LỜI NÓI ĐẦU
Đồng chí Phạm Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người chiến sĩ cộng
sản kiên cường, là một trong những nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà
nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương cao
đẹp của người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/191211/6/2022), Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Thư mục
chuyên để “Đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất
khuất”
Thư mục gồm hai phần chính: Thư mục toàn văn và Thư mục sách.
Thư mục toàn văn: giới thiệu khái quát cuộc đời, sự nghiệp, công lao và
những cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng;
Thư mục sách: giúp độc giả có thể dễ dàng tìm những tài liệu, bài viết về
đồng chí Phạm Hùng hiện có tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng.
Trong quá trình tổ chức thực hiện thư mục khó tránh khỏi những thiếu sót
nhất định. Rất mong bạn đọc góp ý để công tác sưu tầm, biên soạn thư mục của
Thư viện Khoa học Tổng hợp ngày càng tốt hơn.
Trân trọng cảm ơn!
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PHẦN I: ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG – NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN
KIÊN TRUNG, BẤT KHUẤT
I. Khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm
Hùng

Đồng chí Phạm Hùng

Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11 tháng
6 năm 1912, trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước cách mạng tại
ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh
Long, nay thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh
Long.
2

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, khi còn là học sinh.
Năm 1930, Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, làm Bí thư
chi bộ trường học và hoạt động qua các cấp chi ủy xã, huyện ủy, tỉnh ủy Mỹ Tho.
Tháng 6/1931, Đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 3 năm tù, 3 năm quản thúc.
Trong lao tù, Đồng chí tiếp tục tổ chức cho tù nhân đấu tranh chống chế độ thực
dân, phong kiến. Ngày 20/9/1932, thực dân Pháp mở phiên tòa đại hình tại tỉnh Mỹ
Tho, kết án tử hình Đồng chí và đưa về giam ở xà lim án chém Khám Lớn Sài
Gòn. Trước cuộc đấu tranh mãnh liệt của Nhân dân ta và nhân dân Pháp, Đảng
Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, thực dân Pháp buộc phải giảm án tử hình cho
một số chiến sĩ cộng sản ở Việt Nam, đồng chí Phạm Hùng được giảm xuống án
khổ sai chung thân và đày đi Côn Đảo từ ngày 17/1/1934.
Trong năm 1934, Đồng chí được bổ sung vào chi uỷ nhà tù Côn Đảo sau đó
được cử làm Bí thư Đảo uỷ. Cách mạng tháng Tám nổ ra, Đồng chí đã lãnh đạo
anh em tù nhân chớp thời cơ giải phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất (1945).
Tháng 9/1945, đồng chí Phạm Hùng từ Côn Đảo trở về đất liền, hoạt động
cách mạng ở Sóc Trăng; tháng 10/1945, được bầu vào Xứ uỷ Nam bộ, phụ trách
Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc; năm 1947, được cử làm Phó Giám đốc Sở Công
an Nam bộ. Năm 1948, Đồng chí được cử làm Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Nam
bộ ra Việt Bắc.
Tháng 6/1950, đồng chí Phạm Hùng trở lại miền Nam và được Xứ uỷ cử phụ
trách Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn; tháng 2/1951, được bầu vào Ban Chấp hành
Trung ương Đảng; tháng 3/1952, được cử làm Phó Bí thư Trung ương Cục, Bí thư
Phân liên khu uỷ miền Đông kiêm Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Phân
liên khu miền Đông Nam bộ.
Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam được ký kết, Đồng chí được
cử làm Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến
Nam bộ; năm 1955, được cử làm Trưởng phái đoàn đại diện Bộ Tổng tư lệnh Quân
đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban kiểm soát quốc tế tại Sài Gòn.
Tháng 6/1956, Đồng chí được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng; tại Hội
nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II, được bầu làm Uỷ viên
Bộ Chính trị; năm 1957, được cử làm Trưởng ban Thống nhất của Trung ương.
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Tháng 4/1958, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá I, Đồng chí được bầu làm
Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách về kinh tế; tháng 7/1960, tại Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khoá II, tiếp tục được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960), Đồng chí được
bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; tại Kỳ họp
thứ nhất Quốc hội khoá III (6/1964), tiếp tục được bầu làm Phó Thủ tướng Chính
phủ, phụ trách kinh tế, tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương.
Từ năm 1967 đến năm 1975, Đồng chí được cử làm Bí thư Trung ương Cục
miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, trực tiếp vào
chiến trường chỉ đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Sau khi miền
Nam hoàn toàn giải phóng, Đồng chí được giao trọng trách thay mặt Đảng, Chính
phủ lãnh đạo, điều hành các công việc của Đảng và Nhà nước ở miền Nam.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, khoá VI (6/
1976), Đồng chí được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ; tháng 12/1976, tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị; năm 1980, được giao trọng trách Phó Thủ tướng phụ
trách nội chính, kiêm Bộ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an); tại Kỳ họp thứ nhất,
Quốc hội khoá VII (7/1981), tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986), Đồng chí
được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; tại Kỳ họp thứ
nhất, Quốc hội khoá VIII (6/1987), được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng của Quốc hội, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ
Quân sự Trung ương.
Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa II, III, VI, VII và khóa VIII.
Ngày 10/3/1988, đồng chí đột ngột từ trần trên đường đi công tác ở các tỉnh
Nam bộ, để lại niềm tiếc thương, xúc động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Với 58 tuổi Đảng, 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng,
đồng chí Phạm Hùng đã nêu một tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất,
suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân
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dân. Đảng và Nhà nước ta đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 50
tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phạm Hùng - người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.5-10.

II. Những cống hiến quan trọng của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc
1.Đồng chí Phạm Hùng - Một cán bộ tiền bối tiêu biểu của Đảng, người chiến
sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Đ/c Phạm Hùng thăm và làm việc với trại cải tạo K20 Bến Tre (Năm 1982)

Đồng chí Phạm Hùng sinh ra ở một vùng đất Nam bộ giàu truyền thống yêu
nước, căm thù giặc sâu sắc. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng trong tổ chức
Việt Nam Thanh niên Cách mạng tại Mỹ Tho khi 16 tuổi; vinh dự được kết nạp
vào Đảng, làm Bí thư chi bộ trường học khi 18 tuổi; được Đảng phân công làm Bí
thư Tỉnh ủy Mỹ Tho khi 19 tuổi. Khi đang tích cực lãnh đạo nhân dân đấu tranh
chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến, ngày 2/6/1931, Đồng chí bị thực dân
Pháp bắt tại Mỹ Tho. Kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc, mọi cực hình để tra
tấn nhưng không khuất phục được ý chí cách mạng của Đồng chí, sau hơn 7 tháng
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giam cầm, đầu năm 1932, chúng đưa Đồng chí ra tòa Đề hình ở Sài Gòn xét xử.
Mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng toà án thực dân vẫn khép Đồng chí 3 năm tù,
3 năm quản thúc và đưa về Mỹ Tho giam giữ.
Trong lao tù, Đồng chí tiếp tục lãnh đạo anh em tù nhân đấu tranh đòi cải
thiện chế độ nhà tù, xây dựng đường dây liên lạc với bên ngoài để tiếp tục chỉ đạo
phong trào đấu tranh của quần chúng chống chế độ thực dân và bọn phong kiến tay
sai. Thực dân Pháp đã đàn áp dã man cuộc đấu tranh của tù nhân, đồng chí Phạm
Hùng bị địch tống biệt giam vào xà lim. Ngày 20/9/1932, tại Mỹ Tho, thực dân
Pháp đã mở phiên toà Đại hình xét xử những người chống lại “an ninh công cộng”,
Đồng chí bị kết án tử hình và đưa về giam ở xà lim án chém Khám Lớn Sài Gòn.
Trong xà lim án chém, Đồng chí đã cảm hoá một số tù thường phạm bị thực
dân Pháp kết án xử tử, thức tỉnh lương tâm và truyền niềm tin vào thắng lợi của sự
nghiệp cách mạng cho các bạn tử tù. Sau đó, phong trào đấu tranh của các lực
lượng yêu nước và tiến bộ ở trong nước cũng như trên thế giới buộc chính quyền
thực dân Pháp phải giảm án tử hình đối với đồng chí Phạm Hùng và một số chiến
sĩ cách mạng xuống chung thân khổ sai, đày ra Côn Đảo tháng 1/1934.
Gần 15 năm trong tù đày, trong đó 12 năm bị thực dân Pháp giam giữ ở nhà
tù Côn Đảo - địa ngục trần gian tàn bạo của chế độ thực dân, Đồng chí đã thể hiện
khí phách cách mạng cao đẹp, kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh
vì lý tưởng cách mạng, là biểu tượng của “tinh thần thép”. Đồng chí đã cùng chi
ủy, chi bộ lãnh đạo tù nhân đấu tranh quyết liệt đòi giảm nhẹ chế độ tù khổ sai, cải
thiện chế độ sinh hoạt nhà tù; trực tiếp tham gia tổ chức nhiều lớp học tập văn hóa,
học tập lý luận nâng cao trình độ chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững
lý tưởng và niềm tin vào tương lai của cách mạng cho các chiến sĩ cộng sản, các
bạn tù thường phạm, các bạn tù thuộc các đảng phái khác, góp phần quan trọng vào
việc biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản, đào tạo lớp cán bộ cách mạng
trưởng thành ngay trong nhà tù đế quốc. Trong khí thế Cách mạng tháng Tám năm
1945, với tư cách là Bí thư Đảo ủy, Đồng chí đã lãnh đạo tù nhân đứng lên giải
phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất (1945) và trở về đất liền tiếp tục tham gia lãnh
đạo kháng chiến ở miền Nam.
Phạm Hùng - người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.265 - 269.
6

2. Đồng chí Phạm Hùng - Nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và
Nhà nước ta
Đồng chí Phạm Hùng là một trong những nhà lãnh đạo có những cống hiến
quan trọng, góp phần làm nên các chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ
XX. Với ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo và nhiệt tình cách mạng, Đồng chí được
Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất
nước trong hòa bình. Trong công tác, thời chiến cũng như trong thời bình, Đồng
chí luôn thể hiện phong cách làm việc có chương trình, kế hoạch, có nguyên tắc
nhưng không máy móc, thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ của một nhà lãnh đạo tài
năng.
Sau gần 15 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc (từ năm 1931 đến năm
1945), sau khi được Đảng đón từ nhà tù Côn Đảo về đất liền, đồng chí Phạm Hùng
tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ. Đồng chí
được bầu vào Xứ uỷ lâm thời Nam bộ, đến đầu năm 1946, khi đồng chí Lê Duẩn
được điều ra Hà Nội, Đồng chí được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam Bộ kiêm Giám
đốc Quốc gia Tự vệ cuộc (Giám đốc Nha Công an Nam bộ). Trên cương vị Bí thư
Xứ ủy, Đồng chí luôn năng nổ, nhiệt huyết, làm việc có kế hoạch, có nguyên tắc và
dân chủ, bám sát các nghị quyết của Đảng và những chỉ đạo của Bác Hồ, cùng tập
thể Xứ ủy góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp của quân và dân Nam Bộ, lập được nhiều chiến thắng vẻ vang, được Bác Hồ
tặng danh hiệu Nam Bộ Thành Đồng.
Với tài năng và uy tín của mình, Đồng chí đã xây dựng, củng cố khối đoàn
kết thống nhất các lực lượng kháng chiến và kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Xứ ủy
trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ. Với tư cách là
Giám đốc Quốc gia Tự vệ cuộc, Đồng chí trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng
công an cách mạng ở Nam Bộ. Đây là một nhiệm vụ rất khẩn trương và quan
trọng. Tính chất phức tạp trong nội bộ các lực lượng kháng chiến ở Nam Bộ xuất
hiện từ sau Cách mạng tháng Tám đòi hỏi cần phải xây dựng một lực lượng công
an trung thành với Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ
Nhân dân, đồng thời loại trừ các phần tử cả mật thám lẫn tình báo của địch; tổ chức
tiêu diệt những phần tử ác ôn gây tổn thất cho Đảng và có nhiều nợ máu với Nhân
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dân. Những chiến công của lực lượng công an Nam Bộ làm cho kẻ thù khiếp sợ,
Nhân dân yêu mến và tuyệt đối tin tưởng, che giấu, giúp đỡ, được Bác Hồ gửi thư
khen ngợi. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V (l/1950), dự thảo Đề án Công
an nhân dân Việt Nam do đồng chí Phạm Hùng trình bày đã được Hội nghị nhất trí
thông qua; những nội dung được đề cập trong Đề án đã trở thành cơ sở khoa học lý
luận và thực tiễn cho việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sau
này.
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951), Đồng chí được bầu vào
Ban Chấp hành Trung ương và được chỉ định tham gia Trung ương Cục miền
Nam; là Phó Bí thư Trung ương Cục kiêm Bí thư Phân Liên khu ủy miền Đông
(3/1952). Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo quân dân miền Đông kháng chiến chống
thực dân Pháp, củng cố và phát triển cơ sở kháng chiến, từng bước tạo ra thế và lực
đưa cuộc kháng chiến của quân dân miền Đông phát triển lên đỉnh cao, góp phần
phối hợp với chiến trường chính buộc địch phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ
(21/7/1954) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.
Tháng 9/1954, Trung ương Đảng họp và khẳng định nhiệm vụ cách mạng giải
phóng dân tộc chưa hoàn thành cuộc đấu tranh cứu quốc và điều chỉnh phương
châm đấu tranh, bảo đảm việc thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ…; đồng chí Phạm
Hùng được phân công làm Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban
Liên hiệp đình chiến ở Nam Bộ, Trưởng phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt
Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế ở Sài Gòn có nhiệm vụ giám sát và đấu tranh buộc
đối phương thi hành Hiệp định ở vùng Nam Bộ.
Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đồng chí đã
cùng với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam vận dụng sáng tạo đường lối
của Đảng vào điều kiện cụ thể Nam Bộ, đề ra nhiều chủ trương quan trọng: Tổ
chức tiến hành chiến tranh Nhân dân; thực hiện dân chủ ở nông thôn (tịch thu
ruộng đất của thực dân Pháp và địa chủ Việt gian phản động, tạm cấp cho dân cày
nghèo); chỉ đạo phong trào đấu tranh ở đô thị; giải quyết thành công vấn đề tôn
giáo, làm tốt công tác vận động nhân sỹ, trí thức, tăng cường và mở rộng Mặt trận
Dân tộc Thống nhất; đặc biệt là tăng cường công tác xây dựng Đảng. Nhờ giải
quyết tốt vấn đề nông dân và liên minh công - nông - trí, nên cuộc kháng chiến
chống Pháp ở Nam Bộ không ngừng được đẩy mạnh, vùng giải phóng ngày càng
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được mở rộng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quân và dân cả nước
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Sau khi miền Bắc được giải phóng, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Phó Thủ tướng Chính
phủ, Đồng chí đã tham gia tổ chức biên soạn và hoàn thiện dự thảo Đề án về hòa
bình thống nhất nước nhà và cách mạng miền Nam, làm cơ sở cho Hội nghị Trung
ương lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II xây dựng Nghị
quyết 15 về cách mạng miền Nam; góp phần to lớn tạo ra bước ngoặt cho cách
mạng miền Nam từ thế cầm cự giữ gìn lực lượng, chuyển sang thế tấn công và
giành thắng lợi.
Ngày 29/4/1958, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa I đã bầu đồng chí Phạm
Hùng làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã dành hết tâm trí, nỗ lực thực
hiện nhiệm vụ lãnh đạo lĩnh vực phát triển kinh tế, trực tiếp đi cơ sở động viên các
phong trào sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất kinh tế; kiểm tra, chỉ đạo thực tiễn
ở địa phương; chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản điều hành kinh tế vĩ mô
và tổ chức các nhiệm vụ phát triển trên các mặt trận kinh tế - xã hội đạt những
thành tựu quan trọng, thúc đẩy phát triển toàn diện, làm cơ sở hậu phương vững
chắc cho tiền tuyến miền Nam.
Năm 1967, Đồng chí được Đảng giao nhiệm vụ Bí thư Trung ương Cục
miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.
Đây là thời điểm quân và dân miền Nam đang bí mật gấp rút chuẩn bị và tiến hành
đòn tiến công chiến lược Tết Mậu Thân (1968). Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết
Mậu Thân của quân và dân ta nổ ra đồng loạt trên khắp miền Nam, có ý nghĩa vô
cùng quan trọng, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, buộc chúng phải thay đổi
chiến lược chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ ta tại Hội nghị Pari.
Từ cuối năm 1968 đến tháng 4/1975, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm
Hùng, Trung ương Cục đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo phong trào
đấu tranh của quân và dân miền Nam trên cả ba vùng chiến lược. Tháng 4/1975,
sau thắng lợi của các chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết
định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn, mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ
định đồng chí Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy Bộ
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Chỉ huy Chiến dịch. Với tư cách là Bí thư Trung ương Cục, Bí thư Quân ủy Miền,
Chính ủy Chiến dịch, đồng chí Phạm Hùng đã góp phần quan trọng trong việc tổ
chức và lãnh đạo quân và dân ta, nhất là cổ vũ, động viên lực lượng vũ trang chớp
thời cơ để hoàn thành thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sáng 30/4/1975,
khi nghe tin Tổng thống Sài Gòn đề nghị với phía cách mạng ngừng bắn để thương
lượng, Chính ủy Phạm Hùng đã ký và cho phát ngay bức điện hỏa tốc gửi các đơn
vị trên chiến trường: “Địch đang dao động tan rã. Các cánh quân hãy đánh mạnh,
tiến nhanh chiếm các mục tiêu đúng quy định. Hội quân tại Dinh Độc lập ngụy.
Địch không còn có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều
kiện. Tiến lên! Toàn thắng!” - 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chiến
dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Là một trong những người lãnh đạo cao nhất của
cách mạng miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã tỏ rõ tinh thần kiên cường, dũng
cảm, mưu trí, vượt qua gian khổ và ác liệt của đạn bom, góp phần vào sự nghiệp
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện thành công tâm nguyện của
Bác Hồ, thu non sông Việt Nam về một mối.
Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Hùng được Đảng và Nhà nước
giao nhiều trọng trách: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong những điều kiện khó khăn phức tạp của đất
nước sau giải phóng, Đồng chí đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo giàu kinh
nghiệm, quyết đoán và sáng suốt. Trên mọi cương vị công tác, đặc biệt trên cương
vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đồng chí chú trọng xây dựng đạo đức người công an cách
mạng, phát động trong toàn lực lượng công an phong trào học tập, thấm nhuần sâu
sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy; góp phần xây dựng lực lượng công
an nhân dân trưởng thành lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn
định chính trị, làm thất bại hoàn toàn các âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực
thù địch và phản cách mạng thời hậu chiến, giữ gìn sự bình yên cho đất nước.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986), đồng chí
Phạm Hùng tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ viên
Bộ Chính trị; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (17/6/1987), được bầu làm
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thủ
tướng đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới.
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Đồng chí Phạm Hùng (thứ ba từ trái sang)
với bà con phường 9, quận 3, TPHCM tháng 4 năm 1987

Tình hình đất nước ta trong những năm đầu đổi mới gặp vô vàn khó khăn,
khủng hoảng, lạm phát nghiêm trọng, các thế lực thù địch thực hiện cấm vận bao
vây, phá hoại nhiều mặt, hòng làm đất nước ta kiệt quệ về kinh tế. Trên cương vị
đứng đầu Chính phủ, Đồng chí khẳng định trước Quốc hội: “Tập thể Hội đồng Bộ
trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng
hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng,
Quốc hội và nhân dân”.
Những cống hiến và hoạt động không mệt mỏi của đồng chí Phạm Hùng
trong những năm tháng chèo chống con thuyền cách mạng vượt qua khó khăn thời
kỳ đầu đổi mới đã để lại dấu ấn sâu đậm, khẳng định tài năng và tinh thần trách
nhiệm của một nhà lãnh đạo chủ chốt với những quyết sách của Đảng và Nhà
nước, đưa đất nước ta thoát khỏi đói nghèo, từng bước phát triển.
Phạm Hùng - người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, Nxb.
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 23-28.
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3. Đồng chí Phạm Hùng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Đồng chí Phạm Hùng được nuôi dưỡng và lớn lên ở vùng châu thổ hạ lưu
sông Cửu Long, mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, trung tâm của
đồng bằng Nam Bộ. Trải qua hàng trăm năm khai hoang, mở đất, lao động chinh
chục thiên nhiên đã hình thành ở con người nơi đây những phẩm chất tốt đẹp: Cần
cù, chịu thương, chịu khó, tương thân tương ái, trượng nghĩa, hào hiệp, ý chí vượt
lên số phận, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, không chịu lùi bước trước khó khăn,
thách thức; vừa chống lại sự bất công của xã hội để giành lẽ sống, vừa sẵn sàng xả
thân chống ngoại xâm giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc. Truyền thống yêu nước,
cách mạng, những phẩm chất quý báu của con người và quê hương Vĩnh Long và
cái nôi giáo dưỡng nền nếp, chu đáo, toàn diện của gia đình, đã góp phần hình
thành, hun đúc nên một nhân cách lớn, người cộng sản mẫu mực Phạm Hùng,
người con kiên trung của Nam Bộ Thành Đồng - danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí
Minh phong tặng. Đồng thời, chính tấm gương đạo đức sáng ngời, sự nghiệp cách
mạng cao cả của đồng chí Phạm Hùng đã góp phần bồi đắp, tô đẹp thêm truyền
thống tốt đẹp của quê hương Vĩnh Long.
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Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương cao đẹp
của một người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Trong suốt quá trình sáu mươi
năm hoạt động cách mạng liên tục, Đồng chí đã tỏ rõ tinh thần kiên trung cách
mạng, ý chí suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp
thống nhất Tổ quốc. Không quản gian nan, nguy hiểm, dù ở cương vị nào, dù ở
thời kỳ cách mạng nào, Đồng chí cũng luôn sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng ngọn
gió, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với tinh thần nhiệt
huyết cách mạng, kiên định, sáng tạo, nghị lực phi thường, Đồng chí đã cống hiến
đến hơi thở cuối cùng vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân, vì hòa bình và phát triển
đất nước.
Trong sinh hoạt, Anh Hai - Phạm Hùng luôn thể hiện phong cách bình dị,
gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí, dân chủ và rộng lượng với
mọi người nhưng lại rất nghiêm khắc với chính mình. Trên cương vị là người lãnh
đạo cao nhất của Chính phủ, người ta thấy ở Đồng chí sự thanh tao, tiết kiệm, điều
độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, không ham muốn quyền lợi cho
riêng mình, ghét thói bợ đỡ, công khai tự phê bình và sẵn sàng tiếp thu ý kiến
người khác góp ý cho mình. Không chỉ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bản thân, mà
trên cương vị của mình, Đồng chí luôn quan tâm, giành nhiều tâm lực cho công tác
đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng các thế hệ cán bộ có năng lực và phẩm chất đạo đức
cách mạng. Đồng chí luôn tin tưởng vào sức mạnh của Nhân dân, gắn bó máu thịt
với Nhân dân, phấn đấu không mệt mỏi cho khối đại đoàn kết dân tộc; không chỉ
quan tâm, giáo dục, giác ngộ mà còn gần gũi học hỏi Nhân dân, lo từ cái ăn, ở, học
hành của dân, bảo vệ lợi ích và tài sản của dân. Đồng chí thường nhắc nhở cán bộ:
Đồng bào đã ủng hộ kháng chiến nhiều rồi, không nên lợi dụng dân quý mến mà
nhận quà cáp của dân. Những năm tháng gian khổ ở chiến khu miền Đông, thiếu
thốn lương thực, thực phẩm, Đồng chí luôn gương mẫu tham gia tăng gia sản xuất,
trồng rau, nuôi gà, không nhận khẩu phần cơm anh em dành riêng cho mình. Đồng
chí nói: Cùng sống chung với nhau, sống chết bên nhau, thì phải đồng cam cộng
khổ; tôi không thể nào nuốt cơm trôi khi các anh em húp cháo loãng.
Yêu thương con người là phẩm chất bao trùm ở đồng chí Phạm Hùng. Tình
yêu thương con người ở Đồng chí được gắn quyện với tình yêu thiên nhiên, quê
hương, đất nước đã tạo nên tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cộng sản. Đối với
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đồng chí, đồng đội, dù ở cương vị nào, Đồng chí luôn chân thành, thẳng thắn, trọng
lẽ phải, quý trọng và hòa hợp với mọi người. Đồng chí là một nhà lãnh đạo có tài
có đức, có lối sống tình nghĩa, cởi mở, rộng lượng bao dung, khoáng đạt, vị tha và
tác phong hòa đồng dễ mến.
Đồng chí trở thành tấm gương sáng về nghị lực và tình yêu thương của
người cộng sản. Đồng chí lo, buồn, vui cho đất nước, nhưng vẫn không quên trách
nhiệm với gia đình riêng của mình. Đồng chí là người con hiếu nghĩa với cha mẹ,
quê hương và đất nước, người chồng thủy chung, người cha mẫu mực, hết lòng
thương yêu con cháu. Trong thời gian công tác tại chiến trường miền Nam, mặc dù
rất bận nhưng khi có cơ hội, Đồng chí vẫn giành cho gia đình, bạn bè ở miền Bắc
những tình cảm nồng ấm, yêu thương, gần gũi.
Đồng chí là một cán bộ cao cấp chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta, tài đức
vẹn toàn, có phong cách sống và làm việc thể hiện rõ phong cách của một người
học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời Đồng chí là tấm gương sáng về
đạo đức cách mạng của người cộng sản trung kiên, bất khuất suốt đời phấn đấu hy
sinh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị
giữa Nhân dân ta với các dân tộc và bạn bè trên thế giới.
Phạm Hùng - người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, Nxb.
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 802-810.
III. Học tập tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì
hạnh phúc của Nhân dân của đồng chí Phạm Hùng, cán bộ, đảng viên và toàn
thể Nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần
thứ XIII của Đảng
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đưa Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; triển khai thực hiện các kết luận, quyết định
của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ
Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
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nước phồn vinh, hạnh phúc”... Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là những hoạt động thiết thực để tôn vinh những
cống hiến lớn lao của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
ta, đồng thời bồi dưỡng truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với
thế hệ trẻ Việt Nam.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, chúng ta học tập tấm
gương của Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Người học trò xuất sắc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, Người con ưu tú của dân tộc và quê hương Vĩnh Long với những
phẩm chất cao quý: Đó là, ý chí kiên cường, dũng cảm, lạc quan, tuyệt đối trung
thành với lý tưởng của Đảng, vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mà
Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đó là, phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ
sở, thực tiễn, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo;
làm việc có kế hoạch, có kỷ luật, tâm huyết, trách nhiệm cao với tinh thần “Chúng
ta còn sống thì còn lao động và chiến đấu”. Đó là, tình yêu thương con người, đối
với đồng chí sống có tình nghĩa, bao dung, vị tha; đối với bản thân thì nghiêm khắc
tự phê bình, sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác góp ý; sống giản dị, chân tình;
hiếu nghĩa với cha mẹ, quê hương, đất nước; thuỷ chung, mẫu mực, hết lòng chăm
lo, thương yêu gia đình.
Phát huy truyền thống cách mạng quý báu do các thế hệ tiền bối để lại, toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu
nước, đoàn kết đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy lùi dịch
bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam “dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sớm hiện thực hóa khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
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PHẦN II: THƯ MỤC SÁCH
1. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng = Chairman of the council of
ministers Pham Hung/ Biên soạn: Vũ Khánh,...[và những người khác] ; Ban biên
tập tin đối ngoại TTXVN dịch ; Hiệu đính: Grahame Herbert Whyte.- Hà Nội:
Thông tấn, 2011. - 183tr.: ảnh; 25cm
ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
Chính văn bằng hai thứ tiếng: Việt - Anh
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912-1988)
Từ khóa: Phạm Hùng, Tiểu sử, Lịch sử hiện đại, Sự nghiệp, Việt Nam, Sách ảnh,
Sách song ngữ.
Phân loại: 959.704 092 / CH500T
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.089853
Kho Đọc Việt lớn: VL.011545
2. Nhân dân ta anh hùng: Hồi ký cách mạng/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Lương
Bằng, Phạm Hùng, ....- Hà Nội: Văn học, 1960. - 248tr; 19cm
Tóm tắt: Tập hồi ký cách mạng của Hồ Chí Minh, Nguyễn Lương Bằng, Phạm
Hùng, Lê Văn Lương, Võ Nguyên Giáp về lòng dũng cảm, tinh thần bất khuất, ý
chí vẽ vang, ... của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Từ khóa: Việt Nam, Hồi ký, Cách mạng, Lịch sử Việt Nam.
Phân loại: 959.703 / NH121D
Ký hiệu kho:
Kho Đọc Việt vừa: VV.006524
3. Phạm Hùng - Người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn/ Đỗ
Mười,...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. 856tr., 28tr. ảnh; 24cm
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Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm
Hùng - người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn và một số hình ảnh,
tư liệu về ông trong thời bình
Từ khóa: Phạm Hùng, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam.
Phân loại: 959.704 092 / PH104H
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: CL.004464 - 91918
Kho Đọc Việt lớn: VL.011761
4. Phạm Hùng - nhà lãnh đạo trung kiên, mẫu mực: Hồi ký/ Nông Đức
Mạnh,...[và những người khác].- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2003. - 699tr.: 8 tờ
ảnh; 24cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các
đồng chí lão thành cách mạng về đồng chí Phạm Hùng - một nhà Cộng sản, nhà
lãnh đạo trung kiên, mẫu mực và những cống hiến to lớn của ông đối với Đảng bộ
và lực lượng công an nhân dân cùng một số bài viết, bài nói chọn lọc của đồng chí
Phạm Hùng
Từ khóa: Việt Nam, Hồi kí, Văn học hiện đại, Văn học Việt Nam.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.065121
Kho Đọc Việt lớn: VL.007987
5. Phạm Hùng tiểu sử/ Chủ biên: Hoàng Trang, Phùng Thu Hiền....- Hà Nội:
Chính trị Quốc Gia, 2007. - 420tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà
Nước
Thư mục: Tr.406 - 415
Tóm tắt: Trình bày thân thế và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng
Từ khóa: Tiểu sử, Phạm Hùng, Đảng cộng sản Việt Nam, Nhân vật.
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Phân loại: 324.2597075092 / PH104H
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: CL.004407 - 5546
Kho Đọc Việt vừa: VV.061372
6. PHẠM HÙNG. Đấu tranh chống tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng và cấp
bách của cách mạng xã hội chủ nghĩa/ Phạm Hùng.- Hà Nội: Công an nhân dân,
1984. - 80tr; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói của đồng chí Phạm Hùng,ủy viên Bộ chính trị
Trung ương Đảng tại các hội nghị chống tiêu cực
Từ khóa: Việt Nam, Cách mạnh xã hội chủ nghĩa, Chủ nghĩa cộng sản, Chính trị.
Phân loại: 320.532 597 / Đ125TR
Ký hiệu kho:
Kho Đọc Việt vừa: VV.033339 - VV.033340
7. PHẠM HÙNG. Đưa hẳn vào hợp tác xã nông nghiệp để không ngừng phát
triển khoa học và kỷ thuật nông nghiệp của chúng ta/ Phạm Hùng.- H.: Sự thật,
1960. - 44tr; 19cm
Tóm tắt: 2 bài nói chuyện của đồng chí của Thủ tướng Phạm Hùng trong hội nghị
tổng kết vụ chiêm- sơ kết vụ mùa 1960 về hướng phấn đấu hoàn thành kế hoạch
nông nghiệp 1960, chuẩn bị vụ đồng xuân 1961 và kế hoạch nhà nước 5 năm lần
thứ nhất.
Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp, kỷ thuật, khoa học, phát triển.
Ký hiệu kho:
VV: VV04899
VV: VV04900
8. PHẠM HÙNG. Kiên quyết đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt
của địch/ Phạm Hùng.- Hà Nội: Sự thật, 1984. - 159tr.; 21cm
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Tóm tắt: Tuyển tập một số bài phát biểu của tác giả về nhiệm vụ đánh thắng bành
trướng bá quyền Trung Quốc bảo vệ An ninh chính trị, an toàn xã hội, xây dựng
lực lượng công an vững mạnh, giữ vững biên cương Tổ quốc
Từ khóa: Việt Nam, Tư tưởng, An toàn xã hội, Chính trị, An ninh chính trị, Công
an.
Phân loại: 355.025 97 / K305Q
Ký hiệu kho:
Kho Đọc Việt vừa: VV.031956 - VV.031957
9. PHẠM HÙNG. Làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu/ Phạm Hùng,
Trần Quyết.- Hà Nội: Công an nhân dân, 1986. - 27tr; 19cm
Tóm tắt: Y nghĩa của việc quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trong việc giữ gìn an ninh
xã hội và quản lý của Nhà nước, những vấn đề cụ thể trong công tác này
Từ khóa: Quản lí, Hộ khẩu, Nhân khẩu.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc Việt vừa: VV.040221
10. PHẠM HÙNG. Mấy vấn đề về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trong tình hình mới/ Phạm Hùng.- Hà Nội: Công an nhân dân, 1982. - 68tr.; 19cm
Tóm tắt: Các bài tham luận và phát biểu của đ/c Phạm Hùng về quan điểm đường
lối cuả Đảng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Từ khóa: An ninh, Chính trị, Trật tự trị an, An toàn xã hội.
Phân loại: 324.259 707 / M126V
Ký hiệu kho:
Kho Đọc Việt vừa: VV.027748 - VV.027749
11. PHẠM HÙNG. Nắm vững phương châm: toàn diện vượt bậc, vững chắc
trong sản xuất nông nghiệp: Bài phát biểu ý kiến của đồng chí Phạm Hùng tại
Đại hội sản xuất Đông- Xuân 1959-1960 tỉnh Phú Thọ ngày 27/10/1959/ Phạm
Hùng.- H.: Sự thật, 1960. - 28tr; 19cm
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Tóm tắt: Quán triệt phương châm toàn diện, vượt bậc, vững chắc trong sản xuất
nông nghiệp. Tăng cường ý chí cách mạng, phấn đấu thực hiện vượt mức kế hoạch
thi đua sản xuất Đông-Xuân.
Từ khóa: Phương châm, nông nghiệp, sản xuất.
Ký hiệu kho:
VV: VV04901
VV: VV04902
VV: VV04903
12. PHẠM HÙNG. Ngân hàng Nhà nước đòn bẫy mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất
nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp địa phương phát triển/ Phạm
Hùng.- H.: Sự thật, 1961. - 20Tr; 19cm
Tóm tắt: Vai trò to lớn của ngân hàng Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp, thủ
công nghiệp, công nghiệp địa phương.
Từ khóa: Ngân hàng, nhà nước, công nghiệp, thủ công nghiệp, sản xuất nông
nghiệp.
Ký hiệu kho:
VV: VV04595
VV: VV04596
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