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Đồng chí Trần Quốc Hoàn tên khai sinh là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày
23-1-1916, trong một gia đình dân nghèo; quê gốc ở làng Dương Liễu, tổng
Nam Kim, nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày lịch sử,
truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, Trần Quốc Hoàn đã sớm tham gia các hoạt động yêu
nước và cách mạng từ khi còn niên thiếu. Với trí tuệ sắc sảo, được rèn luyện trong trường đấu tranh
khắc nghiệt, đồng chí đã trở thành một nhà cách mạng kiên trung, có tầm nhìn chiến lược.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 – 23/1/2016), Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trần Quốc Hoàn - Nhà lãnh đạo tiền bối
tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.
Cuốn sách bao gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão
thành cách mạng… phản ánh một cách sinh động và tương đối toàn diện, có hệ thống quá trình hoạt
động cách mạng, hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần
Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính quy, cách mạng, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

