào, clông clil, nhât là the h tré. 

Hçc t.p tm gixcing bàn llnh, trI tue,  trçn diii hin dâng cho Dãng, vi d.t 
nithc, vi Nhân dan, vi các lc luçing vCi trang cüa dông chI Chu Huy Man, chUng ta 
nguyen nêu cao 5' chI each mng, doàn k&, chung sue, chung lông khong ngirng 
phân dâu, tu dixô'ng, rèn luyn ye 5' chI, phâm chat chInh trj, dao  due, lôi sOng, tinh 
than each mng cüa ngixôi cong san; quyêt tam thirc hin thàng lçii Ngh quyêt Di 
hi ian th XIII cUa Dâng dê sam hin thirc hóa ml1c tiêü cao câ phát triên dat 
nuóc phn vinh, hnh phüc.— 

BAN TUYEN GIAO TRUNG UONG - TONG CVC  CifiNH TR! QDND VI]T NAM 
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