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Thường trực Tỉnh ủy
Kính thưa: - Quý ñại biểu!
- Thưa tất cả các ñồng chí!
Hôm nay, chúng ta tổ chức tọa ñàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm
ñường cứu nước” nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2011)
và kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra ñi tìm ñường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), với
không khí phấn khởi của cả nước lần ñầu tiên tổ chức thành công cuộc bầu cử ðại
biểu Quốc Hội và bầu cử ðại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gởi ñến quý ñại biểu
cùng tất cả các ñồng chí lời chúc mừng tốt ñẹp nhất.
Kính thưa các ñồng chí!
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc và người thầy vĩ ñại của
cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới,
Người ñã hiến dâng cả cuộc ñời mình cho ñộc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc
của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các
dân tộc ñã và ñang ñấu tranh vì hòa bình, ñộc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội
trên toàn thế giới. Ngày 05 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Sài Gòn, với hai bàn tay
lao ñộng và ý chí cứu nước mãnh liệt, khát vọng giành ñộc lập cho Tổ quốc, tự do cho
ñồng bào, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ñã quyết chí ra ñi, bôn ba khắp năm
châu, tìm ñường cứu nước, cứu dân, ñây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn
ñối với cách mạng Việt Nam. Từ ñây, cuộc ñời và sự nghiệp của Nguyễn Tất Thành –
Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh không chỉ là niềm tự hào, kính yêu của dân tộc Việt
Nam mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường, quật khởi của các dân tộc bị áp bức
trên toàn thế giới.
Trong thời gian bôn ba ở các nước, Bác Hồ ñến với chủ nghĩa Mác-Lênin, với
học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, từ ñó ñã ñặt nền móng cho lý luận cách mạng
Việt Nam trong thời ñại mới, chấm dứt khủng hoảng ñường lối cứu nước hơn nữa thế

kỷ (từ giữa thế kỷ 19 ñến ñầu thế kỷ 20); tìm thấy ñường lối phát triển ñúng ñắn cho
dân tộc, phù hợp với trào lưu phát triển của nhân loại và xu thế của thời ñại. Hồ Chí
Minh ñã ñem ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin soi ñường cho phong trào công nhân,
phong trào yêu nước, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, làm cho chủ nghĩa
yêu nước vươn lên tầm thời ñại, trở thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, ñược
phát huy mạnh mẽ, trở thành cao trào và là nhân tố quyết ñịnh trong cuộc cách mạng
Tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ñược tiếp nối
trong hai cuộc kháng chiến và chiến thắng của dân tộc chống thực dân Pháp và ñế
quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc tái thiết và phát triển ñất nước theo ñịnh hướng
xã hội chủ nghĩa. Với việc tìm ra con ñường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, Hồ Chí
Minh ñã ñóng góp to lớn thiết thực chuẩn bị cho việc mở ra một giai ñoạn phát triển
mới của phong trào cách mạng vô sản nói chung, phong trào giải phóng dân tộc ở các
nước thuộc ñịa. Ngày nay, dưới sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể
dân tộc tiếp tục kên ñịnh chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ñẩy mạnh
toàn diện công cuộc ñổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa vì mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước ñi lên chủ nghĩa xã
hội.
Hiện nay, các thế lực thù ñịch ñang tấn công nhằm làm suy yếu vai trò chủ ñạo
của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ñối với nền tảng tư tưởng của
ðảng ta. Với ý ñồ ñen tối chúng tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ cuộc ñời, sự nghiệp,
tư tưởng của Người (theo cách nói các thế lực phản ñộng là “hạ bệ thần tượng Hồ Chí
Minh”), phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta; phủ nhận con ñường cách
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam…Trách nhiệm của cán bộ, ñảng viên và nhân dân
là bảo vệ những giá trị khoa học, bền vững và tiến bộ của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết ñấu tranh bác bỏ mọi luận ñiệu xuyên tạc, nói xấu của
các thế lực thù ñịch, phản cách mạng. Tiếp tục nghiên cứu lý luận và tổng kết thực
tiễn, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai ñoạn mới. Phát
huy thắng lợi vĩ ñại của ñất nước trong sự nghiệp ñấu tranh giải phóng dân tộc và xây
dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện cương lĩnh xây dựng ñất nước trong thời kỳ
quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), tiếp tục triển khai thực
hiện cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, ñó là sự

bảo vệ ñúng ñắn nhất chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên ñịnh chủ
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tản tư tưởng, là kim chỉ nam cho
mọi hành ñộng của ðảng ta, vững bước ñi theo con ñường mà ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta ñã lựa
chọn.
Thưa các ñồng chí!
Với ý nghĩa trọng ñại ñó, tôi ñề nghị trong cuộc tọa ñàm hôm nay, các ñại biểu
sẽ tiếp tục phân tích, làm nổi bật ý nghĩa to lớn của cuộc hành trình tìm ñường cứu
nước và những chuyển biến trong nhận thức về con ñường giải phóng dân tộc của
Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Vai trò quan trọng, quyết ñịnh
của Người trước những bước ngoặt lịch sử của cách mạng thế giới, của cách mạng
Việt Nam; những ñóng góp to lớn của Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin và cách
mạng vô sản thế giới. Qua ñó, chúng ta tiếp tục khẳng ñịnh ý nghĩa, giá trị lý luận và
thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm
nổi bật tư tưởng và tiếp tục ñẩy mạnh cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương
ñạo ñức Hồ Chí Minh” do ðảng ta phát ñộng; nêu bật những tình cảm yêu mến, kính
trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới ñối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; ñấu tranh bác
bỏ các luận ñiệu xuyên tạc của các thế lực thù ñịch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng,
tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh.
Tôi mong rằng cuộc tọa ñàm hôm nay sẽ tiếp tục bổ sung ý nghĩa sâu sắc của
cuộc ñời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu, làm cho cán bộ,
ñảng viên, chiến sĩ, ñoàn viên và nhân dân ta tiếp tục hăng say học tập và làm theo
tấm gương ñạo ñức của Bác, kiên ñịnh ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng,
hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ra sức thi ñua thực hiện thắng lợi Nghị
quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI
sớm ñưa Nghị quyết của ðảng ñi vào cuộc sống.
Kính chúc sức khỏe các ñồng chí, chúc buổi tọa ñàm thành công tốt ñẹp. Xin
cảm ơn và trân trọng kính chào.

