
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

của  Phó chủ tịch nước Việt-nam dân chủ Cộng hòa 
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh năm 1904 tại Hải Dương (nay là tỉnh

Hải Hương), xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo ở nông thôn. 

Khi lớn lên, vì nhà nghèo, đồng chí phải bỏ học, đi làm công nhân tầu

biển. 

Năm 1925, ở Quảng Ngãi, đồng chí gặp Hồ Chủ Tịch, được Người giác

ngộ cách mạng. Đồng chí gia nhập thanh niên cách mạng đồng chí hội và

được Hồ Chủ Tịch phái về nước hoạt động. 

Tại Hải Phòng, đồng chí tích cực vận động và tổ chức công nhân. Được ít

lâu, tổ chức bị vỡ, đồng chí bị mật thám truy nã, phải tạm lánh vào Sài

gòn để hoạt động cách mạng. 

Năm 1928, đồng chí lại trở về Hải Phòng tiếp tục vận động công nhân. Sau

đó được tổ chức điều đi hoạt động ở Hương Cảng, Quảng Châu. Thượng

Hải. Ở đây, đồng chí gia nhập An Nam Cộng sản Đảng. 

Năm 1931, đồng chí bị mật thám Pháp bắt đưa về nước, bị kết án 20 năm

khổ sai. 

Năm 1932, đồng chí vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động. 

Năm 1933, đồng chí bị bắt, bị kết án tù chung thân và bị đày đi Sơn La.

Năm 1943, đồng chí lại vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động. 

Qua mấy lần bị địch bắt, bị tù đầy, bị tra tấn cực kỳ dã man, đồng chí vẫn

luôn giữ vững khí tiết cách mạng, nêu cao tinh thần chiến đấu cách mạng,

tích cực học tập, tu dương tham gia tổ chức và lãnh đạo đấu tranh trong

nhà tù. 

Năm 1943, đồng chí được Đảng chỉ định làm Ủy viên dự khuyết Ban

chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách công tác tài chính và công tác 



binh vận của Đảng, đồng thời được phân công hoạt động trong Mặt trận

Việt Minh, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài Chính của Tổng bộ Việt Minh.

Năm 1945, tại Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân trào, đồng chí được

công nhận là Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đại

hội toàn quốc Tân trào đã bầu đồng chí vào Ủy ban dân tộc giải phóng

toàn quốc. 

Từ sau cách mạng tháng Tám đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã giao cho

đồng chí nhiều nhiệm vụ quan trọng: 

- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (1961) và lần thứ ba (1960) đã bầu

đồng chí  làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao

động  Việt-nam. 

- Đồng chí đã tham dự tổng bộ  Việt Minh và giữ những chức vụ quan

trọng dưới đây 

- Tổng giám độc Ngân hàng quốc gia Việt-nam. 

- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước ta ở Liên Xô. 

- Tổng thanh tra của Chính phủ. 

- Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đảng. 

- Ở bất cức cương vị công tác nào, đồng chí cũng đem hết sức của mình 

ra phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dan và đã hoàn thành mọi nhiệm 

vụ được giao phó. 

Đồng chí đã góp phần rất xứng đáng vào thắng lợi của cách mạng

tháng Tám xây dựng nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, đồng thời góp phàn

rất xứng đáng vào việc xây dựng và củng cố Đảng. 

 Là người học trò tốt, người bạn chiến đấu gần gũi của Hồ Chủ Tịch, qua

hơn 40 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã luôn

luôn phấn đấu nêu cao lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với dân, nêu

cao tinh thần chiến đáu cách mạng  kiên cường và phẩm chất cách mạng

cao quý: khiêm tốn, giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 


