DI TÍCH TRƯỜNG ĐẢNG NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở LÀNG LUÔNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
TS. Bùi Thị Ngọc Trang(*)
Sinh thời Lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn rất coi trọng việc đào tạo, rèn luyện
cán bộ, Người nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Ngay từ thời kỳ hoạt
động bí mật xây dựng phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, Người đã đặc
biệt coi trọng việc đào tạo cán bộ.
Hội nghị TW 8 họp vào tháng 5/1941 tại Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng do
Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã chỉ rõ: “Việc đào tạo cán bộ nay đã trở thành một công
tác gấp rút, không thể bỏ qua một giờ, một phút. Tất cả các cấp chỉ huy của Đảng
phải đặc biệt chú ý công tác này”. Ngay từ lúc đó, Người đã chỉ đạo mở lớp huấn
luyện cán bộ, đảng viên.
Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, An toàn khu Định Hóa với
địa thế “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” đã trở thành trung tâm “Thủ đô kháng
chiến”. Cuối năm 1946 đầu năm 1947 tại An toàn khu Định Hóa, công tác huấn
luyện cán bộ được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, vì vậy các
cơ quan Trung ương đã xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng, các trường, lớp bồi
dưỡng cán bộ.
Tại Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ 2 vào tháng 4/1947 tại An toàn
khu Định Hóa, Trung ương Đảng đã xác định: “Mặc dầu bận rộn kháng chiến
cũng không được ngừng việc huấn luyện vì càng kháng chiến lâu dài càng cần
nhiều cán bộ mới và nâng cao trình độ cán bộ cũ”. Những lớp học lúc bấy giờ
được mang các tên: khóa Nguyễn Ái Quốc (1946), khóa Trần Phú (1948).
Vào đầu năm 1949, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trở thành trường huấn
luyện cán bộ thường xuyên của Trung ương Đảng, đánh dấu bước phát triển mới
mang tính bước ngoặt trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của Đảng. Xây
dựng được nền tảng phong trào huấn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên.
Địa điểm đầu tiên của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc được đặt tại Làng
Luông (xã Bình Thành, huyện Định Hóa). Tổng Bí thư Trường Chinh lãnh đạo
công tác tuyên huấn, đồng thời phụ trách Trường Nguyễn Ái Quốc. Nhiều cán bộ
cấp cao của Đảng đã tham gia công tác giảng dạy: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng
(*)

Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
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Bí thư Trường Chinh, Trưởng Ban Đảng vụ Lê Đức Thọ; Bí thư Tổng bộ Việt
Minh Hoàng Quốc Việt, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; Phó Thủ
tướng Phạm Văn Đồng, Quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức
Thắng…
Khóa I được mở từ tháng 02 và kết thúc vào tháng 04-1949, với 40 học viên
chủ yếu là cán bộ, đảng viên cốt cán của các cơ quan Trung ương, các tỉnh trong
Chiến khu Việt Bắc.
Khóa II mở vào tháng 9- 1949 với 175 học viên từ nhiều liên khu kháng
chiến. Vinh dự lớn cho khóa học là ngay buổi đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
đến thăm Trường. Trong cuốn sổ vàng, Người đã viết: “Học để: Làm việc, Làm
người, Làm cán bộ, Học để phụng sự Đoàn thể, Phụng sự giai cấp và nhân dân,
Phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải: cần, kiệm,
liêm, chính, chí công, vô tư”. Những lời Bác ghi trong sổ vàng Nhà trường là di
huấn vô giá và ngày Bác đến thăm trường lần đầu tiên trở thành ngày truyền thống
của Trường Đảng mang tên Người.
Ngày 21/4/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm trường, Người giáo dục
tinh thần cần, kiệm, liêm, chính một cách thiết thực, yêu cầu học viên phải thực
hiện điều đó ngay trong trường học.
Do phải đối phó với các cuộc bao vây của thực dân Pháp, cũng như các cơ
quan Trung ương của Đảng, Chính phủ, Quân đội thường xuyên phải di chuyển.
Tháng 8-1950, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở Làng Luông chuyển lên xóm
Vinh Quang (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) sau đó phải chuyển địa điểm nhiều lần
ở các huyện: Sơn Dương (Tuyên Quang); Đan Phượng (Hà Đông). Trước khi
chuyển về Hà Nội, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã đào tạo, bồi dưỡng được
5.750 cán bộ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Địa điểm Di tích trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở Làng Luông, xã Bình
Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ghi dấu sự ra đời của một trường Đảng
anh hùng trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Với lịch sử 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển, trường Đảng Nguyễn
Ái Quốc với nhiều tên gọi khác nhau trong mỗi giai đoạn lịch sử phát triển và hiện
nay mang tên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành
tựu trong công tác đào tạo cán bộ, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng
cao quý.
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“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là công
việc gốc của Đảng” – đây là quan điểm thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, của Đảng ta về việc đào tạo cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, là một nhân tố quyết định thắng lợi của cách
mạng Việt Nam.
Nằm trong khuôn khổ học tập và thực tế, Học viện Cán bộ cùng với Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Thành phố đã tổ chức
đưa cho viên chức và học viên các lớp Cao cấp Lý luận Chính trị về thăm di tích
và tổ chức nhiều hoạt động xã hội tại địa bàn Định Hóa. Với sự đóng góp của các
cán bộ, viên chức và học viên là cán bộ của Thành phố Hồ Chí Minh, một tuyến
đường vào khu di tích sẽ được khởi công xây dựng nhân dịp kỷ niệm 70 năm
thành lập Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc –Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí
Minh.
Một số hình ảnh
Giảng viên và học viên Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K68B29
dâng hoa tưởng niệm tại Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc
tại Làng Luông – Định Hóa – Thái Nguyên (tháng 10/2018)
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Cán bộ, giảng viên và viên chức Học viện Cán bộ
đến thăm di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc
tại Làng Luông – Định Hóa – Thái Nguyên (tháng 02/2019)
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