
 

ĐỒNG CHÍ TÔN ĐỨC THẮNG VỚI MẶT TRẬN DÂN TỘC 

THỐNG NHẤT 
 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, là 

một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta. Cách mạng Tháng Tám đã mở ra 

một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân 

ta được sống trong độc lập tự do, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận 

mệnh của mình. 

Đồng chí Tôn Đức Thắng từ ngục tù Côn Đảo trở về Sài Gòn đúng vào lúc nổ ra 

cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Nam Bộ (23-9-1945), đồng chí được bổ 

sung ngay vào Xứ uỷ Nam Bộ và được Xứ uỷ phân công phụ trách Uỷ ban kháng 

chiến kiêm chỉ huy các lực lượng vũ trang Nam Bộ. Cùng với tập thể Xứ uỷ, đồng chí 

Tôn Đức Thắng đã đề ra những phương hướng chỉ đạo và những nhiệm vụ cấp bách 

cho cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ như: xây dựng phong trào, củng cố chính 

quyền dân chủ nhân dân, xây dựng cơ sở vũ trang, thành lập những khu du kích, v.v.. 

đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ vượt qua những khó khăn, thử thách. 

Với những công lao đó, đồng chí đã được nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn bầu làm đại 

biểu của mình trong Quốc hội khoá I của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đầu năm 

1946, đồng chí Tôn Đức Thắng được điều ra Hà Nội công tác bên cạnh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Để mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố khối đoàn kết toàn dân làm 

hậu thuẫn cho chính quyền mới; trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Tôn Đức Thắng là cần xây dựng một tổ 

chức đoàn kết rộng rãi hơn nữa nhằm đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân Việt 

Nam, vì điều kiện nào đó mà không tham gia được vào Mặt trận Việt Minh. 

Thực hiện nhiệm vụ Bác giao, đồng chí Tôn Đức Thắng đã khẩn trương chuẩn 

bị về mọi mặt cho sự ra đời của một tổ chức mặt trận mới. Ngày 29-5-1946, tại Nhà 

hát thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt 

Nam (gọi tắt là Liên Việt), với mục đích là: "đoàn kết tất cả các đảng phái yêu nước, 

và các đồng bào yêu nước vô đảng vô phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu 

hướng chính trị, chủng tộc, để làm cho nước Việt Nam: độc lập - thống nhất - dân 

chủ - phú cường!". Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Namkhông phải chỉ liên hiệp trong 

Chính phủ mà còn liên hiệp quảng đại quần chúng nhân dân thành một khối thống 

nhất, bởi bí quyết của mọi sự thành công là ở tinh thần đoàn kết. Sự ra đời của Hội 

Liên Việt có một ý nghĩa rất lớn, nó "sẽ mang lại tự do chắc chắn cho dân tộc và có 

ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các thế hệ Việt Nam sau này". 

Hội nghị đã nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Hội Liên 

Việt, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu là Phó Chủ tịch Hội. Từ đây hoạt động của 

đồng chí Tôn Đức Thắng gắn bó với chính sách đoàn kết toàn dân, với Mặt trận dân 

tộc thống nhất. 

Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp, mọi công việc 

chính quyền đều do cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước đảm nhiệm. Công 



việc vô cùng bề bộn nên cụ Huỳnh ít có điều kiện hoạt động trong Hội Liên Việt. Vì 

thế mà mọi công tác của Hội đều do đồng chí Tôn Đức Thắng đảm nhiệm. Với cương 

vị là người lãnh đạo Mặt trận, đồng chí Tôn Đức Thắng đã hoạt động hết sức mình vì 

sự nghiệp đoàn kết toàn dân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng 

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Để quán triệt chương trình hoạt động của Hội Liên Việt tới các thành viên, đồng 

chí Tôn Đức Thắng đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nhiều vị nhân sĩ, trí thức, đối thoại 

với một số người thuộc các đảng phái, các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo khác 

nhau, nhằm làm cho một người thấy rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 

chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng chí thường xuyên nhắc nhở các thành viên 

trong Hội Liên Việt phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện đời sống 

mới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo trợ người già yếu, tàn tật, phụ nữ 

và trẻ em; phát triển nền văn hoá dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc văn hoá 

phương Đông và phương Tây để bổ sung cho nên văn hoá nước nhà. 

Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, đồng chí Tôn Đức Thắng đã cùng Trung 

ương Đảng và Chính phủ dời lên Chiến khu Việt Bắc để bảo toàn lực lượng, lãnh đạo 

nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngoài cương 

vị lãnh đạo mặt trận, đồng chí còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Tổng 

thanh tra Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyền Trưởng ban thường trực 

Quốc hội, Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam... Công việc tuy 

nhiều, nhưng với tinh thần của một người cộng sản đã được tôi luyện trong lò lửa của 

cuộc chiến tranh cách mạng, đồng chí bao giờ cũng làm việc tận tụy, hăng say dù 

việc lớn việc nhỏ, nhất thiết tuân thủ quyết định của tổ chức, của tập thể, kiên quyết 

đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, đầu hàng, phản bội. Đồng chí là 

một kiểu mẫu hoàn chỉnh về nhân sinh quan cách mạng, là gương sáng của đạo đức 

cách mạng. 

Tháng 1-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng, đã đề 

ra phương hướng và biện pháp còn kịp cho cuộc kháng chiến. Về chính trị, Nghị 

quyết Hội nghị nêu rõ:" "Muốn củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất 

chống Pháp, phải phát triển Liên Việt và củng cố Việt Minh". Để hoàn thành những 

nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị cần phát 

động một phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện đề nghị của Người, Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng đã phát động phong trào Thi đua ái quốc và chỉ định đồng chí Tôn 

Đức Thắng làm Trưởng ban Trung ương vận động Thi đua ái quốc. 

Phong trào Thi đua yêu nước là đòn bẩy diệu kỳ, đã huy động được sức mạnh 

của toàn dân tộc vào cuộc kháng chiến kiến quốc. Trên đà thắng lợi của phong 

trào Thi đua yêu nước, Tổng bộ Việt Minh đã họp Hội nghị khoáng đại (mở rộng), 

nhằm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc kháng chiến đến quốc. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe 

không được tốt, song đồng chí Tôn Đức Thắng vẫn cố gắng đến dự tất cả các buổi 

họp và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết 

dân tộc. Trong phiên họp ngày 24-4-1948, đồng chí đã ghi vào sổ cảm tưởng của Hội 

nghị những dòng đầy xúc động: "Với hai bàn tay trắng, với ốc rau, mặt trận đã lập 

nên sự nghiệp vĩ đại trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, cũng như với một vài khẩu 



súng kíp, gậy gộc, dao găm đã đi đến một đội quân hùng hậu, đã làm cho giặc bị ngả 

nghiêng. Tôi tin rằng Mặt trận sẽ đi đến vinh quang. Chỉ mong rằng, cuộc Hội nghị 

này lượm được một kết quả thật khoa học, làm cho mọi người  nỗ lực, mỗi ngày mỗi 

nỗ lực, nỗ lực mãi mãi; mỗi người một tin tưởng, mỗi ngày một tin tưởng mạnh hơn". 

Sau chiến thắng Biên giới (1950), căn cứ địa Việt Bắc ngày càng được mở rộng 

và củng cố vững chắc. Đảng ta quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

II (2-1951) tại tỉnh Tuyên Quang. Với tư cách là đại biểu chính thức của Đảng đoàn 

Hội Liên Việt, đồng chí Tôn Đức Thắng đã đóng góp nhiều ý kiến về vai trò lãnh đạo 

của Đảng đối với Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Tôn Đức Thắng đã khẳng định: "Chính sách 

mặt trận của ta là chính sách liên minh giai cấp để kháng chiến. Không phải liên minh 

giai cấp suông, mà liên minh giai cấp để kháng chiến. Đã là liên minh giai cấp để 

kháng chiến thì những mâu thuẫn quyền lợi giữa các giai cấp phải được diễn giải hợp 

lý. Nhưng bao giờ chúng ta cũng đặc biệt chú trọng đến quyền lợi của quần chúng 

cần lao và đông đảo vì họ là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất, là lực lượng 

chủ yếu của kháng chiến"6. Đại hội đã bầu đồng chí Tôn Đức Thắng là Uỷ viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, tiếp tục kiện toàn và củng cố Mặt trận 

dân tộc thống nhất, đồng chí Tôn Đức Thắng đã ra sức chuẩn bị về mọi mặt cho Đại 

hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt. Đồng chí đã xúc tiến việc lấy ý kiến 

của các cơ quan, đoàn thể, quân, dân, chính, đảng, các vị nhân sĩ, trí thức; các đồng 

chí phụ trách các bộ các ngành; gửi thư trưng cầu ý kiến tới hàng chục cơ quan, đơn 

vị và hàng trăm cá nhân... Điều này chứng tỏ tính chất dân tộc rộng rãi của Mặt trận. 

Ngày 3-3-1951, tại Việt Bắc, Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã 

khai mạc. Đồng chí Tôn Đức Thắng, Quyền Hội trưởng Hội Liên Việt, thay mặt Ban 

Chấp hành Trung ương Liên Việt và Tổng bộ Việt Minh đọc Báo cáo chính trị nêu 

bật tầm quan trọng của việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt - cơ sở của khối đại 

đoàn kết toàn dân, cùng nhau đấu tranh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất 

nước. Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Thống nhất hai Mặt 

trận Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt; Thông qua chính cương, điều 

lệ, Tuyên ngôn của Mặt trận; Tán thành việc xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết giữa 

nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia để chống kẻ thù chung. Đại hội đã 

nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự, đồng chí Tôn Đức Thắng làm 

Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. 

Thành công của Đại hội là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta về chính trị, 

đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Hôm nay, trông thấy rừng cây đại đoàn kết 

ấy đã nở hoa, kết trái và gốc rễ nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân, và nó có một 

cái tương lai "trường xuân bất lão". Trong thắng lợi chính trị to lớn đó, có phần đóng 

góp rất quan trọng của đồng chí Tôn Đức Thắng. 

Sau Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Tôn Đức Thắng đã cùng một số đồng 

chí lãnh đạo khác bắt tay vào tổ chức Ban Mặt trận của Trung ương Đảng. Nhiệm vụ 



của Ban Mặt trận là theo dõi, nghiên cứu giúp Trung ương Đảng đôn đốc việc thực 

hiện chính sách Mặt trận của Đảng trong cả nước. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp càng gần đến ngày thắng lợi, Đảng và 

Nhà nước ta thấy rằng càng cần phải huy động tổng lực nhiều mặt, sự nhất trí về tinh 

thần trong toàn dân càng cần thiết hơn bao giờ hết. Công tác của mặt trận lúc này 

ngoài động viên toàn dân dốc sức cho kháng chiến còn cần phải động viên toàn dân 

đẩy mạnh việc thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng. Nhận thức được tầm quan 

trọng đó, đồng chí Tôn Đức Thắng đã liên tiếp triệu tập và chủ trì nhiều Hội nghị 

quan trọng: 

- Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội và Uỷ ban Liên Việt toàn 

quốc (2-1953), nhằm thực hiện tốt chính sách ruộng đất của Đảng, trên cơ sở đó mà 

củng cố khối liên minh công nông, củng cố mặt trận Liên Việt. 

- Hội nghị uỷ ban Liên Việt toàn quốc mở rộng (11-1953), nêu lên tầm quan 

trọng của công tác mặt trận trong giai đoạn này là động viên toàn dân đẩy mạnh 

kháng chiến, thực hiện mục tiêu chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh đổ nguỵ 

quyền giải phóng dân tộc, thực hiện chính sách cải cách ruộng đất trên cơ sở tán 

thành Cương lĩnh ruộng đất của Đảng; kêu gọi các chính đảng, đoàn thể và quốc dân 

đồng bào hãy ra sức ủng hộ Cương lĩnh ruộng đất của Đảng, ủng hộ cuộc đấu tranh 

của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. 

- Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên Việt toàn quốc (l-1955), nhằm kiểm điểm việc 

thực hiện chính sách kháng chiến, kiến quốc; củng cố và mở rộng hơn nữa Mặt trận 

dân tộc thống nhất trong tình hình mới như: tiến hành cải cách ruộng đất, chống đế 

quốc Mỹ và bọn phản động dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam, chuẩn bị 

những điều kiện để đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám khoá II (tháng 8-1955), đồng chí Tôn Đức 

Thắng đã trình bày trước Hội nghị những ý kiến về công tác Mặt trận và đồng chí đề 

nghị mở Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất. Đề nghị của đồng chí đã được Hội nghị 

chấp thuận. Tháng 9-1955, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Mặt trận thống nhất toàn 

quốc. Trong diễn văn khai mạc, đồng chí kêu gọi toàn dân hãy ta sức thực hiện chính 

sách đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi "Chúng ta cùng chung một Tổ quốc, 

cùng chung hàng ngàn năm lịch sử, đau khổ có nhau, vinh quang có nhau. Điều đó đã 

gắn liền đồng bào toàn quốc, gắn liền các đại biểu chúng ta làm một khối". Đại hội đã 

quyết định lấy tên mới của Mặt trận là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và bầu đồng chí 

Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc 

thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện rất rõ nét chính sách đại đoàn kết 

toàn dân. Trong khối đại đoàn kết đó, hình ảnh đồng chí Tôn Đức Thắng nổi lên như 

vì sao sáng. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần rất quan trọng vào việc đoàn kết toàn 

dân, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của nhân dân yêu chuộng 

hoà bình trên thế giới, không những trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà 

cả trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 

Tháng 8-1958, nhân dịp đồng chí Tôn Đức Thắng tròn 70 tuổi, Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã quyết định tặng đồng 



chí Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta vì đồng chí 

đã có nhiều đóng góp trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và trong sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong buổi lễ trao tặng Huân chương, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã khẳng định: "đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên và người rất 

xứng đáng được tặng Huân chương ấy"9. Trước vinh dự lớn lao đó, đồng chí Tôn Đức 

Thắng đã nói: "Tôi không biết nói gì hơn là hứa lấy cố gắng của tôi để đền đáp công 

ơn của Đảng, công ơn của Hồ Chủ tịch, Người sáng lập và xây dựng Đảng, đã đưa tôi 

vào con đường vẻ vang và để đền đáp sự tín nhiệm của nhân dân và Chính phủ"10. Tại 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960), đồng chí Tôn Đức Thắng 

được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Trên cương vị người lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Tôn Đức 

Thắng không chỉ thực hiện có hiệu quả những công việc mà Đảng giao cho, động 

viên toàn dân đoàn kết thành một khối thống nhất, ra sức thi đua lao động sản xuất, 

chiến đấu, mà còn luôn luôn chăm lo đến tình đoàn kết quốc tế, góp phần thắt chặt 

mối quan hệ giữa nhân dân ta và bầu bạn trên thế giới. 

Đồng chí Tôn Đức Thắng luôn dành những tình cảm sâu sắc đối với đồng bào 

đồng chí miền Nam, bởi "máu chảy ruột mềm, là dân một nước, là con một nhà". 

Đồng chí nói: "Từng giờ từng phút, tôi luôn luôn nghĩ đến miền Nam nơi chôn rau 

cắt rốn đang bị đế quốc và bọn tay sai tàn phá. Tôi muốn được sát cánh với đồng bào 

trong cuộc đấu tranh, cùng đồng bào chia sẻ những gian khổ hy sinh để giải phóng 

quê hương yêu dấu". Tháng 12-1960, Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ra 

đời, đồng chí Tôn Đức Thắng vui mừng khôn xiết và đã gửi thư chúc mừng đến Chủ 

tịch Nguyễn Hữu Thọ, sau đó đồng chí đã chỉ đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận cử 

nhiều cán bộ vào miền Nam tham gia công tác mặt trận. 

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969), Quốc hội đã nhất trí bầu đồng chí 

Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

Sau thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt 

Nam (1973), để động viên toàn quân, toàn dân thừa thắng xông lên, hoàn thành trọn 

vẹn nhiệm vụ thiêng liêng là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí 

Tôn Đức Thắng đã triệu tập Hội nghị bất thường Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, đồng chí đã nêu bật ý nghĩa và nguyên 

nhân thắng lợi, mà một trong những nguyên nhân quan trọng đó là "thắng lợi của sức 

mạnh đoàn kết vô địch của nhân dân hai miền Bắc - Nam của truyền thống yêu nước 

nồng nàn và tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam ta". 

Với cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đã giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Tại buổi lễ mừng chiến thắng 

được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh (5-1975), trong Diễn văn chào mừng, đồng 

chí Tôn Đức Thắng đã nêu rõ ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của nhân dân ta là 

"kết quả của cuộc chiến đấu suốt 30 năm qua của đồng bào và chiến sĩ cả nước ta. Đó 

là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, thắng lợi 

của sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, của tinh thần "Không có gì quý 

hơn độc lập tự do", thắng lợi của truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên 

cường, bất khuất trong bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc". Đồng chí đã kêu gọi các 



đoàn thể, tôn giáo và toàn dân hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, hăng hái chiến đấu và 

sản xuất để tiến công vào thời kỳ mới. Năm 1976, đồng chí Tôn Đức Thắng lại được 

bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng trên 60 năm của đồng chí Tôn Đức Thắng, 

thì 30 năm đồng chí giữ cương vị lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất (1946-1977). 

Đồng chí đã phấn đấu không mệt mỏi, cống hiến toàn bộ sức lực, trí tuệ của mình vào 

sự nghiệp đoàn kết toàn dân. Đồng chí là một tấm gương sáng mẫu mực về đạo đức 

cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, yêu thương đồng chí, quý 

trọng đồng bào. Đảng ta khẳng định: "Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí 

là một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tuỵ; về tinh thần anh dũng, bất 

khuất; về đức tính khiêm tốn, giản dị. Toàn thể đồng chí và đồng bào chúng ta rất tự 

hào về sự nghiệp và đạo đức cách mạng của đồng chí"13. 

Đồng chí Tôn Đức Thắng không chỉ là một nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản 

tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, mà còn là một chiến sĩ cộng sản quốc tế, suốt đời 

phấn đấu cho sự củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị, chiến đấu theo tinh 

thần quốc tế xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, đồng chí đã nhận được nhiều Huân 

chương cao quý của các nước anh em và các tổ chức quốc tế như Giải thưởng 

Lênin (12-1955) của Uỷ ban giải thưởng Hoà bình quốc tế Lênin của Liên Xô 

tặng; Huân chương Lênin (11-1967) của Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô 

tặng... Đây không chỉ là vinh dự dành riêng cho đồng chí Tôn Đức Thắng, mà còn là 

vinh dự chung của nhân dân Việt Nam. 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: "Đồng chí 

Tôn Đức Thắng là một nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản kiên cường mẫu mực, 

người lãnh đạo kính mến của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc nước ta, 

người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ hết sức 

trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng chí đã cống hiến cả 

đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đồng chí đã suốt đời phấn đấu cho sự phát triển 

tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị anh em giữa nhân dân ta với nhân dân Liên 

Xô, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác và phát triển tình hữu nghị với 

các dân tộc trên thế giới vì lợi ích của sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 

chủ nghĩa xã hội". 
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