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BE CIJNG 
k5' nim 130 nãm ngày sinh ci Büi Bing Boàn, 
Thu'ô'ng trrc Quc hi (19/9/1889 - 19/9/2019) 

eo Hu'áng dan s 5 -HD/BTGTU, ngày 2J/8/20]9 
cza Ban Tuyên giáo Tinh iy) 

I. TOM TAT TIEU siY - QUA TR!NH HOT BONG CUA CU B1JI 

BANG BOAN 

Ci Büi Btng Boàn sinh ngày 19/9/1889 trong mt gia dInh nhà Nho ti lang 
Lien Bat, huyn U'ng Hôa, tinh Ha Dông (nay thuc thành ph Ha Ni) - lang qué 
Co truyn th,ng van hin, vol nliüng danh nhân khoa bang duqc ghi trong .sir sách. 
Ong ni la Tien si Bui Tuan, ham Thai tu Thieu bao, tung Ia giarn khao cac ky thi 
Huang, gii chüc Ta Tham tn B Binh kiêm Tng dc tinh Bc Ninh. Cha là Büi 

Tap tüng gi chirc Tun phi tinh Hung Hóa (met tinh cü du'ói thOi Pháp thuOc). 
Do cha mc du mt sOm, ngay tt'r nhO, Büi Btng Doàn dtrçic ngui chñ di.rqng là 
Duong Lam (trc c1I Thiu báo Van DInh, h'ic do lam Tham tn Nha Kinh luçic Bc 
KS') dua v nuôi duOiig và dy hçc chct Han. 

Nàm BInh Ng9 (1906), du0i triu vua Thành Thai, ti Klhoa thi Huong tru0'ng 
Ha Nam, Büi B&ng Doàn d Cir nhân. Ciing näm y, phong trào Tây h9c r len, 
Büi Bang Doàn tir khai them 3 tui d duçic tuyn sinh vao TruOng Hau  B - 
tru6ng chuyên dty và hpc bng ting Pháp. 

Nãm 1911, Büi Bng Doàn tt nghip ThrOng Hati  B (Ha Ni), duqc b lam 
Tn huyn, sau do lam Tn phü Xuân TruOng (tinh Nam Djnh), An sat tinh Bc 

,• , , - S Ninh; Tuan phu cac trnh Cao Bang, Nrnh Brnh. Nam 1933, Ci du'çic nha Nguyen 
tuyên triu vo Triu dInh Hu lam vic và duçic giü chüc Thung thu Ngr Tin, 
Van phong Nam Triu (1934), ri lam Thung thu B Hlnh (B Tu pháp); sung 
Co mat vin Di thn, ham Chánh nhj ph.m và duqc thang Hip tá Dai  h9c sT ham 
Thng nht phm. Sau do It lâu duqc phong ham Chánh phm. 

Näm 1944, Büi B.ng Doàn du'ç'c nhà vua ban t.ng ham Thai tO Thiu bào và 
tham gia Vin Ca mat  cüa Triu dInh Hu. 

Tháng 3/1945, Nhat dâo chinh Pháp, vua Bão Di xung chiu thành 1p 
ChInh phñ, Trn Trong Kim ducc du'a len lam Thñ tuOng ChInh phü. Thung thu 
B HInh Büi Bang Doàn dA tO chi tham gia chIrih phü bii nhIn, cáo quan v sng 
0 Ha Bong, nhung ChInh phU Nam Tniu dã m0i 0 1i và giao giti chOc Chánh nh.t 
Tôa Thuçrng thrn 0 Ha Ni. 
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Sau Cách mang  Tháng Tarn thành công, ngày 17/11/1945, Chñ tjch H ChI 
Minh rnèi ci Büi B.ng Doan tharn gia Ban C vn Chü tjch nuó'c, thành viên Uy 
ban Nghiên cü'u k hoach kMn thi& d.t nu'oc. Theo Sc 1nh s 80/SL, ngày 
31(12/1945, Cii dugc cü lam Tri.xóng ban Thanh tra dc bit eüa ChInh phü Vit 
Narn Dan chü Cong  hôa. 

Ngày 31/12/1945, Uy ban Nghiên ciru k hoch kin thit dugc thành ltp, 

grn 40 nhan sT, trI thi.'rc, các b truô'ng va thir tru'óng, trong do cii Büi Bang Doài 
là thành viên. 

Trong cuic Tong Tuyên c11 ngày 06/01/1946, Cii trüng cir di biêu Quoc hi 
khóa I ciia tinh Ha Bong (cu), rM thrçic bu lam TJy viên chInh thirc Ban ThuOiig 
true Quc hôi. 

• Tai kS' hçp thr 2 cüa Quéchi (28/10/1946 - 09/11/1946), Ci duqc b.0 lam 
TruGng ban Thuong trçrc Quoc h91. 

Ngày 3 1/12/1946, ChInh phü ra Sc 1nh s 5/SL thành 1p T:Jy ban Tan cu va 
Di cu Trung uGng, Uy ban tan cu cüa các tinh, phü, huyn. Ngày 22/01/1947, Chü 
tjch Chinh phü k Sc 1nh s 8/SL cir các thành viên Uy ban Tan cu và Di cu, 
g&n 11 thành viên, cv Büi Bng Doàn dupe cir giti chirc Chü tjch Uy ban. 

• Nàrn 1947 - 1948, ci Büi Bng Doàn hoat dng & chin ithu Vit Bäc. Tháng 
8/1948, vi b bnh nng, Chu tch Ho Chi Minh ra lçnh dim Ci ye Lien khu 3 chua 
trj. Ngày 13/4/1955, Ci qua diii tai  HàNi, huo'ng thç 66 tui. Do nhUng cong lao, 
cng hin to lou. di vói dan tc, cii Bii Bang Doàn dã duçic Chü tjch ntró'c Vit 
Narn Dan chü Cong  hOa tng thixOng Huân chuong Dc 1p hang Nht, Huân 
chuong Kháng chin chng Pháp hang Nht. 

II. CONG LAO VA CONG HIEN TO LN CUA CU  BUI BANG BOAN 
BOI VOI SU NGHIP CAd MNG CUA BANG vA DAT ruOC 

1. Cii Büi BIng Doàn - Mt tIn gu'o'ng v thanh hem, chInh trii'c, mn 
can, mt lông di theo cách mng 

1.1. Trixàc Cách mng Tháng Tarn, lam quan a triu dai  phong kin, eii Bài 
Bang Doànni ting là vj quan thanh hem, chInh trirc, thucing dan 

- Khi lam Tn ph Xuãn TruOng (tinh Nam Djnh), cii Bài Bng Doàn dã d 
xut và t chc thirc hin vic dp dê Bach  Long ngan nuóc rn.n - mt cong trinh 
trj thüy 1&n, có nghTa vô cüng quan trQng v dan sinh và kinh t nông nghip cho 
nhân dan dja phuong. NhO con dê Bach  Long ma cã mOt  vüng dt dai rng IOn, phi 
nhiêu dupe tao  ip, nhüiig nguai nOng dan trng lña, trng dâu 0 dja phuong dn 

A A F A F 9 A A dan co cuoc song on dnh. Ghi nho cong due cua Ci, nhan dan da phuong da lam 
l t sng vj phui mu chi dan tré tui ngay noi nhn chirc. 
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- Khi dang lam Tn phü Nghia Hung, nh?i tinh thông Pháp van, cii Büi B.ng 
Doàn duçic mi len Ha Ni lam thông ngôn cho phiên tôa dui hIhh xcr vçi an ci,i 
Phan Bi Châu. Vói tInh each cuong trçrc, bênh vrc lë phãi, ci Büi Bang Doàn dâ 
phiên djch no rang, trung thirc nhüng li nói, l lê danh thép cUa ci Phan Bi Châu 

A , . , A S S de roi sau do toa an khong khep duc cii Phan vao an chung than ma giam xuong 
hInh thirc "an trI d'Hu&". 

- Närn 1925, truâc vic báo chI phãn ánh cânh phu diên & Nam KS'  bj bóc lt 
dã man, ChInh phU Nam Triu dä cir Büi Bang Doàn vào thanh tra các dn din 
cao su cüa Pháp tai  Nam K5'. Là ngu&i cong rninh, hem khit, rnn can và tác 
phong lam wee c.n tiong, khoa hoc, Cu Büi Bang Doan dã tiên hanh diêu tia tiixc 
tiep, thau dao ti 45 don v  don then cao su thuçc cac trnh: Bien Hoa, Ba Ria, Thu 
Du Met, TâyNinh, Chçi Lan và Gia Djnh. NOi  dung diu tra tp trung chü yu 
vao vice to chixc san xuat, six ding lao d9ng, that la nguoi lao d9ng o cac tinh Bac 

S S S S S • A • A • A Ky vao va drn song ngucn lao dçng thong qua tien krong, dieu kiçn an o, srnh hott, 
s gi& lao dng trong ngày, s tin lài cüa chü dn din... Kt thüc cuc diu tra, 
Ci da vit báo cáo, kin nghj dày 100 trang bang ting Pháp nCu trung thrc, khách 
quan, cong minh và d.y dü nhIing diu vô l trong chInh sách di v&i phu dn 
din. Nh& do, dã duqe nhà ducng ciic lüc by gi& ch.p nh.n giâm thiu nhing ch 
dQ ha 1dic di v&i cong nhân dn din cao su th&i do. 

- Khi lam An sat tinh Bc Ninh, Cii duçic m&i tham dv phiên tOa d hInh xét 
xr dng chI Nguyn Van Cr, Tng BI thu Dâng Cong san Dông Dixong. Khi nghj 
an thirc dan Pháp dã djnh an tcr, thung do khârn phiic tinh thAn each ming ciia 
dng chi Nguyn VAn Cir, nên Cii dä tim mci cách d giarn tii tir hInh xung kh 
sal dày di Con Dão. 

- NAm 1933, cij Büi BAng Doàn dugc b thim lam TuAn phü Ninh BInh, 
sau d, khi Pham QuS'nh  t chirc lai  ni các, Ciii disçic b nhirn lam Thi.rcng thu 
Bô HInh. 

Trên cuong vi Thu'cmg thu B HInh, cii Büi BAng Doàn dä Co cong lan trong 
vic cãi each tu pháp, sira di lut pháp, bäi bO thiu quy djnh li th&i cüa h 
thong tix pháp c xu'a trên 17 tith, dao  thuc Trung K5'. Dng th&i, C dà thu trInh 
và duc nhà vua chAp thun vic biên so.n, ban hành mt s6 luat  rn&i có ni dung 
tin b, tê ehüc các tOa an và quy djnh co ch tu pháp tan tin, 1ira chçn và dào t.o 
thArn phán và dOi  ngfl nhân viên chuyên mon nghip vii chuyên trách... Sau nay, 
nhiu ngu&i duçc tip tc phiic vii trong các co quan pháp lust  cña each mng. 

Trong th&i gian lam quan di thAn trong triu Nguyn ô i-iu& Cii ni ting là 
vi quan dirc d, thanh hem, chInh chc, chAm dan. Ci,i duqc thà vua sung ái, cac. 
quan trong triu kInh trcng, nhãn vién và các quan chirc duâi quyn ngu&ng mO, 
duçic nhân dan kIth trcng, tin cay. 
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1.2. Cách rnng Tháng Tarn thành công, tháng 11/1945, Chà tjch H ChI 
Minh dã tir tay dánh may brc thu trân trcng rnôi Ci tham gia vic nuóc. Tr rnt vi 
quan thanh hem, chInh trirc lam vic duâi triu dinh phong ldn, nhan thirc duqc 
tráh nhirn cüa rnInh vói T quc, khâm phiic, kinh trçng tài düc, l tuóng lan 
lao, trong sang va tinh thn, nghj 1c d.0 tranh vi dc lap dan tc, tir do, hanh  phüc 
cho nhân dan Vit Nam cüa Chü tjch H ChI Minh và tin tuöng vào v.n mnh 
nuóc nba, cii Bii Bang Doan dã nhan l?i tharn gia Uy ban Idn thit quc gia; 
tharn gia Ban C vn riêng cña Chü tjch H ChI Minh; ri tr& thành Truô'ng ban 
Thanh tra ct.c bit cUa ChInh phü, Trithng ban Thuông trirc Quéc hi... Trên 
cucyng vj va trQng trách nào do Chü tjch H ChI Minh và ChInh phü giao, ci Büi 
Bang Doàn cüng th hin là mQt ngui thanh hem, chInh tiVc,  rnt lông di theo 
each mng. 

Khi ô vi trI Tru&ng ban Thanh tra dc bit cüa ChInh phü, hoat dng chi có 
hai nguô'i nhLrng voi kinh nghirn phong phi, cong vói sçr giuip dO cüa ChInh phü 
vàChü tjch H ChI Minh, cii Büi B.ng Doàn dã tharn rnui kjp thôi chn chinh 
nhüng b.t c.p trong hoat dng cüa b may nhà nuac, giiip gi€ nghiém k' cu0'ng 
phép nuóc, chin chinh dOi  ngQ can b trong cc quan chInh quyên. D.c bit, Ci dã 
tharn rnuu cho ChInh ph ban hành nhng sc 1nh có tác dng tIch crc dn di 
séng xã hi, nhu' Sc 1nh s 40/SL v vic Bào v tir do cá nhân do Chü tch H 
ChI Mirth k ngày 29/3/1946. Day là sc 1nh du tiên quy djnh ci th nhüng 
trLthng hçip bt nguôi, giarn ciru, noi giarn ciru, c.m tra thn d lay cung, bào v 
quyên ti.r do cüa ii cong dan Vit Nam; ghp cho Ban Thanh tra d.c bit giài 
quyt các vii vic oan trái duçic nhanh chóng. 

Không nhüng vy, tr cong tác thanh tra, Cii diã tng kát thirc tin, d.t nhikg 
viên gch du tiên xay drng tu tuông thanh tra nhân dan, thanh tra each mang Vit 
Narn sau nay. 

2. Cu Bill Bng Doàn - Tru*ng ban Thub'ng trlic  Quc hi, có cong lao, 
dóng gop to ion di vOi hot dng 1p pháp cüa Quc hi và trong cuc kháng 
chin chng thtyc dan Pháp xâm iuç'c 

- Ngày 06/01/1946, cuc bu cir Quc hi du tiên thrçc t chrc trong phrn 
vi toàn quc, vói sr tham gia cüa tt cá các dâng phái trong nuc, thu hñt mçi tang 
lop trong xã hi. Cii Büi Bang Doàn vâi chrc danh c v.n cüa Chü tjch H ChI 
Minh, Tru&ng ban Thanh tra d.c bit cüa ChInh phil lam thai rnxac Vit Narn Dan 
chü Cong hôa, dugc H Chü tjch giói thiu ra ing cil di biu Quc hi khóa I và 
d trilng c1r di biu cila tinh Ha Dông (cu) vói s phiu b.0 rt cao. 

S A A • A A I A S Tai ky hçp thu nhat Quoc h9l khoa I nuoc Viçt Nam Dan chu C9ng boa, nay 
là nuóc Cong boa xã hi chü nghTa Vit Nam, cii Büi Bng Doàn duçc bu lam Uy 
viên chInh thüc Ban Thung trrc Quc hi. Lüc nay, nhim vi chinh cüa Cu vn 
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là Ban Thanh tra d.c bit cüa ChInh phCi nhixng Ci dä tham gia rnt s hoat dng 
di ngoi cüa Chinh phü, nhu tham gia dam phán vói ChInh phà Pháp sau khi k 
Hip uâc su bO ngày 06/3/1946. 

- Tai k' h9p thu hai Quc hOi  khóa I (tháng 11/1946), Ci dixcic b.0 lam 
Tru&ng ban Thuông trirc Qué,c hOi.  Trên cixang v Tri.thng ban Thuàrng trirc 
Quc hi, Cii dà phát huy vai trô, trách nhim và nhUng dóng gop cho hoat dng 
1p pháp, d.c bit là vic t.p hqp 1irc lung doàn kt toàn dan, kháng chin 
chng Pháp. 

Ngày 17/12/1946, tai  Ha Ni, Hi dng ChInh phà hQp có sr tharn gia cña 
Trn&ng ban Thu&ng tWc  Quc hi Büi Bng Doãn. Day là cuc hçp r.t quan 
trQng, nghe dng chI B truàng Quc phông Vö Nguyen Giáp báo cáo tInh hInh 
qun sr din ra & Hâi Phông, Lang  Sen, Dà Nng và mt s noi khác; Chü tjch H 
ChI Minh báo cáo thng nht quyt dnh phát dung cuOc kháng chin trong Ca 

nu&c. Sau cuc hpp nay, ngày 18 và 19/12/1946, tai  Vn Phüc, Ha Dông, Ban 
Thithng vi Trung iwng Dâng h9p m& rng du'&i sir chü trI cüa ChU t,ch H .ChI 

V A A V A A A A A Minh, quyet dnh phat dçng cuçc khang chien chong thrc dan Phap xam 1uçc tren 
phm vi cá nithc và ban b6 Chi thj kháng chin cña Dáng. Dêm 19/12/1946, Chü 
tjch H CM Minh ra "L&i kêu gç'i toàn quc kháng chié'n ". 

- Kháng chin toàn quc din ra, Trung uong Dãng, Quc hi, ChInh phü bI 
m.t rut khói Ha Ni. D sir Iänh dao,  diu hành dxçic t.p trung thêng that, Quc 
hii dã giao quyn t.p trung vào ChInh phü và có sir tham gia tIch circ, thu&iig 
xuyên cüa Ban Thu&ng trirc Quc hi. Tuy nhiên, do tInh hmnh ngày càng cp bach:.. 
va khó khan, vi vây thrc hin sir chi dao cüa Ban Thu&ng trçrc Quc hQi, chi Co. 

Truong ban Thucing trrc Quoc h91 Bui Bang Doan o lal  cung voi Chinh phu thc 
hiên nhiêm vu trên. 

Trên cuong vi Tru&ng ban Thu&ng trrc Quc hOi,  ci Biii Bang Doàn dã tham 
dir cáe cuOc hçp cüa Hti dng Chinh phU, tham gia bàn bac  gop kin các.chü.. 
truong, chInh sách lan cüa ChInh phü và tham gia giám sat the cong vic cüa 
ChInh phü thrc hin cong cuOc kháng chin kin quc. Vâi tinh th..n trách nhim 
cao, Cii dä tham gia dóng gop cái t nhân sir cüa ChInh phü nàm 1947, chi dao các 
doàn dai  biu Qu6c hi dja phixong, 1.y nguyen vQng nhân dan gop cho Quc hi 
và ChInh phü trong länh dao  kháng chin. Cii dä thay m.t Quéc hi tham di,r các . 
kin trçng dai  cUa d.t nuâc. 

Ngoài các hoat dng di ni, 1p pháp, cii Bài Bang Doàfl con tIch circ tham 
gia cac hoat dng di ngoi, thu&ng xuyên trá 1&i phOng v.n báo chI, dài phát 
thanli trong và ngoài nuâc v mOt  s vn d trçng dai  cüa dt ni.r&c, v chii quyn 
cüa Vit Nain trong th&i gian trithc và sau khi hai doàn dai  biu Vit Nam và Pháp 
k Hip uâc ngay 06/3/1946 tai  Dà Ltt. 



- Hip djnh Gio-ne-va dtrçc k kit, ngày 10/10/1954, Thu do Ha Nii hoàn 
toàn giài phóng, Ci,i tr& v Ha Ni. Thai gian nay, cong vic cüa Quc hii cUng 
nhu' các cci quan Trung uang r.t bOn  b. Vcci tu cách là Trithng ban Thung tnrc 
Quc hi, C,i da có thiu ' kMn dóng gop cüng Ban Thithng trrc Quc hi trong 
vic tin hành n djnh t chüc và hoat  dng cüa Quc hi; xem xét vic chu.n bj 
thông qua nhiu van bàn pháp lui cüa ChInh phü, nh.m bào dam thành cong 
trong cong vic kiên quôc theo chü truong, dung 16i cüa Dàng và nguyen vçng 
cüa toàn dan. 

Ti'r Thuccng thu B Hmnh Nam triu ni ting thanh hem, chInh trirc, ci Büi 
B.ng Doan dâ tham gia chmnh quyn cách mang mt each tir nguyen và mt lông di 
theo chInh quyn cách mang.  T.m lông t.n trung vài nixOc, t.n hiu vói dan cüa ciii 
Büi Bang Doàn là mOt  teem guong sang d chüng ta kInh trçng và noi theo. 

Kr nim 130 näm Ngày sinh ci Büi B.ng Doàn là djp d chüng ta on lai  euc 
di, sr nghip và ton vinh cOng lao, cng hin to kin cüa Cii d6i vi d,t nuàc; qua 
ctó giáo diic truyn thong yêu nithc, nirn trhào, t%r ton dt nuóc và tinh thAn dai 
doan ket toan dan tQc; co vu, dçng vien cac tang lcip than dan tich circ h9c t.p, lao 

A A P S A , P A • P A A dçng, cong tac va chien dau, gop phan thc hiçn thang lçn cac miic tieu, nhiçrn vii 
A P fl Q A , P xay dimg, phat trien va bao vç dat nircic. 

Noi guo'ng cii Bñi BAng Doãn, toàn Dãng, toãn dan và toàn quân ta n Iirc 
A A A A A A A• A A phan dau, quyet tam thrc hiçn thang lqi  Ngh quyet di h91 Dang b9 cac cap, Ngh 

quyk Dai  hi Dâng bO tith ln thu XV và Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc 
lan thu XII cua Dang./. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG UCING 
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