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ÑOÀNG CHÍ TOÅNG BÍ THÖ LEÂ DUAÅN
QUA CAÙC TÖ LIEÄU, HIEÄN VAÄT TAÏI BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Nguyễn Hoài Nam*

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, với vai trò đứng đầu hệ thống bảo tàng Việt Nam đã vinh 
dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao trọng trách gìn giữ, phát huy hơn 200.000 hiện 
vật, tài liệu gồm nhiều sưu tập, hiện vật quý, nhiều bảo vật quốc gia gắn liền với tiến trình 
phát triển của lịch sử dân tộc, với công cuộc, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách 
mạng, các Anh hùng và nhiều tập thể xuất sắc qua các thời kỳ. Trong số đó, có một sưu tập 
tài liệu, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn, là đảng 
viên thuộc lớp đầu tiên của Đảng, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của 
cách mạng Việt Nam.

79 tuổi đời, 56 tuổi Đảng, gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục ở cả ba miền Bắc, 
Trung, Nam, đồng chí Lê Duẩn được Đảng, nhân dân tin cậy, giao phó nhiều trọng trách: 
Năm 1931, là Uỷ viên Ban Tuyên huấn Xứ uỷ Bắc kỳ; năm 1937, là Bí thư Xứ uỷ Trung 
kỳ; năm 1939, là Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng; từ năm 1946 đến năm 1954, là Bí 
thư Xứ uỷ Nam bộ, rồi Bí thư Trung ương Cục miền Nam; năm 1951, là uỷ viên Bộ Chính 
trị; từ năm 1960 đến khi qua đời (tháng 7/1986), là Bí thư thứ Nhất, Tổng Bí thư Ban chấp 
hành Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân, đưa đất nước tiến 
lên Chủ nghĩa Xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với tiến trình 
cách mạng nước ta, từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ 20.

Hơn 50 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, viên chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã dày 
công nghiên cứu, sưu tầm, khai thác, tập hợp và lưu giữ được một số lượng tuy không nhiều 
(hơn 200) hiện vật, tư liệu và hình ảnh về Đồng chí Lê Duẩn nhưng lại là những tài liệu có 
ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tái hiện một giai đoạn hào hùng, bước ngoặt của 
lịch sử Đảng, dân tộc cũng như cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của 
đồng chí Lê Duẩn.

* Thư ký Hội đồng khoa học, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

98

Nhân kỷ niệm lần thứ 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017), 
chúng tôi xin được giới thiệu sưu tập hiện vật, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí 
thư như sau:

1. Hiện vật, kỷ vật của đồng chí Lê Duẩn
Hiện Bảo tàng Lịch sử Quốc 

gia đang bảo quản cẩn trọng một số 
hiện vật gắn quá trình hoạt động của 
Tổng Bí thư Lê Duẩn, đặc biệt trong 
đó phải kể đến là Bản thảo Điếu văn 
(Bản thảo sửa lần thứ nhất) của 
BCH Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản 
Việt Nam) truy điệu Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, viết trong đêm 6/9/1969, 
xin ý kiến Bộ Chính trị sáng ngày 
7/9/1969 do đồng chí Đông Ngạc 
- nguyên Phó Văn phòng Trung 
ương Đảng, nguyên thư ký của 
đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn bàn 
giao cho Bảo tàng Cách mạng Việt 
Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia) vào tháng 9/2003. Theo đồng 
chí Đông Ngạc, một trong những 
người được Tổng bí thư Lê Duẩn 
tin tưởng giao chấp bút bản thảo 
Điếu văn truy điệu Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thì đây là bản thảo được sửa 
lần thứ nhất, được chuẩn bị theo sự 
hướng dẫn, giao nhiệm vụ của Tổng 
Bí thư Lê Duẩn: “Về cuộc đời và sự 
nghiệp của Bác Hồ đã ăn sâu vào 
trí nhớ của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế điếu văn vĩnh biệt Người không nên viết theo 
công thức. Phải làm sao thông qua điếu văn nêu bật được những tư tưởng lớn của Người 
để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thấu suốt hơn nữa, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, 
quyết biến sự nghiệp của Người thành hiện thực. Các chú chú ý đến văn phong, lời lẽ phải 
trang trọng, sâu sắc, cô đọng; văn chương phải có hồn và đi vào lòng người”.

Bản thảo Điếu văn truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh của 
BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trình xin ý 

kiến Bộ chính trị sáng ngày 7/9/1969
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Bản thảo điếu văn gồm 04 trang được đánh máy chữ trên khổ giấy A4, nền màu vàng 
ngà, chữ màu đen. Góc trên bên phải có chữ “Điếu văn”, góc trên bên trái có chữ “Dự thảo của 
anh Lành”, cùng bút tích sửa chữa bằng bút máy của anh Lành (đồng chí Tố Hữu - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương). 
Theo đồng chí Đông Ngạc thì đây là bản thảo lần thứ nhất do Văn phòng bí thư thứ nhất 
chấp bút trong đêm 6/9/1969, theo sự hướng dẫn của đồng chí Lê Duẩn và được Bộ Chính 
trị họp, góp ý, nhất trí thông qua vào sáng ngày 7/9/1969 để hoàn thiện thành bản chính thức 
và được Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969. 

Một hiệt vật - kỷ vật 
đặc biệt quý thể hiện tình 
hữu nghị, đoàn kết, gắn bó 
keo sơn, bền chặt, liên minh 
chiến đấu Việt - Lào, đó là 
khẩu súng AR15, tặng phẩm 
do Chủ tịch Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào Khamtai 
Siphandon tặng đồng chí 
Lê Duẩn khi đoàn đại biểu 
Đảng ta đến thăm Bộ chỉ huy 
tối cao quân đội giải phóng 
nhân dân Lào vào ngày 3/11/1973 mà Bảo tàng đã được tiếp nhận từ đồng chí Nguyễn Minh 
Đặng, cán bộ Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao ngày 19/11/1973. Về sự kiện này, báo Nhân dân số 
7133-7134 có viết: “Nhận lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, đoàn Đại 
biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do đồng chí 
Lê Duẩn, Bí Thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu, sang thăm vùng giải 
phóng Lào từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 11 năm 1973”...

Trong những ngày ở thăm đất nước Lào, Đoàn Đại biểu Đảng và Chính phủ ta do đồng 
chí Lê Duẩn dẫn đầu đã có những cuộc gặp mặt với các vị lãnh đạo Mặt trận Lào yêu nước, 
các vị trong liên minh lực lượng trung lập yêu nước Lào, Bộ Chỉ huy tối cao, Quân đội giải 
phóng nhân dân Lào…

Ngày 03/11/1973, đồng chí Lê Duẩn đã đến thăm Bộ Chỉ huy tối cao Quân đội giải 
phóng nhân dân Lào. Cùng đi với đồng chí Lê Duẩn có Phó Chủ tịch Kaysone Phomvihane, 
ông Khamtai Siphandon, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, 
đại diện Bộ Chỉ huy tối cao Quân đội Giải phóng Nhân dân Lào và các vị phụ trách các cơ 
quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân đội 
giải phóng nhân dân Lào đã hết sức nồng nhiệt tiếp đón đồng chí Lê Duẩn và các đồng chí. 
Đồng chí Lê Duẩn đã tặng Bộ Chỉ huy tối cao quân đội giải phóng nhân dân Lào bức khắc 

Khẩu súng AR15 do Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
Khamtai Siphandon tặng đồng chí Lê Duẩn ngày 3/11/1973
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nổi trên mảnh xác chiếc máy bay F111 A của đế quốc Mỹ bị dân quân xã Tiền Châu, huyện 
Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú bắn rơi ngày 17 tháng 10 năm 1972. Đó là chiếc máy bay thứ 
4.000 của giặc Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc.

Thay mặt các lực lượng vũ trang nhân dân Lào, ông Khamtai Siphandon trao tặng đồng 
chí Lê Duẩn khẩu súng AR15 của Mỹ do quân và dân Lào thu được trong chiến dịch Cù Kiệt 
trừng trị quân Mỹ và tay sai lấn chiếm cánh đồng Chum trong mùa khô năm 1969-1970... 

Một nhóm hiện vật quý, có ý nghĩa và giá trị cao đó là những bản diễn văn, bài phát 
biểu của Tổng Bí Thư Lê Duẩn tại các Đại hội của Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội, như: 

- Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, ngày 31/3/1982, Bảo tàng đã 
được nhận bàn giao từ đồng chí Nguyễn 
Ngọc Tám, Phụ trách bộ phận văn thư Văn 
phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam ngày 06 tháng 10 năm 1982; 

- Bài phát biểu của đồng chí Lê 
Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tháng 
11/1981. Bài phát biểu gồm 13 trang đánh 
máy, trang đầu có đóng dấu đỏ của Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh; 

- Bài nói của đồng chí Lê Duẩn, Tổng 
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Công đoàn 
toàn quốc lần thứ IV, năm 1978…

2. Tư liệu ảnh, sách về Đồng chí Lê Duẩn 
Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang lưu giữ số lượng khá lớn và phong phú 

các tư liệu ảnh, sách về đồng chí Lê Duẩn với trên 100 ảnh và 92 đầu sách.
- Trong số hơn 100 tư liệu hình ảnh về Đồng chí Lê Duẩn có trên 50 ảnh có phim gốc 

và phiếu ảnh tương ứng, gắn với tiến trình thời gian trong cuộc đời và sự nghiệp của Tổng 
Bí thư. Đây là một trong những nhóm tư liệu ảnh quý hiếm trong sưu tập ảnh tư liệu về các 
nhân vật lịch sử, các sự kiện cách mạng đang lưu giữ trong kho tư liệu của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia được đánh giá cao về chất lượng hình ảnh và giá trị thông tin tin cậy. Các bức 
ảnh này đều được cán bộ làm công tác tư liệu xác minh, thẩm định và bổ sung chú thích cụ 

Bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, tháng 11/1981
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thể cùng với nguồn xác minh. Trong đó có một số ảnh đặc biệt quý như: Ảnh chụp Đồng 
chí Lê Duẩn tại quê nhà Quảng Trị năm 1928, lúc này đồng chí đã tham gia Tân Việt Cách 
mạng Đảng; Đồng chí Lê Duẩn dự Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 4 tại Việt Bắc, ngày 
20/5/1948; Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam bộ dự Hội nghị cán bộ Khu ủy khu 9 lần 
thứ 3, ngày 24/1/1949…

- Trong số 92 tư liệu sách và bài trích đã được Bảo tàng lựa chọn, sắp xếp, xây dựng 
thư mục thì những cuốn sách khổ nhỏ có giá trị khá đặc biệt. Loại hình sách khổ nhỏ với 
76 đầu sách, là các tác phẩm của đồng chí Lê Duẩn. Nội dung của các tài liệu sách này là 
các bài nói, bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Duẩn tại các cuộc họp của Đảng và Nhà 
nước, các buổi giảng dạy, giao lưu … trong khoảng thời gian 30 năm (1955-1984). Phần 
lớn các cuốn sách náy đều được chính đồng chí Lê Duẩn chỉ đạo biên tập, chỉnh sửa trước 
khi xuất bản. Những cuốn sách này bên cạnh giá trị thông tin về sự kiện lịch sử, do tính thời 
sự của chúng (tại thời điểm xuất bản) thì xét về mặt giá trị bản in, đây là các tư liệu sách có 
số lượng bản in hiếm, hạn chế, đa số dạng sổ tay…không được hoặc ít tái bản. Ví dụ như 
cuốn Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng với 19 trang, được Nhà xuất bản Sự thật in, 
phát hành năm 1958...

3. Việc trưng bày, phát huy giá trị sưu tập
Những tư liệu, hiện vật về đồng chí Lê Duẩn kể trên tuy không nhiều so với vai trò, 

vị trí, sự cống hiến vô cùng lớn lao của một lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất, Tổng Bí thư của Đảng. 
Nhưng đây là kết quả hơn 50 năm nghiên cứu, sưu tầm, khai thác và tập hợp của các thế hệ 

Đồng chí Lê Duẩn chỉ đạo Hội nghị cán bộ Khu ủy khu 9 
lần thứ 3, ngày 24/1/1949

Sách Cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, Nxb. Sự thật, năm 1958



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

102

cán bộ, viên chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bên cạnh việc sưu tầm và lưu giữ cẩn trọng 
những tư liệu, hiện vật trên thì thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã trưng bày và 
phát huy tốt nhất giá trị của chúng. Những tư liệu, hiện vật về đồng chí Lê Duẩn có vị trí vô 
cùng quan trọng, không thể thay thế trong trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về lịch 
sử Đảng, lịch sử dân tộc giai đoạn cận hiện đại, đặc biệt là phần trưng bày về công cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, 
với những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc trong 
thế kỷ 20. Đồng thời, những tư liệu hiện vật này đã và đang góp phần quan trọng, thiết thực 
trong việc giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị 
tư tưởng, đạo đức lối sống cho nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên 
và thế hệ trẻ.

Những tài liệu, hiện vật này cũng là nguồn tư liệu, nội dung quan trọng cho nhiều cơ 
quan, tổ chức, nhà nghiên cứu khai thác, sử dụng trong các trưng bày, triển lãm, các công 
trình nghiên cứu, sách xuất bản về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc thời kỳ cận hiện đại, đặc 
biệt là về cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Thay lời kết
Mặc dù đã nhận thức rõ tầm quan trọng, đã hết sức cố gắng nhưng với những tài liệu, 

hiện vật hiện có về đồng chí Lê Duẩn mà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã sưu tầm và đang lưu 
giữ chưa thể phản ánh đầy đủ cũng như chưa tương xứng với vai trò, vị trí quan trọng, tầm 
vóc lớn lao của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự trưởng thành, phát triển của Đảng, với 

Lễ kỳ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017) tại Quảng Trị
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sự nghiệp cách mạng và lịch sử dân tộc. Vì vậy, thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia rất 
mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan hữu quan ở Trung ương, 
địa phương, các nhà nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân để Bảo tàng có thêm điều kiện, cơ 
sở nghiên cứu, bổ sung tư liệu, làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, vai trò 
và những cống hiến to lớn cho lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc của đồng chí Lê Duẩn, cũng như 
phát huy tốt nhất giá trị những di sản về Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, góp phần đẩy mạnh công 
tác giáo dục truyền thống yêu nước và học tập tấm gương của đồng chí cho các thế hệ người 
Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ để tăng thêm bản lĩnh, nghị lực thực hiện thắng lợi công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh. 

COMRADE GENERAL SECRETARY LÊ DUẨN THROUGH DOCUMENTS 
AND EXHIBITS AT THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Nguyễn Hoài Nam

General Secretary Lê Duẩn (1907-1986) was a Party member of the first 
revolutionary generation, one of the great students of the great leader Hồ Chí Minh.

Over the past 50 years, the Vietnam National Museum of History has 
researched, collected and preserved more than 200 artifacts and images of Party 
General Secretary Lê Duẩn, among these many precious artifacts and materials 
like the first draft of the funeral oration of the Central Committee of the Vietnam 
Labour Party (now the Communist Party of Vietnam) commemorating President Hồ 
Chí Minh, written in the night of September 6, 1969; the rifle AR15 was offered to 
General Secretary Lê Duẩn by the President of Laos People Revolutionary Party in 
1973; and more than 100 photographs and 92 book titles.

The above collection on the one hand has certain historical value, on the other 
hand it does not fully reflect the position, role and stature of General Secretary 
Lê Duẩn. Therefore, the Vietnam National Museum of History looks forward to 
the attention, supports and coordination of agencies and individuals to make the 
collection more and more diversified and plentiful.


