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Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 09/7/1912 trong một gia đình nhà nho 

nghèo, có truyền thống khoa bảng ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, 

nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là hậu duệ đời thứ 17 

của đại thi hào - danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. 

Năm 1927, Đồng chí tham gia tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 

niên; năm 1928, tham gia vào các phong trào vận động quần chúng đứng lên đấu 

tranh chống sự áp bức bóc lột của đế quốc và bè lũ tay sai. Vì những hoạt động 

này, Đồng chí bị đuổi học giữa khóa. 

Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa” của Kỳ bộ Thanh niên 

Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Văn Cừ (lúc này lấy tên là Phùng) ra mỏ Vàng Danh 

làm phu cuốc than để vừa rèn luyện, vừa thâm nhập trong phong trào công nhân, 

giác ngộ công nhân. Tháng 6/1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời, Đồng 

chí trở thành đảng viên của Đảng và được phân công phụ trách các chi bộ ở Cẩm 

Phả, Cửa Ông. 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (tháng 2/1930), Đồng chí được cử 

là Bí thư đặc khu Hòn Gai - Uông Bí. Đồng chí đã lãnh đạo phong trào cách 

mạng ở vùng mỏ phát triển mạnh mẽ; trực tiếp tổ chức và chỉ đạo công nhân 

toàn vùng mỏ đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động 1/5/1930, cờ đỏ búa liềm 

được cắm trên đỉnh núi Bài Thơ (Hòn Gai), thị trấn Cẩm Phả và nhiều nơi khác. 

Tháng 02/1931, trên đường đi công tác từ Cẩm Phả về Hòn Gai, Đồng chí 

bị thực dân Pháp bắt, đưa về giam ở nhà tù Hỏa Lò; bị kết án tù khổ sai và bị 

đày đi Côn Đảo. 

Năm 1936, trước áp lực của các cuộc đấu tranh mạnh mẽ của Nhân dân ta 

và phong trào Mặt trận nhân dân Pháp, đồng chí Nguyễn Văn Cừ và một số tù 

chính trị Côn Đảo được trả tự do. Đồng chí về Hà Nội, tìm bắt liên lạc với tổ 

chức Đảng, lập ra Ủy ban sáng kiến, có vai trò như Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ. Tại 

Hội nghị Trung ương Đảng tháng 9/1937, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng và được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng 

sản Đông Dương. 

Tháng 3/1938, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đồng chí 

được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng; tháng 7/1939, Đồng chí viết tác phẩm “Tự 

chỉ trích” để đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, chấn chỉnh những tư 



tưởng lệch lạc, sai trái, thực hiện đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Tháng 

9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đồng chí đã chỉ đạo đưa Đảng rút 

vào hoạt động bí mật và tích cực chuẩn bị cho việc chuyển hướng chỉ đạo cách 

mạng. Tháng 11/1939, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, Đồng chí triệu tập 

và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tại Bà Điểm (Gia Định), quyết định 

việc thay đổi chiến lược cách mạng và thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc 

phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương. 

Giữa lúc phong trào cách mạng của dân tộc đang bước vào thời kỳ mới, 

ngày 18/01/1940, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt tại đường Nguyễn Tấn 

Nghiêm, thành phố Sài Gòn. 

Ngày 23/11/1940, sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, thực dân Pháp 

khép đồng chí Nguyễn Văn Cừ vào tội đã thảo ra “Nghị quyết thành lập Mặt 

trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương”, “Chủ trương bạo động”, là 

người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ và kết án tử hình 

Đồng chí. Ngày 28/8/1941, Đồng chí anh dũng hy sinh tại trường bắn Ngã Ba 

Giồng, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Sài Gòn. 

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong 

nhà tù đế quốc, hơn hai năm làm Tổng Bí thư của Đảng, Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

dân tộc ta. 

Trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những 

thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện; đời sống 

nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao 

giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Bước vào 

giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta tiếp tục 

phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra 

vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức 

tạp. 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong bối cảnh 

toàn Đảng đang nỗ lực thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII 

và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 

tư khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy 



mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là 

dịp để chúng ta học tập tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đó là, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, 

luôn có niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cách mạng cao đẹp, yêu thương, gần gũi, 

hòa mình với giai cấp công nhân và nhân dân lao động; không quản ngại gian 

khổ, hiểm nguy, nỗ lực học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ 

khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò tiên phong của Đảng. 

Thành kính và tri ân công lao, đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 

Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán 

bộ, đảng viên cần tiếp tục học tập, vận dụng tinh thần, tư tưởng tự phê bình và 

phê bình nêu trong tác phẩm “Tự chỉ trích” góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Đó là: 

“Chúng ta phải biết nhìn nhận những khuyết điểm về chủ quan mà chính 

chúng ta gây ra, chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”. 

“…Không phải đặt cá nhân mình lên trên Đảng, đem ý kiến riêng - dù cho 

đúng - đối chọi với Đảng, vịn vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại 

ảnh hưởng của Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm 

phái chia rẽ trong hàng ngũ Đảng”. 

“Phải cần làm cho các đảng viên giác ngộ, rõ ràng và đầy đủ trách nhiệm 

của mình, biết xoay phương hướng trong những hoàn cảnh khó khăn, nghiêm 

trọng, biết tự chỉ trích đúng và kịp thời những khuyết điểm, sai lầm…”. 

“Thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động”. 

 

 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 
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