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Giới thiệu cuốn sách: "CHUYỆN KỂ VỀ TRẦN PHÚ" 

Nhân kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 

– 03/02/2023), thư viện xin giới thiệu với các em cuốn sách Chuyện kể về Trần 

Phú. Cuốn sách viết về cuộc đời sự nghiệp của bác Trần Phú, người tổng bí thư 

đầu tiên của Đảng ta. Cuốn sách dày 108 trang, do nhà xuất bản Kim Đồng ấn 

hành năm 2000. Với khổ sách 13 x 19cm.  

 



Hai tác giả Lê Quốc Sử và Phạm Đức Dương đã mang đến cho chúng ta bức 

chân dung sống động, chân thực và gần gũi về bác Trần Phú từ ngày cậu bé Phú 

cất tiếng khóc chào đời đến ngày bác Trần Phú hi sinh. Bác Trần Phú, Tổng bí 

thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ chí Minh, người 

cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc ta. Suốt đời 

chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con 

người.  

 

    Trần Phú (bí danh Lý Quý), sinh ngày 01 tháng 5 năm 1904 tại thôn An Thổ, 

xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ và thân mẫu của bác Trần 

Phú là ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát Mồ côi cha khi mới hơn 4 tuổi, 

cậu bé Trần Phú sớm có ý thức tự lập, vượt khó để vươn lên trong học tập theo 

tấm gương của cha mẹ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Phú đã 

dồn hết tâm trí cho học tập, tham gia “ Hội Tu Tiến” để giúp đỡ ban bè cùng chí 

hướng và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Sau khi đỗ đầu kì thi thành chung ở Huế 

vào năm 1922, Trần Phú được bổ nhiệm làm giáo viên trường Cao Xuân Dục tại 

Vinh. Trong những năm làm giáo viên ở Vinh, Trần Phú nổi tiếng là một giáo 

viên dạy giỏi, yêu trò, đoàn kết các đồng nghiệp, khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh 

thần yêu nước, yêu quê hương lòng căm thù giặc sâu sắc. Bác Trần Phú đã tiếp 

nhận những tư tưởng yêu nước cách mạng của Nguyễn Ái Quốc qua sách báo 

truyền vào Việt Nam lúc đó. Tại Vinh, Bác Trần Phú đã tham gia sáng lập hội 

Phục Việt, lãnh đạo phong trào làm đơn lấy chữ kí đòi Pháp trả lại tự do cho cụ 

Phan Bội Châu, tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh, mở các lớp dạy quốc ngữ 

cho quần chúng lao động. Bước ngoặt là khi bác Trần Phú được cử sang Quảng 

Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tại đây Trần phú đã 

gặp Nguyễn Ái Quốc, dự lớp huấn luyện chính trị do Người giảng dạy. Trần Phú 

được Nguyễn Ái Quốc tin cậy, kết nạp vào Cộng sản Đoàn, được cử sang học tại 

Trường đại học Phương Đông ở Mátxcơva. Chính những năm học tập nghiên cứu 

lí luận Mác – Lênin, tham gia hoạt động thực tiễn, trao đổi với các đồng nghiệp 

của các Đảng anh em về những vấn đề dân tôc và thuộc địa, Trần Phú đã có bước 

trưởng thành lớn đủ sức gánh vác những nhiệm vụ do Đảng phân công.  



 



   Tháng 4 – 1930, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 

cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của Đảng. Tháng 7 năm 

1930, Trần Phú được bổ sung vào ban chấp hành Trung ương lâm thời. Bác Trần 

Phú đã khẩn trương xúc tiến việc tổ chức các cuộc trao đổi với các đồng chí lãnh 

đạo trên các lĩnh vực, các vùng và nghiên cứu khảo sát thực tế tại Hà Nội, Nam 

Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình để hoàn thành bản luận cương chính trị. 

Luận cương chính trị do bác Trần Phú dự thảo và được Hội nghị Ban chấp hành 

Trung ương tháng 10-1930 thông qua là văn kiện quan trọng của Đảng, đã vận 

dụng những nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, 

những luận điểm cơ bản trình bày trong chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt 

do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng.  

   Với công lao và đóng góp to lớn đó bác Trần Phú đã được Hội nghị Ban chấp 

hành Trung ương tháng 10- 1930 bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Trên 

cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, bác Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong 

việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bác Trần Phú là người cộng 

sản mẫu mực, nêu tấm gương kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. Bác bị địch bắt 

ở Sài Gòn ngày 18- 4- 1931. Thực dân Pháp đã không từ một thủ đoạn dã man, 

xảo quyệt nào hòng khuất phục bác Trần Phú. Bác Trần Phú cùng với các đồng 

chí khác tổ chức nhiều cuộc đấu tranh vạch mặt chế độ lao tù dã man, vô nhân 

đạo của kẻ thù, tổ chức những buổi huấn luyện chính trị ngay trong nhà tù của đế 

quốc Pháp. Sự tra tấn dã man và đày ải của kẻ thù đã cướp đi Tổng Bí thư Trần 

Phú vào ngày 6-9-1931. Trước lúc hi sinh, bác Trần Phú đã nhắn gửi đồng chí, 

đồng bào lời nói bất hủ: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu.”  

    Bác Trần Phú của chúng ta, cả cuộc đời đi tìm chân lí, tìm con đường đi đúng 

đắn cho con thuyền giải phóng dân tộc, sớm được giác ngộ cách mạng, bác giành 

hết tâm sức công việc, cho lí tưởng. Các bạn hãy đến thư viện trường tìm đọc 

cuốn “ chuyện kể về Trần Phú” để hiểu hơn nữa về những việc bác Trần Phú đã 

làm cũng như những đóng góp, hi sinh của bác đối với Đảng và nhân dân Việt 

Nam nhé. 

Trường THCS Thanh Xuân 

 

 


