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Tuyên truyèn kÿ niÇm 110 nàm Ngày sinh dàng chi Nguyên Duy Trinh

(tsl7 I l9r0 - ts/7 12020)

I. KrrAr LrIÇc rrÉu sü vÀ euÂ TRiNH Ho4.T D9NG cÂcu
MâNG CÜA BÔNC CHi NGIIYEN DTIY TRIIVI

Eàng chf Nguyên Duy Trinh sinh ngày 15/711910, trong m§t gia dinh nông
dân ô xâ Nghi Thq (nay là xâ Phüc Thq), huyÇn Nghi LÇc, tinh Nghê An. Sinh ra
và lcrn lên ô mQt vùng quê c6 truyèn th6ng yêu nuôc, dông chi Nguyên Duy Trinh
sôrrn giâc ngQ câch mang. Nàm 17 uëii, Dông chi dâ tham gia phong trào dâu tranh
chting âch thông tri cüa dé quôc và phong kién; nâm 1928, tham gia Eang Tân Viêt,
hopt dQng tAi Sài Gôn, bi thgc dân Phâp bât, két an 18 thâng tù.

Nàm 7930, Eàng chf tham gia Dang Cçng san Dông Ducrng. Nàm 1931, là

Bf thu HuyÇn üy Nghi LÇc, dén cutii nàm bi bÉt và bi tét an 13 nàm tù khô sai,

dày di Buôn Ma ThuQt, Kon Tum, Côn Dâo. Thang 511945 ra tù, Dàng chi tham
gia vfn dÇng khôi nghTa ô Vinh và ô Hué. Sau Câch m4ng Thrâng Tâm thành công,

Dông chi dugc cü làm Üy viên Ban Thucmg W Xü üy Trung 89, Phô Chü tich Üy
ban hành chinh Trung Bô, Bf thu Khu üy Khu V, kiêm Chü tich Üy ban lüang
chién hành chinh Nam Trung BÇ.

Thâng 2llg5l,tqiDai hôi toan quôc làn thü II cüa Dàng,Dèng chi dugc bàu

vào Ban Châp hành Trung uong, dugc phân công làm Chânh Vàn phông Trung

uûïg Eâng; thang 8/1955, dugc bàu vào Ban Bi thu Trung uong Dâng. Nàm 1956,

Dông chf duoc bàu làm Üy viên Bô Chfnh trf và dugc phân công giü chirc BQ

truông Phü Thü tuôrng; nàm 1958 dugc phân công làm Chü nhiêm Üy ban Ké

hopch nhà nuôc

Nàm 1960, t4i Dpi hQi toan qrti" mn thri III cüa D*g, Dèng chi dugc bàu

vào Ban Châp hành Trung uong Dâng, BO Chinh tri và giü chüc Ph6 Thü tucrng

kiêm Chü nhiÇm Üy ban Ké hoach nhà nuôc, Ûy viên Hôi dông qrr5. phông,'nàm

tg62 kiêm Chü nhiêm Üy ban Khoa hgc nhà nuôc. Thang 411965, Dàng chi dugc

phân công giü chüc Phô Thü tudrng kiêm BQ truong B§ Ngopi giao nuôc ViÇt Nam

Dân chü Công hôa.

Thâng l2ltg76, tai Dai hQi toàn quôc tan tnri IV cüa Dâng, Dèng chf dugc

bàu vào Ban Châp hành Trung uong Dàng, BO Chinh tri, Ban Bf thu và giü chüc

Phô Thü tuông kiêm Bô truôrng BQ Ngoai giao cho dén nàm 1980.

Nàm lgLz,tai Dai hôi toàn qui5" tan tfli V cüa Etng,Dông chi tiép tsc

duoc bàu vào Ban Châp hành Trung uong Dâng và dugc phân công làm

Thuùng trgc Ban Nghiên cüru chién lugc kinh té - xâ hÔi cüa Trung uong Dâng

và Chinh phü.
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Eèng chf là dai biéu Quôc hôi tù khôa I dén khôa VII.

Dàng chi Nguyên Duy Trinh mât ngày 20/411985 tai Hà NÔi.

Bây muoi làm tuôi dôi, gân sâu muoi nàm ho4t dông câch mpng liên tuc Ô

câ ba mièn Bâc, Trung, Nam ct'r- dât nuôc, ü bât cû cucrng vi nào, dàng chi

Nguyên Duy Trinh cüng chimg tô dugc vai trô, phâm chât và ban linh cüa mQt nhà

lânh dpo cô tàm nhin và tu duy sâu rQng, luôn sâu sât, quyét liÇt trong chi d4o,

dièu hanh. Dông chi 1à môt nhà câch mpng, mÇt nhà ngo4i giao xuât sâc cüa Eâng

và Nhà nuôc ta. Suôt cuQc tlùi công hién cho câch mpng, Eông chi dâ aê bi nhirng

kinh nghiêm quÿ trên m{t trfn dôi ngo4irvà ngo?i giao.

Ghi nhân công lao, dông gôp cüa dông chi Nguyên Duy Trinh d6i vôi sU

nghiÇp câch m4ng Viêt Nam, Eâng, Nhà nuôc dâ trao tpng dông chf Huân chuong

Sao vàng và nhièu phàn thuôrng cao quÿ khâc.

II. DÔNG crri NcurÉN DIIY TRINH vÔI SII NGIITTP CÂCrr
MANG cÛa oÂNc vÀ pÂN rgc

1. Dàng chf Nguyên Duy Trinh - Nguùi công sân kiên cuùng cüa câch

m?ng ViÇt Nam

Sinh ra và lérn lên trong mÇt gia dinh nông dân ô vung quê nghèo kh6
nhung giàu truyèn thông yêu nuôc cüa xir Nghê; tfn mât chimg t<ién nôi co hàn

cüa nguùi dân mât nuôc, dàng chi Nguyên Duy Trinh ilâ sôm mang trong minh
tinh thân yêu nuôc , câchm?ng. Nàm 7927, Dông chi tham gia phong trào hgc sinh
chông âp büc cüa dé qutic và phong kién, dôi tg do ho4t dçng chfnh tri ô thành
ptr6 Vintr, dày là thùi ky -à thuc dân Phâp khüng bO aâm mâu phong trào câch

m4ng nuôc ta.

Nàm 7928, Dèng chi gia nhâp Tân Viêt Câch meng Eâng - mQt trong
nhüng tô chric tièn thân cüa Eang Công sân Viêt Nam sau này và hopt dQng ô
thành pnO Sai Gôn. Thâng 1111928, Dông chï bi thyc dân Phâp bât va tét an tS
thângtù, sau dô bi tr\rc xuâtvè quê. Eàu nàm Lg3O, Dàng chf gia nhâp Dâng
Công sân Dông Duong và tiép tçc hopt dông câch mpng, hic này cao trào câch

mang 1930 - 1931 mà dinh cao là Xô Viét - NghÇ TTnh dang diên ra sôi nôi. Ô
huyÇn Nghi Lôc, thçc dân Phâp khüng UO Ot dôi phong trào câch mang, câc
dàng chi trong huyÇn üy làn lugt sa luôi elich, dông chi Nguyên Duy Trinh dâ bf
mât liên lac vôi câc dông chf cüa minh dé thoat khôi cuQc vây lùng cüa thgc dân

Phâp, khôi phpc phong trào câch m?ng ô quê huong. Dông chi tham gia tàm Bi
thu Chi bô rài Bf thu huyÇn üy Nghi LQc, trlrc tiép lânh dpo phong trào câch

mAng tai quê, rrhrrrrg khi phong trào vtra nh6m lên thï bi thUc dân Phâp khüng bti,
dàng chi Nguyên Duy Trinh dâ bi dich bât vào cuôi nàm 1931.



3

Dàu nàrn 1932, Dàng chi bi tôa an thpc dân Phâp và phong kién két at 13

nàm tù khô sai và lân luqt bi dày di nhièu nhà tù khét tiéng cüa chü nghia thr,rc

dân, nhu: Nhà lao Vinh, Buôn Ma Thuôt, Ngpc Kon Tum, Nhà tu Côn Dâo. Nêu
cao khf tiét cüa nguùi công sân, dông chf Nguyên Duy Trinh dâ coi nhà tù dé quôc

là trpn tuyén môi, Eông chi dà, tQp hçp b4n tù dâu tranh dé giâm bcrt ché dô hà
khâc cüa lao tù. Nàm 7g4l,m[c dù mân ân tù nhrmg vi làphàn tü nguy hiém nên

chinh quyèn thgc dân da tiép Qc dày Dàng chi ô ngpc tu Kon Tum. Thâng 5llg45,
sau khi ra tù, Eàng chf tham gia vfln dông khôi nghia ô Vinh và Hué. Tpi dây,

Eàng chi dâ chi dpo xây dgng câc co sô câch m?ng, vôi vai trô 1à hat nhân d,mg
dàu lânh dpo phong trào câch mpng, tâp hçrp doan két câc tâng top nhân dân dé

chuân bi lUc luçmg sân sang khi thùi co dén dung lên giành chinh quyèn.

Trong su6t quâ trinh hopt dQng câch mpng, tù hic hinh thành, gây dWrg

phong trào câch m?ng, cüng nhu khi bi tu dày tqi câc lao tù cüa dé q,r6., dèng chi
Nguyên Duy Trinh luôn kiên dinh vôi mçc tiêu, lÿ tuong, nêu cao ÿ chi và tinh
thân tién công câch mpng. Eàng chi dâ chién dâu và hoat dông vo-tâtcâ nhiÇt tinh
và tri tuê cüa minh dé phpc vu cho sg nghiÇp câch mpng cüa Dang và dân tQc.

Câch m?ng thâng Tâm nàm 1945 thành công, nuôc Viêt Nam Dân chù

Công hôa ra dôi, dông chi Nguyên Duy Trinh dugc E*g phân công làm Thucrng

vp Xü üy Trung Kÿ, kiêm chüc Phô Chü tich Üy ban hành chfnh khâng chién

Trung B§. Truôc khi khâng chién toàn qu6c bùng nô nàm 1946, Eàng chi dugc

phân công làm Bi thu Khu üy Liên khu V kiêm Chü tich Üy ban kh,âne chién hành

chinh mièn Nam Trung 80... Thùi gian công tâc tqi Nam Trung BQ, dàng chf

Nguyên Duy Trinh luôn brlm sât thUc tiên phong trào khâng chién, fich cçc xây

dUng càn cir dia, vùng tg do câch mpng ô Nam Trung Bô. Dëc biet 1à trên cucrng

vi Bi thu Liên khu üy V, Dàng chi dâ cô nhièu d6ng g6p trong công tâc xày dUng

Dung nôi chung và xây dUng Eang bô Liên khu V; trgc dép lânh d4o phong trào

khâng chién ô Liên khu V phât trién m4nh më.

Nàm 1951, Dai hôi dai biéu toàn quôc tàn thir II cüa Eâng tông két nhüng

buôc duôrng phât trién cüa câch mang Viçt Nam và bô sung hoàrn chinh duong tôi

chi dao câch rnpng dua sg nghiÇp ktang chién chông Phâp dén thàng lqi; dàng chi

Nguyên Duy Trinh vinh dg dugc bàu vào Ban Châp hành Trung ucrng Eang Lao

dông ViÇt Nam, là mQt trong rO tq üy viên chinh thüc. Phât huy nhüng kinh

nghiÇm lânh dpo, chi dpo trong quâ trinh công tâc tqi Nam Trung BQ, Dông chi

tiép tpc c6 nhüng dông gôp quan irgng vào thÉng lgi cüa cuQc khâng chién ch6ng

thgc dân Phâp xâm lugc.

Cu§c t<hang chién ch6ng Phâpkét thüc, nàm 1955, dàng chf Nguyên Duy Trinh

dugc bàu vào Ban Bi thu; nàm 1956 Dàng chi dugc bàu 1à Üy viên BÔ Chinh tri.

Tai lcy hçp lân thü 8, Qutic hôi kh6a I (411958), dông chi Nguyên Duy Trinh dusc
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cri làm BQ truông Phü Thü tu6rng. Dén kÿ hçp thü 9, Qutic hQi khôa I (1211958),

dèng chi Nguyên Duy Trinh dugc phân công làn Chü nhiÇm Ûy ban Ké ho4ch

Nhà nuôc. Trên cuong vi Chü nhiÇm Ûy ban Ké hoach Nhà nuôc, dèng chi Nguyên

Duy Trinh dâ dày công suy nghî, nghiên ctru lÿ lufn cüa chü nghia Mâc-Lênin và

thgc tiên câch mang Viêt Nam, vpch ra ké hopch câi tpo và phât trién kinh té, vàn

hôa, xd,hQi, xây dUng mièn Bâc tién lên chü nghia xâ hôi; dông viên toan Dâttg,

toan dân ra sûc câi tpo và phât trién kinh té, ùng buô c xày dwg co sô vat chât- §
thuQt cüa chü nghia xâ hôi. Nâm vüng tu tuông dai doan két toàn dân tQc cüa Chü

tich Hà Chi Minh, dông chf Nguyên Duy Trinh rât chü trsng tôi viêc cô vü, dông
, .). \ . , .1 . ..viên câc giai tâng xâ hQi, nhât là công nhân, nông dân và tri thirc thUc hiÇn thàng

lqi ké hoach câi tao, phât triên kinh té, vàn h6a, xâ hQi.

Tai Dai hQi Dâng làn thü IIl (911960), Dàng chi dusc bàu lai vào BQ Chinh

tri và dugc cü làm Phô Thü tucmg Chinh phir kiêm Chü nhiÇm Üy ban Ké hoach

Nhà nuôc; sau dô lai kiêm Chü nhiÇm Üy ban Khoa h9c Nhà nuôc (1963 -1964).

Trên cuong vi công tâc dugc phân công, dèng chf Nguyên Duy Trinh luôn sâu sât

thgc tiên, nô lgc trét minh dê dpt hiÇu quâ công viêc cao ntrât. Dông chi tlâ c6
r .À !,nhiêu d6ng gôp quan trgng vào chiên luoc, sâch lugc vê phât triên kinh tê và cài

tao xâ hôi, phât triên kinh té, vàn hoâ, khoa hgc cho sât vôi tirng vùng, mièn, và

trong tùng thùi diêm câch m4ng, vi thé ilâ dQng viên dugc toàn Dâng, toàn dân,

toàn quân không ngtmg phân dâu vi sg nghiÇp xây dpg co sô vQt chât - kÿ thuQt

cho chü nghîa xâ hQi.

2. Dàng chf Nguyên Duy Trinh - Nhà ngo4i giao tài nàng cüa Dâng và
Nhà nuôc

BQ trucrng Nguyên Duy Trinh dâ dé lpi dâu ân qran trgng trong sg nghiÇp

dâu tranh giâi phông dân tQc và xây dgng dât nuôc, dëc biçt là trên m{t tr4n ngo4i
giao. Dô là viÇc § két HiÇp dinh Pa-ri két thric chién tranh, lAp tAi hôa binh, giâi
phông mièn Nam, thông ntrât Oât nuôc. Dô 1à chinh sâch chung rôrg hôa binh bôn
r.Â |
diêm v6i câc nuôc Eông Nam A - mQt chü truong sang suôt, kip thùi sau khi
thông nhât hai mièn, buôc mô dàu cüa chinh sâch mô cüa, hQi nhâp, tta d4ng hôa
và da phuong hôa quan hÇ quôc té cüa ViÇt Nam...

Thang 411965, truôc yêu càu môi cüa câch m4ng, dàng chf Nguyên Duy Trinh
dugc Chü tich Hà Cfri Minh và BQ Chinh tri phân công giü chüc BQ trucrng BO

Ngopi giao. Dây là thôi kÿ thü thâch gay go nfrât t<é tù khi dé qutic Mÿ dây mpnh
cuôc chién tranh xâm lugc mièn Nam và mô rông chién tranh ra mièn Bâc; là thài
kÿ chüng ta thtrc hiên duôrng lôi dâu tranh câch m4ng mièn Nam trên câ ba m(t
trfn: quân su, chinh tri và ngo4i giao dé dua dén viÇc kÿ t<ét ffçp dinh Pa-ri, két
thüc chién tranh, lAp lpi hôa binh ô Viçt Nam. Dây cüng là thùi § diên ra sr,r bât
dèng sâu sâc trong phe xâ hôi chü nghîa, do clô viÇc giü vüng sg doàn két va tranh
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thü su üng hQ to lôn cüa bpn bè, cQng dông quô" té cho sy nghiÇp câch mpng cüa

Viêt Nam là nhiÇrn ,p .ât nëng nè. VOi cuong vf là Üy viên B9 Chfnh tri, Bg
truông BQ Ngopi giao, dàng chi Nguyên Duy Trinh phg trâch toàn bQ mpt tran

ngopi giao bao gàrn dôi ngopi cüa Dâng, ngopi giao Nhà nuôc và ngopi giao nhân
dân. Dông chf dâ tich cgc tham giaxày dprg, hoàn thiên duùng ltii, chü truong dtSi

ngopi cüa Dâng và chfnh sâch ngopi giao cüa Nhà nuôc nhàm doan t<ét, tfui trcp
iri'IUc rugng quoc té giüp dô, üng hô Viêt Nam trong cuQc khung chién chông dé

qu6c Mÿ xâm lugc. Dông chf dâ tham muu nÇi dung, chucrng trinh câc cuQc g{p
- ..4 , 

^ 
, 'gô, tiêp xüc câp cao cüa lânh d4o Dâng, Nhà nuôc; dông thài dâ tryc tiêp tiêp xrhc,

gap gô nhièu nuôc và câc tô chirc tién bô trên thé giôi dé dàm phrân, kÿ két rguôn
viên trg và thông qua câc tô chric doan két vOi ViÇt Nam, kêu g9i nhân dân câc

nuôc trên thé giôi üng hQ, giüp dô Viêt Nam trong cuQc khâng chién ch6ng Mÿ,
cûu nuôc.

Thang 111967, HQi nghi lân thri 13 Ban Châp hành Trung uorg Dâng (khôa

IID dè ra chü trucrng mô m{t tran dâu tranh ngo4i giao vfn dUng sâch lugc "vira
dânh vùa dàm, vtra dàm vria dânh" dé cùng câc m{ttrfn quân sg và chfnh tri t4o

thé và luc môi cho cu§c kh,âng chién ch6ng Mÿ, crîu nuôc t<ét ttrüc thàng lqi.
Nguùi dân câ nuôc dâ nürc lông khi nguùi dring dàu Bq Ngopi giao ViÇt Nam Dân

chü CQng hôa Nguyên Duy Trinh ra Tuyên bô ngày 281111967, nêu rô: Chi sau khi

Mÿ chiim dut không dièu kiên viQc ném bom và càc hành dpng chtén ftanh khâc

chông nuôc Viêt Nam Dân chù Cçng hàa thi ViQt Nam Dân chù Cçng hàa và Mÿ
, -,: A ^môi cô thê nôi chuyQn. Tuyên bô này là mqt dôn tân công ngopi giao lôrn, nhàm

làm thât bai hân lupn diÇu "dàm phân không dièu kiÇn" mà Mÿ tung dua ra su6t

hai nàm truôc dô dê làm binh phong leo thang chién tranh, buQc Mÿ phâi ngài rrào

ban clàm phân.

CuQc dàm phân Pa-ri uè Viçt Nam tir thâng 511968 dén thrâng \ll9i3 Ià

cuôc dàm phân dài nhât dê châm dut môt cuôc chién tranh trong thé kÿ XX, 1à tâm

diêrn AOi ctrgi giüa nèn ngopi giao nhà nghè cüa mQt siêu cuùngvÛi nèn ngo4i

giao cüa môt nhà nuôc câch mpng côn non trê. Sau gân 5 nàm dâu tranh bàng tri

tuê và bân linh vôi hcyn 200 phiên hgp công khai, 45 cuÔc hqp riêng câp cao, 500

cuÇc hgp bâo, 1000 cuQc phông vân, cuQc dàm phân da két thüc. Ngày 271111973,

dàng chi Nguyên Duy Trinh - Bô trucmg B0 Ngo4i giao nuôc Viêt Nam Dân chü

Công hôa dâ chinh thüc kÿ Uiêp dinh vè châm du:t chién tranh, lâp tai hôa binh O

Viêt Nam. Thâng loi vé vang cüa dàm phân Pa-ri và HiÇp dinh Pa-ri dâ buçc quân

Mÿ rut quân ktrôi mièn NarnViÇt Nam, t4o rathé và lgc môi cho câch mang--ièl
Nam Viêt Nam, rnô duùng cho Dpi thÉng mùa Xuân nàm 1975, th6ng nhât dât

nuôc. Quâ trinh dàrn phân ô Pa-ri và HiÇp dinh Pa-ri 1à chién thàng cüa m§t nèn

ngo4i giao non tré, nhung dày chinh nghîa và muu lugc cüa câch mpng ViÇt Nam,

ghi dqrn dâu ân cüa nhà ngopi giao Nguyên Duy Trinh.
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Trong thùi lcÿ xây dgng lqi dâtnuôc sau hon 30 nàm bi chién tranh tan phâ,

nganh ngo4i giao ViÇt Nam, duôi sg lânh dao cüa Eâng và sg chi dpo trgc tiép cüa

dèng chi Nguyên Duy Trinh vtra tranh thü sg hô trq cûa câc nuôc xâ hQi chü nghïa

và cQng dông thé giôi, vira dâu tranh chting bao vây câm vfln. Chinh trong thài kÿ
khô khàn ây, ViÇt Nam dâ chinh thuc trô thành thành viên cüa Liên H-o-p qu6c,

dânh dâu viÇc cÇng dàng thé giôi công nhân tfnh phâp lÿ và tu câch dai diÇn cüa

Nhà nuôc ta t4i tô chüc da phuong lon nhât toan càu này. Ngày 2ll7llg77, dàng

chi Nguyên Duy Trinh dâ thay màt Eâng và Nhà nuôc ta tham gia Lé thugng cù

t4i Tr.u sô Liên Hçp quôc và cüng chfnh Eông chf dâ kién tao câc chuyén thàm cüa

lânh dao nuôc ta vûi câc nuôc trong khu v.uc dân tôi viÇc ViÇt Nam trô thành
thanh viên cüa ASEAN. Dông chi Nguyên Duy Trinh dâ c6 công lao, d6ng gôp

lon trên mflt trfn ngo4i giao nuôc nhà.

Kÿ niÇm 1 10 nàm Ngày sinh dông chi Nguyên Duy Trinh - lânh dgo tièn
tOi tieu biéu cüa Dâng và câch meng ViÇt Nam, là dip dé chürng ta ôn lai vè cuQc

dùi hoat dqng và công lao dông g6p cüa Dông chi dôi vôi sg nghiÇp câch m4ng
cüa dân tôc nôi chung và ngàntr ngo4i giao nôi riêng; qua dô giâo dpc tinh thân
yêu nuôc, lông tg hào dân tQc; cô vü, dông viên câc tâng lop nhân dân hgc t4p và

noi theo dàng chi Nguyên Duy ra sûc thi dua hoàn thanh të:t câc mpc tiêu,

biéu toan qu6c tan tfrt XII cüa Etng, g6pnhiÇm vp cüa Nghi quyét Dai hQi

phàn thuc hiên thàng lqi Aôi mOi công nghiÇp hôa, hiÇn dpi hôa dât

BAN TUYÊN GIÂO TRUNG [/ONC

nuôc và hQi nhâp quôc té.


